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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير السياسة المالية على المقدرة التنافسية السعرية في قطاع الصناعة
التحويلية األردني  ،حيث تم استخدام مؤشر نسبة هامش الربح كمؤشر ممثل للمقدرة التنافسية السعرية .ولتحقيق
هذا الهدف استخدمت الدراسة أسلوب التحليل القياسي من خالل استخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة
( ،)FMOLS( )Fully Modified Ordinary Least Squareوذلك للفترة (.)1980-2011
وقد أظهرت النتائج تأثي ار معنويا وسالبا للضرائب غير المباشرة ،وتأثي ار معنويا وموجبا لإلنفاق الرأسمالي
على التنافسية السعرية في قطاع الصناعة التحويلية ،كما أظهرت النتائج أيضا عدم معنوية تأثير كل من
الضرائب المباشرة واإلنفاق الجاري على التنافسية السعرية في قطاع الصناعة التحويلية األردني.

الكلمات الدالة :السياسة المالية ،نسبة هامش الربح ،السياسة المالية ،الصناعة التحويلية.
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Abstract
This study aims at evaluating the impact of fiscal policy on price competitiveness in the
Jordanian manufacturing sector, where the index of profit margin has been used as an
indicator of the price competitiveness. To achieve this goal, the study used one of the
econometric techniques; namely, Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) on
time series data that spanned over the period 1980-2011.
The results showed a significant and negative impact of indirect taxes and a significant
positive affect of capital expenditure on price competitiveness in the Jordanian
manufacturing sector. On the other hand, the results showed no significant impact of
both direct taxes and the current expenditure on price competitiveness in the Jordanian
manufacturing sector.
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المقدمة
يواجه قطاع الصناعة في الدول النامية ومن بينها األردن تحديات كبيرة ،فاالنفتاح على االقتصاد العالمي،
وتحرير التجارة ،والتكامل مع السوق العالمي ،فضال عن التطور التكنولوجي والتقدم السريع في مجال االتصاالت
يعرض المنتجات المحلية للدول النامية إلى منافسة قوية من قبل منتجات الدول المتقدمة ،األمر الذي يستدعي من
الدول النامية تحمل أعباء إضافية لتحسين قدراتها التنافسية على الصعيدين المحلي والخارجي.
إن االندماج في اقتصاد عالمي متكامل حث كال من الدول الصناعية والنامية لتطوير قدراتها التنافسية في
االقتصاد الدولي .لذلك سعى األردن من خالل السياسات االقتصادية إلى تحقيق النمو المستدام من خالل تعزيز
المقدرة التنافسية للمنتجات األردنية.
تلعب السياسات المالية دو ار محوريا في تحقيق االستقرار االقتصادي ،وتحقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي
في ظل استقرار األسعار ،وتعتبر من أقوى األدوات التي تعمل على تحقيق أهداف السياسة االقتصادية .ولكن نظ ار
ألنها ترسم لمرة واحدة في السنة ،عبر القانون الذي يصدر بخصوص الميزانية السنوية تعتبر أقل مرونة من السياسة
النقدية التي يستطيع المصرف المركزي تغييرها في اي وقت.
بالرغم من دور السياسة المالية في تعزيز النمو االقتصادي ،إال أن دورها في تعزيز المقدرة التنافسية بشكل
عام والتنافسية السعرية بشكل خاص ما يزال غامضا .وكون قطاع الصناعة التحويلية في األردن يعتبر من أهم
القطاعات التي تساهم في تعزيز النمو االقتصادي ،ودفع عجلة التنمية ،وكذلك تعتبر من أكثر القطاعات تأث ار
باالنفتاح على االقتصاد العالمي ،والتطور التكنولوجي ،لذلك فان مشكلة الدراسة تكمن في المحاولة على اإلجابة
ع لى السؤال الرئيسي التالي  :هل هناك تأثير للسياسة المالية على المقدرة التنافسية السعرية لقطاع الصناعة
التحويلية في األردن؟ ،وان وجد ،فما هو اتجاه هذا التأثير؟ .حيث سيتم استخدام متغير نسبة هامش الربح كمتغير
ممثل للتنافسية السعرية في قطاع الصناعة التحويلية في األردن.
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منهجية الدراسة
لغايات تحليل البيانات وتفسيرها سيتم استخدام أسلوب التحليل الوصفي وأسلوب التحليل القياسي الكمي وذلك
باستخدام منهجية المربعات الصغرى المعدلة( ، )Fully Modified Ordinary Least Square( )FMOLSوهي
مصممة بشكل أساسي لتقدير نماذج التكامل المشترك متعددة المتغيرات المستقلة ،بحيث تكون متغيرات النموذج
القياسي متكاملة من الدرجة األولى ( ،I)1كما تحل هذه الطريقة مشكلة االرتباط المتزامن بين الخطأ العشوائي
والمتغيرات المستقلة بالتصحيح لألخطاء باستخدام أسلوب Gonzalo, 1994; ( Sime Parrametree
 .)Montalvo, 1995; Azali and nor, 2009لذلك سيتم إجراء االختبارات التالية :اختبار جذر الوحدة لقياس
مدى استقرار السالسل الزمنية ( ،)The Unit Root Test of Stationaryواختبار التكامل المشترك (Co-
 ،)integrationوبناءا على نتائج هذه االختبارات سيتم تقدير الدالة من خالل طريقة المربعات الصغرى المعدلة
(.)FMOLS

الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة
يتميز مفهوم التنافسية بالحداثة وال يخضع لنظرية اقتصادية عامة ،وأول ظهور له كان خالل الفترة 1891-1891
التي عرفت عج از كبي ار في الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية (خاصة في تبادالتها مع اليابان) ،وزيادة حجم
الديون الخارجية .وظهر االهتمام مجدداً بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظام االقتصادي العالمي الجديد
وبروز ظاهرة العولمة ،وزيادة نطاق عمليات تحرير التجارة في السلع والخدمات ،وتحرير تدفقات رؤوس األموال بين
الدول ،وسهولة انتقال عنصر العمل والمعرفة الفنية والتكنولوجية عبر الحدود الدولية ،باإلضافة إلى التقدم الهائل في
وسائل االتصال وشبكات نقل المعلومات (عدنان.)1001 ،
يتداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى ،من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدهار الدول ،كما يتميز هذا
المفهوم بالديناميكية ،ففي بداية السبعينيات من القرن الماضي كانت التنافسية ترتبط بالتجارة الخارجية ،وفي الثمانينيات
ارتبطت بالسياسة الصناعية ،ثم في التسعينيات ارتبطت بالسياسة التقنية ،أما في بداية األلفية الثالثة فإن التنافسية
تركز على رفع مستويات معيشة المواطنين والعدالة في توزيع الدخل .والبد من اإلشارة إلى أنه من الناحية النظرية،
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فإنه يمكن التمييز بين مدرستين رئيسيتين في تحديد مفهوم التنافسية هما مدرسة رجال اإلدارة ،ومدرسة االقتصاديين
(المرصد الوطني للتنافسية.)1011 ،
يعتبر مايكل بورتر ( )Porterمن جامعة هارفارد رائد مدرسة رجال اإلدارة والتي تركز على الجوانب المتعلقة بالتكلفة
واإلنتاجية ،إذ تعتبر التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزها عبر زيادة اإلنتاجية اعتماداً على االبتكار في اإلنتاج بدال من
االعتماد على الميزة النسبية في امتالك الموارد الطبيعية ،واليد العاملة الرخيصة ،والمناخ المناسب ،والموقع الجغرافي.
أما مدرسة االقتصاديين فتركز على الرفاه االقتصادي ،وترتبط بالنمو المستدام ،ويعتبر االقتصاد تنافسياً إذا كان قاد ار
على تحقيق النمو دون اإلخالل بميزان المدفوعات ،وبالتالي ينعكس هذا النمو على زيادة الرفاهية من خالل االعتماد
على رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة اإلبداع ،والتوجه نحو إنتاج السلع كثيفة رأس المال.
تشير االدبيات االقتصادية الى ان هناك نوعين من التنافسية  :التنافسية السعرية ،والتنافسية غير السعرية.
فالصناعة ذات التكاليف األرخص تتمكن من تصدير السلع إلى األسواق الخارجية بصورة أفضل ،ويدخل هنا أثر سعر
الصرف ،وهذا ما يعبر عنه بالتنافسية السعريه .من جانب آخر فأن حدود التنافسية يمكن ان تكون معرفة بالعديد من
العوامل غير السعرية والتي تشمل باإلضافة إلى النوعية ،و المالئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي ،فالبلد ذو المنتجات
المبتكرة وذات النوعية الجيدة ،واألكثر مالئمة للمستهلك ،وذات السمعة الحسنة في السوق ،يتمكن من تصدير سلعة
حتى ولو كانت أعلى سع ار من سلع منافسية.باإلضافة إلى أن بعض المشروعات تتنافس من خالل إنتاج سلع عالية
التقنية.

