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مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( هو مركز عالمي غير ربحي يجري 
بحوًثا 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.

© حقوق النشر 2020 محفوظة 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 

دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة، وال تعكس 
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.

عن كابسارك

إشعار قانوني
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يدرس هذا البحث مضاعفات اإلنفاق المالي للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية.

تشمل فترة الدراسة األعوام ما بين )1983 - 2018م(، وهي فترة بيئة انخفاض أسعار النفط التي شهدناها 
مؤخًرا.

يتناول البحث التكامل-التكامل المشترك والخصائص الخارجية للبيانات، على عكس ما قامت به معظم 
الدراسات السابقة.

النتائج الرئيسة:

يكون مضاعف اإلنفاق الحالي أكبر على المدى القصير وأصغر على المدى الطويل.

يكون مضاعف اإلنفاق الرأسمالي أصغر على المدى القصير وأكبر على المدى الطويل.

يوجد مضاعف أعلى لإلنفاق خالل فترات االنكماش االقتصادي ومضاعف ضئيل أثناء فترات التوسعات 
االقتصادية.

المضاعفات الواردة في هذا البحث أصغر قلياًل من تلك الموجودة في الدراسات السابقة.

رؤى حول السياسات الرئيسة:

تلعب السياسة المالية دوًرا هاًما في نمو القطاع الخاص غير النفطي.

ربما تنظر السلطات المالية في إمكانية تنفيذ سياسة مالية انتقائية لمواجهة التقلبات الدورية من أجل دعم 
النمو االقتصادي وكفاءة اإلنفاق بنحو أفضل، وهذه بالفعل تمثل األهداف األساسية لبرنامج تحقيق التوازن 

المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

النقاط األساسية
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المقدمة

تكمن السياسة المالية في صميم القرارات المحورية 
المتعلقة باالقتصاد الكلي والميزانية، وتعتبر هذه 

السياسة جوهرية لفهم ديناميكيات االقتصادات 
الغنية بالنفط، فيما تشير المضاعفات المالية1 بما 

فيها مضاعفات اإلنفاق إلى الكيفية التي يمكن بها 
للتغيرات في السياسات المالية أن تعمل على تحفيز 

النمو االقتصادي وحجمها الحقيقي ومدى كفاءتها، مما 
يجعلها أدوات قيمة لتخطيط وتحليل االقتصاد الكلي. كما 

أنها تتيح للحكومة إجراء تقييمات أمثل لخيارات الميزانية 
وإيرادات المشاريع في ظل ظروف اقتصادية كلية معينة، 

وذلك من أجل تحقيق التوازن بين عدة أهداف مثل النمو 
الشامل ومعدالت االدخار الوطنية المستهدفة مترافقة مع 

قيود الضرائب وديون الحكومة المركزية.

توجد العديد من العوامل التي تؤثر على حجم المضاعفات 
المالية، بما فيها االنفتاح التجاري ونظام سعر الصرف 

ومستويات الدين وعوامل االستقرار التلقائية ومرونة 
أسواق العمل والسياسة النقدية، كما تلعب التغيرات في 

دورة األعمال دوًرا بالغ األهمية في مدى فعالية المضاعف. 
وقد توصلت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن 

المضاعفات المالية تكون عموًما أكبر أثناء فترات الركود 
االقتصادي مقارنة بفترة التوسعات، ألنها تؤدي بقدرتها 
الكاملة إلى زيادة الطلب العام ومزاحمته للطلب الخاص، 

وترك اإلنتاج دونما تغيير مع زيادة معدالت التضخم 
.)Batini et al. 2014(

ومن جانب آخر، تلعب المضاعفات المالية دوًرا محورًيا 
في االقتصادات الغنية بالموارد مثل اقتصاد المملكة 

العربية السعودية؛ إذ تعود عائدات النفط إلى الدولة التي 
بدورها تنفق الكثير من هذا الدخل على تحفيز القطاع غير 
النفطي. ولقد لعب اإلنفاق الحكومي على مر التاريخ دوًرا 

جوهرًيا في االقتصاد السعودي، إذ ساهم في الفترة ما 
بين 1983 - 2018م بمتوسط سنوي قدره 37 ٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي االسمي. ويعد هذا أعلى من المتوسط 

العالمي البالغ 27 ٪ خالل نفس الفترة، ويمثل 58 ٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي غير النفطي للمملكة 

العربية السعودية 

)SAMA 2020; WB 20192(. بينما أظهرت المملكة 
العربية السعودية بشكل عام – على غرار العديد من 

االقتصادات النامية واالقتصادات المعتمدة على الموارد- 
سياسة مالية مسايرة للدورة االقتصادية مصحوبة بزيادة 

اإلنفاق بنسبة 6 ٪ سنوًيا في الفترة ما بين 1983 
إلى 2018م. ورغم ذلك شهد اإلنفاق ركوًدا بلغت 

نسبته 0.2 ٪ سنوًيا خالل فترة الركود في األعوام ما 
بين 1983-1999م، قبل أن يتعافى وينمو بنسبة 13 

٪ سنوًيا خالل فترة التوسع التي كانت ما بين األعوام 
2000 - 2014م. غير أن اإلنفاق تباطأ عقب هذه الفترة 

بنسبة 0.3 ٪ سنوًيا بالتزامن مع انخفاض أسعار الطاقة، 
فيما بلغ متوسط الفائض المالي خالل سنوات االزدهار      

2004 - 2014م 186 مليار ريال سعودي مقابل متوسط 
عجز قدره 278 مليار ريال سعودي منذ 2015م )مؤسسة 

.)”SAMA 2020 “ النقد العربي السعودي
كذلك تناولت عدة دراسات جوانًبا مختلفة من التطورات 

المالية في المملكة العربية السعودية، إذ تناول 
)Looney 1989( فاعلية السياسات المالية والنقدية 

في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 1960 
إلى 1985م، مشيًرا إلى تفوق القواعد المالية البسيطة 

على السياسة التقديرية المصممة بشكل مثالي في 
زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي. بينما 
درس الباحثان )Joharji and Starr 2010( العالقة بين 

اإلنفاق الحكومي والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 1969 

إلى 2005م وتوصال إلى أن اإلنفاق الحكومي الجاري 
له تأثير أكبر على المدى الطويل على نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي مقارنة بنفقات الدولة الرأسمالية. فيما كان 
)Ghali 1997( مستخدًما نموذج متجه االنحدار الذاتي 
)VAR( لفحص التفاعالت الزمنية بين معدل النمو في 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وحصة 
اإلنفاق الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي، قد الحظ 
عدم وجود دليل مثبت على أن بإمكان اإلنفاق الحكومي 

زيادة نمو نصيب الفرد من نمو الناتج في المملكة العربية 
السعودية في الفترة ما بين 1960 -  1996م. 
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وقام )Alshahrani and Alsadiq 2014( بتحليل 
التأثيرات قصيرة وطويلة المدى لمختلف أنواع اإلنفاق 

الحكومي على النمو اعتباًرا من عام 1969 إلى 2010م. 
 Almarzoqi and El Mahmah( بينما نجد أن الباحثين
2019( قاما بإنشاء نموذج اقتصادي كلي على نطاق 

صغير لالقتصاد السعودي للفترة 2018-1990م، 
وتوصال إلى أن زيادة اإليرادات غير النفطية قد أسهمت 
في تغذية اإلنفاق الحكومي، مما أدى إلى زيادة إجمالي 
االستهالك واالستثمارات الخاصة. ورغم ذلك فإن هذه 

الزيادة المستمرة في اإليرادات من خالل آليات خفض 
الحوافز وتطبيق ضريبة القيمة المضافة )VAT( وفرض 

الرسوم والضرائب، مارست الضغط على القطاع 
الخاص والدخل المتاح لإلنفاق، وأضعفت بالتالي كاًل من 
االستثمار واالستهالك. ويشير ملخص نتائج الدراسات 

المذكورة أعاله بصفة أساسية إلى أنه في حين تعمل 
االستثمارات العامة واالستثمارات المحلية الخاصة وكذلك 

اإلنفاق على الرعاية الصحية على تحفيز النمو على المدى 
الطويل، إال أن االنفتاح على التجارة واإلنفاق في قطاع 

اإلسكان يمكنه كذلك تعزيز اإلنتاج على المدى القصير3.

يتناول هذا البحث دراسة مضاعفات اإلنفاق المالي 
للمملكة العربية السعودية ويقدم المساهمات التالية 

للمنشورات العلمية ذات الصلة:

) أ( يتناول البحث الخصائص العشوائية للبيانات عن طريق 
إجراء اختبارات جذر الوحدة واختبارات التكامل المشترك، 

كما يجري اختبارات خارجية للتأكد من أن المتغيرات المالية 
خارجية المنشأ بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

الخاص غير النفطي.

) ب( يتخذ البحث الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص 
غير النفطي بوصفه متغيًرا تابًعا، بينما اعتبرت الدراسات 
السابقة للمضاعف المالي في المملكة العربية السعودية 

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مجموًعا للقطاعين 
الخاص والحكومي. ويقدم األول فهًما أفضل من الثاني 

لتنويع االقتصاد السعودي ودور السياسة المالية في 
تطوير القطاع الخاص.

) ج( يقوم البحث بتقدير مضاعفات اإلنفاق الحكومي 
الجاري والرأسمالي واإلجمالي.

) د( يقيم البحث مضاعفات اإلنفاق على المديين القصير 
والطويل لعينة تشمل الفترة الراهنة النخفاض أسعار 

النفط.

) ه( يقيس البحث المضاعفات المالية خالل فترات التوسع 
والركود في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

نظم هذا البحث على النحو التالي: 

يضم القسم الثاني خلفية عن اقتصاد المملكة، 
ويستعرض القسم الثالث الدراسات السابقة للمضاعف 

المالي في الدولة، بينما يتناول القسم الرابع البيانات، 
ويوضح القسم الخامس استراتيجية البحث واألساليب 

االقتصادية القياسية المستخدمة، ويحدد القسم 
السادس ويناقش نتائج التحليل التجريبي، وأخيًرا يختتم 

القسم السابع برؤى وتوصيات للسياسة.

المقدمة
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الخلفية: اإلنفاق المالي ونمو القطاع الخاص 
في المملكة العربية السعودية

منذ اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية في 
عام 1938م وتصديره فيما بعد، سرعان ما أصبحت 

إيرادات الحكومة المتراكمة من خالل الضرائب والرسوم 
المصدر الرئيس لإليرادات، مما أدى إلى تقزيم إجمالي 

اإليرادات غير النفطية. ونتيجة لذلك بدأت السياسة 
المالية تلعب دوًرا عالي األهمية في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للمملكة، واتخذ هذا الدور شكاًل جديًدا خالل 
الطفرة النفطية األولى في حقبة السبعينيات.

يوضح الشكل )1( العالقة الوثيقة بين الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي واإلنفاق الحكومي 

للفترة من 1983 إلى 2018م4.

15

10

5

0

-5

-10

40

20

0

-20

-40

Non-oil private GDP Government expenditure (RHS)

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

الشكل 1. النسبة المئوية لنمو اإلنفاق الحكومي الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في 
الفترة ما بين )1983 - 2018م(

 )SAMA 2020( المصدر: حسابات المؤلفين باستخدام بيانات صندوق النقد العربي السعودي

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

اإلنفاق الحكومي )اإلنفاق الجاري في إجمالي اإلنفاق(
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نما اإلنفاق الحقيقي خالل هذه الفترة بمعدل 5 ٪، وبلغ 
متوسط النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

الخاص غير النفطي 4 ٪، رغم اختالف نمط النمو باختالف 
دورات أسعار النفط واإليرادات. فعندما هبطت أسعار 

النفط وشهدت ركوًدا بعد ذلك في الفترة ما بين 1983 
إلى 2002م، زاد كل من اإلنفاق الحكومي الحقيقي 
والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

بمتوسط معدالت سنوية ال تتجاوز 1.9 ٪ 
و1.7 ٪. أما خالل الفترة ما بين 1983 - 1986م فقد 

تراجعت اإليرادات الحكومية من 206 مليار ريال في عام 
1983م إلى 76 مليار ريال في عام 1986م، وذلك 

بسبب انخفاض سعر الخام العربي الخفيف من 29.8 
دوالًرا للبرميل إلى 14.5 دوالًرا للبرميل. كما انخفض 

اإلنفاق الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص 
غير النفطي بنسب تراوحت ما بين 12 ٪ و4 ٪ سنوًيا 

على التوالي. غير أن انتعاش األسعار الذي شهدناه عقب 
عام 2000م واستمرار ارتفاعها حتى عام 2014م أدى 

إلى حدوث زيادة ملحوظة في اإليرادات الحكومية من 
147 مليار ريال سعودي في عام 1999م وصواًل إلى 
أعلى مستوى لها في عام 2012م والذي بلغ 1,247 
مليار ريال سعودي، ويمثل ذلك متوسط زيادة سنوية 

بنسبة 23 ٪ خالل الفترة 2000 - 2014م. وقد نما اإلنفاق 
الحكومي الحقيقي خالل هذه الطفرة، بمتوسط سنوي بلغ 
11 ٪، وشهد الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 
النفطي نمًوا بنسبة 8 ٪. ثم بدأت أسعار النفط وإيراداته 
في التراجع في عام 2014م، فتراجع اإلنفاق من 1,141 

مليار ريال سعودي في عام 2014م، إلى 930 مليار 
ريال سعودي في عام 2017م، قبل أن يعاود االرتفاع 

في عام 2018م ويصل إلى 1,079 مليار ريال سعودي، 
بينما شهد الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 

النفطي نمًوا بمتوسط سنوي قدره 1.7 ٪ في الفترة ما 
بين 2015 - 2018م )مؤسسة النقد العربي السعودي 

2020م(.

