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1.الدوافع وأسئلة البحث

أن تطوير القطاع
ال شك ّ
غير النفطي في المملكة
سيساعد على تحقيق هذه
األهداف.

تهدف رؤية المملكة - 2030التي ُتعد خارطة طريق استراتيجية لمستقبل المملكة
العربية السعودية -إلى فك ارتباط االقتصاد السعودي بالعائدات النفطية من خالل
تنفيذ العديد من المبادرات االقتصادية واالجتماعية ،وتشمل األهداف االقتصادية
الرئيسة لرؤية المملكة  2030التي تم اإلعالن عنها في عام 2016م إلى زيادة
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من نسبة  ٪40إلى ،٪65
وزيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من
نسبة  ٪16إلى  ،٪50إضافة إلى خفض معدل البطالة من نسبة  ٪11.6إلى٪7
بحلول عام 2030م .كما تهدف هذه الرؤية كذلك إلى تعظيم المحتوى المحلي
إلى أقصى حد من خالل توطين مبلغ يزيد عن  70مليار دوالر أمريكي ،وجعل
الوكالء االقتصاديين أكثر فاعلية ،وزيادة اإليرادات الحكومية عن طريق رفع الدعم
المحلي للطاقة وإدخال عناصر جديدة لإليرادات غير النفطية ،مما يتيح المزيد من
أن تطوير القطاع غير النفطي في المملكة سوف
االستثمارات الحكومية .وال شك ّ
يساعد على تحقيق هذه األهداف .كما يمكن أن تمارس السياسة المالية أيضاً
ألن السياسة النقدية السعودية تتأثر من اتباع نظام سعر الصرف
دور ًا رئيساً ،نظر ًا ّ
الثابت (ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي).
من األهداف البارزة لرؤية المملكة ( )SV2030أن يكون القطاع غير النفطي في
المملكة العربية السعودية المحرك الرئيس للتنمية االقتصادية في المملكة،
ويعتبر تطوير القطاع غير النفطي وتقليل االعتماد على قطاع النفط أمر ًا حيوي ًا
يعد أقل تقلب ًا
إلثراء التنوع االقتصادي في البالد ،ال سيما ّ
أن القطاع غير النفطي ُ
وأكثر استدامة وتوليد ًا للوظائف من القطاع النفطي ،مما يساعد على استيعاب
األعداد المتزايدة من المواطنين السعوديين الذين يدخلون سوق العمل في كل عام.
التحول
ولقد وضعت العديد من برامج تحقيق الرؤية السعودية (- )2030مثل برنامج
ّ
الوطني ( )NTPوبرنامج تحقيق التوازن المالي ( -)FBPمبادرات وأهداف للمساعدة
فإن من المهم استكشاف الدور الذي
في تطوير القطاع غير النفطي ،وبالتالي ّ
يمكن أن تمارسه السياسة المالية في تطوير القطاع غير النفطي في البالد.

إن من المهم استكشاف
ّ
الدور الذي يمكن أن تلعبه
السياسة المالية في
تطوير القطاع غير النفطي
في البالد.

باإلضافة إلى األسباب المذكورة أعاله ،توجد خمسة أسباب رئيسة للداللة على
أهمية دراسة آثار السياسة المالية لتطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية
السعودية.
تعد السياسة المالية واحدة من سياسات االقتصاد الكلي الرئيسة لتعزيز
أوالُ :
ً
النمو االقتصادي.
ثانياً :تتبوأ السياسة المالية مركز ًا ُمهيمن ًا في االقتصادات الغنية بالموارد ،وعادة ما
تستكمل بسياسات أخرى.
1هذا مجرد تعليق على مشروع بحثي مستمر (تأثير السياسة المالية على الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي في المملكة العربية السعودية) ومن المتوقع أن يتم نشره كورقة مناقشة خاصة
بمركز كابسارك.
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ثالثاًُ :تعد شركة أرامكو السعودية -المملوكة للحكومة -المالك الوحيد للبنية التحتية
النفطية في البالد ،ويتم تحويل معظم إيراداتها إلى الميزانية الحكومية التي لها
دور حاسم في توزيع إيرادات مبيعات النفط وتخصيص الموارد في االقتصاد .ولقد
ٌ
أدى انخفاض أسعار النفط في اآلونة األخيرة إلى انخفاض كبير في عائدات البالد من
النفط ،وقد يتسبب ذلك في حدوث تغيرات هيكلية في تأثير اإلنفاق المالي العام
على تطوير القطاع غير النفطي.
عد السياسة المالية في المملكة العربية السعودية الوسيلة الوحيدة تقريب ًا
رابعاًُ :ت ُ
لتحويل إيرادات القطاع النفطي إلى القطاع غير النفطي.

