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 الملخص: 
م. ولتحقيق   2020  –  1990هدفت هذه الدراسة، إلى قياس أثر التغيرات المباشرة في أسعار النفط، والنمو االقتصادي، خالل الفترة   

ات هذا الهدف، فقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي لتحليل البيانات، ومن ثّم تقييم آثار أسعار النفط العالمية، وبيان أثرها على مؤشر 
المعلمات االقتصاد   االقتصادية، وتقدير  النماذج  استخدام  القياسي، عبر  المنهج  استخدمت  السعودية. كما  العربية  المملكة  في  الكلي 

(، واالستعانة بالبرنامج (ARDLالمناسبة الختبار فرضية الدراسة، على المديين: القصير والطويل. واستخدمت منهجية التكامل المشترك  
تأثير موجب للتغيرات المباشرة في  . وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، وأبرزها: وجود  12  إصدار(  (EViewsاإلحصائي  

وجدت أن األسعار العالمية المطلقة للنفط، أسعار النفط، على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، في المدى القصير. كما  
صادي في المملكة. وأن التقلبات في أسعار النفط العالمية، سوف يقل تأثيرها بشكل تدريجي ستكون من العوامل المؤثرة على النمو االقت

على المدى الطويل. وختمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات، التي تصب باتجاه تقليل آثار التقلبات السعرية على النمو االقتصادي 
 االقتصادية القطاعات مساهمة الهيكلية في االقتصاد السعودي، وتغيير ختالالتفي المملكة، ومنها: التأكيد على االستمرار في معالجة اال

 أكثر تنوعا، وذات قدرة على زيادة القاعدة االقتصادية، بجانب االعتماد على سياسات مالية تنويع  اإلجمالي، وضمان المحلي في الناتج
في توجيه تنويع للدولة، واالستمرار  المحلي  الدخل  اإلنفاق     المالية السياسة مصادر  والتركيز على دور صندوق  نحو  االستثماري، 

 االستثمار الصناعي في المملكة.االستثمارات العامة، في دعم 
  المقدمة: .1

ينظر للطاقة على أنها المحرك الرئيس للنمو االقتصادي، والشرط األساس للحفاظ على التنمية االقتصادية في العالم. ويعد  
استخدامها عنصرا ضروريا في مختلف جوانب الحياة المعيشية؛ بدءا من القطاع العائلي، إلى اإلنتاج الصناعي، ثم الزراعي والتجاري  

ردا إنمائيا أساسيا، وأحد األهداف العشرة التي تقوم عليها التنمية المستدامة، في جميع الدول النامية والمتقدمة،  وغيره. كما تعد الطاقة مو 
ويعد النفط الخام أحد أهم المصادر الرئيسة للطاقة، وهو المنتج األكثر استهالكا، (.  Mordi & Adebiyi,2010)على حد سواء  

 Mukhtarov et al)في إنتاجها على النفط الخام، مثل: الطاقة الكهربائية، والحرارية األرضية  مقارنة بالمصادر األخرى، التي تعتمد  
الدولية(2021,. الباحثين والمؤسسات  اهتمامات  المصدر األوفر في  البديلة ،  . وهو  الطاقة  الذي قامت عليه استراتيجيات  واألساس 

ورا محوريا في االقتصاديات العالمية؛ حيث تربط الكثير من الدراسات، بين وفرة كالمياه، والطاقة الشمسية، والنووية. كما يلعب النفط د
 .(British Betrolium Report , 2016) النفط الخام، ومؤشرات التنمية في الدول حول العالم

م،  1973م، وحدوث الصدمة األولى في أسعار النفط عام  1971في عام    (Breton Woods)إن انهيار نظام بريتون وودز  
م، بسبب إجراءات الحظر النفطي الذي تبنته منظمة األوبك، كانت جميعها من األسباب  1979وبروز الصدمة النفطية الثانية في عام  

 ,Hamilton). إفشال خطط االقتصاد الكلي العالمي    الرئيسة، التي لفتت االنتباه باتجاه التغيرات في أسعار النفط العالمية، ودورها في
بل إن استمرار حالة عدم االستقرار، التي أسهمت في إضعاف االقتصاد الدولي، وأدخلته في حاالت مزمنة من الركود آنذاك،   (1983

