استخذام التكامل املشرتك لقياس أثر سعر الصرف يف بعض املتغريات االقتصادية
الكلية يف اجلمهورية اليمنية للفرتة 2015 – 1990م
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الممخص
يرمي البحث إلى تحميل أثر تغيرات سعر الصرف في بعض متغيرات االقتصاد الكمي ,والمتمثمة بـ (الناتج المحمي اإلجمالي ,البطالة ,معدل
التضخم ,عرض النقد) وذلك باستخدام نموذج  ARDLلمتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ خالل الفترة (2015 – 1990م) في

الجميورية اليمنية ,وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين سعر الصرف ومتغيرات االقتصاد الكمي في ضمن آلية تصحيح

الخطأ في األجل القصير باتجاه التوازن في األجل الطويل ,ومن خالل تطبيق معامل تصحيح الخطأ كانت قيمة معامل تصحيح الخطأ
) CointEq (-1سالبة ومعنوية وأقل من الواحد الصحيح في عالقة سعر الصرف بالمتغيرات االقتصادية الكمية ,وىذا يعني أن االنحرافات في

األجل القصير يتم تصحيحيا تمقائي ًا عبر الزمن ,مما يؤكد وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين المتغيرات ,وأوصت الدراسة بمعالجة
االختالالت الكمية في االقتصاد الوطني ,وتجنب اإلفراط في العرض النقدي الذي يسيم في تعميق التضخم ,ومن ثم انخفاض قيمة الريال
وزيادة سعر الصرف ,وتطبيق طرائق التكامل المشترك في العالقة بين سعر الصرف والمتغيرات األخرى في االقتصاد الكمي.

كممات مفتاحيو :التكامل المشترك ,نموذج تصحيح الخطأ ,نموذج  ,ARDLسعر الصرف ,متغيرات االقتصاد الكمي.

المقدمة:

يرى كثير من االقتصاديين أن التغيرات في سعر

الصرف تؤثر في العديد من المتغيرات االقتصادية

المشترك إلى العالقات التوازنية لمسالسل الزمنية في

المدى الطويل ,حتى وان كانت كل سمسمة زمنية غير

مستقرة ,فإنيم سيتحركون متقاربين عبر الزمن ويكون

الفرق بينيم ساكناً ,أي أن المتغيرات االقتصادية التي
تفترض النظرية االقتصادية وجود عالقة توازنية بينيا

الكمية ,حيث ُيعد سعر الصرف من المتغيرات الميمة
لسياسات االقتصاد الكمي باعتباره مؤش اًر عمى تنافسية
الدول عالمياً ,لذا اىتم االقتصاديون بدراسة تأثير

في األجل الطويل ال يتباعد بعضيا عن بعض بشكل

بشكل عام ,ففي الدول النامية نجد أن معظم وارداتيا

تعمل عمى إعادة ىذه المتغيرات االقتصادية لمتحرك

في التصنيع المحمي ال يمكن االستغناء عنيا ,لذا

وعميو سوف يتناول ىذا البحث إمكانية وجود تكامل

تغيرات سعر الصرف في مؤشرات االقتصاد الكمي
عبارة عن مواد استيالكية ضرورية ومواد خام تدخل
فارتفاع أسعار تمك الواردات يؤدي إلى انخفاض القوة

كبير ويصحح ىذا التباعد التوازن بفعل قوى اقتصادية
نحو التوازن طويل األجل.

مشترك بين سعر الصرف والمتغيرات االقتصادية

الشرائية لممواطن المحمي ,ويجعل البالد تتأثر

الكمية والمتمثمة بـ (الناتج المحمي اإلجمالي ,البطالة,

ويعد أسموب التكامل المشترك من المفاىيم الميمة في

والقصير باستخدام نماذج االنحدار الذاتي لمفجوات

بالتضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

االقتصاد الكمي التطبيقي ,حيث ينظر التكامل
* أستاذ مساعد بالمعهد الوطني للعلوم اإلدارية .
** أستاذ مساعد بقسم اإلحصاء والمعلوماتية – كلية العلوم اإلدارية – جامعة
عدن.

معدل التضخم ,عرض النقد) في اآلجمين الطويل
الزمنية الموزعة  ARDLفي الجميورية اليمنية خالل

الفترة 2015 – 1990م.
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مشكمة البحث:

يعد سعر الصرف من أىم أدوات سياسات اإلصالح
االقتصادي الكمي ,وان المتتبع لمسار االقتصاد
اليمني يالحظ تأرجح وتذبذب سعر صرف العممة
الوطنية وىذا األمر لو تأثيراتو السمبية في االقتصاد

الوطني ,وبشكل واضح فإن ىذا يشير إلى ان

االقتصاد اليمني تابع ويتأثر بالتغيرات الحادثة في

والمتغيرات االقتصادية الكمية والمتمثمة بـ (الناتج
المحمي اإلجمالي ,البطالة ,معدل التضخم ,عرض

النقد) في اآلجمين الطويل والقصير.

منيج البحث:

تـم االعتمــاد عمـى منيجيــة التحميـل القياســي لتقـدير أثــر

المتغيــر المس ــتقل المتمث ــل بس ــعر الص ــرف والمتغيـ ـرات

االقتص ـ ـ ــادية الكمي ـ ـ ــة والمتمثم ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ (الن ـ ـ ــاتج المحم ـ ـ ــي

سعر الصرف ,وعمى ذلك يثار تساؤل عن تأثير سعر

اإلجمـ ــالي ,البطالـ ــة ,معـ ــدل التضـ ــخم ,عـ ــرض النقـ ــد)

بـ (الناتج المحمي اإلجمالي ,البطالة ,معدل التضخم,

باالعتمـ ــاد عم ـ ــى أس ـ ــاليب السالس ـ ــل الزمنيـ ــة الختب ـ ــار

الصرف في بعض متغيرات االقتصاد الكمي والمتمثمة
عرض النقد) ,وبناء عمية فإن ىذه الدراسة سوف

تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:

مااا ىااو سعاار س ا ر ال اار فااي المتغي ا ارت االقت ااادية

الكمية؟

ىد

البحث:

كمتغي ـ ـرات تابعـ ــة لمفت ـ ـرة مـ ــن 2015-1991م ,وذلـ ــك
اســتقرار السالســل الزمنيــة واألســاليب القياســية المتمثمــة

بمنيجية التكامل المشترك عـن طريـق نمـوذج االنحـدار

الـ ــذاتي لمفج ـ ـوات الزمنيـ ــة الموزعـ ــة  ARDLونمـ ــوذج

تصحيح الخطأ في اآلجمين القصير والطويل باستخدام

برنامج .Eviews 10

يتمثــل ىــدف ىــذا البحــث فــي معرفــة أثــر التغي ـرات فــي

الدراسات السابقة:

بـ ـ (النــاتج المحمــي اإلجمــالي ,البطالــة ,معــدل التضــخم,

الصرف في المتغيرات االقتصادية الكمية ,وىنا نورد

سعر الصرف في المتغيرات االقتصادية الكمية والمتمثمـة

ىناك العديد من الدراسات التي تناولت أثر سعر

عــرض النقــد) فــي الجميوريــة اليمنيــة ,وتحديــد فيم ــا إذا

بعضاً من ىذه الدراسات كما يمي:
 -1دراسة (كردودي وعمي )2015 ،ب نوان :دراسة

الزمنية الموزعة  ARDLونموذج تصحيح الخطأ.

االقت ادية الكمية في الجزائر:

يوفر ىذا البحث إطا اًر منيجياً لدراسة أثر سعر
الصرف عمى المتغيرات االقتصادية الكمية في

الصرف في التوازن االقتصادي الكمي وذلك باستعمال

كـ ــان ىن ـ ــاك عالقـ ــة تكاممي ـ ــة طويمـ ــة األج ـ ــل بـ ــين ى ـ ــذه
المتغيـ ـرات باس ــتخدام نم ــوذج االنح ــدار ال ــذاتي لمفجـ ـوات
سىمية البحث:

الجميورية اليمنية ,ويستمد أىميتو كذلك من خالل

المكانة التي يؤثر فييا سعر الصرف كمتغير
اقتصادي لو تأثير مباشر في المتغيرات االقتصادية
الكمية خاصة فيما يتعمق بالناتج المحمي اإلجمالي,

البطالة ,التضخم وعرض النقد.