تتشكل السياسات المالية في المملكة العربية السعودية 
بدرجة كبيرة من عائدات النفط بداًل من الضرائب 

المحصلة من القطاع غير النفطي، وقد كانت هذه 
السياسات على مر السنين مسايرة للدورات االقتصادية 

كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول النامية والدول 
األغنى بالموارد. وتوضح االتجاهات التاريخية المفصلة 
أعاله أنه يمكن اعتبار اإلنفاق الحكومي أحد المحركات 

الرئيسة لنمو القطاع الخاص، بينما لم تكن التغيرات 
في اإلنفاق بعد دورات سوق النفط موحدة عبر اإلنفاق 
الجاري والرأسمالي. وقد زاد اإلنفاق الجاري خالل فترتي 

االنتعاش األولى والثانية في األعوام 1974 - 1982م 
و2000 - 2014م بمتوسطات سنوية تراوحت ما بين 

41 ٪ و12 ٪. فيما زاد اإلنفاق الرأسمالي بمتوسطات 
سنوية تراوحت ما بين 40 ٪ و25 ٪ في فترتي االزدهار 

األول والثاني. وقفز اإلنفاق الرأسمالي قفزة كبيرة في 
الفترة من عام 1983م وحتى عام 2000م، في حين نما 

اإلنفاق الجاري بنسبة 6 ٪ سنوًيا، بسبب جموده.

أطلقت الحكومة السعودية في عام 2016م بسبب 
التقلبات المستمرة في أسعار النفط -التي ترجمت إلى 
إيرادات متقلبة ونفقات حكومية وسجل مؤسف لتنويع 
االقتصاد السعودي على مدى العقود األربعة الماضية- 

إصالحات واسعة النطاق في إطار رؤية السعودية 2030 
التي تضمنت برامًجا مختلفة مثل برنامج تحقيق التوازن 

المالي )FBP(. وتتمثل األهداف الرئيسة لرؤية السعودية 
2030 في إنشاء موارد مالية حكومية مستدامة وتحقيق 

نمو اقتصادي واقتصاد أكثر تنوًعا وإنتاجية. ويهدف 
برنامج تحقيق التوازن المالي إلى ترشيد اإلنفاق وإصالح 

أنظمة الحوافز وزيادة اإليرادات غير النفطية من خالل 
إصالحات أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين 

األجانب والزائرين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
.)FBP 2019( وغيرها من التدابير األخرى

على الرغم من أن بعض هذه التدابير ربما يكون لها آثار 
سلبية على االستهالك واالستثمارات الخاصة على 

المدى القصير، إال أنه يعتقد أن يحفز تأثيرها على 
المدى الطويل االقتصاد غير النفطي وأن يقلل من درجة 

االعتماد المالي على عائدات النفط )راجع على سبيل 
 .)Hasanov et al. [2020b[ :المثال

الخلفية: اإلنفاق المالي ونمو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية
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ولقد ازدادت اإليرادات غير النفطية للحكومة بشكل 
ملحوظ منذ بدء تنفيذ هذه اإلصالحات، إذ ارتفعت بنسب 

تراوحت ما بين 12 ٪ و38 ٪ و30 ٪ في األعوام 2016 
و2017 و2018م. وتعد هذه المعدالت مرتفعة وفًقا 

للمعايير التاريخية، ال سيما بالنظر إلى النمو االقتصادي 
العام البطيء خالل هذه الفترة. أضف إلى ذلك أن تسارع 
تحصيل اإليرادات غير النفطية جاء متزامًنا مع نمو إيجابي 

-وإن كان أقل- في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

 Almarzoqi and El الخاص، كما يوضح الشكل )1( )راجع
Mahmah [2019](. غير أنه من الصعب تقدير ما إذا كان 

تباطؤ النمو في نشاط القطاع الخاص يرجع باألساس 
إلى انخفاض اإلنفاق الحكومي أو فرض الرسوم 

والضرائب أو زيادتها، أم كليهما. ورغم ذلك تجدر اإلشارة 
إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 

النفطي ظل إيجابًيا على الرغم من السياسات الصارمة 
للمالية العامة.

الخلفية: اإلنفاق المالي ونمو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية



9 مراجعات في المضاعفات المالية للمملكة العربية السعودية

مراجعة المؤلفات العلمية

استخدمت المضاعفات المالية بنحو متزايد في تحليل 
االقتصاد الكلي لدعم صنع السياسات، إذ توفر أحجام 

وإشارات المضاعفات إرشادات قيمة بشأن التأثيرات 
قصيرة وطويلة األجل لقرارات السياسات المالية. ورغم 

ذلك فقد أجري عدد قليل جًدا من الدراسات باستخدام 
بيانات السالسل الزمنية على المضاعفات المالية في 

المملكة العربية السعودية ، والتي تباينت نتائجها وفًقا 
للفترات الزمنية المختارة والبيانات والنهج والمتغيرات 

االستداللية المالية. ونجد في بعض هذه المؤلفات 
العلمية أن تقديرات المضاعفات قصيرة األجل للنفقات 

الرأسمالية الحكومية باستخدام البيانات السنوية تتراوح 
ما بين 0.2 إلى 0.5، وتتراوح بالنسبة لإلنفاق الجاري 
ما بين 0.1 إلى 0.3. كما تختلف المضاعفات طويلة 

المدى للنفقات الرأسمالية ما بين 0.6 إلى 1.0 وتتراوح 
بالنسبة لإلنفاق الجاري ما بين 0.1 إلى 0.5، كما هو 

موضح في الجدول )1(.

الجدول 1.  دراسات السالسل الزمنية لمضاعفات اإلنفاق المالي في المملكة العربية السعودية.

المتغير التابعالفترةالدراسة
 الطريقة
المتبعة

 المتغير
المالي

المضاعف
 قصير
األمد

 طويل
األمد

Espinoza and            
Senhadji (2011) أ

 - 1975
2009م

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 متجه
 االنحدار
الذاتي

0.20.5إجمالي اإلنفاق

0.51.0النفقات الرأسمالية

0.10.1النفقات الجارية

Espinoza et al. 
(2013)

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 متجه
 االنحدار
الذاتي

-0.1إجمالي اإلنفاق 

 (2016) IMF - 1980
2015م

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 متجه
 االنحدار
الذاتي

0.20.8النفقات الرأسمالية

0.30.5النفقات الجارية

IMF(2017) ب  
 - 1990
2016م

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 عالقات
 الترابط

 المتقلبة

0.6النفقات الرأسمالية

0.5النفقات الجارية

 (2018) Al-Abri et al.  – 1980
2015م

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 متجه
 االنحدار
الذاتي

إجمالي اإلنفاق
عامان

-
0.9

4 عامان
ذروةأعوام

Hemrit and    
Benlagha(2018) ج 

 - 1970
2015م

 الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

 هياكل
 متجه

 االنحدار
الذاتي

0.430.580.59اإلنفاق الزراعي

0.950.680.71اإلنفاق على الصحة

0.110.760.47نفقات البناء

نفقات النقل والتخزين 
واالتصاالت

0.060.600.33

ملحوظة: VAR = متجه االنحدار الذاتي. RC = عالقات الترابط المتقلبة. SVAR = هياكل متجه االنحدار الذاتي.
أ تمثل المضاعفات قصيرة وطويلة المدى السنة األولى والثالث سنوات التالية للصدمة على التوالي.

ب على الرغم من أن صندوق النقد الدولي )2017( ال يحدد ما إذا كانت المضاعفات المقدرة هي على المدى القصير أم الطويل، فإننا نتعامل معها كمضاعفات طويلة 

المدى بناًء على دراسة سابقة لصندوق النقد الدولي )2016(.
ج تتوافق الذروة مع نسبة معامالت القطاع غير النفطي واإلنفاق الحكومي عند ذروتها.
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البيانات

نستخدم في هذه الدراسة بيانات السالسل الزمنية 
السنوية للفترة ما بين 1983 - 2018م، بالقيمة الثابتة 

لعام 2010م وهي مليون ريال سعودي )ما لم يذكر 
خالف ذلك(، ونحدد المتغيرات الرئيسة على النحو 

التالي:

Y: تمثل القيمة المضافة للقطاع الخاص غير 
النفطي.

GT: تمثل إجمالي اإلنفاق الحكومي الحقيقي.

GCU: تمثل اإلنفاق الحكومي الحقيقي الحالي، 
ويمثل هذا مجموع اإلنفاق االستهالكي الحكومي 

النهائي على السلع والخدمات لالستخدام الحالي 
)على سبيل المثال: اإلنفاق على التشغيل والصيانة 

وتعويضات الموظفين( والتحويالت )على سبيل 
المثال: مدفوعات الضمان االجتماعي والمعاشات 

التقاعدية وإعانات البطالة(.

GCA: تمثل اإلنفاق الحكومي الرأسمالي الحقيقي 
الذي يمثل اإلنفاق المستقبلي، مثل االستثمارات 

في البنية التحتية والنقل والصحة واالتصاالت 
واإلنفاق على التعليم والبحوث ونفقات الدفاع، 

ويقدم الجدوالن )4 و7( من )NA 2017( تفاصيل 
االستهالك النهائي للحكومة والنفقات الرأسمالية 

في المملكة العربية السعودية.

YW: يمثل الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 
الحقيقي بالقيمة الثابتة لعام 2015م والمقدرة 

بمليون دوالر أمريكي.

حصلنا على بيانات السالسل الزمنية السنوية لجميع 
المتغيرات من اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد 

 ،)OE 2017 ؛SAMA 2017، 2018( العربي السعودي
باستثناء الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الحقيقي، الذي 
تم الحصول عليه من )قاعدة بيانات أكسفورد االقتصادية( 

الصادرة في شهر مايو OE 2016( 2016(. وقد خفضت 
القيم االسمية لمتغيرات اإلنفاق الحكومي  بواسطة 

مؤشر أسعار المستهلكين )2010 = 100( للحصول على 
القيم الحقيقية، بعد الدراسات المالية السابقة للمملكة 

العربية السعودية.

يوضح الشكل )2( أدناه المستويات اللوغاريتمية 
الطبيعية )بالحروف الصغيرة( ومعدالت نمو المتغيرات 

خالل فترة الدراسة 1983 - 2018م.
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الشكل 2. المستويات اللوغاريتمية للمتغيرات ومعدالت نموها.

الشريحة )أ(: المستوى اللوغاريتمي للمتغيرات
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سياسة المناخ من جانب العرض
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الشريحة )ب(: معدالت نمو المتغيرات

المصدر: حسابات المؤلفين.