ات بعض األمثلة على  وفي العصر الحديث، ضربت الدراس  (.Guo & Kliesen, 2005)كانت تعود إلى التغيرات السعرية في النفط  
 & Yoshin)  م، أو ما عرفت حينها بأزمة ليمان  2008م، واالنخفاض عام  2000ذلك، ومنها: االرتفاع الحاد في أسعار النفط عام  

Taghizadeh-Hesary,2014.) 
، وبات يعتمد عليه  إن التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية، جعل من النفط العامل الرئيس في مؤشرات التنمية الدولية

ومع مرور   (.Peng & Drakeford,2020)في تقييم حركة االقتصاد الدولي، ومراقبة أسعار الصرف، وضبط موازين التجارة الدولية  
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 – المصدرة والمستودة للبترول    -الزمن، أصبح النفط المعيار الرئيس لتقييم استراتيجيات األداء االقتصادي، لعدد كبير من دول العالم  
(Ji,& Fan,2012،)    وباتت التغيرات السعرية تلعب دور المتحكم في جميع المؤشرات االقتصادية(Hamilton,1983  ،)  حتى إن

حيث تأكد أن لها دورا (؛  Arezki et al., 2014)الدراسات األمنية، تربط بين أسواق النفط العالمية، والتغيرات السياسية حول العالم 
 (.Hunt, Muir, & Sommer,2015)صادي، لدى معظم الدول المصدرة والمستوردة، على حد سواء في زعزعة االستقرار االقت

وتؤكد الدراسات، أن الصدمات في أسعار النفط، تعتبر مسؤولة عن تراجع في النواتج المحلية اإلجمالية، ومستويات األجور  
وموازين التجارة وتأثيرها على تكاليف اإلنتاج، ومستويات المعيشة،    (،Rotenberg & Woodford, 1996)الحقيقية في الدول  

، فإن تلك الصدمات مسؤولة عن ظهور حالة عدم التأكد في االقتصاد،  والنتيجة  .(,2018Rasoulinezhad & Saboori)الخارجية  
كما أنها سبب في تبني السياسات   (.Sill, 2007)وتدني مستويات اإلنتاج، وإعادة تخصيص العمل ورأس المال، نحو السلع األخرى  

المحلية   العملة  أسعار صرف  التي تؤثر على  المتشددة،  المالية،    (.Le & Chang, 2015)النقدية  األسواق  تأثيرها على  بجانب 
 (.,.2017Ilzetzki et al)والسياسات المالية، وأسواق العمل 

النفط، من جانب الطلب على منتجات الطاقة البديلة كالفحم، والغاز،  التقلبات السعرية في  وتميز األدبيات االقتصادية بين  
فاع  والكهرباء، فيما تبين نظرية العرض، أن النفط يمثل مدخال إنتاجيا لعدد كبير من السلع األساسية كالكهرباء، والنقل. وعليه، فإن االرت

وبالتالي فإن   (،Le & Chang, 2015)لسلع األساسية األخرى في أسعار النفط، سيدفع باتجاه زيادة تكاليف اإلنتاج، وأسعار جميع ا
مع   .(Odhiambo,2010)للتقلبات السعرية في النفط، تأثير قوي على أسعار السلع التي تدخل في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي  

ى سبيل المثال: يعد النفط عامال محددا  العلم بأن هناك تفاوتا في حدة تلك، بحسب الطبيعة االقتصادية، والدورة التجارية للدولة؛ فعل
فيما يعد مصدرًا رئيسا لإليرادات الحكومية، بالنسبة للدول   (،Alekhina & Yoshino, 2018)لتكلفة اإلنتاج في الدول المستوردة له  

 (. Nyasha & Odhiambo, 2019)المصدرة له  
د من األعمدة الرئيسة، التي يقوم عليها االقتصاد السعودي، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، فإن الصناعة النفطية تع

% من الناتج المحلي  60وهي من أوائل الدول المصدرة له حول العالم، كما أنها الدولة الثانية في اإلنتاج العالمي. ويشكل النفط ما نسبته  
 (.2021)الهيئة العامة لإلحصاء،    م  2021لعام    مليار ريال في نهاية الربع الثاني  238.5للمملكة، أو ما قيمته    GDPاإلجمالي  

