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تقلبات أأسعار النفط اخلام و أأثرها عىل الفجوة ادلاخلية دلول خمتارة مضن منظمة ا ألوبك للفرتة
( 1) 2014 – 1990
د.مخى انرص رش يد
أأس تاذ مساعد
لكية الادارة والاقتصاد ،جامعة دهوك
اقلمي كردس تان العراق

رجيوان جعفر عبدالرمحن
مدرس مساعد
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املس تخلص
هيدف هذا البحث اىل حتديد أأثر تقلبات أأسعار النفط اخلام عىل جفوة املوارد احمللية (الفجوة ادلاخلية) لعينة من ادلول الريعية النفطية ،وقد أأعمتد البحث عىل املهنج المكي
(القيايس) لوصف طبيعة العالقة بني املتغريات مس تخدما مناذج لوحة البياانت الساكنة ( )Panel dataاب ألس تعانة بربانمج ( )Eviews 10و( )STATA 14.0ومت تطبيق
الامنذج الثالثة للبانل ويه منوذج ا ألحندار التجميعي ،منوذج الآاثر الثابتة ومنوذج الآاثر العشوائية مع اس تخدام أأختبارات جذر الوحدة لتحديد درجة أأس تقرارية املتغريات عرب
الزمن والكشف عن وجود عالقة توازنية طويةل ا ألجل بني متغريات ادلراسة من خالل أأختبار ( )pedroniللتاكمل املشرتك ومن مث تصحيح اخلطأأ الناجت عن عدم التوازن يف
املدى القصري بني املتغريات من خالل منوذج ( .)ECMوقد توصل البحث اىل مجموعة من ا ألس تنتاجات ومن أأمهها ان نتاجئ املفاضةل بني مناذج لوحة البياانت (ابنل داات) بينت
أأن منوذج الآاثر الثابتة هو املالمئ لهذه ادلراسة و أأيضا تبني معنوية املتغري املس تقل الرئييس (سعر النفط) ابلنس بة للمتغري التابع (الفجوة ادلاخلية) والتأأثري السليب لسعر النفط عىل
هذه الفجوة يف دول العينة.
اللكامت ادلاةل  :سعر النفط ،جفوة املوارد احمللية ،لوحة البياانت ( ،)panel dataأأختبار بدروين ،منوذج تصحيح اخلطأأ.
 .1املقدمة
ان ا ألعامتد املفرط لدلول النفطية عىل العائدات النفطية جعل من اقتصاداهتا مرهوان

والفجوة ادلاخلية يعد من املواضيع املهمة لتأأثريها عىل أأقتصادايت هذه ادلول.

بتقلبات أأسعار النفط اخلام و أأصبح مصدر قلق لها حيث تركز ادلول النفطية يف متويل

 1.2مشلكة البحث

مزيانيهتا عىل اليرادات املتأأتية من تصدير النفط وتوجه هذه ا ألموال عىل ا ألغلب اىل

يسعى هذا البحث اىل اجياد العالقة بني تقلبات أأسعا النفط اخلام و أأثره عىل جفوة

اجلوانب ا ألس هتالكية غري النتاجية ومن املعروف أأن هذا املورد قابل للنضوب ذلكل

املوارد ادلاخلية لعينة خمتارة دلول أأعضاء منظمة أأوبك والسؤال هنا ماهو جحم و أأجتاه

يشلك هتديدا أآخر عىل ادلول املصدرة لها اضافة اىل التقلب املس متر فيه ،ومن جانب

تأأثري تقلبات أأسعار النفط عىل الفجوة ادلاخلية (جفوة املوارد احمللية)؟ وهل أأن

أآخر فان س يطرة قطاع النفط يف هذه ادلول أأدى اىل اهامل القطاعات ا ألخرى

ل ألس هتالك بشقيه اخلاص والعام أأثر عىل الفجوة ادلاخلية؟

(اكلزرعة والصناعة) ابلضافة اىل أأعامتد هذه ادلول عىل ا ألس ترياد اذلي يؤثر سلبا عىل

أأ .كيف ميكن الاس تفادة من مناذج البانل يف حتديد أأثر تقلبات أأسعار النفط اخلام عىل

الانتاج احمليل والاقتصاد بشلك عام ومايتبعه من مشألك اقتصادية.

الفجوة ادلاخلية بني لك دول العينة؟

 1.1أأمهية البحث

ب .هل توجد عالقة ذات دلةل احصائية طويةل ا ألجل ألثر تقلبات أأسعار النفط

تمكن أأمهية البحث يف أأن موضوع العالقة بني تقلبات أأسعار النفط دلول العينة

اخلام عىل الفجوة ادلاخلية يف دول العينة؟
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ب .أأن ا ألس هتالك بشقيه اخلاص والعام ذات تأأثري معنوي وسليب عىل الفجوة

ت .التعرف عىل ا ألسلوب القيايس المكي بأأس تخدام لوحة البياانت ()Panel Data

ادلخلية.

وبيان أأثر تقلبات أأسعار النفط اخلام عىل الفجوة ادلاخلية دلول العينة ا ألمر اذلي اكن

ت .ان منوذج الآاثر الثابتة هو المنوذج املالمئ لهذه ادلراسة.

حافزا تشجيعيا عىل أأختيار هذا املوضوع.

ث .توجد عالقة طويل ا ألجل بني تقلبات أأسعار النفط والفجوة ادلاخلية.

 .2سعر النفط اخلام و أأنواعه و أأمه العوامل املؤثرة فيه

 1.4أأهداف البحث

 2.1ماهية السعر النفطي اخلام

يسعى هذا البحث اىل التعرف عىل اجلانب النظري ألسعار النفط و أأمه العوامل املؤثرة

"نعين به القمية النقدية لربميل النفط اخلام ابملقياس ا ألمرييك للربميل املكون من 42

فيه وكذكل التطرق اىل جفوة املوارد احمللية دلول منظمة أأوبك اخملتارة ،فضال عن

غالون معربا عنه ابلوحدة النقدية ا ألمريكية عرب فرتات تطور الصناعة النفطية وعىل

حتليل نتاجئ التقدير ألثر تقلبات أأسعار النفط اخلام عىل الفجوة ادلاخلية يف دول العينة

الرمغ من لك احملاولت وا ألفاكر لجياد وحدة نقدية بديةل عرب مسميات ادلولر المنطي

وملدة ()25س نة.

وادلينار المنطي وسةل من العمالت الرئيس ية وحقوق السحب اخلاصة قدر لهذا

 1.5نطاق البحث

الربميل أأن يرتبط ابدلولر ا ألمرييك"( .الهييت)117 ،2000 ،

يتحدد نطاق البحث بأأختيار مخس دول مضن منظمة أأوبك ويه (المارات العربية

 2.2نواع أأسعار النفط اخلام

املتحدة ،ايران ،اجلزائر ،فزنويال ونيجرياي) حددت فرتة ادلراسة (.)2014-1990

عند احلديث عن سعر النفط اخلام يمت ذكر أأنواع عديدة منه ذلكل جيب التطرق اىل

املهنجية وا ألدوات املس تخدمة :مت أأتباع املهنج التحلييل الوصفي يف اجلانب النظري

لك نوع مهنا وماميزيها عن غريها من ا ألسعار :

لدلراسة واملهنج المكي عن طريق اس تحدام مناذج لوحة البياانت ( )panel dataاليت

 2.2.1السعر املعلن )(Posted Price

متزج بياانت السالسل الزمنية مع بياانت املقطع العريض اما أأدوات البحث فمتثلت

ظهر يف عام  1880يف الولايت املتحدة ا ألمريكية من قبل رشكة س تاندرد أأويل ،وهو

ابلربامج الحصائية ( )Eviews 10و ( ،)STATA14.0والاختبارت الحصائية

سعر اثبت اكنت حتدده الرشاكت النفطية الكربى وفقا ملصاحلها اخلاصة وهذه ا ألسعار

مثل اختبارات التفاضل بني مناذج لوحة البياانت (ابنل داات) و أأختبارات ا ألس تقرارية

ل تعكس الاسعار احلقيقية للنفط وامنا تفوضها الرشاكت ألحتساب الريع والرضيبة عىل

والتاكمل املشرتك.

ا ألرابح اليت تشلك اليرادات النفطية لدلول املضيفة( .السامك وابشا)224 ،1980 ،

 1.6هيلك البحث

 2.2.2السعر املتحقق )(Realized/Actual Price

مت تقس مي البحث اىل ثالثة مباحث تناول املبحث الاول مفهوم سعر النفط اخلام

ظهر السعر املتحقق يف أأواخر امخلسينات من القرن العرشين ،ويعين مقدار السعر

و أأنواعه و أأمه العوامل املؤثرة فيه وركز املبحث الثاين جفوة املوارد احمللية وطريقة قياسها،

املعلن مطروحا منه احلسميات أأو التسهيالت املتفق علهيا بني الرشكة البائعة

أأما املبحث الثالث فقد تناول قياس أأثر تقلبات أأسعار النفط اخلام عىل الفجوة

واملشرتي (وهذه احلسومات تكون كنس بة مئوية من السعر املعلن).

ادلاخلية لدلول اخملتارة مضن منظمة ا ألوبك.

 2.2.3سعر الشارة ()Reference Price

مربرات اختيار موضوع البحث

ظهر هذا السعر يف الس تينات وابلتحديد يف  ،1965ونعين به متوسط سةل من

تعود مربرات أأختيار هذا البحث اىل ماييل:

النفوط املتقاربة يف درجات الكثافة أأو املتباعدة يف املوقع اجلغرايف لتشلك مؤرشا أأو

أأ .أأمهية موضوع تقلبات أأسعار النفط حبد ذاته.

اشارة لتسعري مجموعة من النفوط حسب قرب أأو بعد درجة الكثافة من نفط الشارة

ب .أأن املوضوع يندرج يف اطار التخصص.

