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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2022محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
يتطرق هذا البحث إلى دراسة تدفق التحويالت المالية
إلى خارج المملكة العربية السعودية خالل الفترة من
عام  1970إلى عام  ،2019حيث شهدت هذه الفترة
العديد من حاالت الركود والتوسع االقتصادي .الجدير
بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية تتميز بأنها
اقتصاد عالمي رائد ،وتحتل المركز األول في منطقة
مجلس التعاون الخليجي من حيث معدالت تدفق
التحويالت المالية للخارج .ونقيس في هذه الدراسة
باستخدام نهج التكامل المشترك ،وطرق تصحيح
التوازن ،وتعديالت التحيز في العينة الصغيرة تأثيرات
المحددات على التحويالت المالية مع بقاء العوامل
األخرى دون تغيير على المدى البعيد:
تؤدي الزيادة بنسبة  %1في الناتج المحلي
اإلجمالي للمملكة ،إلى زيادة تدفق التحويالت
المالية للخارج بنسبة %1.7

تقلل الزيادة بنسبة  %1في مستويات األسعار
بالمملكة من معدل التحويالت المالية للخارج
بنسبة %1.4
تقلل زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة
بنسبة  %1من معدل التحويالت المالية للخارج
بنسبة .%0.1
قد تكون النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
ذات نفع كبير فيما يتعلق بوضع سياسات
االقتصاد الكلي ،وذلك ألن لتدفق التحويالت
المالية للخارج آثار عديدة على تنمية االقتصاد
السعودي .كذلك تعتبر التحويالت المالية بمثابة
القناة الرئيسة لتسرب األموال من المملكة إلى
خارجها  .مما يقلل بدوره من آثار النمو االقتصادي
لمضاعفات اإلنفاق المالي.

تزيد العمالة األجنبية من نسبة التحويالت
المالية للخارج بنسبة %1.0
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المقدمة
كان لهجرة العمالة األجنبية دورا رئيسا في تطور
الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،ونجد أن
العديد من الدول النامية في قارة آسيا تعتمد على
العمالة المهاجرة للحد من معدالت البطالة والفقر
ال سيما تلك العمالة القادمة إلى منطقة الخليج
الغنية بالنفط ( .)Naseem 2007وقد كشف كل
من ( )Mansoor and Quillin (2006عن أن الفقر
والبطالة واألجور المنخفضة في الدول النامية تعد
المحركات الرئيسة للهجرة منها ،فينما يعتبر ارتفاع
األجور ،وإمكانية تحسين مستوى المعيشة ،والتطور
المهني في الدول الغنية بالموارد عوامل جذب تشجع
على الهجرة إليها.
كما تساعد هجرة العمالة الدول النامية من خالل عدة
قنوات :مثل التحويالت المالية ،وتخفيف الضغط
على سوق عملها ،والتواصل مع األسواق األجنبية،
وأيض ا
والوصول إلى التقنية (.)World Bank 2006
ً
تواجه الدول المتقدمة وبعضا من الدول النامية نقصا
في األيدي العاملة بسبب زيادة الطلب على العمالة
إلكمال المشاريع الكبرى للتنمية ،ويمكن للعمالة
المهاجرة من الدول النامية تلبية هذا الطلب.
كانت العمالة الوافدة لعقود من الزمن جزءا رئيسا
من النشاط االقتصادي للمملكة العربية السعودية،
ولقد خلقت ثورة النفط في حقبة السبعينيات فرصا
كبيرة للمملكة .إذ شهد االقتصاد السعودي تغيرا
كبيرا خالل الستة عقود الماضية بسبب عائدات
صادرات النفط الكبيرة ،وقد صممت المملكة منذ
أوائل حقبة السبعينيات العديد من خطط التنمية
التي استهدفت تعزيز النمو االقتصادي والتنمية
المستدامة للبالد ،وارتبط النشاط االقتصادي
للقطاع الخاص ارتباطا وثيقا بمسار التنمية الشاملة
للبالد منذ اعتماد خطة التنمية األولى ( 1970إلى
 .)1974أما خالل تطبيق خطة التنمية الثانية (1975
إلى  ،)1979فقد بدأت الزيادة الحادة في اإلنفاق
الحكومي في تشكيل القطاع الخاص الحديث
والناشئ .وقد ساهم هذا اإلنفاق في تعزيز قطاعات
الصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والنقل
والبنية التحتية األساسية في البالد (Cappelen and

.)Choudhury 2007; Al-Rushaid 2010
كما أثرت عائدات النفط المرتفعة هذه الفترة تأثيرا
إيجابيا على النمو االقتصادي للمملكة واألداء
المالي لها ،وعززت مؤشراتها المرتبطة باالقتصاد
الكلي ،ووضعت األساس القتصاد مزدهر .غير أن
العمالة الوافدة ظلت جزءا ال يتجزأ من االقتصاد
السعودي منذ حقبة السبعينيات ،وارتفعت حصتهم
من إجمالي سكان المملكة من  %11في عام ،1974
إلى  %38في عام  .)SAMA 2020( 2018باإلضافة
إلى ذلك ،بلغت نسبتهم من إجمالي العمالة في
المملكة العربية السعودية  %76في عام 2019
(.)GaStat 2019
كذلك أدت الزيادة في معدالت القوى العاملة
األجنبية إلى زيادة التدفقات المالية من المملكة
العربية السعودية ،وشهدت تدفقات التحويالت
المالية لخارج المملكة نموا بنحو  127ضعفا من
 267.8مليون دوالر في عام  ،1972إلى  33.8مليار
في عام  .2018وبلغت التحويالت المالية لخارج
المملكة في عام  39 2015مليار دوالر ،أو  %5.9من
الناتج المحلي اإلجمالي ،ويعتبر هذا الرقم الثاني
عالميا بعد الواليات المتحدة األمريكية.
وفقا لدراسة ( ،)Naseem (2007فإن معظم الوافدين
في المملكة العربية السعودية ينتمون إلى
الطبقات األشد فقرا في دولهم ،وتعتمد أسرهم
على مصدر دخلهم لكسب قوتها .ويقوم هؤالء
الوافدون بتحويل دخلهم مباشرة إلى أسرهم .عالوة
على ذلك ،فإن فرص االستثمار والتملك بالنسبة
لهؤالء الوافدين تعد محدودة للغاية أو منعدمة
في المملكة .وتعتبر هذه القيود السبب الرئيس
إلحجامهم عن االستثمار في المملكة (Naufal
.)2011; Naufal and Genc 2012
من جانب آخر ،أثارت هذه التدفقات الكبيرة للتحويالت
المالية للخارج قلق صناع السياسات بشأن آثار
االقتصاد الكلي المترتبة عليها على االقتصاد
السعودي ،ونجد أن بعض المحللين يصرحون بأن هذه
التدفقات تبطئ وتيرة النمو االقتصادي،
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وتؤثر سلبا على ميزان المدفوعات (.)Ghosh 2006
ويشار هنا إلى وجود عالقة سلبية بين تدفقات
التحويالت المالية للخارج واالستهالك واالدخار
المحلي ،إذ يقلل انخفاض مستوى االدخار من فرص
االستثمار (.)Al-Abri, Genc, and Naufal 2018
ولتقليل االعتماد على العمالة األجنبية وزيادة
فرص توظيف السعوديين ،قامت المملكة بتغيير
سياستها المتعلقة بالعمالة الوافدة .ومنذ إطالق
الخطة الرئيسة لرؤية السعودية  2030في عام ،2016
اتخذت الدولة خطوات ثابتة لتنويع اقتصادها بعيدا
عن النفط .وأجريت في هذا الصدد عدة إصالحات
ومبادرات لتشجيع توظيف السعوديين.
تتوافق هذه اإلصالحات مع سياسات السعودة
األخرى ،مثل برنامج "نطاقات" و"المقابل المالي
للعمالة الوافدة" ،ويعتبر برنامج "نطاقات" برنامجا
حكوميا يسعى إلى زيادة فرص توظيف السعوديين
في القطاع الخاص .وتعمل الحكومة من خالل هذا
البرنامج على تقييم الشركات الخاصة بناء على
معدالت التوطين ،أي نسبة الموظفين السعوديين.
غير أننا نجد أن بعض قطاعات التوظيف تقتصر
على العمالة األجنبية ،ويتم فرض مقابل مالي
عليهم وعلى تابعيهم .تجدر اإلشارة إلى أن لمثل
هذه التدابير آثار سلبية على توظيف الوافدين
في المملكة ،وبالتالي نجد أنها قللت من معدالت
تدفقات التحويالت المالية للخارج (راجع الشكل .)2
تهدف هذه الدراسة ،إلى تقييم آثار المحددات على
تدفق التحويالت المالية لخارج المملكة واقتراح رؤى
سياسية ،ويعد فهم تأثير التدابير التي طبقتها
الحكومة السعودية  -مثل المقابل المالي للعمالة
الوافدة -على تدفق التحويالت المالية للخارج أمرا
بالغ األهمية .وقد قمنا بتطبيق منهجية التكامل
المشترك وتصحيح التوازن على البيانات بهدف
تقييم اآلثار القصيرة والبعيدة المدى للعوامل
المحركة الرئيسة لتدفق التحويالت المالية للخارج.

كذلك نجد أن للناتج المحلي اإلجمالي ،وتوظيف
الوافدين ،ومستوى األسعار المحلية ،والمقابل
المادي للعمالة الوافدة تأثيرات ذات داللة إحصائية
قصيرة وبعيدة المدى على تدفق التحويالت المالية
للخارج .كما نجد أن  %20.4من انحرافات التدفق عن
المسار بعيد المدى في العام الماضي ،سببتها
تدخالت مثل صدمات السياسة ،التي تتكيف مع
المسار في العام الحالي.
تعد هذه الدراسة إضافة مهمة على البحوث السابقة،
وذلك بسبب :أوال ،أن المملكة العربية السعودية تعد
واحدة من أكبر الوجهات بالنسبة للعمالة الوافدة ،وقد
تكون أكبر مصدر لتحويالت الوافدين مقارنة بدول
مجلس التعاون الخليجي األخرى (راجع الجدول ،)1
وبالتالي فإن دراسة حالة المملكة العربية السعودية
في هذا السياق تعد ذات أهمية بالغة من أجل فهم
محددات تدفق التحويالت المالية إلى الخارج 1.ومع
ذلك ،فإن الدراسات الحالية تصب تركيزها بدرجة
كبيرة على التدفقات الداخلية للتحويالت ،ومدى
أهميتها بالنسبة للتنمية االقتصادية في الدول
المستقبلة ،بينما ركز الباحثون األكاديميون وصناع
السياسات بعض الشيء على تدفق التحويالت
المالية للخارج .كما بحثت بعض الدراسات مثل
(Rahman, Abdel-Mahmoud [2006]; Alkhathlan
;][2013]; Termos, Naufal, and Genc [2013
Al-Haddad and Choukir [2015]; Hathroubi
;]and Aloui [2016]; Naufal and Genc [2017
 )]Al-Abri, Genc, and Naufal [2018في دور تدفق
التحويالت المالية لخارج المملكة .ورغم هذا ،فإن
هؤالء الباحثون ركزوا على آثار االقتصاد الكلي لهذه
التحويالت ،مثل مدى تأثيرها على النمو االقتصادي
والسياسات النقدية والتضخم .بينما تبحث قلة
من الدراسات في محددات تدفق التحويالت المالية
لخارج المملكة .وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات
الرائدة للمملكة العربية السعودية ،ألنها تبحث في
تدفق التحويالت المالية للخارج من خالل التطرق
إلى خصائص التكامل والتكامل المشترك لبيانات
السالسل الزمنية مع مراعاة التحيز في العينات
الصغيرة الستنباط رؤى راسخة لصناع السياسات.
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ثانيا ،أن الدراسات السابقة لم تغط االنخفاض األخير
في أسعار النفط واإلصالحات غير المسبوقة في
المالية العامة وأسعار الطاقة ،التي لها تأثيرات كبيرة
على تدفق التحويالت المالية للخارج.
تم تقسيم ما تبقى من الدراسة وفقا لما يلي:
نقدم في القسم الثاني نظرة عامة على الهجرة
إلى المملكة العربية السعودية ،واتجاهات تدفق
التحويالت المالية إلى الخارج .كما نقارن المملكة
ببقية دول العالم .ويستطلع القسم الثالث

الدراسات الحالية حول التحويالت المالية الصادرة
من المملكة .ونقدم في القسم الرابع وصفا إلطار
العمل النظري ،كما نقدم في القسم الخامس
مصادر البيانات وتعريفات المتغيرات .وتم وصف
األسلوب المنهجي المستخدم للتحليل في القسم
السادس .إضافة إلى ذلك ،نقدم في القسم السابع
نتائج التقدير واالختبار ،ونتناول بالنقاش في القسم
الثامن النتائج التجريبية .وأخيرا ،نختم هذه الدراسة
بالقسم التاسع بإيراد بعض رؤى السياسة.
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 .2تدفق التحويالت المالية إلى خارج المملكة
العربية السعودية :بعض الحقائق المجردة
زادت أعداد الوافدين في الثالثة عقود الماضية
بالتزامن مع ارتفاع أعداد المهاجرين في كافة أنحاء
العالم من  153مليون في عام  ،1990إلى 272
مليون في عام  .2019ويعادل هذا النمو متوسط
زيادة بنسبة  %2.7سنويا (راجع الشكل 1أ) (U.N.
 .)2019أو بعبارة أخرى ،أن عدد المهاجرين ارتفع

بنحو  1.8ضعفا في الثالثة عقود الماضية .وبلغ
المتوسط السنوي لمعدل التغير في معدالت
الهجرة  %1.6في الفترة من عام  1990إلى عام
 ،2005و %2.8في الفترة الواقعة ما بين عام 2005
و عام .2019

الشكل  .1مجموع المهاجرين على الصعيد الدولي وتدفقات التحويالت المالية للخارج.
أ .المهاجرون (بالماليين)*
2018
2015
2010
2005
2000
1995
1990

ب .تدفقات التحويالت المالية للخارج (بمليارات الدوالرات)**
2019

272

2015

249

491

2015

444

2010

221

2018

192

161

100

1990

153
200

120

1995

100

0

64
500

300

221

2005

197

2000

174

249

2010

331

2005

272

192

2000

174

1995

61

1990

3
200

100

المصدر*United Nations (2019). **World Bank (2020a( :

تظهر بيانات من البنك الدولي ( )2020aأن تدفق
التحويالت المالية شهد زيادة حادة من  64.3مليار
دوالر في عام  1990إلى  491مليار دوالر في عام
 .2018وكانت التحويالت المالية للوافدين في عام
 2018أكثر بـنحو  7.6ضعفا من عام ( 1990راجع
الشكل  1ب).
و على المستوى الدولي ،تعد المملكة العربية
السعودية وجهة مهمة للمهاجرين ،فضال عن
كونها مصدرا رئيسا للتحويالت المالية بعد

الواليات المتحدة األمريكية .إذ تظهر المتوسطات
للفترة من عام  1980إلى عام  - 2019من الناحية
المطلقة ،وبالنسبة المئوية  -أن المملكة والواليات
المتحدة األمريكية كانت لهما أكبر نسبة تدفقات
للتحويالت المالية للخارج (راجع الجدول  ،)1بينما
كانت اإلمارات العربية المتحدة وسويسرا وألمانيا
من بين المصادر األخرى المهمة للتحويالت المالية.
كذلك ارتفع عدد الوافدين في المملكة العربية
السعودية من  5مليون في عام  ،1990إلى 13
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إجمالي السكان .فضال عن ذلك ،تعتبر المملكة
العربية السعودية ثاني أكبر وجهة للمهاجرين من
حيث نسبة السكان (راجع الجدول .)1

مليون في عام  ،2019ما يساوي متوسط زيادة
سنوية بنسبة  .%8.1و بلغت نسبة الوافدين في
عام  %38.3 ،2019من إجمالي سكان المملكة .فيما
كانت نسبتهم في عام  1990حوالي  %30.8من

الجدول .1أكثر خمس دول من حيث المهاجرين وتدفقات التحويالت المالية للخارج.