% من الصادرات 84ويشكل ما يزيد عن     .م(  2021% من اإليرادات الحكومية )وزارة المالية،  62ويشكل النفط مصدرا رئيسا لنحو  
وتعد المملكة من أبرز أعضاء مجموعة    م(.  2020م )هيئة الصادرات السعودية،    2020مليار ريال لعام    456السعودية، أو ما قيمته  

م،    1960م  ( منذ عاOPEC، األقوى اقتصاديا في العالم، وهي عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للبترول )G 20الدول العشرين  
 . سياسي في العصر الحديث –م(، باعتباره أهم تحالف اقتصادي  1981إضافة إلى انتمائها لمجلس التعاون الخليجي )

من ذلك المنطلق، تقوم التغيرات في أسعار النفط بدور قوي في االقتصاد السعودي، على الرغم من االختالف والجدال الذي  
م واتجاه ذلك التأثير؛ فمن جهة أسهمت أسعار النفط المرتفعة في دعم اإلنفاق الحكومي للمملكة، تبديه األدبيات االقتصادية، حول حج

 Balashova et)، ونصيب الفرد منه  GPDخالل السنوات الماضية، وهو األمر الذي أسهم بتعزيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي  
al.,2020  .)2000اإليرادات النفطية، ونمو القطاع الخاص غير النفطي، خالل الفترة    قوية بينكما تشير الدراسات إلى قيام العالقة ال -

وتؤكد المعلومات، أن الفترة الزمنية التي جاءت بعد عام   (.Al Rasasi et al.,2019)م، على المديين: الطويل والقصير    0072
دى إلى حدوث التباطؤ االقتصادي في المملكة، م، كانت قد شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط العالمية، وهو األمر الذي أ  2008
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الجاري  الحساب  إلى  إضافة  العام،  الدين  ومؤشرات  الموازنة،  وعجز  النفطية،  اإليرادات  على  السلبية  اآلثار  من  العديد  عنه  ونجم 
(Foudeh,2017.)  

المملكة، يتداخل مع   النفط على  التقلبات في أسعار  القول أخيرا: إن تأثير  القطاعات االقتصادية  ويمكن  سلسلة طويلة من 
كالسياحة، والسفر، وتعويضات العاملين، واألعمال التجارية، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق العمل. بجانب نمو القطاع الخاص، العتماده 

النفط الحكومي، وإنتاج  اإلنفاق  االقتصادي    (.Akhmedov, 2019)  الكلي على  بين االنكماش  الدراسات  الذي حدث عام  وتربط 
م، واالنخفاض الحاد في أسعار النفط؛ حيث تراجعت عوائد الصادرات النفطية، وظهرت صدمة الطلب الكلي في االقتصاد.    2020

وعلى ما سبق، يظهر حجم ومستوى النقاش، حول التأثيرات التي تتركها التقلبات في أسعار النفط، على مؤشرات االقتصاد الكلي؛ لذا  
 –   1990اسة، لقياس أثر التغيرات في أسعار النفط على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، خالل الفترة  جاءت هذه الدر 

 م.   2020

 مشكلة الدراسة:  .2
%، مقارنا بمستواها في منتصف عام 60نسبة  م انخفاضًا في أسعار النفط العالمية ب  2008لقد سببت األزمة العالمية في عام  

ألمر الذي أدى إلى بروز العديد من التداعيات السلبية على االقتصاد السعودي؛ فقد انخفضت اإليرادات الحكومية بنسبة م، وهو ا  2014
بـنسبة  57.3 النفطية  واإليرادات  بنسبة  %55.8،  النفطية  الصادرات  وتراجعت  بنسبة %42،  خسائر  المالية  األسواق  وتكبدت   ،%
م، تعرض   2015م. وفي عام    2009% خالل عام  11.2جعت الودائع المصرفية بنسبة  %. وعلى صعيد القطاع المصرفي، ترا56.2

االقتصاد السعودي إلى صدمة نفطية أخرى، أقل حدة من الصدمة األولى، لكنها تركت عددا من اآلثار السلبية على اإليرادات الحكومية 
 %.  10صرفي بنسبة %، وانحسار نمو القطاع الم35%، والصادرات النفطية بنسبة 30.9بنسبة 

يجد المتتبع أنه، وبسبب التقلبات السابقة في أسعار النفط، طرأت الكثير من التغيرات على بنية االقتصاد السعودي،  لذلك،  
إعالن الرؤية  م، مسؤوال عن مراجعة السياسة االقتصادية العامة للمملكة، و   2015وربما يعد االنخفاض األخير في أسعار النفط لعام  