وهناك العديد من نفوط الشارة مهنا :النفط العريب اخلفيف ونفط ا ألوبك ونفط غرب
تكساس و نفط برنت ونفط حبر الشامل( .املرسويم)104- 103 ،2011 ،
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 2.2.4سعر اللكفة الرضيبية ()Tax Cost Price

 2.3تقلبات أأسعار النفط اخلام والعوامل املؤثرة فيه

وهو السعر اذلي ميثل اللكفة احلقيقية اليت تدفعها الرشاكت للحصول عىل الربميل

متثل اسعار النفط العنرص الرئيس اذلي يؤثر عىل جحم العائدات النفطية ،ومبا ان

النفطي ،وقد أأختلفت طريقة حساب سعر اللكفة الرضيبية بأأختالف ا ألتفاقيات

اسعار النفط متذبذبة بني الارتفاع والاخنفاض كنتيجة ألس باب عديدة ،امهها العوامل

املعقودة بني الرشكة واحلكومة( .القرييش)34 ،1978 ،

الاقتصادية والعوامل الس ياس ية والعوامل الطبيعية …اخل ،وان التقلبات املس مترة يف

 2.2.5السعر الفوري Spot Price

ا ألسعار تؤثر عىل اليرادات النفطية ابلزايدة أأو النقصان (أل طعمة ،2016 ،ص-8

ظهر هذا السوق يف أأواخر  1978وهو املعمتد يف ا ألسواق الفورية للنفط املتبادل بني

 )10ففي عام  1990عرف العامل أأزمة نفطية واكن سبهبا حرب اخلليج واحتالل العراق

البائع واملشرتي ،حيث مل يمت التعاقد علهيا مس بقا وهذا السعر ليس اثبتا أأو مس تقرا

للكويت ،حبيث ارتفعت أأسعار النفط اىل ( )22.26دولر للربميل يف أأكتوبر عام

بسبب أأرتباطه ابلعرض والطلب النفطي فاي أأختالل بيهتام يؤثر عىل السعر أأي أأنه

 ،1990أأما يف عام  1998فقد عرفت السوق النفطية العاملية عدد من الاضطراابت،

يتحدد وفق قوى السوق الفوية( .مركز ادلراسات وا ألحباث)7 ،2015 ،

نتيجة ا ألزمة املالية الآس يوية اليت اكن لها أأثر ابلغ عىل أأسعار النفط ،مما أأدى اىل

 2.2.6السعر الرمسي Official Price

تسجيل اخنفاض يف أأسعار النفط اىل حدود 12,3دولر للربميل ،حبيث أأثر ذكل عل

ظهر هذا السعر يف أأوائل الس بعينات من القرن العرشين والسعر الرمسي أأو مايسمى

مجيع اقتصادايت دول العامل عامة وادلول املنتجة النفط خاصة ،بسبب نقص معدل

أأحياان ابلسعر الداري يعرب عن قمية الوحدة النفطية اخلام يف فرتة زمنية حمددة من قبل

المنو يف هذه ا ألخرية مقارنة مع ما اكن عليه س نة  .1997واليت شهدت حتسننا مع بداية

هجة رمسية حكومية اكنت أأو ادارية.
 2.2.7السعر الرتجيعي )(Net Back Arrangement Price

عام  ،1999أأما يف عام  2003فقد شهدت أأسعار النفط العاملية ارتفاعا كبريا ،ويعد
هذا الارتفاع الأكرب منذ اكتشاف النفط ،نتيجة للحرب اليت شهدهتا العراق ،وكذكل

ظهر يف السوق الفورية يف الامثنينات من القرن العرشين واملقصود به هو عبارة عن

حاةل عدم الاس تقرار اليت دخلت فهيا نيجرياي( ،املوسوي )21-17 ،2004 ،وشهدت

قمية الوحدة النفطية اخلام يف فرتة زمنية حمددة وبوحدات نقدية حمددة عىل أأساس

عام  2007اس مترارا يف ارتفاع ا ألسعار ،اذ وصل املعدل اليويم لسعر سةل أأوبك

متوسط أأسعار املنتجات النفطية املتفق علهيا انقصا لكفة تكرير الوحدة النفطية

 69,01دولر للربميل( ،التقرير الحصايئ الس نوي ملنظمة أأوبك)68 ،2010 ،

وهامش رحب التكرير وكذكل لكفة النقل من ميناء املشرتي اىل ميناء البائع.

ووصل السعر س نة  2008اىل ( )94.4دولر للربميل (التقرير الحصايئ الس نوي

 2.2.8سعر املقايضة النفطي )(Barter Arrangement Price

ملنظمة أأوبك ،(112 ،2011 ،ولعل السبب الرئييس يف ذكل هو تفامق ا ألزمة املالية

ظهر هذا السعر يف هناية عقد الامثنينيات وبداية التسعينات من القرن العرشين وهو

العاملية واس تقر السعر عام  2009يف حدود ( 61دولر للربميل )التقرير الحصايئ

يتواجد يف التبادل النفطي مع بقية ا ألسعار الاخرى .ويعرب هذا السعر عن قمية الوحدة

الس نوي ملنظمة ا ألوابك (112 ،2012

النفطية اخلام يف فرتة زمنية حمددة وبوحدات نقدية حمددة ولكن هذا السعر يكون أأقل

شلك ( : )1أأسعار النفط اخلام ()2014-1990

من السعر الفوري أأو الرمسي أأو يعادل السعر املتحقق .ويمت تداول هذا السعر بني
ا ألطراف املتبادةل يف حاةل وجود فائض يف العرض النفطي يف السوق ادلولية .وهناك
أأنواع أأخرى من ا ألسعار النفطية ولكهنا حمددة التداول ويه :سعر احلدود للبائع (سعر
فوب  )F.O.Bوسعر ميناء املشرتي (سعر س يف  )C.I.Fأأو سعر احلدود أأو سعر
منتصف احلدود أأو سعر اعادة الرشاء والسعر احملاس يب( .ادلوري-366 ،2003 ،
)369
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ومن مالحظة الشلك ( )1جند أأن أأسعار النفط اس مترت يف الارتفاع ،حبيث شهدت

سوف ترتفع ويعمتد الطلب عىل النفط عىل المنو الاقتصادي يف العامل وعدد الساكن اذ

س نة  2011ارتفاع يف معدلت أأسعار النفط ووصولها اىل مس توايت غري مس بوقة

يزيد الاس هتالك النفطي العاملي مبعدل()%1.76س نواي( .فرج)44-41 ،2015 ،

من قبل ،حيث ختطى املتوسط الس نوي لسعر سةل خامات ا ألوبك عتبة  100دولر

 2.3.3العوامل الطبيعية

للربميل ووصل اىل  107,5دولر للربميل ،ابملقارنة مع  77,4دولر للربميل س نة

وتمتثل الظروف اليت تفرضها الطبيعة واليت يكون مفاجئة مثل اعصار ايفان اذلي

 ،2010أأما يف س نة  2012فسجلت أأسعار النفط اس تقرارا نسبيا مقارنة مع الس نوات

أأجتاح خليج املكس يك عام ،2004اعصار اكترينا اذلي رضب مصايف النفط يف

السابقة ،فبلغت ا ألسعار يف الربع الرابع من س نة  2012حوايل  107,40دولر

الولايت املتحدة ا ألمريكية عام ( .2005بلقةل)11 ،2013 ،

للربميل ،أأما يف س نة  2013فبلغت ا ألسعار يف الربع الثاين ما قميته  100,93دولر

 2.3.4العوامل املناخية

للربميل وقد شهدت ادلول النفطية يف النصف ا ألول من عام  2014نوعا من

تعترب من العوامل الثانوية اليت تؤثر عىل سعر النفط حيث أأن اتثريها حمدود وملدة

ا ألس تقرار النس يب ولكن يف النصف الثاين من نفس العام حدت تغريا مفاجئا اثر

حمدودة أأي يف فصل الش تاء مع زايدة برودة اجلو وطول هذا الفصل يؤدي اىل زايدة

أأخنفاض أأسعار النفط العاملية ليرتاجع من ( )105.9دولر /برميل اىل ( )96.3متأأثرا

الطلب عىل النفط وابلتايل زايدة سعره( .ادلوري)475 ،2003 ،

ابلعديد من العوامل املتنوعة واملتداخةل( .التقرير العريب املوحد)111 ،2015 ،

 2.3.5الطاقات النتاجية للنفط اخلام

وتتحدد أأسعار النفط اخلام يف السوق العاملية بتفاعل عاميل العرض والطلب كبقية

تعترب عامل همم يف التأأثري عىل أأسعار النفط اخلام حيث أأن نقص القدرات النتاجية

السلع ا ألخرى مع بقاء العوامل ا ألخرى عىل حالها ،ولكن تعترب النفط سلعة

لدلول املنتجة للنفط تؤثر عىل المكيات املنتجة من النفط حيث تشري ادلراسات أأن

اسرتاتيجية هممة حتمكها ظروف خارجة عن ظروف العرض والطلب التقليدية واليت

أأعضاء أأوبك مل تعد قادرة عىل زايدة النتاج بسبب عدم أأهامتهما بتطوير احلقول
املوجودة وقلت ا ألستامثرات يف الأكتشافات اجلديدة( .الربيعي)27 ،2015 ،

 2.3.1العوامل اجليوس ياس ية

 2.3.6الس ياسة ا ألمريكية السعودية

تعترب العوامل اجليوس ياس ية من العوامل املهمة يف تقلب أأسعار النفط اخلام فأأن أأي

بد أأ التواطؤ بني السعودية والولايت املتحدة ا ألمريكية يف عام  1973حني أأنقذت

تغري يف ا ألوضاع الس ياس ية يف ادلول املنتجة للنفط حيث تؤثر عىل عىل المدادات

السعودية ادلولر ا ألمرييك عقب أأهنيار معيار اذلهب ادلويل ،حيث أأن أأهنيار اذلهب

النفطية اىل السوق النفطية ومن مث ينعكس بشلك مبارش عىل ا ألسعار العاملية للنفط

أآنداك اكن من شأأنه أأن يؤدي اىل تراجع الطلب العاملي عىل ادلولر أأطلق عليه أأمس

اخلام مثل فرض العقوابت الاقتصادية عىل بعض ادلول املنتجة للنفط اكليت فرضهتا

(البرتودولر) ،ففي عام  1973قامت الولايت املتحدة ا ألمريكية بعقد صفقة مع

أأمرياك عىل العراق و أأيضا رفع العقوابت عن ايران( .املزيين)338-337 ،2013 ،

السعودية حبيث تقوم بتسعري لك صادراهتا النفطية ابدلولر ا ألمرييك وكذكل أأستامثر

 2.3.2العوامل الاقتصادية

الفوائض املالية من العائدات النفطية يف س ندات ادلين يف امرياك ،ومقابل ذكل مت

ان السوق النفطية تتأأثر بقوى العرض والطلب العاملي عىل النفط ومدى التوازن بيهنام

تزويد السعودية اب ألسلحة وحامية حقولها النفطية ويف عام  1975وافقت مجيع ادلول

ويه اللية اليت تتجسد يف العوامل ا ألساس ية اليت تؤثر عىل سعر النفط ،فان هناك

ا ألعضاء يف منظمة أأوبك أأن تتبع س ياسة السعودية يف التسعري ومنذ ذكل احلني

العديد من العوامل املؤثرة عىل العرض النفطي والطلب النفطي فان أأي اختالل يف

أأصبح النفط مرتبطا ابدلولر الامرييك .وهذا التواطؤ مازال مس مترا ففي

التوازن بني العرض النفطي والطلب عليه لصاحل أأحدهام ألخنفض أأو أأرتفع سعر النفط،

 2014/11/17أأوبك حددت للسعودية حصهتا من السوق واكن الهدف وراء ذكل

مفثال زايدة عدد الساكن وحتسني املس توى املعييش يؤدي اىل زايدة أأس هتالك النفط

هو خفض أأسعار النفط ضد روس يا وايران( .سالمة)3-2 ،2015 ،

أأي زايدة الطلب عىل النفط واذا مل يواكب ذكل زايدة يف املعروض فان ا ألسعار

 2.3.7خمزوانت النفط الصخري ورمال القار

يه ( :املوسوي)29 ،2004 ،

تعترب ثورة النفط الصخري والغاز الصخري( )2تطويرا للطاقات اجلديدة ذات التاكليف
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العالية نسبيا اليت توهجت الهيا الولايت املتحدة ا ألمريكية مؤخرا ويعترب أأمه تطور

اجليولوجني وميكن أأس تخراجه من املاكمن النفطية.