متوسط عشر
سنوات

الواليات
المتحدة
األمريكية

اإلمارات
العربية
المتحدة

المملكة
العربية
السعودية

سويسرا

ألمانيا

تدفقات التحويالت المالية للخارج (بمليارات الدوالرات)

الواليات
المتحدة
األمريكية

اإلمارات
العربية
المتحدة

المملكة
العربية
السعودية

تدفقات التحويالت المالية للخارج (%من الناتج المحلي اإلجمالي)

أ

1989-1980

6.6

5.5

3.6

4.9

0.2

1999-1990

21.3

14.8

8.6

8.8

0.3

4.4

2009-2000

46.1

6.5

17.9

11.2

12.4

0.4

3.4

5.9

2019-2010

60.2

31.4

34.2

25.3

19.9

0.3

8.1

4.8

العام

سويسرا

ألمانيا

عدد المهاجرين (بالماليين)

5.0

2.4

0.5

10.4

3.0

0.4

2.6

0.4

3.7

0.5

عدد المهاجرين (%من إجمالي السكان)

ب

1990

23.3

1.3

5.0

1.4

5.9

9.2

71.5

30.8

20.9

7.5

2000

34.8

2.4

5.3

1.6

9.0

12.4

78.1

25.5

22.0

11.0

2010

44.2

7.3

8.4

2.1

9.8

14.3

85.6

30.7

26.6

12.1

2019

50.7

8.6

13.1

2.6

13.1

15.4

87.9

38.3

29.9

15.7

المصدر( :أ) ُأخذت بيانات تدفقات التحويالت المالية للخارج والناتج المحلي اإلجمالي من البنك الدولي (.)2020b
(ب) ُأخذت بيانات عدد المهاجرين وإجمالي السكان من األمم المتحدة (.)2019

يوضح الجدول ( )1االختالف الكبير في تدفقات
التحويالت المالية لخارج المملكة كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي مقارنة بالدول األخرى المتصدرة
لقائمة التحويالت ،وقد زادت هذه القيمة تدريجيا
من  %2.5من الناتج المحلي اإلجمالي في عام
 ،1980إلى الذروة البالغة  %13.4من الناتج المحلي

اإلجمالي في عام  .1994ومع ذلك ،تراجعت تدفقات
التحويالت المالية للخارج كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي بعد عام  1994دون وجود نمط منهجي.
وتراوحت نسبة تدفقات التحويالت المالية للخارج
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في العقد األول
من القرن الحادي والعشرين وفي عام ،2010
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ما بين  %6و ،%4.8على التوالي .وعموما ،كان
المتوسط السنوي لتدفق التحويالت المالية لخارج
المملكة  %6.5من الناتج المحلي اإلجمالي في
الفترة ما بين عام  1980و .2019وكانت النسب
المئوية المقابلة للواليات المتحدة األمريكية
وسويسرا وألمانيا  %0.3و  %2.9و  ،%0.5على
التوالي.
كما شهد تدفق التحويالت المالية لخارج المملكة
بالقيمة المطلقة ،زيادة مستمرة خالل الخمسة
عقود الماضية ،باستثناء الثالث سنوات الماضية.
وزاد تدفق التحويالت المالية لخارج المملكة بأكثر
من  9أضعاف خالل الفترة ما بين عام  1980وعام
 ،2015بمتوسط نمو سنوي نسبته  .%7.2ويوضح
الشكل ( )2بالمثل االتجاه التصاعدي لتدفق
التحويالت المالية لخارج المملكة العربية السعودية
منذ عام ( 1980الشريط األزرق) مع وجود تقلبات
عالية.

كما يبين الشكل ( )2فترتين زادت فيهما تدفقات
التحويالت المالية للخارج زيادة سريعة :من عام
 1987إلى عام  ،1994ومن عام  2006إلى عام
 .2015وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة تدفقات التحويالت
المالية لخارج المملكة كانت خالل السنوات التي
شهدت طفرة النفط في حقبة السبعينيات وأوائل
الثمانينيات .ومع ذلك ،فقد انخفضت التدفقات
في منتصف حقبة الثمانينيات بالتزامن مع
تراجع أسعار النفط ،وزيادة عجز الميزانية ،وتقييد
الحكومة لتوظيف الوافدين (.)Ratha 2005
وبالمثل ،انخفضت تدفقات التحويالت المالية
لخارج المملكة انخفاضا كبيرا بعد عام ،2015
الذي كان نتيجة النهيار أسعار النفط وما تاله من
انخفاض في اإليرادات النفطية للمملكة ،كما هو
موضح في الشكل ( .)3كما تسببت سياسات
التوطين والمقابل المالي للعمالة الوافدة في
التراجع التدريجي لتدفقات التحويالت المالية لخارج
المملكة.

الشكل  .2مستوى تدفقات التحويالت المالية لخارج المملكة ومعدل نموها خالل الفترة من عام  1980إلى عام 2019
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اﻟﻨﻤﻮ

المصدرWorld Bank (2020a( :
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الشكل  .3اتجاه سعر النفط واإليرادات النفطية خالل الفترة ()2019-1980
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اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

المصدر :التقرير السنوي لعام  2020الصادر عن البنك المركزي السعودي
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تصف سلسلتان من المؤلفات آثار الهجرة على
اقتصاد الدولة المضيفة .حيث ترى السلسلة األولى
أن الهجرة تؤثر تأثيرا سلب ًي ا على اقتصاد الدولة
المضيفة عن طريق إحداث تشوهات في سوق
العمل ،وتدفقات التحويالت المالية للخارج وتوزيع
الدخل .فعلى سبيل المثال ،يرى (Alkhathlan (2013
أنه يمكن اعتبار تدفق التحويالت المالية للخارج
بمثابة سحب مالي من التدفق الدائري ،إذ يقلل هذا
السحب من النشاط االقتصادي ويؤثر سلبا على
الطلب الكلي للبلد المضيف على المدى القصير،
وليس له أي تأثيرات على المدى البعيد .فيما تؤكد
السلسلة األخرى من المؤلفات على الدور اإليجابي
للوافدين في اقتصاد الدولة المضيفة ،إذ يمكن
لهم معالجة نقص العمالة والمشكالت المرتبطة
بالشيخوخة السكانية (مثل Hathroubi and Aloui
 .)][2016كما يمكن أن تكون للتحويالت المالية
تأثيرات إيجابية في الدول المرسلة للتحويالت من
حيث الحد من التضخم (Termos, Naufal, and Genc
.)2013
تحلل العديد من الدراسات السابقة التحويالت
المالية من المملكة العربية السعودية ،ويبحث
( Abdel-Rahman (2006في محددات تدفق
التحويالت المالية لخارج المملكة خالل الفترة
من عام  1975إلى عام  .2001وتستخدم هذه
الدراسة عدة مؤشرات للتعرف على محددات
تدفق التحويالت المالية لخارج المملكة ،وتشمل
هذه المؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وأجر كل عامل ،وشروط العودة ،والتكافؤ،
والمؤشرات المركبة المرتبطة بالعوامل االقتصادية
واالجتماعية ،ومؤشرات المخاطر .وخلصت هذه
الدراسة إلى وجود تأثيرات إيجابية لنصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي واألجور على تدفق
التحويالت المالية للموظفين .كما كان لمعدل
الفائدة االسمي والتكافؤ التفضيلي بين البلد
المضيف وبلد المنشأ تأثيرات سلبية كبيرة على
تدفق التحويالت المالية للخارج .وتشير نتائج
اختبار جرينجر التجاهات السببية إلى وجود عالقة
سببية ثنائية االتجاه بين تدفقات التحويالت

المالية لكل عامل ونصيب الفرد من الناتج .ومع
ذلك ،يتجاهل  )Abdel-Rahman (2006خصائص
السالسل الزمنية للبيانات ،مثل عدم االستقرار
والتكامل المشترك .وتبين المؤلفات أن تجاهل هذه
الخصائص يمكن أن يؤدي إلى نتائج زائفة وبالتالي
الوصول إلى توصيات سياسية مضللة (مثل Yule
[1926]; Engle and Granger [1987]; Banerjee et
.)]al. [1993]; Enders [2015
بينما يحلل ( Hathroubi and Aloui (2016العالقة
الديناميكية بين تدفق التحويالت المالية للخارج
ومؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة العربية
السعودية خالل الفترة من عام  1980إلى عام
 .2013واستخدم الباحثون اختبار جرينجر التجاهات
السببية ،ومويجة طيف القدرة ،ومويجة السلسلة
العرضية ،ومويجة التماسك .وتبين النتائج التي
توصلوا إليها متانة ارتباط تدفقات التحويالت المالية
لخارج المملكة بمعدل النمو الحقيقي والتوظيف
والنفقات الحكومية .كما تظهر هذه النتائج أن
العالقة اإليجابية بين تدفقات التحويالت المالية
للخارج والنمو االقتصادي الحقيقي تتجلى بشكل
أكبر على المدى القصير.
يبحث ( Alkhathlan (2013في تأثير تدفق
التحويالت المالية للخارج على النمو االقتصادي
في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من عام
 1970إلى عام  .2010ويستخدم نهج االنحدار الذاتي
لفترات اإلبطاء الموزعة ونموذج تصحيح التوازن.
كما تظهر النتائج التي تم التوصل إليها أن تدفق
التحويالت المالية للخارج يضعف النمو االقتصادي
على المدى القصير ،وليس له أي تأثير على المدى
البعيد.
يدرس ( Rahmouni and Debbiche (2017تأثير
تدفقات التحويالت المالية للخارج على النمو
االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل
الفترة من عام  1970إلى عام  ،2014ويستخدمان
نهج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة ونموذج
تصحيح التوازن لتقدير التأثير القصير والبعيد
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المدى لتدفق التحويالت للخارج على النمو
االقتصادي .وتبين هذه النتائج عدم وجود تأثير
كبير لتدفقات التحويالت المالية إلى خارج المملكة
على النمو االقتصادي سواء على المدى القصير
أو البعيد .وبحسب المؤلفين ،فإن حصة تدفقات
التحويالت للخارج من الناتج المحلي اإلجمالي اآلخذة
في االنخفاض ،والتأثير السلبي لتدفق التحويالت
المالية للخارج على التضخم تعتبر أسبا ًب ا محتملة
لوجود تأثير محايد لتدفق التحويالت المالية للخارج
على النمو االقتصادي في المملكة العربية
السعودية.
بينما يحلل ( Salameh (2019تأثير تدفق التحويالت
المالية للخارج على النمو االقتصادي في المملكة
خالل الفترة من عام  1972إلى عام  2016باستخدام
اختبار باي -بيرون ونهج المربعات الصغرى العادية.
وتبين النتائج التي توصل إليها أن لتدفقات
التحويالت المالية للخارج تأثير سلبي ذا داللة
إحصائية على النمو االقتصادي.
يبحث ( Haddad and Choukir (2015في استجابات
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي واالستثمار
ورصيد الحسابات الجارية النبضية والمتغيرة بمرور
الوقت لصدمات تدفق التحويالت الخارجية الهيكلية،
ويستخدم الباحثون نموذج متجه االنحدار الذاتي
بمعايير متغيرة بمرور الوقت وبيانات خاصة بالمملكة
العربية السعودية خالل الفترة من عام  1970إلى عام
 .2012وتكشف الدراسة عن أن االستجابات تعتمد
على حجم التقلب الهيكيلي لتدفق التحويالت
الخارجية .ويبدو أن للتحويالت عالية التقلب تأثيرات
سلبية مستمرة على الناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي ،واالستثمار ،ورصيد الحسابات الجارية في
حقبتي السبعينيات والثمانينيات .عالوة على ذلك،
تشير النتائج إلى أن استجابة الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي المتغيرة بمرور الوقت لصدمات
التحويالت تعتبر سلبية خالل الفترة من عام 1980
إلى عام  1992بينما تعتبر إيجابية في غير ذلك.