م. وعلى إثرها تبنت الحكومة السعودية برنامجا للتحول الوطني، يرتكز على إعادة هيكلة االقتصاد، بعيدا   2030ية اإلستراتيجية  التنمو 
اإلصالحات الهيكلية، التي ركزت على تنويع القاعدة االقتصادية، ومصادر الدخل غير عن قطاعي النفط والغاز. كما طبقت العديد من  

 النفطية، وتبنت السياسات المالية المتشددة، لضبط العجز المتنامي في الموازنة العامة، وهيكل الدين العام.  
أ الناجم عن تقلبات  الدراسات في تقييم األثر  فقد اختلفت  النوبالرغم من ذلك،  الدول  سعار  النمو االقتصادي، في  فط على 

م، اختبرت العديد من الدراسات تأثير أسعار النفط في عدد من الدول، منخفضة الدخل والمستوردة   1985المصدرة له بالتحديد. ومنذ عام  
داء االقتصادي (. كما ركزت دراسات أخرى على األثر غير المتماثل لتقلبات أسعار النفط، على األBacon & Mattar,2005للنفط )

(. إضافة إلى اآلثار القصيرة األجل على أسعار الصرف في الدول  Narayan et al., 2007في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
(.  Raheem,2017المتقدمة، دون أن يشمل ذلك أي اهتمام كاٍف بمتغيرات االقتصاد الكلي، وخاصة النمو االقتصادي، واستهالك النفط )

أن تقلبات أسعار النفط، كانت غير مؤثرة على عدد كبير من مؤشرات االقتصاد الكلي األمريكي،   Hookerم، بين    1996م  وفي عا
 (.  Hamilton, 1996م ) 1973وتحديدا في الفترة التي تلت الصدمة النفطية لعام 

في أسعار النفط، لم يكن مؤثرا نخفاض  أن اال  - على قلتها    – أخيرًا، أكدت بعض الدراسات التي طبقت على البيئة السعودية  
بدرجة كبيرة على كمية الصادرات، وبالتالي على الميزان التجاري فيها. وقامت تلك النتيجة على فرضية وجود إطار تنظيمي لمنظمة  

لنوع المستورد، وأن  األوبك، لديه القدرة على استعادة االستقرار في أسعار النفط. كما أضافت األدبيات، أن التضخم في المملكة من ا
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(. األمر الذي قد يؤثر إيجابًا Algamdi et al.,2021انخفاض أسعار البترول سيولد أثرا إيجابيا باتجاه تقليل معدل التضخم المحلي )
 Baekعلى كمية االستهالك. بل وتعتقد بعض الدراسات، أن التأثير األقوى للتقلبات في أسعار النفط، يرتكز على تخفيض االستثمار )

et al.,2020ما تأثير التغيرات في   (. وضمن هذا اإلطار، تبرز مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على السؤال الرئيس المتمثل في "
 م؟  2020 – 1990أسعار النفط على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

 أهمية الدراسة:   .3
 لهذا الدراسة من خالل ما يلي:تبرز األهمية النظرية 

التصور النظري الذي ستوفره الدراسة، بهدف سد الفجوة النظرية، وإثراء الحقل المعرفي، حول التغيرات التي تحدث في أسعار النفط،  -
 وتأثيراتها المباشرة على عدد من المؤشرات االقتصادية الحيوية، ذات الصلة باالقتصاد السعودي. 

على تحسين الرؤى لدى صناع القرار االقتصادي، حول كيفية تأثير التقلبات في أسعار النفط، على مؤشرات   تساعد هذه الدراسة -
االقتصاد الكلي. لذلك فمن المتوقع أن توفر هذه الدراسة نتائج مفيدة، عن اآلثار التي تحدث في االقتصاد الكلي المحلي، عبر  

 رة عن النمو االقتصادي. قياس عدد كبير من المتغيرات االقتصادية، المعب
إن استعراض نتائج الدراسات العالمية، التي بحثت في التغيرات السعرية للنفط على النمو االقتصادي، قد يساعد على فهم العالقة   -