بحثنا هذا يتمثل في
دراسة تأثير اإلنفاق
الحكومي على ميزانية
القطاع غير النفطي
في المملكة العربية
السعودية .

خامساً :تمارس المبادرات المالية السعودية دور ًا رئيس ًا في تشكيل إجمالي الطلب
في االقتصاد ،وتشمل هذه المبادرات عالوات الطاقة وغيرها من اإلعانات وخطط
تنمية القطاع الخاص بما فيها القروض الميسرة ،وذلك لتعزيز النمو االقتصادي وتنفيذ
"مشاريع جيجا" وبرامج تحقيق رؤية المملكة .2030
فإن هدف هذا البحث يتمثل في دراسة تأثير اإلنفاق الحكومي على ناتج
وبالتالي ّ
القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية على مدى فترة طويلة الستخالص
رؤى قد تكون مفيدة في صنع السياسات.
تتناول دراستنا األسئلة 2البحثية التالية:
• كيف يمكن للديناميكيات قصيرة األمد لإلنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي أن
تفسر نمو القطاع غير النفطي؟
أي آثار طويلة األمد لإلنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي على القطاع
• هل توجد ّ
غير النفطي؟ وإذا كان األمر كذلك ،فما مقدار الوقت الذي يحتاجه الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي للتك ّيف مع العالقة طويلة األمد في حالة اختالل التوازن
على المدى القصير؟
• هل تسبب انخفاض أسعار النفط في السنوات األخيرة في توقف تأثير اإلنفاق
الحكومي الجاري والرأسمالي على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي؟
2.القطاع غير النفطي واإلنفاق الحكومي
تمتلك حكومة المملكة العربية السعودية احتياطياتٍ نفطية ضخمة ،وتستخدم
عائداتٍ ناجمة عن بيع هذه االحتياطيات لتمويل اإلنفاق الحكومي ،ونتيجة لذلك يرتبط
المتحققة من مبيعاته النفطية ،فعلى
االقتصاد السعودي ارتباط ًا وثيق ًا باإليرادات ُ
عامي 2009م و2018م حوالي
سبيل المثال شكلت االيرادات النفطية في الفترة بين
ّ
 ٪80من إجمالي اإليرادات الحكومية.

شكلت المبيعات
النفطية في الفترة بين
عامي 2009م و2018م
ّ
حوالي  ٪80من إجمالي
اإليرادات الحكومية.

2سنبحث في تأثير اإلنفاق الحكومي على الفروع الرئيسة للقطاع الخاص مثل الصناعات
التحويلية غير النفطية والنقل واالتصاالت والتوزيع والبناء في مشروع بحثي آخر.
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حيث كان يمثل
يمارس اإلنفاق الحكومي دور ًا حيوي ًا في االقتصاد السعوديُ ،
في عام 2018م نسبة  ٪36من إجمالي الناتج المحلي و ٪64من الناتج المحلي
أن اإلنفاق الرأسمالي للحكومة (مثل االستثمارات
اإلجمالي غير النفطي .كما ّ
في رأس المال المادي والبشري) والنفقات الجارية (مثل األجور والرواتب) يولدان
طلب ًا على السلع والخدمات في االقتصاد .ويعتمد القطاع الخاص إلى حدٍ كبي ٍر على
العقود والمشاريع الحكومية التي توفر استثماراتٍ منخفضة المخاطر وذات عائدٍ
فإن اإلنفاق الجاري يزيد من دخل
مرتفع ( .)Callen et al. 2014باإلضافة إلى ذلك ّ
األسر مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات من القطاع الخاص الذي
يعتمد في الغالب على السلع والخدمات المستوردة .ويوضح الشكل رقم ( )1أدناه
الحركة المشتركة لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي واإلنفاق
الحكومي في المملكة العربية السعودية في الفترة بين األعوام 1989-2018م.
الشكل  .1اإلنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
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المصدر :حساب المؤلف بنا ًء على البيانات الرسمية.