فرضيات البحث:

تنص الفرضية الرئيسية في ىذا البحث عمى اآلتي:

سعاااار تغياااارات ساااا ر ال اااار فااااي ب اااام المتغياااارات

رمت ىذه الدراسة إلى دراسة أثر تغيرات سعر
طريقة التكامل المشترك بين متغيرات االقتصاد الكمي

الجزائري لمفترة ( ,)2014-1970وأثر تغير سعر
الصرف في ىذه المتغيرات ,فالبحث ىنا يدور حول
نوع العالقة بين ىذه المتغيرات المقترحة في المدى

الطويل ,وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة سببية
في االتجاىين بين سعر الصرف من جية والناتج

الداخمي العام والمستوى العام لألسعار.

توجد عالقة تكامل مشترك بين سعر الصرف
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 -2دراسة (حيدوشي وموالي )2015 ،ب نوان :سعر
س ر ال ر

جمال عبد الغفور دمحم وآخرون

في ب م المتغيرات االقت ادية الكمية

في الجزائر :دراسة قياسية لمفترة :2014-1970

رمت ىذه الدراسة إلى بناء نموذج قياس اقتصـادي ألثـر

في المدى البعيد ,وليس لو تأثير في المدى القصير,
وأن ىنــاك عالقــة طرديــة بــين ســعر الصــرف الفعمــي
الحقيقــي والصــادرات ,وكــذا وجــود عالقــة عكســية بــين

سعر الصرف الفعمي الحقيقي والواردات.

سعر الصرف في بعض المتغيرات االقتصادية الكمية

 -5دراسة (نايف وفرحان )2009 ،ب نوان :سعر

االس ــتثما ر األجنب ــي المباش ــر ومع ــدل التض ــخم لمفتـ ـرة

الكمي في عدد من الدول النامية:

فـ ــي الج ازئ ـ ــر وى ـ ــي :نمـ ــو إجم ـ ــالي الن ـ ــاتج المحم ـ ــي,

 ,2014-1970وتوصـ ـ ــمت الد ارس ـ ـ ــة إلـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة
وأىميــة االس ــتقرار ف ــي ســعر الص ــرف لجم ــب ت ــدفقات
االســتثمارات األجنبيــة المباشـرة التــي تعمــل عمــى رفــع

معـ ـ ـ ــدالت النمـ ـ ـ ــو االقتصـ ـ ـ ــادي ومحاربـ ـ ـ ــة التضـ ـ ـ ــخم

المستورد.

تقمبات س ر ال ر

في ب م متغيرات االقت اد

رمت ىذه الدراسة إلى دراسة ومناقشة تأثير تقمبات
سعر الصرف في عدد من متغيرات االقتصاد الكمي

المتمثمة بـ (التضخم ,النمو االقتصادي ,تدفقات رأس
المال) ,في الدول النامية لممدة (,)2002 -1982

وقد تضمنت عينة البحث عشر دول ىي (كولومبيا,

 -3دراسااة (نجااو رواباااراىيو )2013 ،ب نااوان :سعااار
تقمبات سا ر ال ار فاي النماو االقت اادي الينادي

الكاميرون ,أفريقيا الوسطى ,كينيا) ,وتوصل البحث

رمت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر تقمبات سعر

سمبية لتقمبات سعر الصرف في تدفقات رأس المال

الواردات ,االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي

ىذه التقمبات والتضخم.

لممدة :2012-1980

الصرف في النمو االقتصادي المتمثل بـ (الصادرات,
المباشر) ,لمفترة 2012-1980م ,وتوصمت الدراسة

زائير ,كوستاريكا ,تركيا ,أرغواي ,غانا ,تشيمي,
إلى عدد من النتائج كان أبرزىا أن ىناك تأثيرات
والنمو في حين ال يبدو أن ىناك ارتباطات واسعة بين

 -6دراسة (حميدة )2008 ،ب نوان سعر سياسات

إلى أن ىناك معنوية إيجابية قوية لكل من سعر

س ر ال ر

الصادرات فقد كان أثرىا ضعيفاً جداً ,بينما كان
اال ستثمار األجنبي المباشر ذا تأثير عكسي.

رمـ ــت ىـ ــذه الد ارسـ ــة إلـ ــى معرفـ ــة أثـ ــر سياسـ ــات سـ ــعر

الصرف

واالستثمار

المحمي

والواردات,

أما

في سداء متغيرات االقت اد الكمي:

دراسة قياسية لمفترة :2003-1992

الصــرف فــي أداء متغيـرات االقتصــاد الكمــي المتمثمــة ب ـ

 -4دراسة ) (Fidan, 2008ب نوان( :سعر س ر

(التجارة الخارجية ,سوق النقد ,سوق السمع والخدمات)

الزراعية في االقت اد التركي)

سياسات سعر الصـرف اسـتقرت بعـد اسـتخراج البتـرول

ال ر

الحقيقي الف مي في ال ادرات والواردات

خالل الفترة  2003-1992وتوصمت الدراسة إلـى أن

رمت ىذه الدراسة إلى دراسة اتجاه العالقة بـين سـعر

وتصديره ,وأن تخفيض قيمة الجنية السوداني أدت إلى

وال ـ ـ ـواردات الزراعيـ ـ ــة فـ ـ ــي االقتصـ ـ ــاد التركـ ـ ــي ,وتـ ـ ــم

المحااور الول :سا ر ال اار والمتغيارات االقت ااادية

الص ـ ـ ــرف الفعم ـ ـ ــي الحقيق ـ ـ ــي وك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــادرات
اس ـ ــتخدام منيجي ـ ــة التكام ـ ــل المش ـ ــترك لجوىانوسـ ـ ــن,

وتوصــمت الد ارســة إلــى أن ىنــاك تكــامالً مشــتركاً بــين
سعر الصرف وكل من الصادرات والواردات الزراعيـة

زيادة عرض النقود وعرض السمع والخدمات.

الكمية:

يتضمن ىذا المحو اإلطار النظري لسعر الصرف
والمتغيرات االقتصادية الكمية كما يمي:
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 -1س ر ال ر

ثنائية ,وىو يدل عمى مدى تطور عممة بمد ما بالنسبة

يعد سعر الصرف أداة ربط بين أسعار السمع في االقتصاد

لمجموعة من العمالت األخرى.

وسيمة ميمة لمتأثير ف تخصيص الموارد بين القطاعات

يقــيس ســعر الصــرف الحقيقــي مقــدار التغييــر فــي ســعر

الموارد المستوردة ,وعمى التضخم والعمالة ,وىو باإلضافة

زمنيــة معينــة ومــن ثــم يعــد ســعر الصــرف الفعمــي الحقيقــي

المحمي وأسعارىا في السوق العالمي ,فضال عن كونو

االقتصادية وعمى ربحية الصناعات التصديرية وتكمفة

د  -س ر ال ر الف مي الحقيقي:

صرف عممة معينة مقابل عـدة عمـالت أخـرى خـالل فتـرة

إلى ذلك يربط بين أسعار السمع في االقتصاد المحمي

ـر ذا داللـة
متوسط عدة أسعار صرف ثنائية فيو يعد مؤش اً

المحمي لمسمعة مرتبطان من خالل سعر الصرف ,وتتعدد

 -2المتغيرات االقت ادية الكمية:

وأسعارىا في السوق العالمية ,فالسعر العالمي والسعر

صيغ أسعار الصرف وتصعب إمكانية تحديد العالقة التي

تربط بين عممة وباقي العمالت باالعتماد عمى التسعيرة
اليومية وتتمثل ىذه الصيغ في سعر الصرف االسمي

وسعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الفعمي وسعر

الصرف الفعمي الحقيقي ,نوضحيا فيما يمي (لخضر

وبوحفص( )238 :2016 ,قدي( )103 :2005 ,صيد,
:)24 :2013

أ -س ر ال ر االسمي:

مالئمة عمى القدرة التنافسية لمبمد تجاه البمدان الخارجية.

