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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  2021محفوظة 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
يمثل تنوع القطاع غير النفطي -بما في ذلك
صادراته -جوهر الرؤية السعودية  ،2030وتبحث
هذه الدراسة في الصادرات السعودية غير النفطية
بطريقة مستحدثة ،تختلف هذه الدراسة عن
الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع على
وجه التحديد بسبب إطار النمذجة الخاص بها الذي
يعمل أوال على تقدير معادلة الصادرات غير النفطية،
مما يسمح لنا بدراسة اآلثار التاريخية لمحددات جانبي
العرض والطلب المفصلة نظريا على الصادرات غير

النفطية .ويتم ذلك باستخدام القياسات أو المقاييس
المؤتمتة ( )Autometricsوأحدث أنواع خوارزميات
االختيار اآللي للنموذج باستخدام جهاز الحاسوب في
إطار إستراتيجية النمذجة من العام إلى الخاص فائقة
المقدرة في
التشبع .ومن ثم ،نقوم بدمج المعادلة
ّ
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ( ،)KGEMMحيث يمكن لهذا النموذج المتكامل
محاكاة تأثيرات المحددات والمتغيرات األخرى المتعلقة
بصناع السياسات فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية
في المستقبل القريب.

نورد فيما يلي النتائج الرئيسة للتقديرات التجريبية وتحليل سيناريو نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية حتى عام :2030
ترتبط الصادرات غير النفطية ومحدداتها بعالقة تكامل مشترك طويلة األجل.
يؤدي انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي بنسبة %-1دون اإلخالل بالعوامل األخرى  -إلى زيادة
الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة تتراوح ما بين  %1.2و  .%1.4وتجدر اإلشارة إلى أن األداء المستقبلي
للصادرات السعودية غير النفطية يستجيب بصورة أكبر للتغيرات في سعر الصرف الفعلي الحقيقي مقارنة بأي
محددات أخرى.
يؤدي االرتفاع بنسبة  %1في الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة الصادرات
السعودية غير النفطية بنسبة تتراوح ما بين  %0.6و  %0.9بافتراض ثبات المتغيرات األخرى.
كذلك ،تؤدى الزيادة بنسبة %1في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي السعودي إلى زيادة بنسبة  %1في الصادرات
غير النفطية ،بافتراض ثبات المتغيرات األخرى .أما فيما يتعلق بالقدرة اإلنتاجية ،فتبلغ مساهمة الصناعات التحويلية
غير النفطية في األداء المستقبلي للصادرات غير النفطية ثالثة أضعاف مساهمة الزراعة.
تعتبر العالقة المتوازنة طويلة المدى بين الصادرات غير النفطية ومحدداتها سالفة الذكر ثابتة إلى حد معقول .ويمكننا
أي صدمات أخرى يعكس المسار
القول على وجه التحديد ،أن أي انحراف في هذه العالقة ناجم عن تغ ّير السياسات أو ّ
بنسبة  %63ويعيده إلى التوازن في غضون عام واحد.
ستتمتع عناصر البنية التحتية مثل التمويل والتأمين وخدمات األعمال األخرى والنقل واالتصاالت بقدر كبير من األهمية
فيما يتصل بتحسين أداء الصادرات السعودية غير النفطية في العقد المقبل.
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النقاط الرئيسة

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ،تدعم البيانات مفهوم النمو القائم على التصدير ،والذي يوضح أن التصدير
محركا للنمو االقتصادي وال تدعم مفهوم "المرض الهولندي"  ،الذي يسلط الضوء على عواقب
يمكن أن يكون
ً
قطاع الموارد على القطاع القابل للتداول غير القائم على الموارد.
قد تكون رؤى السياسة التالية المستمدة من هذا البحث مفيدة للسلطات المختصة فيما يتعلق بزيادة أداء الصادرات
غير النفطية:
يتميز سعر الصرف الفعلي الحقيقي  -النسبة ما بين األسعار في المملكة العربية السعودية وبقية دول العالم-
باعتباره مقياسا للقدرة التنافسية السعرية بأن له آثارا معينة على أداء الصادرات غير النفطية .وقد تتطلب هذه
العالقة وجود تنسيق فعال بين السياسات المختلفة التي يتم تطبيقها حاليا في المملكة العربية السعودية لتحقيق
هدف رؤية السعودية .2030
يدعم القطاع غير النفطي ،الذي يشمل السلع القابلة للتداول وغير القابلة له ،الصادرات غير النفطية .يمكن
للتصنيع غير النفطي على وجه التحديد أن يعمل على تعزيز الصادرات غير النفطية بصورة أكثر من القطاع الزراعي.

تعتبر البنية التحتية ضرورية لتعزيز أداء الصادرات غير النفطية .ويتعين في هذا الصدد ،إيالء اهتمام أكبر بتطوير
التمويل والتأمين وخدمات األعمال األخرى والنقل واالتصاالت ،كما تؤثر عناصر البنية التحتية تأثيرا إيجابيا كبيرا على
الصادرات غير النفطية.
ألن الرؤية السعودية  2030تسلط الضوء على التنويع،
قد يكون مفهوم النمو القائم على التصدير جديرا باالهتمام ّ
بما في ذلك تنويع الصادرات باعتباره إستراتيجية رئيسة لتنمية االقتصاد غير النفطي للنمو االقتصادي غير
النفطي.
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 .1المقدمة
ساعد النموذج االقتصادي الحالي للمملكة العربية
السعودية على إدخال تحسينات كبيرة على مؤشرات
التنمية البشرية في البالد ،فضال عن توفيره لبنية
تحتية مادية تتسم بالكفاءة .هذا رغم أن المملكة
العربية السعودية تعتمد اعتمادا كبيرا على اإليرادات
النفطية .وترتبط المؤشرات الرئيسة القتصادها ،مثل
النشاط االقتصادي واإليرادات المالية وإيرادات الصادرات
وأسعار صرف العمالت األجنبية ارتباطا مباشرا بقطاع
الهيدروكربونات .حيث بلغت حصص القطاع النفطي
في الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات وإيرادات
الميزانية الحكومية في عام  %41 ،2019و %77و
 %64على التوالي .وعلى الرغم من انتظام تزايد حصة
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي خالل السنوات األخيرة ،فال يزال قطاع
الهيدروكربونات يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي
اإلجمالي للمملكة العربية السعودية (.)SAMA 2020
وبالمثل يهيمن النفط على الصادرات السعودية ،فقد
زادت الصادرات النفطية منذ عام  2002نتيجة الرتفاع
األسعار العالمية للنفط وتزايد الطلب العالمي .فيما
يتمثل االستثناء الوحيد لهذا النمو المطرد في فترات
األزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في عام
 .2014كما زادت الصادرات السعودية غير النفطية بنحو
سبعة أضعاف في الفترة ما بين عام  2002إلى عام
 ،2019بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  %12.5بالرغم
من أنها تتكون إلى حد كبير من المنتجات المرتبطة
بالنفط مثل المواد الكيميائية واللدائن .

على القطاع العام.
أما على الصعيد الخارجي ،فقد تحد العديد من العوامل
من صادرات المملكة النفطية وبالتالي إيراداتها النفطية
في المستقبل .وبحسب ما يشير إليه Fattouh and
 ،))Sen (2019فإنه من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب
على النفط بمرور الوقت .وقد تؤدي كفاءة استخدام
الطاقة والتقدم التكنولوجي والتدابير الرامية للتخفيف
من أثر تغير المناخ والمركبات الكهربائية والتغيرات في
التفضيالت االجتماعية إلى خفض الطلب على النفط.
عالوة على ذلك ،قد يؤثر كل من حاالت عدم اليقين في
سوق النفط العالمية وتقلب األسعار تأثيرا سلبيا على
استدامة إيرادات الصادرات السعودية النفطية .ولقد
أدى انهيار أسعار النفط إلى تآكل اإليرادات المرتبطة
بالنفط وفرض عمليات خفض مفاجئة في اإلنفاق
الحكومي كذلك ،أدت هذه التخفيضات بدورها إلى حدوث
تباطؤ في نمو النشاط االقتصادي في المملكة العربية
السعودية .وبحسب ما تناقش الدراسة فإن وجود مصدر
رئيس وحيد للدخل يتسم بالتقلب الشديد يخلق صعوبات
في الحفاظ على مستوى معين من النمو االقتصادي
على المدى الطويل (Albassam 2015; Alhowaish
;and Al-shihri 2010; Auty 1993; Horschig 2016
.)Mobarak and Karshenasan 2012

بما أن االعتماد على قطاع واحد قد يخلق تحديات جمة
لدولة ما ،فإن التنويع يعتبر أمرا بالغ األهمية .ووفقا لكل
من ،)Devaux (2013) and Kayed and Hassan (2011
فإن بإمكان التنويع االقتصادي أن يشجع على خلق فرص
يصعب على المملكة العربية السعودية ،كما هي الحال وظيفية .فمع التنويع ،يكون هناك أكثر من قطاع واحد
بالنسبة للدول األخرى المصدرة للنفط ،أن تحقق نموا
نشط ،مما يسهم في األنشطة االقتصادية للدولة.
اقتصاديا مستداما بسبب اعتمادها الكبير على قطاع
عالوة على ذلك ،يشير  ))Hesse (2009إلى أن الدولة
التي تعاني من ضعف سلة الصادرات غالبا ما تعاني من
الهيدروكربونات .وقد تنشأ تحديات على الصعيدين
عدم استقرار حركة الصادرات الناتجة عن عدم استقرار
الداخلي والخارجي .فعلى الصعيد الداخلي ،تشهد
المملكة العربية السعودية اعتمادا مفرطا على اإليرادات الطلب العالمي .ويعتبر تنويع الصادرات أحد السبل
النفطية لتمويل وظائف القطاع العام .وتشمل التحديات الرامية لتخفيف حدة هذا القيد .وبالتالي أصبح تنويع
الصادرات أكثر إلحاحا بالنسبة لجميع االقتصادات القائمة
األخرى هيمنة القطاع العام على االقتصاد واالعتماد
على العمالة األجنبية وتزايد اعتماد القوى العاملة المحلية على النفط ،بما فيها المملكة العربية السعودية.
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المقدمة
ولمعالجة القضايا المذكورة أعاله ،أطلقت المملكة
العربية السعودية في عام  2016الرؤية السعودية ،2030
التي تعد خطة إصالحية تهدف إلى الحد من االعتماد على
النفط وتنويع الموارد االقتصادية للبالد .ويعتبر تنويع
الصادرات غير النفطية من بين األهداف الرئيسة لهذه
الرؤية .كذلك ،تستهدف هذه الخطة على وجه التحديد
زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي من  %16في عام  2016إلى %50
في عام  .2030ولتحقيق هذا الهدف ،استحدثت الحكومة
السعودية العديد من البرامج التحفيزية لتطوير قدرات
الشركات السعودية وتحسين قدرتها التنافسية وتوسيع
نطاق توسعها العالمي .كما اتخذت الحكومة السعودية
خطوات هامة أخرى مثل اعتماد حزمة تحفيز القطاع الخاص
1
وإنشاء بنك التصدير واالستيراد السعودي الذي يرمي
إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة ،منها تعزيز التنمية والتنوع
والقدرة التنافسية للصادرات السعودية وتقديم خدمات
تمويل وضمانات وخدمات تأمين على ائتمانات الصادرات
بمزايا تنافسية .كما أنه يسعى إلى تعزيز الثقة في
الصادرات السعودية لدعم دخولها إلى األسواق الجديدة
والحد من مخاطر عدم السداد وتقديم تسهيالت ائتمانية
لها .
الجدير بالذكر هنا ،أن الصادرات غير النفطية تعد عنصرا
هاما من عناصر التنويع االقتصادي في المملكة العربية
السعودية ،إذ يمكنها أن تلعب أدوارا هامة في النمو
االقتصادي المستدام وخلق فرص وظيفية جديدة .ومن
المرجح أن يسهم التنويع من الصادرات النفطية إلى
الصادرات غير النفطية في نمو الناتج السعودي من خالل
أربع قنوات رئيسة .أوال ،ستؤدي الصادرات غير النفطية
إلى الحد من عدم استقرار حركة الصادرات ألن النفط
يخضع لتقلبات األسعار .وستساعد في الحد من تعرض
االقتصاد للتقلبات وحاالت عدم اليقين في سوق النفط
العالمية .ووفقا لكل م ن �Agosin, Alvarez and Bra
 ،))vo-Ortega (2012فقد يساعد تنويع الصادرات على
الحد من التعرض للصدمات الخارجية وتقلبات االقتصاد
الكلي وزيادة النمو االقتصادي .ثانيا ،ستساعد الصادرات
السعودية غير النفطية على خلق فرص وظيفية للشباب

والقوى العاملة المتنامية في القطاع الخاص .ثالثا،
سيؤدي توسيع نطاق الصادرات غير النفطية إلى خلق
الطلب على منتجات القطاعات األخرى القابلة وغير
القابلة للتداول .رابعا ،تشير المؤلفات العلمية إلى أن
تحسين الصادرات يرتبط أساسا بجذب االستثمارات
األجنبية المباشرة من الخارج ،التي يمكنها اإلسهام في
نمو اإلنتاجية والكفاءة في االقتصاد بأكمله من خالل
عمليات نقل التكنولوجيا وآثارها اإليجابية غير المباشرة
(يمكن االطالع مثال علىFeder 1982; Grossman :
.)and Helpman 1995; Goldberg and Klein 1998
من ناحية أخرى ،ال تقدم الدراسات التجريبية الحالية رؤى
كافية حول المحددات الرئيسة للصادرات غير النفطية
عددا قليال من
في المملكة العربية السعودية .بل إن ً
الدراسات قد تناول بالدراسة أهمية التنويع االقتصادي
للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
األخرى .غير أن أيا منها لم يقم بتقييم آثار محددات
الصادرات غير النفطية .وبالتالي ،تهدف هذه الدراسة
إلى تطوير إطار نمذجة للصادرات غير النفطية باستخدام
طرق جديدة للمساعدة في إثراء عملية صنع السياسات.
تساهم هذه الدراسة في المؤلفات العلمية التي تناولت
الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية
بعدة طرق .إال أن األهم من ذلك ،أنها على عكس
العديد من الدراسات السابقة في هذا المجال ،بما فيها
تلك المتعلقة بالصادرات السعودية غير النفطية ،أننا
قمنا في هذه الدراسة بتطوير إطار نمذجة من مرحلتين.
حيث يتم في المرحلة األولى تقدير معادلة الصادرات غير
النفطية ،مما يسمح لنا نظريا بدراسة اآلثار التاريخية
للمحددات على الصادرات غير النفطية .أما في المرحلة
الثانية ،فإننا نقوم بدمج المعادلة المقدرة في نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية .ويسمح لنا هذا النموذج المتكامل بمحاكاة
آثار المحددات نظريا والمتغيرات األخرى ذات الصلة
بالسياسات على الصادرات غير النفطية .ومن ثم ،فإن
توصيات السياسة لهذه الدراسة لم يتم استخالصها
ببساطة من تقديرات معادلة واحدة على غرار معظم
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المقدمة
الدراسات السابقة التي تناولت الصادرات  .إذ إننا نقوم
بدال من ذلك بإجراء تحليالت محاكاة باستخدام نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية -نموذج اقتصاد كلي قياسي هجين معزز لقطاع
الطاقة .ذلك أن نماذج االقتصاد الكلي تقدم أمثلة أكثر
شموال للعمليات مقارنة بالمعادالت الفردية .كما تسمح
بحلقات اآلثار المرتدة وتقديرات آثار المتغيرات األخرى
وإعدادات السياسات باإلضافة إلى المحددات التي يتم
التعبير عنها نظريا في إطار المعادلة الفردية (على سبيل
المثالCusbert and Kendall [2018]; Hasanov ،
 .)][2019]; Ballantyne et al. [2020على سبيل المثال،
يتم التعامل مع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
وسعر الصرف الفعلي الحقيقي على أنها متغيرات خارجية
في نموذج المعادلة الفردية للصادرات غير النفطية.
غير أنه يجب التعامل مع هذه المتغيرات باعتبارها داخلية
نظرا لطبيعة عمليات توليد البيانات .أيضا ،تقدم هذه
الدراسة بعض المساهمات األخرى .أوال ،ال نقوم في
هذه الدراسة بتقدير العالقة التاريخية بين الصادرات
غير النفطية ومحدداتها فقط ،وإنما نقدم بدال من ذلك
رؤى حول التوقعات بشأن الصادرات غير النفطية حتى
حلول عام  2030باستخدام تحليالت سيناريو السياسة.
ثانيا ،يسمح لنا اإلطار النظري بدراسة محددات العرض
والطلب للصادرات إلى جانب األسعار النسبية .ويمثل
تطوير الصادرات غير النفطية حجر الزاوية في خطة
التنويع االقتصادي للرؤية السعودية  .2030وبالتالي،
ينبغي استكشاف الجوانب المختلفة لهذا التطوير .ثالثا،

نستخدم في الدراسة طرقا مختلفة لالختبار والتقدير
بهدف الحصول على نتائج تجريبية قوية وتقديم توصيات
سياسة متينة وراسخة.نستخدم على سبيل المثال
القياسات المؤتمتة ( )Autometricsوخوارزميات جديدة
الختيار النموذج بمساعدة جهاز الحاسب اآللي فائق
التشبع (أي تشبع المؤشر النبضي ،والتغير في تشبع
المؤشر النبضي وتشبع مؤشر الخطوات وتشبع مؤشر
االتجاهات) في إطار إستراتيجية النمذجة من العام إلى
الخاص .ذلك أن هذه الخوارزمية تقدم العديد من المزايا
(Campos, Ericsson and Hendry 2005; Doornik
 )2009; Hendry and Doornik 2014التي تتفوق
على أساليب النمذجة التقليدية .وأخيرا ،تمثل تقديراتنا
وعمليات المحاكاة االنخفاض األخير في أسعار النفط
واألوضاع خالل جائحة كوفيد  -19وفترة التعافي بعدها.
تم تقسيم بقية الدراسة وفقا لما يلي :يقدم القسم
الثاني ( )2بعض الحقائق المنهجية عن تنويع الصادرات
في المملكة العربية السعودية ،ويستعرض القسم
الثالث ( )3الدراسات الموجودة حول المملكة العربية
السعودية .ويناقش القسم الرابع ( )4إطار العمل
النظري ،فيما يصف القسم الخامس ( )5مصادر البيانات
وتعريفات المتغيرات وطرق االقتصاد القياسي .ويسرد
القسم السادس ( )6نتائج التقدير واالختبار ،ويناقش
القسم السابع ( )7النتائج التجريبية ،ويقدم القسم
الثامن ( )8تحليل محاكاة للسياسة ،ويختم القسم
التاسع ( )9هذه الدراسة ويحدد بعض رؤى السياسة
المستمدة من النتائج.
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 .2تنويع الصادرات في المملكة العربية
السعودية
النفطي الحقيقي نموا بنسبة  %1.2خالل هذه الفترة.
كما تعكس الحصص المتغيرة للنفط والناتج المحلي
اإلجمالي للقطاع الخاص في مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي تحول االقتصاد السعودي ،وتسلط الضوء على
دور القطاع الخاص في االقتصاد .كذلك زادت مساهمة
القطاع الخاص غير النفطي تحديدا في الفترة من عام
 2003إلى عام  .2015ولقد استفاد االقتصاد السعودي
من االرتفاع الحاد في أسعار النفط في الفترة ما بين
عامي  2003و 2013قبل انهيار أسعار النفط في عام
 .2014وقد شهد اإلنفاق الحكومي خالل هذه الفترة زيادة
ملحوظة ،مما ساعد على تعزيز نشاط القطاع الخاص
(يمكن االطالع مثال على Al-Moneef and Hasanov
 .))2020; Hasanov et al., 2020بينما انخفض الحجم
النسبي للقطاع النفطي منذ عام  2003بسبب تطور
قطاعات الصناعة والخدمات والقطاعات األخرى.