أتاحت الطفرة النفطية األخيرة التي حدثت في الفترة (2003-2014م) للحكومة
السعودية زيادة إنفاقها بأكثر من أربعة أضعاف ،فقد تحول من مبلغ  257مليار ريال
سعودي في عام 2003م إلى مبلغ  1041مليار ريال سعودي في عام 2014م.
ولتلبية الطلب على تحقيق الرفاهية لألعداد المتزايدة من السكان ،قامت الحكومة
السعودية كذلك بزيادة إنفاقها على الصحة والتنمية االجتماعية بأكثر من أربعة
أضعاف خالل هذه الفترة ،فقد أنفقت الحكومة في عام 2014م مبلغ  78مليار
ريال سعودي على الصحة والتنمية االجتماعية ،كما ارتفع اإلنفاق الحكومي على
تنمية الموارد البشرية أربعة أضعاف خالل هذه الفترة ليصل إلى مبلغ  209مليار
أن تنمية الموارد البشرية تمثل نسبة حوالي  ٪25من إجمالي
ريال سعودي .ونجد ّ
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اإلنفاق الحكومي ،وهي ُتعد ثاني أكبر نسبة لإلنفاق الحكومي بعد الدفاع واألمن
تم إجراء استثمارات
( .)٪35كما تم إجراء استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية الجديدة وتحسين ضخمة في مشاريع البنية
المشروعات الحالية لزيادة كفاءة وإنتاجية الشركات في البالد ،ونتيجة لذلك ًشهدت ً التحتية الجديدة وتحسين
المملكة العربية السعودية في الفترة من عام 2003م إلى عام 2014م نموا اقتصاديا
قوي ًا بمعدل سنوي بلغ متوسطه حوالي  ،٪5وفي واقع األمر فقد نما الناتج المحلي المشروعات الحالية لزيادة
كفاءة وإنتاجية الشركات
بمعدل يفوق بكثير إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ متوسطه
اإلجمالي غير النفطي
ٍ
 ،٪7.2مدفوع ًا بزيادة اإلنفاق الحكومي (الشكل رقم ".)"2
في البالد.
الشكل  .2اإلنفاق الحكومي التاريخي للمملكة العربية السعودية.
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المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي (2019م).

3.مناقشة النتائج األولية
بافتراض ثبات العوامل األخرىُ ،يمكن للزيادة في اإلنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي
بنسبة  ٪1أن تؤدي إلى زيادة بنسبة  ٪0.3و ٪0.02في القيمة المضافة للقطاع غير
النفطي على المدى الطويل ،وبزيادة قدرها  ٪0.13و ٪0.01على التوالي على المدى
القصير .وتتوافق هذه النتائج مع المدارس الفكرية الراسخة ال سيما المنهج الكينزي
( ،)Keynesianفيما توصلت دراسات تجريبية أخرى أجريت على اقتصادات مختلفة
بما فيها االقتصاد السعودي -للنتيجة نفسها وهي األثر اإليجابي لإلنفاق الحكوميعلى اإلنتاج .وكذلك تبين لنا أن اإلنفاق الجاري أعلى تأثير ًا من اإلنفاق الرأسمالي،
منسجم مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات المالية السابقة التي أجريت في
وذلك
ٌ
المملكة العربية السعودية (على سبيل المثال :دراسات ;]Joharji and Starr [2014
.)]Eid and Awad [2017

تأثير السياسة المالية على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية

5

أن تأثيرات
وكذلك تبين لنا ّ
اإلنفاق الحالي أكثر تأثير ًا
من اإلنفاق الرأسمالي.