شهدته صناعة الطاقة منذ أأس تخراج أأول دفعة نفط من ابطن الارض قبل حوايل

 .2الاحتياطي املرحج :ويه المكيات اليت يرحج وجودها ابلقرب من املاكمن النفطية

()150عاما يف ولية بنسلفانيا عام (.1859حسني ،2016 ،ص )6وهذا التوجه

اليت مت تطويرها والتأأكد مهنا ،ومل يمت تطوير هذه املاكمن ولكن توجد دلئل عىل

اجلديد حنو النفط الغري التقليدي هو بصدد أأن يغري اخلريطة العاملية للنفط واليت ترتكز

أأحتواءها عىل النفط.

يف أأمرياك حيث جسلت زايدات متتالية يف نس بة انتاهجا من النفط الصخري منذ عام

 .3الاحتياطي احملمتل :يه عبارة عن مكيات النفط اليت يتوقع اجليولوجني وجودها يف

 2008و أأيضا اكن هناك تطوير مس متر لرمال القار يف كندا وأأس باب هذه الثورة تعود

املاكمن النفطية ولكن مل يمت تطويرها وحفرها بعد (خرض. )6-5 ،2006 ،ان

اىل الابتاكرات اجلديدة وايضا انفتاح السوق ا ألمريكية دفع اىل اجياد بيئة تنافس ية

الاحتياطي العاملي من النفط يس تطيع أأن يليب الطلب العاملي من النفط لـ()55س نة

قوية مما دفعها اىل انتاج موارد غري تقليدية اكن من الصعب الوصول الهيا سابقا .ويعترب

قادمة حسب مس توايت النتاج لعام  2011وان منظمة أأوبك متثل حوايل  %71من

من العوامل املهمة اليت أأثرت يف الفرتة ا ألخرية عىل أأسعار النفط( .حامدي،2013 ،

الحتياطي املؤكد يف العامل وحسب بياانت الاحتياطي املؤكد تشري ادلراسات أأن

)16

ليس هناك مايدعو اىل القلق حيث يوجد منو مس متر يف الاحتياطي(حيث أأنه هناك

 2.3.8العوامل البيئية

زايدة مس مترة من النفط اخلام تضاف اىل الاحتياطيات املوجودة نتيجة حتسني كفاءة

يرتكز العامل البييئ يف التفاقيات البيئية الهادفة اىل تقليل الغازات ادلفيئة املسببة

اس تخراج النفط و أأكتشاف ماكمن نفطية جديدة و أأحواض نفطية متصةل ابخلزان

لالحتباس احلراري واليت تؤثر ابلنتيجة عىل طبقة الاوزون ،حيث أأنه منذ عام 1992

الرئييس للنفط أأي ابختصار أأنه يشري اىل مراجعة اخلزاانت املكتشفة ابلفعل وليس اىل

مضن أأتفاقية ريو دي جينريو (اتفاقية مقة ا ألرض) مت التأأكيد عىل رضورة تقليل من

أأكتشافات جديدة) (حامدي.)3 ،2013 ،

أأنبعاث الغازات وتبعهتا اتفاقيات بيئية أأخرى وأآخرها اكنت يف  2015يف ابريس واليت

 2.3.10سعر الرصف

مسيت ب(اتفاقية ابريس) اليت محةل شعار اتفاقية تغري املناخ التابعة لالمم املتحدة ،وقد

هناك أأرتباط قوي بني ادلولر ا ألمرييك وسعر النفط حيث أأن أأغلب التبادلت

ركزت عىل ترش يد وزايدة كفاءة الطاقة الصديقة للبيئة .ولك التفاقات البيئية تركز

التجارية جتري ابدلولر فاي أأخنفاض أأو أأرتفاع يف سعر ادلولر يؤثر بشلك سليب او

عىل تقليل من اس هتالك مصادر الطاقة غري املتجددة (اكلنفط والغاز الطبيعي وغريها)

اجيايب عىل ادلول املنتجة للنفط ،حيث أأن أأخنفاض قمية ادلولر يؤدي اىل أأرتفاع

والتحول اىل مصادر الطاقة املتجددة  renewable energyأأو كام تسمى الطاقة

أأسعار النفط ابدلولر (.أأبو الرب )2 ،2012 ،وان أأرتفاع سعر الرصف العمةل الوطنية

اخلرضاء (اكلطاقة الشمس ية وطاقة الرايح وغريها) خاصة يف توليد الكهرابء بذكل فان

يؤدي اىل ضعف القدرة الانتاجية لالقتصاد ويؤدي اىل أأرتفاع أأسعار النفط مما يؤثر

الطلب عىل النفط اخلام سوف ينخفض أأي أأنه عامل مؤثر يف أأسعار النفط اخلام،

سلبا عىل ادلول املنتجة للنفط واليت تعترب صفة مالزمة لقتصاد يعاين من املرض

ولكن عىل الرمغ من حماولت الكثري من ادلول يف حتول اقتصادايهتا اىل الاقتصاد

الهولندي( .فرج)46 ،2015 ،

ا ألخرض ال أأهنا ل تس تطيع ا ألس تغناء عن النفط خاصة يف جمال النقل(.مريزا،

 2.3.11املضاربة يف ا ألسواق النفطية الآجةل

)12-2 ،2016

من العوامل املهمة املؤثرة يف السوق النفطية يه املضاربة حيث مل يعد السوق مقترصا

 2.3.9الاحتياطي النفطي

عىل معليات البيع والرشاء التقليدية ،وقد تنوع املضاربون فهيا مهنم أأفراد ورشاكت

من أأمه العوامل اليت تؤثر يف تغري اجتاه أأسعار النفط اخلام واملقصود ابلحتياطي

ومصارف ومؤسسات مالية ،وادلافع خلف القيام بعمليات املضاربة هو حتقيق عوائد

النفطي هو مكية وجحم النفط اخملزون يف ابطن ا ألرض اذلي ميكن أأس تخراجه بعد

مرتفعة عن طريق رشاء النفط بغرض اعادة بيعه بسعر أأعىل بدل من أأس تخدامه

معلية الاس تكشاف عنه ،ويوجد عىل عدة أأنواع منه:

لغراض جتارية ،وذكل ابلعامتد عىل توقعاهتم ل ألسعار املس تقبلية للنفط اخلام يف

 .1الاحتياطي املؤكد(املثبت) :وهو مكية النفط اليت مت اس تكشاف من قبل

بورصات النفط ادلولية .وقد أأصبح املضاربون ل يكتفون خبدمة مصاحلهم أأو مصاحل
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من يس تخدم خدماهتم من املستمثرين فقط بل حتولوا اىل عنارص مؤثرة يف حماولت

س تصبح لحماةل ُمعمتدة عىل التدفقات ادلاخةل من راس املال اخلاريج بغية تعزيز

تغيري معادةل ا ألسواق النفطية لتحقيق أأهداف س ياس ية واقتصادية تكون مضن

مس توايت الاستامثر والمنو يف الناجت احمليل الاجاميل( .صاحل) 5-1 ،2015 ،

أأهداف اقرار النظام العاملي اجلديد( .الربيعي)28 ،2015 ،

شلك ( : )2جفوة املوارد احمللية يف دول العينة ()2014-1990

 .3جفوة املوارد احمللية وكيفية قياسها
 3.1جفوة املوارد احمللية
ويه اليت متثل الفرق بني ا ألستامثرات املنفذة يف الاقتصاد واملدخرات احمللية أأو بتعبري
أآخر ميثل الفرق بني الناجت احمليل الجاميل واجاميل الطلب احمليل يعين الفرق بني
الطلب اللكي والعرض اللكي واليت تسمى بـ جفوة املوارد ادلاخلية (جفوة ا ألدخار-
ا ألستامثر) وينتج عهنا مشألك اقتصادية خيتلف تأأثريها من س نة اىل أأخرى ،وان أأغلب
البدلان النامية تعاين من قصور املدخرات احمللية يف تغطية الاستامثرت احمللية حيث
أأن جحم ا ألدخارات وا ألسلوب املس تخدم يف أأستامثرها هو اذلي س يحدد تكوين ر أأس

املصدر :من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل خمرجات الربانمج الحصايئ STATA 14.0
اعامتدا عىل بياانت www.knoema.com -free
 3.2قياس جفوة املوارد احمللية

املال لن الاماكانت املتاحة لتكوين املدخرات ختتلف من بدل اىل أآخر حسب املوارد

تتفاوت جفوة املوارد احمللية من بدل اىل أآخر حسب الظروف السائدة فهيا مثل عدد

اليت متتلكها والسلوك ا ألدخاري املتبع( .زيك )190-180 ،1980 ،ومعىن هذه الفجوة

الساكن وامليل احلدي ل ألدخار ومس توى النتاج ويمت تقدير الفجوة اكليت:

أأنه ميكن تقديرها بناء عىل تقدير لك من ا ألستامثر الالزم لتحقيق معدل منو معني

جفوة املوارد احمللية (جفوة املدخرات) = ا ألدخار -ا ألستامثر فغذا اكن الاستامثر احمليل

وا ألدخار املتوقع اعداده لمتويل هذه ا ألستامثرات .وليك يكون هذا املؤرش أأكرث واقعية

أأكرب من الادخار احمليل هذا يعين أأن الفجوة سالبة أأي أأنه عىل الرمغ من توفر فرص

حيتاج اىل استبعاد املدخرات اليت لتدخل دائرة الاستامثر وتبقى املشلكة يف غياب

الاستامثر احمليل ال أأن ا ألدخار منخفض ذلا يمت ا ألس تعانة ابلنقد ا ألجنيب ،أأما اذا اكن

الحصائيات عن جحم هذه الترسابت ،تدل الشارة السالبة لفجوة املوارد اىل نقص

الاستامثر احمليل أأقل من ا ألدخار احمليل أأي الفجوة موجبة ويوجد فائض يف ا ألدخار
احمليل نتيجة توجيه اىل أأمناط غري رس يدة اقتصاداي أ
اكلكتناز أأو املضاربة وتتخذ ادلوةل

احمللية احملققة قد زادت عن ا ألستامثر احمليل احملقق هبذا املقدار اذلي ييل الشارة ،كرب

يف هذه احلاةل س ياسة زايدة الرضائب املبارشة.