تعتبر الصادرات النفطية في المملكة العربية السعودية
ضرورية لإليرادات الحكومية وتطوير البلد .ومع ذلك،
انخفضت حصة النفط في مجموع الناتج المحلي اإلجمالي
في المملكة العربية السعودية تدريجيا من  %65في عام
 1991إلى  %42في عام  .2019وفي المقابل ،زادت حصة
النشاط االقتصادي للقطاع الخاص في مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي من  %20في عام  1991إلى  %41في
عام ( 2019الرسم البياني .)1
شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا
خالل العقدين الماضيين .وكان القطاع الخاص غير
النفطي صغير الحجم في البداية إال أن نموه فاق نمو
االقتصاد الكلي ،حيث بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي السنوي  %4.3خالل الفترة من عام  1980إلى
عام  .2019وبالمقارنة ،شهد الناتج المحلي اإلجمالي
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تنويع الصادرات في المملكة العربية السعودية
متوسط حصة بلغ  %35من الناتج المحلي اإلجمالي إال
أن هذه الحصة انخفضت إلى  %30في حقبة التسعينيات.
غير أن متوسط حصة الصادرات النفطية في مجموع
الناتج المحلي اإلجمالي شهد زيادة في العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،ليصل إلى  %42بسبب الزيادات
في أسعار النفط وزيادة الطلب عليه .ومع ذلك ،انخفضت
هذه الحصة انخفاضا طفيفا في الفترة من عام 2010
وحتى عام  2019لتصل إلى  %34بسبب انهيار أسعار
النفط في عام  .2014كما يشير الرسم البياني ( )2إلى
أن حصة الصادرات غير النفطية في مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي تزيد باطراد على الرغم من أنها بسيطة للغاية
مقارنة بحصة الصادرات النفطية خالل هذه الفترة وقد
بلغت حصة الصادرات غير النفطية في مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي  %1.9في حقبة الثمانينيات ووصلت
في عام  2018إلى .%8

تستحوذ الصادرات النفطية على حصة كبيرة من إجمالي
الصادرات السعودية وتتأثر تأثرا كبيرا بتقلبات األسعار
في أسواق النفط العالمية .فقد شهدت أسواق النفط
العالمية على مدى العقود الخمسة الماضية ،تغيرات
كبيرة .وأثرت األحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية
والتقلبات في االقتصاد العالمي بشدة على أسعار النفط
وبالتالي على صادرات النفط السعودية .يوضح الرسم
البياني ( )2حصص الصادرات النفطية وغير النفطية
للمملكة العربية السعودية في مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي .كما يوضح الرسم اختالف الصادرات النفطية
السعودية باختالف أسعار النفط العالمية والطلب في
سوق النفط .حيث تراوحت حصة الصادرات النفطية
في مجموع الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام  1980من
 %61في عام  1980إلى  %21في عام  .2016وشكلت
الصادرات السعودية النفطية في حقبة الثمانينيات
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تنويع الصادرات في المملكة العربية السعودية
كذلك يوضح الرسم البياني ( )3حصص الصادرات
النفطية وغير النفطية في إجمالي الصادرات
السعودية ،وشكلت الصادرات النفطية في
حقبة الثمانينيات  %93من إجمالي الصادرات في
المتوسط ،إال أن هذه الحصة أظهرت اتجاها تنازليا.
على سبيل المثال ،شكلت الصادرات النفطية
في عام  1980حوالي  %99من إجمالي الصادرات،
ولكنها انخفضت بحلول عام  1989إلى . %85كما
انهار الطلب على النفط من المملكة العربية
السعودية ودول أوبك األخرى (منظمة الدول المصدرة
2
للنفط) بعد عام  1981بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وتراجعت الصادرات السعودية النفطية في الفترة
ما بين عامي  1981و 1985من  9ماليين برميل
يوميا إلى أقل من  3ماليين برميل يوميا .غير أننا
نجد أن الصادرات النفطية في حقبة التسعينيات

شكلت ما متوسطه  %89من إجمالي الصادرات
متراوحة ما بين  %84و  .%90رغم ازدياد الصادرات
النفطية في أوائل حقبة التسعينيات لسد فجوة
العرض الناجمة عن حظر النفط العراقي والكويتي.
إذ حقق النفط السعودي وإجمالي الصادرات في
العقد األول من القرن الحادي والعشرين زيادة مطردة
بعد عام  2004بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية
وزيادة الطلب العالمي على النفط .وفي عام ،2008
بلغت مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي
الصادرات .%90ومع ذلك ،تأثرت الصادرات السعودية
تأثرا كبيرا بانهيار أسعار النفط في عام 2008
بسبب األزمة المالية العالمية .وانهارت أسعار النفط
مرة أخرى في الفترة ما بين عامي  2014و2016
بسبب تخمة العرض (يرجى االطالع على الرسم
البياني .)3
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تنويع الصادرات في المملكة العربية السعودية
يوضح الرسم البياني ( )3أعاله تقدم االقتصاد
السعودي نحو تنويع الصادرات على مدى العقود
األربعة الماضية ،حيث زادت حصة الصادرات غير
النفطية في إجمالي الصادرات من متوسط بلغ
 %6.8في حقبة الثمانينيات إلى  %11في حقبة
التسعينيات .وزادت الصادرات غير النفطية
كنسبة من إجمالي الصادرات في المتوسط منذ
عام  .2003وبقيت هذه النسبة ثابتة إلى حد ما
في الفترة من عام  2000إلى عام  2010إال أنها
ارتفعت لتصل إلى  %19في المتوسط في الفترة
من عام  2010إلى عام  .2019ومع ذلك ،فإن
مساهمة القطاع الخاص المتزايدة في االقتصاد
الكلي خالل العقد الماضي ال تنعكس بالكامل
في حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي
الصادرات .وقد تكون هذه النتيجة بسبب انخفاض
القيمة المضافة للصادرات .فيما يشكل قطاع

البتروكيماويات حصة كبيرة من الصادرات غير
النفطية ،في حين يمتلك قطاعا التشييد والبناء
والزراعة حصصا صغيرة نسبيا
تذبذبت الصادرات السعودية النفطية بمرور الوقت
وكان للعديد من العوامل دور في تشكيل هذا
التذبذب ،ومن بين هذه العوامل الرئيسة تغير
ظروف وأحوال سوق النفط والتعامالت مع منتجي
أوبك اآلخرين واألحداث الجيوسياسية اإلقليمية
(Alkhathlan, Gately and Javid 2014; Fattouh
 .)and Sen 2015ولقد تسببت هذه العوامل في
حدوث تقلبات شديدة في الصادرات السعودية
النفطية . .وفي هذا السياق ،يستحق تنويع
الصادرات السعودية وتحديد مصادر دخل بديلة
للنمو االقتصادي طويل المدى إيالء اهتمام خاص
كما هو موضح في رؤية السعودية .2030
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 .3مراجعة المؤلفات
يهيمن مبدأ الميزة النسبية على النظريات
القديمة للتجارة الدولية مثل نموذج هكشر -أولين
 ،))Heckscher-Ohlinإذ ينص هذا المبدأ أساسا
على قيام الدول بتصدير المنتجات التي تستخدم
عوامل اإلنتاج الوفيرة والرخيصة واستيرادها
لتلك المنتجات التي تستخدم عواملها النادرة.
ويؤكد علماء االقتصاد التقليدي الجديد أن الدول
تتخصص في اإلنتاج والتصدير بناء على مزاياها
النسبية .وبحسب نموذج هكشر-أولين ،تتمتع
المملكة العربية السعودية بميزة نسبية في إنتاج
وتصدير النفط .ومع ذلك ،فإن االعتماد المفرط
على منتج تصدير واحد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم
تقلبات االقتصاد الكلي ،بحسب ما نوقش في
المؤلفات.
وعلى عكس هذا المفهوم التقليدي للتخصص،
ظهرت فكرة جديدة للتنويع االقتصادي في مجال
التنمية االقتصادية .على سبيل المثال ،ينص
نموذج الدفع الكبير الذي وضعه روزنشتاين-رودان
( )1954على أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات
ضخمة لالنتقال من مرحلة التخلف الحالية إلى
مرحلة التنمية االقتصادية ،وتستند هذه النظريات
إلى فكرة اعتماد الدول النامية على إنتاج السلع
األولية وأن تصديرها يترتب عليه مخاطر عديدة،
ويتعرض استقرار االقتصاد الكلي في مثل هذه
الدول لصدمات السلع األساسية وتقلبات األسعار
وشروط التبادل التجاري المتدنية وذلك ألن السلع
األولية تتمتع بمرونة طلب منخفضة الدخل
( .)Naudé and Rossouw 2008بينما يؤكد كل من
 )Ruffin (1974) and DeRosa (1991أن توصيات
نموذج هكشر -أولين قد ال تصمد في مواجهة
حاالت عدم اليقين .وبدال من ذلك ،فإن حاالت عدم
اليقين تحد من إجمالي التجارة الدولية حيث يلجأ
منتجو السلع الذين يتجنبون المخاطر إلى تقليل
اإلنتاج.
غير أن العديد من الدراسات تقوم بتحليل
فوائد تنويع الصادرات من الناحيتين النظرية
والتجريبية ،ويرى كل من Hausmann and Rodrik

)(2003), Hausmann, Hwang and Rodrik (2007
 )and Hausmann and Klinger (2006أن النمو
االقتصادي ال تحركه الميزة النسبية فحسب ،وإنما
يحركه بدال من ذلك تنويع استثمارات الدول في
األنشطة الجديدة .وقد قام كل من Herzer and
 ))Nowak-Lehnmann (2006باختبار نظرية النمو
القائم على التنويع في دولة تشيلي باستخدام
دالة إنتاج كوب-دوغالس للفترة من عام  1962إلى
عام  ،2001واستنتجوا أنه يمكن لتنويع الصادرات
القائم على الموارد الطبيعية أن يلعب دورا هاما
في عملية النمو .بينما توصل كل من Lederman
 )and Maloney (2003إلى أن تركيز عائدات الصادرات
يحد من معدالت النمو من خالل إعاقة اإلنتاجية .ومع
ذلك ،فإن التأثير السلبي لوفرة الموارد الطبيعية
على النمو يختفي عندما يتم التحكم في تركيز
الصادرات .ولقد توصل  ))Hesse (2009إلى أن تركيز
الصادرات كان عامال ضارا بالنمو االقتصادي للدول
النامية في العقود األخيرة ،كذلك توصل كل من
Imbs and Wacziarg (2003) and Cadot, Carrère
 )and Strauss-Kahn (2011إلى وجود نمط على شكل
محدب لتنويع الصادرات باستخدام مجموعات البيانات
الكبيرة.
تجدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات السابقة
ركزت على المملكة العربية السعودية ،حيث بحث
 ))Albassam (2015في جهود التنويع االقتصادي في
المملكة العربية السعودية وحصة القطاع الخاص
في الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات النفطية في
إجمالي الصادرات واإليرادات النفطية في إجمالي
اإليرادات .وكانت خالصة تحليل هذا الباحث أن النفط
ال يزال المحرك الرئيس لالقتصاد .بينما تحلل دراسة
مشابهة أجراها ))Euchi, Omri and Al-Tit (2018
التنويع االقتصادي في المملكة العربية السعودية
بناء على االستثمارات في التعليم وريادة األعمال
والسياحة الدولية وإنتاج النفط .كما توصل المؤلفون
باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية المعدلة
بالكامل إلى أن إنتاج النفط كان المساهم األكبر في
النمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية في
الفترة من عام  1970إلى عام .2014
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مراجعة المؤلفات
أيضا يشير  ))Bokhari (2017إلى أن القطاع
غير أن القليل من الدراسات تبحث تجريبيا في
الخاص وتنمية رأس المال البشري ال يزاالن عاملين
محددات الصادرات غير النفطية للدول المصدرة
حاسمين ومهمين في دفع عجلة التنويع االقتصادي للنفط .ويبحث  ))Lukonga (1994في أداء الصادرات
في المملكة العربية السعودية ،وتوضح هذه
غير النفطية لنيجيريا في الفترة من عام 1970
الدراسة أنه يمكن لهذين العاملين دعم االنتقال إلى وحتى عام  ،1990وتشير النتائج التي توصلت
اقتصاد أكثر استدامة قائم على المعرفة من خالل
إليها هذه الدراسة إلى أن أحوال السوق المحلية
توفير دخل من الموارد المتجددة والمنتجة .ومع ذلك ،تؤثر بشدة على سلوك الصادرات غير النفطية
فإن هذه الدراسة ال تستند إلى أي دليل تجريبي.
لنيجيريا .بينما توصل كل منHasanov and
ويقترح كل من  ))Cherif and Hasanov (2014مزيجا  ))Samadova (2010إلى أن سعر الصرف الفعلي
من إستراتيجيات التنويع الرأسية واألفقية لدول
الحقيقي يرتبط ارتباطا سلبيا بالصادرات غير
مجلس التعاون الخليجي ،وقد أوصى هؤالء بأن
النفطية ألذربيجان اعتبارا من الربع الثالث من
تنشئ دول مجلس التعاون روابطا في الصناعات
عام  2002وحتى الربع الثالث من عام .2009
القائمة مع التركيز على الصادرات والتحديثات
وعلى العكس من ذلك ،يرتبط الناتج المحلي
التكنولوجية ،وتستند استنتاجاتهم إلى تجارب
اإلجمالي غير النفطي ارتباطا إيجاب ًي ا بالصادرات
التنويع لمصدري النفط اآلخرين مثل إندونيسيا
غير النفطية .فيما يبحث  ))Hasanov (2012في
وماليزيا والمكسيك.
العالقة غير الخطية بين سعر الصرف الحقيقي
والصادرات غير النفطية ألذربيجان في الفترة من
يبحث كل من ))Gouider and Haddad (2020
عام  2000وحتى عام  .2010ويستخدم هذا التحليل
في التنويع المحتمل لصادرات المملكة العربية
أساليب االنحدار الذاتي للحد األدنى والحد األدنى
السعودية المصنعة ،ويستخدمون نموذجا خاصا
للزخم ،وتشير األدلة التجريبية إلى أن المتغيرات
بلوحة االنحدار الذاتي يغطي ( )77شريكا من
تكشف عن عالقة طويلة األمد مع التعديالت
الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية
المتماثلة بدال من التعديالت غير المتماثلة
في الفترة من عام  2000وحتى عام  .2016وتشير
للوصول إلى التوازن.
أدلتهم إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد
منه وحرية التجارة وأسعار الصرف الثنائية ومؤشر
وبإيجاز  ،بحثت العديد من الدراسات السابقة في
كثافة التجارة تؤثر جميعها بشدة على الصادرات
تنويع الصادرات ،وتشير نتائجها التجريبية إلى أن
الصناعية الثنائية للمملكة العربية السعودية.
تنويع الصادرات قد يؤثر تأثيرا إيجابيا على النمو
االقتصادي من خالل زيادة اإلنتاجية وتقليل التعرض
بينما تبحث دراسة  ))Matallah (2020في دور
للصدمات الخارجية وتقلب االقتصاد الكلي.
الحوكمة والريع النفطي في التنويع االقتصادي،
ومع ذلك ،لم تركز أي دراسة سابقة على محددات
وتأخذ هذه الدراسة في االعتبار مجموعة مؤلفة من
الصادرات السعودية غير النفطية .لذا ينبغي
( )11مصدرا للنفط في الشرق األوسط وشمال
العمل على سد هذه الفجوة .وتظهر مجموعة
أفريقيا في الفترة من عام  1996وحتى عام 2017
متزايدة من المؤلفات أن النمو المستدام يدفعه
باستخدام العديد من مناهج االقتصاد القياسي.
تنويع الصادرات إلى حد كبير (مثل Cherif and
وتشير نتائجها الرئيسة إلى أن نمو هؤالء المصدرين Hasanov 2014; Hausmann, Hwang and Rodrik
يتأثر تأثيرا إيجابيا وبشدة بالريع النفطي .وتظهر
.)2007; Papageorgiou and Spatafora 2012
نتائج الدراسة التفاعل بين مؤشر الحوكمة والريع
وبالتالي ،فإنه من الضروري تحديد المحددات
النفطي وأن التأثير المشترك لهذين المتغيرين
الرئيسة للصادرات السعودية غير النفطية.
يشجع بفعالية على التنويع.
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 .4اإلطار النظري للصادرات السعودية غير
النفطية
تعتمد هذه الدراسة على نظرية التجارة الدولية التي
طورها أساسا Leamer and Stern (1970), Goldstein
and Khan (1985), Rose and Yellen (1989) and
 )Rose (1990وآخرون .نبحث باتباع المؤلفات التجريبية
الموجودة حول التدفقات التجارية بين الدول في محددات
الصادرات السعودية غير النفطية باستخدام نموذج تصدير
مختزل .إذ يستخدم هذا النوع من النماذج على نطاق
واسع في التحليالت التجريبية للتجارة الدولية (مثل Arize
)1990;(1
;Chinn 2005; Dayal-Gulati and Cerra 1999
;Goldstein and Khan 1985; Jongwanich 2010
 .)Yue and Hua 2002كما يسمح لنا استخدام نموذج
التصدير المختزل بتجنب انحياز المعادلة المتزامن الناشئ
عن تقدير دوال العرض والطلب كل على حدة( (�Dayal-Gu
.)lati and Cerra 1999; Goldstein and Khan 1978
كما يسمح لنا بتمثيل عوامل جانبي العرض والطلب في
المعادلة .تشمل عوامل الطلب دخل المستوردين ونسبة
سعر الصادرات إلى أسعار السلع المنافسة في سوق
االستيراد ،بينما تشمل عوامل العرض القدرات اإلنتاجية
للمصدرين ونسبة أسعار التصدير إلى األسعار المحلية
(;Arize 1990; Goldstein and Khan 1978, 1985
.)Jongwanich 2010; Yue and Hua 2002
نشتق نموذج مختزل للصادرات السعودية غير النفطية

باتباع المؤلفات الموجودة (مثل Arize 1990; Bushe,
Kravis and Lipsey 1986; Chinn 2005; Goldstein
and Khan 1978; Jongwanich 2010; Yue and Hua
 ،)2002وقد تم اشتقاق هذا النموذج من حركتي العرض
والطلب التقليديتين لهذه الصادرات .ومن ثم نخصص
بناء على اإلطار النظري الموضح في الملحق (أ)،
المعادلة التالية للصادرات السعودية غير النفطية:
)(1

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 .

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼𝛼𝛼0𝛼𝛼𝛼𝛼3+𝑦𝑦𝑦𝑦𝛼𝛼𝛼𝛼1+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝛼𝛼2
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. + 𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛼𝛼𝛼𝛼3
𝑡𝑡𝑡𝑡 =+
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑓𝑓𝑓𝑓

هنا يمثل 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥 الصادرات غير النفطية ،ويمثل 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 سعر
الصرف الفعلي الحقيقي ،مقياس للتنافسية الخارجية
ويمثل 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦 إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير
النفطي ،وهو مقياس لقدرة اإلنتاج المحلي .وأخيرا،
يمثل𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦 الناتج المحلي اإلجمالي للشركاء التجاريين
الرئيسين للمملكة العربية السعودية .بينما تشير
األحرف الصغيرة إلى أن المتغير يستخدم بصورته
اللوغاريتمية الطبيعية ،ويمثل 𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼𝛼𝛼 المعامالت التي نقدرها
من ناحية االقتصاد القياسي .ونتوقع مالحظة عالقة
سلبية بين الصادرات غير النفطية وسعر الصرف الفعلي
الحقيقي (أي ) 𝛼𝛼𝛼𝛼1 < 0بسبب تعريف األخير (يرجى
االطالع على الجدول  .)1ونتوقع أن تظهر الصادرات غير
النفطية عالقة إيجابية مع قدرة اإلنتاج المحلي والطلب
الخارجي (أي ). 𝛼𝛼𝛼𝛼2 > 0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝛼𝛼𝛼𝛼3 > 0
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 .5البيانات ومنهجية االقتصاد القياسي
 5.1البيانات
نستخدم البيانات السنوية لمتغيرات الفترة من عام
 1980وحتى عام  ،2018كما نستخدم سعر الصرف
الفعلي الحقيقي كمقياس لسعر الصرف الحقيقي
على خطى الدراسات السابقة ،حيث يعتبر سعر الصرف
الفعلي الحقيقي مقياسا أكثر شموال من سعر الصرف
الحقيقي الثنائي كما يعتبر مقياسا لتنافسية األسعار
في المؤلفات المعنية بالتجارة الخارجية .ولقياس الدخل
األجنبي ،نأخذ في االعتبار الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدال من
الناتج المحلي اإلجمالي لجميع الشركاء التجاريين للمملكة
العربية السعودية.

يرجع هذا االختيار إلى أن الصادرات السعودية غير
النفطية موجهه أساسا إلى دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .على سبيل المثال ،تظهر بيانات البنك المركزي
السعودي ( )2020أن أكثر من  %27من الصادرات
السعودية غير النفطية ،في المتوسط ،خالل الفترة من
 2005إلى  2009كانت خاصة بالدول الخليجية الخمس
األخرى ،ويبين الجدول ( )1وصفا لكل متغير ومصدر
بيانات.

الجدول  .1المتغيرات ووصفها
تعريف المتغير

مصدر البيانات

رمز المتغير

صادرات البضائع غير
النفطية ،بماليين الرياالت
السعودية في عام 2010

تم الحصول على بيانات صادرات البضائع غير النفطية بالقيم االسمية
من البنك المركزي السعودي ( .)2020وتم تحويل القيم إلى قيم حقيقية
باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والذي يساوي
 100في سنة األساس 2010

سعر الصرف الفعلي
الحقيقي

يعتمد سعر الصرف الفعلي الحقيقي على مؤشر سعر المستهلك والذي
يساوي  100في سنة األساس  .2010يعرف صندوق النقد الدولي سعر
الصرف الفعلي والحقيقي على أنه متوسط القيمة المرجحة للعملة المحلية
نسبة إلى العديد من العمالت األجنبية مقسوما على معامل انكماش األسعار.
تم الحصول على البيانات من اإلحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي.
تعني الزيادة في سعر الصرف الفعلي والحقيقي زيادة قيمة الريال السعودي

GDP_MENA

الناتج المحلي اإلجمالي
بماليين الدوالرات األمريكية
في عام 2010

يمثل الناتج المحلي اإلجمالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا .يتم ضرب
بسعر الصرف الثنائي بين الريال السعودي والدوالر األمريكي GDP_MENA
وبذلك تصبح جميع المتغيرات بالوحدات نفسها .تم الحصول على البيانات من
مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي

GVANOIL

إجمالي القيمة المضافة
للقطاع غير النفطي بماليين
الرياالت السعودية في عام
2010

تم الحصول على قيمة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للمملكة العربية
السعودية من البنك المركزي السعودي ((2020

XGNOIL

REER
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البيانات ومنهجية االقتصاد القياسي
توضح المجموعات في الرسم البياني ( )4المستويات اللوغاريتمية الطبيعية ومعدالت نمو المتغيرات (د)
المجموعة أ .المستويات اللوغاريتمية للمتغيرات
xgnoil

reer

13

5.6

reer

xgnoil

5.4

12
11
13
10
12

5.6
5.2
5.4
5.0

119
108

5.2
4.8
5.0
4.6
2015

2010

2005

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

4.8
4.4
1980
4.6

2015

2010

2005

1995

1990

1985

4.4
1980
14.4

2015

2010

2005

gvanoil
2000

gvanoil

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

المتغيرات
المجموعة ب .معدالت نمو
)d(reer

14.0
14.4
13.6
14.0
13.2
13.6
12.8
13.2
12.4
1980
12.8
12.4
1980

2000

1995

1990

1985

1995

1990

1985

gdp_mena
2000

gdp_mena

2015

2010

2005

2015

2010

2005

2000

13.6
14.0
13.2
13.6
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

12.8
13.2
1980

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

12.8
1980

)d(xgnoil

2000

2.0

)d(xgnoil

.0
.1
-.1
.0

1.5
0.5

-.2
-.1

1.0
0.0

1995
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1985

-.3
1980
-.2

2015
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1990

1985

-.3
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2015
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البيانات ومنهجية االقتصاد القياسي

 5.2منهجية االقتصاد القياسي
يقدم هذا القسم وصفا إلستراتيجية التقييم التجريبية،
نقوم أوال بالتحقق من خصائص السالسل الزمنية
للمتغيرات من خالل استخدام اختبارات (ديكي-فولر)
المعزز و(فيليبس-بيرون) واختبارات جذر وحدة نقاط
التوقف الهيكلية الختبار (ديكي-فولر) المعزز .إذ يمكن
الختبارات جذر وحدة نقاط التوقف الهيكلية الختبار
ديكي-فولر المعزز أن تمثل الكسور الهيكلية المحتملة
في المتغيرات محل الدراسة .أما بالنسبة الختبارات
التكامل المشترك والتقديرات طويلة المدى ،فإننا
نستخدم في البداية طريقة (جوهانسن) لالنحدار
منخفض الدرجة (Johansen 1988; Johansen and
 .)Juselius 1990, 1992وعلى عكس طرق التكامل

المشترك القائمة على الناتج أو القائمة على معادلة
فردية ،تمثل طريقة (جوهانسن) االختبار الوحيد الذي
يمكنه تحديد عالقات تكامل مشتركة متعددة بين
المتغيرات .وكاختبار للمتانة ،نستخدم اختبار حدود
اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي (Pesaran and Shin
 .)1998; Pesaran, Shin and Smith 2001ونطبق
كذلك نهج (انجل جرانجر) القائم على الناتج (Engle and
 )Granger 1987باستخدام المربعات الصغرى العادية
الديناميكية .وأخيرا ،نستخدم نموذج تصحيح التوازن في
إطار إستراتيجية النمذجة من العام للخاص باستخدام
القياسات المؤتمتة( )Autometricsفائقة التشبع.
للحصول على تقديرات على المدى القصير في الملحق
ب لتوفير مساحة في النص األساسي.
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.6النتائج التجريبية
تم توضيح النتائج التجريبية الختبارات جذر الوحدة
والتكامل المشترك في الملحق (ج) ،وبناء على اختبار
(ديكي-فولر) المعزز و(فيليبس-بيرون) واختبارات جذر
وحدة نقاط التوقف الهيكلية الختبار (ديكي -فولر) المعزز،
توصلنا إلى أن جميع المتغيرات غير ثابتة في مستوياتها
اللوغاريتمية .ومع ذلك ،تعتبر ثابتة في االختالفات األولى
لمستوياتها اللوغاريتمية .ولقد جرى عرض نتائج اختبار جذر
الوحدة في الجدول (ج )1-من الملحق (ج) .عالوة على ذلك،

تم ذكر نتائج اختبارات التكامل المشترك في الجدول
(ج .)2-ونورد تحديدا نتائج اختبار (جوهانسن) للتكامل
المشترك واختبار حدود اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي
واالختبارات القائمة على نتائج اختبار (انجل-جرانجر) في
المجموعات (أ وب وج) من الجدول (ج .)2-وتوكد جميعها
وجود عالقة طويلة المدى بين المتغيرات ،ويشير اختبار
(جوهانسن) للتكامل المشترك أيضا إلى أن المتغيرات
لها عالقة واحدة طويلة المدى فقط.
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النتائج التجريبية

 6.1نتائج االختبار والتقدير على المدى الطويل
يوضح الجدول ( )2تقديرات الصادرات السعودية غير
النفطية على المدى الطويل (المعادلة  )1بناء على نموذج

متجه تصحيح الخطأ وأساليب اإلبطاء الموزع لالنحدار
الذاتي والمربعات الصغرى العادية الديناميكية.