ثمة العديد من مؤشرات التنافسية سواء كانت تنافسية سعرية او غير سعرية ،فبعض الدراسات تقتصر هذه
المؤشرات على عدد محدود مثل سعر الصرف الحقيقي المستند إلى أسعار المستهلكين ،سعر الصرف الحقيقي المبني
على قيمة وحدة الصادرات ،تكلفة وحدة العمل في الصناعة التحويلية.

حضي هذا الموضوع باهتمام الباحثين ففي دراسة قام بها (  )Galstyan & Lane, 2009بعنوان السياسة
المالية والتنافسية العالمية في ايرلندا والتي هدفت الى التحري عن العالقة بين االنفاق الحكومي كأحد ادوات السياسة
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المالية وسلوك سعر الصرف في االجل الطويل كأحد مؤشرات المقدرة التنافسية حيث وجدت ان زيادة االنفاق
االستهالكي تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي والذي يعني مقدرة تنافسية اقل ،بالمقابل وجدت الدراسة ان زيادة
االنفاق االستثماري يؤدي الى انخفاض سعر الصرف الحقيقي والذي يدل على مقدرة تنافسية افضل .وفي دراسة اخرى
للطراونة ( )2006هدفت إلى صياغة نموذج رياضي يساهم في تحليل العوامل المؤثرة في المقدرة التنافسية السعرية،
حيث أوضحت النتائج أن انخفاض سعر الصرف ،وزيادة معدالت الرسوم الجمركية ،وأسعار مستلزمات الطاقة،
وانخفاض كفاءة استخدام المدخالت ،ومعدالت استغالل الطاقة ينتج عنها زيادة التكلفة المتوسطة مما يقلل من نسبة
هامش الربح  ،وينعكس ذلك بالضرورة على القدرة التنافسية السعرية.
كما قام (  )Boulhol, 2005بدراسة بين من خاللها محددات نسبة هامش الربح في دول ( ) OECD
خالل الفترة ( ،)1970-2003وقد هدفت الدراسة بشكل رئيسي الى تحديد تأثير الضغوط التنافسية للتجارة الدولية
على نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة في تلك الدول .حيث وجدت الدراسة أن زيادة معدل تغلغل الواردات
( )Import Penetrationبواقع نقطة مئوية واحدة سوف يؤدي إلى تخفيض نسبة هامش الربح بواقع  ،0.005وهذا
يعني انه في المتوسط فان المستوردات في كل الصناعات لدول ال( )OECDتساهم في تخفيض نسبة هامش الربح
بواقع  0.042خالل فترة الدراسة.
وبين كل من ( )Gulha & Yalgin, 2005محددات نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية في
تركيا للفترة ( ، )1995-2003حيث وجدت الدراسة ان هناك اختالفات واضحة بين المنشآت الصناعية في سلوكها
السعري اعتمادا على حجمها وحصتها السوقية ،كما وجدت أن تغلغل المستوردات ال يؤدي إلى تخفيض نسبة هامش
الربح بالنسبة للمنشآت الكبيرة والتي تكون حصتها السوقية مرتفعة ،وبينت الدراسة أيضا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية
يؤدي إلى تخفيض نسبة هامش الربح.
وفي دراسة أخرى قام بها ( )Koningsm, 2001هدفت إلى بيان تأثير سياسة المنافسة على نسبة هامش
الربح في قطاع الصناعة في كل من هولندا وبلجيكا خالل الفترة ( ،)1992-1997فقد وجد أن تغير سياسة المنافسة
في كال البلدين لم يكن له تأثير معنوي على نسبة هامش الربح خالل فترة الدراسة ،ويعود ذلك إلى أن ارتفاع منافسة
المستوردات لم تؤد إلى تخفيض نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة .بالمقابل فقد توصل كل من ( Levinsohn,
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 ،)Harrison, 1994( ،)1993و ( )Grether, 1996إلى أن منافسة المستوردات ،وتحرير التجارة يؤدي إلى
تخفيض نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة.
وقام الطراونه ( )2001بدراسة تأثير المستوردات والتكلفة على المقدرة التنافسية السعريه للصناعة األردنية
مستخدما مؤشر نسبة هامش الربح كمتغير ممثل للمقدرة التنافسية السعريه للصناعة األردنية ،حيث بينت النتائج أن
المقدرة التنافسية للصناعات األردنية اقل مقارنة ببعض الدول مثل المغرب والمكسيك وكولومبيا ،وان التكلفة الكلية
وتكلفة المواد الخام بشكل خاص ذات تأثير سلبي على نسبة هامش الربح ،وبالتالي المقدرة التنافسية السعريه .كما
اتضح من نتائج الدراسة أن متوسط نسبة هامش الربح للصناعات األردنية قد بلغ (  )15.6%لعام  ،1987انخفض
إلى ( )8.7%عام  1988ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الدينار األردني ،في
حين بلغت هذه النسبة في كولومبيا والمكسيك والمغرب ( )35.2%( )34.2%( )21.9%على التوالي.
وأكد (نميري والربيعي )1997 ،أن تكاليف اإلنتاج في القطاع الصناعي األردني حدت من قدرة منتجات هذا
القطاع على المنافسة ،حيث بينا أن زيادة كل من تكاليف اإلنتاج والضرائب بنسبة  100%ينتج عنها انخفاض في
حجم الصادرات الصناعية بنسبة  12.4%و  65.8%على التوالي ،وعزت الدراسة ارتفاع تكاليف اإلنتاج إلى ارتفاع
أسعار الطاقة وتعدد أنواع الضرائب الرسوم وارتفاع معدالتها .كما أوضح ( )Esposito, 1971أن المنافسة األجنبية
مقاسه بنسبة المستوردات إلى المبيعات المحلية ذات تأثير سلبي ومعنوي على نسبة هامش الربح في  77صناعة
أمريكية ،وبين أن تخفيض التعريفة الجمركية يترتب علية سلوك تنافسي سعري يجر المؤسسات على تخفيض أسعارها
لمواجهة المنافسة األجنبية.