يعرف االقتصاد الكمي بأنو ذلك الفرع من فروع
النظرية االقتصادية الذي ييتم بدراسة وتحميل سموك

المتغيرات االقتصادية الكمية في مجتمع معين ,كما

يعرف بأنو دراسة لمسموك االقتصادي العام وليس

الفردي أو الجزئي (السريتي ونجا.)6 :2010 ,

ىناك العديد من المتغيرات االقتصادية الكمية التي
تتأثر بسعر الصرف ,وأىم ىذه المتغيرات ىي:

س -الناتج المحمي اإلجمالي:

يع ــرف س ــعر الص ــرف االس ــمي بأن ــو س ــعر عممـ ــة أجنبيـ ــة

يعــد النــاتج المحمــي اإلجمــالي مــن أىــم المؤش ـرات التــي

التعريف لحسـاب العممـة المحميــة بداللــة وحــدات مــن العممــة

المحمــي يمثــل الســمع والخــدمات التــي أنتجــت فــي البمــد

بدالل ــة وح ــدات م ــن عممــة محميــة ,ويمكــن أن يعكــس ى ــذا
األجنبي ـ ــة .والمقصـ ــود بيـ ــذا التعريـ ــف ىـ ــو سـ ــعر الصـ ــرف

االس ــمي ,أي سـ ــعر العممـ ــة الجـ ــاري والـ ــذي ال يأخـ ــذ بع ــين

االعتبار قوتيا الشرائية من سمع وخدمات ما بين البمدين.
ب  -س ر ال ر الحقيقي:

تســتخدم لقيــاس الن ــشاط االقت ــصادي ألي بمــد ,والنــاتج
خالل مدة زمنية غالباً ما تكون سـنة ,ونمـو النــاتج مـن
ســنة إلــى أخــرى يــدل عمــى تطــور النشــاط االقتصــادي
فــي البمــد ,ومــن ىنــا فــإن التنبـؤات التــي تتعمــق بالوضـع

ال ــذي س ــيكون عمي ــو ى ــذا الن ــاتج ف ــي الس ــنوات المقبم ــة

يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السمع

يعكـ ــس بـ ــال شـ ــك الوضـ ــع االقتصـ ــادي فـ ــي المسـ ــتقبل

وىو يفيد المتعاممين االقتصاديين في اتخاد ق ارراتيم.

المالية (الدعمي.)115 :2008 ,

األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السمع المحمية,

ج  -س ر ال ر الف مي:

وال ــذي ب ــأثره ي ــنعكس ف ــي حرك ــة األس ــعار ف ــي الس ــوق

ويمثل الناتج المحمي اإلجمالي كمية أو قيمة السمع

يمثل سعر الصرف الفعمي المؤشر الذي يقيس متوسط

والخدمات النيائية التي ينتجيا أفراد المجتمع خالل

أخرى في فترة زمنية ما ,ومن ثم فإن مؤشر سعر

الرقعة الجغرافية لذلك البمد بغض النظر عن

التغير في سعر صرف عممة ما بالنسبة لعدة عمالت

الصرف الفعمي يساوي متوسط عدة أسعار صرف

فترة زمنية (سنة عادة) والذين يعيشون في ضمن
جنسيتيم ,سواء كانوا من مواطني البمد أم من
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األجانب ,ويتم حساب الناتج المحمي اإلجمالي من
خالل المعادلة اآلتية (الوادي وآخرون:)34 :2013 ,

الناتج المحمي اإلجمالي = الناتج القومي اإلجمالي -
افي مدفوعات الدخل من الخارج.

ب – البطالة:

ُيعد معدل البطالة أحد المؤشرات االقتصادية الكمية
ذات الداللة البالغة في رسم السياسات االقتصادية
وتقويم فعالياتيا وال يمكن عالج مشكمة البطالة ما لم
يكن ىناك تصور حقيقي لو ,وتقوم الدول خاصة

ج  -م دل التضخو:

تعد مشكمة التضخم إحدى المشاكل االقتصـادية الخطيـرة
التي تعاني منيا دول العالم ,المتقدمة منيا والناميـة عمـى
حد السواء ,فالتضخم يحدث في حالـة اخـتالل اقتصـادي
ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشـرة عمـى كـل الحسـابات
االقتص ـ ـ ــادية وك ـ ـ ــذلك ي ـ ـ ــؤثر ف ـ ـ ــي الموازن ـ ـ ــات الداخمي ـ ـ ــة

والخارجيــة ,وممــا يزيــد مــن مشــكمة التضــخم تعقيــدا أنيــا
ذات طبيعــة ديناميكيــة تنشــأ ابت ــداء لســبب معــين ,ث ــم ال
تمب ــث أن تتح ــول إل ــى عممي ــة تتـ ـراكم آثارى ــا خ ــالل بع ــد

المتقدمة بحساب معدالت البطالة بصفة دورية

زمن ــي معـ ــين ,كم ــا أنيـ ــا تظي ــر وتس ـ ـتمر نتيج ــة تفاعـ ــل

بإتباع أسموب العينات وليس اإلحصاء العام ,نظ اًر لما

(بن البار :2017 ,ب).

ومنتظمة كأن تكون شيرية أو فصمية أو سنوية وذلك

يتطمبو ذلك من وقت طويل وتكاليف باىظة ,ويتم أخذ
عينة ممثمة من الفئة النشطة من السكان ويقدر من

خالليا عدد العاطمين عن العمل ثم يحدد معدل
البطالة (الغالبي والعسكري.)55 :2015 ,
وطبقاً لمتعريف الذي اعتمده المكتب الدولي لمعمل

 BITفي الممتقى الدولي الثامن عشر حول إحصاءات

العمل ,والذي اعتبر الشخص الذي في سن العمل

مجموعة متداخمة مـن العوامـل النقديـة والحقيقيـة والييكميـة
ويقصد بالتضخم بأنو االرتفاع المستمر في األسعار
وكذلك الزيادة في عرض النقود باإلضافة إلى الزيادة
في الطمب الكمي عن العرض الكمي ,ويوجد عدة

أنواع من التضخم تختمف باختالف الدرجة فيناك
التضخم البطيء والتضخم الجامح ,أما من حيث
الظيور فيناك التضخم الصريح والمكبوت ,أما من
حيث السبب فيناك تضخم بسبب الطمب وتضخم

بطاالً كل من توفرت فيو ثالثة معايير أو شروط
أساسية وىي بدون عمل ,متاح لمعمل ,يبحث عن

بسبب التكاليف ,أما من حيث التوقع فيناك التضخم

العمل ,ويعد ىذا المقياس من أكثر المقاييس انتشا اًر
في سوق العمل ,حيث تأخذ بو كافة الدول وكذلك

.)26 :2005

وىناك مـن يـرى أن التضـخم يمثـل االرتفـاع المسـتمر فـي

البطالة بين الدول المختمفة خالل مدد زمنية مختمفة

ويعــد ال ـرقم القياســي ألســعار المســتيمك Consumer

منظمة العمل الدولية عند مقارنتيا بين معدالت
وداخل الدولة الواحدة ,ويمكن قياس معدل البطالة
باستخدام الصيغة اآلتية (أبو السعود:)25 :2004 ,
م دل البطالة = }عدد ال اطمين عن ال مل /قوة
ال مل (الفئة النشطة){ 100 x

وتتكون الفئة النشطة مـن األفـراد الـذين ىـم فـي سـن العمـل
القادرين والراغبين فيو سواء كانوا يعممون أو ال يعممون.