الجدول  :2تقديرات على المدى الطويل باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ واإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي والمربعات
الصغرى العادية الديناميكية
نموذج متجه تصحيح الخطأ

اإلبطاء الموزع لالنحدار
(
(2,3,1,3
الذاتي

المربعات الصغرى العادية
الديناميكية

)-1.44*** (-5.992

)-1.17*** (-5.025

)-1.20*** (5.157

)0.64 (1.527

)0.82** (2.227

)0.85** (2.271

)1.07*** (3.726

)1.08*** (4.563

)1.00*** (5.312

6.26

6.26

6.26

Adj. R2

0.99

0.99

0.98

SER

0.12

0.06

0.113

-0.84

-1.89

-14.65

المتغيرات
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
Constant

SC

مالحظات :تم توضيح قيم ( )tبين قوسين ويشير كل من (***و**) إلى الداللة اإلحصائية عند مستويات  %1و ،%5على التوالي.
ويمثل ( ) R2 .Adjمعامل التحديد المعدل ،بينما يمثل ( )SERالخطأ المعياري لالنحدار ويمثل ( )SCمعيار معلومات شوارتز وتمتد
فترة التقدير من عام  1983وحتى عام .2018
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النتائج التجريبية
نذكر في هذا المقام ،ثالث مالحظات بالغة األهمية
ورئيسة من النتائج الواردة في الجدول ( )2ونناقش
اقتصاديات التقديرات طويلة األمد في القسم التالي.
أوال ،تعتبر المرونة المقدرة للصادرات غير النفطية فيما
يتعلق بالمتغيرات المستقلة الثالثة هامة من الناحية
اإلحصائية ومتسقة من الناحية النظرية بالنسبة لجميع
3
الطرق الثالثة  .ثانيا ،تتشابه أحجام المرونة المعنية
في جميع الطرق الثالثة ،األمر الذي قد يشير إلى متانة
التقديرات .ثالثا ،ينتج عن طريقة اإلبطاء الموزع لالنحدار
الذاتي أخطاء معيارية أصغر وعقوبات أو جزاءات أقل بناء
على معيار معلومات شوارتز ،ومن المتوقع أن تكون
هذه النتيجة قائمة على مناقشات Pesaran, Shin and
.)Smith (2001) and Pesaran and Shin (1998
تتمثل إحدى مزايا إطار (جوهانسن) للتكامل المشترك
يمكن الباحثين من اختبار صحة القيود أو
في أنه ِّ
الفرضيات النظرية والقيود أو الفرضيات األخرى .سيكون
من المفيد في دراستنا هذه ،اختبار الفرضيات التالية:

( )1هل يمكن للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
والصادرات غير النفطية إقامة عالقة واحد لواحد تنبع من
المحاسبة القومية؟ ( )2هل يمكن أن تكون الصادرات
السعودية غير النفطية في عالقة واحد لواحد مع الناتج
المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟
( )3هل هناك أي مخاوف بشأن ما يعرف "بالمرض
الهولندي" (يرجى االطالع مثال على ;]Corden [1984
 ]Corden and Neary[1986بالنسبة للصادرات
السعودية غير النفطية؟ أما من الناحية التقنية ،فإن
التحقق من الفرضيات الواردة أعاله يعني وضع قيود على
معامالت المرونة طويلة األمد للمتغيرات التوضيحية أو
التفسيرية في إطار نموذج متجه تصحيح الخطأ ،أي أن
 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1و  𝛽𝛽𝛽𝛽𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1و 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = −1
يوثق الجدول (ج )2-النتائج التي تشير إلى أنه ال يمكن
رفض جميع القيود الثالثة بشكل فردي أو مشترك ألن
قيم العينة  𝜒𝜒𝜒𝜒2أقل من قيم حد الداللة ذات الصلة عند أي
مستويات داللة تقليدية ،ويمكن االطالع على تفسيرات
القيود في القسم السابع (.)7
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النتائج التجريبية

 6.2نتائج التقدير على المدى القصير
نقوم بتقدير الصيغة العامة لمواصفات نموذج تصحيح
التوازن الموضحة في المعادلة (ب )7من الملحق (ب)،
ونستخدم حدا أعلى لترتيب التباطؤ من اثنين بسبب
)(2

قصر الفترة الزمنية .ومن ثم نحسب فترة تصحيح الخطأ
باستخدام تقدير اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي على
المدى الطويل في الجدول ( ،)2وفقا للمعادلة التالية:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – (−1.17 ∗ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0.82 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 + 1.08 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 − 10.33).

نستخدم تقديرات اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي على
المدى الطويل لهذا الحساب ألن هذه الطريقة عادة ما
تقدم تقديرات أكثر كفاءة للعينات الصغيرة مقارنة
بنظيراتها (Pesaran and Shin 1998; Pesaran, Shin
 .)and Smith 2001كما يستخدم هذا التحليل عينة
صغيرة نسبيا وبالتالي يعتبر هذا النهج األنسب واألكثر
مالءمة.

كذلك حددنا المواصفات العامة لنموذج تصحيح التوازن
( )xgnoil Δمع فترتي تباطؤ لجميع المتغيرات ،كما
أسلفنا ،والقيم المعاصرة للمتغيرات التوضيحية وتباطؤ
واحد لفترة تصحيح التوازن .ومن ثم نقوم بتطبيق
إجراءات إستراتيجية النمذجة من العام إلى الخاص
باستخدام القياسات المؤتمتة( )Autometricsفائقة
التشبع من صندوق أدوات ( )PcGiveفي OxMetrics
8.0 (Doornik 2009, chap. 4; Doornik and
 .)Hendry 2009; Hendry and Doornik 2014وهنا
يشمل التشبع الفائق تشبع المؤشر الومضي والتغير في
تشبع المؤشر الومضي وتشبع مؤشر الخطوات وتشبع
مؤشر االتجاهات .تكمن ميزة التشبع الفائق في أن
هذه المتغيرات الصورية األربعة يمكنها تحديد كافة أنواع
القيم المتطرفة والتقسيمات في البيانات .إذ يمكنها
على سبيل المثال ،تحديد االرتفاعات واالنخفاضات
لمرة واحدة ،واإلشارات والتغيرات في المستويات
والتقسيمات في اتجاهات التنمية.
وإلنشاء نموذج على المدى القصير ،نتبع القسم
السادس ( )6من دراسة  ))Hendry (2020المخصص

الختيار النموذج الشرطي .حيث ،أوال ،نحدد نموذج عام
وغير مقيد لتصحيح التوازن .وعلى الرغم من اجتياز
النموذج المقدر الختبارات ما بعد التقدير األخرى ،إال
أنه ال يجتاز اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات .ويوضح
الرسم التوضيحي لنتائج النموذج غير المقيد أن التوزيع
غير الطبيعي للبيانات ناجم عن السلوك غير الطبيعي
للنواتج في الفترة من عام  1992وحتى عام .1995
غير أنه يتوجب علينا أن نتأكد من أن المواصفات غير
المقيدة حسنة التصرف من حيث اختبارات ما بعد
التقدير قبل االنتقال من المواصفات الشرطية غير
المقيدة إلى المواصفات الشرطية النهائية .وبالتالي،
فإننا نحتفظ (نصلح) جميع عوامل االنحدار في نموذج
تصحيح التوازن غير المقيد ونستعمل القياسات المؤتمتة
( )Autometricsمع التشبع الفائق .إذ تسمح لنا هذه
العملية بالبحث عن أي قيم متطرفة وتقسيمات هامة
في مسارات تطوير ( )xgnoil Δالتي يمكن للمتغيرات
الصورية المذكورة أعاله تحديدها ،ونستهدف مستوى
األهمية  %1نظرا لعدد من المالحظات.
تختار القياسات المؤتمتة ( )Autometricsمتغيرين
صوريين :متغير النبضة الواحدة ( )I:1992ومتغير
اإلشارة الواحدة ( ،)DI:1994إن وجود متغيرين صوريين
لهما داللة إحصائية قد يشير إلى إلى أن مواصفات
نموذج تصحيح التوازن غير المقيدة توضح بنحو جيد
التطورات في ( ).xgnoil Δوتحدد المتغيرات الصورية
على األرجح التأثيرات المتباطئة لحرب الخليج .كما تحدد
التغيرات الناتجة عن خطة التنمية الخامسة للمملكة
العربية السعودية الممتدة للفترة من عام  1990وحتى
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النتائج التجريبية
عام  1995والتي لم تنعكس في  .gvanoil Δفيما
تجتاز مواصفات نموذج تصحيح التوازن غير المقيدة
التي تشمل المتغيرات الصورية التي اختارتها القياسات
المؤتمتة ( )Autometricsواجتازت بنجاح جميع اختبارات
ما بعد التقييم ،بما فيها اختبار التوزيع الطبيعي
للبيانات .وأخيرا ،نقوم بتطبيق القياسات المؤتمتة
( )Autometricsعلى مواصفات نموذج تصحيح التوازن
غير المقيدة مع المتغيرات الصورية وعند الهدف %5
للحصول على المواصفات الشرطية.
كذلك جرى توضيح نتائج اختبار ما بعد التقدير
والمواصفات النهائية المختارة في الجدول (ج )3-من
الملحق (ج) ،ويشير الجدول (ج )-3إلى أن جميع عوامل
االنحدار في المواصفات النهائية تعتبر ذات داللة
إحصائية ويمكن تفسيرها نظريا .ونقدم في القسم
التالي التفسيرات النظرية .عالوة على ذلك ،فإننا
نتحقق من استقرار العالقات المقدرة للصادرات غير
النفطية باستخدام مجموعة من االختبارات .ونختبر ثبات
المعامالت والنواتج ونجري اختبارات من خطوة واحدة
واختبارات نقطة التوقف واختبارات تشو للتنبؤ (Brown,
 .)Durbin and Evans 1975; Chow 1960ولقد تم
توضيح نتائج االختبار بالرسوم البيانية في الرسم البياني
( )7الوارد في الملحق .كما يوضح الجدول (ج )3-والرسم
البياني ( )7اجتياز المواصفات النهائية بنجاح لجميع

اختبارات ما بعد التقدير ،بما فيها تلك المتعلقة بالثبات،
ومن ثم نقوم بمناقشة هذه النتائج في الملحق (ج)
لتوفير مساحة في النص األصلي.
غير أننا نالحظ أن المواصفات النهائية لنموذج تصحيح
التوازن تتضمن القيمة المعاصرة لـ (∆ ،)gvanoilوتدل
النتائج الموضحة في المجموعة (أ) من الجدول (ج )2-على
أن هذا المتغير ال يعتبر متغيرا خارجيا ضعيفا الختالل
التوازن على المدى الطويل عند مستوى األهمية .%10
وعلى الرغم من ضعف هذا الدليل اإلحصائي إال أن
التجانس بين الصادرات غير النفطية والناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي من الناحية النظرية قد يكون
مصدرا للقلق .وتتوقع نظرية التصدير أن يكون الناتج
المحلي اإلجمالي ،بوصفه مقياسا للقدرة اإلنتاجية،
أحد محددات الصادرات .وتشير نظرية النمو القائم
على التصدير إلى أن زيادة الصادرات قد تكون محركا
للنمو االقتصادي .وبالتالي ،فإننا قمنا من أجل تجنب
التجانس المحتمل بين هذه المتغيرات ،بتقدير نموذج
تصحيح التوازن النهائي باستخدام المربعات الصغرى
ذات المرحلتين .ولقد جرى توضيح تفاصيل هذه
التقديرات ،بما فيها البحث عن المتغيرات المساعدة
لتقدير (∆ )gvanoilفي الملحق (ج .)3.ويبين الجدول
( )3مواصفات نموذج تصحيح التوازن النهائية المقدرة
عن طريق المربعات الصغرى ذات المرحلتين وإحصاءات
االختبار المقابلة.
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النتائج التجريبية

الجدول  :3تقدير المربعات الصغرى ذات المرحلتين لمواصفات نموذج تصحيح التوازن النهائية
المتغيرات
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆

∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−2

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∆

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−2
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∆

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡−2

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1992
∆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1994

المعامل

إحصاء t-

***-0.626

-10.31

**0.194
***-1.730
**0.454
***-0.996
**-0.652
**-0.532
**0.563
***2.876
***-1.823
***-0.314
***-0.147

2.37
-10.77
2.25
-5.46
-2.31
-2.33
2.28
7.10
-4.54
-5.01
-4.05

نتائج اختبار ما بعد التقدير

االختبار
مضاعف الجرانج لالرتباط التسلسلي (أ)
االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس
التباين
اختبار رامزي لخطأ توصيف معادلة االنحدار

إحصاءF -

قيمةp -

االختبار

إحصاءF -

قيمةp -

1.646

0.200

عدم تجانس التباين

0.762

0.681

5.91E-05

0.994

0.016

0.992

0.7159

0.500

2.973

0.812

التوزيع الطبيعي
للبيانات (ب)
إحصاءJ -

مالحظات :المتغير التابع هو (∆ ،)xgnoilإذ يشير (**و***) إلى الداللة اإلحصائية عند المستوى % 5و  ،%1على التوالي ،فيما يشير "أ" إلى أن إحصاء اختبار االرتباط
التسلسلي يمثل إحصاء مربع كاي بدال من اإلحصاء .F-ويشير "ب" إلى أن إحصاء اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات يمثل إحصاء (خاركي-بيرا بدال من إحصاء .F-ويختبر
إحصاء J-الفرضية الصفرية التي تنص على أن القيود ما فوق التعرف تعتبر صالحة ،وتمتد الفترة المشمولة بالتقدير اعتبارا من عام  1983وحتى عام .2018

تجتاز المواصفات النهائية بنجاح جميع االختبارات
التشخيصية للنواتج ،وتشمل هذه االختبارات إحصاء
(خاركي-بيرا) للتوزيع الطبيعي للنواتج واختبار مضاعف
(الجرانج) لالرتباط التسلسلي .كما تجتاز المواصفات
كذلك االختبار األبيض لعدم تجانس التباين واختبار
االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين واختبار
(رامزي) لخطأ توصيف معادلة االنحدار فيما يتعلق بالخطأ
في تحديد صيغة الدالة .إضافة إلى ذلك ،يشير اإلحصاءJ-
لـ  2.97مع قيمة p-البالغة  0.81إلى أن الفرضية الصفرية
لما فوق التعرف تعتبر صالحة .وبالتالي ،تعتبر األدوات

المختارة معقولة .يمكننا بناء على هذه االختبارات،
استنتاج أن المرونة المقدرة على المدى القصير تعتبر ذات
داللة إحصائية ويمكن تفسيرها نظريا .عالوة على ذلك،
تعتبر التقديرات التي تشمل المرونة الواردة في الجدول
( )3مقاربة جدا لتلك الواردة في الجدول (ج )-3من الملحق
(ج) والمقدرة باتباع طريقة المربعات الصغرى العادية.
وتشير هذه النتيجة أيضا إلى متانة تقديرات المربعات
الصغرى ذات المرحلتين .ونناقش المرونة وتفسيراتها في
القسم التالي.
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 .7المناقشة
تظهر اختبارات جذر الوحدة الموثقة في الجدول ج -1من
الملحق ج 2عدم ثبات جميع المتغيرات في مستوياتها
اللوغاريتمية .ومع ذلك ،تعتبر ثابتة في االختالفات األولى
في مستوياتها اللوغاريتمية ،أي في معدالت نموها.
وبالتالي ،فإن المتوسطات واالختالفات والتغايرات
المتعلقة بمستويات لوغاريتم المتغيرات تتغير بمرور
الوقت .وألن هذه القيم ال تتبع عمليات االرتداد إلى
المتوسط فإن أي سياسة أو أي صدمة اجتماعية اقتصادية
أو غيرها من الصدمات التي تلحق بهذه المتغيرات قد
تحدث تغييرا دائما .عالوة على ذلك ،فإنه نظرا لعدم
ثبات المتغيرات فقد يكون لها اتجاها عشوائيا مشتركا.
وفي تلك الحالة ،يمكننا استنتاج التكامل المشترك
للمتغيرات ،أي أن لها عالقة طويلة المدى.
نختبر هذا االحتمال باستخدام ثالث طرق تكامل مشترك
مختلفة للمتانة .وتشير النتائج الواردة في الجدول (ج)-2
إلى أن الصادرات غير النفطية وسعر الصرف الفعلي
الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
للمملكة العربية السعودية ترتبط جميعها بعالقة تكامل
مشترك .أو بعبارة أخرى ،ترتبط مستويات هذه المتغيرات
بعالقة مجدية من الناحية النظرية .وتجدر اإلشارة إلى
أن العالقة بين مستوياتها ليست بال معنى وإنما يجب
شرحها باستخدام نظرية التجارة الدولية .وبالتالي ،فإننا
نحتاج إلى تقدير عالقة المستوى عدديا لفهم حجم
التأثيرات ،األمر الذي سيكون مفيدا لتحليل السياسات
والتوقعات .وتحقيقا لهذه الغاية ،فإننا نقوم بتقدير
تأثيرات المتغيرات المستقلة على الصادرات غير النفطية
باستخدام أدوات تقدير االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع
ونموذج متجه تصحيح الخطأ والمربعات الصغرى العادية
الديناميكية للحصول على نتائج قوية .وتوضح النتائج
الواردة في الجدول ( )2أن الصادرات غير النفطية تقيم
عالقة مجدية مع المحددات المتوقعة نظريا .وتتشابه
القيم العددية ،أي مرونة المقدرات المختلفة على المدى
الطويل ،تشابها كبيرا .وبالنظر إلى صغر حجم العينة،
تدعم هذه النتيجة قوة النتائج التجريبية.