قتصاد  األساسية بين أسعار النفط، والنمو االقتصادي في الدول المستوردة والمصدرة، على حد سواء. وبالتالي فهم كيفية استجابة اال
نطاق البحث، والمقارنة، والوصول  المحلي للتغيرات التي تحدث في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يساعد هذا األمر على توسيع  

 إلى نتائج واستنتاجات مفيدة، توضح التداعيات التي تسببها تقلبات أسعار النفط العالمية على االقتصاد المحلي.   
 أهداف الدراسة:  .4

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:  
تكوين إطار نظري يساعد على فهم العالقة المباشرة وغير المباشرة، بين التغيرات التي تحدث في أسعار النفط، وعدد من المؤشرات   .أ

 االقتصادية الكلية في المملكة.
 م.  2020  – 1990النمو االقتصادي في المملكة، خالل الفترة تحليل العالقات القياسية بين التغيرات المباشرة في أسعار النفط، و  .ب
 اإلطار النظري:  .5

 تعريف التقلبات السعرية: 5.1
أية ارتفاعات مفاجئة في أسعار النفط العالمية، بحيث يرافق ذلك انخفاض في  ُتعرَّف التقلبات في أسعار النفط على أنها:  

مصدر الرئيس إلمدادات الطاقة في االقتصادات الصناعية المتقدمة، فإن األزمات مستوى العرض المتاح منه. ونظرا ألن النفط يعد ال
(.  وُتعرَّف أيضا  www.britannica.com,2022السعرية قد ُتعرِّض االقتصاد العالمي لمخاطر عدم االستقرار االقتصادي والسياسي )

فاجئة الهائلة في أسعار النفط؛ يرافقها فترة من الصعوبات االقتصادية الناجمة عن هذه الزيادة، وكما تبين الدراسات فإن  بأنها: الزيادة الم
م، من األمثلة   1978و 1973االرتفاع في أسعار النفط العالمية والذي فرضته منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط )األوبك(، عامي 

 (.  Gadea,2016على ذلك )
م، إلى حدوث صدمات نفطية أولية،    1971في عام    Breton Woodesلقد أدى انهيار النظام الدولي المسمى بريتون وودز  

انعكست بدورها على االقتصاد الكلي. وفي الحقيقة، فإن االرتفاع المفاجئ في أسعار النفط، بسبب الحظر النفطي من قبل دول مجموعة  
م، قررت الدول األعضاء في    1973(. ففي عام  Ftiti et al.,2016العالمي خالل تلك الفترة )األوبك، ساهم في حالة من الركود  

دوالرا للبرميل   12منظمة  األوبك )منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط(، مضاعفة سعر النفط بمعدل أربع مرات، حتى وصل إلى  

http://www.ajsp.net/
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واليابان، وأوروبا الغربية، والتي تستهلك في مجموعها  أكثر من نصف    الواحد، كما تم حظر الصادرات النفطية إلى الواليات المتحدة،
، وعليه، فقد تعرض االقتصاد العالمي 1973طاقة العالم، وكان ذلك ردا على الدعم الغربي إلسرائيل، ضد مصر وسوريا خالل حرب  

على إعادة هيكلة اقتصاداتها، بهدف تقليل   إلى الكثير من الصعوبات، ونشأت ظاهرة الركود التضخمي، الذي أجبر الدول الصناعية
م، إال أن أسعار النفط بقيت مرتفعة، واستمر االقتصاد العالمي   1974اعتمادها على النفط. وعلى الرغم من رفع الحظر النفطي في عام  

 (,Siddiqi,2015في حالة من الركود طوال فترة السبعينيات )
بب ما سمي )الثورة اإلسالمية اإليرانية(؛ حيث سببت مستويات عالية من  م، نشأت أزمة نفطية أخرى بس  1979وفي عام  

%، 7االضطرابات االجتماعية، التي أضرت بصناعة النفط اإليرانية؛ وهو األمر الذي أدى إلى فقدان كمية كبيرة من اإلنتاج، بلغت  
تفاقمت   االرتفاع، ومعه  النفط نحو  أسعار  األجل على  ذلك في ضغوط قصيرة  في  وتسبب  النقص  النفطية، بسبب  المشتقات  أسعار 

الكميات المتاحة. كما سادت حالة من الخوف وعدم االستقرار، وفترات االنتظار الطويلة، للتزود بزيت التدفئة في محطات الوقود، في  
دة عدم االستقرار، وتعاظم عدد من الواليات األمريكية، مثل: كاليفورنيا، ونيوجيرسي، وتكساس، وبنسلفانيا. ومع مرور الوقت، زادت ح