النموذج القياسي
استخدمت العديد من الدراسات نسبة هامش الربح كمتغير ممثل للتنافسية السعرية ( ;; Lakshmi K, 2003
 , Boulhol, 2009الطراونة ،) 2001 ،حيث يرتكز هذا المؤشر على اعتبار أن للتكلفة دو اًر في تحديد مستويات
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األرباح ،فبارتفاعها تنخفض نسبة هامش الربح .فمن الناحية العملية تستخدم المنشآت طريقة اإلضافة إلى التكلفة في
تحديد أسعار منتجاتها ( ،) Cost – Plus Pricingوذلك لصعوبة تحديد اإليراد الحدي والتكلفة الحدية كما تتطلب
النظرية االقتصادية .وتقوم طريقة اإلضافة إلى التكلفة على أساس تحديد التكلفة المتوسطة الكلية  ATCلمعدل معين
اعتيادي من اإلنتاج ثم إضافة هامش ربح محدد لهذه التكلفة ،ويمكن تمثيل هذه الطريقة بالمعادلة اآلتية
(:)Salvatore, 1993
)(1
حيث :pالسعر ATC ،التكلفة المتوسطة الكلية،

)P = ATC (1+M
 Mنسبة هامش الربح

ويمكن إعادة ترتيب المعادلة أعاله لتصبح :
M = (P-ATC) / ATC

)(2
ولصعوبة الحصول على معطيات المعادلة السابقة سنقوم بضربها بـ  Q/Qلتصبح:

M = (TR - TC) / TC

)(3
حيث :
 : TRاإليرادات الكلية
 : TCالتكاليف الكلية

ويتضح من المعادلة رقم ( )3أن التغير في نسبة هامش الربح يعتمد على السعر والكمية ،باإلضافة إلى
التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة .حيث أن انخفاض هذه النسبة يعني أن تخفيض األسعار بقصد المنافسة دون
تخفيض مقابل في التكلفة قد يؤدي إلى تدني مستويات األرباح أو تحقيق خسائر ،وهذا يعني مقدرة تنافسية اقل ،مما
يجبر المؤسسة إلى الخروج من السوق .أما ارتفاع هذه النسبة فقد يعني زيادة المقدرة التنافسية ،حيث إن ارتفاعها ينتج
عن انخفاض مستويات التكلفة أو زيادة األرباح ( ،)TR - TCوالزيادة في صافي اإليراد قد تعود إلى زيادة كمية
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المبيعات أو زيادة األسعار ،وكالهما يعني مقدرة تنافسية أفضل ،فزيادة المبيعات قد تعني جودة أفضل ،وارتفاع
األسعار يعني إمكانية تخفيضها وبالتالي منافسة سعريه أفضل (الطراونه.)2001،
لذلك تحاول هذه الدراسة قياس اثر السياسة المالية على المقدرة التنافسية السعرية لقطاع الصناعة التحويلية ممثلة
بمؤشر نسبة هامش الربح من خالل النموذج القياسي اللوغاريتمي التالي :
)(4
حيث :

LnPCM=β0+ β1Ln DT +β2Ln IDT + β3Ln PCE + β4Ln PKE + εt

 : PCMنسبة هامش الربح
 :PKEاإلنفاق الحكومي الرأسمالي ( ) Public Capital Expenditures

 :PCEاإلنفاق الحكومي الجاري ()Public Current Expenditures
 :DTالضرائب المباشرة ()Direct Taxes
 :IDTالضرائب غير المباشرة ()Indirect Taxes

يمكن بيان مدى تأثير أدوات السياسة المالية على نسبة هامش الربح كمتغير ممثل للتنافسية السعرية على
النحو التالي :
أوال  :اإلنفاق العام :
يؤثر اإلنفاق العام على مستوى األسعار عن طريق تأثيره على قوى العرض والطلب للسلع التي يتم تبادلها
في األسواق المحلية .فإذا كان اثر اإلنفاق على زيادة عرض السلع اكبر من األثر على زيادة الطلب تكون النتيجة
انخفاض مستوى األسعار ،وتبعا للمعادلة رقم ( )3فان نسبة هامش الربح سوف تنخفض ،وهذا يعني مقدرة تنافسية
سعرية اقل .أما إذا أدى اإلنفاق إلى زيادة الطلب على السلع بمقدار اكبر من العرض ،فان مستوى األسعار سوف
يرتفع ،وبالتالي ارتفاع نسبة هامش الربح ،وهذا يعني مقدرة تنافسية سعرية أفضل.
كما قد يؤثر اإلنفاق العام على التكاليف الكلية ،حيث يمكن ان تتخذ الحكومة سياسات مالية تستدعي زيادة
حجم اإلعانات االقتصادية ،وبالتالي تخفض من تكاليف اإلنتاج ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة هامش الربح.
ثانيا  :الضرائب والرسوم الجمركية :
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تؤثر الضرائب بإشكالها المختلفة على الطلب الكلي من خالل تأثيرها على مستويات الدخول .ويختلف ذلك
التأثير حسب نوع الضريبة ،فالضرائب المباشرة تؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع ،األمر الذي يؤدي إلى
انخفاض األسعار ،وانخفاض نسبة هامش الربح تبعا لذلك ،مما يعني انخفاض المقدرة التنافسية السعرية للمنشآت .أما
الضرائب غير المب اشرة فإنها تؤثر على تكاليف اإلنتاج ،واألسعار على حد سواء ،فزيادة الرسوم الجمركية على المواد
الخام مثال تؤدي إلى زيادة التكلفة ،وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض نسبة هامش الربح وانخفاض التنافسية السعرية تبعا
لذلك .أما بالنسبة لتأثير الضرائب غير المباشرة على مستويات األسعار فان هذا التأثير يختلف حسب مرونة الطلب
السعرية للسلع التي تفرض عليها الضرائب .فإذا فرضت الضرائب على سلع تتمتع بمرونة طلب عالية ومرونة عرض
منخفضة فان الجزء األكبر من هذه الضريبة سيقع على منتجي هذه السلع ،ومن ثم سوف تنخفض نسبة هامش الربح
والتنافسية السعرية .أما إذا فرضت الضرائب على سلع تتمتع بمرونة طلب منخفضة ومرونة عرض عالية فان الجزء
األكبر من عبء مثل هذه الضرائب سيقع على المستهلكين ،وبالتالي يكون تأثيرها على نسبة هامش الربح وعلى
التنافسية السعرية منخفضا (الطاهر.)1988 ،