يوضح الجدول ( )2أن االنخفاض بنسبة  %1في سعر
الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي يحقق زيادة
في الصادرات غير النفطية على المدى الطويل ،بنسبة
تتراوح ما بين  %1.4 - %1.2مع إبقاء العوامل األخرى
على حالها دون تغيير.ويشير الحجم الكبير نسبيا للمرونة
إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية أعلى استجابة
لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ،مقياس لتنافس
األسعار .يعتبر سعر الصرف الفعلي الحقيقي من
الناحيتين النظرية والتجريبية مقياسا أساسيا لتنافسية
التجارة الخارجية القتصاد ما (مثال Balassa 1964; Di
Bella, Lewis and Martin 2007; Lipschitz and
 .)McDonald 1992; Samuelson 1964, 1994وتشير
داللة هذه النتيجة إلى أن ارتفاع قيمة العملة المحلية
(أو انخفاضها) يمكن أن يضر بالصادرات السعودية
أو (يدعمها) ،مما يتماشى مع نظرية التصدير (يرجى
االطالع على المعادلة (أ )9في الملحق أ) .ويكمن الحدس
وراء هذه النتيجة في أنه عندما ترتفع قيمة العملة المحلية
تصبح السلع والخدمات المحلية أكثر تكلفة بالنسبة
لألجانب .وعادة ما يكون المنتجون المحليون ،الذين
يقومون بتصدير سلعهم وخدماتهم متلقين للسعر
ولديهم تأثير ضئيل أو معدوم على أسعار األسواق
العالمية .وبالتالي ،إذا ارتفعت قيمة عملة دولة ما،
فسيلجأ األجانب إلى شراء السلع والخدمات من منتجي
دول أخرى .ومن التحليل التجريبي ،يبدو أن هذا التفسير
ينطبق على الصادرات السعودية غير النفطية ،على
الرغم من أن هذه الصادرات تتمتع بالمواصفات التالية.
أوال ،يمثل اإلنتاج غير النفطي والصادرات غير النفطية
جانبين رئيسين إلستراتيجية التنويع الحكومية .وبالتالي،
تعتبر هذه األنشطة االقتصادية مدعومة بدرجة كبيرة
من الحكومة .على سبيل المثال ،يقدم برنامج التوازن
المالي ،أحد برامج الرؤية السعودية  ،2030حزم دعم لعدد
من القطاعات .ويهدف هذا الدعم إلى التخفيف من اآلثار
السلبية المحتملة ألسعار الطاقة المحلية واإلصالحات
المالية على النشاط غير النفطي والقدرة التنافسية
( .)FBP 2017ثانيا ،غالبا ما يتم توجيه الصادرات
السعودية غير النفطية إلى الدول المجاورة لها ،مثل دول
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المناقشة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وعليه ،فإن المنافسة
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعتبر أسهل من
المنافسة في األسواق العالمية األخرى في أوروبا أو آسيا
أو أمريكا.
ومن ثم نجد أن االرتفاع بنسبة  %1في الناتج المحلي
اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا يزيد من
الصادرات السعودية غير النفطية على المدى الطويل
بنسبة تتراوح ما بين ، %0.9 - %0.6مع افتراض ثبات
باقي العوامل .وتتوافق هذه النتيجة أيضا مع نظرية
الطلب على الصادرات التي تمت مناقشتها في الملحق
(أ) .وتوضح هذه النظرية أن صادرات دولة ما تشكل جزءا
من الطلب الكلي للدول المستوردة ،والتي ترتبط ارتباطا
إيجابيا مع دخلها .وبالتالي ،إذا كان للدول المستوردة دخال
أكبر ،فيمكنها استيراد المزيد من الصادرات غير النفطية
من المملكة العربية السعودية.
يوضح الجدول ( )2أيضا وجود عالقة واحد لواحد للصادرات
السعودية غير النفطية والناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي على المدى الطويل .أو بعبارة أخرى ،يتحسن أداء
الصادرات غير النفطية بنسبة  %1إذا زاد الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي بنسبة  ،%1كمقياس مشترك
للقدرة اإلنتاجية والبنية التحتية .وتشير هذه النتيجة إلى
أن القطاعات غير النفطية القابلة للتداول ،مثل قطاع
الزراعة والتصنيع غير النفطي ،فضال عن قطاعات
الخدمات والبنية التحتية تدعم تنمية الصادرات غير
النفطية .ويتوافق الدور اإليجابي للقطاع غير النفطي
القابل للتداول في نمو الصادرات غير النفطية مع الصيغة
النظرية لجانب العرض (يرجى االطالع على المعادلة
(أ )2في الملحق "أ") .ومن هذا المنطلق ،يعمل األول
كمقياس للقدرة اإلنتاجية المحلية .عالوة على ذلك ،ومع
إبقاء الشروط األخرى دون تغيير ،من البديهي أن يتم
توسيع نطاق إنتاج السلع غير النفطية القابلة للتداول
بهدف زيادة الصادرات غير النفطية.
يتوافق التأثير اإليجابي للقطاعات غير النفطية القابلة
للتداول على أداء الصادرات غير النفطية مثل قطاع البنية

التحتية ،مع الدراسات النظرية والتجريبية .ومن الواضح
أن أداء التصدير ال تحركه فقط القدرة اإلنتاجية للقطاع
القابل للتداول واألسعار (سعر الصرف الحقيقي) .إذ
يمكن لعوامل أخرى هامة أن تؤثر على أداء التصدير ،بما
فيها البنية التحتية .وإن توفر عناصر البنية التحتية الالزمة
(مثل النقل والمرافق واالتصاالت والخدمات المالية)
يحد من تكاليف اإلنتاج والنقل ويعفي من التأخير.
وبالمقابل ،يؤثر عدم وجود هذه العناصر سلبا على أداء
التصدير بحسب الدراسات النظرية والتجريبية (Ahmad,
Jaini and Zamzamir 2015; Clark, Dollar and
Micco 2004; Donaubauer et al. 2018; Duval and
;Utoktham 2009; Estache and Wren-Lewis 2011
Limao and Venables 2001; Rehman, Noman and
)Ding 2020; Yeaple and Golub 2002
تعتبر مرونة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي أكبر
من مرونة الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .وقد تشير هذه النتيجة إلى أن قدرة
اإلنتاج المحلي والبنية التحتية يمكن أن تسهم في تنمية
الصادرات غير النفطية إلى حد أكبر من الدخل األجنبي.
ومع ذلك ،فإن نتائج القيود المفترضة على المرونة طويلة
المدى في الجدول (ج )-2توضح أنه يمكن اعتبار كلتا
المرونتين مرونة واحدة.
تتماشى الصادرات غير النفطية التي ترتبط بعالقة
واحد لواحد مع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مع
متطابقة المحاسبة القومية التي توضح أن الناتج المحلي
اإلجمالي يساوي مجموع االستهالك واالستثمار وصافي
الصادرات .وتشير النتائج كذلك إلى أن الصادرات
السعودية غير النفطية يمكن أن تكون في عالقة واحد
لواحد مع الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا على المدى الطويل .وعلى الرغم من أن
التقديرات غير المقيدة تشير إلى أن مرونة سعر الصرف
الفعلي الحقيقي للصادرات غير النفطية أكبر من الوحدة
السلبية إال أن قيد الوحدة السلبية المفترض ال يمكن
4
رفضه عبر التقديرات  .وفي حال كان من الممكن رفضه،
فإن هذا سيعني أن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي

الصادرات السعودية غير النفطية قبل وبعد جائحة كوفيد :19-اآلثار التاريخية للمحددات وتحليل السيناريو

25

المناقشة

يتسبب في حدوث مزيد من االنخفاض في الصادرات
غير النفطية مقارنة بحجم االرتفاع .ويمكن تفسير
ذلك كأحد أعراض ما يعرف "بالمرض الهولندي" (يرجى
االطالع مثال على Corden 1984; Corden and Neary,
 .)1986يشكل "المرض الهولندي" مصدر قلق للعديد من
االقتصادات النامية المصدرة للموارد الطبيعية (Davis
 .)1995; Arezki and Ismail 2013وبالفعل ال يكفي
اختبار سعر الصرف الفعلي الحقيقي فقط واتخاذ قرار
حول ما إذا كانت دولة معينة مصابة بالمرض الهولندي ألن
هناك فرضيات أخرى لهذا المرض يجب اختبارها تجريبيا
(يرجى االطالع مثال على ;Kalcheva and Oomes 2007
 .)Hasanov 2013وفي حالتنا ،ال تدعم البيانات فرضية
أعراض المرض الهولندي المرتبطة بسعر الصرف الفعلي
الحقيقي للصادرات السعودية غير النفطية.
ومن ثم ،نأخذ في االعتبار نتائج المدى القصير الواردة
في الجدول ( ،)3إن لتأثيرات الصافية قصيرة المدى
لسعر الصرف الفعلي الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي
السعودي غير النفطي على الصادرات غير النفطية لها
نفس إشارات التأثيرات طويلة المدى والتي تعتبر سلبية
وإيجابية ،عل التوالي .وعلى العكس من ذلك ،يعتبر تأثير
الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا سلبيا على المدى القصير .إن االنخفاض بنسبة
 %1في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي
يزيد معدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة  %1.7فورا
وبنسبة  %1.0بعد سنتين ،في حين أنه يخفض معدل
نمو الصادرات غير النفطية بنسبة  %0.5بعد سنة واحدة.
ويعتبر التأثير التراكمي قصير المدى لسعر الصرف
الفعلي الحقيقي أكبر من التأثير طويل المدى.
أو بعبارة أخرى ،يؤدي االنخفاض الدائم في قيمة الريال
السعودي بنسبة  %1إلى زيادة الصادرات غير النفطية
بنسبة .))0.194-1(/)0.996-0.454+-1.73(=( %2.8
وألن سعر الصرف الفعلي الحقيقي يمثل نسبة السعر،
وبالتالي يعتبر مقياسا لتنافسية التجارة الخارجية،
ويمكننا تفسير هذه النتيجة وفقا لما يلي :تتأثر المنتجات
الزراعية ومنتجات الصناعات غير النفطية في المملكة

العربية السعودية وعلى المدى القصير بالتغييرات في
األسعار النسبية .وباعتبار المملكة العربية السعودية
اقتصادا ناميا إال أنها ال تتمتع بقدرة تنافسية في
األسواق العالمية مثل الدول المصدرة األخرى ،وخصوصا
الدول المتقدمة .ومع ذلك ،ستصبح شركات التصدير
السعودية على المدى الطويل أكثر تطورا وإنتاجية
وكفاءة من الناحية التقنية بفعل العديد من العوامل
المختلفة بما فيها الدعم الحكومي .ويتماشى هذا
الدعم مع الرؤية السعودية  ،2030التي يعتبر التنويع غير
النفطي فيها هدفا رئيسا .عالوة على ذلك ،ستستثمر
شركات التصدير السعودية في مجاالت البحوث والتطوير
وتجميع الخبرات وبالتالي ستصبح مبدعة ومبتكرة،
وستكون بناء عليه قادرة على زيادة حصصها السوقية
على المدى الطويل .ونتيجة لذلك ،ستصبح أكثر
تنافسية وبالتالي أقل تأثرا بالتغيرات التي تطرأ على
األسعار على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير.
تؤدي الزيادة بنسبة  %1في معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي إلى زيادة معدل نمو الصادرات غير
النفطية بنسبة  %2.4في العام الحالي .ومع ذلك ،فإنها
تؤدي إلى خفض معدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة
 %1.9بعد سنتين .وبالتالي فإن التأثير الصافي للناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي ،الذي يعكس الطاقة
اإلنتاجية ،على الصادرات غير النفطية يعتبر إيجابيا،
وتتوافق هذه النتيجة مع التأثير طويل األمد.
يؤدي االنخفاض بنسبة  %1في معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى
التأثيرات التالية على المدى القصير ،فهو يزيد معدل نمو
الصادرات غير النفطية بنسبة  % 0.7في العام الحالي
وبنسبة  % 0.5في العام التالي .ويخفض الصادرات
غير النفطية بنسبة  %0.6بعد مرور عامين  .ويتماشى
هذا التأثير األخير مع النتائج التي توصلنا إليها على
المدى الطويل التي تشير أيضا إلى وجود عالقة إيجابية.
ونقدم تفسيرين للعالقة السلبية بين هذه المتغيرات
على المدى القصير .أوال ،عندما تزداد الصادرات غير
النفطية ،فإن دخل شركات التصدير يزداد وبالتالي يزداد
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الدخل الكلي .وفي المقابل ،يزداد الطلب المحلي على
السلع والخدمات ،بما فيها تلك التي يتم تصديرها .وألن
الصادرات غير النفطية تقوم الحكومة بتحفيزها ومنحها
األولوية ،لذا فإن تلبية الطلب المحلي قد يتصدر قائمة
األولويات على المدى القصير .وبالتالي ،لن تستجيب
الصادرات غير النفطية للناتج المحلي اإلجمالي لدول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما كانت في السابق.
ونتيجة لذلك ،قد يتراجع معدل نمو الصادرات غير النفطية
على المدى القصير في حين يرتفع معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي لهذه الدول .ثانيا ،يرتبط االنخفاض في
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بزيادة معدل نمو الصادرات السعودية غير
النفطية في العام الحالي واألعوام المقبلة .ونأخذ في
االعتبار الحالة التي يتراجع فيها معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمدة
عام أو عامين .ومن المعقول في هذه الحالة ،أن نتوقع
تصدير المملكة العربية السعودية للسلع غير النفطية
إلى شركاء تجاريين آخرين ،مثل الدول اآلسيوية أو الدول
األفريقية األخرى .ومن الطبيعي أال ينخفض معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بنحو مستمر لفترة طويلة .ومع ذلك ،فإنه من
المرجح أن ينخفض على المدى القصير بسبب الحروب
والقضايا الجيوسياسية أو االضطرابات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،من بين أسباب أخرى (على
سبيل المثال األوضاع في سوريا والعراق ومصر وليبيا
ولبنان وغيرها) .ويمكننا مالحظة الرسوم البيانية لمعدل
نمو كال المتغيرين (المجموعة "ب" في الرسم البياني
" .)"1وعلى العموم ،يتوافق االنخفاض في معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا مع زيادة معدل نمو الصادرات غير النفطية .أما من
الناحية اإلحصائية ،فإننا نجد ارتباطا سلبيا بنسبة %21
بين المتغيرين على المدى القصير.
يوضح الجدول ( )3أن سرعة معامل ضبط التعديل هو

 .0.63وأن الصادرات السعودية غير النفطية تتراجعبنسبة  %63لتعود إلى عالقة التوازن على المدى الطويل
مع محدداتها بعد فترة واحدة من وقوع الصدمة ،وقد تنجم
مثل هذه الصدمات عن سياسات أو عوامل أخرى .وتعتبر
عمليات التعديل سريعة نسبيا .وتفسيرنا لهذه النتيجة
هو أن الحكومة السعودية تراعي تنمية الصادرات غير
النفطية باعتبارها عنصرا أساسيا للتنويع غير النفطي.
وتتماشى هذه الفكرة مع الرؤية السعودية .2030
وبالتالي ،ستساهم الحكومة في عودة الصادرات غير
النفطية إلى مسارها على المدى الطويل إن حادت عنه.
وأخيرا ،يشير الجدول (ج )-2إلى الفرضية القائلة بأنه
يمكن رفض ضعف التجانس الخارجي للناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي عند مستوى األهمية .%10
ويكمن التفسير االقتصادي لهذه النتيجة في أن هناك
أثر رجعي من الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ،مما يشير إلى أن ما يعرف بمفهوم النمو
القائم على التصدير ينطبق على المملكة العربية
السعودية .ويوضح هذا المفهوم أن بإمكان التصدير
أن يلعب دورا هاما في النمو االقتصادي لدولة ما من
خالل قنوات مختلفة مثل خلق عوامل خارجية إيجابية عن
طريق استخدام هيكل مؤسسي وأساليب إنتاج أكثر
كفاءة ،مما يؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم وتخفيف
حواجز صرف العملة األجنبية وجعل الوصول إلى األسواق
أكثر سهولة .وتشمل العوامل الخارجية اإليجابية األخرى
االبتكار التكنولوجي المكثف الذي يؤدي إلى النمو
االقتصادي ونقل المعرفة الديناميكي (يرجى االطالع
على ;Feder 1983; Balassa 1978; Ram 1985, 1987
 .)Goldberg and Klein 1998 inter aliaوقد تكون
هذه النتيجة ذات أهمية خاصة على وجه التحديد ألن الرؤية
السعودية  2030تسلط الضوء على التنويع بما فيه تنويع
الصادرات باعتباره إستراتيجية رئيسة للنمو االقتصادي
غير النفطي.
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 .8تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
يقدم هذا القسم وصفا لتحليالت محاكاة السياسة
الخاصة بالصادرات غير النفطية في ظل سيناريوهات
مختلفة من عام  2021وحتى عام  2030باستخدام
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية .ونهدف إلى دراسة آثار التغيرات في العوامل

المختلفة على أداء الصادرات السعودية غير النفطية.
وندرس على وجه التحديد العوامل التي يمكن تغييرها
من خالل تدابير السياسات  .ونصف في هذا القسم أوال
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية والفرضيات الكامنة لتحليالت المحاكاة ،ومن ثم
نناقش نتائج هذه التحليالت.
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تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية

 8.1نظرة عامة موجزة عن نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية
يعد نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية أداة سياسية تقيم آثار القرارات الداخلية
لصناع السياسات في السعودية ،حيث يمكنه ايض ًا
تقييم التفاعالت بين االقتصاد العالمي وبيئة االقتصاد
الكلي للطاقة في المملكة العربية السعودية (Hasanov
 .)et. al. 2020ويعد نموذج كابسارك االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية نموذجا للتوازن
العام ،معزز بقطاع الطاقة اقتصادي كلي هجين يجمع
بين النهج المبنية على النظرية والمبنية على البيانات
(على سبيل المثالHendry [2018] ; Gervais and ،

;]Gosselin [2014]; Cusbert and Kendall [2018
Ballantyne et al. [2020]; Jelić and Ravnik
 .)][2021يحتوي على ثماني كتل متفاعلة تمثل روابط

االقتصاد الكلي والطاقة في المملكة العربية السعودية،
كما يوضحه الشكل ( )5بشكل تخطيطي .كما يشتمل
النموذج على أكثر من  700متغير من السالسل الزمنية
السنوية المصنفة على أنها داخلية أو خارجية .تمثل
المتغيرات الخارجية بشكل أساسي السياسة المحلية
والطاقة العالمية واالقتصاد العالمي .ويتم تحديد
المتغيرات الداخلية من خالل المعادالت السلوكية أو
الهويات التي يتم إنشاؤها بشكل أساسي بنا ًء على
نظام الحسابات الوطنية .يتم تقدير العالقات طويلة
وقصيرة المدى بين المتغيرات الخارجية باستخدام أطر
عمل التكامل المشترك ونموذج تصحيح التوازن ،على
التوالي .وبالتالي ،هناك نسختان من النموذج .يعتمد
اإلصدار طويل المدى ،مثل نموذج Fair (Fair 1993,
 ،)1979على معادالت المدى الطويل المقدرة (المتكاملة
المشتركة) .ويعتمد اإلصدار قصير المدى على معادالت
نموذج تصحيح التوازن المقدرة (Buenafe and Reyes
.)2001; Welfe 2013

الرسم البياني  :5رسم تخطيطي لنموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية.

المصدر Hasanov :وآخرون (.)2020

الصادرات السعودية غير النفطية قبل وبعد جائحة كوفيد :19-اآلثار التاريخية للمحددات وتحليل السيناريو

29

تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية

نستخدم النسخة طويلة األجل من النموذج ،حيث يغطي
تحليلنا للمحاكاة  10سنوات ،وتتوفر مناقشات مفصلة
لكل إصدار لدى المؤلفين عند الطلب .كما يمكن العثور
على تفاصيل حول نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية في دراسة ( Hasanovوآخرون
( .)2020يختلف إصدار نموذج كابسارك االقتصادي

القياسي المخصص للطاقة العالمية المستخدم
اختالفا بسيط ًا عن اإلصدار المذكور في دراسة
هنا
ً
( Hasanovوآخرون ( ،)2020وقد تم تحديث بياناته وإعادة
تقدير معظم المعادالت السلوكية حتى عام  ،2019كما
تفسر التوقعات مدى تأثير جائحة كوفيد 19-والتعافي
بعد الجائحة.
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 8.2االفتراضات األساسية لتحليل
المحاكاة ومالءمة سياساتها:
نأخذ في االعتبار سبعة سيناريوهات ،ونقدم وصفا
مختصرا لكل سيناريو ونناقش مدى مالءمة سياسته.
تحلل المحاكاة األولى والثانية لنموذج كابسارك
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية آثار
ارتفاع وتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي ،على
التوالي .وتشير هذه التقديرات إلى تأثير التنافس
الدولي على الصادرات غير النفطية في وقت معين.
متغيرا داخل ًيا في
يكون سعر الصرف الفعلي الحقيقي
ً
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية .الذي يتم تحديده على أنه نتاج سعر الصرف
الفعلي االسمي ( )NEERونسبة األسعار المحلية
( )CPIإلى أسعار الشركاء التجاريين الرئيسين (.)CPIW
وتسمح لنا هذه الصيغة بمحاكاة تأثير أسعار الطاقة
المحلية واإلصالحات األخرى على القدرة التنافسية.
وتم تثبيت سعر الصرف االسمي للريال السعودي
5
مقابل الدوالر األمريكي عند  3.75منذ عام .1987
وبالتالي  ،فإن التغيرات في االقتصاد المحلي تؤثر على
الصادرات غير النفطية بشكل رئيس من خالل مؤشر
أسعار المستهلك ( )CPIوسعر الصرف االسمي للريال
السعودي إلى عمالت الشركاء التجاريين الرئيسين غير
الواليات المتحدة.
نقوم بزيادة سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة
 10٪في السيناريو األول ،بافتراض أن الزيادة ناتجة عن
مؤشر أسعار المستهلك .تؤدي هذه الزيادة في مؤشر
أسعار المستهلكين إلى زيادة في سعر الصرف الفعلي
الحقيقي بنفس الحجم .وبالتالي ،فإننا نتحقق من
التأثيرات على الصادرات غير النفطية إذا ارتفعت قيمة
الريال السعودي مقابل مجموعة من عمالت الشركاء
التجاريين الرئيسين للمملكة العربية السعودية .نقوم
بخفض معدل سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 10٪
في السيناريو الثاني ،ومحاكاة التأثيرات على الصادرات
غير النفطية.

