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  2004-1970خالل الفترة  محددات التضخم في سورية
  ملخص

ويستخدم البحـث  . يهدف هذا البحث إلى قياس أثر بعض المتغيرات االقتصادية في التضخم في سورية
وقد تم تحديد المتغيـرات المـؤثرة فـي    . في قياس هذا األثر أسلوب التكامل المشترك واختبار السببية

وقـد  . باالستناد إلى األدبيات االقتصادية التي تناولت هذا الموضـوع ) لرقم القياسي لألسعارا(التضخم 
ثر طويل األجل بين كل من مؤشر الركود االقتصادي ومؤشـر السياسـة   أتوصل البحث إلى أن هناك 

هـة  وكذلك تبين أن هناك عالقة سببية طويلة األجل وقصيرة األجل متج. النقدية في التضخم في سورية
  .ؤشر التضخمممن هذين المؤشرين إلى 

  
  :المصطلحات األساسية

محددات التضخم؛ مؤشر الركود االقتصادي؛ السياسة النقدية؛ االقتصاد السوري؛ التكامـل المشـترك   
  .واختبار السببية
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Determinants of Inflation in Syria During the Period 1970-2004 
 
ABSTRACT 
The aim of the study is to measure the effect of several economic variables on 
inflation in Syria, by using cointegration and causality tests as a method.  The 
variables are specify depending on the economic literature that has treated this 
field. This study concludes that there is a long run effect between the inflation 
determinants (economic deflation indicators and the monetary policy 
indicator) and the inflation in Syria. In addition, there are long and short run 
causality relations runs from the inflation determinants into inflation indicator 
(CPI). 
Keywords: 
Inflation Determinants; Economic Deflation Indicators; Monetary Policy; 
Syrian Economy; Conitegration and Causality Test. 
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  2004-1970خالل الفترة  محددات التضخم في سورية
  :مقدمة

تسبب خفـض قيمـة عمـالت    ، ففي روما القديمة ،تعتبر مشكلة التضخم قديمة قدم المال نفسه
في تضخم معتـدل دام بضـع    ،الخسيس بها على يد نيرون ومن تبعوه نبزيادة المعد ،الفضة والذهب

أورليان في القـرن الثالـث فـي     اإلمبراطورحتى تسبب إصالح للعملة على غير هدى قام به ، قرون
وأصـاب التضـخم   . م324عام  جامحاًاً وقد عاصرت مصر تضخم ،عنان السماءإلى وصول التضخم 

عندما أصدرت السـلطات  ، في القرن الحادي عشر، ل دولة قامت بطبع عمالت ورقيةووهي أ، الصين
حتـى   -عمالت مصنوعة من معـادن قليلـة القيمـة    –أذونات كثيرة جداً بعد صرف مبالغ هائلة نقداً 

: 2003يـة،  والتنمالتمويـل  . (ن الوارداتموال لهم وتسدد ثمتتخلص من احتمال دخول الغزاة بدفع األ
10 (  

األفراد  قبل باهتمام واسع ليس من قبل االقتصاديين فقط بل أيضاً من التضخمويحظى موضوع 
فهو يشوه ، ويرجع هذا االهتمام إلى ما يفرضه التضخم من تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة .العاديين

ممـا يـؤثر سـلباً علـى الكفـاءة      ، نظام األسعار "لوماتتقليل مع"عملية تخصيص الموارد من خالل 
م التـأثير  ومن ث، ع عشوائي للدخل والثروة في المجتمعيكما يؤدي التضخم إلى توز، االقتصادية والنمو

وتمثل هذه التكاليف ضغطاً على الحكومات لكي تتبع سياسات . )IMF ،1996(على الرفاه االجتماعي 
ولقد تولدت القناعة لـدى  ). 47: 1997، حمد بن سلمان البازعي(ة تتناسب مع معدالت تضخم منخفض

ومخططي السياسة النقدية والمسؤولين في البنوك المركزية بأن استقرار األسعار  نالعديد من األكاديميي
  .يجب أن يكون هو الهدف طويل األمد للسياسة النقدية

شكل غير مباشر من خالل المقاربـات  وقد تبين منذ نهاية الثمانينات أن التأثير على التضخم ب
ال تساعد كثيراً ، التقليدية القائمة على التحكم بالمتغيرات الوسيطة مثل المجاميع النقدية أو سعر الصرف

ة مباشرة بإلى تبني مقار ،األمر الذي دفع ببعض الدول الصناعية والنامية الحقاً. في تحقيق ذلك الهدف
هداف التضخيم تتمثل هذه السياسة في إعالن صـريح مـن قبـل    لمكافحة التضخم عرفت بسياسة است

السلطات النقدية بأن هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم خالل فتـرة زمنيـة   
  )2: 2002 ناجي التوني، ( محددة

المسـاعدات   انحساربسبب ، في فترة الثمانينات، بشكل خاص، عانت سورية من التضخموقد 
، محسـوبة  سـنوياً % 3.7مرتفعة بحدود  بنسبتزايد السكان وبسبب واألجنبية ألسباب متعددة  العربية

مع توسع هائـل فـي    ،) 2005إلى  1972، المكتب المركزي لإلحصاء( ،1989-1980خالل الفترة 
إلى تفاقم عجز الموازنات الحكومية وميـزان المـدفوعات،    أدىتضخم االقتصادي، وهو األمر الذي لا

دت حجم الكتلة النقدية بمعدل أعلى من معدل النمو االقتصادي بسبب ازديـاد مديونيـة الدولـة    ياوتز
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إال أن معـدل التضـخم بـدأ    ). 7: 1995 ،محمد رياض األبـرش (قطاعها العام والقطاع المصرفي و
ي ، حيث بلغت قيمة الرقم القياسي لألسعار فباالنخفاض خالل فترة التسعينات ووصل إلى حدوده الدنيا

وقد ترافق ذلك مع حدوث موجة  ). 2005إلى 1972، المكتب المركزي لإلحصاء(بحدود  1999عام 
 باألسـعار الثابتـة   للناتج المحلي اإلجمالي معدل النموحيث بلغ  1999 ينركود اقتصادي خالل العام

إلـى   1972، المكتب المركـزي لإلحصـاء  (على التوالي % 2.6-بحدود  1999-98العامين  خالل
2005 (  

وتشير معظم المقاالت واألبحاث التي تناولت مشكلة التضخم في سورية إلى أن هناك أسـباباً  
أن معدل النمو السنوي فـي  ) "6: 1995(ويالحظ محمد رياض األبرش . نقدية تقف وراء هذه الظاهرة

يجعل كميـات   وهذا ما. الكتلة النقدية تفوق معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في معظم السنوات
والقول أن التضخم مـا هـو إال   ... النقد المتداول في االقتصاد السوري تفوق الحاجة إليها بنسب كبيرة

ألنه إذا كان األمر كذلك فلمـاذا تتزايـد   . نتيجة لعملية استيراد التضخم دون تحديد رقمي غير صحيح
  ".اإلجمالي باألسعار الثابتة حجوم الكتلة النقدية بمعدالت تفوق كثيراً معدالت الناتج المحلي

مقولة أن التضخم في سورية هو تضخم طلب واصفاً إيـاه بأنـه   ) 2005(وينتقد إلياس نجمة 
من خالل مشاهدة الوقائع نالحظ أن سياسات اإلنفاق العام االنكماشية التي مورست "ويقول . تضخم كلفة
، كما خفضت الطلب الخـاص لـدى   عاماً والتي خفضت الطلب العام وكل ما يتصل به 15ألكثر من 