المتوقع والتضخم غير متوقع (قناوي وسميمان,

المســتوى العــام ألســعار الســمع والخــدمات فــي دولــة مــا,
 (CPI) Price Indexوال ـرقم القياســي ألســعار الجممــة
Index

Price

 Wholesaleمـ ــن أكثـ ــر الطـ ــرق

المس ــتخدمة لقي ــاس المس ــتوى الع ــام لألس ــعار ,ولحس ــاب
معـدل التضـخم  Rate of Inflationالـذي يعبـر عـن

مع ــدل نم ــو أو انخف ــاض مس ــتوى األس ــعار ,م ــن خ ــالل
الصيغة التالية( :حسين وسعيد:)25 :2004 ,
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ال ــرقم القياس ــي ألس ــعار المس ــتيمك ( )CPIف ــي الس ــنة

المشترك ومنيجية نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات

فاااااي السااااانة الماضاااااية  /الااااارقو القياساااااي لسااااا ار

 -1مفيوو التكامل المشتر :

ويعد التضخم من أكثر العوامل التي يمكن أن تؤثر

االقتصــاد الكمــي التطبيقــي ,حيــث ترجــع فك ـرة التكامــل

الحاليــة – الــرقم القياســي لسااا ار المساااتيم ()CPI
المستيم ( )CPIفي السنة الحالية × 100

في التكاليف واإليرادات في الشركات المالية ,فإذا

كانت الشركات المالية تتنبأ بالتضخم بطريقة جيدة
فإنيا سوف تقوم بتعديل أسعار الفائدة التي يمكن أن

توفر عائدا جيدا عمى القروض من خالل زيادة أو

الموزعة زمنياً .ARDL

يعـ ـ ــد التكامـ ـ ــل المشـ ـ ــترك مـ ـ ــن المفـ ـ ــاىيم الميمـ ـ ــة فـ ـ ــي

المش ــترك إل ــى جرانج ــر ع ــام ( ,)1981وق ــام بش ــرحيا

بالتفصــيل أنجــل وجرانجــر فــي  Econometricaعــام
( ,)1987ويعـد إدخـال التحميـل بالتكامـل المشـترك فــي
االقتصـ ــاد القياس ـ ــي م ـ ــن أى ـ ــم التط ـ ــورات ف ـ ــي الم ـ ــنيج

تخفيض أسعار الفائدة (الخوالدة.)22 :2014 ,

التجريبـ ـ ـ ـ ــي لمنمذجـ ـ ـ ـ ــة ,ويمتـ ـ ـ ـ ــاز ببسـ ـ ـ ـ ــاطة الحسـ ـ ـ ـ ــاب

يقصد بعرض النقود كمية النقود الموجودة عمى مستوى

الصغرى العادية (دمحم.)380 :2013 ,

د  -عرم النقود:

االقتصاد القومي في وقت معين ,ويوجد عدة طرق لقياس

واالسـ ـ ــتخدام ألنـ ـ ــو يحتـ ـ ــاج فقـ ـ ــط إلحاطـ ـ ــة بالمربعـ ـ ــات

وينظر التكامل المشترك إلى العالقات التوازنية

العرض النقدي تختمف فيما بينيا بدرجة السيولة ,ويتم

لمسالسل الزمنية في المدى الطويل ,حتى وان احتوت

عميو ( )Mlويشمل العممة والشيكات السياحية والودائع

والمتغيرات متكاممة من درجة واحدة) فأنيم بالرغم من

( )M2ىو المستوى األول ( )Mlباإلضافة إلى الودائع

الفرق بينيم ساكناً (عربي.)67 :2005 ,

قياسيا وفق ثالثة مستويات المستوى األول ضيق ويطمق
تحت الطمب ,وأية ودائع يتم سحبيا بشيكك ,والثاني

ألجل ذات القيم األسمية الصغيرة وودائع التوفير

وحسابات إيداع السوق النقدي ,والمستوى الثالث ()M3
وىو واسع ويعبر عن المستوي الثاني ( )M2باإلضافة

إلى أذون الخزانة قصيرة األجل واألوراق التجارية وسندات
التوفير والقبوالت المصرفية (مصطفى.)437 :2007 ,

وان التغيرات التي يمكن أن تحدث في المعروض

النقدي قد تؤدي إلى تغيرات في الناتج المحمي

اإلجمالي االسمي والمستوى العام لألسعار ,عمى

الرغم من أن المعروض من النقود يتحدد أساساً من
قبل السياسات التي يتبعيا البنك المركزي ,والتي يمكن

أن تؤثر أيضاً في سموك األسر والشركات عمى حد
سواء (.)Sufian and Chong, 2008
المحور العاني :منيجية التكامل المشتر :

يتضمن ىذا المحور اإلطار النظري لمنيجية التكامل

كل سمسمة عمى اتجاه عام عشوائي (غير ساكنة,

عدم السكون سيتحركون متقاربين عبر الزمن ويكون

وىن ــاك افتـ ـراض ض ــمني ب ــأن ك ــل سالس ــل البيان ــات ى ــي
غيــر مســتقرة ,لــذلك فــان تطبيــق  OLSعمــى ىكــذا بيانــات

سيعطي نتائج زائفة ,ولتجنب ىـذه المشـكمة فقـد اسـتخدمت
أسـ ــاليب حديثـ ــة فـ ــي تحميـ ــل السالسـ ــل الزمنيـ ــة إذ يمكنيـ ــا
معالج ــة البيان ــات غي ــر المس ــتقرة ,ويفت ــرض مب ــدأ التكام ــل
المشــترك أنــو اذا كانــت ىنــاك سمســمتان أو أكثــر مرتبطتــان
لتك ـ ــوين عالق ـ ــة توازني ـ ــو طويم ـ ــة الم ـ ــدى فانيم ـ ــا تم ـ ــيالن
لالقت ـراب بعضــيما مــن بعــض  ,وال يتغيــر التبــاين بينيمــا
عم ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أن السمس ـ ــمتين يمك ـ ــن أن تكون ـ ــا غي ـ ــر

مسـ ــتقرتين ,وىكـ ــذا فـ ــإن فك ـ ـرة التكامـ ــل المشـ ــترك تحـ ــاكي

وج ـ ــود تـ ـ ـوازن ف ـ ــي الم ـ ــدى الطوي ـ ــل ي ـ ــؤول إلي ـ ــو النظ ـ ــام
االقتصادي (عمي وآخرون.)279 :2017 ,

ويعرف التكامل المشترك عمى أنو عبارة عن التزامن
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أو اكثر بحيث إن

التقمبات في أي من السمسمتين تتسبب في الغاء

التقمبات في األخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمتيما

ثابتو عبر الزمن (عطية.)670 :2004 ,

وىناك العديد من المنيجيات التي تستخدم في التكامل
المشترك وىي:
 -1منيجية أنجل  -جرانجر Engel - Granger Test

في النموذج متكاممة من الرتبة نفسيا إذ يمكن

استعمالو إذا كانت المتغيرات متكاممة من الدرجة

صفر ) I(0أو متكاممة من الدرجة واحد ) I(1أو مزيج
من كمييما ,وكذلك يقدم ىذا النموذج مقدرات كفؤة

وغير متحيزة ألن النموذج يكون خالياً من االرتباط
الذاتي وأيضاً يستخدم ىذا النموذج حتى في العينات
الصغيرة (حسن وشومان)186 :2013 ,

ويمكن ابراز أىم مميزات نموذج  ARDLمقارنة مع

 -2منيجية جوىانسون  -جسميوس Johansen
and Juselius Test
 -3منيجية نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية

األساليب األخرى في التكامل المشترك وذلك لألسباب

الموزعة ARDL

اآلتية

وتم في ىذا البحث استخدام منيجية نموذج االنحدار

:)213 :2016

 -1يمكن تطبيقو بغض النظر عما إذا كانت

 -2نموذج االنحادار الاذاتي لمفجاوات الزمنياة الموزعاة

) I(0أو متكاممة من الدرجة األولى ) I(1أو متكاممة

ُيعد نموذج ( )ARDLأحد أساليب النمذجة الديناميكية
لمتكامل المشترك التي شاع استعماليا في األعوام