تستخدم بعض دراسات المضاعف المالي المؤشرات 
المالية المعدلة دورًيا الستبعاد إمكانية تجانسها، 

إال أننا ال نقوم بإتباع هذا النهج ألن الباحثين                         
 Espinoza and Senhadji )2011( and Fouejieu et(
al. )2018( وغيرهم يرون أن المؤشرات المالية ليست 

داخلية المنشأ بالنسبة للنشاط االقتصادي المحلي 
في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك باألساس 

إلى أن عائدات النفط تهيمن على الدخل الحكومي، 
إذ توفر 76 ٪ من إيرادات الميزانية خالل الفترة التي 

تناولتها الدراسة، وتتأثر تأثرًا كبيرا بالتطورات العالمية 

في أسواق النفط العالمية. ال سيما وأن هذه اإليرادات 
المحددة خارجًيا والسياسات المالية التقديرية السائدة 

تحول دون وجود عوامل االستقرار التلقائية، ولقد أشارت 
العديد من الدراسات إلى هذا النمط المساير لالتجاهات 

الدورية للسياسات المالية في االقتصادات النامية 
المصدرة للنفط متضمنة المملكة العربية السعودية                 

)على سبيل المثال أبحاث كل من: 
Ilzetzki and Végh [2008[; Husain et al. [2008[; 
Sturm et al. [2009[; Abdih et al. [2010[; 
Fouejieu et al. [2018[(.
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بالدراسات التجريبية، فمن األهمية بمكان تحديد ما إذا 
كان التغاير أو التجريد من االتجاه هو المنهجية المناسبة 

لسلسلة اقتصادية كلية بعينها أم ال. ويعد التغاير 
مناسًبا للسلسلة المتكاملة، بينما يكون التجريد من 

االتجاه مالئًما للسلسلة الزمنية ثابتة االتجاه. ومن ثم 
نبدأ تحليلنا عن طريق تقييم الخصائص العشوائية 
لبيانات السالسل الزمنية باستخدام اختبارات جذر 

 augmented الوحدة مثل اختبار ديكي-فولر الموسع
 )Dickey-Fuller )ADF( )Dickey and Fuller 1981

واختبار كويتكووسكي وفيليبس وشميدت وشين 
 Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin KPSS(

Kwiatkowski et al. 1992(. كما نستخدم عند الحاجة 
 Zivot and( االختبارات مع نقاط التوقف الهيكلية مثل

 Andrews 1992; Vogelsang and Perron 1998;
.)Perron 2006

نقوم بمجرد االنتهاء من ترتيب تكامل المتغيرات باختبار 
وجود عالقة طويلة المدى بين الناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع الخاص غير النفطي واإلنفاق الحكومي، إال 
أننا سنحتاج أيًضا إلى التأكد من أن األول يتأثر باألخير 

وليس العكس. ويتعين أن تكون المؤشرات المالية 
-كما ُأكد في المؤلفات العلمية- خارجية المنشأ فيما 

 Espinoza( يتعلق بالمخرجات عند تقدير المضاعفات
and Senhadji 2011; Ilzetzki et al. 2013; Ra-

mey 2016(. وبما أننا نقوم أيًضا بتقدير المضاعفات 
طويلة المدى، فينبغي أواًل إنشاء عالقة طويلة األمد 
بين المتغير المالي والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

الخاص غير النفطي. وفيما عدا هذا، فإن النتائج على 
المدى الطويل ستكون مجرد تقديرات إحصائية من دون 

أي دعم نظري يؤكد وجود مثل هذه العالقات. كذلك 
نستخدم طريقة اختبار التكامل المشترك القائمة على 

 Johansen and Juselius )1992( النظام والتي طورها
and Johansen 1995( للتحقق من: )أ( ما إذا كانت 

المتغيرات متكاملة تكاماًل مشترًكا. )ب( إذا كان األمر 

كذلك، فكم عدد عالقات التكامل المشترك الموجودة؟ 
ومن ثم نقوم بإجراء اختبار التجانس الخارجي الضعيف 

في إطار طريقة يوهانسن )Johansen( للتحقق مما إذا 
كان الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

يتأثر بالمتغيرات المالية وليس العكس.

 )VAR( يعتبر كل من نموذجي متجه االنحدار الذاتي
واالقتصاد القياسي الكلي الهيكليين النهجين األكثر 

استخداًما في تقدير المضاعفات المالية؛ إذ أصبح األول 
نموذجًيا بنحو متزايد في المؤلفات العلمية الستخدامه 
في تحليل العالقات الديناميكية بين المتغيرات ورصد 

تفاعالتها تجاه الصدمات المالية 
)Mustea 2015; Arin et al. 2015(. وتتناول منهجية 

متجه االنحدار الذاتي مشاكل التحيز اآلني والتجانس 
الداخلي بشكل شامل وتتيح للبيانات تقديم داللة على 
التفاعالت الديناميكية بين المتغيرات. وقد توصل كل 

 )Caldara and Kamps 2008 and Mustea 2015( من
إلى وجود أربعة مناهج مختلفة لتحديد الصدمات المالية 

ضمن إطار عمل متجه االنحدار الذاتي، كما أننا نستخدم 
النهج التكراري الذي قدمه )Sims 1980( واستخدمه 

)Fatas and Mihov 2001( وغيرهم من الباحثين.

نستخدم نموذج متجه االنحدار الذاتي )VAR( التالي:
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long-run relationship between the fiscal variable and non-oil private sector GDP should first be 

established. Otherwise, the long-run results would be only statistical estimations without any 

theoretical support that such relationships exist. We employ the system-based cointegration test 

method developed by Johansen and Juselius (1992) and Johansen (1995) to check (a) whether the 

variables are cointegrated and (b) if so, how many cointegrated relations exist. Then, we run the weak 

exogeneity test in the Johansen method framework to check whether non-oil private sector GDP is 

impacted by the fiscal variables but not the other way around. 

VAR and structural macroeconometric models are the two most commonly used approaches in 

estimating fiscal multipliers. The former has become increasingly typical in the literature to analyze the 

dynamic relations among variables and capture their reactions to fiscal shocks (Mustea 2015; Arin et 

al. 2015). VAR methodology comprehensively addresses problems of endogeneity and simultaneity 

biases and permits the data to provide indication of dynamic interactions among the variables. Caldara 

and Kamps (2008) and Mustea (2015) have found four different approaches to identify fiscal shocks 

within a VAR framework. We employ the recursive approach introduced by Sims (1980) and used by 

Fatas and Mihov (2001), among many others. 

We utilize the following VAR model:  

𝑋𝑋" = 𝛼𝛼% + 𝛼𝛼'𝑡𝑡 + 𝐴𝐴(𝐿𝐿)𝑋𝑋"-. + 𝜀𝜀" (1) 

where 𝑋𝑋" is the vector of world GDP, a fiscal variable and the non-oil private sector GDP; 𝐴𝐴(𝐿𝐿) is a lag 

order and 𝜀𝜀" is the vector of disturbance terms with 𝜀𝜀"~𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(0, 𝛴𝛴7).  

The recursive VAR approach is based on the ordering of the variables as follows: real world GDP, the 

fiscal variable (total expenditure, current expenditure and capital expenditure), and non-oil private 

sector GDP. The order assumes that non-oil private sector GDP growth reacts contemporaneously to 

shocks from the growth rates of a fiscal variable and world GDP; growth rates of the fiscal variable react 

contemporaneously to changes in real world GDP growth but not non-oil GDP growth; and real world 

GDP growth does not react contemporaneously to either.  

Following the conventional approach in the fiscal multiplier literature, we use growth rates, i.e., the 

first difference of the natural logarithmic expressions of the variables in VARs because (a) they are 

usually stationary and thereby standard statistical inferences are applicable, and (b), the calculated 
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إذ يشير )X_t( إلى متجه الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي والمتغير المالي للناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع الخاص غير النفطي، بينما يشير )A)L( إلى 
ترتيب التباطؤ، و)εt( إلى متجه شروط االضطراب مع

.
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يعتمد نهج متجه االنحدار الذاتي التكراري )VAR( على 
ترتيب المتغيرات على النحو التالي: الناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي الحقيقي والمتغير المالي )إجمالي 
اإلنفاق والنفقات الجارية والرأسمالية( والناتج المحلي 

اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي. ويفترض الترتيب 
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أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 
النفطي يتفاعل بشكل متزامن مع الصدمات الناتجة عن 

معدالت نمو المتغير المالي والناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي، وتتفاعل معدالت نمو المتغير المالي بشكل 

متزامن مع التغيرات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي الحقيقي ولكن ليس مع نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي، كما ال يتفاعل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي الحقيقي مع أي منهما.

نستخدم معدالت النمو باتباع النهج التقليدي الوارد 
في مؤلفات المضاعف، ونقصد بذلك التغاير األول في 
التعابير اللوغاريتمية الطبيعية للمتغيرات في متجهات 

االنحدار الذاتي )VAR( ألنها: )أ( عادة ما تكون مستقرة 
وبالتالي تكون االستنتاجات اإلحصائية القياسية قابلة 

للتطبيق. )ب( يمكن تفسير المعامالت المحسوبة من 
تحليل االستجابة النبضية على أنها مرونة وفًقا لدراسة    

 Espinoza and Sendhaji [2011[; Ilzetzki et al.(
2013]]( وغيرهم من الباحثين.

وألن لدينا ثالث متغيرات مالية، فإننا نقوم بتقدير 
ثالث متجهات لالنحدار الذاتي )VAR( لتقييم آثارها 

المنفصلة على الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص 
غير النفطي.

حسابات المضاعف المالي

يتم تعريف المضاعف المالي بشكل عام على أنه مقدار 
تغير متغير ناتج الوحدة عندما يتغير المتغير المالي 

وحدة واحدة. وبحسب االتفاق الوارد في المؤلفات التي 
تناولت المضاعف المالي، فإننا نقوم أواًل بحساب 
مرونة الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 

النفطي بالنسبة للمتغير المالي من دوال االستجابة 
النبضية لتقدير متجه االنحدار الذاتي. ثم نقوم بحساب 

المضاعف المالي بحيث تكون المرونة مقسومة على 
نسبة متوسط قيمة المتغير المالي إلى متوسط قيمة 

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

 Espinoza and Sendhaji 2011; Ramey and(
Zubairy 2018(.8 ونقوم بتقدير المدى القصير 

)msr( أو مضاعف التأثير الذي يوضح التغير المعاصر في 
متغير المخرجات )Y( بسبب التغير المتزامن في المتغير 

:)G( المالي
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coefficients from the impulse-response analysis can be interpreted as elasticities (Espinoza and 

Sendhaji [2011]; Ilzetzki et al. [2013], inter alia). 

Since we have three fiscal variables, we estimate three VARs to evaluate their separate impacts on non-

oil private sector GDP. 

 

Multiplier calculations 

Generally, a fiscal multiplier is defined as how much unit output variable will change if the fiscal variable 

changes one unit. Following the consensus in the multiplier literature, we first calculate the elasticity 

of the non-oil private sector GDP with respect to a fiscal variable from the impulse-response functions 

of an estimated VAR. Then we calculate the multiplier as that elasticity divided by the ratio of the mean 

value of a fiscal variable to the mean value of the non-oil private sector GDP (Espinoza and Sendhaji 

2011; Ramey and Zubairy 2018)7. We first estimate the short-run (𝑚𝑚9:), or the impact multiplier, which 

shows the contemporaneous change in the output variable (𝑌𝑌) due to the contemporaneous change in 

the fiscal variable (𝐺𝐺): 

𝑚𝑚9: =
∆𝑌𝑌"
∆𝐺𝐺"

(4) 

Ramey and Zubairy (2018) highlighted the pitfalls of calculating multipliers as the ratio of the peak of 

the output response to the initial fiscal spending shock and, hence, we do not do so. Following 

Mountford and Uhlig (2009), Uhlig (2010), and Fisher and Peters (2010), we calculated the long-run 

multiplier (𝑚𝑚?:) as the ratio of the cumulative change in the output response to the cumulative change 

in fiscal spending as follows: 

𝑚𝑚?: =
∑ ∆𝑌𝑌"A
"B'

∑ ∆𝐺𝐺"A
"B'

(5) 

Where, 𝑇𝑇 is the time horizon. 

 

6. Empirical analysis and discussion 

6.1. The results of unit root, cointegration and weak exogeneity tests  

 
7  When we divide the calculated elasticity of output with respect to a fiscal variable by the ratio of mean values of the fiscal 
variable to output, we get the ratio of the change in output to the change in the fiscal variable. 
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7  When we divide the calculated elasticity of output with respect to a fiscal variable by the ratio of mean values of the fiscal 
variable to output, we get the ratio of the change in output to the change in the fiscal variable. 