أصحاب الرواتب واألجور، لم تستطع وقف زيادات األسعار وهذا يدفعنا لنالحظ أن التضخم في سورية 
كان والزال ألسباب موضوعية أخرى، منها بسبب الهدر والبطالة المقنعـة وبسـبب ارتفـاع أسـعار     

تي تمارسها اإلدارة البيروقراطية فـي  المستوردات من الخارج، وبسبب التخلف اإلداري والتعقيدات ال
تعاملها مع المواطنين،  وبسبب عدم وجود بنية اقتصادية أساسية متطورة، تستخدم وتوظـف بفعاليـة   

وهـذه  . الـخ ... كبيرة، وبسبب عدم استخدام التكنولوجية المتطورة واستخدام أساليب العمل المتقدمة 
 "ن الفساد اإلداري الذي يزيد من كلف األعمـال والمشـاريع  أسباب كافية تماماً لزيادة التكلفة ناهيكم ع

وهو بذلك يتحدث عن أن من أهم أسباب التضخم عدم االستغالل األمثـل  . )12: 2005إلياس نجمة، (
  .والكفؤ للموارد االقتصادية المتاحة لالقتصاد السوري

  :هدف البحث
سـورية باالسـتناد إلـى     التضخم في محدداتالبحث إلى دراسة أثر مجموعة من هذا يهدف 

نمـوذج   استخداموسوف يتم . ليب االقتصاد القياسياذلك باستخدام أسوذه الظاهرة، ات المتعلقة بهياألدب
مع النظريات المفسرة للتضخم وحله، بغية اختبار مقدرة هذه النظريات علـى تفسـير    يتوافقرياضي 

  .ظاهرة التضخم في االقتصاد السوري
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  :منهجية البحث
منهجية هذه الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي في تحليل بيانات التضخم واألسلوب  تعتمدو

أسلوب التكامـل المشـترك   الكمي في تقدير دالة محددات التضخم خالل فترة الدراسة وذلك باستخدام 
صدرها يوتعتمد مصادر بيانات هذه الدراسة على المجموعة اإلحصائية السورية التي  .وتصحيح الخطأ

  .مكتب المركزي لإلحصاء في سوريةال

 ً   :التضخم في االقتصاد السوري -أوال

  :التضخم في االقتصاد السوري مؤشر تطور .1
التضخم منذ السنوات األولى لالستقالل عن الدولة العثمانيـة   عرف االقتصاد السوري ظاهرة

ثينات واألربعينات مـن  ففي العشرينات والثال. الفترة ألسباب عديدة الظاهرة نموها طيلة هذه واستمدت
كما كان السكان يتزايـدون  . القرن العشرين كان على سورية الوفاء بديونها التي خلفتها الدول العثمانية

ولقد ساهم في جعل التضخم خالل هذه الفترة محـدوداً فـي   . بمعدالت مرتفعة والطلب اإلجمالي يرتفع
الذي كان يعيش بمعظمه اقتصاداً عائلياً مغلقاً، أثره وجود االقتصاد النقدي في جزء محدود من المجتمع 

ومع االستقالل وانتشار الزراعة الحديثة وتجمع رأس المال في أيدي . يتم التبادل فيه خارج إطار النقد
، خالل سنوات الحرب العالمية الثانية، بدأ التضـخم يتضـح   ةالرأسمالية الوطنية نتيجة أرباحها الهائل

إال أن الزيادة المطردة في معدالت اإلنتاج في فتـرة  . محه ومعدالته ونتائجهكظاهرة اقتصادية في مال
محمـد  . (ن الخمسينات ساهمت في جعل معدالت التضخم منخفضـة منهاية األربعينات والجزء األكبر 

  )8: 1995، رياض األبرش
إلـى   ية الخمسينات وخالل عقـد السـتينات  األوضاع السياسية المضطربة في نها وكذلك أدت

بسبب عدم استقرار األحوال االقتصادية وخضوع التوجهات االقتصادية إلى  – ارتفاع معدالت التضخم
الذي لم يحد منه سوى انعدام السلع الممكن شراؤها وهروب الرسـاميل   -التقلب السريع والتعديل الدائم

ة والعربية وتحويالت إلى الخارج وانعدام الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بينما كانت المساعدات الدولي
  .مرحلةلالمغتربين السوريين تعيد بعض التوازن إلى االقتصاد السوري خالل تلك ا

 فإن التضخم بقي محدوداً، وخاصة خالل النصف األول من هذا العقد 1مرحلة السبعيناتفي أما 
% 14فإن معدل التضخم قد تجـاوز   1973عام  أكتوبر/، وبسبب حرب تشرين األول)1970-1973(

 1979في عـام  % 4.9إال أنه بدأ باالنخفاض حتى وصل إلى . 1975في عام % 16و 1974في عام 
وذلك تحت تأثير استقرار األوضاع االقتصادية والسياسية، وبسبب المساعدات المالية التي تلقتها سورية 

  .من دول الخليج العربية التي استفادت من الفورة النفطية األولى بعد الحرب

                                                
  .ستھلكعن معدل التضخم تم التعبیر عنھا بواسطة التغیر في الرقم القیاسي ألسعار الم األرقام - 1
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دت فترة الثمانينات ارتفاعاً كبيراً في معدل التضخم وأخذ التضخم خالل سنوات العقـد  ولقد شه
المستمرة في  اتوقد ساهم في جموح التضخم، العجوز. 1982والسيما بعد عام " التضخم الجامح"شكل 

بسـبب   موازنة الدولة والتراجع الكبير في المساعدات العربية، وتأثير المشكلة األمنية الداخلية وكـذلك 
% 50وفي النصف الثاني من الثمانينات ارتفع معدل التضخم، حيث بلـغ  . للبنان" اإلسرائيلي"االجتياح 
  ). 53-52 :1991مصرف سورية المركزي، ( 1989في عام % 45و 1987في عام 

  2004-1970معدل التضخم في سوریة خالل الفترة ):  1( بیاني رقم  شكل
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خط اتجاه معدل التضخم

  

أما في التسعينات من القرن العشرين، فإن الحكومة اتبعت سياسات انكماشية حادة جداً أدت إلى 
حيث بلغ معدل نمو الـرقم  ). انكماش(تخفيض معدل التضخم تباعاً، وصوالً إلى أرقام سالبة في معدله 

الرئيسية فـي   وكانت موازنة الدولة األداة%). 2.6-(بحدود  1999القياسي ألسعار المستهلك في عام 
مـن   1986وتشير البيانات أن الحكومة انتقلت بشكل سريع بعد أزمة الصـرف عـام   . إدارة التضخم

من اإليرادات في الثمانينات، إلى سياسة تقشف صـارمة،  %  90و 30سياسة عجز سنوي يتراوح بين 
موازنة بفائض قدره ال يحلم صندوق النقد الدولي بفرضها بهذه القسوة على أية حكومة، خرجت بعدها ال

  )8: 2002سمير عيطة، ( من إيرادات الحكومة% 9
وفي السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين، وبسبب استمرار نتـائج سياسـة التثبيـت    
الهيكلي التي اتبعت خالل سني التسعينات، فقد تحرك مؤشر التضخم ببطء شديد مترافقاً بتحقيق معـدل  

ألحوال المناخية واالرتفاع الملحوظ في أسعار النفط، مع اإلشارة إلـى أن  نمو اقتصادي بتأثير تحسن ا
، المكتب المركـزي لإلحصـاء  (من إجمالي الصادرات السورية % 75الصادرات النفطية تمثل قرابة 

 )2005إلى  1972(صاء المكتب المركزي لإلحباالعتماد على بیانات : المصدر
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من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة % 25وأن اإليرادات النفطية تشكل نسبة ) 2005إلى  1972
  ).12: 2004ية، وزارة المال(