مصادر البيانات
لقد تم الحصول على البيانات المستخدمة في الدراسة ( الضرائب المباشرة ،الضرائب غير المباشرة ،اإلنفاق الحكومي
الجاري ،اإلنفاق الحكومي الرأسمالي) من نشرات البنك المركزي وتقارير دائرة اإلحصاءات العامة ،أما بالنسبة لنسبة
هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية فقد تم حسابه من قبل الباحث استنادا إلى المعالة رقم (.)3

منهجية الدراسة
لغايات تحليل البيانات وتفسيرها سيتم استخدام أسلوب التحليل الوصفي وأسلوب التحليل القياسي الكمي وذلك باستخدام
منهجية المربعات الصغرى المعدلة ( ، )Fully Modified Ordinary Least Square( )FMOLSوهي مصممة
بشكل أساسي لتقدير نماذج التكامل المشترك متعددة المتغيرات المستقلة ،بحيث تكون متغيرات النموذج القياسي
متكاملة من الدرجة األولى ( ،I)1كما تحل هذه الطريقة مشكلة االرتباط المتزامن بين الخطأ العشوائي والمتغيرات
المستقلة بالتصحيح لألخطاء باستخدام أسلوب Gonzalo, 1994; Montalvo, 1995; ( Sime Parrametree
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 .)Azali and nor, 2009لذلك سيتم إجراء االختبارات التالية :اختبار جذر الوحدة لقياس مدى استقرار السالسل
الزمنية ( ،)The Unit Root Test of Stationaryواختبار التكامل المشترك ( ،)Co-integrationوبناءا على
(.)FMOLS

نتائج هذه االختبارات سيتم تقدير الدالة من خالل طريقة المربعات الصغرى المعدلة

نتائج التحليل القياسي
أوالً :اختبار جذر الوحدة لقياس مدى استقرارية متغيرات السالسل الزمنية ()The Unit Root Test
بتطبيق اختبار ديكي فولر الموسع ( )ADFالختبار سكون السالسل الزمنية الداخلة في النموذج المعبر عنه
بالصيغة اللوغارتمية تم الحصول على النتائج الواردة في الجدول رقم ( ،)1والتي تشير إلى أن جميع المتغيرات
تعاني من مشكلة عدم االستقرار عند المستوى ( )Levelحيث أن جميع القيم المحسوبة اقل من القيم الحرجة
( Mackinnon )1991عند مستوى معنوية .1%
بعد ذلك تم إجراء اختبار ديكي فولر الموسع ( )ADFعلى جميع المتغيرات بعد اخذ الفرق األول وتبين أن
جميع السالسل الزمنية أصبحت ساكنة عند مستوى معنوية  ،1%وبذلك تكون السالسل الزمنية المكونة للنموذج
القياسي متكاملة من الدرجة األولى).I(1
الجدول رقم ( )1نتائج اختبار ديكي -فولر الموسع
المستوى
حد ثابت
المتغير

الفرق األول

حد ثابت ومتجه زمني

حد ثابت

النتيجة

حد ثابت ومتجه زمني

المحسوبة

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

-1.77

-3.66

-1.95

-4.28

غير مستقرة

-0.59

-3.66

-2.45

-4.28

غير مستقرة

-5.74

-2.11

-3.66

-2.50

-4.28

غير مستقرة

-7.01

-3.66

-0.74

-3.66

-2.61

-4.28

غير مستقرة

-6.74

-3.66

-6.67

-0.51

-3.66

-1.56

-4.28

غير مستقرة

-5.31

-3.66

-5.34

LNPCM

LNDT

LNIDT

LNUEC

LNPEC

* تم اخذ فترات التباطؤ بناء على معيار Schwarz
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فترات
النتيجة