رمق جفوة املوارد يعين خضامة النفاق عىل ا ألستامثر أأو يعود اىل أأخنفاض ا ألدخار،

 3.3النفاق عىل ا ألس هتالك احلكويم

وصغر هذا الرمق رمبا يعود اىل أأخنفاض النفاق عىل ا ألستامثر ورمبا اىل أأرتفاع معدل

تتأألف النفقات الاس هتالكية العامة الهنائية من نفقات ادلوةل اليت تشمل النفاق عىل

ا ألدخار .وملا اكن الادخار هو مبثابة تدفق ميثل فائض ادلخل بعد استبعاد الاس هتالك

البناء أأو رشاء املباين والتجهزيات ا ألخرى واخلدمات الاس هتالكية الفردية وخدمات

خالل مدة معينة ،فان الادخار يصبح خزينا بنفسه ايضا ويشار اليه بمكية الاصول

الاس هتالك امجلاعي .والشلك ( )3يبني النفاق عىل ا ألس هتالك احلكويم(العام) لدلول

او املوجودات احملتفظ هبا .ذلا فان خزين الادخار هو عبارة عن ترامك من تدفقات

امخلسة اخملتارة خالل ( ،)2014-1990نالحظ أأن نس بة النفاق عىل ا ألس هتالك

الادخار ملُدد سابقة .فالقتصادات اليت تعمتد مصادر ادخارها اللكي عىل عوائد

احلكويم تتفاوت من دوةل اىل أأخرى و أأن ايران واجلزائر تتقارب يف هذه النسب تقريبا

صادرات النفط اخلام اليت جيب أأن تكرس ل ألستامثر احلقيقي املنتج وتنويع الاقتصاد

ومن مالحظة الشلك فانه هناك تغري بنس بة ( )%1من س نة اىل أأخرى مرة ابلزايدة

احمليل مكصدر دخل اضايف لسد الفجوة ادلاخلية ،ومن اجلدير ابذلكر أأن عوائد

و أأخرى ابلنقصان .أأما ابلنس بة لنيجرياي فنالحظ أأن نس بة النفاق عىل ا ألس هتالك

الصادرات النفطية تتأأثر وبشلك مس متر لتغريات نتيجة لتقلبات أأسعار النفط ،فان

احلكويم (العام) من  2003-1990نس بة قليةل مل تصل اىل ( )%2مث تزداد يف

الادخار احملقق عن ا ألستامثر احملقق ،أأما الشارة املوجبة فتدل عىل أأن املدخرات

هذه ادلول تعاين من مس توايت منخفضة يف الادخار الوطين بصورة هيلكية ذلكل
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 .2004وان توجه هذه ادلول اىل هذا النوع من النفاق الغري النتايج يعرضها اىل
العديد من الاختاللت حسب التقلبات اليت حتدث يف السوق النفطية العاملية.

شلك ( : )4نس بة النفاق عىل ا ألس هتالك اخلاص اىل الناجت احمليل الجاميل اب ألسعار

ا ألس هتالك العام دلول العينة ( )2014-1990شلك ( : )3النفاق عىل

الثابتة دلول العينة ()2014-1990

املصدر:من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل خمرجات الربانمج الحصايئ STATA 14.
اعامتدا عىل بياانت www.knoema.com -free
 3.4النفاق عىل ا ألس هتالك اخلاص

املصدر:من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل خمرجات الربانمج الحصايئ STATA 14.0
اعامتدا عىل بياانت www.knoema.com -free
 .4قياس أأثر تقلبات أأسعار النفط و أأثرها عىل الفجوة ادلاخلية لدلول اخملتارة (-1990

تتأألف النفقات الاس هتالكية اخلاصة الهنائية ،مبا يف ذكل النفقات احملسوبة imputed

)2014

 ،expenditureاليت تتكبدها ا ألرس املقمية عىل السلع واخلدمات الاس هتالكية

 4.1توصيف متغريات ا ألمنوذج

الفردية ،مبا يف ذكل تكل املباعة بأأسعار ليست ذات أأمهية اقتصادية .ومن الرضوري

أأعمتد البحث عىل البياانت املتوفرة للفرتة  2014-1990دلى البنك ادلويل و أأيضا عىل

الشارة اىل أأن ا ألس هتالك البذيخ ابلنفاق غري املأألوف واملبالغ فيه كام ونوعا وفقا

موقع البياانت ابلنس بة ملتغري جفوة املوارد احمللية وايضا الاس هتالك اخلاص والعام أأما

ملعايري السلوك املظهري السائدة يف اجملمتع اك ألفعال اليت يرغب فهيا الفرد الظهور أأمام

ابلنس بة ألسعار النفط فقد مت الاعامتد عىل التقرير الس نوي ملنظمة أأوبك لجراء

الآخرين وتمتثل ابمللبس واملأألك والآاثث وغريها ،وكام أأشار العامل الاقتصادي

التحليل القيايس مخلس دول نفطية داخل منظمة أأوبك ويه  :المارات العربية

 Thorstein Veblenيف كتابه (نظرية الطبقة الغنية )1899 ،اىل أأن ا ألس هتالك

املتحدة ،ايران ،اجلزائر ،فزنويال ونيجرياي .واكنت املتغريات اكليت:

املظهري يأأيت نتيجة احساس الفرد ابلرغبة الشديدة للتفاخر أأمام الآخرين مبا ميتلكه مما

 4.1.1املتغري التابع

يعطي الفرد شعورا بأأن دليه مركز أأجامتعي مرموق ،ويعد النفاق اخلاص ل ألرس

جفوة املوارد احمللية ( )GAPيمتثل املتغري التابع بفجوة املوارد احمللية بوصفه نس بة مئوية

املعيش ية أأحد مكوانت الناجت احمليل الجاميل ونالحظ أأن أأغلب ادلول الريعية يزتايد

من الناجت احمليل الجاميل.

دلهيا النفاق ا ألس هتاليك (ظاهر ،)82 ،2016 ،وكام نالحظ يف الشلك ( )4اذلي

 4.1.2املتغريات املس تقةل

يؤكد عىل أأن هذه ادلول متيل اىل النفاق عىل ا ألس هتالك املظهري بشلك كبري

 .1أأسعار النفط ( :)oil_Priceويعترب املتغري املس تقل الرئييس معربا عنه بأأسعار

ونالحظ أأن اجلزائر يه ا ألقل أأس هتالاك عىل طول فرتة ادلراسة وتلهيا ايران مث

سةل خامات أأوبك ابدلولر ا ألمرييك.

المارات وبعدها فزنويال ولكن نيجرياي جسلت معدلت مرتفعة جدا .أأي أأن طابع

 .2النفاق عىل الاس هتالك اخلاص ( :)PRCوقد أأعمتد عىل النفاق عىل ا ألس هتالك

ا ألس هتالك املظهري يتغلب عىل مجيع دول العينة لهنا دول ريعية نفطية.

اخلاص كنس بة مئوية من الناجت احمليل الجاميل ابلسعار احلقيقية.
 .3النفاق عىل ا ألس هتالك العام ( :)PUCاملتغري املس تقل الآخر هو النفاق عىل
الاس هتالك العام كنس بة مئوية من الناجت احمليل الجاميل ابلسعار احلقيقية.
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 4.2ا ألمنوذج املس تخدم

( analysisعىل سبيل املثال ،دراسة احلركة مبرور الوقت من املواضيع من خالل

ان التطورات احلديثة يف الاقتصاد القيايس ركزت أأهامتما كبريا بامنذج لوحة البياانت

ادلول أأو الظروف املتعاقبة) حتليل امجلاعة ( Cohort analysisمثال اتباع املسار

( )The Panel Dataخاصة يف ادلراسات الاقتصادية نظرا ألهنا تأأخذ يف ا ألعتبار

الوظيفي لعام  1965من خرجيي مدرسة ا ألعامل التجارية) وابلرمغ من وجود

أأثر تغري الزمن و أأثر تغري ا ألختالف بني الوحدات املقطعية عىل حد سواء الاكمن يف

اختالفات طفيفة بني هذه التسميات ،ال أأن مجيعها تشري بشلك أأسايس اىل احلركة

بياانت عينة ادلراسة ،ميكن التعامل مع البياانت الحصائية لظاهرة معينة عند التحليل

عرب وحدات زمنية مس تعرضة ذلكل ،فاننا نس تخدم مصطلح "لوحة البياانت أأو بياانت

بشلك بياانت مقطعية  Cross-Section Dataأأو بشلك بياانت سالسل زمنية

البانل  . " Panel Dataومن املهم الشارة اىل أأن هناك حزم من الربامج مثل

 ،Time Series Dataمثل هذه البياانت تتوفر ملعظم الظواهر سواء اكنت

 Limdepو  PcGiveو  SASو  STATAو  Shazamو  ،Eviewsساعدت

أأقتصادية او أأجامتعية أأو طبية مثال دراسة ظاهرة النتاج يف منشأأة معينة تتضمن عدة

هذه الربامج يف تطبيق أأحندار لوحة البياانت وسهلت املهمة للغايةGujarati ) .

معامل ،فادلراسة عىل مس توى املعامل للك س نة متثل بياانت مقطعية ،يف حني

 .)2003, 636-637ومن اجلدير ابذلكر أأن بياانت البانل حتتوي ( )nمن الكياانت

ادلراسة عىل مس توى لك معمل من معامل هذه املنشأأة خالل فرتة من الزمن متثل

أأو املوضوعات تتضمن لك مهنا ( )Tمن املالحظات اليت مت قياسها من  1اىل  tفرتة

بياانت سالسل زمنية (احلس ناوي والقييس .)309 ،2002 ،وقد أأشار  Baltagiاىل

زمنية .وابلتايل ،فان اجاميل عدد املالحظات يف بياانت البانل هو ( ،)N*Tيمت قياس

أأفضلية أأس تخدام لوحة البياانت ()Panel Dataحيث التحمك يف عدم جتانس اخلاصة

بياانت اللوحة عىل فرتات زمنية منتظمة (عىل سبيل املثال ،الس نة ،الربع ،والشهر).

اليت تظهر يف حاةل بياانت املقطع العريض أأو بياانت السلسةل الزمنية ،حيث أأن

خبالف ذكل ،جيب حتليل بياانت اللوحة حبذر .قد تكون اللوحة طويةل أأو قصرية،

دراسات السالسل الزمنية واملقاطع العرضية لتتحمك يف هذا التجانس من خماطر

متوازنة أأو غري متوازنة ،وساكنة أأو حركية ،)park,2011, 3-4( .وعندما يمت قياس

احلصول عىل نتاجئ متحزية ،.و أأيضا تكون لوحة البياانت أأكرث قدرة عىل حتديد وقياس

املقطع العريض لنفس الفرتات الزمنية يف لوحة البياانت فتسمى البياانت املزدوجة

الآاثر اليت ل ميكن اكتشافها ببساطة يف مقطع عريض خالص أأو بياانت سلسةل زمنية

بـ(البياانت املزدوجة املتوازنة)  ،Balanced Panel-Dataولكن اذا مل يمت قياسها يف

خالصة .عىل سبيل املثال ،ميكن دراسة تأأثريات قوانني احلد ا ألدىن ل ألجور عىل

نفس الفرتات الزمنية ،فان لوحة البياانت تسمى لوحة البياانت غري املتوازنة

التوظيف وادلخل بشلك أأفضل اذا مقنا بتضمني موجات متتالية من احلد ا ألدىن

( .)Unbalanced Panel-Dataوهناك لوحة بياانت قصرية ( short panel

ل ألجور يف احلد ا ألدىن ل ألجور الاحتادية وابلضافة اىل أأن بياانت البانل متكننا من