نأخذ في االعتبار سيناريوهين بتغييرات من نفس الحجم
في اتجاهات متعاكسة (أي االرتفاع واالنخفاض) .ويعود
السبب في ذلك إلى أن الدراسات السابقة وجدت أن
أسعار الصرف الحقيقية قد يكون لها آثار غير متكافئة
على الصادرات .بعبارة أخرى ،قد ال تتسبب عمليات
ارتفاع وانخفاض قيمة العملة المحلية بنفس الحجم في
حدوث انخفاضات وزيادات في الصادرات بنفس الحجم.
أيضا النظر في هذا النموذج التجريبي لالقتصادات
يمكن ً
المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية (على
سبيل المثال ،دراسة  .)[Hasanov ]2012ومن الواضح
تمكنت حركات أسعار الصرف
أن فهم الكيفية التي ّ
الناتجة عن التدخالت السياسية من أن تشكل الصادرات
غير النفطية لها صلة وثيقة بالسياسة .وتعد هذه
السيناريوهات ذات صلة بالسياسات المتعلقة بالقدرة
التنافسية .وتجدر اإلشارة إلى أن تأسيس القدرة
التنافسية العالمية يعد أحد األهداف األساسية لرؤية
المملكة  .2030وتهدف هذه الرؤية إلى تحسين الترتيب
العام للمملكة العربية السعودية في القدرة التنافسية،
من المركز  25في عام  2016إلى وصولها ضمن المراكز
العشرة األولى بحلول عام  ،2030ويتطلب تحقيق
كبيرا في القدرة التنافسية للتجارة
هذا الهدف تحسي ًنا
ً
الدولية.
كذلك يفحص السيناريوين الثالث والرابع آثار الزيادات
في القيمة المضافة للزراعة والتصنيع غير النفطي،
على التوالي ،على الصادرات غير النفطية .وتبحث
هذه السيناريوهات بشكل عام في آثار القطاعات
القابلة للتداول على الصادرات غير النفطية .ولتقديم
نتائج صديقة للسياسات ،فإننا نقوم بدراسة تأثير كل
قطاع على الصادرات بشكل منفصل .فيما ترتبط هذه
السيناريوهات بالفكرة الرئيسة للرؤية السعودية ،2030
التي تهدف إلى تنويع االقتصاد غير النفطي ،بما فيها
الصادرات .كما تهدف الرؤية إلى زيادة حصة الصادرات
غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
من  15٪في عام  2016إلى  50٪في عام .2030
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وقد يرغب صناع السياسات في مراعاة أن بإمكان إنتاج
وصادرات االقتصاد غير النفطي أن تدعم بعضها البعض
 ،حيث إنها تشكل حلقة تغذية راجعة .وال يمكن زيادة
الصادرات إلى المستوى المطلوب إذا كانت قطاعات
السلع غير النفطية القابلة للتداول (أي الزراعة والتصنيع
غير النفطي) غير منتجة بشكل كافٍ  .عالوة على ذلك،
فإن زيادة الطلب العالمي على الصادرات السعودية غير
النفطية سيعزز تنمية القطاع غير النفطي فيما يتعلق
بالسلع القابلة للتداول .وستعزز هذه التأثيرات االقتصاد
وفقا لنظرية النمو الذي تقوده الصادرات
بأكملهً ،
والدراسات التجريبية التي أجريت للمملكة العربية
السعودية (Balassa 1978; Edwards 1993; Faisal,
Tursoy, and Resatoglu 2017; Feder 1983; Kalaitzi
.)and Chamberlain 2020; Saeed and Hatem 2017
كذلك تدرس هذه السيناريوهات الثالث األخيرة تأثيرات
البنية التحتية على تنمية الصادرات غير النفطية .وكما
سابقا ،فإن أداء الصادرات ال يتأثر
تمت مناقشته
ً
فقط بالقدرة اإلنتاجية للقطاع غير النفطي للسلع
القابلة للتداول ونسبة السعر (أي سعر الصرف الفعلي
الحقيقي) .كما أن البنية التحتية تعد عامال هاما يتعين
على صناع السياسات التركيز عليه ،حيث إن توفير
المستويات الضرورية لعناصر البنية التحتية (مثل خدمات
النقل والمرافق واالتصاالت والمالية) يعمل على الحد
من تكاليف اإلنتاج والنقل ويساعد على تجنب التأخير.
مهما
أمرا ً
ويعد توفير البنية التحتية لالتصاالت والطاقة ً

في شرح أنماط الميزة النسبية ،بينما يعد توفر الطرق
أمرا بالغ األهمية في شرح أنماط الميزة المطلقة (Arif,
 .)Javid, and Khan 2021يؤثر نقص البنية التحتية
تأثيرا سلبي ًا على أداء الصادرات .ونأخذ في االعتبار
تأثيرات مكونات البنية التحتية المختلفة بشكل فردي
بدال من البحث في تأثير البنية التحتية بشكل إجمالي.
ً
ويمكن لتحليل المحاكاة بهذه الطريقة ،أن يوفر توصيات
تفصيال.
سياسية أكثر
ً
نأخذ في االعتبار على وجه التحديد ،مكونات ما يسمى
بمؤشر البنية التحتية العالمية الجديد ،وذلك تبع ًا لما
ذكره كل من ( Donaubauerو MeyerوNunnenkamp
 )(2015و Rehmanو Nomanو .)Ding (2020وتتمثل
هذه المكونات في النقل واالتصاالت والطاقة والبنية
التحتية المالية .يعتبر الحساب الوطني السعودي "النقل
والتخزين واالتصاالت" أحد أكثر القطاعات االقتصادية
نشاطا .يمكن أن يمثل قطاع النشاط االقتصادي
وأخيرا،
"الكهرباء والغاز والمياه" البنية التحتية للطاقة.
ً
يعد قطاع النشاط االقتصادي المتمثل في "التمويل
والتأمين والعقارات وخدمات األعمال" أفضل مقياس
متاح للبنية التحتية المالية.
أخيرا ،نأخذ في االعتبار سيناريو مرجعي وهو سيناريو
ً
بقاء األمور على حالها ( ،)BaUنقارن هذا السيناريو
بالسيناريوهات السبعة الموضحة هنا ،ويوضح الجدول
( )4فرضيات هذه السيناريوهات.
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التغير في سعر الكهرباء الصناعية

من المتوقع أن يتغير معدل  REERمن  111.09في عام  2021إلى
 72.76في عام .2030
من المتوقع أن ينمو  GVAAGRمن  58,724.00مليون ريال بقيمة 2010
في  2021إلى  65,483.00مليون بقيمة  2010في .2030

حالة مرجعية

سيناريو بقاء األمور على
حالها

السيناريو 1

S1

السيناريو 2

S2

السيناريو 3

S3

السيناريو 4

S4

السيناريو 5

S5

السيناريو 6

S6

السيناريو 7

S7

ومن المتوقع أن ينمو  GVAMANNOمن  213,180.00مليون ريال
بقيمة  2010في عام  2021إلى  294,070.00مليون ريال بقيمة 2010
في عام .2030
ومن المتوقع أن ينمو  GVAUمن  32,719.00مليون ريال بقيمة 2010
في  2021إلى  40,268.00مليون بقيمة  2010في .2030
من المتوقع أن ينمو  GVATRACOMمن  157,640.00مليون ريال بقيمة
 2010في عام  2021إلى  235,230.00مليون ريال بقيمة  2010في
عام .2030
من المتوقع أن ينمو  GVAFIBUمن  269,600.00مليون ريال بقيمة
 2010في عام  2021إلى  396,940.00مليون ريال بقيمة  2010في
عام .2030
من المتوقع أن يكون معدل  REERأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون معدل  REERأقل بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون  GVAAGRأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون  GVAMANNOأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون  GVAUأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في سيناريو
بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون  GVATRACOMأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.
من المتوقع أن يكون  GVAFIBUأعلى بنسبة  %10مما هو عليه في
سيناريو بقاء األمور على حالها في كل سنة من فترة المحاكاة.

مالحظات = REER :سعر الصرف الفعلي الحقيقي؛  = GVAAGRإجمالي القيمة المضافة في الزراعة والحراجة وصيد األسماك؛ GVAMANNO
= إجمالي القيمة المضافة في التصنيع غير النفطي؛  = GVAUإجمالي القيمة المضافة للكهرباء والغاز والمياه؛  = GVATRACOMإجمالي القيمة
المضافة في النقل والتخزين واالتصاالت؛  = GVAFIBUإجمالي القيمة المضافة في التمويل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال.

تعتبر جميع المتغيرات الست في الجدول داخلية في
األصل في نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ،حيث يتم تحديدها من خالل
معادالت الهوية والسلوكية .ومع ذلك ،قمنا بتغييرها
إلى متغيرات خارجية إلجراء تحليل المحاكاة .يمكن
الحصول على هذه التفاصيل وغيرها من التفاصيل

التقنية للنموذج والمحاكاة من المؤلفين عند الطلب.
بينما يتم في توقعات الحالة المرجعية لهذه المتغيرات،
مثل تلك الخاصة بالمتغيرات األخرى في النموذج ،األخذ
في االعتبار بشكل صريح أو ضمني تفشي جائحة
كوفيد -19وأسعار النفط المنخفضة ،وبالتالي ،فإنها
تتراجع في عام .2020
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 8.3نتائج التوقعات
(أي سيناريو بقاء األمور على حالها) ،ويوضح الجدوالن
يوضح الشكل ( )6المسارات المتوقعة للصادرات غير
( )8و ( )9النسبة المئوية لالنحرافات لسيناريوهات
النفطية في السيناريوهات المختلفة وفي الحالة المرجعية المحاكاة ( )S1-S7من سيناريو بقاء األمور على حالها.
الرسم البياني  :6المسارات المتوقعة للصادرات غير النفطية.
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تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية
يتوقع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية في الحالة المرجعية ،انخفاض الصادرات
غير النفطية بنسبة  15.4٪في عام  2020من
 167,197.56مليون بقيمة الريال السعودي لعام 2010
في عام  .2019ويرجع هذا االنخفاض إلى تدهور العوامل
من جانبي العرض والطلب بسبب جائحة كوفيد،-19
وانخفاض أسعار النفط .ثم انتعاش الصادرات لتصل إلى
 163,970.00مليون بقيمة الريال السعودي لعام 2010
في عام  ،2021بافتراض انتعاش على شكل حرف (.)V

وتستمر الصادرات في النمو بمعدل متوسط سنوي
يبلغ  12٪حتى عام  .2030وألغراض المقارنة ،الحظ
أن أكسفورد إيكونوميكس ()Oxford Economics
توقعت في شهر يونيو  ،2020انخفاض الصادرات غير
النفطية بنسبة  21.31٪في عام  .2020ويعد متوسط
جدا بالنظر إلى
معدل النمو السنوي بنسبة  12٪معقول ً
معدالت النمو السابقة للصادرات غير النفطية (انظر
الجزء (ب) من الشكل ".)"4

الجدول  :5انحرافات السيناريوهات ( )S1-S4من سيناريو بقاء األمور على حالها ،تغيرات النسبة المئوية.
REER

العام

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
المتوسط

S1

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

المرونة
المشتقة

XGNOIL S1

REER S2

XGNOIL S2

GVAAGR S3

%-10.93
%-11.03
%-11.07
%-11.11
%-11.13
%-11.15
%-11.16
%-11.18
%-11.20
%-11.22
%-11.12

%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00
%-10.00

%13.72
%13.88
%13.95
%14.00
%14.02
%14.06
%14.09
%14.12
%14.14
%14.17
%14.01

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

-1.40

-1.11

XGNOIL
S3

%1.13
%1.12
%1.12
%1.11
%1.08
%1.07
%1.06
%1.05
%1.04
%1.03
%1.08

XGNOIL S4 GVAMANNO S4

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

0.11

0.33

الجدول  :6انحراف السيناريوهات ( )S5-S7عن سيناريو بقاء األمور على حالها ،تغيرات النسبة المئوية.
العام

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
المتوسط

المرونة المشتقة

%3.31
%3.14
%3.21
%3.25
%3.24
%3.27
%3.29
%3.32
%3.34
%3.36
%3.27

GVAU S5

XGNOIL S5

GVATRACOM S6

XGNOIL S6

GVAFIBU S7

XGNOIL S7

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

%0.61
%0.60
%0.62
%0.62
%0.61
%0.61
%0.61
%0.61
%0.61
%0.61
%0.61

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

%2.49
%2.54
%2.60
%2.63
%2.63
%2.66
%2.67
%2.69
%2.70
%2.72
%2.63

%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00
%10.00

%3.89
%4.00
%4.11
%4.18
%4.20
%4.26
%4.31
%4.36
%4.42
%4.47
%4.22

0.06

0.26
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تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية

العربية السعودية ببعض المزايا النسبية الناشئة عن
موارد الطاقة الرخيصة في الصناعات غير النفطية،
وباألخص في القطاعات المرتبطة بالنفط مثل
البتروكيماويات.

تجدر اإلشارة هنا إلى بعض من نتائج تحليل المحاكاة
أوال،
الواردة في الشكل ( )6والجدولين ( .)6-5حيثً ،
يبدو أن أداء الصادرات غير النفطية أكثر حساسية
لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ،ويعد مقياسا للقدرة
التنافسية ،مقارنة بأي عامل آخر .وقد تعني هذه النتيجة
أن االعتبار األساسي في القرارات المتعلقة بالصادرات
غير النفطية يتمثل تحسين قدرتها التنافسية .ثان ًيا،
للقدرة التنافسية تأثير غير متماثل على أداء الصادرات
غير النفطية ،كما تظهر مقارنات السيناريوين ( 1و )2مع
الحالة المرجعية (انظر إلى الرسم البياني (أ) من الشكل
( )6واألعمدة ( )4-1من الجدول ( .))5في المتوسط
العددي ،أدى ارتفاع قيمة الريال السعودي بنسبة 10٪
مقابل سلة من عمالت الشركاء التجاريين الرئيسيين
للمملكة العربية السعودية إلى انخفاض الصادرات غير
النفطية بنسبة  .11.1٪وفي المقابل ،يؤدي انخفاض
قيمة الريال السعودي بنسبة  10٪إلى زيادة الصادرات غير
النفطية بنسبة  14.0٪في الفترة من عام  2021إلى عام
.2030

رابع ًا ،تظهر نتائج المحاكاة أن البنية التحتية ال تقل
أهمية عن العوامل األخرى في تنمية الصادرات غير
النفطية .ولتوفير مزيد من التفاصيل لصنع السياسات،
فإننا نقوم بتقسيم البنية التحتية اإلجمالية إلى مرافق؛
وتمويل وتأمين وخدمات تجارية أخرى؛ إضافة للنقل
والمواصالت .يوضح الجدول ( )6أن المساهم الرئيس
بين هذه القطاعات يتمثل في قطاع التمويل والتأمين
والخدمات التجارية األخرى .تؤدي زيادة بنسبة  10٪في
هذا القطاع إلى توسيع الصادرات غير النفطية بنسبة
وفقا للسيناريو ( .)7وتتراوح المرونة
 4٪في المتوسطً ،
المشتقة ذات الصلة للمرافق والنقل واالتصاالت ما
بين  0.06و 0.26بنا ًء على السيناريوهين ( 5و )6على
التوالي.

ثالثًا ،يعد متوسط مساهمة الصناعات غير النفطية في
أداء الصادرات غير النفطية أكبر بثالث مرات من مساهمة
القطاع الزراعي  ،حيث تتراوح المرونة المشتقة المقابلة
لها ما بين  0.33و 0.11على التوالي (انظر الجدول .)5
وتدعم هذه النتيجة اإلحصائيات المتعلقة بصادرات الزراعة
والصناعات غير النفطية .و بالتحديد ،تبين بيانات البنك
المركزي السعودي ( )2020أن متوسط حصة المنتجات
الزراعية والحيوانية والغذائية من إجمالي الصادرات غير
النفطية كان  6.9٪في الفترة ما بين عام  2005إلى
عام  .2019أما النسبة للنسبة المتبقية البالغة 93.1٪
فتتكون من المنتجات البتروكيماوية ومواد البناء
أيضا من
فسر هذه النتيجة ً
وغيرها من السلع .كذلك ُت َّ
خالل حقيقة أن إنتاج السلع الزراعية في المملكة العربية
السعودية يعد مكلفا للغاية بسبب مناخها وتضاريسها
القاسية (على سبيل المثال ،دراسة كل من Hasanov
 .)[and Shannak ]2020وبالتالي ،فإنه سيصعب للغاية
على المنتجات الزراعية السعودية المنافسة في األسواق
الدولية .بينما على النقيض من ذلك ،تتمتع المملكة

تتمثل تفسيراتنا لهذه النتائج على النحو التالي :ال
دورا رئيس ًيا في توسيع
يمكن لقطاع المرافق أن يلعب ً
نظرا لكونه
الصادرات غير النفطية في المستقبل ً
قطاعا متطورا بالفعل في المملكة العربية السعودية.
وينطبق التفسير المعاكس على قطاع التمويل
والتأمين وخدمات األعمال األخرى .إذ تشير العديد من
الدراسات إلى أن هذا القطاع ،وخاصة السوق المالية،
متطورا للغاية في المملكة العربية السعودية،
ال يعد
ً
كما هو معتاد في االقتصادات النامية (على سبيل
المثال ،دراسات كل من [Al-Hamidy ]2012؛ Al-
[Yousef ]2000؛  Fasano-Filhoو[Wang ]2001؛
.)[Looney ]1989ويمكن أن يؤدي تطوير هذا القطاع
إلى تسهيل المعامالت والتأمين واإلجراءات األخرى،
مما يمكن بالتالي من توسيع الصادرات غير النفطية.
في هذا الصدد ،ويقع قطاع النقل والمواصالت بين
القطاعين اآلخرين .ولقد تم تطوير هذا القطاع إلى حد
ما في المملكة العربية السعودية ،إال أنه يمكن للمزيد
من عمليات التطوير أن تعمل على تعزيز أداء الصادرات
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تحليل محاكاة السياسات باستخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية
غير النفطية في المستقبل اكتشاف األثر اإليجابي
للقطاع غير النفطي وغير القابل للتداول على الصادرات
غير النفطية قد يعني أنه ال يوجد دليل على وجود عواقب
للمرض الهولندي في االقتصاد السعودي ،والذي يحدث
عادة كعالقة سلبية بين األول واألخير .وبالطبع ،يتطلب
تحقيقا
الوصول إلى استنتاج حول المرض الهولندي
ً

مفصال ،وهو ما يتجاوز هدف ونطاق دراستنا ،ولكن
ً
على األقل نتائج التقدير والمحاكاة فيما يتعلق بتأثيرات
سعر الصرف الحقيقي والقطاع غير القابل للتداول على
الصادرات غير النفطية تبطل وجود المرض الهولندي في
االقتصاد السعودي.
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 .9المالحظات الختامية والرؤى
المتعلقة بالسياسات
يعتبر تنويع القطاع غير النفطي ،بما في ذلك الصادرات ،توصلنا إلى أن األداء المستقبلي للصادرات السعودية
من أساسيات الرؤية السعودية  2030التي تستهدف زيادة غير النفطية يعد أكثر استجابة للتغيرات في سعر
حصة الصادرات غير النفطية إلى  50٪من الناتج المحلي
الصرف الفعلي الحقيقي ،الذي يعتبر مقياسا للقدرة
اإلجمالي غير النفطي بحلول عام  .2030يقتضي تحقيق التنافسية ،مقارنة بأي محددات أخرى .أما فيما يتعلق
هذا الهدف إلى جانب األهداف األخرى للرؤية ضرورة
بالقدرة اإلنتاجية ،فإن مساهمة الصناعات غير النفطية
تحسين الفهم لما يتعلق بالعالقات القائمة في االقتصاد ،في الصادرات غير النفطية تزيد بمقدار ثالثة أضعاف عن
وذلك من أجل تنفيذ التدابير الفعالة في مجال السياسات مساهمة القطاع الزراعي  .باإلضافة إلى ذلك ،تشير
 .كما يتطلب اكتساب فهم أفضل بدوره ،ضرورة إجراء
عمليات المحاكاة هذه إلى أن للبنية التحتية ذات أهمية
تحليالت تجريبية لتحديد المحددات الرئيسة للصادرات غير المحددات األخرى في تعزيز أداء الصادرات السعودية غير
عددا قليال من األبحاث
النفطية في العقد القادم.
النفطية .ورغم ذلك كله ،إال أن ً
السابقة أشارت إلى اآلثار المترتبة على هذه المحددات
نصف بإيجاز بعض الرؤى السياسية المستمدة من
على الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية
تقديرات االقتصاد القياسي وتحليالت المحاكاة.
في السنوات األخيرة .غير أن من األهمية بمكان إدماج
وقد ترغب السلطات المختصة عند شروعها في تنفيذ
البيانات الحديثة التي تغطي أسعار الطاقة المحلية
واإلصالحات المالية وانخفاض أسعار النفط .ولقد دفعتنا السياسات ،في اعتبار الصادرات غير النفطية حساسة
للغاية لتحركات العملة (أي عمليات ارتفاع وانخفاض قيمة
هذه الحاجة ،من بين أمور أخرى ،إلجراء هذا البحث.
الريال السعودي ) .وقد تم تحديد سعر الصرف الثنائي
تبين من تقديراتنا االقتصادية القياسية أن الناتج المحلي االسمي للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي منذ
اإلجمالي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بوصفه
عام  .1987غير أنه ال يزال من الممكن أن يتغير سعر
الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي ،الذي يقيس
مقياسا للدخل األجنبي ،يرتبط ارتباطا إيجابيا بالصادرات
القدرة التنافسية السعرية ،ألنه يعد نسبة بين األسعار
السعودية غير النفطية .وبالمثل ،يرتبط الناتج المحلي
المحلية واألجنبية .لذلك من الضروري وجود تنسيق
اإلجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية،
فعال بين السياسات المختلفة الجاري تنفيذها حال ًيا في
باعتباره مقياسا للقدرة اإلنتاجية ،ارتباطا إيجابيا
المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية السعودية
بالصادرات السعودية غير النفطية .والواقع أن للقدرة
على المنافسة ،التي تعد مقياسا للقدرة التنافسية ،تأثير  .2030فعلى سبيل المثال ،تم منذ عام  2016تنفيذ
إصالحات أسعار الطاقة المحلية واإلصالحات المالية
إيجابي على سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى
(مثل رسوم المغتربين وضريبة القيمة المضافة وغيرها
الطويل في حالة انخفاضه ،والعكس صحيح .عالوة على
من الضرائب والرسوم) .وتعد هذه اإلصالحات جز ًءا
ذلك ،فإن هنالك أدلة على مفهوم النمو القائم على
من برنامج التوازن المالي للرؤية السعودية .كما أن
التصدير في المملكة العربية السعودية ،على الرغم من
هذه اإلصالحات قد تؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلية
ضعف هذا الدليل ،بينما ال يوجد دليل على وجود المرض
وارتفاع تكاليف اإلنتاج للسلع والخدمات ،األمر الذي
الهولندي ،على الرغم من أننا لم نقم باختبار جميع
من شأنه أن يضعف القدرة التنافسية للصادرات غير
أخيرا ،يتم تصحيح معدل  63٪من
الفرضيات الخاصة بهً .
أي انحراف عن عالقة التوازن طويلة األمد الناجمة عن
النفطية من حيث المفهوم .وفي الوقت ذاته ،يركز
السياسات أو الصدمات األخرى بعد مرور عام واحد.
برنامج تحقيق الرؤية على زيادة القدرة التنافسية الدولية
للمملكة العربية السعودية لتتبوأ مكانها من بين الدول
هذا ،وقد أجرينا تحليالت لمحاكاة السياسات باستخدام
العشر األوائل على الصعيد العالمي  .أيضا تهدف الرؤية
نموذج قياسي لالقتصاد الكلي حتى عام  ،2030ولقد
السعودية  2030إلى توسيع حصة الصادرات غير النفطية
الصادرات السعودية غير النفطية قبل وبعد جائحة كوفيد :19-اآلثار التاريخية للمحددات وتحليل السيناريو