  :نتائج التضخم على االقتصاد السوري .2
لقد أدى التضخم في السابق إلى ضعف الثقة باالقتصاد وتمركز االستثمارات في القطاعات غير 

وأدى إلى إعادة ). 93نبيل السمان، (المنتجة، كالبناء والسيارات والمضاربة بأسعار العمالت والعقارات 
حيث يبدو حالياً زيادة حجم الغنى الفاحش مقابل زيادة حدة الفقر المـدقع   توزيع الدخل لصالح األغنياء،

وقد عـانى أصـحاب الـدخل    ). 183-182: 2002علي كنعان، (وزيادة البطالة في صفوف العمال 
فإن الدخول لم % 400المحدود من آثار التضخم، فبينما ارتفعت األسعار خالل الثمانينات إلى أكثر من 

  )6: 2001قدري جميل، (خالل الفترة نفسها % 70ر من ت أكثتشهد زيادا

  :أسباب التضخم في االقتصاد السوري .3
هبوط قيمة العملـة  : لقد حدث التضخم خالل العقود الماضية بفعل مجموعة من العوامل أهمها

الوطنية، والتي أثرت بدورها على قيمة المستوردات من السلع؛ وتخفيض الدولة دعمها لبعض المـواد؛  
  .حصار االقتصادي األوربي، وخاصة خالل الثمانينات من القرن العشرينوال

ومن بين العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة التضخم في الثمانينات لجوء الحكومة إلى تمويـل  
عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق اإلصدار النقدي، وهي الطريقة التي تسـمى بعمليـة التمويـل    

وتؤدي هذه الطريقة إلى زيادة عرض النقد، ورفع قدرة الحكومـة  . لتضخمي للعجزبالعجز أو التمويل ا
على استغالل بعض الموارد االقتصادية، ولكن النتيجة األكثر تجلياً على سطح االقتصاد وفي عمقه هي 

مقابـل  % 34بحـدود   1985وتشير البيانات إلى أن نسبة التمويل بالعجز قد بلغت في عـام  . التضخم
-1985إن هذا التمويل قد ساهم خـالل الفتـرة مـن    . "1994في عام % 14و 1990عام في % 10

وأدى آلثار سـلبية علـى   % 30 – 25بزيادة معدالت التضخم حيث تراوح معدل التضخم بين 1995
  )174: 2003علي كنعان، " (االقتصاد الوطني

يد من ارتفاع األسعار وفي بداية التسعينات واكب ظهور االستثمارات واالنفتاح االقتصادي مز
وخاصة للمواد االستهالكية األساسية نتيجة رفع الدعم عنها ورفع أجور العاملين فـي القطـاع العـام    
ومحاولة توحيد أسعار الصرف للعمالت األجنبية والتي تشكل بواقع الحـال تخفيضـاً لقيمـة الليـرة     

  )95: نبيل السمان. (السورية
، فقد انتهجت الحكومة سياسة مالية انكماشية، قوامهـا  )2000-1994(أما في المرحلة التالية 

وقد كان من نتائج هذه السياسة تقلـيص عجـز   . الضغط على اإلنفاق تقليصاً وعلى اإليرادات تحصيالً
وفيما تلى من . 1999إلى قيم سالبة في عام  1997في عام % 8الموازنة وتقليص معدالت التضخم من 
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. 2004لغاية عـام  % 4تحرك صعوداً ولكن بمعدالت مقبولة لم تتجاوز  السنوات فإن معدل التضخم قد
وقد ترافق معدل التضخم خالل هذه الفترة مع النمو االقتصادي الحقيقي بعـد مرحلـة مـن الركـود     

  .االقتصادي وتراجع األداء

 ً   :النظري النموذج -ثانیا
ومـن رصـد    2004-1970تبين لنا من تحليل التضخم في االقتصاد السوري خالل الفتـرة  

األسباب والعوامل التي أنتجت هذا التضخم، أنه ال يمكن التأكيد بأن هناك عامالً محدداً بعينه للتضـخم  
  .في هذا االقتصاد، بل يمكن القول بأن مختلف العوامل تتظافر في إنتاجه

التجـارة  وبالعودة إلى السياق النظري والتحليلي، فإن هناك عوامل مالية ونقدية باإلضافة إلى 
وفي الحقيقة فإنـه لـم يكـن واضـحاً     . الخارجية قد ساهمت في ظهور الضغوط التضخمية وتطورها

) 2(ويبين الشكل رقم . اتجاهات العالقة بين مختلف عناصر هذه العوامل الرئيسية وبين معدل التضخم
ود االقتصـادي  كيف أن التغيرات في معدل التضخم والتغيرات في مؤشر السياسة النقدية ومؤشر الرك

  .تبدو متقاربة إلى درجة يمكن البناء من خالله على وجود عالقة بين أي منها ومعدل التضخم المعتمد

  2004-1970متغیرات النموذج  خالل الفترة ):  2( شكل بیاني رقم 
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ة، بمـا فـي ذلـك    جرت محاوالت عديدة الستخدام عوامل مفسرة للتضخم من نظريات مختلف
حيـث   Aghevli and Rodriguez (1979: 45)ومن هذه المحاوالت، ما قام به ، ل الخارجيةالعوام

  :قدما معادلة من الصيغة التالية لتقدير معدل التضخم في اليابان
(4) t uΔ Ln Pm  a CABP  a Ln GDP  a - Ln M a aΔLn P  4321210  

 )2005إلى  1972(المكتب المركزي لإلحصاء باالعتماد على بیانات : المصدر
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  :حيث
∆Ln P :الفرق األول للوغاريتم الطبيعي لمقياس األسعار المستخدم  

Ln M2-1 :اللوغاريتم الطبيعي للعرض النقدي للسنة السابقة  
Ln GDP :اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  

CABP :لفرق بين القيمة االتجاهية والقيمة النسبة المئوية ل تغير ركود النشاط االقتصادي، باعتبارهم
  .2iiمئوية الفعلية إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي كنسبة

∆ Ln Pm :الفارق األول للوغاريتم الطبيعي للرقم القياسي ألسعار المستوردات.  
ut :بواقي معادلة االنحدار  
a0 ،a1 ،a2 ،a3 ،a4 : معامالت معادلة االنحدار.  

واستخدمت دراسات أخرى متغير تكاليف العمل المعدلة باإلنتاجية، الذي يتحدد بدوره التضخم 
وقد الحظت دراسات تطبيقية أن . في تفسير معدالت التضخم) CABP(وط الطلب المتوقع ودرجة ضغ

النمو في تكاليف وحدة العمل لم يساعد على التنبؤ بمعدل التضخم على أساس مخفض النـاتج المحلـي   
  )101: 1997سمير الخوري، ( 1992-1955وذلك خالل الفترة  ةاإلجمالي في الواليات المتحد

وتقترح الدراسة أن مـن  . راسة نموذجاً معدالً الختبار محددات التضخموسوف تستخدم هذه الد
 M2متغير السياسة النقدية والذي يعبر عنه بنسبة العرض النقدي : المحددات التي ستدخل في النموذج

، معبراً عنها بـالرقم القياسـي ألسـعار    Pm؛ وأسعار المستوردات GDPإلى الناتج المحلي اإلجمالي 
 ، حيث يمكن التعبير عن هذه الفجوة بالنسبة المئوية للفـرق CABPمتغير فجوة الطلب المستوردات؛ و

  :أي). باألسعار الثابتة( NIوالدخل القومي  GDPبين الناتج المحلي اإلجمالي  النسبي
(5) 100*

t

tt

NI
GDPNI

CABP


  