رتبة التكامل غير معروفة أو ليست موحدة لكل

الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة .ARDL
:ARDL

االخيرة إذ يقدم ىذا النموذج طريقة إلدخال المتغيرات

المتباطئة زمنياً كمتغي ارت مستقمة في النموذج ,إذ
طبق ىذا النموذج ألول مرة من ِقبل ( Pesaran and
 )Shin 1999وتم تطويره في عام (.)2001

ويتطمب إجراء اختبارات التكامل المشترك استخدام
أساليب التكامل المشترك المعروفة مثل أنجل -

جرانجر  Engel-Grangerوجوىانسون  -جسميوس
 Johansen and Juseliusأن تكون المتغيرات

متكاممة من نفس الدرجة وفي ىذه الحالة ال يمكن

إجراؤىا بوجود متغيرات متكاممة بدرجات مختمفة أي
) I(0و ) ,I(1لذلك ظير نموذج االنحدار الذاتي
لمفجوات

الزمنية

الموزعة

Autoregressive

 Distributed Lag Modelوالذي يرمز لو بالرمز

(( )ARDLحواس وزرواط.)213 :2016 ,

وىذا النموذج ال يشترط أن تكون المتغيرات الداخمة

)( )Narayan, 2005حواس وزرواط,

المتغيرات محل الدراسة متكاممة من (الرتبة صفر)

من درجات مختمفة ,أي يمكن تطبيقيا عندما تكون
المتغيرات محل الدراسة.

 -2أن نت ــائج تطبيقي ــا تك ــون جي ــدة ف ــي حال ــة م ــا إذا ك ــان

حجــم العينــة (عــدد المشــاىدات) صــغي اًر وىــذا عمــى عكــس

معظــم اختبــارات التكامــل المشــترك التقميديــة التــي تتطمــب أن
يكون حجم العينة كبي اًر حتى تكون النتائج أكثر كفاية.

 -3أن استخدامو يساعد عمى تقدير مكونات
(عالقات) األجمين الطويل والقصير معاً في الوقت
نفسو في معادلة واحدة بدال من معادلتين منفصمتين.

ويفترض نموذج  ARDLوجود حالة من التكيف في
المتغير التابع (الداخمي) (  ) Ytلمتغيرات في المتغير
المستقل (الخارجي) (  ) X tوالتي تتوزع عمى نطاق

واسع من الزمن ,فإذا كانت الفترة الفاصمة بين
االستجابة والتأثير كافية فإن المتغيرات المستقمة يجب

تضمينيا في نموذج ,وبذلك يظير نموذج االنحدار

الذاتي لإلبطاء الموزع  ARDLمزيجاً من نموذجين
االبطاء الموزع))Lag Distributed model
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واالنحدار الذاتي ( ,)Autoregressive modelاذ

لمقيم ـ ـ ــة الحرج ـ ـ ــة فين ـ ـ ــا ي ـ ـ ــتم رف ـ ـ ــض فرض ـ ـ ــية الع ـ ـ ــدم

(  ) Ytيتأثر بمتغير مستقل (  ) X tوبقيم متباطئة

أي وجــود عالقــة تكامــل طويمــة األجــل بــين المتغيـرات,

( ) H0: b=0وقبـول الفرضـية البديمـة ()H1: b≠0

إن نموذج االبطاء الموزع يتمثل بوجود متغير تابع

أمــا اذا كانــت القيمــة المحتســبة تقــع بــين الحــدود العميــا

لفترات زمنية سابقة (  ,) X t rبمعنى أن تأثير المتغير

والـدنيا فالنتيجـة تكـون غيـر حاسـمة ,أمـا اذا كانـت أقــل

المستقل ال يكون لممدة الزمنية الحالية فقط ( )tوانما

مــن الحــد األدنــى فيــذا يعنــي عــدم وجــود عالقــة طويمــة

عبر فترات زمنية سابقة ( )t-rحيث تمثل  rفترات

األجل ()Alimi, 2014: 107

اإلبطاء الزمني (العبدلي وسميمان.)209 :2018 ,

وبتفصيل أكثر فإنو يتم تطبيق نموذج  ARDLعمى

ك ـ ــذلك يق ـ ــدم ى ـ ــذا النم ـ ــوذج تحم ـ ــيالً اقتص ـ ــادياً لألج ـ ــل
القص ــير والطوي ــل وف ــق نم ــوذج تص ــحيح الخط ــأ غي ــر

ثالث مراحل ,وىي:
المرحماااة الولاااى :إجاااراء اختباااار التكامااال المشاااتر :

المقي ــد ( Unrestricted Error Correction

(UECM

) )Modelويـ ــتم اختبـ ــار وجـ ــود عالقـ ــة

اختبار الحدود :Bounds Test

طويمة األجل بين المتغيرات وفق منيج اختبـار الحـدود

يتم إجراء اختبار التكامـل المشترك فـي إطـار نموذج

( )Bound Tast Approachعــن طريــق مقارنــة

تصحيح الخطـأ غير المقيد ( )UECMالذي يأخـذ

قيمــة اختبــار  F- Statمــع القــيم الجدوليــة الخاصــة
المقدمــة مــن قبــل ((2005

الصيغة ( )1بافتراض العالقـة بين المتغير التـابع Y

 ,Narayanفــإذا كانــت

والمتغير المستقل ( Xحواس زرواط)214 :2016 ,

قيمة  F – Statالمحتسبة أكبر من الحد األعمى

)...(1

(:)Pradhan et al, 2013
m

m

i 0

i 1

Yt  a0    i Yt i   i X t i  1Yt 1  2 X t 1   t
اختبار فرضية التكامل المشترك بين المتغيرات في

حيث إن:

المعادلة ( )1من خالل الفرضيات التالية:

 : 1 , 2تمثل معامالت العالقة طويمة األجل.

فرضية

  i  iمعامالت العالقة قصيرة األجل.

 : الفروق األولى لممتغيرات.

العدم:

عدم

وجود

التكامل

المشترك

H 0 : 1  2  0

الفرضية

 : n, mفترات اإلبطاء الزمني.

 : حد الخطأ العشوائي بوسط حسابي صفر وتباين

البديمة:

وجود

التكامل

المشترك

H1 : 1  2  0
وبعد تحقق التكامل المشترك بين المتغيرات يتم

ثابت.

االنتقال إلى المرحمة الثانية.

وبعد ذلك يتم التحقق من وجود العالقة التوازنية طويمة

المرحمة العانية :تقدير الم ادلة طويمة الجل:

األجل بين المتغيرات باستخدام اختبار الحدود

 Bounds Testالمستند عمى اختبار  ,Fحيث يتم
q

)...(2

p

Yt  a 0    I Yt i    i X t i   t
i 0
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حيث إن:

الذاتي في األخطاء العشوائية ( & Pesaran

I  i
 : p, qفترات اإلبطاء لممتغيرات.

.)Pesaran, 2009

معامالت المتغيرات.

 : حد الخطأ العشوائي.

ويتم اختيار رتبة اإلبطاء في نموذج  ARDLحسب
معيار ( Akaike (AICأو معيار ( Schwarz
 Bayesian Criterion (SBCقبل أن يتم تقدير

المرحمة العالعة :منيجية ت حيح الخطأ :ARDL
VECM
يتم في ىذه المرحمة استخالص مواصفات ARDL
لممدى القصير عن طريق بناء نموذج تصحيح الخطأ

 Error Correction Model ,ECMالتالي:

النموذج المحدد بطريقة  OLSبيدف إلغاء الترابط
m

m

)...(3

;

Yt  c  i Yt i    i X t i  ECTt 1  vt
i 1

i 0

حيث إن:
 : ECTt 1حد تصحيح الخطأ وجميع معامالت

المحور العالث :تقدير ال القة بين س ر ال ر

والمتغيرات االقت ادية الكمية:

معادلة المدى القصير ىي معامالت تتعمق بحركيات

لتحقيق ىدف البحـث تـم اسـتخدام نمـوذج االنحـدار الـذاتي

 :تمثل معامل تصحيح الخطأ الذي يقيس سرعة

بعض المتغيرات االقتصادية الكميـة فـي الجميوريـة اليمنيـة

المدى القصير لتقارب النموذج لحالة التوازن.