38

المالحظات الختامية والرؤى

في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي إلى  50٪بحلول
عام  ،2030إال أنه ينبغي تنسيق هذه السياسات بكفاءة
لتحقيق األهداف المذكورة أعاله .ومن األمثلة الناجحة
على فعالية هذه السياسات المنسقة تنفيذ حزم دعم
الصناعة ،إذ يمكن لهذه الحزم أن تعمل على تخفيف اآلثار
الضارة المحتملة ألسعار الطاقة المحلية واإلصالحات
المالية على القدرة التنافسية لهذا القطاع (.)FBP 2017
كما قد يرغب صناع السياسات أيضا في اعتبار القطاع
غير النفطي الذي يشمل سلع قابلة وغير قابلة للتداول،
يعزز الصادرات غير النفطية .ويجب على السلطات على
وجه الخصوص ،مالحظة أنه يمكن للتصنيع غير النفطي
أن يعزز الصادرات غير النفطية أكثر مما تستطيع الزراعة.
ويمكن تنفيذ تدابير السياسات التي يمكنها توسيع
الصناعات التحويلية غير النفطية ،مثل حزم الدعم،
والقروض الميسرة ،وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية
واإلدارية .يتم التركيز على مثل هذه المبادرات ،من بين
أمور أخرى ،في برامج تحقيق الرؤية السعودية مثل برنامج
تحقيق التوازن المالي ،وبرنامج التحول الوطني ،وبرنامج
التنمية الصناعية غير النفطية.
قد يهتم صناع السياسات باالكتشاف أن عناصر البنية
التحتية تعد بالغة األهمية لتعزيز أداء الصادرات غير
النفطية .وينبغي إيالء عناية خاصة فيما يتعلق بزيادة
تطوير قطاع التمويل والتأمين والخدمات التجارية األخرى

وقطاع النقل واالتصاالت .إذ يمكن لهذه العناصر الخاصة
بالبنية التحتية أن تؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا على الصادرات
غير النفطية .تم وضع خريطة طريق لتطوير عناصر
البنية التحتية هذه في برامج الرؤية السعودية ،بما فيها
أخيرا ،قد يرغب صناع السياسات
المبادرات واألهدافً .
في التفكير في اتخاذ تدابير إدارية وتشريعية وغيرها
من التدابير ذات الصلة من أجل تعزيز أداء الصادرات غير
النفطية بصورة مباشرة وغير مباشرة ،ذلك ألن البيانات
تعمل على دعم إستراتيجية النمو التي تقودها الصادرات
في المملكة العربية السعودية .وقد تشمل هذه التدابير
توفير الدعم القانوني للشركات المصدرة ،والتسويق
واإلعالن عن منتجات التصدير ،وصياغة سلسلة
التوريد وإستراتيجيات التصدير ،والنظر في المشترين
المحتملين .كذلك يمكن لهذه التدابير أن تشمل التجارة
اإللكترونية وتسجيل المنتجات والمصادقة عليها
والمشاركة في المعارض التجارية والتدريب المتخصص
والدعم المالي لشركات التصدير .كما يمكنها أن تشمل
أيضا اكتشاف األسواق الدولية وتصميم اإلرشادات
التوجيهية ألسواق الدول المختلفة .الجدير بالذكر هنا ،أن
العديد من هذه التدابير قد وضعتها بالفعل هيئة تنمية
الصادرات السعودية وأصبحت راسخة من قبل  ،وتعد هذه
الهيئة هيئة وطنية مستقلة تسعى إلى تطوير الصادرات
السعودية غير النفطية.
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الهوامش

 1هيئة تنمية الصادرات السعوديةhttps://www.saudiexports.sa/en ،
 2يرجى االطالع على Dargay and Gately (2010), Alkhathlan, Gately and Javid (2014) and Cappelen and
.)Choudhury (2000
 3يجد نموذج متجه تصحيح الخطأ أن مرونة الصادرات غير النفطية فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي للشرق
األوسط وشمال أفريقيا ليست كبيرة على المستويات التقليدية ،وهذه النتيجة متوقعة حيث تتطلب تقديرات النموذج
حجم عينة أكبر من تلك التي استخدمناها في هذا التحليل .وتتوافق النتائج الواردة في الجدول مع الحالة التي يفترض
فيها أن تكون معامالت سرعة التكيف للمتغيرات التوضيحية أو التفسيرية صفرا .وإذا افترضنا الوحدة وقيود الوحدة
السلبية على المرونة طويلة المدى للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي وسعر الصرف الفعلي الحقيقي ،على التوالي
فإن جميع القيود الخمسة تبقى ذات داللة إحصائية ،حيث أن يحصل على
قيمة العينة البالغة  7.50مع قيمة P
البالغة  .0.19في هذه الحالة ،تزداد مرونة الناتج المحلي اإلجمالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى  0.87مع قيمة t
البالغة  7.63ذات الداللة اإلحصائية العالية.
 4اختبرنا مرونة الوحدة السلبية للصادرات غير النفطية فيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي في تقديرات
كما𝜒𝜒فعلنا مع نموذج متجه تصحيح الخطأ.
التباطؤ الموزع لالنحدار التلقائي والمربعات الصغرى العادية الديناميكية )(5
وتبين أنه ال يمكن رفض تقييد مرونة الوحدة السلبية في هذه التقديرات أيضا
2

أيضا إجراء المحاكاة باستخدام  .NEERومع ذلك ،نفضل عدم استخدام هذا المتغير .وعلى الرغم من أن هذا
 5يمكن ً
السعر ليس ثاب ًتا  ،إال أنه ال يعكس تفضيالت سياسة سعر الصرف السعودية .ولن تتخلى الحكومة عن نظام سعر
وفقا لدراسات سابقة (على سبيل المثال Alkhareif and،
الصرف الثابت ألنه مفيد للتنمية االقتصادية بشكل عام ً ،
.)]Qualls [2016
 6على عكس تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ،ال نقوم بتضمين المتغير الوهمي ( DB9596 blipالذي
يأخذ قيم  1و 1-في  1995و 1996على التوالي) في تقديرات متجه االنحدار الذاتي .والسبب هو أنه ال يحسن نتائج
بدال من ذلك ،فإنه يضعف الداللة اإلحصائية للفرضية الصفرية لعدم وجود ارتباط تسلسلي،
اختبار ما بعد التقديرً .
وهي مشكلة مهمة في تقديرات متجه االنحدار الذاتي.
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الملحق (أ) :اإلطار النظري
أ .1.الطلب على الصادرات السعودية غير النفطية:
نفترض أن المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن أسعار الصادرات غير النفطية في السوق العالمية.
وبالتالي ،فإن أسعار الصادرات السعودية غير النفطية يتم تحديدها خارج ًيا في السوق الدولية .كما أننا نحدد أن
الصادرات السعودية غير النفطية هي دالة على السعر النسبي للصادرات (أي نسبة أسعار الصادرات السعودية غير
النفطية إلى أسعار السلع المنافسة لها في السوق الدولية) .كما أنها دالة على متغير الحجم الذي يمثل الطلب
األجنبي على الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية .وبالتالي ،فإن المعادلة ( )1تعبر عن الطلب على
الصادرات السعودية غير النفطية في بقية العالم.
)(𝐴𝐴𝐴𝐴1

)(𝐴𝐴𝐴𝐴1

∗𝑃𝑃𝑃𝑃
∗𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝛾𝛾0 − 𝛾𝛾𝛾𝛾1 ln𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑�=+𝛾𝛾𝛾𝛾0𝛾𝛾𝛾𝛾2−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑡𝑡𝑡𝑡 ln
, � 𝑤𝑤𝑤𝑤 � + 𝛾𝛾𝛾𝛾2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 ,
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑃𝑃

حيث يمثل الرمز 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑋𝑋𝑋𝑋 كمية الطلب على الصادرات غير النفطية والرمز (  )*Pسعر الصادرات السعودية غير النفطية
بالعملة األجنبية .ويمثل الرمز 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑃𝑃𝑃𝑃 سعر السلع المنافسة لها في السوق الدولية ،والرمز 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑌𝑌𝑌𝑌 الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي للشركاء التجاريين الرئيسيين للصادرات السعودية غير النفطية.
كما يتم تحديد المعادلة ( )A1باللوغاريتمات الطبيعية .وبالتالي ،فإن الرمز  𝛾𝛾𝛾𝛾1يمثل السعر النسبي و  𝛾𝛾𝛾𝛾2مرونة
الدخل الحقيقي ،ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الصادرات السعودية غير النفطية مقارنة بالسلع المنافسة لها إلى
خفض الطلب على الصادرات السعودية غير النفطية .وبالتالي ،فإننا نتوقع أن  𝛾𝛾𝛾𝛾2 > 0).ومن المتوقع أيضا أن تزداد
الصادرات غير النفطية بالتزامن مع زيادة الدخل الحقيقي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا (أي .) 𝛾𝛾𝛾𝛾1 < 0.

أ .2.إمدادات الصادرات السعودية غير النفطية:
تم تحديد إمدادات الصادرات السعودية غير النفطية كدالة لوغاريتمية خطية للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير
النفطي للمملكة العربية السعودية والسعر النسبي للصادرات ،حيث يشير األول إلى القدرة اإلنتاجية للدولة ،بينما
يمثل األخير نسبة أسعار التصدير إلى األسعار المحلية ،ويتم توضيح هذه العالقة في المعادلة ( )A2التالية.
)(𝐴𝐴𝐴𝐴2
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= 𝛿𝛿𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿𝛿𝛿1 ln � 𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙+
𝑌𝑌𝑌𝑌𝛿𝛿𝛿𝛿𝑡𝑡𝑡𝑡 0 +, 𝛿𝛿𝛿𝛿1 ln �𝑃𝑃𝑃𝑃� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � + 𝛿𝛿𝛿𝛿2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
2
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

حيث يمثل الرمز 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑋𝑋𝑋𝑋 إمداد الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية ،فيما يتم تعريف الرمز 𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑃𝑃𝑃𝑃 على أنه Pd/e

 .وهنا ،يمثل الرمز  Pdسعر سلع الصادرات غير النفطية في السوق المحلية بالريال السعودي ،ويمثل الرمز ( )eسعر
الصرف االسمي لكل وحدة من العملة أجنبية بالنسبة إلى الريال السعودي ،بينما يمثل الرمز 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 إجمالي الناتج
المحلي غير النفطي للمملكة العربية السعودية ،الذي يعد مؤشرا لقدرة اإلنتاج المحلية.
نفترض أن إنتاج السلع التصديرية غير النفطية سيصبح أكثر ربحية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصادرات غير النفطية
مقارنة باألسعار المحلية .وبالتالي ،فإن المصدرين يقدمون المزيد في هذه الحالة .ومن المتوقع ازدياد إمداد
الصادرات بالتزامن مع زيادة السعة اإلنتاجية للدولة .وبالتالي ،فإننا نتوقع أن تكون  𝛿𝛿𝛿𝛿1و  𝛿𝛿𝛿𝛿2موجبة.
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الملحق (أ) :اإلطار النظري

أ .3.توازن السوق
يمكن كتابة معادالت العرض والطلب على النحو التالي:
𝑓𝑓𝑓𝑓
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= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛿𝛿𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡∗ − 𝛿𝛿𝛿𝛿1
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌+ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿02 +
)𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙.𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡∗ − 𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝛿𝛿2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 . (𝐴𝐴𝐴𝐴4

نفترض شروط التوازن للطلب والعرض للصادرات (أي 𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

المعادلة التالية:

𝑓𝑓𝑓𝑓

= 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ) .ينتج عن حل ( )A3و ( )A4لـ ( ∗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 )

𝛿𝛿𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡∗ − 𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝛿𝛿2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛾𝛾𝛾𝛾0 − 𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡∗ + 𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

𝑓𝑓𝑓𝑓

)(𝐴𝐴𝐴𝐴5

(𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1 )𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡∗ = 𝛾𝛾𝛾𝛾0 − 𝛿𝛿𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝛿𝛿𝛿𝛿2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 ,

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 .

𝛾𝛾𝛾𝛾2

𝛿𝛿𝛿𝛿( 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 +

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛿𝛿𝛿𝛿2

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝛿𝛿𝛿𝛿 1

𝛿𝛿𝛿𝛿( 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 −

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

نعوض بالمعادلة ( )5في المعادلة ( )3لينتج عنها ( .) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 .
𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 � + 𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝛾𝛾𝛾𝛾2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

)(𝐴𝐴𝐴𝐴6

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝛾𝛾𝛾𝛾 𝛾𝛾𝛾𝛾

𝛾𝛾𝛾𝛾2

𝛿𝛿𝛿𝛿( 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 +

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛾𝛾𝛾𝛾

𝛿𝛿𝛿𝛿2

𝛿𝛿𝛿𝛿( 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 −

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛾𝛾𝛾𝛾 𝛿𝛿𝛿𝛿

𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛿𝛿𝛿𝛿1

𝛿𝛿𝛿𝛿( +

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛿𝛿𝛿𝛿( 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑 +

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛾𝛾𝛾𝛾

)(𝐴𝐴𝐴𝐴7

1

1

1

1

1

1

1

𝛿𝛿𝛿𝛿1

𝛿𝛿𝛿𝛿( +

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

− (𝛿𝛿𝛿𝛿 1+𝛾𝛾𝛾𝛾1 ) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝛿𝛿𝛿𝛿 1+𝛾𝛾𝛾𝛾1 ) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤 + (𝛿𝛿𝛿𝛿 1+𝛾𝛾𝛾𝛾2 ) 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝛿𝛿𝛿𝛿 1+𝛾𝛾𝛾𝛾2 ) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
1

𝛾𝛾𝛾𝛾0 −𝛿𝛿𝛿𝛿0
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

)(𝐴𝐴𝐴𝐴8
𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝛾𝛾𝛾𝛾2
.
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

= and 𝛼𝛼𝛼𝛼3

𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝛿𝛿𝛿𝛿2
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

= , 𝛼𝛼𝛼𝛼2

𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛾𝛾𝛾𝛾1

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

� 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1 ln

, 𝛼𝛼𝛼𝛼1 = (𝛿𝛿𝛿𝛿 1

) 1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛾𝛾𝛾𝛾 −𝛿𝛿𝛿𝛿0

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝛾𝛾0 − 𝛾𝛾𝛾𝛾1 �(𝛿𝛿𝛿𝛿0

𝛾𝛾𝛾𝛾0 𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝛿𝛿𝛿𝛿0
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝛿𝛿𝛿𝛿2
𝛾𝛾𝛾𝛾0 𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝛿𝛿𝛿𝛿0
𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝛾𝛾𝛾𝛾1
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃
𝛿𝛿𝛿𝛿1 𝛾𝛾𝛾𝛾2
𝑓𝑓𝑓𝑓
+
ln � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � +
𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌 ,
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1
𝑡𝑡𝑡𝑡 ) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1
𝑡𝑡𝑡𝑡 ) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾1
�𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓
� + 𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑃𝑃𝑃𝑃

= ∗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝛾𝛾𝛾𝛾0 𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1 𝛿𝛿𝛿𝛿0
) (𝛿𝛿𝛿𝛿1 +𝛾𝛾𝛾𝛾1

= where 𝛼𝛼𝛼𝛼0

يمكن تقدير المعادلة ( )8Aباستخدام بيانات السالسل الزمنية للمملكة العربية السعودية بالصيغة التالية:
)(𝐴𝐴𝐴𝐴9

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1
𝑌𝑌𝑌𝑌𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼2
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡3 𝑙𝑙𝑙𝑙+
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 2 +
)𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 .𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 . (𝐴𝐴𝐴𝐴9
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼+
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌
0+
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡1

الصادرات السعودية غير النفطية قبل وبعد جائحة كوفيد :19-اآلثار التاريخية للمحددات وتحليل السيناريو
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الملحق (أ) :اإلطار النظري

معبرا عنه بعملة
يتمثل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ( )REERفي سعر السلع األجنبية بالنسبة للسلع المحلية،
ً
مشتركة (الزيادة تعني انخفاض قيمتها) ،ويمثل 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀 مصطلح الخطأ.

سابقا ،تتمثل إحدى مزايا معادلة التصدير المختصرة في أنها تمثل عوامل جانب العرض والطلب إلى جانب
كما ذكرنا
ً
األسعار النسبية .وتبحث هذه الدراسة في دور النشاط االقتصادي ،بما في ذلك قطاع السلع القابلة للتداول والبنية
التحتية االقتصادية والمالية ،في تنمية الصادرات غير النفطية .إذ تمثل الصادرات السعودية غير النفطية من الناحية
النظرية ،طلب الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية الذين يستوردون هذه المنتجات .وال يتوقف تلبية هذا
أيضا على عوامل أخرى .إذ نجد أن أحد
الطلب على إنتاج الكمية المطلوبة من السلع غير النفطية فحسب ،بل يعتمد ً
هذه العوامل يتمثل في البنية التحتية ،التي تمثلها األنشطة غير النفطية مثل النقل واالتصاالت وغيرها من الخدمات
األخرى .وعلى سبيل المثال ،يتمثل أحد العوامل الرئيسة األخرى في الشحن ،وذلك من حيث إمكانية تسليم البضائع
المطلوبة للشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية بسرعة وكفاءة .وثمة عامل آخر يتمثل إمكانية ومدى إسهام
الخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات التجارية واألعمال في تسهيل المعامالت والعمليات األخرى المتعلقة
بالصادرات غير النفطية.
لحساب دور النشاط االقتصادي المحلي ،فإننا نأخذ في االعتبار الفرق بين إجمالي الناتج المحلي والناتج المحلي
اإلجمالي لقطاع النفط ،والذي ينتج عنه الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي .كما نستخدم الناتج المحلي
اإلجمالي للقطاع غير النفطي ألن قطاع النفط في المملكة العربية السعودية تحدده بشكل أساسي التغيرات في
الطلب والعرض واألسعار في أسواق الطاقة العالمية .ويمكن استخدام عوائد النفط لتمويل النفقات الحكومية
لتطوير قطاعات السلع القابلة وغير القابلة للتداول (أي البنية التحتية) .قد يكون هذا اإلنفاق على المشاريع
االستثمارية وحزم الدعم والقروض الميسرة وغيرها من األنشطة األخرى التي يمكنها تعزيز أداء الصادرات غير
النفطية .غير أن هذه اآلثار غير المباشرة لقطاع النفط تنعكس في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي المدرج في
سلعا قابلة وغير قابلة للتداول ،التي يمكن
مواصفاتنا .عالوة على ذلك ،يشمل النشاط االقتصادي غير النفطي ً
لصناع السياسات والسلطات السعودية المختصة التأثير عليها .وبهذه الطريقة ،يختلف الناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي عن المحددات األخرى للصادرات ،مثل دخل الشركاء التجاريين .وبالتالي ،يمكن للمعادلة ( )A9أن تساعد
صناع السياسات على فهم دور النشاط االقتصادي غير النفطي في تنمية الصادرات غير النفطية .كما أننا ندرس
بشكل منفصل أدوار القدرة اإلنتاجية للسلع غير النفطية القابلة للتداول ومكونات البنية التحتية حتى يتمكن صناع
السياسات من اتخاذ التدابير الالزمة في هذا الشأن.
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الملحق ب :منهجية االقتصاد القياسي :اختبارات جذر الوحدة
والتكامل المشترك ،طرق التقدير على المدى الطويل والقصير
ب .1.اختبار جذر الوحدة لديكي-فولر المعزز
يعني التكامل المشترك أنه إذا لم تكن المتغيرات ثابتة وليس لها عالقة طويلة األمد (تكامل مشترك) ،فإن نتائج
انخفاض هذه المتغيرات تكون غير صحيحة .ويجب في هذه الحالة ،استخدام األشكال الثابتة للمتغيرات في تحليالت
وبدال من ذلك ،وإذا كانت المتغيرات غير الثابتة لها عالقة تكامل مشترك ،فإن نتائج االنخفاض ال تعد
االنخفاض.
ً
خاطئة ويمكن تفسيرها على أنها نسب طويلة األمد (على سبيل المثال.)Engle and Granger 1987 ،
نظرا ألن معظم المتغيرات االقتصادية تتجه بشكل عشوائي بمرور الوقت ،فمن المهم التحقق من ثباتها باستخدام
ً
اختبارات جذر الوحدة ( )URلتجنب الوصول إلى نتائج خاطئة .وتستخدم في هذه الدراسة اختبار ديكي-فولر المعزز
استخداما في البحوث التجريبية.
( ،)ADF) (Dickey and Fuller 1981الذي يعد أحد اختبارات جذر الوحدة األكثر
ً
ويمكن التعبير عن معادلة اختبار ديكي-فولر المعزز ،بما في ذلك التقاطع واالتجاه ،على النحو التالي:
)(B1

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 Δ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 .

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

� Δ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑏𝑏𝑏𝑏0 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 +

هنا ،يمثل الرمز ( 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦 ) متغير معين يتم اختباره لجذر الوحدة ،والرمز (  ) 𝑏𝑏𝑏𝑏0مصطلح ثابت والرمز ( )Δعامل االختالف
األول الرمز ( )iترتيب التأخر المعين ،ويمثل الرمز (  )lالحد األقصى لعدد التأخيرات ،ويمثل الرمز ( )tاالتجاه الزمني
الخطي ،ويشير الرمز ( 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 ) إلى بقايا الضوضاء البيضاء.