  :إذن يمكن التعبير عن النموذج الذي سيتم اختباره بالشكل الرياضي التالي
  

 (6) );;2( CABPPm
GDP
Mfp   

وستأخذ الصيغة االقتصادية القياسية للنموذج الشكل التالي، وذلك بعد أخذ اللوغاريتم الطبيعـي  
  :لمتغيرات النموذج

                                                
   :إذن - 2

100
GDPT

GDP - GDPT CABP 
 

tGDP:القیمة االتجاھیة للناتج الحقیقي ویتم الحصول علیھا من المعادلة  GDPTحیث  10ln   
 .تمثل معدل النمو السنوي الوسطي 1تمثل الزمن و   tحیث 
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(7)  tt
t

t
t uCABPLnPm

GDP
M

LnpLnP  
2

0  

  :حيث
0p ،ut، 0(  حيث .تمثل بواقي معادلة االنحدار



n

it
tu (  

 ، ،: وعلى اعتبار أننا استخدمنا الشـكل اللوغـاريتمي   . تمثل ثوابت معادلة االنحدار
لمعادلة االنحدار فإن هذه الثوابت تمثل معامالت المرونة للتضخم بالنسبة لكـل متغيـر مـن    

  .النموذج المتغيرات المستقلة الداخلة في

 ً   :المنھجیةالجوانب  -ثالثا
واتجاهها بين مؤشر التضـخم ومحدداتـه فـي    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العالقة السببية 

. ويعتبر النموذج الذي تم اعتماده في المحور الثالث األساس الذي تقوم عليه عمليـة التقـدير  . سورية
طويلة األجل بين التغيرات في معـدل التضـخم   وستقوم الدراسة في هذا المحور باختبار وجود عالقة 

ومحدداته المعتمدة من خالل اختبار التكامل المشترك، واختبار وجود عالقة قصيرة األجل وتحديد اتجاه 
  .للسببية Grangerالعالقة السببية بين المتغيرات الداخلة في النموذج باستخدام اختبار 

المتعدد المتغيرات لتحديد مـا إذا كانـت     Johansenويستخدم هذا البحث أسلوب جوهانسن  
ويعد اختبار التكامل المشترك متعدد المتغيرات . المتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكامالً مشتركاً

والـذي   Engle and Grangerوغرانجر  أفضل من أسلوب الخطوتين المقترح من قبل كل من إنجل
، كما يمتاز أسلوب جوهانسـن بأنـه يأخـذ بعـين     Uniqueيفترض أن متجه التكامل المشترك وحيد 

االعتبار نمط السلوك العشوائي، يضاف إلى ذلك أن هذا األسلوب يسمح باختبـارات متعـددة حـول    
بـين المتغيـرات،    Weak Exogeneityمتجهات التكامل المشترك وافتراضات الخارجية الضـعيفة  

. تحيز الناتج من أخطاء القياس في العينات الصغيرةوأخيراً يفضل أسلوب جوهانسن نظراً ألنه يعالج ال
  3iii)273 : 1998حمد بن سلمان البازعي، (

 ً   :بیانات النموذج -رابعا
من أجل تقدير النموذج المعتمد في هذه الدراسة في األجلين الطويل والقصير فقد تم اسـتخدام  

وقد كان من المفيد اسـتخدام  . ةمن المجموعة اإلحصائية السوري) 2004-1970(بيانات سنوية للفترة 
بيانات فصلية ولكن البيانات المنشورة عن أغلب المتغيرات سنوية في الغالب والسيما بيانـات النـاتج   
المحلي اإلجمالي، علماً بأنه يتوفر لدى المكتب المركزي لإلحصاء بيانات فصلية وشهرية عـن الـرقم   

                                                
ً )  1998، 1997(ترك واختبارات السببیة یمكن العودة إلى كتابات البازعي لمزید من التفصیل حول منھجیة التكامل المش - 3 التي تتضمن شرحا

ً حول ھذه المنھجیة  .وافیا
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ويتـوفر لـدى المصـرف    . القياسي لألسعار التجزئةالقياسي لألسعار، منشورة دورياً تحت اسم الرقم 
المركزي بيانات شهرية وفصلية عن العرض النقدي وعن الرقم القياسي ألسعار المستوردات، منشورة 

  . في النشرة الربعية التي يصدرها المصرف
 الخصائص اإلحصائیة لبیانات النموذج): 1(جدول رقم 

  LN_CPI LN_M2OGDP CABP LN_PM LN_GDP 

 13.207 4.486 0.148- 3.897- 4.103 المتوسط
 13.245 4.566 0.171- 3.883- 4.335 الوسیط

 13.853 4.947 0.023 3.388- 4.709 القیمة األكبر
 12.11 3.995 0.345- 4.367- 3.032 القیمة األصغر

 0.466 0.241 0.097 0.268 0.542 االنحراف المعیاري
 0.697- 0.573- 0.019- 0.226 0.563- اإللتواء
 2.768 2.41 2.095 2.368 1.929 التفلطح

            
 462.229 157.018 5.169- 136.381- 143.607 المجموع

 35 35 35 35 35 عدد المشاھدات
 ، والنشرة الربعیة)2005إلى  1972(نتائج محسوبة باالعتماد على البیانات المنشورة في المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

 دمشق -الصادرة عن المصرف المركزي 
LN_X  اللوغاریتم الطبیعي للمتغیرX   
CPI  2000سنة األساس (الرقم القیاسي ألسعار المستھلك( 

M2oGDP 
إلى الناتج المحلي  M2نسبة العرض النقدي الموسع (مؤشر السیاسة النقدیة 

  )اإلجمالي
CABP مؤشر الركود االقتصادي   
PM 2000سنة األساس (سي ألسعار المستوردات الرقم القیا( 
GDP الناتج المحلي اإلجمالي   

ومن هذا الجـدول  . بعض الخصائص اإلحصائية لمتغيرات النموذج)  1( ويبين الجدول رقم 
نالحظ بأن االنحراف المعياري كبير في أغلب المتغيرات وخاصة بالنسبة لمؤشرات الـرقم القياسـي   

  .ي ألسعار المستوردات والدخل القومي والناتج المحلي اإلجماليلألسعار والرقم القياس

 ً   :النتائج اإلحصائیة - خامسا
االختبارات المعتادة المتعلقة باستقرار السالسل الزمنية والتكامل المشـترك ونمـوذج    أجريت

  .تصحيح الخطأ الختبار السببية، وفيما يلي عرض لنتائج تلك االختبارات

  :اختبار جذر الوحدة .1
. يعتبر تحليل السالسل الزمنية مهماً من أجل التأكد من استقرار هذه السالسل ودرجة تكاملهـا 

. أن كثيراً من السالسل الزمنية تتسم بعدم االستقرار الحتوائها على جذر الوحدة اتدراسالفقد أوضحت 
. ن عـن الـزمن  ويعني وجود جذر الوحدة في أي سلسلة زمنية أن متوسط وتباين المتغير غير مستقلي

ويؤدي افتراض استقرار السالسل الزمنية التي تحتوي فعالً على جذر وحدة في النماذج القياسية إلـى  
  ).210: 2005خالد القدير،(وجود ارتباط زائف بينها ومشاكل في التحليل واالستدالل القياسي 
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مـن أشـهر    Augmented Dickey-Fuller (ADF)فـولر الموسـع   -ويعد اختبار ديكـي 
وتأخذ معادلة التقـدير  . الختبارات المستخدمة الختبار استقرار السالسل الزمنية وتحديد درجة تكاملهاا

 :الشكل التالي

   tjtttt eYYY  1 (8)  

  :التالية الفروضويتضمن االختبار 
0  أيYt  متكاملة من الدرجة األولىI(1)  ،انت القيمة المحسوبة ويتم رفض هذه الفرضية إذا ك

  .أكبر من القيمة الحرجة)  (للمعلمة  tلـ 
 
1  أي أنYt    ذات اتجاه عشوائي دون اتجاه محدد، وبقبول هذه الفرضـية نسـتخلص أنYt  ذات

  .مسار عشوائي
1  0وt  0و أي أنYt  ذات اتجاه عشوائي لكن دون اتجاه محدد أو انحرافdrift.  