التكيف التي يتم بيا تعديل االختالل في التوازن في

األجل القصير باتجاه التوازن في األجل الطويل.

لإلبطاء الموزع ( ,)ARDLلقياس أثـر سـعر الصـرف فـي
خالل لفترة 2015 – 1990م ,حيـث تتمثـل فـي البيانـات
اآلتية ,وذلك بعد أخذ الموغاريتم الطبيعي:

جدول ( )1بيانات متغيرات البحث

ال او

س ر ال ر
X

الناتج المحمي بالس ار
الجاريةY1

البطالة Y2

م دل التضخو
Y3 %

ال رم النقدي Y4

1990

1.079545

11.17014

0.905364

1.543199

0.917453

1991

1.079543

11.24584

0.902057

1.567849

10.88961

1992

1.079543

11.33383

0.917453

1.487138

10.97186

1993

1.079543

11.41674

0.921166

1.553883

11.08958

1994

1.079543

11.527

0.943791

1.693727

11.21173

1995

1.611077

11.71454

0.963646

1.741152

11.3899

1996

1.973851

11.87021

0.989583

1.487138

11.42355

1997

2.111534

11.94655

1.026778

0.342423

11.4696

1998

2.133161

11.93405

1.059185

0.778151

11.51806

1999

2.19234

12.0755

1.058464

0.939519

11.57416

2000

2.208759

12.19267

1.064121

0.662758

11.67194

2001

2.227042

12.22066

1.076386
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2002

2.244586

12.2737

1.076058

1.087426

11.81666

2003

2.263514

12.33458

1.074341

1.033424

11.89457

2004

2.266645

12.40883

1.071845

1.09691

11.95365

2005

2.28219

12.5063

1.064683

1.071882

12.01208

2006

2.294575

12.57519

1.054536

0.897627

12.11279

2007

2.298751

12.63434

1.054728

1.068186

12.18097

2008

2.300518

12.73044

1.097361

1.033424

12.23491

2009

2.307168

12.70736

1.110758

0.944483

12.28725

2010

2.341613

12.83167

1.115877

1.100371

12.33559

2011

2.330008

12.84491

1.122281

1.290035

12.33734

2012

2.331125

12.88004

1.130559

0.995635

12.42372

2013

2.332216

12.93876

1.129271

1.041393

12.4796

2014

2.332216

12.96799

1.146841

0.908485

12.49223

2015

2.332216

12.90895

1.131105

1.477121

12.51039

الم در -1 :بيانات الحسابات القومية لمبنك الدولي ,وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
-2

التقرير السنوي لمبنك المركزي اليمن 2015م.

ولتطبيق خطوات التكامل المشترك وفق منيجية

السالســل الزمنيــة مــن خــالل إجـراء اختبــار ديكــي فــولر

الزمنية كما يمي:

مقطع واتجاه ,بدون مقطع واتجاه) ,حيث يـنص فـرض

 ARDLيتم أوالً إجراء اختبار االستق اررية لمسالسل
 -1استقرارية السالسل الزمنية:

المطــور وذلــك فــي الحــاالت الــثالث (مــع مقطــع ,مــع
الع ــدم بع ــدم اس ــتقرار السمس ــمة الزمني ــة واحتوائي ــا عم ــى

سيتم إجراء اختبار االستق اررية وذلك من خـالل اختبـار

جــذر وح ــدة ,أمــا الف ــرض الب ــديل يــنص عم ــى اس ــتقرار

االقتصــادية المدروســة ,حيــث يــتم التأكــد مــن اســتقرار

النتائج كما ىي موضحة في الجدول (:)2

ديكـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــولر المطـ ـ ـ ـ ــور  ADFلجميـ ـ ـ ـ ــع المتغي ـ ـ ـ ـ ـرات

السمس ــمة الزمني ــة أي ع ــدم وج ــود ج ــذر وح ــدة ,وكان ــت

جدول رقو ( )2نتائج اختبار ديكي -فولر ( )ADFلمسالسل الزمنية
المتغيرات

مع مقطع واتجاه

مع مقطع

بدون مقطع واتجاه

ADF

p-value

ADF

p-value

ADF

p-value

سعر الصرف X

-4.572

0.002

-5.831

0.001

0.979

0.907

الناتج المحمي االجمالي Y1

-2.914

0.058

-0.186

0.990

5.890

1.000

البطالة Y2

-1.744

0.398

-1.854

0.647

2.873

0.998

معدل التضخم Y3

-2.653

0.096

-2.479

0.334

-0.706

0.401

العرض النقدي Y4

-22.81

0.000

-144.9

0.000

0.238

0.747

القيمة الحرجة لالختبار عند %5

-3.021

-3.658

-1.959
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من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ بأن قيمة اختبار

لجميع المتغيرات ,حيث يتم قبول فرض العدم ألن

المحتسبة عند مستوى معنوية  0.05إذ كانت قيمتيا

األمر إجراء فروق ليذه المتغيرات ومن ثم إعادة إجراء

بدون مقطع واتجاه) أقل من قيمة تاو  tالمحسوبة

كما ىي موضحة في الجدول (:)3

ديكي فولر ىي أقل بالقيمة المطمقة من قيمة t

في الحاالت الثالثة (مع مقطع ,مع مقطع واتجاه,

القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ,وعميو تطمب

اختبارات جذر الوحدة  ADFمرة أخرى وكانت النتائج

جدول رقو ( )3نتائج اختبار ديكي -فولر ( )ADFلمسالسل الزمنية ب د الفرق الول
مع مقطع

المتغيرات
سعر الصرف X

ADF
-9.982

p-value
0.000

ADF
-6.650

p-value
0.000

ADF
-7.136

p-value
0.000

-3.194

0.033

-3.547

0.057

-2.579

0.012

الناتج المحمي اإلجمالي Y1

-3.494

معدل التضخم Y3

-5.437

البطالة Y2

العرض النقدي Y4

القيمة الحرجة لالختبار عند %5

مع مقطع واتجاه

بدون مقطع واتجاه

0.017
0.000
0.000

-249.19

-3.021
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-4.944
-5.454
-279.7

0.003
0.001
0.000

-3.658

-2.063
-5.566
-129.5

0.034
0.000
0.000

-1.960

من الجدول رقم ( )3نجد أن قيم تاو  tالمحسوبة

وتصبح مستقرة بعد أخذ الفرق األول ,أي أنيا متكاممة

لمتغيرات الدراسة بعد أخذ الفروق أكبر بالقيمة

منيجية .ARDL

إلحصائية اختبار ديكي فولر الموسع لمسالسل الزمنية

من الدرجة األولى ) ,I(1مما يسمح لنا بتطبيق

المطمقة من القيم الحرجة في الحاالت الثالث (مع

 -2انحدار التكامل المشتر وفقاً لنموذج ARDL
بعد التأكد من استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات

العدم الذي ينص عمى أن السمسمة الزمنية غير

المشترك باستخدام نموذج  ,ARDLحيث سيتم أوالً
إجراء اختبار منيج الحدود  bounds testingلوجود

مقطع ,مع مقطع واتجاه ,بدون مقطع واتجاه) عند

مستوى المعنوية  ,0.05وعميو يمكن رفض فرض
مستقرة ,وقبول الفرض البديل الذي ينص أن السمسمة
الزمنية مستقرة بعد أخذ الفرق األول ,أي أن السالسل

الزمنية لمتغيرات الدراسة غير مستقرة في المستويات

الدراسة من الدرجة األولى يمكن تطبيق منيجية التكامل

عالقة طويمة المدى ,وكانت النتائج كما ىي موضحة

في الجدول (:)4

جدول ( )4اختبار منيج الحدود  bounds testingلوجود عالقة طويمة المدى
قيمة اختبار F

المتغيرات المستقمة

الحد العمى

الحد الدنى

الناتج المحمي اإلجمالي

4.53

3.96

10.93

البطالة

4.66

4.09

7.10

معدل التضخم

4.53

3.96

6.18

عرض النقد

4.53

3.96
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من خالل الجدول رقم ( )4الذي يوضح نتائج اختبار

قيمة  Fالجدولية (الحد األعمى) عند مستوى معنوية

منيج الحدود لوجود عالقة طويمة المدى bounds

( )%5مما يؤشر إلى وجود عالقة تكامل مشترك بين

 testingبين المتغير المستقل المتمثل بسعر الصرف

سعر الصرف ومعدل التضخم ,ولذا نرفض فرضية

اإلجمالي ,البطالة ,معدل التضخم ,عرض النقد),

طويمة األجل.