كما يبحث ( Al-Abri, Genc, and Naufal (2018في
تأثير االقتصاد الكلي لإلنفاق العام على نمو الناتج
مع مراعاة دور التحويالت أو تجاهله .ويستخدمون
نهج متجه االنحدار الذاتي والبيانات الممتدة من
عام  1980إلى عام  .2015تبين نتائجهم أن لتدفق
التحويالت المالية خارج المملكة تأثير ضعيف على
اإلنفاق العام ،وبالتالي على نمو الناتج في المملكة
العربية السعودية.
كذلك تبحث بعض الدراسات السابقة بشكل واسع
في تدفق التحويالت المالية خارج دول مجلس التعاون
الخليجي ،كما يبحث  Naufal and Termos 2009في
تأثير التغييرات في أسعار النفط الخام ،واإلنفاق
الحكومي ،والناتج المحلي اإلجمالي العالمي على
تدفق التحويالت المالية للخارج .ويستخدم الباحثون
بيانات مجموعة غير متوازنة من دول مجلس التعاون
الخليجي للفترة من عام  1971إلى عام ،2004
ويطبقون نهج المربعات الصغرى العادية والتأثيرات
الثابتة .وتبين نتائج الدراسة أن تدفق التحويالت
المالية خارج دول مجلس التعاون الخليجي يستجيب
إيجابيا وبصورة كبيرة لسعر النفط ،إال أنه ال يتسم
بالمرونة .ومع ذلك فإنهم ال يأخذون في االعتبار
النشاط االقتصادي للدول المضيفة ليكون بمثابة
محدد لتدفق التحويالت المالية للخارج .وتبين دراسة
مهمة أخرى أجراها ( Swamy (1981أن التغير في
النشاط االقتصادي للبلد المضيف يعد محددا مهما
لتدفق التحويالت المالية للخارج.
يستخدم (Termos, Naufal, and Genc (2013
بيانات لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة من عام
 1972إلى عام  ،2010ويحللون تأثير تدفق التحويالت
المالية للخارج على التضخم ،كما يستخدمون نهج
المربعات الصغرى العادية والتأثيرات الثابتة .وتبين
النتائج التي توصلوا إليها أن تدفق التحويالت المالية
للخارج يضغط ضغطا انكماشيا على الدول المحولة،
ويمكن النظر إلى الحجم الهائل للتحويالت على
أنه أداة ضمنية لالستقرار النقدي في دول مجلس
التعاون الخليجي.
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 .3مراجعة المؤلفات
عموما ،تحلل الدراسات آنفة الذكر تأثير تدفق
التحويالت المالية للخارج على مؤشرات االقتصاد
الكلي ،غير أنها لم تركز على محددات تدفق
التحويالت المالية للخارج باستثناء دراسة
( Abdel-Rahman (2006التي صبت تركيزها على
محددات تدفق التحويالت خارج المملكة العربية
السعودية .ومع ذلك ،فإنها تجاهلت خصائص
البيانات المتغيرة بمرور الوقت ،مثل عدم االستقرار
والتكامل المشترك .يمكن أن يؤدي عدم االمتثال
لفرضية االستقرار والتكامل المشترك في تحليل

متغيرات السالسل الزمنية إلى الوصول إلى استنتاج
إحصائي غير صحيح أو غير موثوق .إضافة إلى
ذلك ،لم يستخدم ( Abdel-Rahman (2006بيانات
السنوات األخيرة .وقد يكون النخفاض أسعار النفط،
وإصالحات السياسات النقدية ،وأسعار الطاقة
المحلية في السنوات األخيرة تأثيرات كبيرة على
تدفق التحويالت المالية للخارج .وإننا نعمل في
هذه الدراسة على سد الفجوة القائمة في المؤلفات
المتعلقة بتدفق التحويالت خارج المملكة العربية
السعودية من خالل التطرق إلى هذه النقاط.

محددات تدفق التحويالت المالية إلى الخارج :دراسة عن المملكة العربية السعودية
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 .4اإلطار النظري لتدفق التحويالت الخارجية
 1.4الطلب على العمالة
نفترض الحصول على الناتج ( )Ytdفي البلد المضيف
(أي الدولة المستقبلة للعمالة) من دالة كوب
دوغالس لإلنتاج .تشمل الدالة ثالثة عوامل لإلنتاج
وهي رأس المال المادي ( )Kوتوفير العمالة المحلية
( )Ltdوالعمالة األجنبية (.)Ltf
)(1

,

% &'#'$

$

( !𝐿𝐿& ( !"𝐿𝐿& 𝑌𝑌!" = 𝐴𝐴𝐾𝐾!#

حيث يمثل  α,βو  1-α- βمرونة اإلنتاج لكل من رأس
المال والعمالة المحلية والعمالة األجنبية ،على
التوالي.
وفي اقتصاد تنافسي بعوائد قياسية مستقرة
يتم دفع عوامل اإلنتاج وفقا لمنتجاتها الهامشية.
وبالتالي ،فإن المنتج الهامشي للعمالة األجنبية ()L f
مساو ألجرة العمال الوافدين (.)W f
)(2

)(2

* *

* *

*

→
𝑊𝑊 )𝐿𝐿→ )𝑊𝑊 )𝑊𝑊
=) (1
𝐿𝐿)−=𝛼𝛼(1
−−
𝑌𝑌)𝛽𝛽
𝛼𝛼)+− 𝛽𝛽)𝑌𝑌)+

"
"
')("#$#%
')("#$#%
نستخدم اللوغاريتم الطبيعي للمعادلة ( )3كما
!
* !
𝑊𝑊 =#
#
=)
!(
!( يلي:

تمثل المعادلة ( )2دخل العمال الوافدين الذي
يمكنهم تحويله إلى بلدهم األم .نفترض إمكانية
تحويل العمال الوافدين لجزء من إجمالي دخلهم
مخصوما منه تكلفة المعيشة والمقابل المالي
للعمالة الوافدة إلى بلدهم األم .وبالتالي ،يمكن
كتابة معادلة التحويالت ( )REMعلى النحو التالي:
)(3

#

"

ويمكن معارضة تضمين متغير المقابل المالي
للعمالة الوافدة في المعادلة ( ،)3أي في نموذج
المدى البعيد ،حيث إنه كان مطبقا في عام .2017
ومع ذلك ،فإن األسباب الثالثة التالية تشجعنا على
تضمينه في النموذج النظري .أوال ،إن استبعدنا
هذا المتغير من النموذج النظري والتقديرات بعيدة
المدى في القسم ( ،)7فلن يغير ذلك معامالت
المتغيرات التفسيرية األخرى (النتائج متوفرة عند
الطلب) .ثانيا ،يعتبر هذا المتغير أحد متغيرات
السياسة ،مثل الضريبة في االقتصاد التقليدي،
وبالتالي فهو مفيد في عملية صناعة السياسات
لتحديد تأثيره على المديين القصير والبعيد .ثالثا،
لهذا المتغير قيم لثالث سنوات ( )2019-2017وفي
بعض األحيان تعتبر الفترة التي تزيد عن سنتين
مدى متوسط إلى بعيد في دراسات االقتصاد
الكلي ،ال سيما في تحليالت المضاعف المالي
(راجع مثال .)]Espinoza and Sendjahi [2011

" "

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅! = 𝑊𝑊! 𝐿𝐿! 𝑒𝑒 #(%&'! (%&)*'! ) .

في المعادلة ( ،)3يمثل  Ptو  EXPtتكلفة معيشة
العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية
والمقابل المالي للعمالة الوافدة ،على التوالي .في
حين يمثل  ϑو  τمعايير  Ptو  ،EXPtعلى التوالي.
نفترض أن  ϑ<1< 0و  .τ<1<0وتشير هذه القيود إلى
أن العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية
ينفقون جزءا من إجمالي دخلهم على تكاليف
المعيشة والمقابل المالي المفروض عليهم.

"

"

)ln 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅! = ln 𝑊𝑊! + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿! − 𝜗𝜗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! − 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! . (4

ينتج عن استخدام لوغاريتم المعادلة ( )2المعادلة
التالية:
"

"

)ln#𝐿𝐿! % = ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) + ln#𝑌𝑌!# % − ln#𝑊𝑊! %. (5

 2.4توفير األيدي العاملة

يمكن تقسيم إجمالي القوى العاملة المتوفرة
في الدول التي لديها فائض في األيدي العاملة
إلى مكونين .وهذان المكونان هما العمالة التي
جرى توظيفها في السوق المحلية ( )Lhوالعمالة
التي تم توفيرها للسوق األجنبية ( .)Lfوعلى غرار
(Yoshino, Taghizadeh-Hesary, and Otsuka
 (2020استخدمنا دالة المنفعة التالية:
). (6

('

(' #$

,*! -

('.
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('

&#$

"*$
&!

('+

−

('

#$%

& "!$%

)'(
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#
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 .4اإلطار النظري لتدفق التحويالت الخارجية
يمثل  Utدالة المنفعة للدول المرسلة للعمالة .وتتألف
هذه الدالة من استهالك السلع  Ciوتوفير العمالة
لألسواق المحلية واألجنبية .ويمثل المعيار  δمرونة
استهالك األسر .ويمثل  σو  ρمرونة توفير العمالة في
األسواق المحلية واألجنبية ،على التوالي .وتعتمد
دالة المنفعة اعتمادا إيجابيا على االستهالك Ci
واعتمادا سلبيا على عدد العمالة الموفرة.
يمكن كتابة قيد الميزانية على النحو التالي:

ومن المعادلة ( )5و ( 13أ) تم اتباع التالي:
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 1
𝜗𝜗
𝜏𝜏
"
"
!𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − ln 𝑊𝑊! + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙! + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! = ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!# −
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝜗𝜗 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜏𝜏
1
"
− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙! − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!#
81 − 9 ln 𝑊𝑊! = ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝜌𝜌

)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!# . (14

$

&$%

𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! +

+

&$%

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −

*

&$%

−

)('

&$%

ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −

$

&$%

"

= !𝑊𝑊 ln

وبإحالل  lnWtfمن المعادلة ( )14في المعادلة (،)4
نحصل على المعادلة ( )15والتي تظهر محددات
التحويالت:
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜗𝜗
𝜏𝜏
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜗𝜗
𝜏𝜏

𝜌𝜌
= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Ln
ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −
!𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙
ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃 −
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌! − 1 𝜌𝜌 − 1
𝜌𝜌 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ! 𝜌𝜌 𝜌𝜌 − 1 𝜌𝜌 −𝜌𝜌1− 1
𝜏𝜏
𝜌𝜌 − 1
𝜗𝜗 𝜌𝜌 − 1
= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Ln
𝜌𝜌ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙
−
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜌𝜌 −
1
𝜌𝜌 " 1
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝜗𝜗! 1 # −
!!𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜌𝜌 !−−1
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙+ 𝜌𝜌 −
+−
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙
"
#
#
# #
!
+
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!" + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿! − 𝜗𝜗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −
! 𝜌𝜌 − !1
)𝐶𝐶!" + 𝑆𝑆! = 𝑊𝑊!" 𝐿𝐿"! + 𝑊𝑊! 𝐿𝐿! 𝑒𝑒 $(&'(! )&'*+(,! ) . (7
𝜌𝜌
𝜌𝜌 − 1
#
"
+
!𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿! − 𝜗𝜗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −
! 𝜌𝜌 − 1
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜌𝜌𝜌𝜌
ln
= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −
= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ln
ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙
−
𝜌𝜌
−
1
𝜌𝜌
−
1
𝜌𝜌
−1
!
𝜌𝜌 𝜌𝜌 − 1 𝜌𝜌 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌 − 1
= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ln
ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) −
−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃! −
"
#
# #
𝜌𝜌$− 1
𝜌𝜌 − 1 𝜌𝜌 − 1
$%
#
(Γ = 𝑈𝑈 (𝐶𝐶!" , 𝐿𝐿"! , 𝐿𝐿! ) − 𝜆𝜆 ,𝐶𝐶!" + 𝑆𝑆! − 𝑊𝑊!" 𝐿𝐿"! − 𝑊𝑊! 𝐿𝐿! 𝑒𝑒 $(&'(! )&'*+
"
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙
+
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+
𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙
.
)(15
$
#
!
!
"
!
'&$
'&$
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! +
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿! . (15
! $&' $%
$
#
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! +
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!" + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿! . (15
"
#
'&$
'&$
#
# #
)Γ = 𝑈𝑈 (𝐶𝐶!" , 𝐿𝐿"! , 𝐿𝐿! ) − 𝜆𝜆 ,𝐶𝐶!" + 𝑆𝑆! − 𝑊𝑊!" 𝐿𝐿"! − 𝑊𝑊! 𝐿𝐿! 𝑒𝑒 $(&'(! )&'*+(,! ) 1. (8

= !𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

ولتعظيم المنفعة ،نحدد دالة الجرانج:

يمكن كتابة المعادلة ( )15على النحو التالي:

شروط الترتيب األول لالستهالك وتوفير العمالة في
األسواق المحلية واألجنبية هي كالتالي:

)(9
= 𝜆𝜆 𝑊𝑊$%

)(10

)&

#𝐿𝐿%$ %
%

→ + 𝜆𝜆 𝑊𝑊$% = 0
$

*

→ + 𝜆𝜆𝑊𝑊$ 𝑒𝑒 &(-./! 0-.12/! ) = 0
%

)(11
)(12

𝜆𝜆 =

'&

#𝐶𝐶$% %

→ − 𝜆𝜆 = 0

%

$

$

'&
)&

= #𝐶𝐶$% %

= −#𝐿𝐿%$ %

* &+

*

= −#𝐿𝐿$ %

= 𝜆𝜆 .𝑊𝑊$ 𝑒𝑒 &(-./! 0-.12/(! ) /
* *

"!

"!!#
"!

"(!
!
"!

#

!(!

* &+

#𝐿𝐿$ %

= .𝐶𝐶$% + 𝑆𝑆$ − 𝑊𝑊$% 𝐿𝐿%$ − 𝑊𝑊$ 𝐿𝐿$ 𝑒𝑒 &(-./! 0-.12/(! ) / = 0.

"!

!45

يمكن كتابة المعادلة ( )11بصيغة خطية للوغاريتم
على النحو اآلتي:
"

"

)−𝜌𝜌 ln 𝐿𝐿! = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + ln 𝑊𝑊! − 𝜗𝜗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙! − 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! (13

)(13a

)

(

"

'

− & ln 𝑊𝑊! + & 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙! + & 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! .

#$%
&

"

= !𝐿𝐿 ln

)(16
)

)/

(

!𝜀𝜀 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! = 𝜑𝜑" + 𝜑𝜑# 𝑝𝑝! + 𝜑𝜑$ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝜑𝜑% 𝑦𝑦!& + 𝜑𝜑' 𝑙𝑙! +
).

+,-

ln(1 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽) − )*# , 𝜑𝜑# = − )*# , 𝜑𝜑$ = − )*#, 𝜑𝜑% = )*# ,

)

)*#

= "𝜑𝜑

حيث يمثل  tالوقت ويمثل  remتدفق التحويالت
المالية خارج المملكة العربية السعودية .ويمثل
 ytdالناتج المحلي اإلجمالي ويمثل  ltfتوظيف
الوافدين ويمثل  pمستوى السعر في المملكة ،يتم
قياسه باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي
اإلجمالي .ونتوقع أن يكون لكل من  ytdو  ltfتأثيرات
إيجابية على تدفق التحويالت المالية للخارج ،مما
يعني أن العالمات المتوقعة للمعاملين  φ2و  φ3هي
عالمات إيجابية .ومن المتوقع أن يكون مستوى
السعر في المملكة أقل من تدفق التحويالت المالية
للخارج وبالتالي فإن العالمة المتوقعة  φ1هي عالمة
سلبية.
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 .5البيانات
نستخدم البيانات السنوية للفترة من عام  1970إلى عام  .2019ويقدم الجدول ( )2وصفا مفصال لكل متغير
ومصدر بياناته.
الجدول  .2المتغيرات ووصفها.
الرمز

REM

االسم

التعريف والمصدر

ُأخذت بيانات تدفق التحويالت المالية للخارج بالدوالر األمريكي من البنك الدولي (.)2020b
تضرب بسعر الصرف االسمي الثنائي للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي لتصبح
تدفق التحويالت المالية للخارج ،الحقيقي وبوحدة مليون
بماليين الرياالت .وأخيرا ،يطبق معامل االنكماش على السالسل الناتجة من خالل مستوى
ريال سعودي حسب أسعار عام 2010
السعر (أي معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي )100=2010 ،لتحويلها إلى قيم
حقيقية.