تتمثل قيمة عينة اختبار ديكي-فولر المعزز في ( t-statisticلـ  ,) 𝑏𝑏𝑏𝑏1فإذا كانت هذه القيمة أقل من قيم اختبار ديكي-
فولر المعزز الحرجة بالقيمة المطلقة عند مستويات أهمية مختلفة ،فال يمكن رفض الفرضية الصفرية الختبار جذر
الوحدة .وبالتالي ،يمكننا أن نستنتج أن 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦 متغير غير ثابت .أما إذا كانت ( )t-statisticأكبر من قيم اختبار ديكي-فولر
المعزز الحرجة من حيث القيمة المطلقة ،فيمكن رفض الفرضية الصفرية الختبار جذر الوحدة .وبالتالي ،فإن المتغير ال
يعد غير ثابت.
ال يمكننا مناقشة اختبارات جذر الوحدة بالتفصيل هنا ،وذلك بسبب محدودية مساحة الصفحات .ويمكن على أي حال،
العثور على مثل هذه المناقشات في دراسة Dickey:و )Fuller (1981و Doladoو JenkinsonوSosvilla‐Rivero
 )(1990و  ،)Enders (2015وغيرها من الدراسات ذات الصلة.
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الملحق ب :منهجية االقتصاد القياسي :اختبارات جذر الوحدة والتكامل
المشترك ،طرق التقدير على المدى الطويل والقصير

ب .2.اختبار التكامل المشترك وطرق التقدير طويلة المدى:
طريقة جوهانسن للتكامل المشترك
يمكن التعبير عن نموذج تصويب أخطاء الموجهات الذي قام بتطويره كل من )Johansen (1988 :و Johansenو
 )Juselius (1990على النحو التالي:
)(B2

)(B2

𝑘𝑘𝑘𝑘−1
𝑖𝑖𝑖𝑖∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡−
𝑦𝑦𝑦𝑦𝜋𝜋𝜋𝜋 =
∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ∑𝑘𝑘𝑘𝑘−1
+ 𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝜇𝜇𝜇𝜇 ++𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1
, Г𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
𝑦𝑦𝑦𝑦∆ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1 Г

حيث يمثل الرمز (  ) y tمتجه ( )n x 1للمتغيرات ( )nالداخلية أو النموذجية ذات األهمية والرمز ( )μمتجه ()n x 1
للثوابت .ويمثل الرمز ( )rمصفوفة ( )n x (k-1للمعامالت قصيرة المدى ،والرمز  εtيمثل ( )n x 1متجه لبقايا الضوضاء
أخيرا ،الرمز (  ) Πيمثل مصفوفة معامل (.)n x n
البيضاءً .
إذا كانت المصفوفة (  )Πذات رتبة مخفضة ،أي إذا كانت ( ،)r<n <0فيمكن تقسيمها إلى مصفوفتين ،أحدهما
مصفوفة ( )n x rلمعامالت التحميل ( ،)aواألخرى مصفوفة ( )n x rمن موجهات التكامل المشترك (  .) βيمثل الرمز
( )aأهمية عالقات التكامل المشترك في المعادالت الفردية للنظام وسرعة التكيف مع عدم التوازن .يشير (  ) βإلى
عالقة التوازن طويلة المدى .وبذلك.) Π = αβ ′ (. ،
عند اختبار التكامل المشترك باستخدام نهج انحدار الرتبة المنخفض الخاص بجوهانسن ،يتم تطبيق المنطق التالي.
أوال ،نقوم بتقدير المصفوفة (  ) Πبشكل غير مقيد .ثان ًيا ،نقوم باختبار ما إذا كان التقييد الذي تنطوي عليه الرتبة
ً
المخفضة للمصفوفة (  ) Πيمكن رفضه .على وجه التحديد ،فإن رتبة (  ) Πتميز عدد موجهات التكامل المشترك
المستقلة .يتم تحديد هذه المرتبة من خالل عدد جذورها المميزة التي تختلف عن الصفر.

طريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية
نستخدم من أجل إجراء التحليل التجريبي لمعادلة الصادرات غير النفطية ،طريقة المربعات الصغرى العادية
يمكن
الديناميكية ( ،)DOLSكما هو موضح في دراسة كل من  )Saikkonen (1992و Stockو .)Watson (1993إذ ّ
هذا النهج من بناء مقيم فعال مقارب يلغي التغذية الراجعة في نظام التكامل المشترك .كما تتضمن هذه الطريقة
زيادة االنحدار المشترك مع فترات التأخير والتقدم للمتغيرات المختلفة .وتضمن هذه الزيادة أن يكون مصطلح
الخطأ الناتج لمعادلة التكامل المشترك متعاظما مع التاريخ الكامل البتكارات االنحدار العشوائي .كما يقدم كل من
مفصال لطريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية.
شرحا
 Hasanovو ،)Shannak (2020من بين آخرين،
ً
ً
يتمثل الهدف الرئيس لمقيم المربعات الصغرى العادية الديناميكية في القضاء على التغذية الراجعة في نظام
التكامل المشترك ،وتتضمن هذه الطريقة فترات التأخير والتقدم لـ ( 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑋𝑋𝑋𝑋∆ ) في مستوى االنحدار:
)(B3

)(B3

𝑟𝑟𝑟𝑟 ′
′′
′
′
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡′ 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝐷𝐷𝐷𝐷1
𝑋𝑋𝑋𝑋∑=𝛾𝛾𝛾𝛾1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡+
𝑗𝑗𝑗𝑗∆𝑋𝑋𝑋𝑋𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡+
∑+
𝑞𝑞𝑞𝑞𝜗𝜗𝜗𝜗1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗𝑗𝑗=−
1+
𝑡𝑡𝑡𝑡 . ∆𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝜗𝜗𝜗𝜗1𝑡𝑡𝑡𝑡 .
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽𝛽𝛽 +
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗=−

فيما يتمثل االفتراض الرئيس لهذه الطريقة في أن إضافة فترات التأخير ( )qوالتقدم ( )rالمختلفة لالنحدار تمتص
االرتباط طويل المدى بين ( 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑢𝑢1و 𝑡𝑡𝑡𝑡 ،) 𝑢𝑢𝑢𝑢2مع مالحظة أن لتقديرات المربعات الصغرى لـ 𝜃𝜃𝜃𝜃 = (𝛽𝛽𝛽𝛽′ , 𝛾𝛾𝛾𝛾′)′نفس التوزيع
المقارب كتلك التي تم الحصول عليها باتباع طريقة المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل ونماذج االنحدار
المشترك المتعارف عليها .كما يمكن تقدير مصفوفة التباين المقارب لـ ( �𝜃𝜃𝜃𝜃 )عن طريق حساب التباين المشترك
لمعامالت طريقة المربعات الصغرى العادية ( .)OLSومع ذلك ،في هذا الحساب ،نستبدل المقيم المعتاد للتباين
المتبقي لـ ( 𝑡𝑡𝑡𝑡) 𝜗𝜗𝜗𝜗1بمقيم للتباين طويل المدى للنواتج .تتمثل الطريقة البديلة في استخدام مقيم متباين  -وذاتي
االرتباط ومتناسق لمصفوفة معامل التباين المشترك.
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الملحق ب :منهجية االقتصاد القياسي :اختبارات جذر الوحدة والتكامل المشترك ،طرق التقدير
على المدى الطويل والقصير

نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ( )ARDLالختبار الحدود:
يمكن كتابة الشكل العام لمواصفات اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي في المعادلة ( )9من حيث العالقات قصيرة
وطويلة األجل على النحو التالي:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
3
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
3
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=1 +
∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=1
𝑛𝑛𝑛𝑛∑𝑡𝑡𝑡𝑡−
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=0 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛−
∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=0
𝑥𝑥𝑥𝑥∆ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥∆
𝛼𝛼𝛼𝛼0 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑+=𝛼𝛼𝛼𝛼1𝛼𝛼𝛼𝛼𝑥𝑥𝑥𝑥0𝑡𝑡𝑡𝑡−1
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼+1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟+ 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡2−
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼4+
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑥𝑥𝑥𝑥∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑛𝑛𝑛𝑛∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−
+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 2
1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡3−1𝑦𝑦𝑦𝑦+
4 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑥𝑥𝑥𝑥∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑛𝑛𝑛𝑛=0
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1𝛼𝛼𝛼𝛼3+
𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑛𝑛𝑛𝑛𝛾𝛾𝛾𝛾+
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑛𝑛𝑛𝑛𝜃𝜃𝜃𝜃𝑛𝑛𝑛𝑛+
𝑛𝑛𝑛𝑛=0 +

)(B4

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑦𝑦∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝜗𝜗𝜗𝜗 ∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=0
∑3𝑛𝑛𝑛𝑛=0
𝑛𝑛𝑛𝑛+𝑡𝑡𝑡𝑡−
𝜖𝜖𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡 . + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡 .
𝑦𝑦𝑦𝑦∆ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝜗𝜗𝜗𝜗𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡−

)(B4

نعتمد إستراتيجية النمذجة من العام  -إلى – الخاص لتقدير المعادلة (B2) (Hendry 1995; Pesaran, Shin and
 .)Smith 2001يتم تحديد عدد فترات التأخر في المتغيرات المختلفة بنا ًء على معيار معلومات شوارتز (،)Schwarz
الذي يعد المعيار المفضل بالنسبة للعينات الصغيرة .ويرجح هذا النهج  Pesaranو )Shin (1998و  PesaranوShinو
 ،)Smith(2001من بين آخرين .أما بالنسبة للفترة الزمنية القصيرة لعينتنا  ،فإننا نختار الحد األقصى لترتيب التأخر
من ثالثة لتقدير المعادلة ( .)B2يتم تحديد المعادلة التقديرية النهائية بنا ًء على ما إذا كانت تفي بجميع االختبارات
التشخيصية .تتمثل هذه االختبارات في االرتباط التسلسلي لمضاعف الغرانج ،والتباين األبيض ،والتباين غير
المتجانس االرتدادي التلقائي المشروط ( ،)ARCHوالحالة الطبيعية في القيم المتبقية واختبارات رامزي (Ramsey
 )RESETلمدى مالءمة الشكل الوظيفي .ويتم تطبيق االختبار المرتبط بـ ( )Fلألهمية المشتركة لمتغيرات
المستوى المتأخر على المواصفات النهائية.

تتمثل الفرضية الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك في المعادلة ( )10في ( .) 𝐻𝐻𝐻𝐻0 ∶ 𝛼𝛼𝛼𝛼1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼2 = 𝛼𝛼𝛼𝛼3 = 𝛼𝛼𝛼𝛼4 = 0.
فيما تتمثل الفرضية البديلة في (  .) 𝐻𝐻𝐻𝐻1 ∶ 𝛼𝛼𝛼𝛼1 ≠ 𝛼𝛼𝛼𝛼2 ≠ 𝛼𝛼𝛼𝛼3 ≠ 𝛼𝛼𝛼𝛼4 ≠ 0ويوفر اختبار حدود التكامل المشترك قيمتين
متقاربة حرجة .تتمثل األولى في قيمة حرجة أقل بافتراض أن المتغيرات التوضيحية ثابتة في المستويات.)I (0 ،
بينما تتمثل الثانية في قيمة حرجة اعلى على افتراض أن المتغيرات التوضيحية غير ثابتة في مستويات ،ولكنها ثابتة
في االختالفات األولى .)I (1 ،إذا كانت ( )F-statisticأقل من الحد األدنى للقيمة الحرجة ،فال يوجد تكامل مشترك
بين المتغيرات .أما إذا كانت ( )F-statisticأعلى من الحد األعلى للقيمة الحرجة ،فيكون للمتغيرات عالقة تكامل
مشترك .أما إذا كانت ( )F-statisticبين القيم الحرجة للحد األعلى واألدنى ،فإن النتائج تكون غير حاسمة ،وتبرز
الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث في هذا الصدد.
يمكننا بعد أن حددنا أن للمتغيرات في التحليل التجريبي عالقة طويلة المدى ،أن نقوم باستخدام النموذج المحدد
لالنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع لتقدير المعامالت طويلة المدى وقصيرة المدى .إذ نفترض بالنسبة لتقديرات المرونة
على المدى الطويل ،أن جميع المتغيرات المختلفة في المعادلة ( )B2تساوي صفر على المدى الطويل .وبالتالي ،فإن
المعادلة طويلة المدى المقابلة للمعادلة ( )B2تصبح على النحو التالي :
)(𝐵𝐵𝐵𝐵5

)(B5

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝛽𝛽4 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝛼𝛼𝛼𝛼

where 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, … 4.
1
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الملحق ب :منهجية االقتصاد القياسي :اختبارات جذر الوحدة والتكامل
المشترك ،طرق التقدير على المدى الطويل والقصير
تكون المعادلة قصيرة المدى المقابلة للمعادلة ( )B4كما يلي:
)(𝐵𝐵𝐵𝐵6

حيث ان

3

3

3

3

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜃𝜃𝜃𝜃0 + � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−
𝑖𝑖𝑖𝑖+ � 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−
𝑖𝑖𝑖𝑖+ � 𝜗𝜗𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−
+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦 where 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 − (𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝛽𝛽𝛽𝛽4
).
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡

ُتعرف المعادلة ( )B4بنموذج تصحيح الخطأ ،ويشير الرمز( ‘‘ ) φإلى معامل التعديل.

ب .3.تقدير نموذج تصحيح التوازن ( )ECMباستخدام إستراتيجية النمذجة من العام -
إلى  -المحدد باستخدام المقاييس المؤتمتة
كما هو مذكور في النص الرئيسي ،فإننا نقدر نموذج تصحيح التوازن في إطار النمذجة من العام  -إلى  -المحدد
( )Campos, Ericsson and Hendry 2005باستخدام المقاييس المؤتمتة للتحليل قصير المدى .تتكون هذه العملية
أوال ،نقدر نموذج تصحيح التوازن عام أو غير مقيد .يشمل هذا النموذج الحد األقصى من
من مرحلتين رئيسيتينً ،
أيضا بتقدير نموذج
فترات التأخير في المتغيرات التوضيحية والتابعة والقيم الحالية للمتغيرات التوضيحية .نقوم ً
تصحيح الخطأ ( )ECMبفترة تأخير واحدة ،والذي تم إنشاؤه باستخدام نواتج العالقة طويلة المدى .يمكن في حالتنا،
التعبير عن نموذج تصحيح الخطأ العام على النحو التالي:
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑎𝑎0 + � 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1
)(𝐵𝐵𝐵𝐵7

+ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡 .

يمكن تحديد الحد األقصى لترتيب فترات التأخير لنموذج تصحيح الخطأ العام ( )pباستخدام عدة طرق ،التي يمكنها
أن تشمل معيار للمعلومات (على سبيل المثال ،معيار أكايكي أو شوارتز) ،أو قاعدة تعتمد على الوقت أو تكرر
السالسل الزمنية المستخدمة .فيما يقترح ( )Perron (1989أنه إذا كانت البيانات ربع سنوية وكان عدد المالحظات
وبدال من ذلك ،في حالة وجود عدد صغير من المالحظات
صغيرا ،فإن ترتيب التأخير األقصى أربعة يكون مناسبا.
ً
ً
السنوية ،يمكن اعتبار فترة تأخير واحدة أو اثنتين كالحد األقصى لطول فترة التأخير.
شحا من خالل
تتمثل الخطوة الثانية في العملية في محاولة الحصول على مواصفات نموذج تصحيح الخطأ أكثر ً
استبعاد المتغيرات غير المهمة إحصائ ًيا .ونجري مجموعة من اختبارات ما بعد التقدير ،مثل االرتباط التلقائي،
وفقا للمواصفات
واالرتباط التسلسلي ،والحالة الطبيعية ،واختبارات التباين غير المتجانس والتشخيص الخاطئً ،
األخيرة .ونستخدم في هذه الخطوة ،اختيار النماذج التلقائية للمقاييس المؤتمتة ذات التشبع الفائق في صندوق
أدوات  PcGiveفي OxMetrics 8.0 (Doornik Doornik 2009, chap. 4; Doornik and Hendry 2009; Hendry
.)and Doornik 2014 and Doornik 2014
الحظنا أنه إذا كانت المتغيرات التوضيحية ( )gdp_mena, gvanoil, reerخارجية بشكل ضعيف لنظام التكامل
المشترك ،فيمكن تقدير المعادلة ( )B7باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية دون فقدان المعلومات
(على سبيل المثال .)]Brouwer and Ericsson [1995, 1998 ،إذ تتضمن هذه المعادلة القيم الحالية للمتغيرات
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الملحق ب :منهجية االقتصاد القياسي :اختبارات جذر الوحدة والتكامل المشترك ،طرق التقدير
على المدى الطويل والقصير

التوضيحية .فإذا لم تكن المتغيرات التوضيحية خارجية ضعيفة ،فيمكن استخدام طرق مختلفة لتقدير نموذج تصحيح
الخطأ بشكل صحيح .تتمثل إحدى هذه الطرق في استبعاد القيم الحالية للمتغيرات التوضيحية من المعادلة (.)B7
كما يمكن لتقدير المعادلة الناتجة باستخدام المربعات الصغرى العادية أن يوفر مواصفات شحيحة لنموذج تصحيح
الخطأ من خالل استراتيجية النمذجة من العام  -إلى  -المحدد .إال أن هذا النهج يؤدي إلى فقدان المعلومات المفيدة.
بيد أنه توجد طريقة أخرى للتحايل على هذه المشكلة تتمثل في تقدير نظام متزامن من معادالت نموذج تصحيح
الخطأ للمتغيرات التابعة والتوضيحية ،ويشمل هذا النظام القيم الحالية لهذه المتغيرات .فيما يشمل النهج الثالث
أيضا القيم الحالية للمتغيرات التوضيحية ،وبالتالي يتجنب فقدان المعلومات المفيدة .ومع ذلك ،فإننا نقدر في هذا
ً
النهج ،المعادلة الفردية النهائية في نموذج تصحيح الخطأ للمتغير التابع باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات
المرحلتين ( ،)TSLSأو طريقة متغيرات مساعدة أخرى .يمكن لمثل هذه الطريقة أن تعالج مشكلة التجانس .بينما
يلغي النهج األول المعلومات المفيدة الواردة في القيم الحالية للمتغيرات التوضيحية .كذلك يحتوي النهج الثاني على
بعض المضاعفات والعيوب الخاصة بالنظام (على سبيل المثال ،مشكلة في إحدى المعادالت تؤثر سلب ًا على االخرى
في النظام) .وبالتالي ،يعد النهج الثالث األفضل بينها .مع مالحظة أن تطبيق طريقة المتغيرات المساعدة في إطار
عمل التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ال يعد أمرا شاذا في الدراسات السابقة (على سبيل المثالEnders ،
et al. [2010]; Enders, Im and Lee [2010]; Hartley, Medlock and Rosthal [2008]; Kim, Ogaki and Yang
)][2007]; Marmol, Escribano and Aparicio [2002
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ج .1.نتائج اختبار جذر الوحدة:
يتم في الجدول ( )C-1أدناه عرض نتائج اختبار ديكي فولر المعزز وفيليبس-بيرون ( )PPوديكي فولر المعزز مع اختبارات
جذر الوحدة للكسر الهيكلي.
الجدول  :C-1نتائج اختبار جذر الوحدة.
اختبار جذر الوحدة لديكي-فولر المعزز
المستوى
t-stat
-2.838
-2.543
-2.347
-3.099

C
x
x
x
x

xgnoil

-2.844

x

reer

-2.279

x

gdp_mena

-2.348c

x

x

gdpnoil

-1.286

x

x

gdpnoil

-3.613

المتغيرات
xgnoil
reer
gdp_mena
gdpnoil

k
T
0
x
1
0
x
1
x
اختبار جذر الوحدة لفيليبس-بيرون
x

االختالف األول
t-stat
-5.389a
-3.500b
-7.204a
-3.156

C
x
x
x
x

-5.424a

x

-3.462b

x

-7.147a

x

-3.290c

x

T

x

اختبار جذر الوحدة للكسر الهيكلي
-5.606b

مالحظات :يتم تعيين الحد األقصى لترتيب التأخر على ثالثة ،ويتم تحديد ترتيب التأخر األمثل ( )kبنا ًء على معيار شوارتز .تشير  aو  bو  cإلى رفض فرضية العدم عند مستويات الداللة
اإلحصائية  1٪و  5٪و  10٪على التوالي .تم الحصول على القيم الحرجة لالختبارات من  .)MacKinnon (1996الحظ أن معادلة اختبار جذر الوحدة النهائية يمكن أن تتخذ أحد األشكال
الثالثة :التقاطع ( ، )Cواالعتراض واالتجاه ( )Tأو ال شيء من هذه .يشير  xإلى أنه تم تحديد الخيار المقابل في معادلة اختبار جذر الوحدة النهائية بنا ًء على الداللة اإلحصائية أو عدم الداللة.
تم الحصول على القيم الحرجة الختبارات جذر الوحدة للكسر الهيكلي من  Perronو .)Vogelsang(1993

تكشف نتائج اختبار جذر الوحدة أن كل السالسل باستثناء ( )gdpnoilغير ثابتة في المستويات ،وثابتة في االختالفات
األولى .وال يمكن رفض الفرضية الصفرية الخاصة بعدم االستقرار ،أو اختبار جذر الوحدة لجميع المتغيرات .ونستخلص
هذا االستنتاج ألن إحصائيات ( )tالنموذجية تكون أقل من القيم الحرجة ذات الصلة من حيث القيمة المطلقة .ومع
ذلك ،وبالنسبة لالختالفات األولى في المتغيرات ،فإنه يمكن رفض الفرضية الصفرية .وهنا ،تكون إحصاءات ()t
الخاصة بالعينة أكبر من القيم الحرجة من حيث القيمة المطلقة .بينما تشير نتائج اختبار ديكي فولر المعزز وجذر الوحدة
لالختالف األول في(  )gdpnoilإلى أن السلسلة غير ثابتة .ومع ذلك ،تشير نتائج اختبار ( )Phillips-Perronوجذر
الوحدة إلى الثبات عند مستوى الداللة اإلحصائية .10٪
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كذلك يشير الشكل ( )4في النص الرئيس إلى كسر هيكلي في سلسلة ( .)gdpnoilوبالتالي ،ولرصد تأثير هذا
الكسر الهيكلي ،فإننا نستخدم اختبار ديكي-فولر المعزز بنقطة توقف هيكلية .ومن ثم نختار أقصى مدة تأخير
تبلغ ثالثة .ونختار معيار معلومات شوارتز لتحديد الترتيب األمثل للتأخير في اختبار جذر الوحدة للكسر الهيكلي .كما
نستخدم المواصفات العامة مع االتجاه واالعتراض ،واالعتراض وكسر االتجاه في معادلة االختبار إذا كانت ذات داللة
إحصائية .يوضح االختبار أن المستويات اللوغاريتمية لـ ( )gdpnoilغير ثابتة .فيما تعد عينة إحصاء ( )tالتي تبلغ 3.6-
أقل من القيم الحرجة ذات الصلة من حيث القيمة المطلقة .ومع ذلك ،يمكن رفض عدم ثبات االختالفات األولى في
المستويات اللوغاريتمية الخاصة بـ ( )gdpnoilلصالح الثبات مع كسر هيكلي .وهنا ،تعد عينة ()t-statistic -5.6
أكبر من القيم الحرجة ذات الصلة من حيث القيمة المطلقة (انظر الجدول  .)2وبالتالي ،نستنتج أن جميع المتغيرات
غير ثابتة في مستوياتها اللوغاريتمية ،ولكنها ثابتة في االختالفات األولى في المستويات اللوغاريتمية .يمكن
بمعنى آخر ،اعتبارها سلسلة  .)I (1وتدعم نتائج اختبارات ديكي-فولر المعزز مع الكسور الهيكلية وبدونها واختبار
( )Phillips-Perronهذا االستنتاج.