لقد وجدنا أيض ًا آثار ًا إيجابية للعمالة ورأس المال (ألغراض التبسيط ُيشير
مصطلحى "العمالة" و"رأس المال" إلى العمالة غير النفطية ورأس المال غير
ّ
النفطي) على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي على المدى الطويل ،وينجم عن
زيادة العمالة ورأس المال بنسبة  ٪1زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
بمعدل بين  ٪0.26و ٪0.51على التوالي مع اإلبقاء على العوامل األخرى ثابتة.
فإن األثر الصافي لنمو العمالة على نمو الناتج المحلي
أما على المدى القصيرّ ،
أن
اإلجمالي غير النفطي يكون إيجابي ًا ( .)٪0.03بينما تب ّين لنا من واقع التقديرات ّ
أي تأثير ذي داللة إحصائية .وفي اآلونة األخيرة قام الباحثون
نمو رأس المال ليس له ّ
 Hasanov et al. 2019بتقدير مرونة العمالة بحوالي  0.6ورأس المال بحوالي 0.2
على إجمالي االقتصاد للفترة بين 1989-2015م.
فإن االنحرافات قصيرة المدى عن
كما أوضح الباحثان ّ ،Engle and Granger 1987
هذه العالقة ُتعد مؤقتة وتعود تدريجي ًا إلى العالقة طويلة المدى ،ويتم من الناحية
اإلحصائية تمثيل ذلك بسرعة معامل التعديل ( )SoAالتي يجب أن تكون في حدود
( )-2 ; 0وأن تكون ذات داللة إحصائية .وقد قمنا بتقدير سرعة معامل التعديل
بمقدار ( ،)-0.55ويشير هذا إلى أنه إذا انحرف الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
في العام الحالي عن عالقته طويلة المدى بالنفقات الجارية والرأسمالية الحكومية
ونمو العمالة ورأس المال الناجم عن التدخالت السياسية وعوامل السوق المحلية
فإن معدل  ٪55من هذا االنحراف سيتم استعادته في السنة التالية.
والخارجيةّ ،
أن الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مرتبط باإلنفاق الحكومي ونمو
ويعني هذا ّ
العمالة ورأس المال .ولقد أظهرت دراساتٍ سابقة -إلى جانب اإلحصاءات المذكورة
أن اإلنفاق الحكومي ُيعد المحرك الرئيس للتنمية االقتصادية غير النفطية
أعالهّ -
للمملكة العربية السعودية.
4.تحليل االنقطاع الهيكلي
قمنا أخير ًا بتحليل ما إذا كان االنخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية منذ عام
2012م قد يتسبب في حدوث تغير هيكلي في العالقات طويلة وقصيرة األمد
بين الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والنفقات الحكومية ونمو العمالة ورأس
المال ،ويوضح الرسمان التاليان الدافع الكامن وراء هذا التحليل.
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الشكل  .3إيرادات النفط وسعر الخام العربي الخفيف.
الشكل أ :سعر برميل النفط العربي الخفيف (بالدوالر)
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يوضح الرسم البياني (ب) أعاله أن نسبة إيرادات النفط من إجمالي اإليرادات
الحكومية قد ارتفعت من  ٪66في عام 1989م إلى معدل  ٪92في عام 2012م،
فإن السياسة المالية للحكومة ُتعد أمر ًا بالغ األهمية في توجيه
وكما ذكرنا سابقاًّ ،
النشاط االقتصادي للبالد ،كما هو الحال في جميع االقتصادات المعتمدة على
فإن متوسط حصة القطاع الحكومي في الناتج المحلي
النفط .عالوة على ذلك ّ
ويشكل
اإلجمالي غير النفطي بلغت نسبة  ٪34في الفترة ما بين 1989-2012م،
ُ
دليال كافي ًا على أ ّنه يمكن النخفاض أسعار النفط أن يؤدى إلى خلق
هذا وحده ً
مشاكل في االقتصاد الحقيقي إذا لم تتخذ الحكومة التدابير الكافية للتخفيف
من آثار هذه االنخفاضات .بينما ُيب ِّين الرسم البياني (أ) في الشكل رقم ( )3أعاله
منذ
الكيفية التي انخفض بها رأس المال الحكومي والنفقات الجارية انخفاض ًا كبير ًا ُ
عام 2014م ،إضافة لتباطوء اتجاه تقلص الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
منذ عام 2015م .وقد يرتاب المرء في أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي
بدرجةٍ كبيرة ُ
إلى تغير هيكلي في العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والنفقات
الحكومية والرأسمالية الجارية ،وتحقيق ًا لهذه الغاية قمنا بإجراء تحليل تغير هيكلي
باستخدام طرق مختلفة للحصول على نتائج قوية .وتشير نتائج اختبارات التغير
أي تغير هيكلي
الهيكلي إلى أن انخفاض أسعار النفط بعد عام 2012م لم يخلق ّ
في العالقة طويلة أو قصيرة األمد للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مع اإلنفاق
الحكومي الجاري والرأسمالي ،مما يعني أن تقديرات معامالت المرونة طويلة
تعد صالحة للتحليل والتنبؤ.
وقصيرة المدى ُ
5.االستنتاجات وتحليالت السياسة األولية

أي
وأخير ًا فإننا ال نجد ّ
تغير في العالقات طويلة
أو قصيرة األجل للناتج
المحلي اإلجمالي غير
النفطي مع اإلنفاق
الحكومي.

يطبق هذا البحث نموذج التكامل المشترك وتصحيح األخطاء (cointegration and
 ،)error correction modelingوكذلك اختبارات التغير الهيكلي على البيانات
أن
الخاصة بالمملكة العربية السعودية في إطار إضافة دالة اإلنتاج المعزز ،ونجد ّ
لإلنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي آثار ًا إيجابية ذات داللة إحصائية على الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي على األمدين الطويل والقصير .كما نجد أيض ًا أن
للعمالة ورأس المال آثار ًا إيجابية ذات داللة إحصائية على الناتج المحلي اإلجمالي غير
أي تغير في العالقات الطويلة األمد أو القصيرة على
النفطي .وأخير ًا فإننا ال نجد ّ
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مع اإلنفاق الحكومي ،وقد يكون مرد ذلك إلى
أن نتائج هذه الدراسة يمكن
انخفاض أسعار النفط في السنوات األخيرة .وال شك ّ
ان تساعد في وضع العديد من التوصيات المتعلقة بتدابير السياسة المالية التي
قد تكون ذات فائدة في تطوير األنشطة االقتصادية غير النفطية ،إضافة إلى أن
توصيات السياسة هذه يمكنها كذلك أن تساعد على تحقيق بعض األهداف المالية
واالقتصادية لرؤية المملكة (.)SV2030