Yd

الناتج المحلي اإلجمالي ،الحقيقي وبوحدة مليون ريال
سعودي حسب األسعار في عام 2010

ُأخذت البيانات من البنك المركزي السعودي ()2020

Lf

إجمالي توظيف الوافدين بوحدة ألف شخص

ُأخذت البيانات حتى عام  2016من مصلحة اإلحصائيات العامة والمعلومات التي تعرف
حاليا بالهيئة العامة لإلحصاء .وقيم عام  2017و  2018من قاعدة بيانات نموذج االقتصاد
العالمي ألكسفورد إيكونوميكس.

P

معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي100 =2010 ،

يحسب المتغير على أنه نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بماليين الرياالت السعودية
حسب األسعار في عام  2010إلى الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بماليين الرياالت
السعودية حسب األسعار الحاليةُ .أخذت قيم الناتج المحلي اإلجمالي االسمي من البنك
2
المركزي السعودي (.)2020

EXPL

قام ( Hasanov et al. (2020بحساب القيم االسمية لهذا المتغير باستخدام معلومات
المقابل المالي للعمالة الوافدة ،الحقيقي بوحدة المليون من برنامج التوازن المالي ( )FBP 2017ومصادر أخرى .ومن ثم يطبق معامل االنكماش
على القيم االسمية حسب مستوى السعر (أي معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي،
ريال سعودي حسب األسعار في عام .2010
 )100=2010لتحويلها إلى قيم حقيقية.

المصدر :حسابات المؤلفين بناء على مصادر البيانات.

توضح المجموعتان (أ) و(ب) في الشكل(  )4تحوالت
اللوغاريتم الطبيعي (المشار إليها باألحرف

الصغيرة) ومعدالت نمو المتغيرات الواردة في
3
الجدول (.)2
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 .5البيانات
الشكل  .4رسوم بيانية لمستويات اللوغاريتم ومعدالت نمو المتغيرات.

المجموعة أ .لوغاريتمات المتغيرات
yd

11.5
14.4

11
14

10.5

10
13.6

9.5
13.2

19
7
19 0
7
19 2
7
19 4
7
19 6
7
19 8
80
19
8
19 2
8
19 4
86
19
8
19 8
9
19 0
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
12
20
1
20 4
1
20 6
18

19
7
19 0
7
19 2
7
19 4
7
19 6
78
19
8
19 0
8
19 2
8
19 4
8
19 6
8
19 8
9
19 0
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
1
20 2
1
20 4
1
20 6
18

9
12.8

rem
yd

8.5
5

4.5

8

7.5
3.5
4

7

6.5
2.5
3

2

19
7
19 0
7
19 2
7
19 4
7
19 6
7
19 8
8
19 0
8
19 2
84
19
8
19 6
8
19 8
9
19 0
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
1
20 2
1
20 4
1
20 6
18

19
7
19 0
7
19 2
7
19 4
7
19 6
7
19 8
8
19 0
8
19 2
8
19 4
8
19 6
8
19 8
9
19 0
9
19 2
9
19 4
9
19 6
9
20 8
0
20 0
0
20 2
0
20 4
0
20 6
0
20 8
1
20 0
1
20 2
1
20 4
1
20 6
18

if
p

)d(rem
0.3

0.2

0.1

-0.1
0

-0.2

-0.3

19
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
2099
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
19

19
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
2099
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
19

)d(rem

)d(yd

)d(lf

0.4

0.3

0.2

0.1

-0.1

0

-0.2

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

p

19
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
2099
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
19

19
7
19 1
7
19 3
7
19 5
7
19 7
7
19 9
8
19 1
8
19 3
8
19 5
8
19 7
8
19 9
9
19 1
9
19 3
9
19 5
9
19 7
9
20 9
0
20 1
0
20 3
0
20 5
0
20 7
0
20 9
1
20 1
1
20 3
1
20 5
1
20 7
19

17

محددات تدفق التحويالت المالية إلى الخارج :دراسة عن المملكة العربية السعودية

)d(lf
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9

if

0.5

)d(p

6

5.5
1.5

1

12
14.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
)d(yd

rem

12.5

المجموعة ب .معدالت نمو المتغيرات

 .6منهجية االقتصاد القياسي
 1.6اختبارات ديكي وفولر الموسعة لجذر
الوحدة
بما أن المتغيرات هي متغيرات للسالسل الزمنية،
فيجب اختبار خصائص جذر الوحدة لها قبل إجراء
التحليل التجريبي .نستخدم اختبار ديكي وفولر
الموسع ( )ADFلجذر الوحدة بهدف التحقق من ترتيب
تكامل المتغيرات .ويمكن كتابة صيغته العامة
لمتغير معين ( )yعلى النحو التالي:
)(17

d(𝑦𝑦! ) = 𝛽𝛽" + 𝛽𝛽# 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽$ 𝑦𝑦!%# + ∑'&(# 𝛾𝛾& 𝑑𝑑(𝑦𝑦!%& ) + 𝜀𝜀! .

يمثل ( )β0في المعادلة ( )17التقاطع ،يمثل ()β1
معامل االتجاه الزمني ويمثل ( )tاالتجاه الزمني
الخطي .كما يمثل ( )Dعامل الفرق .ولقد جرى
تضمين القيم المتأخرة للمتغير التابع في الجهة
اليمنى للمعادلة بهدف تصحيح االرتباط التلقائي.
يمثل ( )pالحد األقصى لترتيب تأخر االنحدار الذاتي.

ومن ثم يتم إجراء اختبار جذر الوحدة في ظل الفرضية
الصفرية ( .)β2=0والفرضية البديلة هي ( .)β2<0إذا
كان اإلحصاء  tلـ( )β2أكبر من القيمة الحرجة المقابلة
الختبار ديكي وفولر الموسع من حيث القيمة
المطلقة ،فيمكننا رفض الفرضية الصفرية لجذر
الوحدة.
تشهد السالسل الزمنية لالقتصاد الكلي غالبا
عشوائية في حركة االتجاه ،ولكن في بعض األحيان
يكون االتجاه الحتمي والمؤكد سمة لسلسة زمنية
معينة .فإذا كان االتجاه المؤكد والحتمي جزءا مهما
من عملية توليد البيانات ،فقد يؤدي حذفه من اختبار
جذر الوحدة إلى ظهور نتائج متحيزة .وبالتالي ،يتم
تضمين االتجاه الزمني الخطي في اختبارات جذر
الوحدة للمتغيرات في حال أظهرت أي حركة مؤكدة ذات
داللة إحصائية لالتجاه.

 2.6تحليل التكامل المشترك

تحديد ترتيب تكامل المتغيرات .وبحسب التعريف،
يمكن لمتغيرات ( )nإنشاء عالقات تكامل مشترك
( n-1مثل [ .)Engle and Granger [1987ومع ذلك،
يمكن الختبارات التكامل القائمة على النظام فقط،
مثل نهج يوهانسون النحدار الترتيب األقل تحديد
عدد عالقات التكامل المشترك (;Johansen 1988
 .)Johansen and Juselius 1990, 1992ويمكن
الختبارات التكامل المشترك األخرى ،مثل إنجل
وجرانجر ( )Engle and Granger 1987واختبارات الحدود
لالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة (Pesaran
)and Shin 1998; Pesaran, Shin, and Smith 2001
الكشف عما إذا كانت المتغيرات تربطها عالقة
تكامل مشترك أم ال.
يمكن أن يؤدي التحديد الخاطئ لعدد عالقات
التكامل المشترك بين المتغيرات إلى فقدان
المعلومات ،واألهم من ذلك حذف تحيز المتغير إذا
كانت فترة تصحيح التوازن لعالقة التكامل المشترك
األخرى ذات داللة إحصائية على المدى القصير
للمتغير محل االهتمام (راجع Dibooglu and Enders
 .)][1995]; Badinger [2004]; Enders [2015وإذا
كانت طريقة يوهانسن تستنتج عدم وجود أكثر
من عالقة تكامل مشترك واحدة بين المتغيرات،
فيمكننا تطبيق اختبار حدود االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة بهدف التحقق من المتانة (Pesaran
and Shin 1998; Pesaran, Shin, and Smith
 .)2001ونستخدم طريقة االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة بهدف تقدير عالقة المستوى بين
المتغيرات التي لها عالقة تكامل مشترك واحدة
إذ إن هذه الطريقة تتفوق على الطرق األخرى في
العينات الصغيرة (راجع مثال Pesaran and Shin
 .)][1998ونطبق في كال االختبارين تصحيحا صغيرا
لتحيز العينة للحصول على المزيد من المتانة .نتبع
)Reinsel and Ahn (1992) and Reimers (1992
بالنسبة الختبار يوهانسون و)Narayan (2005
بالنسبة الختبار الحدود.

نختبر وجود عالقة تكامل مشترك بمجرد ما أن يتم
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 .6منهجية االقتصاد القياسي
نقوم بمجرد ما أن يتم تقدير معامالت العالقة بعيدة
المدى بإجراء تحليل قصير المدى .ونستخدم نموذج
تصحيح التوازن لتحليل العالقات قصيرة المدى بين
المتغيرات .ونقدر نموذج تصحيح التوازن في إطار
إستراتيجية النمذجة من العام إلى الخاص (راجع مثال
[ .)Campos, Ericsson, and Hendry [2005نقدم في
ما تبقى من هذا القسم وصفا مفصال لطريقتي
يوهانسن واالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة.
 1.2.6طريقة يوهانسون للتكامل المشترك
يمكن تمثيل نموذج متجه تصحيح الخطأ ()VECM
الذي طوره ( Johansen (1988و Johansen and
 Juselius 1990على النحو التالي:
)(18

𝛥𝛥𝑦𝑦! = 𝛱𝛱𝑦𝑦!"# + ∑%"#
!𝜀𝜀 $&# 𝛤𝛤$ 𝛥𝛥𝑦𝑦!"$ + 𝜇𝜇 +

حيث يمثل ( )ytمتجه ( )n x 1للمتغيرات الداخلية
(( )nالمنمذجة) محل االهتمام .يمثل ( )μمتجه
الثوابت ( )n x 1ويمثل ( )Γمصفوفة (n x (k-1
للمعامالت قصيرة المدى .ويمثل ( )εtisمتجه
القيم المتبقية للضوضاء البيضاء ( )n x 1ويمثل
( )Πمصفوفة ( )n x nللمعامالت.
وفي حال كان للمصفوفة ( )Πترتيب أقل ،ما يعني أن
( ،)r < n < 0فيمكن تقسيمها إلى عنصرين .وهذان
العنصران هما مصفوفة ( )n x rلمعامالت التحميل
( )αومصفوفة ( )n x rلمتجهات التكامل المشترك
( .)βيمثل ( )αأهمية عالقات التكامل المشترك في
المعادالت الفردية للنظام وسرعة التكيف مع عدم
التوازن .ويشير ( )βإلى عالقة التوازن بعيدة المدى
بحيث يكون (.)'Π=αβ
عند اختبار التكامل المشترك باستخدام نهج
يوهانسون النحدار الترتيب األقل ،يتم تطبيق
المنطق التالي .أوال ،تتضمن العملية تقدير
المصفوفة ( )Πفي صيغة غير مقيدة .ثانيا ،تتضمن
اختبار ما إذا كان من الممكن رفض القيد الذي يشير
إليه ضمنيا الترتيب األقل لـ ( .)Πبعبارة أخرى ،يتم
تحديد ترتيب ( )Πمن خالل عدد جذوره المميزة الذي

يختلف عن الصفر .ويميز هذا الترتيب عدد متجهات
التكامل المشترك المستقلة.
إلجراء هذا التحليل نقدر متجه االنحدار الذاتي غير
المقيد مع الحد األقصى لترتيب التأخر .ومن ثم نقدر
متجه االنحدار الذاتي المقيد مع المستوى األمثل
لترتيب التأخر وذلك مع تحديد األخطاء واالستقرار
الغاوسي .وأخيرا ،نقوم بتحويل متجه االنحدار الذاتي
المقيد إلى نموذج متجه تصحيح الخطأ وإجراء اختبار
التكامل المشترك.
 2.2.6نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
()ARDL
تستخدم هذه الدراسة أيضا نهج االنحدار الذاتي
لفترات اإلبطاء الموزعة في التكامل المشترك
الذي اقترحه (.Pesaran, Shin, and Smith (2001
يشار إلى أن لهذا النهج العديد من المزايا .ويمكن
تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت متغيرات االنحدار
هي ( I(0أو ( I(1أو مزيج ما بين االثنين .ويوضح
الديناميكيات القصيرة والبعيدة المدى عند
اختبار وجود التكامل المشترك .ويقدم اختبارات
صريحة لوجود متجه فريد للتكامل المشترك بدال
من افتراض ذلك .ويفضل هذا النهج في العينات
الصغيرة كما يتضح في (.Pesaran and Shin (1998
يمكن كتابة مواصفة االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء
الموزعة في المعادلة ( )1على النحو التالي:
",

(

&
∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! = 𝛽𝛽" + 𝛽𝛽# 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟!$# + 𝛽𝛽% 𝑦𝑦!$#
+ 𝛽𝛽' 𝑙𝑙!$# + 𝛽𝛽) 𝑝𝑝!$# + 𝛽𝛽* 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!$# + ∑+-# 𝛾𝛾+ ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟!$+ +

)(19

+ 𝜖𝜖! .

)∑,
+-" 𝜋𝜋+ ∆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!$+

+

'∑,
+-" 𝜗𝜗+ ∆𝑝𝑝!$+

+

(
∑,%
+-" 𝜃𝜃+ ∆ 𝑙𝑙!$#

+

&
∑,#
+-" 𝛿𝛿+ ∆𝑦𝑦!$#

كما هي الحال في طريقة يوهانسون،نقدر ً
أول
المعادلة ( )19باستخدام الحد األقصى لترتيب تأخر
المتغيرات .ومن ثم نحدد المستوى األمثل لترتيب
تأخر المتغيرات ( .)p0, p1, p2, p3 and p4ومن مزايا
طريقة االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
قدرتها على توفير مستويات مثلى ومتباينة لترتيب
تأخر مختلف المتغيرات .عند تقدير المعادلة ()19
باستخدام المستوى األمثل لترتيب تأخر المتغيرات،
نطبق اختبار حدود اإلحصاء  .Fويمكن
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 .6منهجية االقتصاد القياسي
لهذا االختبار تحديد األهمية المشتركة لمتغيرات
المستويات المتأخرة .وتجدر اإلشارة إلى أن الفرضية
الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك في المعادلة
( )19هي  ,H0 : β1=β2=β3= β4= β5=0والفرضية البديلة
هي .H1 : β1≠β2≠β3≠ β4≠ β5≠0
يقدم اختبار الحدود قيمتين حرجتين تقريبيتين.
تفترض القيمة الحرجة األقل أن تكون المتغيرات
التفسيرية مستقرة في المستويات (أي (.)I(0
وتفترض القيمة الحرجة األعلى أال تكون المتغيرات
التفسيرية مستقرة في المستويات وأن تكون
مستقرة في الفروق األولى (أي ( .)I(1وفي حال كان
اإلحصاء  Fأقل من الحد األدنى للقيمة الحرجة ،لن
يكون هناك أي تكامل مشترك بين المتغيرات.