نالحظ أن القيمة المحسوبة الختبار  Fأكبر من

ىناك عالقة طويمة األجل بين متغير سعر الصرف

القيمة الجدولية ,وبتفصيل أكثر نوضح ذلك كما يمي:

وعرض النقد وفقاً الختبار الحدود Bounds test

والمتغيرات التابعة المتمثمة بـ (الناتج المحمي

ىناك عالقة طويمة األجل بين متغير سعر الصرف
والناتج المحمي اإلجمالي وفقاً الختبار الحدود

العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود عالقة توازنيو

حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة ( )54.79وىي أكبر

من قيمة  Fالجدولية (الحد األعمى) عند مستوى

 Bounds testحيث كانت قيمة  Fالمحسوبة

معنوية ( )%5مما يؤشر إلى وجود عالقة تكامل

( )10.93وىي أكبر من قيمة الحد األعمى عند

مشترك بين سعر الصرف وعرض النقد ,ولذا نرفض

مستوى معنوية ( )%5مما يؤشر إلى وجود عالقة

فرضية العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود عالقة

اإلجمالي ،وىذا يعكس تأثير سعر الصرف عمى

ومن خالل ما سبق نستنتج أن ىناك عالقة تكامل

تكامل مشترك بين سعر الصرف والناتج المحمي
الناتج المحمي اإلجمالي لفترات سابقة ,ولذا نرفض
فرضية العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود عالقة

توازنيو طويمة األجل.
ىناك عالقة طويمة األجل بين متغير سعر الصرف

والبطالة وفقاً الختبار الحدود  Bounds testحيث

كانت قيمة  Fالمحسوبة ( )7.10وىي أكبر من قيمة

توازنيو طويمة األجل بين سعر الصرف وعرض النقد.

مشترك بين المتغير المستقل المتمثل بسعر الصرف
والمتغيرات التابعة المتمثمة بـ (الناتج المحمي

اإلجمالي ,البطالة ,معدل التضخم ,عرض النقد) كالً
عمى حدة ,أي أن ىناك عالقة توازنيو طويمة األجل

بين سعر الصرف والمتغيرات االقتصادية الكمية.
 -3تقدير م امالت الجل الطويل وفقاً لمنيجية

 Fالجدولية (الحد األعمى) عند مستوى معنوية ()%5

:ARDL

عمى وجود عالقة تكامل مشترك بين سعر الصرف

والمتغيرات االقتصادية ,فإن ىذا التكامل يحتوي عمى

وىذا يعكس تأثير سعر الصرف في البطالة ,مما يدل
والبطالة ,ولذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض
البديل القائل بوجود عالقة توازنيو طويمة األجل.

بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين سعر الصرف
عالقة طويمة اآلجل بين ىذه المتغيرات ,ولذلك تم
تقدير العالقة طويمة اآلجل ,حيث تمثل معامالت

ىناك عالقة طويمة األجل بين متغير سعر الصرف

المدى الطويل المرونات ,وكذا تقدير معممة تصحيح

ومعدل التضخم وفقاً الختبار الحدود Bounds test
حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة ( )6.18وىي أكبر من

الخطأ كما يمي:
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جدول ( )5تقدير م امالت الجل الطويل وت حيح الخطأ
المتغيرات

الناتج المحمي اإلجمالي

م امالت النموذج

Coeff

t

Prob

X

0.908

3.034

0.0068

C

11.100

14.030

0.0000

*)CointEq(-1

-0.081

-6.019

0.000

)Cointeq = Y1 - (0.908*X + 11.100

البطالة

X

0.137

5.567

0.000

C

0.799

14.299

0.000

*)CointEq(-1

-0.249

-4.821

0.000

)Cointeq = Y2 - (0.137*X + 0.799

م دل التضخو

X

-0.363

-2.621

0.017

C

1.880

6.290

0.000

*)CointEq(-1

-0.851

-4.526

0.0002

)Cointeq = Y3 - (-0.363*X + 1.880

عرم النقد

X

0.903

6.280

0.000

C

10.007

32.654

0.000

*)CointEq(-1

-0.974

0-38.10

0.000

)Cointeq = Y4 - (0.903*X + 10.007
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يتضح من الجدول رقم ( )5أن جميع المعممات

أن الزيادة في سعر الصرف يؤدي إلى زيادة في

لممعادالت معنوية عند مستوى ( )%5وحسب عمود

متغيرات (الناتج المحمي اإلجمالي ,البطالة ,عرض

االحتمال ( ,)Probوأن المتغير المستقل سعر

النقد) ,بينما لو تأثير سمبي عمى معدل التضخم وىذا

المحمي اإلجمالي ,البطالة ,عرض النقد) وىذا يعني

معدل التضخم ,وبتفصيل أكثر يمكن توضيح االتي:

الصرف لو تأثير إيجابي في المتغيرات التابعة (الناتج

يعني أن زيادة سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض
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ىناك أثر ايجابي معنوي في المدى القصير لسعر
الصرف عمى الناتج المحمي اإلجمالي حيث أن الزيادة
بمقدار ( )%1في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة في
الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة ( ,)%90.8فيما كانت

البطالـ ـ ــة خـ ـ ــالل األجـ ـ ــل القصـ ـ ــير فـ ـ ــي الفت ـ ـ ـرة السـ ـ ــابقة

) (t  1عــن قيمتــو التوازنيــة فــي األجــل الطويــل فإنــو

يتم تصحيح ما يعادل ( )%24.9من ىذا االختالل فـي
الفترة )  (tإلى أن يصـل إلـى التـوازن فـي المـدى الطويـل

قيمة معامل تصحيح الخطأ ) CointEq(-1سالبة

بعد أقل من سنو ,وبناء عمى ذلـك نـرفض فرضـية العـدم

ليا ( )0.000وىي أقل من مستوى المعنوية المعتمد

الصرف ومعدل البطالة في األجل الطويل.

األجل القصير يتم تصحيحيا تمقائياً عبر الزمن بنسبة

الصرف عمى معدل التضخم حيث أن الزيادة بمقدار

ومعنوية وبمغت )(0.081

وكان مستوى المعنوية

في الدراسة ( ,)0.05وىذا يعني أن االنحرافات في

( )%8خالل السنة نفسيا ,وتعبر قيمة معامل
تصحيح الخطأ عن سرعة عودة الناتج المحمي
اإلجمالي نحو قيمتو التوازنيو في األجل الطويل في

ونقبــل الفرضــية البديمــة بوجــود عالقــة توازنيــة بــين ســعر
ىناك تأثير سمبي معنوي في المدى القصير لسعر

( )%1في سعر الصرف تؤدي إلى انخفاض في
معدل التضخم بنسبة ( ,)%36.3فيما كانت قيمة
معامل تصحيح الخطأ ) CointEq(-1سالبة

كل فترة زمنية ,بمعنى آخر عندما ينحرف مؤشر

ومعنوية وبمغت )(0.851

الفترة السابقة ) (t  1عن قيمتو التوازنيو في األجل

في الدراسة ( ,)0.05وىذا يعني أن االنحرافات في

وكان مستوى المعنوية

الناتج المحمي اإلجمالي خالل األجل القصير في

ليا ( )0.002وىي أقل من مستوى المعنوية المعتمد

الطويل فإنو يتم تصحيح ما يعادل ( )%8من ىذا
االختالل في الفترة )  (tإلى أن يصل إلى التوازن في

األجل القصير يتم تصحيحيا تمقائياً عبر الزمن بنسبة

( )%85.1خالل السنة نفسيا ,بمعنى آخر عندما

المدى الطويل بعد أقل من سنو ,وبناء عمى ذلك

ينحرف مؤشر التضخم خالل األجل القصير في الفترة

عالقة توازنية بين سعر الصرف والناتج المحمي

الطويل فإنو يتم تصحيح ما يعادل ( )%85.1من

نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة بوجود
اإلجمالي في اآلجل الطويل.