اليتبع التوزيع الطبيعي، حيث سيكون ملتوياً لليسار وستكون  tوتجدر المالحظة إلى أن اختبار  
الحرجـة  الحرجة المعتادة غير مناسبة، بل يتم استخدام القيم  tمعظم كتلته أقل من الصفر، لذا فإن قيم 

  . التي قام باشتقاقها كل من ديكي وفولر
بشكل يوازن بين درجات الحريـة ومعالجـة مشـكلة     kويتم اختيار عدد الفجوات المتباطئة 

حيث تعد الفجوة،  Akaikeومن أهم الطرق المستخدمة في هذا المجال معيار أكايكي . االرتباط الذاتي
كمـا يمكـن   . ، التي تقلل هذا المعيار هي الحد األدنىمن بين مجموعة من الفجوات التي يتم اختبارها

  Schwarz)Herman: 2003(4.iv ومعيار معلومات   Hannan-Quinnاستخدام معيار معلومات 
الذي يختلف  Phillips and Perron (PP)ويضاف إلى االختبار السابق االختبار الذي طوره  

يأخذ في الحسبان و ،توي على قيم متباطئة للفروقفولر المركب والبسيط في أنه ال يح-عن اختبار ديكي
االرتباط في الفروق األولى في السلسلة الزمنية باستخدام التصحيح غير المعلمـي، ويسـمح بوجـود    

  .متوسط ال يساوي الصفر واتجاه خطي للزمن
  :OLSتقدير المعادلة اآلتية باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  PPويتطلب اختبار 

(9) ttt YY   110  
وبعد ذلك يتم تحويل اإلحصائية للتخلص من أثر االرتباط الذاتي علـى التوزيـع االحتمـالي    

حيث يتم اختبار فرضية العـدم بعـدم اسـتقرار     1µلقيمة  tويتم استخدام اختبار . إلحصائية االختبار
). 1µ>0(استقرار السلسـلة الزمنيـة   ، مقابل الفرضية البديلة ب)1µ=0(السلسة الزمنية في مستوياتها 

                                                
ً  من بین المعاییر الثالثة المذكورة إلى أن Herman(2003)شیر ی - 4 یمكن أن یعطي ھذا المعیار . معیار معلومات أكیكي المعیار األكثر حذرا

مع  احتمال اقترابھما  pیساوي إلى القیمة الحقیقیة لـ  pبینما المعیارین اآلخرین یعتبران ثابتین، وعلى سبیل المثال فإن تقدیر   . pقیمة كبیرة لـ 
  .، عدد المشاھدات المستخدمة في النموذج، إلى الالنھایة nمن الواحد عندما تقترب قیمة 
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معنوية وسالبة فهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة باسـتقرار   1µوعندما تكون قيمة 
  . ADFالقيم الحرجة نفسها التي يستخدمها اختبار  PPويستخدم اختبار . السلسلة الزمنية

رات النموذج، وذلك باستخدام معادالت نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغي)  2( ويبين الجدول رقم 
ومن هذا الجدول نجد بأن . انحدار بدون حد ثابت واتجاه زمني وبحد ثابت فقط وبحد ثابت واتجاه زمني

كل متغيرات النموذج تتصف بأن لها جذر وحدة في المستوى، أي أنها غير مستقرة كسالسـل زمنيـة   
فيما تشير النتائج إلـى أن متغيـر النـاتج    . PPر أو اختبا ADFبدون فروق، سواء باستخدام اختبار 

التي تبـين أن   ليس له جذر وحدة في الفرق األول بخالف باقي المتغيرات LnGDPالمحلي اإلجمالي 
وبالنتيجة، . PPو  ADFلها جذر وحدة في الفرق األول عند مستويات داللة مختلفة، باستخدام اختبار 

  .جذر وحدة وهي بذلك متكاملة تكامالً مشتركأ ن متغيرات النموذج لهاإ :يمكن القول
 PPو  ADFالقیم الحرجة لكل من اختباري ):  3( جدول رقم 

    
مستوى 

 الداللة
  ADFفولر الموسع -اختبار دیكي

 
 بثابت واتجاه زمني بثابت بدون ثابت  

0.01 -2.66 -4.32 -3.68 
0.05 -1.93 -2.89 -3.4 
0.1 -1.6 -2.58 -3.13 

   Sources: 
Fuller, W.A. (1996): Introduction to Statistical Time Series (2nd Ed.). New York: 
John Wiley 

Said, S.E. and D.A.Dickey (1984): Testing for Unit Roots in Autoregresive 
Moving Average of Unknown Order. Biometrika 71, 599-607 
Said, S.E. (1991): Unit Root Test for Time Series Data with a Linear Time 
Trend. Journal of Econometrics 47, 285-303 

  

  :اختبار التكامل المشترك .2
نقوم بتقدير نموذج للتكامل المشترك باسـتخدام  سبالنظر إلى نتائج اختبارات جذر الوحدة، فإننا 

باستثناء مؤشر الرقم القياسـي ألسـعار    7لمعادلة أسلوب جوهانسن يتضمن المتغيرات المقترحة وفق ا
  .المستوردات، حيث بينت نتائج اختبارات جذر الوحدة عدم وجود جذر وحدة لهذا المتغير

  :التكامل متجھات عدد تحدید  -أ 
 VARتحديد نموذج متجه انحدار ذاتـي  ) أسلوب اإلمكانية العظمى(يتضمن أسلوب جوهانسن 

  :على النحو التالي  I(1) ،Xtجذر الوحدة  متجه من المتغيرات ذات n*1لـ 
(10) 


 

k

i
ttit eXX

1
1   (T=1,….,T)         ؛ 
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ــث  ــرض      etحي ــدل، وبف ــع المعت ــتقل وذي التوزي ــوائي المس ــد العش ــه الح متج
).....( 1 kI   مصفوفة األثر الكليImpact Matrix فيمكن تشكيل فرضية وجود عدد ،
r ات التكامل المشترك على النحو التاليعلى األكثر من عالق:  

':)( rH  
أمـا  . مصفوفة متجهات التكامل المشترك Bوتمثل . مصفوفة من المرتبة الكاملة 'Bو  aحيث 

a ولتقدير اإلمكانية العظمى واختبار نسـبة اإلمكانيـة   . فهي مصفوفة تصحيح األخطاءLikelihood 

Ratio عادلة التكامل المشترك على النحو التالييقترح جوهانسن كتابة م:  
(11)  tkt

k

i
ttt eXaXY  


 '

1
1   

)...(،  ) i=1,….,k-1: (حيث  1 ti I   
  :عدد متجهات التكامل المشترك rلتحديد قيمة   typesويقترح جوهانسن معيارين 

  اختبار اإلمكانية العظمىThe lambda-max test :  
 ،  ln[Lmax(r)/Lmax(r+1)]لوغاريتم معدل اإلمكانيـة العظمـى    يعتمد هذا االختبار على

ويختبر هذا االختبـار فرضـية العـدم    .  r = 0,1,..,k-1ويتم اختباره بشكل متتابع من أجل 
، مقابل الفرضية البديلة القائلة بـأن عـدد    rالقائلة بأن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي 