المحسوبة

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

-5.71

-3.66

-5.61

-4.28

مستقرة

-3.66

-5.67

-4.28

مستقرة

-7.02

-4.28

مستقرة

-4.28

مستقرة

-4.28

مستقرة

التباطؤ*

2

2

2

2

2

ثانيا :اختبار التكامل المشترك
أظهــرت نتــائج اختبــار جــذر الوحــدة أن جميــع المتغي ـرات ســاكنة عنــد الفــرق األول ) ،I (1اي انهــا احاديــة
التكامـ ــل وبالتـ ــالي نسـ ــتطيع إج ـ ـراء اختبـ ــار التكامـ ــل المشـ ــترك وذلـ ــك باسـ ــتخدام منهجيـ ــة جوهانسـ ــن للتكامـ ــل المشـ ــترك
( .)Johansen Co-integration Testوبما أن منهجية جوهانسن حساسة لالرتباط الـذاتي فـي البـواقي سـيتم بدايـة
تحدي ــد أط ـوال فتـ ـرات التبــاطؤ المناســبة لتق ــدير نم ــاذج ال تع ــاني مــن مشــكلة االرتب ــاط الــذاتي ،وســيتم اســتخدام معي ــار
 Akaikeو  Schwarzلتحديــد طــول فت ـرات التبــاطؤ المناســبة ،و كمــا هــي موضــحة فــي الجــدول رقــم ( ،)2حيــث
أظه ــرت نت ــائج ه ــاتين الطـ ـريقتين أو المعي ــارين ان ع ــدد فتـ ـرات التب ــاطؤ المثل ــى ه ــي ارب ــع فتـ ـرات حس ــب  Akaikeو
.Schwarz

الجدول رقم ( )2اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني

عدد فترات التباطؤ

SC

AIC

0

-4.195

-4.429

1

-9.671

-11.072

2

-8.712

-11.281

3

-9.287

-13.024

4

*-9.721

*-14.626

تشير نتائج اختبار التكامل المشترك كما يبينها الجدول رقم ( )3الى رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود
تكامل مشترك عند مستوى معنوية  ،5%فقد كشفت نتائج اختبار األثر  ،Trace Testواختبار الجذر الكامن
 Eigenvalue Testعن وجود أربع متجهات تكاملية (أربع عالقات طويلة األجل).
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الجدول رقم ( )3نتائج اختبار التكامل المشترك لجوهانسن
اختبار األثر

العالقة

االحتمالية

اختبار الجذر الكامن

() Trace Test

االحتمالية

فترة اإلبطاء المثلى

()Eigenvalues Test

* ال يوجد

163.5243

0.0000

85.49463

0.0000

3

* على األقل عالقة واحدة

78.02967

0.0000

34.50028

0.0055

3

* على األقل عالقتين

43.52938

0.0007

27.88008

0.0048

3

** على األقل ثالث عالقات

15.64930

0.0474

14.81693

0.0409

3

* رفض الفرضية العدمية (عدم التكامل) عند مستوى معنوية 1%
** رفض الفرضية العدمية (عدم التكامل) عند مستوى معنوية 5%

ثالثاً :تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة ( Fully Modified Ordinary Least
:)FMOLS( )Square
وهي تعتبر طريقة تصحيح ال معلمية لطريقة المربعات الصغرى العادية ()Ordinary Least Square
اوجدها الباحثان ) Phillips and Hansen (1990و ( Phillips )1995في محاولة للتخلص من التحيز من
الدرجة الثانية ،اذ ان الفكرة االساسية لهذه الطريقة هي الحصول على وسيط غير متحيز ومقارب للتوزيع الطبيعي
 . asymptotically normalوهي مصممة بشكل اساسي لتقدير نماذج التكامل المشترك متعددة المتغيرات المستقلة،
بحيث تكون متغيرات النموذج القياسي احادية التكامل ( ،I)1كما تحل هذه الطريقة مشكلة االرتباط المتزامن بين
الخطأ العشوائي والمتغيرات المستقلة بالتصحيح لالخطاء باستخدام اسلوب maddala, ( Sime Parrametree
.)2000
LnPCM= -4.14 + .27Ln DT -.77Ln IDT + 2.7Ln PCE - 2.1Ln PKE + .139
)(.25