قام الباحثان )Ramey and Zubairy 2018( بتسليط 
الضوء على أخطار حساب المضاعفات مثل نسبة ذروة 
استجابة اإلنتاج لصدمة اإلنفاق المالي األولية، لذا لن 
Mount- )نقوم بفعل ذلك. وقمنا بإتباع نهج الباحثين 
 ford and Uhlig 2009, Uhlig 2010, and Fisher

and Peters 2010(، بحساب مضاعف األجل أو المدى 
الطويل )mlr( كنسبة للتغير التراكمي في استجابة 

الناتج إلى التغيير التراكمي في اإلنفاق المالي على 
النحو التالي:
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إذ يشير )T( إلى المدى الزمني.
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نتائج اختبارات جذر الوحدة والتكامل 
المشترك واختبارات ضعف التجانس 

الخارجي

Dickey-Full- 2( نتائج اختباري جذر الوحدة )يبين الجدول 
Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–و )er )ADF

Shin )KPSS(، أما فيما يتعلق بمستويات لوغاريتمية 
المتغيرات، فإن نتائج اختبار )ADF( تخفق في رفض 

 ،)gcuو y( الفرضية الصفرية لوجود جذر الوحدة باستثناء
بينما ترفض نتائج اختبار )KPSS( الفرضية الصفرية 

التحليل التجريبي والمناقشة 

الستقرار االتجاه في جميع الحاالت. أما بالنسبة 
لمعدالت النمو -أي التغير األول لمستويات سجل 

المتغيرات- فإن نتائج اختبار )ADF( ترفض الفرضية 
الصفرية لجذر الوحدة حتى عند مستوى األهمية 1 ٪، 
بينما تخفق نتائج اختبار )KPSS( في رفض الفرضية 

الصفرية لالستقرار، باستثناء )y∆( في كال االختبارين. 
وبالتالي، ووفًقا لكال االختبارين، فيمكننا أن نستنتج أن 
)gca, gcu, gt, yw and pal( هي عمليات لجذر الوحدة، 

إال أن التغايرات األولى بينها مستقرة، مما يعني أنها 
.I)1( تتبع عمليات

المتغير
)ADF( اختبار )KPSS( اختبار

kTest valueC tال يوجدC tاختبار القيمة

gcu-3.30cx00.14bx

y-3.63bx10.20bx

gca-1.86x20.17bx

gt-2.56x00.17b x

yw-2.17x00.10ax

∆gcu-7.53ax10.26x

∆y-3.00x00.45cx

∆gca-7.67ax10.23x

∆gt-5.71ax00.21x

∆yw-5.99ax00.18x

الجدول 2.  نتائج اختبارات جذر الوحدة.

مالحظات: يحدد الحد األقصى لترتيب التأخر باثنين، ويختار الترتيب األمثل للتأخر )k( بناًء على معيار شوارتز في معادالت االختبار، 

وتشير )a, b, c( إلى رفض الفرضيات الصفرية عند مستويات األهمية 1 ٪ و5 ٪ و10 ٪ على التوالي. 1 لم يضمن التقاطع وال االتجاه 

في معادالت االختبار، ويشير )x( إلى أن الخيار المقابل محدد في معادالت االختبار. الفترة المشمولة بالتقدير هي الفترة الواقعة ما بين 

1983 - 2018م.
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يتطلب المتغير الرئيس )y( -محور االهتمام هنا- إجراء 
 )KPSSو ADF( المزيد من البحوث ألن نتائج اختباري

يتباينان رغم أنهما يؤكدان أن التغاير األول بينهما غير 
مستقر. وبالرغم من ذلك، فإن استنتاج أن )y( يمثل 

 I)2( متغير ثاٍن مستقر -أي متكامل من الترتيب الثاني
ال يبدو معقواًل لألسباب التالية: أواًل، توضح الشريحة 

)أ( من الشكل )2( أن )y( لديه انقطاع ملحوظ في مسار 
تطوره منذ عام 2004م، ومن المحتمل أن تكون نتائج 
اختباري )ADF وKPSS( حول ترتيب التكامل المشترك 

)d)y ناتجة عن هذا االنقطاع؛ إذ إنه من المعروف أن 
اختبارات جذر الوحدة التقليدية لديها قوة أقل في حالة 
االنقطاعات الهيكلية وقد تؤدي بالتالي إلى التوصل 
 Perron 2006; Enders and Lee( إلى نتائج مضللة

2012a, 2012b(. ثانًيا، يرى )Juselius 2006( أنه ليس 
من المعقول استنتاج أن متغيًرا معيًنا هو عملية )I)1 إذا 

كان المدى العمري للعينة يتراوح ما بين 10 - 30 سنة. 
وأخيًرا، توصلت دراسات سابقة إلى أن الناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي هو عملية )1(I )راجع دراسة
]Hasanov et al. [2020a، وغيرها من الدراسات(. 

وتحقيًقا لهذه الغاية، فإننا نقوم بتنفيذ اختبار ديكي-
فولر الموسع )ADF( الذي يراعي الفواصل الهيكلية 

المحتملة كما نوقش في القسم المنهجي، وقد 
قمنا من أجل اختبار )y( بتحديد الحد األقصى للتأخر 

باثنين واستخدام معيار معلومات )Schwarz( لتحديد 
الطول األمثل للتأخر، كما نعتبر انقطاع االتجاه في 

عام 2004م بمثابة انقطاع إضافي ألنه يحدث فجأة. 
وتوصلنا إلى أن إحصائية العينة تبلغ )2.07-( وأنها تعد 

باألرقام المطلقة أصغر من القيم الحرجة عند مستويات 
األهمية 1 ٪ و      5 ٪ و10 ٪، أي )3.93-، و4.50-، 

و3.64-( على التوالي. بمعنى آخر، ال يمكن رفض 
الفرضية الصفرية القائلة بأن )y( يتبع عملية جذر الوحدة 

مع وجود انقطاع هيكلي. ونقوم تحقيًقا لغرض إجراء 
اختبار )d)y باتباع نفس الخطوات، ونأخذ في االعتبار 

فاصاًل إضافًيا في المتغير في عام 2004م. تكون قيمة 

العينة المقدرة 4.57- أكبر من القيمة الحرجة 4.23- عند 
مستوى األهمية      5 ٪ من حيث القيمة المطلقة، مما 

يشير إلى أن )d)y هي عملية مستقرة. ومن ثم نتوصل 
بناًء على نتائج اختبار جذر الوحدة إلى أن جميع المتغيرات 

غير ثابتة عند مستويات اللوغاريتمية الخاصة بها ولكن 
.I)1( معدالت نموها مستقرة، أي أنها عمليات

ثم نقوم بعد ذلك باختبار التكامل المشترك وضعف 
التجانس الخارجي في إطار نمذجة متجه تصحيح الخطأ 

)VEC(، ونصوغ ثالثة نماذج منفصلة لمتجه تصحيح 
الخطأ تسمى )VEC1 وVEC2 وVEC3( ألننا ندرس 

آثار إجمالي النفقات الحكومية الرأسمالية والجارية على 
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

بشكل منفصل. ونقوم بغية توفير مساحة في النص 
الرئيس وتفادًيا الستخدام المصطلحات الفنية، بإيراد 

VAR/( تقديرات متجهي االنحدار الذاتي وتصحيح الخطأ
VEC( ونتائج االختبارات في الملحق األول )أ(. تشير 

النتائج الموضحة في الجدول )A1( إلى وجود عالقة 
واحدة فقط للتكامل المشترك في جميع نماذج متجه 
تصحيح الخطأ الثالثة، بغض النظر عما إذا كان هناك 

تقاطع فقط أو يضّمن كل من التقاطع واالتجاه الخطي 
في معادالت التكامل المشترك. وبعبارة أخرى، فإن 
المتغيرات المالية والناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 
تنشئ عالقة طويلة األمد. أضف إلى ذلك أن هذا 

الجدول يدل على أن ضعف التجانس الخارجي ال يزال 
مستقًرا، على افتراض أن عدم توازن العالقة طويلة 

المدى ال يدخل إال في معادلة الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع الخاص غير النفطي، ولكن ليس في المعادلة 
األخرى. ويمكننا القول بعبارة أخرى، أن الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي والمتغيرات المالية العامة تؤثر على 

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 
بشكل متزامن، إال أن العكس ليس صحيًحا. وتشكل 

هذه النتائج أساًسا للخطوة التالية لتقييم المضاعفات.
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تحليل االستجابة النبضية والمضاعفات

بعد أن خلصنا في القسم الفرعي السابق إلى أن 
المتغيرات متكاملة تكاماًل مشترًكا، وأن كاًل من 

المتغيرات المالية والناتج المحلي اإلجمالي العالمي تعد 
بمثابة عوامل خارجية المنشأ للناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع الخاص غير النفطي، لذا نقوم بتقدير ثالثة نماذج 
من متجه االنحدار الذاتي ونجري تحليل االستجابة النبضية 

لحساب تأثيرات مضاعف إجمالي النفقات الحكومية 
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variables and world GDP are exogenous to non-oil private sector GDP, we estimate three VAR models 

and perform an impulse-response analysis to calculate the multiplier effects of the government’s total, 

current, and capital expenditures on non-oil private sector GDP.8 Post-estimation test results reported 

in Table A2 of Appendix A indicate that the estimated VAR models do not have any issues of instability, 

serial correlation, non-normality, or heteroscedasticity; hence they are well-specified and can be used 

for the impulse-response analysis. Figure 3 illustrates the cumulative effects of shocks to the growth 

rates of world GDP, fiscal indicators, and non-oil private sector GDP on non-oil private sector GDP 

growth in a 10-year horizon. 

Figure 3. The accumulated responses of non-oil private sector GDP growth, ∆y. 

Panel A: Shocks to   
∆yw ∆gt ∆y 

 
   
Panel B: Shocks to   

∆yw ∆gca ∆y 

 
   
Panel C: Shocks to   

∆yw ∆gcu ∆y 

 
   

 
8 Note that we also used VEC models to assess multipliers and the obtained results were quite close to those from the VAR 
models reported here. 
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والجارية والرأسمالية على الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
الخاص غير النفطي9. ومن ناحية أخرى، تشير نتائج اختبار 
ما بعد التقدير الواردة في الجدول )A2( من الملحق األول 

)أ( إلى أن نماذج متجه االنحدار الذاتي المقدرة ليس بها أي 
مشكالت تتعلق بعدم االستقرار أو االرتباط التسلسلي 

أو غير الطبيعي أو عدم تجانس التباين، ومن ثم فإنها 
محددة بنحو جيد ويمكن استخدامها لتحليل االستجابة 
النبضية. يوضح الشكل )3( اآلثار التراكمية للصدمات 

على معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 

.y∆ ،الشكل 3. االستجابات المتراكمة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

المجموعة )أ(. الصدمات التي يعترض لها كل من

المجموعة )ب(. الصدمات بالنسبة لكل من

المجموعة )ج(. الصدمات بالنسبة لكل من



17 مراجعات في المضاعفات المالية للمملكة العربية السعودية

 التحليل التجريبي والمناقشة

والمؤشرات المالية والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
الخاص غير النفطي على نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع الخاص غير النفطي في مدى فترة زمنية مدتها 
عشر سنوات.

كذلك نجد أن نتائج االستجابة النبضية متسقة، فعلى 
سبيل المثال، توضح جميع المجموعات الواردة في 

الشكل )3( أعاله التأثيرات اإليجابية على نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي ابتداًء 

من الصدمات إلى معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي ومؤشرات المالية العامة. كما توضح الرسوم 
البيانية في العمود الثالث أيًضا التأثير الذاتي اإليجابي 

لنمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 
النفطي.

يشير التأثير اإليجابي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي على نمو القطاع الخاص غير النفطي في 

المملكة العربية السعودية إلى أن النمو العالمي يؤدي 
إلى زيادة الطلب على سلع وخدمات المملكة، وعلى 

صادرات الطاقة بصفة خاصة التي تعزز بدورها النشاط 
المحلي اإلجمالي للمملكة )راجع الرسوم البيانية في 

العمود األول(. ونجد أن هذه النتيجة تتوافق مع الدراسات 
 Espinoza and Senhadji 2011( التي أجراها كل من

and Fouejieu et al. 2018(، مما يؤكد أن الطلب 
الخارجي سيزيد من صادرات المملكة العربية السعودية 

وسينعكس بالتالي على النشاط االقتصادي. بينما 
تتجلى الصادرات الخاصة غير النفطية بوصفها جزًءا من 
إجمالي الصادرات السعودية بصورة مباشرة في تمثيل 

جانب الطلب للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص 
غير النفطي. غير أنه بإمكان عائدات الصادرات النفطية 
التي تعود إلى الحكومة أن تؤثر تأثيًرا إيجابًيا على الناتج 
المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من خالل 

النفقات الحكومية.

عالوة على ذلك، يوضح الرسمان البيانيان الثاني والثالث 
في العمود األوسط من الشكل )3( أن الصدمات التي 

تتعرض لها النفقات الرأسمالية تكون لها تأثيرات إيجابية 
أكثر ثباًتا من تلك التي تتعرض لها النفقات الجارية على 

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، 
إذ استمرت األولى قرابة سبع سنوات ونصف السنة 

مقابل عامين للثانية. كذلك يبين الرسمان البيانيان األول 
واألوسط التأثير المستمر إلجمالي النفقات على الناتج 

المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، بسبب 
التأثير الشديد لإلنفاق الرأسمالي.