ىن ــاك أث ــر ايج ــابي معن ــوي ف ــي الم ــدى القص ــير لس ــعر

السابق ة ) (t  1عن قيمتو التوازنية في األجل

ىذا االختالل في الفترة )  (tإلى أن يصل إلى التوازن
في المدى الطويل بعد أقل من سنو أي أن عممية

الصــرف عمــى البطالــة حيــث أن الزيــادة بمقــدار ()%1

التصحيح كانت سريعة جداً ,وبناء عمى ذلك نرفض

اإلجم ــالي بنس ــبة ( ,)%13.7فيم ــا كان ــت قيم ــة معام ــل

توازنية طويمة األجل بين سعر الصرف والتضخم.

) (0.249وكــان مســتوى المعنويــة ليــا ()0.000

الصرف في عرض النقد حيث أن الزيادة بمقدار

فــي ســعر الصــرف تــؤدي إلــى زيــادة فــي النــاتج المحمــي

فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة بوجود عالقة

تصحيح الخطأ ) CointEq(-1سالبة ومعنوية وبمغت

ىناك أثر ايجابي معنوي في المدى القصير لسعر

وى ــي أق ــل مـــن مس ــتوى المعنوي ــة المعتم ــد ف ــي الد ارس ــة

( )%1في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة في عرض

( ,)0.05وىذا يعني أن االنح ارفـات فـي األجـل القصـير

النقد بنسبة ( ,)%90.3فيما كانت قيمة معامل

خــالل الســنة نفســيا ,بمعنــى آخــر عنــدما ينحــرف مؤشــر

وكان مستوى المعنوية ليا

يـ ــتم تصـ ــحيحيا تمقائي ـ ـاً عبـ ــر الـ ــزمن بنسـ ــبة ()%24.9

تصحيح الخطأ ) CointEq(-1سالبة ومعنوية
وبمغت
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( )0.000وىي أقل من مستوى المعنوية المعتمد في
الدراسة ( ,)0.05وىذا يعني أن االنحرافات في األجل

المستقل سعر الصرف وكالً من الناتج المحمي

القصير يتم تصحيحيا تمقائياً عبر الزمن بنسبة

كل عمى حدة ,بينما كان ىناك
والبطالة وعرض النقد ً
عالقة سمبية بين سعر الصرف ومعدل التضخم.

ينحرف مؤشر عرض النقد خالل األجل القصير في

)1لنموذج  ADRLوجود عالقة توازنية في األجل

( )%97.4خالل السنة نفسيا ,بمعنى آخر عندما

 -4أكدت نتائج تقدير تصحيح الخطأ CointEq(-

الفترة السابقة ) (t  1عن قيمتو التوازنية في األجل

الطويل ,حيث كانت معنوية وسالبة وأقل من الواحد

ىذا االختالل في الفترة )  (tإلى أن يصل إلى التوازن

االقتصادية الكمية (الناتج المحمي اإلجمالي ,البطالة,

الطويل فإنو يتم تصحيح ما يعادل ( )%97.4من
في المدى الطويل بعد أقل من سنو أي أن عممية

التصحيح كانت سريعة جداً ,وبناء عمى ذلك نرفض
فرضية العدم

ونقبل الفرضية البديمة بوجود عالقة

الصحيح في جميع النماذج ,وىذا يعني أن المتغيرات

معدل التضخم ,عرض النقد) ,تتعدل نحو قيمتيا
التوازنية في كل فترة زمنية بمقدار ()%24.9( )%8

( )%97.4( )%85.1عمى التوالي ,أي أنو عندما

توازنية طويمة األجل بين سعر الصرف وعرض النقد.

تنحرف ىذه المتغيرات في المدى القصير عن قيمتو

االستنتاجات والتو يات:

التوازنية في المدى البعيد فإنو يتم تصحيح ما يعادل

من خالل نتائج التحميل القياسي ألثر سعر الصرف

ىذه النسب من ىذا االنحراف ,حيث تعبر قيمة

في بعض متغيرات االقتصاد الكمي باستخدام نموذج

معامل تصحيح الخطأ عن سرعة عودة المتغيرات

تم التوصل إلى جممة من االستنتاجات والتوصيات,

الطويل في كل فترة زمنية ,مما يؤكد وجود عالقة

االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة , ARDL

االقتصادية الكمية نحو قيمتو التوازنيو في األجل

نوردىا كما يمي:

توازنية طويمة األجل بين المتغيرات.

االستنتاجات:

التو يات:

 -1من خالل اختبار ديكي فولر ( )ADFتبين عدم

استق اررية السالسل الزمنية لسعر الصرف والمتغيرات

االقتصادية ,ولكنيا تستقر عند الفرق األول ,وبالتالي
فيي متكاممة من الدرجة األولى ).I(1
 -2أظيــرت نتــائج تحميــل التكامــل المشــترك ()ARDL

ب ــين س ــعر الص ــرف والمتغيـ ـرات االقتص ــادية الكمي ــة أن
ىنــاك عالقــة توازنيــة طويمــة األجــل بــين ســعر الصــرف
والمتغيرات االقتصادية الكمية والمتمثمة بـ (الناتج المحمـي
اإلجمالي ,البطالة ,معدل التضخم ,عرض النقد).

 -3اشارت نتائج تقدير معممات األجل الطويل

بنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع زمنياً

 -1العمـ ـ ــل عمـ ـ ــى معالجـ ـ ــة االخـ ـ ــتالالت الكمي ـ ـ ـة فـ ـ ــي
االقتصـ ــاد الـ ــوطني ,وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل اتبـ ــاع سياسـ ــة

صــرف ىادفــة لتحقيــق اســتق ار اًر اقتصــادياً واســتق ار اًر فــي
سعر صرف الريال اليمني.

 -2تجنب اإلفراط في العرض النقدي والذي يسيم
بدوره في تعميق مشكمة التضخم ,ومن ثم انخفاض
قيمة الريال وزيادة سعر الصرف.

 -3تطبيق طرق التكامل المشترك في العالقة بين

سعر الصرف والمتغيرات األخرى في االقتصاد الكمي.

 -4إج ـ ـراء المزيـ ــد مـ ــن األبحـ ــاث فـ ــي مجـ ــال التكامـ ــل
المشترك عمى المدى القصير والطويل لمتغيـرات أخـرى.

( )ADRLإلى وجود عالقة إيجابية بين المتغير
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The use of co-integration to measure the impact of the exchange rate on
some macroeconomic variables in the Republic
of Yemen for the period 1990 - 2015
Jamal Abd-alghafoor Mohammad

Nomran Sultan Ali

Abstract
This research aims to analyze the effect of exchange rate changes on some macroeconomic variables such
(GDP, unemployment, inflation rate, money supply) by using the ARDL model for joint integration and
the error correction model in the Republic of Yemen during the period (1990-2015). The study revealed
that there is a long-term equilibrium relationship between the exchange rate and macroeconomic variables
within the short-term error correction mechanism towards long-term equilibrium, and through the
parameter error correction factor. It was found that the value of the error correction factor CointEq (-1)
was negative and significant and less than one in the exchange rate relationship to the Macroeconomic
variables, which means that deviations in the short term are automatically corrected over time. This
confirms the existence of a long-term equilibrium relationship between the variables. The study
recommended addressing the total imbalances in the national economy, avoiding excessive money
supply, which contribute to aggravating the problems of inflation and high exchange rate, and
recommended applying methods of co-integration in the relationship between the exchange rate and other
macroeconomic variables.
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