م، استقر سعر النفط 1981م(. وفي عام    1988   -1980تأثيرها في منطقة الشرق األوسط، عقب اندالع الحرب العراقية اإليرانية )
تاجية برز توجه االقتصادات الرأسمالية في العالم، لالعتماد على أساليب إن  1983دوالرا للبرميل الواحد. وبحلول عام    32الخام عند  

(؛ حيث Baumeister & Peersman, 2009أكثر كفاءة، األمر الذي حول النقص في المعروض النفطي إلى زيادة نسبية كبيرة )
طورت مركبات أصغر حجما وأكثر كفاءة في استهالك الوقود، ومعه انخفضت حصة األوبك في السوق، واتجهت الشركات للبحث عن  

 مصادر الطاقة البديلة. 
بينت العديد من الدراسات، أن األزمات النفطية السابقة، وما سببته من ركود اقتصادي، تعود بدرجة كبيرة إلى التقلبات في  لقد  

 ,Rasche &Tatom, 1977, 1981; Darby, 1982; Hamilton, 1983; Burbidge and Harrison)أسعار النفط العالمية )
1984; Santini, 1985; Gisser & Goodwin, 1986) وهناك من يرى بأن الفترات التي أعقبت الركود في االقتصاد األمريكي .)

(. وأكدت العديد من الدراسات، على Hamilton , 1983م، إنما تعود بشكل كامل إلى التقلبات في أسعار النفط العالمية )  1973عام  
رغم   النفط،  أسعار  وحركة  األمريكي،  االقتصادي  النمو  بين  القوية  المتغيرات العالقة  على  التأثير  ونوعية  مقدار  تحديد  في  التفاوت 

(. وفي النهاية أجمعت تلك الدراسات، على أن  Limin , He & Chu, 2010االقتصادية الكلية، بحسب شكل االقتصاد في الدولة )
وهي:   العالمية،  االقتصادات  مختلف  لها  تتعرض  هيكلية  أربع صدمات  أسعار  هناك  العرض، صدمة  الطلب صدمة  النفط، صدمة 

 (.  Mehrara & Oskoui , 2007الحقيقي، صدمة الطلب االسمي )
 أسباب التقلبات في أسعار النفط العالمية: 5.2

إن تعطل تدفق اإلنتاج بسبب األحداث السياسية في العالم، يعد المصدر الخارجي  : Flow Supply Shocksصدمات العرض  .أ
م، بين العرب وإسرائيل،  1973حيث ظهر في عدد من األحداث السياسية، مثل: حرب عام األكثر قلقا بالنسبة للواليات المتحدة؛ 

م، والحرب العراقية اإليرانية خالل األعوام  1979  –  1978التي أعقبها الحظر النفطي العربي، وما سمى الثورة اإليرانية عامي  
الفنزويلية عام1991-1990م، وحرب الخليج عامي  1980-1988 الثانية عام  2002  م، واألزمة  م   2003م، وحرب الخليج 

(Kilian,2008  واألزمة الليبية عام ،)م.  2022م، والحرب الروسية األوكرانية عام    2012م، وما سمي الربيع العربي عام    2010 
 تشير هذه الصدمة إلى الطلب على النفط الذي سيتم استهالكه فورا، عند إنتاج :  Flow Demand Shocksالطلب    صدمات .ب

المشتقات النفطية مثل: البنزين، والديزل، وزيت التدفئة، والكيروسين، ووقود الطائرات. فمع توسع االقتصاد العالمي، يزداد الطلب 
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 Barskyعلى النفط، كونه عنصرا ضروريا في االقتصاد الحديث، وبالتالي فإن من المتوقع، أن يعتمد عليه السعر الحقيقي للنفط )
& Kilian,2002  .) 