أما في حال وجود عالقة بعيدة المدى بين المتغيرات،
فلن تكون تقديرات االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء
الموزعة الخاصة بمتغيرات المستوى المتأخر
في المعادلة ( )19زائفة .وبالتالي ،يمكن حساب
المعامالت بعيدة المدى .نفترض في هذا الحساب
أن تكون قيمة جميع المتغيرات المختلفة والمتباينة
في المعادلة ( )19صفرا على المدى البعيد ،في حالة
االستقرار .وبالتالي ،تكون معادلة المدى البعيد
المقابلة للمعادلة ( )19كما يلي:
)(20
)(20
'

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! = 𝛼𝛼" + 𝛼𝛼# 𝑦𝑦! + 𝛼𝛼$ 𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝛼𝛼% 𝑝𝑝! + 𝛼𝛼& 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝑒𝑒! ,
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! = 𝛼𝛼" + 𝛼𝛼# 𝑦𝑦! + 𝛼𝛼$ 𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝛼𝛼% 𝑝𝑝! + 𝛼𝛼& 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝑒𝑒! ,
'

'

'

'

!
#
$
%
&
'( = "𝛼𝛼 where
' , 𝛼𝛼# = ' , 𝛼𝛼$ = ' , 𝛼𝛼% = ' , 𝛼𝛼& = ' , .
where 𝛼𝛼" = !" , 𝛼𝛼# = ('#" , 𝛼𝛼$ = ('$" , 𝛼𝛼% = ('%" , 𝛼𝛼& = ('&" , .

"'(

"'(

"'(

"'(

"'(

وتكون معادلة المدى القصير المقابلة للمعادلة
( )20كما يلي:

بينما في حال كان اإلحصاء  Fأكبر من الحد األعلى
للقيمة الحرجة ،ستكون للمتغيرات عالقة تكامل
*
(%
&%
%+
%,
)
* +
(%
&%
%+
%,
∑) +
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆∑ ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! = 𝛽𝛽" +
"'+ ∑#
∆𝛿𝛿# ∆ 𝑦𝑦!$( + ∑#'" 𝛿𝛿𝜃𝜃##
(∆𝑙𝑙𝑦𝑦!$
𝜗𝜗# ∆𝑝𝑝!$#
= 𝛽𝛽"!$#
∑+
بين"'+ ∑#
𝜗𝜗# ∆𝑝𝑝F!$#
+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆!#'( 𝛾𝛾#
الحدين
اإلحصاء
مشترك .أما في حال كان
"'!$( + ∑#
"'#'( 𝛾𝛾# ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟!$# + ∑#
(#'" 𝜃𝜃# ∆𝑙𝑙!$
"
*
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒∆ 𝜋𝜋 %,
"
∑
+
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
+
𝜖𝜖
,
)(21
(!$# ∑#'" 𝜋𝜋#!$
! + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸!$( + 𝜖𝜖! ,
#'" 𝜗𝜗##∆𝑝𝑝!$# +
األعلى واألدنى للقيم الحرجة ،فستكون النتائج غير
∆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!$#
)(21
"'# ∆𝑙𝑙!$( + ∑#
حاسمة وستكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من
&
حيث إن 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! − )𝛼𝛼" + 𝛼𝛼# 𝑦𝑦!$ + 𝛼𝛼% 𝑙𝑙! + 𝛼𝛼' 𝑝𝑝! + 𝛼𝛼( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒! + 𝑒𝑒! 0.
البحث والدراسة.
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 .7النتائج والمناقشة
 1.7اختبار جذر الوحدة
تم توضيح نتائج اختبار ديكي وفولر الموسع لجذر الوحدة في الجدول (.)3
الجدول  .3نتائج اختبار ديكي وفولر الموسع للمتغيرات.
اختبار ديكي وفولر الموسع لجذر الوحدة
الفرق األول

المستوى
المتغيرات

اإلحصاء t

C

remt

-1.997

x

yt d

-2.813

x

pt

-2.723

x

0

lt f

-3.545b

x

2

remt

-2.001

T

k

اإلحصاء t

C

0

-5.786a

x

0

-5.351a

x

-5.802a

x

-3.782a

x

T

اختبار فيليبس وبيرون لجذر الوحدة
-5.695a

x

x

yt d

-3.156

x

-5.293a

x

pt

-2.723

x

-6.137a

x

lt f

-2.896c

-3.812a

x

x

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :حددنا الحد األقصى لترتيب التأخر ب 3واخترنا المستوى األمثل لترتيب التأخر ( )kفي االختبارات بناء على معيار
شوارتز  .تشير الحروف العلوية  aو bو cإلى رفض الفرضية الصفرية عند مستويات األهمية  %1و %5و ،%10على التوالي .أخذت
القيم الحرجة لالختبارات من ( .MacKinnon (1996يمكن أن تشمل معادلة اختبار جذر الوحدة األخيرة تقاطع ( )Cوتقاطع واتجاه
( )Tأو ال تشمل أي منهما .يشير ( )xفي الجدول إلى أنه تم اختيار الخيار المقابل في معادلة اختبار جذر الوحدة األخيرة .تمتد
الفترة الزمنية للعينة من عام  1973إلى عام .2019

ال يمكن رفض الفرضية الصفرية لجذر الوحدة
بالنسبة للمستويات اللوغاريتمية لجميع المتغيرات
عند مستويات األهمية التقليدية ألن إحصاءات
 tللعينة أقل من القيمة الحرجة من حيث القيمة
المطلقة .وبالنسبة لـ ( ،)elال يمكن أن تكون
الفرضية الصفرية عند مستوى األهمية  %1في حالة
اختبار ديكي وفولر الموسع وعند مستوى األهمية
 %5في حالة اختبار فيليبس وبيرون .وبالتالي ،ال يزال

هناك مؤشر على عملية جذر الوحدة لـ( .)elعالوة على
ذلك ،فإن الرسم التوضيحي للمتغير في المجموعة
(أ) من الشكل ( )4يشير أكثر إلى عملية جذر
الوحدة بدال من عملية استقرار االتجاه أو المستوى.
وبالنسبة للفرق األول في المتغيرات ،ترفض
الفرضية الصفرية لجذر الوحدة عند مستوى األهمية
 %1حيث إن إحصاءات ( )tفي العينة أكبر من القيم
الحرجة من حيث القيمة المطلقة .وبالتالي ،نستنتج
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 .7النتائج والمناقشة
قيم للفترة من عام  2017إلى عام  ،2019حيث إن
الحكومة طبقت المقابل المالي للعمالة الوافدة في
عام  .2017وبالتالي ،ال يمكننا تضمينه كمتغير
داخلي في متجه االنحدار الذاتي ألنه سيكون من
المستحيل إجراء تحليل االنحدار .تشمل المتغيرات
الداخلية في تحليل متجه االنحدار الذاتي ()remو ()y
و( )pو( .)elوتتضمن مجموعة المتغيرات الخارجية
القيم المعاصرة وقيمتي تأخر لـ ( )explومتغيرين
صوريين 5.شهدت تدفقات التحويالت المالية خارج
المملكة انخفاضا كبيرا منذ عام  2016بسبب
اإلصالحات المالية وإصالحات أسعار الطاقة وانخفاض
أسعار النفط (راجع الشكل  .)2وبالتالي ،فإننا ندرج
متغيرا صوريا في تحليل متجه االنحدار الذاتي يأخذ
قيمة الوحدة في عام  2016وقيمة الصفر فيما
عدا ذلك .يوضح هذا المتغير تأثير هذه اإلصالحات
وانخفاض أسعار النفط على تدفق التحويالت المالية
للخارج .كما يوضح المتغير الصوري الثاني قفزة
( )remفي عام  1978التي كانت في الغالب نتيجة
ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيراداته.

أن جميع المتغيرات المشمولة في التحليل غير
مستقرة في مستوياتها اللوغاريتمية ومستقرة في
معدالت نموها (أي أنها (.)I(1

 2.7نتائج تحليل التكامل المشترك
 1.2.7نتائج اختبار يوهانسون للتكامل المشترك
لتطبيق اختبار يوهانسون للتكامل المشترك،
نحتاج أوال إلى تقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي ومن
ثم تحويله إلى نموذج متجه تصحيح الخطأ .وتمتد
الفترة الزمنية محل الدراسة من عام  1970إلى عام
 ،2019ما يعني أن لدينا  50مالحظة سنوية .ولذلك،
فإننا نحدد متجه عام وغير مقيد لالنحدار الذاتي مع
ثالثة تأخيرات حيث أن قاعدة اختيار التأخر المعتمد
على الوقت  4 )T/100)2/9تشير إلى  3.4تأخيرات 4.وتمتد
عينة التقديرات واالختبارات من عام  1970إلى عام
.2019
وكما ذكرنا في القسم الخامس ( ،)5فإن لـ()expl
الجدول  .4معايير اختيار ترتيب التأخير لمتجه االنحدار الذاتي.
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

2.58

3.17

2.23

0.0001

NA

-28.29

0

*-5.84

*-4.86

*-6.43

*1.94e-08

*345.60

191.21

1

-5.38

-4.01

-6.21

2.54e-08

15.14

201.99

2

-5.09

-3.32

-6.15

2.95e-08

18.03

216.61

3

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظة :يشير * إلى المستوى األمثل لترتيب التأخر .ويمثل ( )LogLاالحتمال اللوغاريتمي ويشير( )LRإلى نسبة االحتمال
ويشير ( )FPEإلى خطأ التنبؤ النهائي ويشير ( )AICإلى معيار أكايكي للمعلومات ويشير ( )SCإلى معيار شوارتز للمعلومات
ويشير ( )HQإلى معيار حنان كوين للمعلومات.
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 .7النتائج والمناقشة
يوضح الجدول ( )4نتائج اختيار ترتيب التأخر .تتفق
جميع معايير المعلومات على أنه يفضل أن يكون
هناك ترتيب تأخر واحد .نقوم بتقدير متجه االنحدار
الذاتي باستخدام تأخير واحد وهو أمر جيد في اختبار
االستقرار واختبارات تشخيص القيم المتبقية.

تشمل اختبارات تشخيص القيم المتبقية اختبار
مضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي واختبارات
التوزيع الطبيعي للبيانات واختبار عدم تجانس تباين
القيم المتبقية .وجرى توضيح نتائج هذه االختبارات
في الجدول (.)5

الجدول  .5نتائج اختبار التكامل المشترك واالختبارات التشخيصية لقيم متجه االنحدار الذاتي المتبقية.
المجموعة أ :اختبار مضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي

أ

التأخيرات

إحصاء مضاعف الجرانج

قيمة االحتمال

1

19.38

0.25

2

10.35

0.85

المجموعة ب :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

ب

اإلحصاء

χ2

درجات الحرية

قيمة االحتمال

االنحراف

4.95

4

0.29

التفرطح

7.63

4

0.11

خاركي-بيرا

12.58

8

0.13

المجموعة ج :اختبار عدم تجانس التباين

ج

اختبار وايت

χ2

درجات الحرية

قيمة االحتمال

اإلحصاء

151.32

130

0.10

المجموهة هـ :ملخص اختبار يوهانسون للتكامل المشترك
اتجاه البيانات

ال يوجد

ال يوجد

خطي

خطي

تربيعي

نوع االختبار

(أ) ال  cوال t

(ب)  cفقط

(ج)  cفقط

(د)  cوt

(هـ)  cو t

األثر

1

1

1

2

2

الحد األقصى للقيمة
الذاتية

1

1

1

2

2

المجموعة و :نتائج اختبار يوهانسون للتكامل المشترك المستخدم للنوع (ب)
الفرضية الصفرية

r =0

r≤1

r≤2

λtrace

***109.58

30.81

12.49

λatrace

***100.25

28.19

11.43

λmax

***78.77

18.32

9.36

λamax

***72.06

16.76

8.56
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 .7النتائج والمناقشة

المجموعة د :اختبار استقرار متجه االنحدار الذاتي
الجذور

المعامالت

0.96

0.96

0.90 - 0.14i

0.91

0.90 + 0.14i

0.91

0.34

0.34

ال يوجد جذر خارج دائرة الوحدة .يحقق متجه االنحدار الذاتي شرط االستقرار

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :أ تكشف الفرضية الصفرية في اختبار مضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي عن أنه ال يوجد أي ارتباط تسلسلي
عند ترتيب التأخر ( )hللقيم المتبقية .ب نقوم بإجراء اختبار للتوزيع الطبيعي للبيانات مع اتباع الفرضية الصفرية التي تدل
على أن القيم المتبقية طبيعية ومتعددة المتغيرات .ج يستخدم اختبار وايت لعدم تجانس التباين الفرضية الصفرية القاضية
بغياب عدم تجانس التباين في القيم المتبقية .يمثل ( )χ2مربع كاي ويمثل ( )d.fدرجات الحرية .يشير ( )Cو( )tإلى التقاطع
واالتجاه ،على التوالي .يشير ( )rإلى ترتيب المصفوفة ( )Πوهي عدد المعادالت المتكاملة تكامال مشتركا .يمثل ( )λtraceو()λmax
إحصاءات األثر والحد األقصى للقيمة الذاتية ،على التوالي و ( )λa traceو( )λa maxهي نسخها المعدلة .ويشير *** إلى رفض
الفرضية الصفرية عند مستوى األهمية  .%1أخذت القيم الحرجة الختبار التكامل المشترك من
(.MacKinnon, Haug, and Michelis (1999

نظرا ألن جميع االختبارات التشخيصية مناسبة
لمتجه االنحدار الذاتي ،قمنا بتحويله إلى نموذج متجه
تصحيح الخطأ .استخدمنا اختبار يوهانسون للتكامل
المشترك للتحقق مما إذا كانت المتغيرات محل
الدراسة تربطها عالقة تكامل مشترك .واستبعدنا
المتغيرات الخارجية المذكورة أعاله واستخدمنا القيم
الحرجة من MacKinnon, Haug, and Michelis
 )(1999في اختبار التكامل المشترك ألنها أكثر دقة
من القيم الحرجة المقترحة سابقا والنتائج واردة في
المجموعة (هـ) من الجدول ( .)5ترفض إحصاءات األثر
والحد األقصى للقيمة الذاتية الفرضيات الصفرية
لعدم التكامل المشترك .وتشير معادالت االختبار
الثالثة األولى إلى أنه ال يوجد أكثر من عالقة تكامل
مشترك واحدة .وعند تضمين االتجاهات الخطية
والتربيعية في معادالت االختبار (أي في مساحة
التكامل المشترك) ،أشارت النتائج إلى وجود عالقتين
للتكامل المشترك.