 )dataحتتوي عىل العديد من الكياانت ( Nكبرية) ولكن بفرتات زمنية قليةل (T

دراسة مناذج سلوكية أأكرث تعقيدا ،عىل سبيل املثال ،ظواهر مثل وفورات احلجم

صغرية) ،يف حني أأن لوحة البياانت الطويةل ( )Long panel dataدلهيا العديد من

والتكنولوجيا ،ميكن التعامل مع التغيري بشلك أأفضل من خالل بياانت املزدوجة مقارنة

الفرتات الزمنية ( Tالكبرية) ولكن القليل من الكياانت ( Nقليةل) ،ووفقا ذلكل تكون

بدراسات املقطع العريض النقي أأو بياانت السلسةل الزمنية اخلالصة

مجموعة لوحة البياانت القصرية عريضة (مقطع عريض) وقصرية يف الطول (سلسةل

( .)Baltagi,2005,5-7وابختصار ،ميكن للوحة البياانت اثراء التحليل التجرييب

زمنية) ،يف حني أأن لوحة البياانت الطويةل تكون ضيقة يف العرض .وان الكهام N

بطرق قد ل تكون ممكنة اذا اس تخدمنا فقط بياانت املقطع العريض أأو التسلسل

صغرية جدا (خطأأ من النوع  )Iو  Nكبرية جدا (خطأأ من النوع  )IIدلهيا مشألك

الزمين ولكن هذا ل يعين أأنه ل توجد مشألك مع منذجة لوحة البياانت .وتوجد

وجيب عىل الباحثني أأن يكونوا حذرين للغاية خاصة عند حفص اللوحة القصرية أأو

تسميات أأخرى للوحة البياانت مهنا البياانت اجملمعة ( Pooled dataجتمع البياانت

الطويةل .ان املهنج احلديث اذلي قدمه ( )W.Greenس نة  1993يبني الصيغة

السلسةل الزمنية واملقطع العريض) ،ومجموعة من سالسل زمنية وبياانت املقطع

ا ألساس ية لحندار لوحة البياانت الطولية وذكل يف ثالث أأشاكل رئيس ية:

العريض ،وبياانت ا أللواح ادلقيقة ،لوحة البياانت ،والبياانت الطولية (دراسة مبرور

 .1منوذج الاحندار اجمل ّمع ( أأو التجميعي) (Pooled Regression Model)PRM

الوقت ملتغري أأو مجموعة من املوضوعات) ،وحتليل اترخي احلدث Event history

 .2منوذج الآاثر الثابتة (Fixed Effects Model )FEM
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a329

اجملةل أالاكدميية جلامعة نوروز

380
 .3منوذج الآاثر العشوائية (Random Effects Model )REM

ا ألدبيات الأكرث أأنتشارا وتناول لهذا املوضوع .ولغرض بيان تأأثري املتغريات املس تقةل

و ألختيار المنوذج املفضل واملالمئ للبحث يمت عن طريق أأختبارين وهام أأختبار

عىل املتغري التابع فقد مت ا ألعامتد عىل مناذج لوحة البياانت ( )panel dataومبا ان

مضاعف لكراجن ( )LMللمفاضةل بني ( )PRMو()FEMن وا ألختبار الثاين هو

املشاهدات املقطعية مقاسة للفرتات الزمنية نفسها فيمت أأس تخدام لوحة البياانت املزتنة

أأختبار هاوسامن ( )Hausmanللمفاضةل بني ( )FEMو(Park,2011, ( )REM

( )Balanced Panel Dataوالسلسةل الزمنية ترتاوح بني  2014-1990أأي

)12-13

()25س نة ،أأما املشاهدات املقطعية فهيي ( )5دول ،والامنذج الثالث اليت سوف يمت

 4.3تقدير وحتليل النتاجئ القياس ية

الاختبار بيهنا يه الآيت:

يمت بناء منوذج لتفسري وحتليل جفوة املوارد ادلاخلية يف دول العينة اخملتارة ومعرفة

 4.3.1أأختبار ا ألحندار التجميعيPooled Regression Model :

شلك و أأجتاه وقوة العالقة بني جفوة املوارد مكتغري اتبع ()Dependent variable

هذا المنوذج هو واحد من أأبسط الامنذج يف لوحة البياانت أأو بياانت البانل ،حيث

داخل المنوذج ،وبعض املتغريات التفسريية ( )Independent variableاليت يتوقع

تكون مجيع املعلامت اثبتة (رفض أأي تأأثري للوقت) .سوف حنصل عىل منوذج الاحندار

أأن تسامه يف تفسري سلوك هذه ادلاةل مثل سعر النفط والاس هتالك اخلاص

( )OLSاجمل ّمع( .امجلال)270 ،2012 ،

وا ألس هتالك العام ،وذكل يف ضوء ما أأقرت به النظرية الاقتصادية والاس تفادة من
اجلدول ( : )1أأختبار ا ألحندار التجميعي ()PRM
Gap of GDP %
Oil_ P
PRC
PUC
_ Cons

Coef.
Std.Err.
T
|P>|t
0.0775168
0.0153037
-5.07
0.000
0.9416797
0.0529895
-17.77
0.000
-2.329514
0.1932975
-12.05
0.000
91.12833
4.379799
20.81
0.000
125
Number of obs
R-squared
0.768
)(N=5 , T= 25
Prob>F
0.0000
Adj. R-squared
0.762
Note: ***Significant at 1% level. **Significant at 5% level. *Significant at 10%
املصدر :اجلدول من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل نتاجئ برانمج Eviews 10
اجلدول ( )1يوحض تأأثري املتغريات الثالث (سعر النفط وا ألس هتالك اخلاص اخلاص يكون قواي عىل جفوة املوارد احمللية ،ابلنس بة لالس هتالك العام ( )PUCفانه
والاس هتالك العام) عىل املتغري التابع (جفوة املوارد) ،وتشري نتاجئ اجلدول اىل أأن املتغري

معنوي عند مس توى ( ،)%1ولكن هل عالقة سلبية مع جفوة املوارد ،هذا يدل عىل

املس تقل الرئييس سعر النفط ( )OIL_Pمعنوي عند مس توى ( )%1وهل عالقة

أأن الاس هتالك العام ل ميكن ال أأن يقل الفجوة و مبقدار ( ،)2.33وابلتايل يؤثر سلبا

سلبية مع جفوة املوارد مبعىن اذا زاد سعر النفط بنس بة ( )%1س يؤدي اىل أأخنفاض

عىل الفجوة.

الفجوة بـ ( ،)0.077وتأأكد هذه النس بة عىل أأن سعر النفط ليس املتغري الوحيد اذلي

 4.3.2منوذج الآاثر الثابتة)FEM( :

يؤثر عىل الفجوة ادلاخلية بل هناك متغريات اخرى تؤثر عليه ،وابلنس بة ل ألس هتالك

بني ( Gujarati,( 2003مضن هذا المنوذج يكون حد اخلطأأ ( )ɛitتوزيع طبيعي

اخلاص ( )PRCفهو أأيضا معنوي وعند مس توى ( )%1وعالقته سلبية مع جفوة

مبتوسط يساوي الصفر ،والتباين يساوي ( ،)σε2وليك تكون معلامت منوذج الآاثر

املوارد ( ،)GAPوهذا يشري اىل أأن زايدة ا ألس هتالك اخلاص بنس بة ( )%1يؤدي

الثابتة حصيحة وغري متحزية ،عادة ما يفرض أأن تباين اخلطأأ اثبت (متجانس) ابلنس بة

اىل أأخنفاض الفجوة مبقدار ( )0.941وهذه النس بة تشري اىل أأن تأأثري الاس هتالك

اىل مجيع البياانت املقطعية ،وليس هناك أأي ارتباط ذايت خالل الزمن بني لك مجموعة
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من جماميع املشاهدات املقطعية يف فرتة زمنية حمددة ،وعند اجراء هذا ا ألختبار حصلنا

عىل النتاجئ التالية:

جدول ( : )2منوذج الآاثر الثابتة ()FEM
GAP
Coef.
Std.Err
t
|p>|t
Oil_P
-0.1037719
0.0096856
-10.71
0.000
PRC
-1.058208
0.0419843
-25.20
0.000
PUC
-0.7545929
0.177346
-4.25
0.000
_C
81.49294
3.142311
25.93
0.000
Prob>chi2
0.0000
Note: ***Significant at 1% level. **Significant at 5% level. *Significant at 10%
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ويتبني من اجلدول ( )2أأعاله أأن املتغري املس تقل الرئييس ( )Oil_pهو معنوي عند

( ،)-1.058208وكذكل احلال ابلنس بة ل ألس هتالك العام فانه ذو تأأثري سليب ومعنوي

املس توى ( )%1وهل عالقة سلبية بفجوة املوارد ( ،)GAPوهذا يعين أأنه عندما يزداد

وهذا يعين أأنه عندما يزداد ا ألس هتالك العام بنس بة ( ،)%1فان جفوة املوارد

سعر النفط بنس بة ( )%1فان جفوة املوارد ستنخفض مبقدار( )-0.1037719ويف

ستنخفض بنس بة (.)-0.7545929

الواقع هذا يتطابق مع النظرية الاقتصادية ،وابلنس بة ل ألس هتالك اخلاص ( )PRCفهو

 4.3.3منوذج الآاثر العشوائية ()REM

أأيضا معنوي عند مس توى ( )%1وهل عالقة سلبية بفجوة املوارد ( )GAPهذا يعين

ان حدوث أأي خلل يف الفرضيات املذكورة يف منوذج الآاثر الثابتة ففي هذه احلاةل

أأنه عندما يزداد ا ألس هتالك اخلاص بنس بة ( ،)%1فان جفوة املوارد ستنخفض بنس بة

يعترب المنوذج املناسب هو منوذج الآاثر العشوائية( .امجلال)272 ،2012 ،

اجلدول ( : )3منوذج الآاثر العشوائية ()REM
|p>|t
0.000
0.000
0.000
0.000

t
-9.26
-22.48
-5.65
21.28

Std.Err
0.0106713
0.045249
0.186428
3.872082

GAP
Oil_P
PRC
PUC
_C
Prob>chi2

Coef.
-0.098823
-1.01712
-1.053467
82.38845
0.0000

Note: ***Significant at 1% level. **Significant at 5% level. *Significant at 10%
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أأظهرت نتاجئ اجلدول ( )3أأعاله أأن ( )Oil_pسعر النفط اكنت معنوية عند مس توى

 4.3.4املفاضةل بني مناذج البانل

( )1%ولها عالقة سلبية مع جفوة املوارد ،مبعىن أأن أأي زايدة بنس بة ( )%1يف أأسعار

ولغرض املفاضةل بني منوذج ا ألحندار التجميعي ( )PRMومنوذج الآاثر الثابتة ()FEM

النفط ،سوف خيفض جفوة املوارد مبقدار ( ،)-0.098823وان ا ألس هتالك اخلاص عند

ومنوذج الآاثر العشوائية ()REM

مس توى معنوية ( )%1وهل عالقة سلبية مع جفوة املوارد ،هذا يدل عىل أأنه اذا زاد

سوف يمت ا ألعامتد عىل الاختبارات التالية:

ا ألس هتالك اخلاص بنس بة ( ،)1%فان جفوة املوارد سوف ينخفض أأيضا مبقدار (-

أأ .أأختبار مضاعف لكراجن LM-Breusech Pagan

 )1.01712اما ( )PUCالاس هتالك العام فهو أأيضا معنوي عند مس توى ( )1%وهل

يس تخدم هذا ا ألختبار للمفاضةل بني منوذج ا ألحندار التجميعي ومنوذج الآاثر العشوائية

عالقة سلبية مع جفوة املوارد ،هذا يدل عىل أأنه اذا زاد ا ألس هتالك العام بنس بة ()1%

وذكل بأأس تخدام مضاعف لجراجن ( )LMاملقرتح من قبل  Breusch-Paganيف

سوف تنخفض جفوة املوارد مبقدار (.)1.053467

عام ) (1980ويتضمن هذا ا ألحتبار فرضيتني :فرضية العدم ( :)H0واليت تنص عىل
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أأن منوذج ا ألحندار التجميعي هو ا ألمثل .الفرضية البديةل ( :)H1ويه تؤكد أأن منوذج
الآاثر العشوائية هو الأكرث قبول.
اجلدول ( : )4أأختبارLM-Breusech Pagan

( )OLSلنه ا ألمثل ابلنس بة لهذا المنوذج .وبذكل ننتقل اىل ا ألختبار الآخر اذلي
يفاضل بني منوذج الآاثر العشوائية والثابتة وهو أأختبار هاوسامن.
ب .أأختبار هاوسامن ()Hausman
بعد تقدير منوذج الآاثر الثابتة والعشوائية سوف ننتقل اىل أأختبار Hausman

TEST
)Chi2 (1
P-value
LM-Breusech Pagan
2.73
0.0983
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وهوا ألختبار اذلي يس تخدم للمفاضةل بني منوذج الآاثر الثابتة ومنوذج الآاثر العشوائية

ونالحظ من نتاجئ اجلدول ( )4أأعاله أأن القمية ا ألحامتلية ( )Pيه ( )0.0983و أأهنا

ومن مث أأختيار المنوذج املالمئ بيهنام وقد ظهرت النتاجئ كام يف اجلدول التايل:

أأكرب من ( )0.05أأي أأنه مت قبول فرضية العدم أأي نقبل بمنوذج ا ألحندار التجميعي
اجلدول ( : )5أأختبار Hausman
sqrt(diag
))(V_b-V_B
S.E.
----

)(b-B
Difference

B
Random

B
Fixed

-0.0049489
-0.0410877
0.2988739

-0.098823
-1.01712
-1.053467

-0.1037719
-1.058208
-0.7545929
0.0000

Oil_P
PRC
PUC
Probability
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ان فرضية العدم تمتثل يف عدم وجود أأرتباط بني الآاثر العشوائية واملتغريات املس تقةل

( )Hausman testاىل أأن قمية الاحامتلية يه معنوية ( )p=0.0000أأي أأن

يف المنوذج حمل التقدير أأي أأن ، [H0:Cov(βi , xit=0[:ويف ظل هذه الفرضية

مس توى املعنوية هو أأقل من ( ،)5%وتمكن املعايري هنا أأنه لقمية الاحامتلية جيب

فان القمي املقدرة ملعامالت امليل ( )kيف ( )REMبأأس تخدام طريقة  GLSسوف

قبول مس توايت أأقل من ( ،%1و  ،%5و  ،)%10فامي يتعلق هبذا المنوذج مت قبول

تكون متسقة وذات كفاءة ،بيامن س تكون هذه القمي يف ( )FEMالناجتة عن أأس تخدام

نتاجئ منوذج الآاثر الثابتة أأي أأن منوذج التأأثريات الثابتة هو املناسب لختبار أأثر

طريقة ( )OLSسوف تكون متسقة ولكهنا ليست ذات كفاءة .وهذا يعين أأن المنوذج

تقلبات أأسعار النفط ونس بة ا ألس هتالك اخلاص وا ألس هتالك العام من  .GDPويف

( )REMهو ا ألفضل .أأما الفرضية البديةل فتنص عىل وجود أأرتباط بني الآاثر

ظل منوذج الآاثر الثابتة بينت النتاجئ أأن الاحندار حسب طريقة مربعات الصغرى

أأي

ا ألعتيادية  OLSاليت تقمي أأثر املتغريات املفرسة عىل جفوة املوارد مخلس دول للفرتة

[ ،]H1:Cov(βi,xit)≠0ويف هذه احلاةل فان القمي املقدرة ملعامالت امليل يف

من  1990اىل  ،2014حيث أأن جفوة املوارد يه املتغري التابع ،وعدد املشاهدات هو

( )REMتكون غري متسقة ،بيامن هذه القمي يف ( )FEMتكون متسقة وذات كفاءة

( )125مشاهدة حيث أأن ( )T=25و( ،)N=5أأما قمية معامل التحديد ( (R2تساوي

ومن مث يكون أأختيار ( )FEMهو الاختيار ا ألنسب ،ومن اجلدول ( )5أأعاله ،تظهر

( )R2=54%وهذا يعين ان املتغريات التفسريية اذلي يتضمنه المنوذج تس تطيع تفسري

نتيجة اختبار  - )b( .Hausmanالعمود يوحض قمي معامالت املتغريات ىف منوذج

( )54%من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع ،و أأن النس بة املتبقية واليت يه

احندار الآاثر الثابتة ؛ ( - )Bالعمود يوحض قمي معامل املتغريات يف منوذج احندار الآاثر

( )46%ترجع اىل املتغري العشوايئ .ابلنس بة ملعمل التحديد املعدل ( )R-2اذلي يعترب

العشوائية بيامن ( )B-bيبني الفرق بني الآاثر الثابتة ومناذج التحوف من التأأثريات

أأكرث أأمهية ابلنس بة دلراسات اليت تعمتد عىل ا ألحندار املتعدد بلغ ( )53%مما يعين ان

العشوائية ( ،)Hausman,1978, 1252-1978حيث أأشارت نتاجئ أأختبار هوسامن

املتغريات املس تقةل (التفسريية) واليت يه (سعر النفط ،الاس هتالك اخلاص و

العشوائية

واملتغريات

املس تقةل
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ا ألس هتالك العام) اس تطاعت ان تفرس ( )53%من التغريات احلاصةل يف جفوة املوارد

( )Dickey & Fuller,1970,427-431أأما ا ألختبار الثاين فهو أأختبار فيلبس

( )Gapوالبايق ( )47%يعزى اىل عوامل اخرى.

وبريون ( )PPعام  1988اذلين أأقرتاحا طريقة غري معيارية لتصبح وجود ا ألرتباط

 4.3.5أأختبارات ا ألس تقرارية

اذلايت عىل عكس  ADFاذلي يس تعمل الطريقة املعيارية ،وقد قاما بتطوير الاختبار

يمت وضع نتاجئ حتليل لوحة البياانت ( )Panel Dataحمل ادلراسة ألختبار الاسقرارية

للتخلص من أآاثر ا ألرتباط اذلايت يف بوايق معادةل أأختبار جذر الوحدة ،وذكل ابجراء

من خالل أأجراء أأختبارات جذر الوحدة وحتديد درجة اس تقراريهتا عرب الزمن

تعديل معلمي لتباين المنوذج حىت يأأخذ يف ا ألعتبار وجود ا ألرتباط اذلايت اذلي

ابس تخدام لك من أأختبار دييك فولر املوسع ( )ADFو أأختبار فليبس بريون (،)PP

يعكس الطبيعة ادليناميكية يف السلسةل)Phillips & Perron,1988,345(.

ويعترب ( )ADFمن أأمه الطرق املس تخدمة يف معاجلة البياانت اليت تعاين من جذر

ويوحض اجلدول ( )6نتاجئ اختبارات جذر الوحدة للمتغري التابع اذلي هو جفوة املوارد

الوحدة حيث حياول العثور عىل جذر الوحدة يف السلسةل الزمنية حيث يس تعمل هذا

( )GAPواملتغريات التفسريية اليت يكون لها تأأثري عىل املتغري التابع ويه سعر النفط

الاختبار ابجتاه الزمن ( )Time trendأأو بدونه ،وان اختبار ( )ADFهو تطوير

( )OIL_Pوالاس هتالك اخلاص ( )PRCوالاس هتالك العام ( )PUCواكليت:

لختبار ( ،)DFو ابضافة قمي التأأخر ( )lagged valuesللمتغريات التابعة املضافة .
اجلدول ( : )6نتاجئ اختبار جذر الوحدة بطريقة ( )Augmented Dickey-Fullerو أأختبار فيليبس-بريون (Phillips-Perron)PP
PP-test
Order of
Prob.
statistic
Integration
0.1698
13.4349
0.2004
No
0.0000
55.5234
0.0000
)I(1
0.9998
0.74048
1.0000
No
0.0000
84.0523
0.0000
)I(1
0.3673
10.0104
0.4396
No
0.0000
67.3682
0.0000
)I(1
0.9297
5.74605
0.8361
No
0.0000
46.4691
0.0000
)I(1
:
*
) :I~ (0متاكمةل من ادلرجة الصفرية ) I~ (1متاكمةل من ادلرجة الاوىل
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Prob.

ADF-test
statistic
14.0702
44.4165
1.03944
81.0016
10.8759
54.7949
4.35989
45.0817

Test in

Variables

**)At-LevelI~ (0
*)1st differenceI~ (1
**)At-Level I~ (0
*)1st differenceI~ (1
**)At-LevelI~ (0
*)1st differenceI~ (1
**)At-Level I~ (0
*)1st differenceI~ (1

GAP
Oil_price
PRC
PUC

من خالل اجلدول رمق ( )6اعاله ظهرت نتاجئ اختبار دييك -فولر املوسع و أأختبار

اثبت ،وبدون اثبت واجتاه) ،ولكهنا تصبح مس تقرة بعد اخذ الفرق الاول لها )I~ (1

فيلبس بريون ،حيث أأظهرت نتاجئ الاختبارين ( )ADFو( )PPأأن املتغري التابع

(مع اثبت واجتاه ،مع اثبت ،وبدون اثبت واجتاه( وابلنس بة لالختبارين ()ADF

( )GAPجفوة املوارد كنس بة من الناجت احمليل الجاميل ابلسعار الثابتة ابدلولر غري

و( )PPوهذا يشري الا اهنا أأيضا متاكمةل من ادلرجة الاوىل .وتدل هذه النتاجئ عىل

مس تقرة يف املس توى )( I~(0مع اثبت واجتاه ،مع اثبت ،وبدون اثبت واجتاه) واهنا

ان الك املتغريات يف المنوذج من نفس الرتب .وفقا لهذه النتاجئ ميكننا حتديد اختبار

تعاين من مشلكة جذر الوحدة ،ولكهنا تصبح مس تقرة بعد اخذ الفرق الاول لها ~I

التاكمل املشرتك للمنوذج.