3يمكن الحصول على نتائج االختبارات التفصيلية لكل طريقة من المؤلفين مباشرة وفق ًا للطلب.

تأثير السياسة المالية على الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية

8

إن النتيجة التي مفادها أن نمو رأس المال والعمالة لهما تأثير إيجابي كبير على
أوالّ :
ً
أن اإلنفاق الحكومي
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي على المدى الطويل ،تعني ّ
تأثير إيجابي أكبر إذا كان موجه ًا نحو تطوير العمالة ورأس المال لتعزيز
يمكن أن يكون له ٌ
تنمية القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي ورفع مستوى البنية التحتية القائمة .كما
من ناحية أخرى ومن أجل
يعد أحد برامج تحقيق الرؤية الثالثة عشر
ّ
أن تطوير العمالة -أي رأس المال البشريُ -
تحسين كفاءة اإلنفاق
ووفقا لذلك فقد ترغب الحكومة في التفكير في التركيز على
(،)SV2030 VRPs
ً
تنمية رأس المال البشري بما في ذلك االستثمار في التعليم والتدريب المهني وبناء
الرأسمالي فإنه يلزم
القدرات وتعزيز بيئة االستثمار للقطاع الخاص.
إجراء المزيد من إصالحات

الحوكمة لزيادة اإلنتاج
ثانياً :توصلت الدراسة إلى أن اآلثار اإليجابية غير النفطية لرأس المال تشير إلى أن
وتسريع نمو الناتج
زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرأسمالية سوف تعزز دوره في النمو
االقتصادي غير النفطي ،وسوف يساعد هذا بدوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة
المحلي اإلجمالي غير
(.)SV2030
النفطي وتحقيق األهداف
االقتصادية واالجتماعية
منذ عام 2017م في إجراء العديد من اإلصالحات
ثالثاً :شرعت الحكومة السعودية ُ
للرؤية السعودية
المالية العامة لتحسين التخطيط المالي وإدارة المالية العامة وااللتزام بما ورد في
الميزانية ،مما سيؤدي بالتالي إلي كفاءة اإلنفاق الحكومي .ومع ذلك ،ومن أجل
(.)SV2030

تحسين كفاءة اإلنفاق الرأسمالي ،فإنه يلزم إجراء المزيد من إصالحات الحوكمة لزيادة
اإلنتاج وتسريع نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي وتحقيق األهداف االقتصادية
واالجتماعية لرؤية المملكة (.)SV2030
رابعاً :يمكن للحكومة السعودية استخدام مركزها المالي لدعم تنمية االقتصاد غير
النفطي في المملكة على المدى القصير والطويل .فتخفيض العجز المالي في البالد
ال سيما عن طريق زيادة اإليرادات غير النفطية دون اإلضرار باألنشطة غير النفطية-من شأنه أن ُيعزز من المركز المالي للحكومة .كما سيتيح ذلك للحكومة زيادة كفاءة
نفقاتها مع دعم االستدامة المالية على المدى الطويل ،ويمكن كذلك دعمها من خالل
اإلطار المالي الكلي المتوسط األجل الذي تم تنفيذه مؤخرا.
فإن من األهمية بما كان االستمرار في نهج تحسين بيئة األعمال لالستثمارات
أخيراًّ ،
المحلية واألجنبية في المملكة العربية السعودية بغرض زيادة رأس المال في البالد،
وبالتالي تعزيز اإلنتاجية والتنويع االقتصادي .وتعد بعض اإلصالحات الهيكلية التي
مستقبال.
أجريت مؤخر ًا في المملكة مفيدة في هذا الصدد رغم الحاجة للمزيد منها
ً
شكر وتقدير
يشرفنا أن نزجي عظيم شكرنا وامتناننا لوزارة المالية لتقديمها بيانات عام 2018م،
كما نعرب عن شكرنا لجميع المشاركين في ورشة عمل كابسارك (االستقرار
االقتصادي الكلي والتنوع في االقتصاديات المعتمدة على النفط) على تعليقاتهم
واقتراحاتهم.
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المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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