ينبغي دمج متغير االتجاه الزمني بعناية باعتباره
متغيرا تفسيريا في تحليل االنحدار مع المتغيرات
غير المستقرة األخرى .ويمكن أن تنشأ مشكالت
اقتصادية قياسية إذا لم يحسن التعامل مع هذا
المتغير (Nelson and Kang 1984; Mankiw and
;Shapiro 1985, 1986; Durlauf and Phillips 1988
 .)Pesaran, Pierse, and Kumar 1989كما يفضل
تجنب تضمين االتجاه الخطي في الجزء بعيد المدى
لنموذج متجه تصحيح الخطأ .ويستثنى من ذلك
حال إنتاجه لنتائج متماسكة من الناحية اإلحصائية
والنظرية أو إذا كان هناك سبب معين لتضمينه.
وفي هذا الصدد ،نالحظ أن تضمين اتجاه زمني في
الجزء بعيد المدى لنموذج متجه تصحيح الخطأ يغير
عالمات المتغيرات التفسيرية على نحو خاطئ .وال
تصبح لهذه المتغيرات بعد ذلك أي داللة إحصائية.
وبالتالي ،فإننا نتجاهل الخيارين األخيرين لالختبار.
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عالوة على ذلك ،ال يتم عموما مراعاة نوع االختبار
(أ) الذي يتم فيه حذف التقاطع من العالقة بعيدة
المدى ألن للعديد من العالقات االقتصادية قيم
أولية .وينبغي أن يكون لدى المرء سبب معين للنظر
في هذا الخيار ،مثل نمذجة معادلة فيشر أو العالقة
المطلقة لتعادل القوة الشرائية وإال فسيتم عموما
تجاهل هذا الخيار.
لذلك نتجاهل الخيارين األولين واألخيرين وننظر
في خيارات (ب) و(ج) في المجموعة (هـ) من الجدول
( .)5وتشير هذه الخيارات إلى عالقة تكامل مشترك
واحدة بين المتغيرات .وتشير دراسة متعمقة إلى أن
الخيار (ب) هو أفضل من الخيار (ج) ألن األول يؤدي إلى
نتائج معقولة من الناحية النظرية واإلحصائية أكثر
من األخير .وتوضح المجموعة (و) من الجدول  5قيم
عينة إحصاءات األثر والحد األقصى للقيمة الذاتية
من نوع اختبار التكامل المشترك (ب) .ولمزيد من
المتانة ،طبقنا تصحيحا بسيطا لتحيز العينة الذي
طوره (Reinsel and Anh (1992) and Reimers (1992
إلحصاءات األثر والحد األقصى للقيمة الذاتية .وتشير
إحصاءات االختبار بعد تطبيق التصحيح البسيط
لتحيز العينة إلى أن المتغيرات ال ترتبط بأكثر من
عالقة تكامل مشتركة واحدة.
بعد االنتهاء من تحليل التكامل المشترك بين
المتغيرات األربعة الداخلية في متجه االنحدار الذاتي،
نستبدل ( )explمن الجزء الخارجي لنموذج متجه
تصحيح الخطأ بالجزء الداخلي له ،بالنظر إلى أن
جميع معايير المعلومات في الجدول  4تشير إلى أن
وجود أكثر من ترتيب تأخر واحد لن يكون مثاليا وأن
متجه االنحدار الذاتي بتأخير واحد يمكنه استيعاب
( )explباعتباره متغيرا داخليا .والهدف من ذلك
هو اختبار ما إذا كان ( )explيؤسس عالقة تكامل
مشترك مع المتغيرات األخرى .ونختبر مرة أخرى
التكامل المشترك لجميع الخيارات الممكنة ونجد
أنه وفقا إلحصاءات األثر هناك عالقة تكامل مشترك
واحدة بين هذه المتغيرات الخمسة في جميع أنواع
االختبارات الخمسة .وتشير إحصاءات الحد األقصى
للقيمة الذاتية إلى وجود عالقة تكامل مشترك واحدة

للخيارات (أ) و(ب) و(ج) وعالقتي تكامل مشترك
للخيارات (د) و(هـ) .ومن ثم نتوسع في اختبار الخيار
(ب) ،وهو الخيار المفضل ،باستخدام طريقة تصحيح
تحيز العينة الصغيرة كما فعلنا أعاله .وفي حالة
الخمس متغيرات (أي  ،)rem، y، el، p، explتكون
قيم إحصاء األثر  127.55و  46.76و  22.95وتكون
قيم الحد األقصى للقيمة الذاتية  80.79و  23.81و
 11.84في الفرضيات الصفرية  ،r =0, r ≤ 1, r ≤ 2على
التوالي .وتكون القيم الحرجة المقابلة إلحصاءات
األثر والحد األقصى للقيمة الذاتية  76.97و54.08
و 35.20و 34.81و 28.59و 22.30على التوالي
لمستوى األهمية  .%5ونراعي في تصحيح تحيز
العينة الصغيرة تقدير خمس متغيرات داخلية في
متجه االنحدار الذاتي مع ترتيب تأخر أمثل واحد و
 47مالحظة .وهذا يجعل معامل التصحيح /الضبط
( .47/)1*47-5ينتج عن تطبيق هذا المعامل على
قيم العينة  ***113.98و  41.79و 20.51إلحصاء
األثر و  ***72.20و 21.28و 10.58إلحصاءات الحد
األقصى للقيمة الذاتية .وال تزال تشير كل من القيم
القياسية والمعدلة إلحصاءات األثر والحد األقصى
للقيمة الذاتية إلى وجود عالقة تكامل مشترك
واحدة فقط بين المتغيرات الخمسة ،ليس فقط عند
مستوى األهمية  %5ولكن أيضا عند مستويات
األهمية  %10و  .%1تسمح لنا هذه النتيجة بالنظر
في طرق التكامل المشترك القائمة على معادالت
فردية أو القائمة على القيم المتبقية وأدوات التقدير
بعيدة المدى .فمثال ،يمكن استخدام نهج اختبار
الحدود بناء على تقدير االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة الذي اقترحه Pesaran, Shin, and
 .Smith 2001وقد ثبت تفوق هذه الطريقة على
أدوات التقدير األخرى بعيدة المدى بالنسبة للعينات
الصغيرة.
 2.2.7نتائج اختبار التكامل المشترك لالنحدار
الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
كما هي الحال في تحليل متجه االنحدار الذاتي ،نقوم
بتضمين ( )remو ( )yو( )elو( )pفي الجزء الديناميكي
لمعادلة االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة.
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ونستخدم ( )explو( )DP2016و( )DP1978على أنها عوامل
انحدار ثابتة .ومرة أخرى تتضمن معادلة االنحدار الذاتي
لفترات اإلبطاء الموزعة غير المقيدة ثالثة تأخيرات
للمتغيرات الداخلية وتأخيرين ل ( .)explكما أننا ندرج
قيمها المعاصرة .ومن ثم ،فإنه اتباعا للباحثين
) Pesaran and Shin (1999) and Pesaran, Shin, and
 Smith (2001نختار الترتيب األمثل لتأخير المتغيرات
بناء على معيار شوارتز للمعلومات .ويتم اختيار
االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة ()1،0،0،2

وتكون لقيم ( )explالمعاصرة فقط داللة إحصائية
إلى جانب المتغيرات الصورية .ويجتاز التوصيف
النهائي لالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
بنجاح اختبارات ما بعد التقييم لالرتباط التسلسلي
وللتوزيع الطبيعي للبيانات ولعدم تجانس التباين
وتأثير االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين
(آرش) ( )ARCHوالتوصيف الخاطئ الوظيفي  .ولقد
جرى توضيح نتائج هذه االختبارات في الجدول (.)6

الجدول  .6نتائج االختبارات التشخيصية للقيم المتبقية.
اإلحصاءF-

قيمة االحتمال

االختبار
اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

*2.684

0.261

اختبار بروش-غادفري ومضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي

0.906

0.413

اختبار عدم تجانس التباين :االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (آرش)

0.116

0.736

اختبار عدم تجانس التباين :وايت

0.563

0.818

اختبار رامزي لخطأ مواصفة معادلة االنحدار

0.206

0.653

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظة :يشير * إلى إحصاء اختبار خاركي-بيرا وليس اإلحصاءF-

نظرا الجتياز مواصفة االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة النهائية لالختبارات التشخيصية،
استخدمناها الختبار التكامل المشترك .وقمنا
بتضمين التقاطع في اختبار التكامل المشترك.
النتائج واردة في المجموعة (أ) من الجدول (.)7
تشير المجموعة (أ) إلى أن اإلحصاء F-للعينة
( )11.624أكبر من القيمة الحرجة للحد األعلى لـ
( Pesaran, Shin, and Smith (2001عند مستوى
األهمية  .)4.08( %1كما أن اإلحصاء F-للعينة أكبر
من القيمة الحرجة للحد األقصى لـ (Narayan (2005
عند مستوى األهمية  .%1وهذه النتيجة ثابتة
بغض النظر عما إذا كنا نستخدم  50أو  45مالحظة
( 5.328و ،5.412على التوالي) وتعالج التحيز في

العينة الصغيرة .بعبارة أخرى ،يمكن رفض الفرضية
الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك عند مستويات
أهمية معينة .وتشير هذه النتيجة إلى أن المتغيرات
تربطها عالقة تكامل مشترك.
باإلضافة إلى ذلك ،نقوم بإجراء اختبار المتانة التالي.
وكما هو وارد في المجموعة (أ) ،ال يختار معيار شوارتز
للمعلومات أكثر من تأخيرين في البحث عن مواصفة
االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة النهائية.
وبالتالي ،فإننا نقدر معادلة االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة غير المقيدة باستخدام تأخيرين
باعتبارهما الحد األقصى لترتيب تأخر كل متغير .ومع
ذلك فإننا نضمن في هذه المعادلة ( )explباعتباره
معامل انحدار ديناميكي .ويتم اختيار مواصفة
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 .7النتائج والمناقشة
االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة النهائية
( )0،1،0،0،2بناء على معيار شوارتز للمعلومات (راجع
المجموعة ب) .تجدر اإلشارة إلى أن معيار شوارتز
للمعلومات يختار نفس ترتيب التأخير للمتغيرات بما
في ذلك ( )explالذي تم اختياره في السابق .ومع ذلك،
ال نتعامل مع األخير على أنه معامل انحدار ثابت في
هذه المعادلة .وتشير نتائج اختبار ما بعد التقدير إلى
أن المواصفة النهائية لالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء
الموزعة ( )0،1،0،0،2ال تترتب عليها أي مشكالت
متعلقة باالرتباط التسلسلي والتوزيع الطبيعي
للبيانات وعدم تجانس التباين وأثر االنحدار الذاتي

المشروط بعدم تجانس التباين (آرش) والتوصيف
الخاطئ .يمكن للباحثين تقديم هذه النتائج عند
الطلب .ونقوم بإعادة اختبار الحدود موضحين نتائجه
في المجموعة (ب) من الجدول ( .)7يمكن رفض
الفرضية الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك عند أي
مستوى من مستويات األهمية التقليدية .وتتسم
هذه النتيجة باالستقرار حتى مع استخدام القيم
الحرجة للحد األعلى من ( .Narayan (2005وبالتالي،
فإنه استنادا إلى تحليلين لالنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة ،نجد أن المتغيرات محل الدراسة
ترتبط بعالقة تكامل مشترك.

الجدول  .7نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك.
المجموعة (أ) .المواصفة المستخدمة :االنحدار الذاتي لفترات
اإلبطاء الموزعة ( -)1،0،0،2الفرضية الصفرية لعدم وجود تكامل
مشترك H0 : β0 =β1=β2= β3= β4=0

المجموعة (ب) .المواصفة المستخدمة :االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء
الموزعة ( -)1،0،0،2الفرضية الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك
H0 : β0 =β1=β2= β3= β4 = β5=0

اإلحصاء F-للعينة

11.604

اإلحصاء F-للعينة

9.828

حجم العينة

47

حجم العينة

47

القيمة الحرجة
الحد األدنى

الحد األعلى

مستوى األهمية

الحد األدنى

المقاربة :عدد المالحظات 1,000 :

الحد األعلى

مستوى األهمية

المقاربة :عدد المالحظات 1,000 :

2.37

3.20

%10

2.20

3.09

%10

2.79

3.67

%5

2.56

3.49

%5

3.15

4.08

%1

3.29

4.37

%1

عينة محدودة :عدد المالحظات 50 :

عينة محدودة :عدد المالحظات 50 :
2.538

3.398

%10

2.372

3.320

%10

3.048

4.002

%5

2.823

3.872

%5

4.188

5.328

%1

3.845

5.150

%1

عينة محدودة :عدد المالحظات 45 :

عينة محدودة :عدد المالحظات 45 :
2.560

3.428

%10

2.402

3.345

%10

3.078

4.022

%5

2.850

3.905

%5

4.270

5.412

%1

3.892

5.173

%1

المصدر :تقديرات المؤلفين
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 3.7التقديرات بعيدة المدى
يوضح الجدول ( )8نتائج تقدير مواصفة االنحدار الذاتي
لفترات اإلبطاء الموزعة بعيدة المدى (.)0،1،0،0،2
ويتضح من الجدول أن المتغيرات التفسيرية ذات

داللة إحصائية عند المستويات التقليدية .وتتوافق
عالماتها مع المناقشة النظرية في القسم (.)2
وسوف نتطرق إلى مناقشة هذه النتائج في القسم
التالي.