ويوضح الجدول )3( المضاعفات الفورية المحسوبة 
)قصيرة المدى( والتراكمية )طويلة المدى( للنفقات 

المالية للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 
النفطي في المملكة العربية السعودية.

المتغير المالي
المضاعف

طويل المدى قصير المدى

0.110.41إجمالي اإلنفاق

0.080.47النفقات الرأسمالية

0.130.32النفقات الجارية

الجدول 3. المضاعفات المالية قصيرة وطويلة المدى.
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يوضح الجدول أعاله -كما هو متوقع- أن مضاعفات إجمالي 
اإلنفاق الحكومي ضئيلة في األمد القريب وكبيرة على 

المدى البعيد. ومع ذلك تظهر النفقات الرأسمالية والجارية 
اختالفات في المديين القصير والطويل، ونجد أن لإلنفاق 

الرأسمالي أدنى مضاعف على المدى القصير ولكنه 
يعد األعلى على المدى الطويل، ويصل إلى ذروته البالغة 
0.56 بعد ثالث سنوات من الصدمة ثم ينخفض تدريجًيا 

إلى 0.47. بينما نجد أن اإلنفاق الجاري أعلى من اإلنفاق 
الرأسمالي على المدى القصير، إذ وصل إلى 0.32 بعد 
عامين، غير أنه ليس ذا داللة إحصائية عند مستوى 5 ٪.

وتشير النتائج من ناحية أخرى إلى أنه في حالة قيام 
الحكومة بزيادة اإلنفاق الرأسمالي أو الجاري بمقدار 

100 ريال سعودي لكل منهما، فسينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على المدى القصير 

بمقدار يتراوح ما بين 8 و13 ريال سعودي على التوالي. 
وأن حجم مضاعف اإلنفاق الرأسمالي سيرتفع إلى 

ذروة تتراوح ما بين 50 ثم 60 ريااًل سعوديًا على المدى 
الطويل )سبع سنوات بعد الصدمة(. كما لوحظ أن اإلنفاق 
الرأسمالي الذي يحتوي على استثمارات في مجاالت مثل 

رأس المال البشري والتكنولوجيا والبحوث على نطاق 
واسع، يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي طويل األجل 

ولكنه يظهر تأثيًرا ضئياًل أو معدوًما على المدى القصير. 
والعكس صحيح بالنسبة لإلنفاق الجاري، مثل اإلنفاق 
على األجور الحكومية والرواتب والعالوات والتحويالت 

إلى األسر التي لها تأثيرات نمو أكبر على المدى القصير 
مقارنة باإلنفاق الرأسمالي.

نالحظ بمقارنة النتائج التي توصلنا إليها في الجدول )3( 
مع نتائج الدراسات السابقة المدرجة في الجدول )1(، أن 
إجمالي مضاعف اإلنفاق الحكومي على المدى القصير 

للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي البالغ 
 )Espinoza et al. 2013( يساوي ما توصل إليه )0.1(
 Espinoza( الذي قدره )وهو قريب من اإلجمالي )0.2

and Senhadji 2011(، وأقل بكثير من إجمالي )0.9( 
الذي قام بحسابه )Al-Abri et al. 2018(. كذلك نالحظ 
بعض أوجه القصور المحتملة في تلك الدراسة؛ أواًل، يقدر 

إجمالي مضاعف اإلنفاق الحكومي على المدى القصير 
للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بمقدار يتراوح 
ما بين )0.755 و0.895(، باستبعاد وإدراج تدفقات 

التحويالت المالية في نموذج متجه االنحدار الذاتي على 
التوالي. وخلصت الدراسة إلى أن دراسة التحويالت المالية 

تلعب دوًرا ضعيًفا -إن وجد- في تأثير اإلنفاق الحكومي 
على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.

ويبدو أن هذه النتائج واالستنتاجات مخالفة للتوقعات؛ 
ألن نظرية االقتصاد الكلي توضح أنه ينبغي أن تقلل 

تدفقات التحويالت المالية -باعتبارها مصدًرا للتسرب- 
 Al-Abri( من حجم مضاعف اإلنفاق. ثانًيا، تقدر دراسة

et al. 2018( أن 0.9 يمثل المضاعف قصير المدى 
لإلنفاق الحكومي اإلجمالي على الناتج المحلي اإلجمالي 

غير النفطي، لكنها تجد أن المضاعف على المدى 
الطويل غير ذي أهمية من الناحية اإلحصائية. ونالحظ أن 
هذه النتائج ال تتوافق مطلًقا مع نتائج الدراسات الواردة 
في الجدول )1( ويصعب تبريرها. ثالًثا، لم يدرس البحث 

قضايا االقتصاد القياسي دراسة كافية )على سبيل 
المثال: لم يذكر اختبار جذر الوحدة المستخدم مع أو 

بدون انقطاع هيكلي، ونعني بذلك مجموعة االنحدارات 
الحتمية المحددة في اختبار جذر الوحدة وتقديرات متجه 

االنحدار الذاتي، سواء كانت نماذج متجهات االنحدار 
الذاتي مستقرة وقيمها المتبقية خالية من االرتباط 

التسلسلي والتغاير، وغيرها(.

باالنتقال إلى مضاعف اإلنفاق الرأسمالي الحكومي، 
يعد مضاعفنا على المدى القصير )0.1( قريًبا من 

مضاعف )0.2( الذي قام صندوق النقد الدولي )2016( 
بتقديره للفترة ما بين 1980 - 2015م إال أنه يعد أصغر 

 Espinoza and( الذي توصل إليه )من مضاعف )0.5
Senhadji 2011( لألعوام 1975 - 2009م. أما على 

المدى الطويل، فتشير هاتان الدراستان إلى مضاعفات 
اإلنفاق الرأسمالي بمقادير تتراوح ما بين )0.8 و1.0( 

على التوالي، في حين نجد أن دراسة الحقة لصندوق 
النقد الدولي )2017( قامت بقياس مضاعف بمقدار 

)0.6( لألعوام 1990 - 2016م. ونجد أن مضاعفنا البالغ 
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)0.5( يعتبر أصغر من المضاعفين األولين ولكنه األقرب 
إلى المضاعف الثالث الموجود في دراسة صندوق النقد 

الدولي )2017(، والتي تقارب فترتها التحليلية فترتنا.

أخيًرا، فإن مضاعفنا لإلنفاق الجاري على المدى القصير 
البالغ )0.1( يساوي ذلك المضاعف الذي توصل إليه 
)Espinoza and Senhadji 2011(، ولكنه أقل من 

المضاعف البالغ )0.3( الذي الحظه صندوق النقد الدولي 
)2016(. وقد توصلت دراستا صندوق النقد الدولي 

لألعوام )2016 - 2017م( إلى مضاعفات طويلة المدى 
 Espinoza and Senhadji( في حين قام ،)بمقدار )0.5

2011( بتقدير مضاعف )0.1(، وهنا يتوسط تقديرنا 
للمضاعف البالغ )0.3( هذين المضاعفين.

تعد المضاعفات المقدرة في هذا البحث بوجه عام قريبة 
من تلك المذكورة في الدراسات السابقة، ولكنها عادة 

ما تكون أقل منها بقليل. ويعزى ذلك إلى االختالفات 
الموجودة بين هذه الدراسات في الفترات التي شملتها 
العينة، واستخدام الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

مقابل الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 
النفطي، إضافة إلى اإلجراءات التجريبية المختارة. ولقد 

  )Fouejieu et al. 2018(10 أظهرت الدراسة التي أجراها
أن المضاعفات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي 

قد انخفضت خالل الفترة األخيرة لتراجع أسعار النفط 
-ولعل هذا يفسر جزئًيا سبب امتداد تقديراتنا حتى عام 
2018م- وأدت إلى التوصل إلى مضاعفات أصغر قلياًل 
من تلك التي توصلت إليها دراسات سابقة لم تتضمن 

تغطية الفترة األخيرة من تراجع أسعار النفط.

المضاعفات في األوقات السيئة والجيدة

تالحظ المؤلفات العلمية بصفة عامة أن مضاعفات 
اإلنفاق تعد ضئيلة أو غير مهمة خالل أوقات التوسع، 

 Auerbach and( وكبيرة ومهمة أثناء فترات الركود
 Gorodnichenko 2012, 2013; Ramey and Zubairy

 2018; Arin et al. 2015; Mencinger et al. 2017;
Biolsi 2017(، وينطبق هذا على اإلنفاق الجاري على 

وجه الخصوص؛ ألن الحكومات عادة ما تقوم بخفض 
اإلنفاق الرأسمالي أثناء فترات الركود.

قمنا بفحص فترة الركود 1983 - 1987 وفترة التوسع 
2004 - 2010م، وذلك بغرض اختبار ما إذا كانت 

المالحظة العامة أعاله تنطبق على االقتصاد السعودي 
أم ال. ويوضح الشكل )1( أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع الخاص غير النفطي قد انخفض بمعدل متوسط 
سنوي يتراوح ما بين 3 ٪ و16 ٪ بشكل إجمالي خالل 

فترة الركود. بينما نجد أن الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع الخاص غير النفطي على عكس ذلك، خالل فترة 
االزدهار االقتصادي في الفترة من عام 2004م إلى عام 

2010م، شهد متوسط نمو سنوي بلغ 10 ٪، مع ارتفاع 
بنسبة 13 ٪ في عام 2004م وانخفاض بنسبة 6 ٪ في 

عام 2009م.

ولتقدير تأثير المضاعف في فترات الركود والتوسع، 
أعدنا تحديد نموذج متجه االنحدار الذاتي الذي يصوغ تأثير 

اإلنفاق الحكومي الجاري على الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع الخاص غير النفطي، واستخدمنا طريقة تقسيم 

تفاعل المتغير الصوري )المفصل في الملحق الثاني 
“ب”(. تعد نماذج متجه االنحدار الذاتي المقدرة لحاالت 
الركود والتوسع محددة تحديًدا جيًدا ويمكن استخدامها 

لتحليل االستجابة النبضية ألنها تجتاز بنجاح اختبارات عدم 
االستقرار أو االرتباط التسلسلي أو غير الطبيعي أو عدم 

تجانس التباين. ووثقت نتائج التقديرات واالختبارات في 
الجدول )ب1( من الملحق الثاني )ب(.

توضح الرسوم البيانية )أ وب( في الشكل )4( استجابات 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

المتراكمة لصدمة االنحراف المعياري في نمو اإلنفاق 
الحكومي الجاري في مرحلتي الركود والتوسع.
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partition approach of dummy variable interaction (detailed in Appendix B). The estimated VAR models 

for the recession and expansion states are well-specified and can be used for the impulse-response 

analysis as they successfully pass instability, serial correlation, non-normality, or heteroscedasticity tests. 

The estimation and test results are documented in Table B1 of Appendix B. 

Graphs A and B in Figure 4 illustrate the accumulated responses of non-oil private sector GDP growth 

to the one standard deviation shock in government current spending growth in recession and expansion 

phases, respectively. 

Figure 4. The accumulated responses of non-oil private sector GDP to current spending. 

Graph A. Recession state Graph B. Expansion state 

  

Graph A shows that during the recession period, the impact of current spending on non-oil private 

sector GDP is statistically significant and lasts about two years, very similar to the duration of the impact 

of the former on the latter for the entire period shown in Panel C of Figure 3. This indicates that the 

pattern/trajectory of the effect of current spending on non-oil private sector GDP is similar regardless 

of whether the whole period or only the recession state is considered. This finding is supported by the 

accepted understanding in the literature of how current spending impacts the economy, as discussed 

above. For the recession state, we calculate a short-run multiplier for current spending of 0.22, 

substantially larger than the 0.13 for the entire sample period. This aligns with theoretical expectations 

and the findings of previous studies. The Keynesian view states that by boosting aggregate demand, 

fiscal spending will have a larger positive impact on economic growth during recession than in normal 

times. Numerous more recent studies, including those mentioned earlier in this section, support this 

view. Moreover, Riera-Crichton et al. (2015) show that the magnitude of the spending multiplier in a 

recession depends on whether the underlying fiscal policy is countercyclical or procyclical. They 
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الشكل 4. استجابات الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي المتراكمة اإلنفاق الجاري.