) ( (1مع اثبت واجتاه ،مع اثبت ،وبدون اثبت واجتاه( وهذا يشري اىل اهنا متاكمةل

 4.3.6أأختبار التاكمل املشرتك لبياانت البانل (أأس تخدام أأختبار بدروين )Pedroni

من ادلرجة الاوىل .أأما ابلنس بة للمتغري ( )Oil_p $أأسعار النفط لسةل أأوبك

أأقرتح بدروين ( )Pedroniأأختبار للكشف عن وجود عالقة توازنية طويةل الاجل

ابدلولر و( )PRCو( )PUCكنس بة من الناجت احمليل الجاميل اب ألسعار الثابتة كذكل

بني املتغريات املس تقرة ،أأما يف مس تواها ا ألول أأو من ادلرجة ا ألوىل ،ويرتكز هذا

اظهرت النتاجئ ايضا عىل اهنا غري مس تقرة يف املس توى )( I~ (0مع اثبت أأو اجتاه ،مع

ا ألختبار عىل تقدير البوايق عالقة ا ألجل الطويل للمنوذج )،(Pedroni,1999,656
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لقد معل بدروين عىل تطوير مجموعتني من الحصائيات ،أأربعة مهنا خاصة ابحصائيات

البعد البيين ،ولكتا احلالتني تقومان عىل أأساس أأختبار الفرضية العدمية لغياب عالقات

البانل ( )Panel Statisticsواليت يسمهيا بدروين ابختبار البعد ادلاخيل والثالثة

التاكمل املشرتك ،وا ألختالف بيهنام هو عىل مس توى صياغة الفرضيات

الباقية خاصة ابحصائيات اجملموعة ( )Group Statisticsويسمهيا بدروين بأأختبار

البديةل(Pedroni,2004, 597-598) .

اجلدول رمق ( : )7أأختبار التاكمل املشرتك لبياانت البانل بأأس تخدام أأختبار بدروين
Pedroni Residual Co-integration Test
Test
Statistic-test
Prob.
Statistic-test
Prob.
Weighted
معلمة ا ألحندار اذلايت ( )املشرتكة ()Within-dimension
Panel V-Statistic
0.536363
0.2959
0.465101
0.3209
Panel rho-Statistic
-0.738437
0.2301
-0.904903
0.1828
Panel pp-Statistic
-2.050911
0.0201
-2.275745
0.0114
Panel ADF-Statistic
-2.234852
0.0127
-2.568293
0.0051
معلمة ا ألحندار اذلايت ( )iالفردية )Group mean co-integration tests (between-dimension
Group rho-stat
0.142109
0.5565
Group pp-stat
-1.884651
0.0297
Group ADF-stat
-2.523831
0.0058
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بعد اجراء اختبارات جذر الوحدة لالس تقرارية والتأأكد من ان السالسل ل تعاين من

عدم التجانس بوجود التاكمل مشرتك فردي للك دوةل ( . )i<1 for all iويف ظل

جذر الوحدة وبعد معاجلهتا ابخذ الفرق الاول لها واهنا متاكمةل من ادلرجة الاوىل ~I

وجود تاكمل مشرتك بني املتغريات فان اخلطوة التالية يه تقدير منوذج تصحيح اخلطأأ

) (1سوف نقوم ابختبار التاكمل املشرتك لـ( )Pedroniوبعد التأأكد من أأن لك

للبياانت خالل فرتة ادلراسة.

متغري من متغريات ادلراسة متاكمل من ادلرجة ا ألوىل ،فان ذكل يقودان اىل التحقق

 4.3.7أأختبار تصحيح اخلطأأ ()ECM

من وجود التاكمل املشرتك بني متغريات ادلراسة ،أأي وجود عالقة توازنية طويةل

بعد التحقق من أأن مجيع املتغريات متاكمةل تاكمال مشرتاك فاملتغريات اليت حتقق

ا ألجل بني املتغريات خالل فرتة ادلراسة ،وبتطبيق أأختبار بدروين للتاكمل املشرتك،

التاكمل املشرتك تعكس عالقة توازنية عىل املدى الطويل وبعد اثبات وجود هذه

حصلنا عىل نتاجئ ا ألختبار كام يف اجلدول ( (7أأعاله وتبني لك الحصاءات ل ألختبار

العالقة عىل املدى الطويل فبالطبع يوجد عدم توازن عىل املدى القصري وابلتايل ميكن

ادلليل القوي عىل وجود التاكمل املشرتك ،حيث تشري اىل أأنه من بني ( )11أأختبارا

التعامل مع مقدار اخلطأأ يف المنوذج ملتغريات قيد ادلراسة فانه خطأأ التوازن وميكن

جزئيا هناكل س تة أأختبارات أأحامتلها أأقل من ( (0.05مما يعين رفض فرضية العدم

أأس تخدام مقدار اخلطأأ هذا لربط السلوك يف املدى القصري للمتغري التابع مع قميته يف

القائل بعدم وجود تاكمل وعليه ميكن القبول ابلفرضيتني البديلتني سواء فرضية

املدى الطويل ،وميكن التعبري عن العالقة اكليت:

التجانس بوجود التاكمل املشرتك للك ادلول(  ) )i=( <1 for all iأأو فرضية

GAPt=β0 +β1oil_pt+ β2PRCt+ β3PUCt+ β4Ut-1+ɛt
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اجلدول ( : )8أأختبار تصحيح اخلطأأ ()ECM
Prob.

t-statistic

Std.Error

Coefficient

0.2814
0.9644
0.0000
0.2127
0.0010

-1.082205
0.044749
-28.18832
-1.253249
-3.373021

0.264347
0.021346
0.038016
0.338752
0.047541

-0.286077
0.000955
-1.071616
- 0.424540
-0.160356
0.882709
216.3667
0.000000
1.766171

Variables
C
)D(Oil_p
)D(PRC
)D(PUC
)U(-1
R-Squared
F-statistic
)Prob (F-statistic
Durbin-Watson stat

Dependent Variable: D(GAP) .1
Method : Panel Least Squares .2
Total Panel (Balanced) observations :120 .3
املصدر :من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل نتاجئ برانمج Eviews10
وتشري نتاجئ تقدير منوذج تصحيح اخلطأأ ( )ECMبأأن قمية معلمة حد تصحيح اخلطأأ

اجلدول (  : )9أأختبار  LMو اختبار CD

يه ( )-0.286077ويه قمية سالبة مما يعين تصحيح أأختالل التوازن وبعبارة أأخرى

Test
Statistic
Prob.
Breusch –Pagan
5.595230
0.8480
LM
Pesaran CD
1.076923
0.2815
املصدر :من اعداد الباحثة ابلعامتد عىل نتاجئ برانمج Eviews 10

 4.3.8.1أأختبار Brusech Pagan LM

 4.3.8.2أأختبار )Pesaran (CD

أأن رسعة تصحيح الاختالل يه ( )%28س نواي كام أأن الشارة السالبة ملعلمة حد
تصحيح اخلطأأ تؤكد عىل وجود عالقة توازنية عىل املدى الطويل بني متغريات ادلراسة.
 4.3.8ا ألختبارات التشخيصية للمنوذج كلك Diagnostic-Tests
وهو أأختبار احصائية  LMاذلي قام به لك من بروس يج واباكنBrusech-

وهو أأختبار املقطع العريض املعمتد للبوايق ويس تخدم لختبار ما اذا اكنت البوايق

 Paganواذلي يتضمن فرضيتني :فرضية العدم ( )H0واليت تنص عىل أأن البوايق

مرتابطة عرب الوحدات (الكياانت) ،ميكن أأن يؤدي اختبار املقطع العريض املعمتد اىل

غري مرتبطة ،والفرضية البديةل ( )H1واليت تنص عىل أأن البوايق مرتبطة مع بعضها،

التحزي يف نتاجئ الاختبارات وي ُسمى أأحياان ا ألرتباط املعارص ،حيث تشري فرضية العدم

فاذا اكنت قمية ا ألحامتلية يه أأكرب من ( )0.05نقبل فرضية العدم ،أأما اذا اكن قمية

يه أأن البوايق غري مرتبطة فاذا اكنت قمية  %5 >= pنرفض فرضية العدم ،وعكسها

ا ألحامتلية يه اصغر من ( )0.05فنقبل الفرضية البديةل ( Sarafidis et al

نقبل فرضية بديةل ،)Pesaran, 2004,4-6( .وبعد اجراء أأختبار  CDأأظهرت

 ),2009,4ويظهر من خالل نتاجئ اجلدول ( )9أأن أأن قمية  )0.8480( pويه أأكرب

النتاجئ وكام يف اجلدول ( )9أأعاله أأن قمية  )0.2815( Pويه أأكرب من ( )0.05أأي

من ( ،)0.05أأي أأننا نقبل فرضية العدم واليت تنص عىل أأن البوايق غري مرتبطة مع

أأننا نقبل فرضية العدم اليت تشري اىل عدم وجود أأي ترابط بني البوايق.

بعضها البعض.

 4.3.8.3أأختبار عدم جتانس التباين Heteroskedasticity Test
للحصول عىل نتاجئ حصيحة هناك بعض الرشوط اليت جيب توفرها يف البياانت وجيب
التأأكد من توفر هذه الرشوط قبل القيام بتحليلها و أأمه هذه الرشوط هو جتانس
التباينات واذلي يعد رشطا أأساس يا من رشوط حتليل التباين واذلي يمتثل بأأن تكون
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a329
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اجملمتعات اليت حسبت مهنا اجملموعات موضع املقارنة لها تباينات متساوية .وهيدف هذا

وكذكل اكنت قمية معامل التفلطح  Kurtosisقد بلغت ( )2.59ويه قريبة من )(3

الاختبار للكشف عن وجود مشلكة عدم ثبات جتانس التباين عام اذا اكنت الاخطاء

ذلكل سوف نقبل فرضية العدم القائةل بأأن بوايق معادةل الاحندار موزعة توزيعا طبيعيا.

يف ادلول متجانسة ام غري متجانس لبياانت البانل مت اجراء أأختبار Wald test

شلك ( : )5اختبار التوزيع الطبيعي للبوايق Jarque-Bera

وحسب الفرضيات التية)Reyna,2007,35( :

20
Series: Standardized Residuals
Sam ple 1990 2014

H0: sigma (i) ^2 = sigma^2 for all i
H1: sigma (i) ^2 ≠ sigma^2 for all i

حيث أأن فرضية العدم ( )H0تشري اىل تساوي التجانس يف لك ادلول ( )iوعدم
وجود أأختالف يف التباين أأي عدم وجود املشلكة .اما الفرضية البديةل ( )H1فتشري

16

Observations 125
1.39e-14

Mean

0.663949

Median

12.27999

Maxim um

-13.63742

Minim um

5.531496

Std. Dev.

-0.046853

Skewness

2.590309

Kurtos is

0.919937

Jarque-Bera

0.631303

Probability

12

8

4

0
12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

Standardized Residuals

اىل عدم تساوي التجانس ووجود مشلكة عدم جتانس التباين .واكنت نتاجئ الاختبارين
اليت أأجريت بربانمج  STATA 14.2اكليت:

املصدر :من خمرجات برانمج Eviews 10

أأظهرت نتاجئ أأختبار  Wald testاىل أأن:

وتبني من الشلك ( )5أأنه يش به اجلرس ويدل عىل أأن التوزيع طبيعي للبوايق.