الجدول  .8التقديرات بعيدة المدى.
المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

اإلحصاءt-

االحتمال

yt d

1.697

0.424

3.997

0.000

eltf

0.998

0.537

1.858

0.071

pt

-1.426

0.486

-2.935

0.005

explt

-0.092

0.037

-2.452

0.019

c

-14.799

5.606

-2.640

0.012

المصدر :تقديرات المؤلفين

 4.7التقديرات قصيرة المدى

اإليرادات الحكومية وحدوث ركود اقتصادي .كما
يتسبب هذا االنخفاض في حدوث توصيف خاطئ
كما يتضح من اختبار رامزي لخطأ مواصفة معادلة
االنحدار .يأخذ المتغير الصوري قيمة الوحدة في عام
 1986وقيمة الصفر فيما عدا ذلك .ويتم حساب فترة
تصحيح التوازن على النحو التالي:

بالنسبة للتقدير قصير المدى ،نقوم بنمذجة
نموذج تصحيح التوازن في إطار منهجية التحول من
العام إلى الخاص المذكورة في القسم ( .)6تشمل
مواصفة نموذج تصحيح الخطأ العامة غير المقيدة
#
-14.799).وقيما
تقاطعا وتأخيرين لمتغيرات تابعة ومستقلة
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒*𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸! = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟! – (1.697*𝑦𝑦!" + 0.998*𝑙𝑙! -1.427*𝑝𝑝! -0.092
!
معاصرة للمتغيرات المستقلة وفترة تصحيح توازن
427*𝑝𝑝! -0.092*𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒! -14.799).
بتأخير واحد .تم تضمين التغيرات في المتغيرات
وما أن نشكل مواصفة نموذج تصحيح التوازن
الصورية ( )DP1978و ( )DP2016في نموذج تصحيح
العامة ،نستبعد المتغيرات غير المهمة مع القيام
التوازن العام غير المقيد ،باتباع منهجية قياسية
باالختبارات التشخيصية للقيم المتبقية واختبارات
لتحويل المتغيرات ،بما في ذلك عوامل االنحدار
التوصيف الخاطئ .فهذا يضمن أن تكون المواصفة
المؤكدة من معادلة المستوى إلى معادلة معدل
الناتجة لنموذج تصحيح التوازن جيدة .ولقد جرى
النمو (مثل [ .)Juselius [2006كما نقوم بتضمين
توضيح المواصفة النهائية لنموذج تصحيح التوازن
المتغير الصوري ( )DP1986بسبب االنخفاض الكبير
في المجموعة (أ) من الجدول ( )9كما أن نتائج االختبار
في القيم المتبقية لنموذج تصحيح التوازن العام
غير المقيد في عام  .1986إذ انخفضت أسعار النفط التشخيصي واردة في المجموعة (ب) من الجدول (.)9
انخفاضا كبيرا في ذلك العام ،مما أدى إلى انخفاض
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التباين (آرش) لعدم تجانس التباين واختبار رامزي
لخطأ مواصفة معادلة االنحدار .باإلضافة إلى ذلك،
تعتبر المعامالت المقدرة ذات داللة إحصائية عند
المستويات التقليدية وعالماتها تتطابق مع
التوقعات النظرية .وسوف نناقش النتائج قصيرة
المدى في القسم التالي.

تجتاز المواصفة النهائية بنجاح جميع االختبارات
التشخيصية للقيم المتبقية .وتشمل هذه
االختبارات إحصاء خاركي -بيرا للتوزيع الطبيعي
لبيانات القيم المتبقية واختبار مضاعف الجرانج
لالرتباط التسلسلي .كما أننا نقوم بإجراء اختبارات
وايت و االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس

الجدول  .9النتائج النهائية لتقدير نموذج تصحيح التوازن.
المجموعة (أ) :تقديرات المعامالت قصيرة المدى
المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

اإلحصاءt-

قيمة االحتمال

ECTt-1

-0.204

0.040

-5.132

0.000

C

0.015

0.017

0.864

0.393

∆remt-1

0.198

0.060

3.322

0.002

∆ytd

0.764

0.165

4.640

0.000

∆lt-1f

0.264

0.156

1.689

0.100

∆pt

-1.337

0.094

-14.158

0.000

∆expt

-0.046

0.015

-3.049

0.004

∆DP1978

0.212

0.063

3.376

0.002

∆DP2016

-0.214

0.084

-2.541

0.015

DP1986

-0.309

0.097

-3.185

0.003

المجموعة (ب) :نتائج االختبارات التشخيصية
1.001

0.606

اإلحصاءF-

قيمة االحتمال

اختبار بروش -غادفري ومضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي

0.504

0.608

اختبار عدم تجانس التباين :االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (آرش)

0.601

0.442

اختبار عدم تجانس التباين :وايت

0.388

0.934

اختبار رامزي لخطأ مواصفة معادلة االنحدار

0.282

0.598

اختبار خاركي -بيرا للتوزيع الطبيعي للبيانات

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظة :المتغير التابع هو (.)∆ remt
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تظهر نتائج اختبار جذر الوحدة الواردة في الجدول ()3
عدم استقرار تدفق التحويالت المالية للخارج والناتج
المحلي اإلجمالي وتوظيف الوافدين ومستوى
السعر 6.بمعنى أن متوسطها وتباينها وتغايرها
يتغير بمرور الوقت .كما يعني عدم االستقرار أن أي
صدمات تتعرض لها هذه المتغيرات ،بما في ذلك
الصدمات المرتبطة بالسياسة ،قد تسبب تغييرات
دائمة .وقد يكون للمتغيرات غير المستقرة التي
تنحرف بمرور الوقت اتجاها عشوائيا مشتركا .تشير
نتائج اختبار التكامل المشترك الواردة في الجدولين
( 5و )7إلى أن المتغيرات المستخدمة في هذه الدراسة
تشترك في مثل هذا االتجاه .وبالتالي ،فإن تدفق
التحويالت المالية للخارج والناتج المحلي اإلجمالي
والعمالة األجنبية ومستوى السعر والمقابل المالي
للعمالة الوافدة تؤسس عالقة بعيدة المدى يمكن
تفسيرها باستخدام إحدى النظريات االقتصادية.
وقد يساعد تقدير القيم العددية لهذه العالقة في
فهم الحركة بعيدة المدى لتدفق التحويالت المالية
خارج المملكة العربية السعودية .وقد يأخذ صانعو
القرارات هذه المعلومات في االعتبار عند اتخاذ تدابير
السياسة ذات الصلة.
أوال ،لجميع المتغيرات األربعة داللة إحصائية وتأثيرات
متوقعة نظريا على تدفق التحويالت المالية للخارج،
كما تم مناقشته في القسم ( .)4تعد المرونة
المقدرة لتدفق التحويالت المالية للخارج من حيث
الناتج المحلي اإلجمالي وتوظيف الوافدين إيجابية.
وأن الزيادة بنسبة  %1في الناتج المحلي اإلجمالي
للمملكة العربية السعودية ستترتب عليها زيادة
تدفق التحويالت المالية للخارج بنسبة  %1.7على
المدى البعيد ،مع االحتفاظ بالعوامل األخرى دون
تغيير .وبالمثل ،فإن الزيادة بنسبة  %1في توظيف
الوافدين ستترتب عليها زيادة تدفق التحويالت
المالية للخارج بنسبة  .%1.0تجدر اإلشارة إلى أن تأثير
توظيف الوافدين على التحويالت واضح .ومع زيادة
عدد العمالة الوافدة تزداد تحويالتهم المالية .ويمكن
أن تنشأ عالقة عكسية نظريا إذا خلقت الزيادة في
عدد العمالة الوافدة منافسة قوية في سوق العمل
السعودية .وفي هذه الحالة ،يمكن أن ينخفض

مستوى األجور انخفاضا كبيرا وتنخفض معه تدفقات
التحويالت المالية للخارج .وال ينطبق هذا الوضع
على المملكة العربية السعودية .فبحسب البنك
المركزي السعودي ( ،)2020زاد متوسط األجور
من  1,359ريال في عام  2005إلى  3,041في عام
 .2019الجدير بالذكر أن المتوسط الفعلي لألجور
بأسعار عام  2010شهد مع انكماش مؤشر أسعار
المستهلك زيادة تقدر بـ  1.6ضعفا من عام 2005
إلى عام .2019
هناك العديد من التفسيرات األخرى للعالقة المهمة
واإليجابية بين حجم العمالة الوافدة وتدفق التحويالت
المالية للخارج .وتشمل الدعم المالي ألفراد األسرة
الذين تركوهم وراءهم وقلة الفرص االستثمارية في
المملكة العربية السعودية .كما ال تتمتع العمالة
الوافدة بحق تملك العقارات في المملكة العربية
السعودية وليس لديهم أي فرص لإلقامة الدائمة.
وأخيرا ،قد يكون العائد على االستثمار في بلدهم
األم مرتفعا .وبحسب ( Lucas and Stark (1985فإن
الدعم المالي ألفراد األسرة الذين تركوهم وراءهم هو
أكثر األسباب وضوحا .كما أنهم يعربون عن رغبتهم
في توريث ما لديهم ويفضلون االستثمار في
األصول بدولهم وينوون العودة إلى أوطانهم .وهذه
الرغبات تشجعهم على إرسال األموال إلى أوطانهم.
عالوة على ذلك ،نجد أن الزيادة في مستوى الدخل
مرتبطة بالزيادة في تدفق التحويالت المالية للخارج.
وتشير هذه النتيجة إلى أن ظروف االقتصاد الكلي
في المملكة العربية السعودية هي محرك مهم
لتدفق التحويالت المالية للخارج .ولدينا تفسيران
رئيسان لهذه النتيجة .أوال ،تؤدي الزيادة في مستوى
الدخل إلى توسيع النشاط االقتصادي ،الذي بدوره
يزيد من الطلب على العمالة ،بما في ذلك العمالة
األجنبية .ومن الناحية اإلحصائية ،نما الناتج المحلي
اإلجمالي للمملكة العربية السعودية أكثر من خمس
أضعاف خالل فترة الدراسة الممتدة من عام  1970إلى
عام  .2019وزاد توظيف الوافدين بأكثر من  22ضعفا
خالل تلك الفترة .كما تؤدي زيادة توظيف العمالة
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الوافدة إلى زيادة تدفق التحويالت المالية للخارج.
ثانيا ، ،تؤدي زيادة مستوى الدخل إلى زيادة متوسط
مستوى األجور ،كما ناقشنا أعاله وتؤدي زيادة األجور
إلى زيادة تدفق التحويالت المالية للخارج.
يظهر الجدول ( )8أن مستوى السعر والمقابل المالي
للعمالة الوافدة يؤثران سلبا على تدفق التحويالت
خارج المملكة العربية السعودية .وبلغة األرقام ،فإن
الزيادة بنسبة  %1في مستوى األسعار بالمملكة
تؤدي إلى خفض التحويالت المالية للخارج بنسبة
 .%1.4وعلى العكس من ذلك ،فإن الزيادة بنسبة
 %1في المقابل المادي للعمالة الوافدة تقلل من
تدفق التحويالت المالية للخارج بنسبة  .%0.1ونتوقع
أن يؤثر مستوى األسعار ،باعتباره مقياسا لتكلفة
المعيشة ،تأثيرا سلبيا على تدفق التحويالت المالية
للخارج .فالعمالة الوافدة ال تستطيع إرسال المزيد
من األموال إلى أوطانها إذا زادت تكلفة المعيشة
في المملكة .يقيس مستوى األسعار المستخدم
في هذه الدراسة كذلك تكاليف اإلنتاج .وتشير
الزيادة في تكلفة اإلنتاج إلى التأثير السلبي على
تدفق التحويالت المالية للخارج .فمثل هذه الزيادة
تجبر المنتجين على أمرين إما تقليل عدد العمال
أو خفض رواتبهم من أجل الحفاظ على الربحية.
وفي مثل هذا الظرف ،قد يختار المنتجون تقليل
توظيف العمال الوافدين ألن القيام بذلك يسهم
في تخفيف تحمل عبء دفع المقابل المادي للعمالة
الوافدة .وكما يوضح الشكل ( ،)2زاد مستوى السعر
اإلجمالي ،حسب قياسه بمعامل انكماش الناتج
المحلي اإلجمالي ،زيادة كبيرة في المملكة العربية
السعودية .فخالل الفترة من عام  1970إلى عام 2019
زاد بنحو  23ضعفا .كما يالحظ االرتباط السلبي لهذه
الزيادة بتدفق التحويالت المالية للخارج.
يؤثر المقابل المالي للعمالة الوافدة سلبا على تدفق
التحويالت المالية للخارج ،على الرغم من أن حجم
المعامل المقدر بسيط .وال تحتاج العالقة السلبية
بين هذه الرسوم وتدفق التحويالت المالية للخارج إلى
شرح ألن الرسوم بمثابة ضريبة على العمال الوافدين.
وكلما زادت الرسوم ،قلت المبالغ التي يستلمها

العمال الوافدين ليحولوها إلى بلدانهم .وقد يرجع
صغر حجم المرونة لعدة أسباب .أوال ،يغطي تحليلنا
الفترة الزمنية من عام  1970إلى عام  2019وقد
فرضت حكومة المملكة المقابل المالي للعمالة
الوافدة في عام  .)FBP 2017( 2017بعبارة أخرى،
للمتغير ثالث قيم فقط للثالث سنوات األخيرة من
عينة الخمسين عاما ،وبالتالي فإن تأثير هذا المتغير
على تدفق الحواالت الخارجية متفاوت .ثانيا ،تقوم
بعض المنشآت الحكومية والخاصة في المملكة
العربية السعودية بدفع المقابل المالي للعمالة
الوافدة كامال ،في حين يدفع آخرون نسبة معينة
منه .تقلل هذه المدفوعات من التأثير السلبي
للمقابل المالي على أرباح العمال الوافدين وبالتالي
على تدفق التحويالت إلى بلدانهم .ثالثا ،يتعين دفع
المقابل المالي لكل فرد من أفراد األسرة األجنبية.
ويعيش معظم العمال الوافدين في المملكة إما
بمفردهم أو مع زوجاتهم.
نناقش بعد ذلك النتائج التجريبية من التحليل
قصير المدى .أوال ،يوضح الجدول ( )9أن معامل
فترة تصحيح التوازن مع فترة تأخير واحدة سلبي
وذو داللة إحصائية كبيرة .وتشير القيمة السلبية
إلى تجاوز اختالل التوازن قصير المدى .ويظهر علو
مستوى الداللة اإلحصائية ثبات واستقرار العالقة
بعيدة المدى لتدفق التحويالت المالية للخارج مع
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وتوظيف الوافدين
ومستوى األسعار والمقابل المالي للعمالة الوافدة.
وبلغة األرقام ،نجد أن  %20.4من اختالل التوازن
قصير المدى يتم تجاوزه في العام التالي .ويستغرق
التصحيح الكامل الختالل التوازن  4.9سنوات.
ويكتمل نصف التصحيح بعد  3.4سنوات 7والنصف
اآلخر يستغرق  1.5سنة .وما أن تبدأ مرحلة التصحيح،
نجد أن النصف األول منه يستغرق وقتا أكثر من
اآلخر.
باإلضافة إلى ذلك ،تظهر التقديرات قصيرة المدى
أن للناتج المحلي اإلجمالي واألسعار والمقابل
المالي للعمالة الوافدة تأثيرات معاصرة على تدفق
التحويالت المالية للخارج بينما يكون للعمال
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الوافدين تأثير متأخر .وباألرقام ،فإن الزيادة بنقطة
مئوية واحدة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
السعودي تزيد من معدل نمو تدفق التحويالت
المالية للخارج بنسبة  0.8نقطة مئوية .وتعمل
الزيادة بنقطة مئوية واحدة في معدل نمو مستوى
األسعار على تقليل معدل نمو تدفق التحويالت
المالية للخارج بمقدار  1.3نقطة مئوية .كما تؤدي
الزيادة بنقطة مئوية واحدة في معدل نمو المقابل
المالي للعمالة الوافدة إلى تقليل تدفق التحويالت
المالية للخارج بمقدار  0.5نقطة مئوية .وأخيرا ،فإن
الزيادة بنقطة مئوية واحدة في معدل نمو توظيف
الوافدين في السنة الماضية (الحالية) تزيد معدل نمو
تدفق التحويالت المالية للخارج بمقدار  0.3نقطة
مئوية في السنة الحالية (القادمة) .يتبع الحدس لهذه
النتائج نفس المنطق الذي ناقشناه لنتائج التقدير
على المدى البعيد.
تكشف تدفقات التحويالت المالية للخارج عن وجود
عالقة ديناميكية .فالزيادة بنقطة مئوية واحدة
في معدل نمو تدفق التحويالت المالية للخارج في
العام الماضي تسرع معدل نموه الحالي بمقدار 0.2
نقطة مئوية .وأخيرا ،فإن جميع المتغيرات الصورية
الثالثة لها تأثيرات اقتصادية معقولة على معدل
نمو تدفق التحويالت المالية للخارج .كما أن الرتفاع
أسعار النفط في عام  1978تأثير إيجابي مهم من
الناحية اإلحصائية على معدل نمو تدفق التحويالت
المالية للخارج .في حين أن النخفاض أسعار النفط
وما نتج عنه من ركود اقتصادي في عام  1986تأثير
سلبي مهم من الناحية اإلحصائية .وبالمثل ،فإن