الرسم البياني )ب(: حالة التوسعالرسم البياني )أ(: حالة الركود

يوضح الرسم البياني )أ( أعاله أن تأثير اإلنفاق الجاري 
على الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 
خالل فترة الركود، يكون ذا داللة إحصائية ويستمر حوالي 

عامين وهو مشابه تماًما لمدة تأثير األول على األخير 
طوال الفترة الموضحة في المجموعة )ج( من الشكل 

)3(. مما يدل على أن نمط ومسار تأثير اإلنفاق الجاري 
على الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 

متشابه، بغض النظر عما إذا كانت الفترة بأكملها أو 
حالة الركود فقط هي التي درست وأخذت في الحسبان. 

ويدعم هذه النتيجة التفاهمات المقبولة الواردة في 
المؤلفات العلمية حول كيفية تأثير اإلنفاق الحالي على 
االقتصاد، كما نوقش أعاله. أما بالنسبة لحالة الركود، 

فإننا نقوم بحساب مضاعف قصير المدى لإلنفاق الحالي 
يبلغ )0.22( وهو أكبر بكثير من المضاعف )0.13( لفترة 
العينة بأكملها، ويتوافق هذا مع التوقعات النظرية ونتائج 

الدراسات السابقة. إذ تنص وجهة النظر الكينزية11 على 
أنه سيكون لإلنفاق المالي من خالل زيادة الطلب الكلي 

تأثير إيجابي أكبر على النمو االقتصادي أثناء فترات 
الركود مقارنة باألوقات العادية. ولعل العديد من الدراسات 

الحديثة تدعم هذا الرأي، بما فيها تلك المذكورة سابًقا 
في هذا القسم. أضف إلى ذلك أن دراسة 

)Riera-Crichton et al. 2015( توضح أن حجم مضاعف 
اإلنفاق في فترة الركود يعتمد على ما إذا كانت السياسة 

المالية األساسية معاكسة للدورات االقتصادية أم 
مسايرة للتقلبات الدورية، ويقدرون أن حجم مضاعف 
اإلنفاق يكون أصغر إذا سادت سياسة مالية مسايرة 

للدورة االقتصادية مقارنة بالحجم األعلى للمضاعف مع 
السياسة المالية المعاكسة للدورة االقتصادية.

باالنتقال إلى المملكة العربية السعودية، يوضح الجزء 
)ب( من الشكل )2( أن نمط نمو اإلنفاق الحكومي 

الحقيقي الجاري خالل الفترة ما بين 1983 - 1987م ال 
يدعم وجود سياسة معاكسة للدورة االقتصادية، إذ 

إن معدالت النمو اإليجابية والسلبية تتبعان بعضهما 
البعض )حتى القيم االسمية لإلنفاق الجاري قد تراجعت 

باستمرار في الفترة ما بين 1984 إلى 1986م(. كما 
بلغت نسبة معدل النمو التراكمي لإلنفاق الجاري 

الحقيقي في الفترة ما بين 1983 إلى 1987م 48 ٪، مما 
أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير 
النفطي بنسبة 7 ٪، وحسبت مرونة األول فيما يتعلق 

باألخير بنحو 0.14 من تحليل االستجابة النبضية في هذا 
البحث. وإذا كانت الحكومة قد اتبعت فيما سبق سياسة 

معاكسة للتقلبات الدورية من خالل زيادة إنفاقها كل 
عام خالل فترة الركود وبالتالي تحقيق نمو تتجاوز نسبته 

48 ٪، لكان من شأن ذلك أن يحقق مزيًدا من النمو في 
القطاع الخاص غير النفطي ويقلص مدة الركود، وهذا 
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 Vegh :ما تدعمه المؤلفات العلمية في هذا الصدد )راجع
and Vuletin [2014]، وغيرها من الدراسات(.

أما فيما يتعلق بتأثير اإلنفاق الجاري على الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي خالل فترة التوسع، 

فيتضح من الرسم البياني )ب( من الشكل )4( أن تأثير 
األول على األخير غير ذي داللة إحصائية. ولقد قمنا 

باختبار مواصفات نماذج مختلفة لمتجه االنحدار الذاتي 
لإلنفاق الجاري لفترة التوسع، لكن لم يكن ألي منها 

استجابة ذات داللة إحصائية في نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي للصدمات في 

نمو اإلنفاق الجاري. لذا توصلنا إلى أن التأثير المضاعف 
لإلنفاق الجاري غير ذي داللة إحصائية خالل فترة التوسع. 

ويتماشى هذا مع اإلطار الكينزي الذي يفترض أن 
اإلنفاق المالي أثناء فترة التوسع االقتصادي يزيد من 

التضخم ولكنه ال يخلق نمًوا اقتصادًيا ألن العمالة ورأس 
المال تم استخدامهما فعلًيا وبالكامل. وبالفعل نالحظ 
أن الطفرة التي شهدتها الفترة ما بين 2004 - 2010م 
جلبت معها أعلى معدالت للتضخم خالل كامل الفترة 

ما بين 1983 - 2018م، مما يدعم وجهة نظر كينز في 

هذا الصدد. وتؤكد النتائج التي توصلنا إليها تلك النتائج 
 )Riera-Crichton et al. 2015( التي توصل إليها

الذين الحظوا أن مضاعفات اإلنفاق المالي ليس لها 
تأثير ذا داللة إحصائية على النمو االقتصادي في دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أثناء فترة التوسع 
االقتصادي. كذلك توصل )Biolsi 2017( إلى نفس 

النمط - يتضاءل اإلنفاق الحكومي كلما توسع االقتصاد 
العالمي- أي أن معدالت البطالة تكون أقل من مستواها 
الطبيعي. لذلك نستنتج أنه يتعين على حكومة المملكة 

العربية السعودية أيًضا اتباع سياسة مالية معاكسة 
للتقلبات الدورية في فترات التوسع. وعلى الرغم من 

أن نمو اإلنفاق الحكومي الجاري بالقيمة الحقيقية كان 
إيجابًيا في كل عام من الفترة الممتدة ما بين 2004 
إلى عام 2010م، إال أن تأثيره المضاعف على النمو 

االقتصادي كان ضئياًل من الناحية اإلحصائية. أو بعبارة 
أخرى، كان بإمكان الحكومة أن تقوم بداًل من زيادة 

اإلنفاق الجاري بتوجيه المزيد من الموارد إلى قنوات أخرى 
تعمل على تحسين النمو االقتصادي، مثل رأس المال 

البشري وأنشطة البحث والتطوير والتطور التكنولوجي 
أو خفض الدين العام.
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قمنا في هذه البحث بتحليل المضاعفات المالية القتصاد 
المملكة العربية السعودية لفترة عينة تشمل بيئة أسعار 

النفط المنخفضة التي شهدناها مؤخًرا. وتناولنا على 
عكس معظم األبحاث السابقة، الخصائص العشوائية 

)التكامل والتكامل المشترك( للبيانات التي تم فحصها. 
وقد أجرينا باإلضافة إلى ذلك اختبارات ضعف التجانس 

الخارجي للتأكد من أن المؤشرات المالية خارجية المنشأ 
للقطاع غير النفطي. وقمنا بتقدير المضاعفات المالية 

لفترات الركود والتوسع لفحص ما إذا كانت تختلف 
اختالًفا جوهرًيا أم ال.

ونستنتج بشكل عام أن السياسة المالية تلعب دوًرا هاًما 
في النمو االقتصادي للمملكة، كما تشير النتائج التي 

توصلنا إليها إلى أن من شأن السياسة المالية المعاكسة 
للتقلبات الدورية أن تدعم النمو االقتصادي وزيادة كفاءة 

اإلنفاق بنحو أفضل، ويجب على السلطات في الوقت 
نفسه أن تضع في اعتبارها أن تعظيم أثر المضاعف 
طويل المدى لإلنفاق الرأسمالي يتطلب التخصيص 

الدقيق لألموال للقطاعات والمشاريع ذات التأثير الكبير 
المحتمل على االقتصاد والتوظيف.

خفضت الحكومة السعودية نفقاتها الجارية والرأسمالية 
في عامي 2015 و2016م ألغراض ضبط أوضاع المالية 
العامة، لكنها زادت الحًقا من اإلنفاق بالتزامن مع توسع 
تدفقات إيرادات الموازنة في إطار برنامج تحقيق التوازن 
المالي. وقد قمنا بتقدير مضاعفات أصغر قلياًل مقارنة 

بتلك المضاعفات التي قدرت في الدراسات السابقة 
للمملكة العربية السعودية. ويعني هذا أن حجم اآلثار 

السلبية المحتملة لخفض اإلنفاق الحكومي على النمو 

االقتصادي سيكون أقل مما كان يعتقد سابًقا. وقد 
ترغب الحكومة -في هذا الصدد- في النظر في خفض 

مكونات اإلنفاق الجاري األقل إنتاجية، إذ تقدر آثار 
النمو طويل المدى لإلنفاق الرأسمالي بأنها أعلى من 
تلك الخاصة باإلنفاق الجاري. ويتماشى هذا أيًضا مع 

مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي لجعل اإلنفاق 
الحكومي والقطاع العام أكثر كفاءة. ولقد توصلت 

الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي )على سبيل 
المثال: ]Fouejieu et al. [2018( إلى نتائج مماثلة 

وأصدرت ذات التوصيات لدول مجلس التعاون الخليجي، 
بما فيها المملكة العربية السعودية.

قد ترغب السلطات المالية في االلتفات إلى حقيقة أن 
التحليل التجريبي أظهر أن حجم مضاعف اإلنفاق يكون 

أكبر في فترة الركود مقارنة بحجمه في األوقات العادية. 
وبناًء عليه، فإن من شأن التوسع المالي من خالل 

زيادة اإلنفاق أثناء فترات الركود أن يساعد االقتصاد 
على التعافي في وقت أبكر مما كان يمكن أن يكون 
عليه الحال بخالف ذلك. وسيكون هذا مفيًدا بالنسبة 

للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص -ال سيما 
في الوقت الراهن- للتخفيف من آثار تراجع أسعار النفط 

العالمية وإصالحات أسعار الطاقة المحلية. وتبقى 
السياسات المعاكسة صحيحة في أوقات التوسع، أي 

أنه يتعين على الحكومة إجراء عمليات انكماش مالية عن 
طريق تقليل اإلنفاق خالل أوقات التوسع االقتصادي؛ 

إذ تظهر نتائجنا أن اإلنفاق ال يسهم في النمو 
االقتصادي. وقد تختار الحكومة بداًل من ذلك تخصيص 

المبالغ المدخرة للمشاريع التي تعزز النمو االقتصادي أو 
لسداد الديون الخارجية.

الخالصة ورؤى السياسية
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الهوامش

1 يشير المضاعف المالي )The Fiscal Multiplier( إلى نسبة الدخل القومي اإلضافي للبالد، وإلى الزيادة األولية في اإلنفاق 

أو تخفيض الضرائب التي أدت إلى حدوث هذا الدخل اإلضافي. ويقصد بمضاعف اإلنفاق الحكومي 
)Government Expenditure Multiplier( المعامل العددي النسبي الذي يوضح الحالة التي تكون فيها الزيادة في الدخل 

أكبر من الزيادة في اإلنفاق الحكومي، ويسمى تأثير التغيير في الدخل بعد التغيير في اإلنفاق الحكومي بمضاعف اإلنفاق 
الحكومي ويرمز له بالرمز )KG(، ويتم التوصل إلى هذه النسبة العددية من خالل ما تمارسه هذه الزيادة على اإلنفاق 

االستهالكي، بمعنى أن أثر المضاعف يتوقف على الميل الحدي لالستهالك، ويزداد هذا المعامل بازدياد الميل الحدي 
لالستهالك وينخفض بانخفاضه.

2 الحظ أن قيم المؤشرات المالية والناتج المحلي اإلجمالي )الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي( للسنوات األخيرة قد تختلف 

في إصدارات مختلفة من اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي بسبب المراجعة والتحديث.

3 ال نأخذ في االعتبار الدراسات الجماعية التي تضمن فيها المملكة العربية السعودية ولكن لم يحسب المضاعف الخاص بالبلد 

.)Elkhdari et al. 2018 and Fouejieu et al. 2018( أو اإلبالغ عنه، مثل دراسة

4 نقوم بتحليل البيانات ابتداء من عام 1983م لسببين: أواًل قمنا بعد الدراسات السابقة للمضاعف المالي للمملكة العربية 

السعودية، بتقليص المؤشرات المالية باستخدام مؤشر أسعار المستهلك )CPI( الذي بدأ في عام 1980م مع األخذ في 
االعتبار تأخر المتغيرات األولى في جذر الوحدة واختبارات التكامل المشترك وكذلك في تقديرات )VAR /VECM( لعام 1983م 
Es-( 1983م شديدة التقلب وتشوه تحليل المتغيرات، إذ يذكر  الذي يعد أقرب عام ممكن للتحليل. ثانًيا تعد بيانات ما قبل عام

pinoza and Senhadji 2011( أيًضا أن استخدام بيانات ما قبل عام 1975م يتسبب في عدم استقرار المعامل في التقديرات 
االقتصادية القياسية.