Chi2 = 3.80

 .5ا ألس تنتاجات واملقرتحات

prob˃chi2=0.5784
وعند مقارنة قمية أأختبار  waldمع احصائية ( ،)x2فان قمية  pيه ( )0.5784وتقل
عن احصائية ( )x2اليت يه ( )3.80ذلا نقبل الفرضية العدمية أأو ا ألساس ية واليت
تنص عىل أأنه ليوجد دليل عىل عدم جتانس التباين عند مس توى معنوية ()10%
أأي ليوجد مشلكة عدم جتانس التباين أأي أأن التباين متساوي (متجانس) أأي أأنه
اثبت مما يعين خلو المنوذج من مشلكة عدم جتانس التباين.
 4.3.8.4أأختبار التوزيع الطبيعي للبوايق Jarque –Bera Test :
هيدف هذا الاختبار اىل الكشف عن اماكنية توزيع معامالت داةل الارتباط اذلايت
للبوايق وفق التوزيع الطبيعي ،يوجد هناكل عديد من ا ألختبارات التوزيع الطبيعي،
ومهنا أأختبار  )1987( Jarque – Beraويعمتد هذا ا ألختبار عىل معاميل التناظر
 Skewnessوالتفلطح ( )Domanski, 2010, 76-78( ) Kurtosis
يضمن هذا الاختبار أأن البوايق تتوزع وفق التوزيع الطبيعي وذكل حسب الفرضيتني:
فرضية العدم :اليت تنص أأن البوايق موزعة توزيعا طبيعيا.
الفرضية البديةل :يه أأن البوايق غري موزعة توزيعا طبيعيا.
ومن خالل نتاجئ اختبار  Jarque-Beraيتبني أأن قمية  pيه ( )0.631303ويه
أأكرب من ( ،)%5و أأن احصائية  Skewnessقمية سالبة حيث بلغت حنو (،)-0.04
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 5.1ا ألس تنتاجات
 .1ان أأس تخدام مناذج لوحة البياانت ( )Panel dataيعطي مشولية أأكرث لدلراسة
لهنا تشمل البياانت املقطعية والسالسل الزمنية معا ،حيث يمت ا ألعامتد عىل منوذج
راييض واحد لتوضيح طبيعة ادلراسة.
 .2توصلت النتاجئ أأن جفوة املوارد احمللية يف ادلول الريعية النفطية تتأأثر بتقلبات أأسعار
النفط اخلام حيث تبني معنوية املتغري املس تقل الرئييس أأسعار النفط ابلنس بة للمتغري
جفوة املوارد احمللية ،و أأيضا ظهر التأأثري السالب عىل نس بة جفوة املوارد احمللية ابلنس بة
دلول العينة.
 .3من خالل النتاجئ تبني أأن منوذج الآاثر الثابتة هو املالمئ لهذه ادلراسة وذكل
ل ألختالف املوجود بني هذه ادلول من انحية ا ألس تقرار الس يايس حيث أأن فزنويال
ونيجرياي ختتلف عن المارات ،عىل الرمغ من التشابه بيهنا كوهنا دول ريعية نفطية .
 .4أأكد أأختبار بدروين عىل وجود التاكمل املشرتك مبا معناه وجود عالقة توازنية طويةل
ا ألجل بني املتغريات خالل فرتة ادلراسة.
 .5توصلت نتاجئ تقدير منوذج تصحيح اخلطأأ أأن قمية معلمة حد تصحيح اخلطأأ يه
معنوية وسالبة وهذا يعين أأن رسعة تصحيح ا ألختالل يه ( )%29س نواي وتؤكد
الشارة السالبة عىل وجود عالقة توازنية طويةل ا ألجل بني متغريات ادلراسة.
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 .6أأكدت نتاجئ أأختبار التوزيع الطبيعي للبوايق أأن بوايق معادةل ا ألحندار موزعة توزيعا
طبيعيا.
 .7بينت النتاجئ أأن الاس هتالك بشقيه (العام واخلاص) ذات تأأثري سليب ومعنوي عىل
جفوة املوارد ادلاخلية.
 .8ان أأسلوب ا ألس هتالك البذيخ (املظهري) لدلول الريعية النفطية هو السبب يف
أأخنفاض املدخرات واليت ينتج عهنا تدين ا ألستامثر.
 5.2املقرتحات
 .1رضورة توجه ادلول الريعية اىل التنويع الاقتصادي أأي التقليل من ا ألعامتد عىل
مورد واحد وذكل من خالل الرتكزي عىل القطاعات النتاجية الصناعية مهنا والزراعية
وخلق قاعدة انتاجية وهو مايعين بناء اقتصاد سلمي يتجه حنو الأكتفاء اذلايت يف أأكرث
من قطاع للخروج من التبعية والتقلبات املس مترة يف أأسعار النفط اخلام.
 .2توجيه اجلهود حنو زايدة املدخرات احمللية من خالل الاس تخدام احلكمي للعائدات
النفطية وايضا احلد من ا ألس هتالك (اخلاص أأو العام) وخاصة ابلنس بة للسلع
الاس هتالكية املس توردة لتقليض الفجوة بني ا ألدخار والاستامثر.
 .3رضورة انشاء صناديق النفط (مثل صناديق التحوط وصناديق الرثوة الس يادية)
يف ظل حاةل عدم اليقني أأسعار النفط و أأيضا حتقيقا للتمنية املس تدامة لن مورد النفط
هو مكل للجيل احلايل وا ألجيال القادمة فالبد من احلفاظ علهيا.
قامئة املصادر
املصادر العربية
الواثئق الرمسية
 .1التقرير العريب املوحد.2000 ،
 .2التقرير العريب املوحد.2015 ،
أ
 .3تقرير ا ألمني العام الس نوي ملنظمة الوابك .2010
 .4التقرير الحصايئ الس نوي ملنظمة ا ألوابك ،العدد 2011 ،38
 .5التقرير الحصايئ الس نوي ملنظمة ا ألوابك .2012
البحوث واجملالت
 .1أل طعمة ،حيدر حسني ( ،)2016هبوط أأسعار النفط والتعايش مع الصدمة دراسة يف منط
الريع النفطي ،جمةل جامعة ا ألنبار للعلوم الاقتصادية والدارية ،اجملدل  ،8العدد .15
 .2بلقةل ،براهمي ( ،)2013تطورات أأسعار النفط وأأنعاكساهتا عىل املوازنة العامة لدلول العربية
خالل الفرتة ( ،)2009-2000جامعة حسيبة بن بوعيل ،جمةل الباحث ،عدد  ،12اجلزائر.
 .3امجلال ،زكراي حيىي ( ،)2012أأختيار المنوذج يف مناذج البياانت الطولية الثابتة والعشوائية،
اجملةل العراقية للعلوم الحصائية ،العدد .21
 .4حامدي ،زهري ( ،)2013النفط يف الولايت املتحدة ا ألمريكية:ثورة يف ا ألفق ،املركز العريب
ل ألحباث ودراسة الس ياسات.
لت
 .5خرض ،حسان ( ،)2006أأسواق النفط العاملية ،سلسةل دورية جرس ا منية ،املعهد العريب
للتخطيط ،العدد السابع وامخلسون ،الس نة اخلامسة ،الكويت.
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 .6الربيعي ،كوثر عباس ( ،)2015التأأثري ا ألمرييك يف سوق النفط العاملية ،مركز ادلراسات
ادلولية.
 .7ظاهر ،غسان طارق ( ،)2016الاقتصاد البس يط واشاكلية ا ألس هتالك البذيخ يف العراق
أأمنوذجا ،جمةل املثىن للعلوم الدارية والاقتصادية ،اجملدل  ،6العدد .1
 .8فرج ،سكنه هجينه ( ،)2015العوامل املؤثرة عىل أأسعار النفط العاملية وتأأثريها عىل
اقتصادايت جملس التعاون دلول اخلليج العريب للمدة( ،)2014-2003جمةل الاقتصادي
اخلليجي ،العدد .26
 .9القرييش ،فوزي ( ،)1978التطور التأأرخيي ألسعار النفط اخلام حىت عام  ،1973جمةل النفط
والتمنية ،العدد الثالث ،الس نة الرابعة.
 .10مركز ادلراسات والاحباث ( ،)2015تقلبات أأسعار النفط عامليا ،منتدى ا ألعامل الفلسطيين.
 .11املزيين ،عامد ادلين محمد ( ،)2013العوامل اليت أأثرت عىل تقلبات أأسعار النفط العاملية ،جمةل
جامعة ا ألزهر بغزة (سلسةل العلوم النسانية) ،اجملدل  ،15العدد .1
الندوات واملقالت
 .1حسني ،نيفني ( ،)2016أأهنيار أأسعار النفط وتداعياته عىل دول جملس التعاون اخلليجي،
وزارة الاقتصاد ،المارات العربية املتحدة.
 .2سالمة ،ممدوح ( ،)2015العوامل الاكمنة وراء الرتاجع احلاد يف أأسعار النفط اخلام ،ندوة
تداعيات هبوط أأسعار النفط عىل البدلان املصدرة ،املركز العريب ل ألحباث وادلراسات،
ادلوحة.
 .3صاحل ،مظهر محمد ( ،)2015ش بكة الاقتصاديني العراقيني.
 .4مريزا ،عيل ( ،)2016أأتفاقية املناخ ادلولية والطلب املس تقبيل عىل النفط ،املركز العريب
ل ألحباث ودراسة الس ياسات.
الكتب
احلس
ناوي ،أأموري هادي اكظم والقييس ،ابمس شليبه مسمل ( ،)2002القياس الاقتصادي
.1
املتقدم (النظرية والتطبيق) ،مطبعة الطيف ،بغداد-العراق.
 .2ادلوري ،محمد أأمحد ( ،)2003مبادئ اقتصاد النفط ،دار مشوع الثقافة ،الطبعة ا ألوىل،
امجلاهريية العربية الليبية.
 .3السامك ،محمد أأزهر و ابشا ،زكراي عبدامحليد ( ،)1980دراسات يف اقتصادايت النفط
والس ياسة النفطية ،الطبعة ا ألوىل ،جامعة املوصل ،العراق.
 .4املرسويم ،نبيل جعفر عبدالرضا ( ،)2011اقتصاد النفط ،دار احياء الرتاث العريب للطباعة
والنرشوالتوزيع ،الطبعة ا ألوىل ،بريوت-لبنان.
 .5املوسوي ،ضياء جميد ( ،)2004ثورة أأسعار النفط ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.
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املوصل-العراق.
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الهوامش
 حبث مس تل من أأطروحة ادلكتوراه للباحثة (رجيوان جعفر عبدالرمحن) املوسومة (أأثر تقلبات.1
)2014-1990( النفط اخلام عىل الاختاللت الهيلكية دلول ريعية نفطية خمتارة للمدة
)بأأس تخدام منوذج الفجوتني مع الشارة اىل العراق
) هو غاز طبيعي يتودل من الصخور اليت حتتوي عىل النفط بفعلShale Gas( النفط الصخري.2
 وحيتاج هذا الغاز اىل املزيد من املعاجلة قبل تدفقه ولهذا السبب يصنفه،احلرارة والضغط
.اخملتصون عىل أأنه غاز غري تقليدي
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