  .r+1متجهات التكامل المشترك يساوي 
  اختبار األثرThe trace test.: 

،   ln[Lmax(r)/Lmax(r+1)]يعتمد هذا االختبار على لوغاريتم معدل اإلمكانيـة العظمـى،  
ويختبر هذا االختبار فرضية العدم القائلة . r = k-1,...,1,0ويتم اختباره بشكل متتابع من أجل 

بديلة القائلة بأن عـدد متجهـات   مقابل الفرضية ال rبأن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي 
  . kالتكامل المشترك يساوي 

)اختبار األثر اختبار اإلمكانیة العظمى(اختبار التكامل المشترك ):  4( جدول رقم   
  اختبار األثر  
 (trace test)  

 No. ofالفرضیة  
CE(s( إحصائیة االختبار 

  القیم المعیاریة
 5% 1%  
  66.52 59.46 73.84078 **الیوجد  
  45.58 39.89 38.23659 على األقل 1 
  29.75 24.31 19.21016 على األقل 2 
  16.31 12.53 5.392534 على األقل 3 
  6.51 3.84 0.007218 على األقل 4 
 %)1%(5تشیر إلى رفض فرضیة العدم عند مستوى الداللة  (**)* 
 %1و% 5ود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة تبین النتیجة إلى وج                        
  اختبار اإلمكانیة العظمى 
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 (Lambda-max test)  
      

 No. ofالفرضیة  
CE(s( إحصائیة االختبار 

  القیم الحرجة
 5% 1%  
  35.17 30.04 35.60419 **الیوجد  
  28.82 23.8 19.02643 على األقل 1 
  22.99 17.89 13.81763 على األقل 2 
  15.69 11.44 5.385316 على األقل 3 
  6.51 3.84 0.007218 على األقل 4 
      
 %)1%(5تشیر إلى رفض فرضیة العدم عند مستوى الداللة  (**)* 
 %1و% 5تبین النتیجة إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة                         
 )Osterwald-Lenum (1992القیم الحرجة من  

 من قبل الباحث بیانات محسوبة: المصدر                      

ونستنتج من هذا . اختبارات اإلمكانية العظمى واألثر للنموذج المقترح)  4( ويبين الجدول رقم 
والقيمة العظمى أنه مـن  توضح نتائج اختباري األثر .  r=1الجدول أن عدد متجهات التكامل المشترك 

%. 1الممكن بسهولة رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود التكامل المشترك وذلك عند مستوى ثقـة  
 CABPوهذا يعني أن هيكل معدل التضخم متكامالً تكامالً مشتركاً مع مؤشـر الركـود االقتصـادي    

المعبر عنه  لي اإلجماليلناتج المحومؤشر السياسة النقدية ومؤشر الرقم القياسي ألسعار المستوردات وا
كما تعني هذه النتيجة وجـود توليفـة   .  M2/GDPبنسبة العرض النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

وأخيراً تؤكد هذه النتيجة وجود عالقة توازنية طويلة األجل . خطية ساكنة بين معدل التضخم ومحدداته
 تبتعد كثيراً عن بعضها البعض فـي األجـل الطويـل،    بين المتغيرات، مما يعني أن هذه المتغيرات ال

  .بحيث تظهر سلوكاً متشابهاً

 نتائج اختبارات تحدید عدد فترات التباطؤ التي ستستخدم في النموذج ):   5( جدول رقم 
    
p Hannan-Quinn Schwarz akiake 
1    25.622-  24.734-  25.623- 
2    25.062-  23.407-  25.007- 
3    26.858-  24.409-  26.720- 
p 3 1 3 

 بیانات محسوبة من قبل الباحث: المصدر
  

  :المشترك التكامل معادلة تقدیر  - ب 
لقد تم إجراء مجموعة من التجارب بهدف تحديد معلمات متجه التكامل المشترك، بعـد األخـذ   

جوات التباطؤ المثلى هي فترة ومن هذه االختبارات تبين أن عدد ف. بعين االعتبار عدد متجهات التكامل
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 Hannan-Quinnواختبـار   Schwarsواختبـار   Akiakeواحدة، وذلك باستخدام اختبار معلومات 
وقد تبين أيضاً بأن متجه التكامل المشترك سيكون بدون ثابت وبدون اتجـاه  . ))5(انظر الجدول رقم (

  :5vمشترك باستخدام منهجية جوهانسنتبين نتائج تقدير متجه التكامل ال) 12(والمعادلة رقم . زمني
(12)  )(24.0626.0)(703.0)2(518.0)( GDPLnCABPPmLn

GDP
MLnCPILn   

 
وتشير نتائج هذه المعادلة إلى وجود عالقة طردية بين كل من مؤشر السياسة النقديـة والـرقم   

 CPIعار المستهلك القياسي ألسعار المستوردات والناتج المحلي اإلجمالي من جهة، والرقم القياسي ألس
الـرقم   مع، فإن المعادلة تبين بأن العالقة CABP أما بالنسبة لمتغير الركود االقتصادي. من جهة ثانية

 GDPزيادة الفجوة بين الناتج المحلي اإلجمـالي   أن ألسعار المستهلك هي عالقة عكسية، أيالقياسي 
تجاه االنكماش والركود، سوف تؤدي إلى ، والتي تعكس تراجع األداء االقتصادي باNIوالدخل القومي 

  .0.63لألسعار وبمعامل مرونة قدره  يانخفاض في قيمة مؤشر الرقم القياس
حيث  ،%1كذلك تفيد النتائج بأن جميع معلمات النموذج مختلفة عن الصفر عند مستوى الداللة 

لعـدد   المقابلـة الحرجـة   ةأكبر من القيم) األرقام بين قوسين(المحسوبة للمعلمات  tأن قيم إحصائية 
  .t(0.01,27)=2.473، 27 درجات الحرية

  
 :الخطأ تصحیح نموذج تقدیر  -ج 

، ECTإضافة حد تصحيح الخطـأ   أن إن وجود التكامل المشترك بين متغيرات النموذج يعني
المقدر،  إلى النموذجوالذي يقيس سرعة تكيف االختالالت في األجل القصير إلى التوازن طويل األجل، 

فة إلى المعلومات السابقة للتضخم التي تبين الطبيعة الهيكلية للتضخم في القتصاد السوري، سيؤدي إضا
أن إلـى  ) Jones and Joulfaian, 1991(وقد أشار . إلى تحسين إمكانية توقع معدل التضخم المعتمد

ل القصير، بينما يمثل حد جالقيم المتباطئة للتغير في المتغيرات المستقلة تمثل أثر العالقة السببية في األ
  .تصحيح الخطأ أثر العالقة السببية في األجل الطويل

                                                
  :انات النموذج یعطي النتائج التالیةإن استخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة على بی - 5

)(98.0)(47.016.1)2(28.055.5)( PmLnGDPLnCABP
GDP
MLnCPILn   

(4.58) (3.91) (-5.57) (2.51) (-4.35) t-statistics  

Adjusted R-squared 0.955949 
Durbin-Watson stat 1.754714 

 

 (11.64) (3.86) (-4.66) (3.42) 
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ومن هذا الجدول نالحظ أن أغلب . نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ)  6( ويبين الجدول رقم 
. %1المعنوية عند مستوى الداللـة   ECTمعلمات النموذج معنوية، والسيما معلمة حد تصحيح الخطأ 

مؤشـر السياسـة   (محددات التضخم تيجة إلى أن هناك عالقة طويلة األجل بين كلٍّ من الن هوتشير هذ
مـن   )النقدية والرقم القياسي ألسعار المستوردات ومؤشر الركود االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي

  . من جهة ثانية الرقم القياسي ألسعار المستهلكجهة والتغير في 
75.02وقد بلغت قيمة معامل التحديد  R  وهو مايدل على جودة توفيق النموذج ومقدرته في

، حيث أن التغيرات فـي  )CPI(تفسير التغيرات في مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك في سورية 
  .من التغيرات في الرقم القياسي لألسعار% 75المتغيرات المستقلة من المحتمل أن تفسر 
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 تائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ن):  6( جدول رقم 
 D(Ln_CPI(حیث المتغیر الداخلي 

      
      

CointEq1 -0.3140 -0.0102 -0.0554 -0.1662 -0.0428 
[-7.176] [-3.896] [-4.294] [-9.838] [-4.277] 

D(LN_CPI(-1)) 0.3281 0.4869 0.4866 0.0060 0.4518 
[ 2.585] [ 2.870] [ 2.953] [ 0.055] [ 2.694] 

D(LN_CPI(-2)) -0.4942 -0.3064 -0.2683 -0.4371 -0.2224 
[-3.560] [-1.884] [-1.625] [-4.12298] [-1.343] 

D(LN_M2OGDP(-1)) -0.2951     -0.2930   
[-4.634]     [-6.58357]   

D(LN_M2OGDP(-2)) -0.1445     -0.1422   
[-2.908]     [-4.03612]   

D(LN_PM(-1)) -0.1518       -0.0133 
[-2.706]       [-0.203] 

D(LN_PM(-2)) -0.0850       -0.0081 
[-1.526]       [-0.115] 

D(CABP(-1)) 0.0480   -0.0390     
[ 0.756]   [-0.450]     

D(CABP(-2)) -0.0604   -0.0637     
[-0.925]   [-0.752]     

D(LN_GDP(-1)) -0.0419 0.0762       
[-0.745] [ 1.137]       

D(LN_GDP(-2)) -0.1465 -0.0557       
[-2.603] [-0.840]       

C       0.0842   
      [ 9.274]   

      
N. observations 32 32 32 32 32 
 R-squared 0.832 0.558 0.548 0.867 0.545 
 Adj. R-squared 0.752 0.493 0.481 0.841 0.478 
 Sum sq. resids 0.012 0.031 0.031 0.009 0.032 
 S.E. equation 0.024 0.034 0.034 0.019 0.034 
 F-statistic 10.408 8.536 8.196 33.872 8.087 

 Log likelihood 81.270 65.798 65.437 84.987 
65.32

1 
 Akaike AIC -4.392 -3.800 -3.777 -4.937 -3.770 
 Schwarz SC -3.888 -3.571 -3.548 -4.662 -3.541 
 Mean dependent 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
 S.D. dependent 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
 بیانات محسوبة من قبل الباحث: المصدر   
 tقیمة إحصائیة ]:  [األرقام بین    
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  :اختبارات السببیة .3
 رانجرغ أشاركما  - كامل المشترك بين المتغيرات في النموذج محل االختبار يعنيإن وجود الت

ولكن تحديد اتجاه العالقة السـببية فـي األجلـين القصـير     . جود سببية في اتجاه واحد على األقلو -
رانجر في نموذج تصحيح الخطـأ  غوالطويل بين المتغيرات محل الدراسة يتطلب إدخال اختبار سببية 

كيـف يمكـن   ) Granger, 1988(و ) Engle-Granger, 1987(وقد وضـح  . اتجاه السببية لمعرفة
فـإذا كانـت   ). ECM(التقليدية الختبار السببية في نموذج تصـحيح الخطـأ    غرانجرإدخال طريقة 

متكاملة تكامالً مشتركاً، فإنه يمكن اسـتخدام نمـوذج تصـحيح الخطـأ      VARالمتغيرات في نموذج 
)VECM (نموذج  المشتق منVAR     من أجل تحديد السببية وتقدير سرعة الوصـول إلـى التـوازن

  .في النموذجطويل األجل من أي اختالل في األجل القصير بين المتغيرات 
  :على تقدير المعادلتين التاليتين VECMالخطأ  حيحويعتمد نموذج تص

  

(13) t

m

i
iti

n

j
itjt UECTXCPILnCPILn  
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تمثـل اللوغـاريتم الطبيعـي     Xtتمثل اللوغاريتم الطبيعي للرقم القياسي لألسعار و  Ytحيث 

مؤشر الركـود االقتصـادي   : ، وهينموذج محددات التضخم المقترحللمؤشرات التفسيرية الداخلة في 
 ECT1,2ويشير  .والرقم القياسي ألسعار المستوردات والناتج المحلي اإلجمالي ومؤشر السياسة النقدية

ي يقيس سرعة تكيف االختالالت في األجل القصير إلى التوازن الطويـل  ذإلى حدي تصحيح الخطأ وال
فإذا كان اختبار التكامل . وتتميز هذه الطريقة أنها تربط العالقة السببية بتحليل التكامل المشترك. األجل

يجب أن تكون موجـودة  المشترك يشير إلى وجود عالقة بين متغيرين في األجل الطويل، فإن السببية 
 غرانجرولكن هذا ال يمكن دائماً اكتشافه إذا كانت النتائج مبنية على اختبار . على األقل في اتجاه واحد

ن تحديد اتجاه العالقة عن طريق استخدام نموذج تصحيح الخطأ المشـتق مـن   ويمك. التقليدي للسببية
ـ . خطأ في النموذج معنوي إحصائياًالتكامل المشترك في األجل الطويل إذا كان حد تصحيح ال افة وإض

جلين إلى تحديد العالقة بين المتغيرات، فإن نموذج تصحيح الخطأ يمكننا من التفريق بين السببية في األ
للمتغيرات التفسيرية في فروقها األولى من أجـل تحديـد    Fفيمكن استخدام اختبار . القصير والطويل

حين يمكن االستدالل على العالقة السببية في األجل الطويل مـن  في العالقة السببية في األجل القصير، 
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ويتم اختبار السببية في األجلين القصير . للقيمة المتباطئة لفترة واحدة لحد تصحيح الخطأ tخالل اختبار 
، خالد القـدير ( OLSوالطويل األجل من خالل تقدير المعادلتين السابقتين بطريقة المربعات الصغرى 

2004(.  
نتائج اختبار العالقة السببية في األجلين القصير والطويل بين الـرقم   ) 7( ويبين الجدول رقم 

المعادلتين (، باستخدام نموذج تصحيح الخطأ القياسي لألسعار والمتغيرات التفسيرية الداخلة في النموذج
ـ . )14و  13 اعد فـي تفسـير   ومن هذا الجدول نجد أن التغيرات في مختلف المتغيرات التفسيرية تس

ونتبين من نتائج اختبار السببية أن هنـاك  . غرانجرحسب مفهوم بالتغيرات في الرقم القياسي لألسعار 
عالقة طويلة األجل تتجه من جميع المؤشرات التفسيرية للتضخم إلى مؤشر الـرقم القياسـي ألسـعار    

األجل تتجه من جميع المؤشرات يفيد بأن هناك عالقة قصيرة  Fفإن اختبار ومن جهة ثانية، . المستهلك
وبذلك فإن النتائج اإلحصائية تؤكد وجود عالقـة  . التفسيرية إلى مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك

GDPطويلة وقصيرة األجل تتجه من مؤشر السياسة النقدية 
M 2

 CABPومؤشر الركـود االقتصـادي    
إلى الـرقم القياسـي    GDPوالناتج المحلي اإلجمالي  Pmدات ومؤشر الرقم القياسي ألسعار المستور