5 قام الباحثون )Cerisola et al. 2015( بتقدير اإلنفاق المالي ومضاعفات الضرائب باستخدام شريحة متجه االنحدار الذاتي 

الهيكلية )VAR( للفترة 1990 - 2008م وباستعمال البيانات المجمعة من 19 دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وباكستان )MENAP(، وذكر الباحثون أنه يمكن حساب المضاعفات الخاصة بكل بلد على حدة من مجموع 31 دولة في هذه 

المناطق. إال أننا في هذه الدراسة نستبعد الجدول )1( لألسباب التالية: )أ( أنها ال تقوم بإيراد المضاعفات الخاصة بالبلد، )ب( 
على الرغم من أن بإمكان المرء أن يحسب مضاعفات الدول تقنًيا، إال أنه سيتم حساب المضاعفات بناًء على المعلمات التي 

تقدر من خالل انحدار البيانات المجمعة وليس من االنحدار الخاص بالبلد المعني، )ج( يمكن القول إن المعلمات المقدرة لشريحة 
متجه االنحدار الذاتي الهيكلية لديها على األرجح مشاكل خطيرة مثل التكامل والتكامل المشترك وخصائص التبعية المقطعية 

للبيانات التي تم تجاهلها.

6 لم يتم إيراد القيم االسمية للنفقات الجارية والرأسمالية واإلجمالية لعامي 1990 و1991م في مؤسسة النقد العربي 

.OE )2017( ؛ وقد استقيناها من)السعودي )2018

7  أخذت قيم مؤشر أسعار المستهلك )2013 = 100( للفترة من 2001م إلى 2018م من مؤسسة النقد العربي السعودي 

)2018(، وقيم مؤشر أسعار المستهلك )2007 = 100( للفترة ما بين 1980 - 2000م من )OE )2017 وكالهما أعيد تأسيسه 
في عام 2010 = 100 ليكون متوافًقا مع القيمة المضافة للقطاع الخاص غير النفطي.

8 عندما نقسم المرونة المحسوبة للناتج بالنسبة للمتغير المالي على نسبة متوسط قيمة المتغير المالي للناتج، فإننا نحصل 

على نسبة التغير في الناتج إلى التغير في المتغير المالي.

9 الحظ أننا استخدمنا أيًضا نماذج متجه تصحيح الخطأ لتقييم المضاعفات، وكانت النتائج التي تم الحصول عليها قريبة جًدا من 

تلك الموجودة في نماذج متجه االنحدار الذاتي المذكورة هنا.
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10 على سبيل المثال قام )Espinoza and Senhadji 2011( بحساب المضاعف طويل المدى باستخدام نسبة التغير التراكمي 

في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي إلى التغير األولي في المؤشرات المالية، بينما نقوم باحتسابه عن طريق استخدام 
التغيرات التراكمية في كال المتغيرين مثلما ناقش )Ramey and Zubairy 2018( عيوب النهج األول.

11 يتمثل العنصر األساسي الذي تقوم عليه فكرة النظرية الكينزية في أنه يمكن لالقتصاد الكلي أن يكون في حالة من عدم 

التوازن لفترة طويلة، لذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها »األمريكي جون مينارد كينز، عراب االقتصاد الكينزي« إلى تدخل 
الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وذلك من أجل الحد من معدالت البطالة وزيادة نسب النمو.

12 يتمثل جوهر طريقة تفاعل المتغير الصوري في أن المتغير الصوري الذي يتم إنشاؤه لتضمين تأثير معين )على سبيل المثال: 

الركود أو التوسع( يضرب في معامل االنحدار )مثل اإلنفاق الحكومي( الذي يكون تأثيره موضع اهتمام.

 13 على سبيل المثال، استخدمت ورقة عمل حديثة تابعة لصندوق النقد الدولي أعدها )Fouejieu et al. 2018( النهج األساسي 
لتقدير ما إذا كان تأثير اإلنفاق الحكومي على النمو غير النفطي في بيانات مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي يختلف 

في الفترات الواقعة ما بين 2008 - 2016م و2011 - 2016م مقارنة بالعينة اإلجمالية. إال أن الباحثين أساءوا هنا تفسير تأثير 
التفاعل بين المتغيرات الصورية للفترة 2008 - 2016م ورأس المال الحكومي ومتغيرات اإلنفاق الجاري كأثر لهذه المتغيرات 

على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي لتلك الفترة. ومع ذلك ينبغي تفسير شروط التفاعل بحسب ما إذا كانت االختالفات 
بين تأثيرات اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي على النمو غير النفطي في الفترة 2008 - 2016م وتلك الموجودة في الفترة 

.)Gujarati 1970 ؛Gujarati and Porter 2009 1960 - 2007م ذات داللة إحصائية أم ال )راجع دراسة

الهوامش
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الملحق األول )أ(: 
تفاصيل تقديرات متجهي االنحدار الذاتي

)VAR/VEC( وتصحيح الخطأ

 )VAR2( ومتجه االنحدار الذاتي الثاني )yو gtو yw(بالنسبة لـ )VAR1( نقوم بتقدير متجه االنحدار الذاتي األول
بالنسبة لـ)yw وgca وy( ومتجه االنحدار الذاتي الثالث )VAR3( بالنسبة لـ)yw وgcu وy(، وحدد الحد األقصى لترتيب 

التأخر بثالثة، واختيار ترتيب التأخر األمثل باثنين وثالثة بالنسبة للمتجهات )VAR1 وVAR2 وVAR3( بناًء على المعيار 
الرئيس لوجود قيم متبقية خالية من االرتباط التسلسلي. تتضمن جميع متجهات االنحدار الذاتي )VARs( تقاطًعا 

واتجاه، كما أنها تشمل أيًضا متغير تحول صوري يقبل الوحدة للفترة ما بين 2004 - 2018م والصفر بخالف ذلك إليراد 
انقطاع هيكلي في )y(، الذي يعد المتغير الرئيس الذي يثير اهتمامنا، كما ناقشنا في الجزء األول من هذا البحث. 

كذلك يشتمل متجه االنحدار الذاتي )VAR1( على متغير تحول صوري يقبل الوحدة للفترة ما بين 1988 - 2018م 
والصفر بخالف ذلك إليراد االنقطاع الهيكلي في »yw« )راجع المجموعة »A« من الشكل 1( لتحقيق القيم المتبقية 

الغاوِسّية. ولقد اجتازت جميع متجهات االنحدار الذاتي بنجاح اختبارات ما بعد التقدير بما فيها االستقرار واالرتباط 
التسلسلي أو غير الطبيعي أو عدم تجانس التباين. ولم تورد نتائج االختبار في هذا البحث لعدم توفر المساحة 

الكافية، ولكن يمكن الحصول عليها من المؤلفين عند الطلب.

ثم قمنا بعد ذلك بتحويل نماذج متجهات االنحدار الذاتي األول والثاني والثالث )VAR1 وVAR2 وVAR3( إلى نماذج 
 Enders 2015;( وذلك باتباع منهجية كل من ،)VEC3و VEC2و VEC1( متجهات تصحيح الخطأ األول والثاني والثالث

Juselius 2006; Hendry and Juselius 2001( الختبار التكامل المشترك وضعف التجانس الخارجي. ووثقت نتائج 
.)A1( اختبارات التكامل المشترك واختبار ضعف التجانس الخارجي في الجدول
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)VEC1( نموذج متجه تصحيح الخطأ األول :)المجموعة )أ

نتائج اختبار التكامل المشترك

إحصاءات االختبار/ نوع االختبار: 
فقط عند التقاطع في معادلة 

التكامل المشترك ومتجه تصحيح 
)C in CE and VEC( الخطأ

فقط عند التقاطع في معادلة 
التكامل المشترك وليس في متجه 

تصحيح الخطأ 
)C and t in CE but not t in VEC(

[1] ***52.95[1] ***40.31التعقب:

[1]  **29.55[1] ***26.96الحد األقصى للقيمة الذاتية:

نتائج اختبار ضعف التجانس الخارجي:

χ2 (1)

     y                  gt                    ywyw and gt باالشتراك مع

    4.45**          0.37              0.52       0.62

)VEC2( نموذج متجه تصحيح الخطأ الثاني :)B( المجموعة

نتائج اختبار التكامل المشترك

إحصاءات االختبار/ نوع االختبار:
فقط عند التقاطع في معادلة 

التكامل المشترك ومتجه تصحيح 
)C in CE and VEC( الخطأ

فقط عند التقاطع في معادلة 
التكامل المشترك وليس في متجه 

تصحيح الخطأ 
)C and t in CE but not t in VEC(

[1] ***50.53[1] ***38.59التعقب:

[1] ***34.39[1] ***28.94الحد األقصى لمعامل التحول الخطي:

نتائج اختبار ضعف التجانس الخارجي 

χ2 (1)

     y                  Gcu                  ywyw and gt باالشتراك مع

 14.48***          0.17              1.47           1.69

)3VEC( نموذج متجه تصحيح الخطأ الثالث :A المجموعة

نتائج اختبار التكامل المشترك

إحصاءات االختبار/ نوع االختبار:
فقط عند التقاطع في معادلة 

التكامل المشترك ومتجه تصحيح 
)C in CE and VEC( الخطأ

فقط عند التقاطع في معادلة 
التكامل المشترك وليس في متجه 

تصحيح الخطأ 
)C and t in CE but not t in VEC(

[1] ***60.17[1] ***42.74التعقب:

[1]  **41.05[1] ***31.76الحد األقصى للقيمة الذاتية:

نتائج اختبار ضعف التجانس الخارجي:

χ2 (1)

     y                  gt                    ywyw and gt باالشتراك مع

12.23**          0.10              0.80       0.96

الملحق األول )أ(: تفاصيل تقديرات متجهي االنحدار الذاتي
)VAR/VEC( وتصحيح الخطأ

الجدول A1. نتائج اختبارات يوهانسون للتكامل المشترك واختبارات ضعف التجانس الخارجي.

مالحظات: تتمثل الفرضية الصفرية في اختبار التكامل المشترك في عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات، ولقد أخذت القيم الحرجة من بحث 
)MacKinnon et al. 1999(، وتتلخص الفرضية الصفرية في اختبار ضعف التجانس الخارجي في أن متغيًرا معيًنا خارجي المنشأ ضعيف التأثير، ويقصد بـكل من 

)C وt وCE( التقاطع واالتجاه الخطي ومعادلة التكامل المشترك. فيما تشير القيم الموجودة بين قوسين إلى عدد معادالت التكامل المشترك التي عثر عليها 
باستخدام اختبارات )التتبع والحد األقصى لمعامل التحول الخطي(، بينما تشير الرموز )*** و** و*( إلى رفض الفرضيات الصفرية عند مستويات األهمية 1 ٪ و5 ٪  

و10 ٪ على التوالي، وكانت الفترة المشمولة بالتقدير هي الفترة ما بين 1983 - 2018م.
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نركز في اختبار التكامل المشترك على خيارين: التقاطع واالتجاه والتقاطع فقط، والذين يتم تبنيهما على نطاق واسع 
في التحليالت التجريبية للعالقات االجتماعية واالقتصادية مقارنة بغيرها من خيارات االختبار، ولذلك تعد أكثر صلة 

بهذه الدراسة. كذلك يوفر خيار االتجاه أيًضا مقياًسا لتعيين المحددات األخرى للناتج مثل رأس المال والعمالة، التي لم 
تضمن في التحليل بسبب صغر حجم العينة.