)(3.28

)(4.57

)(.63

)(0.24
R2 = .60

)(H0 : Normal
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prob = .68

Jarque-Bera = .74

النتائج والتوصيات
 أظهرت نتائج التقدير تأثي ار معنويا وسالبا للضرائب غير المباشر على نسبة هامش الربح ،وتعتبر هذهالنتيجة منسجمة مع النظرية االقتصادية ،حيث تدخل الضرائب غير المباشر (الضرائب على اإلنتاج
ومستلزمات اإلنتاج المستوردة) في دالة التكلفة بالنسبة للمنتج بشكل مباشر وبالتالي فان زيادة هذا
النوع من الضرائب يؤدي إلى زيادة التكاليف والذي يؤدي بدورة إلى التقليل من نسبة هامش الربح كما
جاء في المعادلة رقم ( .)3وهذا يعني التأثير سلبا على التنافسية السعريه لقطاع الصناعة التحويلية في
األردن .وتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الطراونه )2006 ،و (نميري والربيعي،
 )1997والتي أكدت على وجود تأثير سلبي ومعنوي للرسوم الجمركية على نسبة هامش الربح في
قطاع الصناعة التحويلي األردني.
 كما تشير النتائج إلى تأثير معنوي وموجب لإلنفاق الرأسمالي على نسبة هامش الربح في قطاعالصناعة التحويلية ،وهذا أيضا ينسجم مع النظرية االقتصادية ،حيث أن اإلنفاق الرأسمالي والذي يتمثل
باإلنفاق على شبكات المواصالت واالتصاالت وكذلك بناء المدن الصناعية والتي توفر بنية تحتية
وبيئة مالئمة لالستثمار تؤدي جميعها إلى تخفيض التكاليف بالنسبة للمنتج  ،وبالتالي ارتفاع نسبة
هامش الربح .وارتفاع التنافسية السعرية تبعا لذلك.
 أظهرت النتائج أيضا تأثير غير معنوي لكل من الضرائب المباشرة و اإلنفاق الجاري على نسبة هامشالربح ،ويمكن تفسير ذلك أن هذان المتغيران ال يدخالن بدالة التكلفة بشكل مباشر ،أي أنهما يؤثران
على نسبة هامش الربح بشكل غير مباشر ،وهذا التأثير يمكن أن يكون ضعيفا.
 والختبار المشاكل القياسية التي يمكن ان يواجهها النموذج القياسي ،فقد أظهرت النتائج عدم وجودارتباط متزامن بين الخطأ العشوائي والمتغيرات المستقلة ،كما بين اختبار  Jarque-Beraان البواقي
تخضع للتوزيع الطبيعي ،حيث تم قبول الفرضية العدمية القائلة بان التوزيع طبيعي.
بناءا على النتائج أعاله فان الدراسة توصي بما يلي :
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 -1تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات اإلنتاج من اجل تخفيض التكلفة على المنتج  ،وبالتالي
تشجيع الصناعة المحلية على رفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي والسوق األجنبي ،وهذا يؤدي
بدورة إلى زيادة المبيعات واألرباح وبالتالي تزداد إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على األرباح ،وهذا
يعني تعويض النقص الحاصل في اإليرادات نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات اإلنتاج.
 -1توفير البنية التحتية المالئمة ،والتي تساهم في تخفيض تكلفة اإلنتاج ورفع المقدرة التنافسية
السعرية للصناعة المحلية.
 -3زيادة تركيز المنشآت الصناعية على ضبط التكاليف لتعويض التأثير السلبي الذي من الممكن
تحدثه الضرائب غير المباشر على نسبة هامش الربح ،وبالتالي لتعزيز المقدرة التنافسية السعرية.
 -4التركيز على رفع كفاءة استخدام المواد األولية ،وزيادة كفاءة عنصر العمل من اجل تخفيض
التكاليف ،وبالتالي تعزيز المقدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية.
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