  .CPIألسعار المستهلك 
  العالقة السببیة في األجلین القصیر والطویل):   7( جدول رقم 

        

 اتجاه السببیة

عدد 
درجات 
 الحریة

عدد 
 Fقیمة  tقیمة  المشاھدات

في األجل 
 الطویل

في األجل 
    القصیر

CABP → CPI 26 32 4.29 8.2 + +   
CPI → CABP 26 32 2.48 3.3 + +   
M2/GDP → CPI 25 32 9.84 33.87 + +   
CPI →  M2/GDP 25 32 0.44 2.08 - -   
Pm → CPI 26 32 4.28 8.09 + +   
CPI → Pm 26 32 0.9 7.33 - +   
GDP → CPI 26 32 3.9 8.54 + +   
CPI → GDP 26 32 2.69 3.42 + +   

  بیانات محسوبة من قبل الباحث : المصدر
 + تشیر إلى وجود عالقة    
 - تشیر إلى عدم وجود عالقة    
F(6.25)=2.49 F(5,26)=2.59   القیم الحرج لـF  0.05عند مستوى الداللة:  
t(25)=1.708 t(26)=1.706   القیم الحرج لـt  0.05عند مستوى الداللة:  
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 ً   :النتائج -سادسا
االقتصادية الناجمة عن فقدان التـوازن االقتصـادي فـي     الظواهررة التضخم من تعتبر ظاه

النامي منـذ نهايـة    العالموهو بذلك ظاهرة رافقت تطور االقتصادات، وبخاصة بلدان . اقتصاد دولة ما
  .ويمكن اعتبار التضخم بأنه ظاهرة هيكلية في االقتصادات الراهنة. الحرب العالمية الثانية

قتصاد السوري من التضخم الذي رافق المشروع التنمـوي السـوري فـي بعـض     ويعاني اال
ولقد تبين من اسـتخدام   .الثمانينات فترة في  وخاصةأو الذي نتج عن عوامل غير اقتصادية،  ،مراحله

، فـي  التضخم في سورية يفسـر  أن، بأسلوب التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، نموذج اقتصاد قياسي
  :سي بثالث متغيرات هيال أسبشك األجل الطويل،

 إلى الناتج المحلي اإلجمالي M2السياسة النقدية للدولة والتي يعبر عنها بنسبة العرض النقدي  - 1
GDP؛  

 ؛الركود االقتصادي مؤشر - 2

 ؛الرقم القياسي ألسعار المستورداتمؤشر  - 3

 .GDPالناتج المحلي اإلجمالي  - 4

 .قتصادية ومع نتائج الدراسات السابقةوتعتبر هذه النتيجة متوافقة تماماً مع النظرية اال

وقد تبين بأن العالقة بين المتغيرات المفسرة تتكامل تكامالً مشتركاً مع مؤشر التضخم المعتمد 
بمعنى أن هناك عالقة طويلة األجل بـين هـذه المتغيـرات    ). CPIألسعار المستهلك  الرقم القياسي(

  .المفسرة من جهة ومؤشر التضخم من جهة ثانية
تجه من المتغيرات المفسرة إلى تا تبين بأن هناك عالقة سببية في األجلين القصير والطويل كم

ومن ناحية ثانية، فإن هناك عالقة متجهة من الرقم القياسي لألسعار إلى مؤشر السياسة . مؤشر التضخم
  ).طويلفي األجلين القصير وال(وإلى مؤشر الركود االقتصادي ) في األجل القصير فقط(النقدية 

أن التضخم في سورية، خالل فترة الدراسة، كان تضخماً بضـغط الطلـب   إلى تشير النتائج و
Demand Pull-Inflation     وخاصة في فترة الثمانينات، حيث قامت الحكومة بتمويـل إنفاقهـا فـي

كما يمكـن وصـف التضـخم،    . )التمويل بالعجز( مرحلة األزمة من خالل طبع النقود بكميات كبيرة
  . المستورداتصة في فترة التسعينات،  بأنه تضخم بدفع التكلفة الناجم عن ارتفاع أسعار وخا

تحقيق معدالت نمـو  وتوحي هذه النتائج بأنه على راسمي السياسات االقتصادية التركيز على 
 في الناتج المحلي اإلجمالي تردم الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، على الرغم من احتماالت أن

ويبقى التأكيد أن معدالت تضخم مقبولة مترافقة مـع النمـو االقتصـادي    . يترافق هذا النمو بالتضخم
، حيث أن السببية متبادلة بين مؤشـري التضـخم   5ويدعم النتائج الواردة في الجدول رقم . ضرورية

  .والناتج المحلي اإلجمالي في األجلين الطويل والقصير
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راسمي السياسة النقدية في سورية انتهاج سياسة نقدية رشيدة بأن على  وكذلك، توحي النتائج
  .تأخذ بعين االعتبار العالقة الطويلة والقصيرة األجل بين السياسة النقدية ومعدل التضخم
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 النموذج نتائج اختبارات جدذر الوحدة لمتغیرات :( 2 ) جدول رقم
              

 المتیغرات

  

 )PP(باستخدام اختبار فیلبس وبیرون  )ADF(باستخدام اختبار دیكي فولر الموسع 

 في الفرق األول في المستویات في الفرق األول في المستویات
ثابت  ثابت

واتجاه 
 زمني

بدون 
ثابت 

واتجاه 
 زمني

ثابت  ثابت
واتجاه 
 زمني

بدون 
ثابت 

واتجاه 
 زمني

ثابت  ثابت
واتجاه 
 زمني

بدون 
ثابت 

واتجاه 
 زمني

ثابت  ثابت
واتجاه 
 زمني

بدون 
ثابت 

واتجاه 
 زمني

ln_cpi t-statistics -2.4* -1.32* 0.23* -2.9** -3.68*** -1.46* -2.98** -0.53* 3.28* -2.86** -3.37** -1.66** 

P-value (0.15) (0.86) (0.75) (0.06) (0.03) (0.13) (0.05) (0.98) (1.00) (0.06) (0.07) (0.09) 

ln_m2ogdp t-statistics -0.94* -2.03* -1.2* -3.7*** -3.64*** -3.5 -1.03* -2.2* -1.38* -5.35 -5.2 -5.06 

P-value (0.76) (0.56) (0.20) (0.01) (0.04) (0.00) (0.70) (0.47) (0.15) (0.00) (0.00) (0.00) 

ln_GDP t-statistics -2.4* -2.71* 3.16* -5.31 -5.56 -1.96 -2.66** -2.7* -3.07* -5.3 -5.58 -4.29 

P-value (0.14) (0.24) (1.00) (0.00) (0.00) (0.05) (0.09) (0.20) (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

CABP t-statistics -173* -1.999* -1.14* -1.55* -1.42* -1.57* -2.41* -2.56* -1.51* -8.38 -8.24 -8.51 

P-value (0.40) (0.58) (0.23) (0.50) (0.83) (0.11) (0.14) (0.30) (0.12) (0.00) (0.00) (0.00) 

ln_PM t-statistics -2.05* -0.59* -0.185* -0.099* -9.51 -0.96* -1.97* -3.37** 2.07* -10.7 -12.37 -9.061 

P-value (0.26) (0.97) (0.61) (0.94) (0.00) (0.29) (0.30) (0.07) (0.99) (0.00) (0.00) (0.00) 

          یوجد جذر وحدة HO: الفرضیة
          %10مستوى الداللة  النرفض فرضیة العدم عند *
          %5النرفض فرضیة العدم عند مستوى الداللة  **
          %1النرفض فرضیة العدم عند مستوى الداللة  ***

  بيانات محسوبة من قبل الباحث: المصدر