الملحق األول )أ(: تفاصيل تقديرات متجهي االنحدار الذاتي

)VAR/VEC( وتصحيح الخطأ

)AR1( متجه االنحدار الذاتي األول :)A( الشريحة
a اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي :A1

إحصاء مضاعف الغرانجفترات التباطؤ
قيمة 

p - االحتمالية
1 7.810.55

210.240.33

3 6.920.65
b اختبار المعيارية :A2

قيمة - d.f.pالقيمةاإلحصائية

Skewness-0.4710.25

Kurtosis 3.4610.57

Jarque-Bera 1.6520.44
cاختبار عدم تجانس التباين :A3

قيمة - χ2d.f.pاإلحصائية

White197.171740.11
d اختبار درجة الثبات :A4

الجذرالمعامل

0.730.73

0.570.03 - 0.564954i

0.570.03 + 0.564954i

)VAR2( متجه االنحدار الذاتي الثاني :)B( الشريحة
a اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي :B1

قيمة - pإحصاء مضاعف الغرانجالتأخيرات

112.700.18

214.070.12

34.440.88
b اختبار المعيارية :B2

قيمة - d.f.pالقيمةاإلحصائية

Skewness-0.5610.17

Kurtosis 4.1710.15

Jarque-Bera 3.9620.14
c اختبار التغاير :B3

قيمة - χ2d.f.pاإلحصائية

White196.741740.11
d اختبار درجة الثبات :B4

الجذرالمعامل

0.71-0.17 - 0.684964i

0.51-0.17 + 0.684964i

0.61 0.58 - 0.174228i

الجدول A2.  نتائج اختبار ما بعد تقدير متجه االنحدار الذاتي.
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)VAR3( متجه االنحدار الذاتي الثالث :)C( الشريحة
a اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي :C1

إحصاء مضاعف الغرانجفترات التباطؤ
قيمة 

p - االحتمالية
16.690.67

29.020.44

37.580.58
b اختبار المعيارية :A2

قيمة - d.f.pالقيمةاإلحصائية

Skewness-0.3710.36

Kurtosis 3.6910.40

Jarque-Bera 1.5420.46
cاختبار عدم تجانس التباين :A3

قيمة - χ2d.f.pاإلحصائية

White185.451680.17
d اختبار درجة الثبات :A4

الجذرالمعامل

0.71-0.12 - 0.694863i

0.71-0.12 + 0.694863i

0.64 0.60 - 0.207896i

.y∆و gcu∆و yw∆بالنسبة لـ VAR3و y∆و gca∆و yw∆ لـ VAR2و y∆و gt∆و yw∆لـ VAR1 :مالحظات: نقوم بتقدير كل من

قمنا في جميع نماذج متجه االنحدار الذاتي )VAR( الثالثة، بتعيين طول التأخر على أنه اثنين )نسبة لصغر حجم العينة لدينا( وقد كان هذا 

كافًيا إلزالة االرتباطات التسلسلية من القيم المتبقية كما تشير نتائج اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي هنا.

تتضمن جميع نماذج متجهات االنحدار الذاتي )VARs( تقاطعات، فضاًل عن متغير صوري لتضمين نطاق واسع من الزيادة في )y( في عام 

2004م )راجع الشريحة B من الشكل 2(. كما يتضمن متجه االنحدار الذاتي األول )VAR1( متغيًرا صورًيا لتضمين نطاق واسع من الزيادة 

في )∆yw( في عام 1988م، بينما يتضمن متجه االنحدار الذاتي الثاني )VAR2( متغيًرا صورًيا لتضمين انخفاض كبير في )∆gca( في 

عام 1993م )راجع الشريحة B من الشكل 2( لتحقيق متبقي القيم الغاوِسّية.

a )أ( تتمثل الفرضية الصفرية في اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي في عدم وجود ارتباط تسلسلي في ترتيب التأخر )h( من 

القيم المتبقية. )ب( عادة ما يتم توزيع اختبارات النظام الطبيعي b لمعادلة )∆y( مصحوبة مع الفرضية الصفرية للقيم المتبقية. )ج( يأخذ 

اختبار وايت )White(c للتغاير الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود تغاير في القيم المتبقية. )د( تظهر نتائج اختبار درجة ثبات متجه 

االنحدار الذاتي )VAR( أن جميع المتجهات )VARs( مستقرة وال توجد جذور لخاصية متعددة الحدود خارج دائرة الوحدة، يعني )χ2( مربع كاي، 

وتعني )d.f( تعني درجة الخلو.

فترة التقدير هي الفترة ما بين 1983 - 2018م.

الملحق األول )أ(: تفاصيل تقديرات متجهي االنحدار الذاتي
)VAR/VEC( وتصحيح الخطأ
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الملحق الثاني )ب(: 
الجوانب الفنية لتقدير المضاعفات

في حاالت الركود والتوسع

طريقة تفاعل المتغير الصوري

كما ذكر أعاله، فقد تناولنا بالدراسة فترة الركود لألعوام 1983 - 1987م وفترة التوسع لألعوام 2004 - 2010م بناًء 
على المخطط الزمني للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، وألنه ال يمكن تشغيل نموذج متجه االنحدار 

الذاتي )VAR( بشكل منفصل في هذه الفترات، فقد استخدمنا طريقة تفاعل المتغير الصوري، وهو النهج التقليدي 
المتبع لمثل هذا التحليل في المؤلفات العلمية )راجع على سبيل المثال دراسة  Gujarati and Porter, 200912(. غير أننا 

 Gujarati « نفضل تطبيق نهج تقسيم تفاعل المتغير الصوري إلى النهج األساسي لتفاعل المتغير الصوري )راجع بحث
Vermeulen and Barkema 2001; Yip and Tsang 2007 ;1970 » لالطالع على النظرية وتطبيق كال النهجين(. 

وعلى الرغم من أنها مكافئة رياضًيا ويمكن بالتالي اشتقاقها من بعضها البعض، إال أن لها تفسيرات مختلفة. ويوضح 
)Yip and Tsang 2007( أن الباحثين يسيئون في بعض األحيان تفسير دور المتغير الصوري في النهج األساسي13، 

غير أن دراسة هذين الباحثين تناقش أيًضا عدًدا من مزايا نهج التقسيم مقارنة بالنهج األساسي. ومن ثم فقد 
استخدمنا نهج تقسيم تفاعل المتغير الصوري، وتأخذ معادلة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير 

النفطي في متجه االنحدار الذاتي الرابع )VAR4( الشكل التالي لتعكس تأثير اإلنفاق الجاري في حالة الركود:

∆𝑦𝑦! = 𝛼𝛼" +&𝛼𝛼#$∆𝑦𝑦!%$

&#

$'#
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&#

$'#
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&#

$'#

+&𝛼𝛼*$𝐷𝐷𝐷𝐷′ ∗ ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔!%$
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$'#

+ 𝑔𝑔!						(6) 

هنا يقبل )DE( الوحدة في الفترة ما بين 1983 - 1987م والصفر بخالف ذلك، ويقبل )DE( الوحدة في الفترة ما بين 
.DE^’= 1-DE  1988 - 2018م والصفر بخالف ذلك، أي أن

وبالمثل، فإن معادلة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في متجه االنحدار الذاتي الخامس 
)VAR5( أدناه، تأخذ الشكل التالي لتضمين تأثير اإلنفاق الجاري في حالة التوسع:

∆𝑦𝑦! = 𝑏𝑏" +&𝑏𝑏#$∆𝑦𝑦!%$

&'

$(#
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وهنا يقبل )DE( الوحدة في الفترة الواقعة ما بين 2004 - 2010م والصفر بخالف ذلك، فيما يقبل DE’ الوحدة في 

..DE’ = 1 - DE الفترات الواقعة ما بين 1983 - 2003م و2011 - 2018م والصفر بخالف ذلك، أي أن
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(VAR4( متجه االنحدار الذاتي الرابع :)A( المجموعة
a اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي :A1

قيمة - LM-Statisticpفترات التباطؤ

114.630.55

216.750.40

320.560.20
b اختبار المعيارية :A2

قيمة - d.f.pالقيمةاإلحصائية

Skewness-0.4410.28

Kurtosis 2.9610.96

Jarque-Bera 1.1720.56
c اختبار عدم تجانس التباين :A3

قيمة - χ2d.f.pاإلحصائية

White187.701800.33
d اختبار درجة الثبات :A4

الجذرالمعامل

0.79-0.04 - 0.785487i

0.79-0.04 + 0.785487i

0.56-0.16 - 0.536169i

)5VAR( متجه االنحدار الذاتي الخامس :)B( المجموعة
a اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي :B1

قيمة االحتمالية - pإحصاء مضاعف الغرانجالتأخيرات

113.240.66

217.450.36

319.660.24
b اختبار المعيارية :B2

قيمة - d.f.pالقيمةاإلحصائية

Skewness-0.1110.78

Kurtosis 2.7910.79

Jarque-Bera 0.1520.93
c اختبار عدم تجانس التباين :B3

قيمة - χ2d.f.pاإلحصائية

White206.821800.08
d اختبار درجة الثبات :B4

الجذرالمعامل

0.72-0.13 - 0.702945i

0.72-0.13 + 0.702945i

0.650.14 - 0.637261i

الملحق الثاني )ب(:
 الجوانب الفنية لتقدير المضاعفات في حاالت الركود والتوسع

.)VAR( نتائج اختبار ما بعد تقدير متجه االنحراف الذاتي .B1 جدول

مالحظات: يتضمن متجه االنحدار الذاتي الرابع )VAR4( المتغيرات الداخلية المنشأ التالية: )∆yw و DR’*∆gcu وDR’*∆gcu و∆y(، ويتضمن متجه 
.)y∆و DE’*∆gcuو DE*∆gcu و yw∆( :المتغيرات الداخلية المنشأ التالية )VAR5( االنحدار الخامس

تم تضمين المتغيرات الخارجية للتقاطع و)DR( في متجه االنحدار الذاتي الرابع )VAR4( والتقاطع و)DE( في متجه االنحدار الخامس )VAR5( عقب 
المناقشة الواردة في دراسة )Gujarati and Porter 2009 and Gujarati 1970(. أضف إلى ذلك أنه تم تضمين كل من )DP2004 وDP1986( في 
متجهي االنحدار الذاتي الرابع والخامس )VAR4 وVAR5( على التوالي، وذلك بغرض تضمين القيم المتطرفة الكبيرة في القيم المتبقية، مما يشوه 

الظروف الغاوِسّية، وتأخذ هذه المتغيرات الصورية الوحدة الواردة في الفترة ما بين 1986 - 2004م، والصفر في الحاالت األخرى.

غير أننا قمنا في كال نموذجي متجه االنحدار الذاتي بتعيين طول التأخر باثنين -نسبة لصغر حجم عينتنا- وكان ترتيب التأخير هذا كافًيا إلزالة االرتباطات 
التسلسلية من القيم المتبقية كما تشير نتائج اختبار مضاعف الغرانج هنا.

)أ( a تتمثل الفرضية الصفرية في اختبار مضاف الغرانج لالرتباط التسلسلي في عدم وجود ارتباط تسلسلي في ترتيب التأخر )h( من القيم المتبقية. 
 )White( يأخذ اختبار وايت )( مصحوبة مع الفرضية الصفرية للقيم المتبقية. )جy∆( لمعادلة b يتم في العادة توزيع اختبارات النظام الطبيعي )ب(

للتغاير c الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود تغاير في القيم المتبقية. )د( تظهر نتائج اختبار درجة ثبات متجه االنحدار الذاتي )d )VAR أن جميع 
المتجهات )VARs( مستقرة وال توجد جذور لخاصية متعددة الحدود خارج دائرة الوحدة، ويعني الرمز )χ2( مربع كاي، فيما يقصد بالرمز )d.f.( درجة الخلو.

كانت الفترة المشمولة بالتقدير هي الفترة الواقعة ما بين 1983 - 2018م.
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مالحظات
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تولى معالي الدكتور ماجد المنيف قيادة هذه الدراسة واإلشراف عليها، والتي تعد جزًءا من مشروع أبحاث 
ودراسات السياسات في نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية. ويهدف المشروع 

إلى إجراء البحوث والدراسات حول السياسات التي تعزز فهم بيئة االقتصاد الكلي والطاقة في المملكة العربية 
السعودية، بحيث تعود بالفائدة المرجوة لصانعي القرار في المملكة العربية السعودية تعينهم على وضع تدابير 

السياسات ذات الصلة.

نبذة عن المشروع

نبذة عن المؤلفين

يشغل منصب رئيس اللجنة االستشارية الدولية لكابسارك واألمين العام السابق 
للمجلس االقتصادي األعلى في المملكة العربية السعودية، وكان رئيًسا لجمعية االقتصاد 

السعودية وأستاًذا لالقتصاد بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

زميل أبحاث أول وقائد مشروع نموذج االقتصاد الكلي للطاقة العالمية بكابسارك، تشمل 
خبرته البحثية نمذجة االقتصاد القياسي والتنبؤ وتطبيق نماذج االقتصاد القياسي 

لتحليل السياسات واقتصاديات الطاقة، مع التركيز على الدول الغنية بالموارد الطبيعية 
بصفة خاصة.

معالي الدكتور/ ماجد المنيف

فخري ج. حسانوف
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