لإلصالحات المالية وإصالح أسعار الطاقة إلى جانب
انخفاض أسعار النفط في عام  2016تأثيرات سلبية
ذات داللة إحصائية .وبلغة األرقام ،ومع الحفاظ على
استقرار العوامل األخرى ،زاد متوسط معدل نمو
تدفق التحويالت المالية للخارج بمقدار  0.2في عام
 1978وانخفض بمقدار يتراوح ما بين  0.2و 0.3في
عامي  2016و ،1986على التوالي .وهذه النتائج
متوقعة ألن النشاط االقتصادي ومستوى الدخل
وبالتالي تدفق التحويالت المالية خارج المملكة
تتأثر تأثرا كبيرا باإليرادات النفطية .وتنعكس
آثار هذه الصدمات في تدفقات التحويالت المالية
للخارج .فعلى سبيل المثال ،بلغت نسبة أعلى
معدل نمو لتدفق التحويالت المالية للخارج في
فترة الدراسة  %88في عام World Bank( 1978
 .)2020bوقد يكون من المفيد معرفة مدى تغير
تدفق التحويالت المالية للخارج بالنسبة المئوية
نظرا لألحداث التي وقعت في السنوات المعينة
والموضحة من خالل المتغيرات الصورية .ولهذا فإننا
نستخدم صيغة اقترحها Halvorsen and Palmquist
 )(1980وهي exp(the coefficient of a dummy
 variable)-1ومراعاة تصحيح التحيز في العينة
الصغيرة بالنسبة للمعامل المقدر للمتغير الصوري
من خالل استبدال exp(the coefficient of a dummy
 )variableبـ exp(the estimated coefficient of a
dummy variable-(-estimated variance of the
 ))coefficient/2وهو ما اقترحه .)Kennedy (1981
ووفقا لذلك ،نحسب تغير تدفق التحويالت المالية
للخارج بمقدار ( 0.24و 0.19و )0.27نقطة مئوية
بسبب األحداث التي وقعت في األعوام  1978و1986
و ،2016على التوالي.
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الوافدة .وفي حال كان المقابل المالي مرتفعا بما
يكفي لثني العمال الوافدين عن االنضمام إلى
القوى العاملة فقد يحدث هناك نقص في األيدي
العاملة .وبالنظر إلى أن العمال الوافدين يشكلون
حوالي  %80من إجمالي الموظفين في القطاع
الخاص ،فقد يؤدي نقص األيدي العاملة إلى زيادة
معدل األجور وتقليص النشاط االقتصادي مالم
يكن هناك عدد كاف من السعوديين المستعدين
لدخول سوق العمل .وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب
على صانعي السياسات تطبيق سياسة متوازنة
من خالل المفاضلة ما بين المقابل المالي للعمالة
الوافدة والنشاط االقتصادي .وهذا موضوع مفيد
للبحوث المستقبلية.

يعد تدفق التحويالت المالية للخارج عنصرا أساسيا
لميزان المدفوعات وله تأثيرات على االقتصاد الكلي
للبلد المضيف .تعتبر المملكة العربية السعودية،
من حيث تدفق التحويالت المالية للخارج ،اقتصادا
رائدا على مستوى العالم وتحتل المركز األول على
مستوى منطقة الخليج العربي حتى عام .2015
وبالتالي ،فإن فهم التحركات القصيرة والبعيدة
المدى لتدفق التحويالت المالية للخارج يعد أمرا
بالغ األهمية .وتبرر هذه األهمية حقيقة أن تدفق
التحويالت المالية للخارج يعد مصدرا مهما لتسرب
األموال من االقتصاد السعودي .ويعني هذا التسرب
أن مضاعفات اإلنفاق المالي في المملكة العربية
السعودية أصغر من االقتصادات المماثلة ،بحسب
ما تظهر الدراسات السابقة .ولقد بحثنا في كيفية
تشكيل المحددات المتوقعة نظريا لتدفق التحويالت
المالية للخارج على المديين القصير والبعيد .ووجدنا
أنه على المدى البعيد أثر النشاط االقتصادي المحلي
وتوظيف الوافدين تأثيرا إيجابيا على تدفق التحويالت
للخارج .وعلى العكس ،كان لمستوى األسعار
المحلية والمقابل المالي للعمالة الوافدة آثار سلبية.
وتؤثر هذه المحددات كذلك على تدفق التحويالت
المالية للخارج على المستوى القصير.

باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي زيادة المقابل المالي
للعمالة الوافدة إلى تقليل مستويات الدخل المتاح
التصرف فيه للعمال الوافدين ،األمر الذي يمكنه
تقليل اإلنفاق االستهالكي النهائي لهم ولذويهم.
كما أنه يقلل من ربح الكيانات التي توظفهم مما قد
يقلل من إنفاقها االستثماري .وتعد كال النتيجتين
غير مواتيتين لتعزيز الطلب الكلي وبالتالي النمو
االقتصادي.

وقد تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لصنع سياسات
االقتصاد الكلي .وكما ذكر أعاله ،فإن تدفق
التحويالت المالية للخارج يعد قناة مهمة لتسرب
المال والدخل من الدولة .ولحل هذه المشكالت،
نفذت السلطات سياسة التوطين في سوق العمل
ً
مقابل مال ًي ا للعمالة الوافدة وذويهم.
وفرضت
وتهدف هذه السياسات إلى تشجيع الشركات
على توظيف السعوديين في مختلف القطاعات
االقتصادية .ولقد وجدنا أن المقابل المالي للعمالة
الوافدة له تأثير سلبي على تدفق التحويالت المالية
للخارج .وفي هذا الصدد ،نجد أن فرض مقابل مالي
للعمالة الوافدة سياسة فعالة تحد من تسرب
األموال وقد تثني العمال الوافدين عن االنضمام إلى
القوى العاملة .ومع ذلك ،فمن غير الواضح إن كانت
هناك زيادة للمقابل المالي المفروض على العمالة

كما يوجد مقياس متوازن آخر قد تتم مراعاته في
وضع السياسات ،متمثل في تخفيف القيود على
امتالك الكيانات والعقارات واالستثمار بالنسبة
للوافدين ومنحهم إقامة دائمة .فالدراسات تظهر
أن قلة الفرص االستثمارية في البلد المضيف هي
أحد الدوافع الرئيسة لتحويل األموال للخارج .وأن عدم
تمتع العمال الوافدين بحقوق التملك في المملكة
العربية السعودية دافع آخر لهم إلرسال التحويالت
إلى بلدانهم .لذا نجد أن تخفيف هذه القيود سوف
يشجعهم على المزيد من اإلنفاق في االقتصاد
السعودي بصورة استهالك أو استثمار .وسيؤدي كال
النوعين من اإلنفاق إلى تحقيق نمو اقتصادي .وفي
هذا الصدد ،ال بد من اإلشادة باإلصالحات األخيرة
والمبادرات التي تنفذها الحكومة تماشيا مع روية
السعودية .2030
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 .9الخاتمة ورؤى السياسات
وأخيرا ،فعندما يخطط صانعو السياسات لتنفيذ
تدابير للتأثير على تدفق التحويالت المالية للخارج،
قد يرغبون في النظر إلى اإلطار الزمني الذي ستؤثر
فيه هذه التدابير .يستغرق تدفق التحويالت المالية
للخارج خمس سنوات حتى يتكيف بالكامل مع عالقة
التوازن بعيدة المدى مع النشاط االقتصادي واألسعار

وتوظيف الوافدين والمقابل المالي للعمالة الوافدة.
وقد يستغرق الوصول إلى منتصف الطريق أكثر من
ثالث سنوات .بعبارة أخرى ،ال تعتبر فترة التكيف
قصيرة ويستغرق النصف األول من عملية التكيف
وقتا أطول من الثاني.
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الهوامش
 1راجع على سبيل المثال Adams and Page (2005), Pradhan, Upadhyay, and Upadhyaya (2008),
Qayyum, Javid, and Arif (2008), Adams and Cuecuecha (2010), Javid, Arif, and Qayyum (2012) and
.)Ratha (2013
 2يمكن استخدام معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي أو مؤشر أسعار المستهلك كمقياس لمستوى
أوال ،ال يحدد النموذج النظري ما إذا كان مستوى السعر هو معامل
السعر .واستخدمنا لألسباب التاليةً .
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي أو مؤشر أسعار المستهلك .وبالتالي ،يمكن النظر في كال المقياسين
في التحليل التجريبي .ثان ًي ا ،تتوفر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في عام  1980في أفضل سيناريو ،ولكن
دراستنا بدأت في عام  .1970ومن ثم ،فإن استخدام مؤشر أسعار المستهلك سيكلفنا فقدان المعلومات
من السنوات العشر األولى .ثال ًث ا ،تفضل الدراسات السابقة حول تدفق التحويالت خارج المملكة العربية
أيض ا معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي على مؤشر أسعار المستهلكين (على سبيل
السعودية ً
المثال .)Al-Abri, Genc and Naufal 2018 ،باإلضافة إلى ذلك  ،يعكس معامل انكماش الناتج المحلي
اإلجمالي األسعار التي تواجهها األسر والشركات والحكومة بينما يعكس مؤشر أسعار المستهلكين سعر
أيض ا بأسعار المنتجين.
األسر فقط .ال تتأثر التحويالت للخارج بأسعار المستهلك /األسر فحسب ،بل تتأثر ً
عالوة على ذلك ،نفذت الحكومة السعودية إصالحات مالية وألسعار الطاقة المحلية (بما في ذلك تطبيق
ضريبة القيمة المضافة المقابل المالي للعمالة الوافدة من بين مبادرات أخرى) .يمكن لعناصر اإلصالح هذه
أن تؤثر سلبا على التحويالت المالية للخارج من خالل تأثيرها على تكلفة المعيشة وأسعار /تكلفة إنتاج
السلع والخدمات.
 3لم يتم توضيح المقابل المالي للعمالة الوافدة ( )explفي الرسوم البيانية ألن له ثالث مالحظات فقط
(للفترة من عام  2017إلى عام .)2019
 4يمثل ( )Tفي الصيغة عدد المالحظات.
 5نقوم بتضمين قيمتين متأخرتين لـ ( )explألن لهذا المتغير ثالث قيم فقط .وبالتالي ،ال يمكن أن يكون
لهذا لمتغير أكثر من تأخيرين.
 6على الرغم من أننا ال نستطيع إجراء اختبارات رسمية لجذر الوحدة على متغير المقابل المالي للعمالة
الوافدة ،إال أن الرسوم التوضيحية للمستوى اللوغاريتمي ومعدل نمو المتغير تبين أن األول غير مستقر
بينما األخير مستقر.
 7يتم حساب هذه القيمة على النحو التالي  )ln(2مقسوما على القيمة المطلقة لمعامل سرعة
التعديل .ويمكننا بدال من ذلك حساب الوقت المطلوب للوصول إلى منتصف مرحلة التصحيح كما في
( ،ln(05)/ln( (SOA+1الذي يستغرق  3.0سنوات ( راجع مثال Kim, Ogaki and Yang 2003; Foldvari
 2012لالطالع على الطريقة).
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نبذة عن الباحثين
محمد جاويد
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .تشمل
اهتماماته البحثية على سبيل المثال ال الحصر التنمية االقتصادية واقتصاديات الطاقة
والبيئة والتنمية المستدامة .حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد التطبيقي من
المعهد الباكستاني القتصاديات التنمية في إسالم آباد بباكستان .عمل محمد قبل
انضمامه لكابسارك باحث ًا اقتصادي ًا أول في المعهد الباكستاني القتصاديات التنمية .كما
عمل على نطاق واسع في مجاالت الطاقة والبيئة والتجارة واالقتصاد الكلي .ولديه خبرة
في العمل مع العديد من المؤسسات البحثية واألكاديمية والحكومية ،مثل جامعة الملك
سعود في المملكة العربية السعودية ،وبرنامج بنازير لدعم الدخل في باكستان والمعهد
الباكستاني القتصاديات التنمية.

فخري حاسانوف
زميل باحث أول يتولى إدارة مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
مشاركا ومديرا لمركز البحوث االقتصادية
أستاذا
للطاقة العالمية .عمل قبل التحاقه بالمركز
ً
ً
متعددة
واالجتماعية في جامعة كافكاز في أذربيجان .خالل مسيرته المهنية شغل مناصب
ّ
في المؤسسات االقتصادية منها نائب مدير معهد األبحاث في وزارة التنمية االقتصادية،
وباحثًا اقتصاد ًيا أول في البنك المركزي في أذربيجان ،حصل على منحة “فولبرايت” لمرحلة
المتحدة وتخصص في قطاع
ما بعد الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن في الواليات
ّ
المباني واستخدام تطبيقات نماذج االقتصاد القياسية في تحليل السياسات ،وهو عضو
في برنامج األبحاث للتوقعات المستقبلية بجامعة جورج واشنطن وفي هيئة التحرير في
المتخصصة في العلوم اإلدارية واألعمال .تتنوع اهتمامات فخري وخبرته بين
مجلة آسيا
ّ
نمذجة وتوقع االقتصاد القياسي وتصميم نماذج االقتصاد الكلي وتطبيقها ألغراض
السياسة واقتصاديات الطاقة مع االهتمام بدراسة الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

نبذة عن المشروع
تعد هذه الدراسة جزءا من مشروع األبحاث ودراسات السياسات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ،ويهدف هذا المشروع إلى االستفادة من العمل المنجز في تطوير نموذج
“كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية من أجل تقديم دراسات بحثية ،ودراسات متعلقة
بالسياسات تساعد صناع القرار في المملكة العربية السعودية على تعزيز فهمهم للروابط المحلية والخارجية
للطاقة واالقتصاد الكلي في المملكة.
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