ج .2.نتائج اختبار التكامل المشترك:
نقوم بمجرد تحديد ترتيب تكامل المتغيرات المدرجة في التحليل ،باختبار وجود عالقة تكامل مشترك ،ونستخدم في
ذلك طرق التكامل المشترك الثالث التي تمت مناقشتها في القسم السابق .ويوضح الجدول ( )C-2التالي النتائج.
تفضيال للتحليالت التجريبية للعالقات االقتصادية المتمثل في خيار االختبار ( .)Cفيما تحدد
يبين الجدول الخيار األكثر
ً
طريقة الترتيب المخفضة لجوهانسن وجود عالقة واحدة متكاملة بين المتغيرات عندما نستخدم هذا الخيار .وتظهر
نتائج االختبار الخارجي الضعيف أن ( )xgnoilال يعد متغيرا خارجيا ضعيفا الختالل التوازن على المدى الطويل عند
مستوى الداللة اإلحصائية  .٪ 5ومع ذلك ،فإن االنحدار المتبقي يعد خارجيا ضعيفا .وتتمثل الخالصة الرئيسة من هذه
النتائج في أنه على الرغم من التدني الشديد لالحتماالت  ،إال مشكالت التجانس قد تنشأ بين ( xgnoilو _gdp
 menaو  ،)gvanoilويمكن أن تحدث هذه المشكالت إذا بقيت القيم الحالية للمتغيرين األخيرين في مواصفات نموذج
تصحيح الخطأ النهائية للمتغير السابق .فيما تؤكد نتائج اختبار حدود نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع (المجموعة
ب) واختبار انجل-غرانجر ( )Engle-Grangerالقائم على النواتج (المجموعة ج) نتائج اختبار جوهانسن للرتبة المخفضة ،إذ
أيضا أن المتغيرات متكاملة مشتركة وال توجد سوى عالقة واحدة من هذا النوع.
تبين هذه االختبارات ً
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الجدول ج :-2نتائج اختبار التكامل المشترك.
المجموعة  :Aنتائج االختبار التشخيصي المتبقي لجوهانسون للتكامل المشترك ومتجه االنحدار الذاتي

ملخص اختبار جوهانسون للتكامل المشترك
()a
خيارات االختبار:
ال يوجد
ال يوجد
3
3

اتجاه البيانات:
معادلة المستوى:
:Trace
:Max-Eig

()b

()c

()d

()e

ال يوجد
فقط C
2
2

خطي
ّ
فقط C
1
1

خطي
ّ
CوT
2
0

تربيعي
CوT
4
0

نتائج االختبار للخيار ()c
r =0
***55.4
***28.26

الفرضية الصفرية
λtrace
λmax

r≤1
27.15
15.91

r≤3
1.23
1.23

r≤2
11.24
10.01

نتائج االختبار التشخيصي
اختبار االرتباط

إحصاء االختبار

اختبار الحالة

إحصاء االختبار

التسلسلي:

()P-Value

الطبيعية:

()P-Value

Lag 1
Lag 2

)0.055( 25.9

إحصاء االختبار

اختبار التباين:

()P-Value

)0.447( 7.864

)0.417( 16.5

)0.126( 180.6

اختبار القيود على المرونة طويلة المدى:
الفرضية الصفرية:
χ2

𝛽𝛽𝛽𝛽𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1

0.93

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = −1

𝛽𝛽𝛽𝛽𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1

1.28

1.64

Joint
3.30

نتائج اختبار العوامل الخارجية الضعيفة
الفرضية الصفرية:
χ2

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0

**5.87

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0

0.03

𝛼𝛼𝛼𝛼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0

3.47

𝛼𝛼𝛼𝛼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0

Joint

*2.98

5.43

المجموعة  :Bاختبارات  ARDLللتكامل المشترك واختبارات التشخيص المتبقية
قيمة  Fمن اختبار الحدود للتكامل المشترك***13.776 :
نتائج االختبار التشخيصي
) (P-Valueإحصاء االختبار
اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات
اختبار اإلنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين
اختبار رامزي لخطأ توصيف معادلة اإلنحدار

)1.437 (0.487
)0.531 (0.471
)0.278 (0.784

) (P-Valueإحصاء االختبار
اختبار االرتباط التسلسلي
اختبار التباين

)2.096 (0.149
)0.429 (0.941

المجموعة  : Cنتائج اختبار أنجل-جرانجر للتكامل المشترك
االختبارات

) (P-Valueإحصاء االختبار

Engle-Granger tau-statistic

)-4.009 (0.109

Engle-Granger z-statistic

)-33.361 (0.003

مالحظات :الفرضية الصفرية في اختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي هي أنه ال يوجد ارتباط تسلسلي عند ترتيب التأخر  hمن القيم المتبقية .يستخدم اختبار الحالة الطبيعية
للنظام الفرضية الصفرية بأن القيم المتبقية طبيعية متعددة المتغيرات .يأخذ اختبار التغاير األبيض الفرضية الصفرية بعدم وجود تغايرية متعارضة في القيم المتبقية .يشير ( Cو)T
إلى التقاطع واالتجاه ،على التوالي r .هي رتبة المصفوفة  ،Πأي عدد المعادالت المتكاملة؛  λtraceو  λmaxهما إحصائيات التتبع و  ،max-eigenvalueعلى التوالي؛ تشير (*** و**)
إلى رفض فرضية العدم عند مستويات الداللة اإلحصائية  1٪و 5٪على التوالي .تم الحصول على القيم الحرجة في اختبار جوهانسن للتكامل المشترك من  MacKinnonو Haugو

 .)Michelis (1999وتم الحصول على القيم الحرجة في اختبار الحدود من ( Pesaranو Shinو )Smith (2001و .)Narayan (2005فترة التقدير.2018-1983 :
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أوال :بتقدير متجه االنحدار الذاتي
قمنا من أجل تطبيق طريقة جوهانسن لإلنحدار منخفض الدرجة للتكامل المشتركً ،
( ،)VARحيث ندرس بحد أقصى ثالث تأخيرات للمتغيرات الداخلية (على سبيل المثال xgnoil ،و reerو gdp_menaو
 )gvanoilومتغير تقاطع خارجي .6نختار الترتيب األمثل للتأخر من اثنين بنا ًء على معيار شوارتز .ويكون متجه االنحدار
الذاتي المقدر مع تأخرين حسن التصرف من حيث االستقرار .وتم استيفاء االختبارات التشخيصية المتبقية ،أي،
االرتباط التسلسلي لمضاعف الغرانج ،واختبارات الحالة الطبيعية واختبارات التباين المتبقي غير المتجانس .يوضح
ونظرا الستيفاء جميع االختبارات التشخيصية ،فقد قمنا بتحويل
الجدول الفرعي " "Aمن الجدول " "C-2هذه النتائج.
ً
وفقا لمنهجية ( .)Juselius (2006ومن ثم  ،نقوم بإجراء اختبار
متجه االنحدار الذاتي إلى نموذج متجه تصحيح الخطأ ً
جوهانسن ألقصى احتمالية للتكامل المشترك للتحقق مما إذا كانت المتغيرات متكاملة مشتركة .وتشير كل من
إحصائيات التتبع والقيم الذاتية القصوى الختبار جوهانسن للتكامل المشترك إلى وجود عالقة واحدة فقط بين
تفضيال للتحليالت التجريبية للعالقات االقتصادية (انظر الجدول
المتغيرات في خيار االختبار ( .)cويعد هذا الخيار األكثر
ً
الفرعي  Aمن الجدول  .)C-2باإلضافة إلى ذلك ،تشير نتائج االختبار الخارجي الضعيف إلى أن ( )xgnoilفقط ليس خارج ًيا
ضعيفا للعالقة طويلة المدى عند مستوى الداللة اإلحصائي التقليدي البالغ  .5٪حيث أظهرت النتائج أن كل من (_gdp
ً
أيضا ً
دليل إحصائ ًيا قو ًيا على
 menaو )gvanoilخارجيين بشكل ضعيف عند مستوى الداللة اإلحصائية  .5٪كذلك نجد ً
ضعف ( )reerخارجي وال يمكن رفض الفرضية بحجة أن ( reerو  gdp_menaو  )gdpnoilعناصر خارجية ضعيفة بشكل
مشترك.
أيضا بإجراء اختبار الحدود للتكامل المشترك ،وتم توثيق النتائج في الجدول الفرعي ( )Bمن الجدول ( .)C-2حيث
نقوم ً
نقدر مواصفات نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع غير المقيدة بترتيب تأخير أقصى قدره ثالثة للمتغيرات .ونقوم
أيضا بتضمين المتغير الصوري ( )DB9596في التقديرات ،ويرصد هذا المتغير القفزة الكبيرة في القيم المتبقية في
ً
عام  ،1995التي أعقبها انخفاضها في عام  .1996ويؤدي استبعاد هذا المتغير الصوري إلى حدوث العديد من المشاكل.
أوال ،تضعف القيمة ( )pلعينة إحصاء ( )Fللفرضية الصفرية نظرا لعدم وجود ارتباط تسلسلي يتراوح ما بين (0.149
ً
إلى  .)0.105ثان ًيا ،ال يمكن قبول الفرضية الصفرية نظرا لعدم وجود تأثير للتباين غير المتجانس ،حيث تنخفض القيمة
( )pلعينة إحصاء ( )Fبشكل كبير من  0.472إلى  .0.014ثال ًثا ،ال يمكن قبول الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود
أخيرا ،تنخفض مرونة
مرونة مغايرة ،حيث تنخفض القيمة ( )pلعينة إحصاء ( )Fانخفاضا كبيرا من  0.941إلى ً .0.019
( )gdp_menaفيما يتعلق بـ( )xgnoilمن  0.817إلى  ،0.359وتصبح دون داللة إحصائية ،بقيمة (.)p 0.309
نقوم باختيار مواصفات نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ( )3,1,3,2بنا ًء على معيار شوارتز ،بمثلما ذكر في
دراسة  Pesaranو )Shin (1999و Pesaranو Shinو  .)Smith(2001أو بعبارة أخرى ،يتم تحديد أوامر التأخير المثلى
وهي ( 2و 3و 1و )3لـ ( xgnoilو  reerو  gdp_menaو  ،)gdpnoilعلى التوالي .يؤدي نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء
جيدا من حيث االرتباط التسلسلي لمرحلة ما بعد التقدير ،والحالة الطبيعية ،واختبارات التغاير
الموزع ( )3,1,3,2أدا ًء ً
األبيض واختبارات التباين غير المتجانس االرتدادي التلقائي المشروط .باإلضافة إلى ذلك ،يشير اختبار رامزي (Ramsey
 )RESETإلى عدم وجود خطأ في المواصفات في الشكل الوظيفي .نموذج ( )Fاإلحصائي من اختبار الحدود للتكامل
المشترك باستخدام التقاطع ،ولكن دون اتجاه في معادلة المستوى هو  .13.8وتعد هذه القيمة أكبر من إحصاء ()F
الحرج الحد األعلى عند مستوى الداللة اإلحصائية  .1٪تبقى هذه النتيجة بغض النظر عما إذا كانت القيم الحرجة في
دراسة ( Pesaranو Shinو )Smith (2001أو  )Narayan (2005والتي قد تم أخذها في االعتبار .وتشير هذه النتيجة إلى
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تكون عالقة تكامل
أنه يمكن رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود تكامل مشترك .وهكذا ،فإن المتغيرات ّ
مشترك.
أخيرا ،نقوم بإجراء اختبار انجل-غرانجر للتكامل المشترك ،وقد تم توضيح النتائج في الجدول الفرعي ( )Cمن الجدول
ً
( .)C-2فيما يرفض كل من إحصاء ( )zوإحصاء ( )tauالختبار انجل-غرانجر الفرضية الصفرية لعدم وجود تكامل مشترك
تكون عالقة طويلة المدى.
عند مستويات الداللة اإلحصائية  1٪و ،10٪على التوالي .وهكذا ،فإن المتغيرات ّ
ج .-3نتائج تقدير المربعات الصغرى ذات المرحلتين لنموذج تصحيح الخطأ النهائي والبحث عن المتغيرات المساعدة
المقدر بالمربعات الصغرى العادية ،في الجدول (ج:)-3
يوضح الجدول ادناه نموذج تصحيح الخطأ النهائي،
ّ

الجدول ج :-3تقدير المربعات الصغرى العادية لمواصفات نموذج تصحيح التوازن النهائية.
المتغيرات

المعامل

إحصاءt-

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1

***-0.626

-10.40

**0.194

2.37

***-1.728

-10.90

**0.453

2.25

***-0.997

-5.47

**-0.649

-2.32

** -0.530

-2.33

**0.563

2.28

***2.864

7.94

***-1.815

-4.74

***-0.314

-5.02

***-0.147

-4.05

∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∆

∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−2

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∆

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−2
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∆

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡−2
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1992

∆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1994

نتائج اختبار ما بعد التقدير
االختبار

اإلحصاءF-

اإلحصاءp-

االختبار

إحصاءF-

إحصاءp-

Heteroskedasticity

1.0199
0.68309

0.5048
0.7107

االرتباط التسلسلي لمضاعف الجرانج
0.1228
2.3104
Normality A
0.9957
االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين 2.9034e-05
اختبار رامزي لخطأ توصيف معادلة اإلنحدار
0.4998
0.71585
مالحظات :المتغير التابع هو Δxgnoil؛ ** و *** يشيران إلى داللة إحصائية عند مستويات %5و %1على التوالي .يشير  Aإلى أن إحصاء اختبار الحالة الطبيعية هو إحصاء مربع كاي وليس
إحصاء  .Fفترة التقدير1983-2018:
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يوضح الرسم البياني ( )7نتائج اختبارات االستقرار لمواصفات نموذج تصحيح التوازن النهائية من المقاييس المؤتمتة.

الرسم البياني  :7نتائج اختبار الثبات.
Dreer_1 ´ +/-2SE

2020

2010

Dgdp_mena_2 ´ +/-2SE

Dreer ´ +/-2SE

1.0

-1.5

0.5

-2.0

0.0

-2.5
2020 2000

2020 2000
1.5

2010

Dgdp_mena_1 ´ +/-2SE

1.0
0.5
2020

2010

-1.0

ECT_XGNOIL_1 ´ +/-2SE

0

0.0
2020 2000

2010

2020 2000
1
0
-1
-2

2010

2020 2000

Dgdp_mena ´ +/-2SE

I:1992 ´ +/-2SE

-0.1
-0.2

2020 2000
-0.2

0.25

-0.7

-1
2010

-0.5

Dxgnoil_1 ´ +/-2SE

Dgvanoil_2 ´ +/-2SE

0.0

0.00
2010
Dreer_2 ´ +/-2SE

2000
-0.5
-1.0
-1.5

2010
Dgvanoil ´ +/-2SE

2000
7.5
5.0

-2.5

-0.4

0.50

2.5

DI:1994 ´ +/-2SE

2020
1%

2010
Nup CHOWs

2020 2000
1.0

1%

2010
Ndn CHOWs

0.5
2020

2010

2020 2000

2020 2000
1.0

1%

2010
1up CHOWs

0.5
2010

2020 2000

2020 2000
1.0

2010
Res1Step

2010

0.1
0.0

0.5
2020 2000

2000

-0.1
2010

2000

توضح الرسوم البيانية االثني عشر األولى الواردة في الشكل أعاله أن العديد من المعامالت المقدرة مستقرة وذات
داللة إحصائية ،وبخاصة معامل ( )ECT_XGNOILt-1الذي يمثل العالقة طويلة المدى ،أنها ثابتة وذات داللة إحصائية
 .نستخلص هذا االستنتاج ألنه ال يوجد أي من المعامالت المقدرة بشكل متكرر (أي الخطوط الحمراء) يظهر عدم
استقرار ملحوظ أو يصبح
نوعا من التحول بعد عام  .2010وعلى أي حال،
صفرا إحصائ ًيا في نهاية الفترة ،حيث تعرض ً
ً
يوضح الرسم البياني الثالث عشر أن القيم المتبقية المقدرة بشكل متكرر لمواصفات نموذج تصحيح الخطأ النهائية
مستقرة خالل الفترة .فهي ال تعبر نطاق الخطأ في أي نقطة واحدة ،بما في ذلك في عام  ،2010وتظل قريبة من
أخيرا ،توضح الرسوم البيانية الثالثة األخيرة نتائج اختبارات تشاو ( )Chow testsذات الخطوة الواحدة ونقطة
الصفرً .
التوقف والتنبؤ ،على التوالي .وتشير إلى أنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم وجود نقطة توقف
خالل أي عام من فترة العينة .وتسري هذه النتيجة حتى في األعوام  2010و ،2018-2016وهي الفترات التي شهدت
تنفيذ إصالحات أسعار الطاقة المحلية واإلصالحات المالية ،وانخفضت فيها أسعار النفط بشكل ملحوظ .وبذلك
نستنتج أنه ال يوجد كسر هيكلي في العالقة بين الصادرات غير النفطية ومحدداتها خالل الفترة .2018-1983
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كما هو مذكور في النص الرئيسي ،فإننا نقوم بتقدير نموذج تصحيح الخطأ النهائي باستخدام طريقة المربعات
الصغرى ذات المرحلتين بسبب التجانس المحتمل بين القيم المعاصرة ل( ∆gvanoilو .)∆xgnoilكما نقوم باتباع
الدراسات السابقة التي تناولت تقدير المتغيرات المساعدة ،باختبار المتغيرات المختلفة التي قد تكون صالحة
أوال ،يجب أن يتم
للمساعدة .ولكي يكون المتغير صالح للمساعدة ،فإنه ينبغي أن يستوفي الشروط التاليةً :
االحتفاظ بشرط الترتيب .ثان ًيا ،يجب أن يكون المساعد لـ ( )∆gvanoilمرتبط بشكل وثيق بــ( )∆gvanoilويرتبط
ورابعا ،يجب أن يحسن
جدا ببقايا التقدير .ثال ًثا ،يجب أن يمتثل المتغير المساعد لشرط الترتيب،
ً
بشكل ضعيف ً
المتغير المساعد الخصائص اإلحصائية للتقديرات .على الرغم من أنه يصعب العثور على متغير مساعد صالح للغاية ،
إال أن مجموعتنا النهائية من المتغيرات المساعدة تكون على النحو التالي :
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−2 , ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 , ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−2 , ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−2 , ∆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−2 , 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1992, ∆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1994, ∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 , ∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡−1 , ∆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 , ∆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡−1

تم توضيح مواصفات نموذج تصحيح الخطأ النهائية المقدرة باستخدام هذه المتغيرات المساعدة في الجدول ()3
من النص الرئيسي .نجري اختبار األداة الضعيفة ،وتوضح إحصائية  Cragg-Donaldالتي تم الحصول عليها صالحية
أيضا اختبار ( Regressor Endogeneityاختبار  ،)Durbin-Wu-Hausmanوتشير النتائج إلى أن
األدوات المحددة .نجري ً
 Δgvanoilلم يعد داخل ًيا.
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نبذة تعريفية عن الباحثين
فخري حاسانوف
زميل باحث أول وقائد مشروع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
ومديرا لمركز البحوث االجتماعية واالقتصادية في
مشاركا
أستاذا
سابقا
( ،)KGEMMعمل
ً
ً
ً
ً
جامعة قفقاز بأذربيجان ،وحاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد القياسي من جامعة
أذربيجان الحكومية لالقتصاد ،وقد أكمل عمله بعد نيله درجة الدكتوراه ودراسته في جامعة جورج
واشنطن .تشمل اهتماماته البحثية وخبراته مجاالت نمذجة االقتصاد القياسي وتوقع وبناء
وتنفيذ نماذج االقتصاد القياسي المتعلقة بتحليالت السياسات واقتصاديات الطاقة ،مع
التركيز بصفة خاصة على الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
محمد جاويد
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،تشمل اهتماماته
البحثية التنمية االقتصادية واقتصاديات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة .حاصل على شهادة
الدكتوراه في االقتصاديات التطبيقية من المعهد الباكستاني القتصاديات التنمية ()PIDE
في إسالم أباد في باكستان .عمل قبل انضمامه إلى كابسارك ،كباحث اقتصادي أول في
المعهد الباكستاني القتصاديات التنمية ،كما عمل على نطاق واسع في مجاالت الطاقة والبيئة
أيضا خبرة واسعة في العمل في العديد من المنظمات البحثية
والتجارة واالقتصاد الكلي .لديه ً
واألكاديمية والحكومية مثل جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وبرنامج ()Benazir
لدعم الدخل في باكستان والمعهد الباكستاني القتصاديات التنمية.
فريدريك يوتز
كان يعمل ً
زائرا في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)،مع
زميل ً
فريق نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية في دراسات مختلفة.
كان سابق ًا زميل باحث أول في كابسارك وقائدا لفريق نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ،ويعمل أستاذ في االقتصاد بجامعة جورج واشنطن .ساهم في أعداد
متغيرا من متغيرات االقتصاد الكلي في الواليات المتحدة
التوقعات الفصلية لما يقارب 25
ً
األمريكية لصالح بنك االحتياطي الفيدرالي في فيالدلفيا واستبيان خبراء التوقعات المحترفين
سابقا باسم ( ASA / NBERالتوقعات الفصلية) واالستبيان االقتصادي الدولي ()ESI
المعروف
ً
مشاركا في إصدارات (�Energy Eco
محررا
لصالح معهد( ( .)CES/ IFOباإلضافة إلى ذلك ،كان
ً
ً
 nomicsو  ،)International Journal of Forecastingوعمل مستشار اقتصادي وخبيرا تقنيا
في إدارة معلومات الطاقة االمريكية والعديد من الوكاالت الحكومية الفيدرالية وصندوق النقد
الدولي والشركات الخاصة .أنصب التركيز األساسي ألبحاثه في مجاالت النمذجة االقتصادية
والتوقعات ،كما انه حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد.

الصادرات السعودية غير النفطية قبل وبعد جائحة كوفيد :19-اآلثار التاريخية للمحددات وتحليل السيناريو

66

حول المشروع
كانت هذه الدراسة جز ًءا من مشروع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية للبحوث ودراسات السياسات ،الذي يهدف إلى االستفادة من العمل المنجز في تطوير نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية إلنتاج دراسات السياسات والبحوث التي
يمكنها أن تعين صناع القرار في المملكة العربية السعودية على تعزيز فهمهم الرتباطات المملكة
باالقتصاد الكلي والطاقة المحلية والدولية.
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