: ويقصد بذلك التوقعات المرتبطة بندرة النفط في المستقبل، وتأثير ذلك على حجم  دور التوقعات في األسواق المادية للنفط الخام .ت
االستهالك، وتحفيز اإلنتاج اإلضافي. لذا، فإن التوقعات بحدوث صدمة في مخزونات النفط اإلستراتيجي فوق األرض، قد تؤدي 

لمضاربة في األسواق المادية على النفط الخام؛ وبالتالي تولد هذه المضاربة ضغوطا على األسعار نحو االرتفاع، في إلى زيادة ا
(، أن ضغوط المضاربة كانت السبب في ارتفاع أسعار النفط، في النصف  2013األسواق المادية. وقدمت دراسات كيليان ومورفي )

م. ويرى الباحث، أن السبب   1990م، وارتفاع أسعار النفط في عام    1986ط في عام  م، وانهيار سعر النف  1979الثاني من عام  
 , Kilian & Leeفي المضاربة )  -أيضا    -م، يكمن    2020دوالرا في عام    19في وصول سعر بيع النفط الخام إلى سالب  

2013 .) 
لنفط للمستثمرين، باالتفاق المسبق على سعر تبادل  تسمح أسواق العقود اآلجلة ل:  دور المضاربة في األسواق المادية للنفط الخام .ث

كمية معينة من النفط الخام، بتاريخ ما في المستقبل. ويسمح هذا السوق للمشاركين، بتخمين السعر المستقبلي للنفط، دون الحاجة  
 (.  Alquist & Kilian, 2010إلى تخزينه، أو شرائه فعليا؛ وبالتالي، فهو يوفر مكانا للتداول على أساس التوقعات )

(، تسيطر فعليًا على أسعار النفط منذ عام OPECترى األدبيات، أن منظمة الدول المصدرة والمنتجة للنفط )دور منظمة األوبك:  .ج
 (.  Smith,2005م؛ ولذلك فإنها تتحكم بأسعار النفط بشكل مباشر، وغير مباشر ) 1973

 آليات نقل التقلبات في أسعار النفط الخام:   5.3
دبيات بين عدد من اآلليات، التي تنتقل التقلبات في أسعار النفط العالمية خاللها. وبصفة عامة، فإن تلك التقلبات تميز األ

تختلف بين الدول، بحسب وفرة النفط الخام فيها. ونضيف، أن التقلبات تنتقل إلى الدولة التي تصدر الطاقة، عبر مجموعة من األدوات  
 (:  Alekhina & Yoshino, 2018 االقتصادية )

: وتعرف أيضًا باسم قناة الموازنة؛ حيث نجد أن تصدير موارد الطاقة، تفرض عليه ضرائب مرتفعة، Fiscal Channelالقناة المالية   .أ
المرتفع، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار النفط، سيولد فوائض وإيرادات مالية لدى البلد المصّدر للطاقة، تمكنه من اإلنفاق الحكومي  

 .وفي النهاية زيادة مستوى الناتج المحلي اإلجمالي
: تؤكد النظرية، أن ارتفاع أسعار النفط في البلد المصدر للطاقة، سيوفر تدفقات مالية واحتياطيات  Export Channelقناة التصدير .ب

أسعار السلع المستوردة، لذلك؛ فإن    من العمالت الصعبة. وفي هذه الحالة يرتفع سعر الصرف المحلي، األمر الذي يعني انخفاض
ارتفاع سعر النفط سيخفض من المستوى العام لألسعار)االنكماش(، وكرد فعل للسياسة النقدية، فإن سعر الفائدة سوف ينخفض  

 أيضا.
لطبيعي، على سعره. ويكمن رد الفعل اإن االستخدام الكثيف للنفط، سينعكس إيجابا  :  تأثير صدمة العرض على اإلنتاج الصناعي  .ت

ومن الممكن أن ينخفض مستوى األرباح المتأتي من النفط، وهو ما يعني  تكلفة اإلنتاج،  في أن يؤدي ذلك إلى زيادة فورية في  
تقليل   تحقيق خسائر على المدى القصير. ومع ذلك فإن االستجابة على المدى الطويل، ستكون بتخفيض تكاليف اإلنتاج عبر 

 (. Brown & Yucel, 2002) معدالت التوظيف
يفسر من خالل زيادة تكلفة إنتاج النفط، وانعكاس ذلك على كلف المعيشة لألفراد. ومن الممكن أن يسبب ارتفاع  أثر التضخم:   .ث

 Brown)ترتفع األسعار في المستقبل  التضخم حدوث المزيد من التوقعات حول التضخم المستقبلي، وبالتالي، فإن من الطبيعي أن  
& Yucel, 2002)  . 
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في بعض األحيان، يزداد الطلب على النقود، وهذا يتسبب في زيادة أسعار الفائدة أيضا، وهنا تقوم  التأثير على الرصيد الحقيقي:   .ج
السلطات بالتكيف مع التضخم، واتخاذ إجراءات مضادة للمحافظة على االستقرار النقدي في االقتصاد. لذلك فإن عدم قيام البنك 

 . (Brown & Yucel, 2002)ئدة، سيترتب عليه تخفيض كبير في االستثمار والناتج المركزي برفع أسعار الفا
وهذا يعني تحليل آثار ارتفاع سعر النفط على الصناعة؛ ففي حالة ارتفاع األسعار، فإن جميع الشركات  تأثير التعديل القطاعي:   .ح

 & Brown)العاملة في الصناعة سيقل عددها، وهذا يؤدي إلى تراجع مستوى االستثمار، وعدم توفر حوافز للنمو في المستقبل.  
Yucel, 2002)   

(، فإنه ينسجم مع التغيرات في  2010عدم التأكد في االقتصاد، وكما وصفه كيليان )يشير ذلك إلى عامل  األثر غير المتوقع:   .خ
 (.Brown & Yucel, 2002)سلوك األسرة المعيشية، وعدم قدرتها على التنبؤ بتقلبات أسعار النفط 

فط، باتجاه الدول المصدرة له؛ لذا  : وتعني إعادة توزيع أمثلية باريتو في القوة الشرائية، من الدول المستوردة للنتأثير تحويل الثروة .د
 (.  Dohner,1981فإن الطلب على النفط في الدول المصدرة سوف يزداد )

 العالقة بين التقلبات في أسعار النفط والنمو االقتصادي:  5.4
بالغة األهمية في األدبيات االقتصادية، وقد أصبح   المحلي اإلجمالي،  النفط والناتج  العالقة بين أسعار  العالقة  إن  ظهور 

(. وإن الزيادة التي Hamilton, 1983السلبية بين أسعار النفط وأداء االقتصاد الكلي، الفرضية األكثر قبوال لدى الباحثين والمختصين )
عامي   بين  ما  األمريكي  االقتصاد  في  النمو  معدل  تقليل  وراء  الرئيس  السبب  كانت  النفط،  أسعار  في    1980- 1948حصلت 

(Awerbuch & Sauter,2003 كما توصلت الدراسات األخرى، إلى أن حاالت الركود التي حدثت في الواليات المتحدة، بعد الحرب .)
(. من هنا، فإن االرتفاع González & Nabiyev, 2009م، نجمت جميعها عن الزيادة الحادة في أسعار النفط )  2001العالمية وعام  

ناتج المحلي اإلجمالي، ومعها تزداد تكاليف اإلنتاج، ويتباطأ االستثمار، وتزداد حالة عدم  في أسعار النفط، يسبب تراجع معدالت نمو ال
 ,Rasche & Tatomالتأكد، وتقوم الدولة بإعادة تخصيص الموارد القطاعية ذات الكلفة العالية، بجانب التأثير على اإلنتاج والتوظيف )

شرة وغير مباشرة على األسواق المالية، وعلى مستوى النشاط االقتصادي، وأرباح (، بجانب أن تقلب أسعار النفط، يؤثر بصورة مبا1981
 (. Muellbauer & Nunziata, 2001الشركات، والسياسة النقدية، وأسعار صرف العمالت )

ة، أن هناك  لقد ثبت أن التقلبات النفطية، تعتبر قوة رئيسة، تقود التغيرات التي تحصل في التجارة الدولية، ويبرر تلك الفرضي
وارتفاع (. إضافة إلى تضخم أسعار المستهلك،  Backus & Crucini,2000نقال للثروة، يتم من مستوردي النفط لصالح المصدرين له )

 Taghizadehاإليرادات الضريبية، وتحسن الميزان التجاري، والتقليل من انبعاثات الكربون في الدول المصدرة على المدى الطويل )
013& Yoshino,2  المتغيرات النقدية )العرض النقدي وسعر الصرف(، حيث ظهر أن  (. وتضيف دراسات أخرى عددا من إضافة

  هناك تأثيرا كبيرا ألسعار النفط على السياسة النقدية، وعلى أسعار السلع األساسية األخرى، والتأثير على أسعار الفائدة نحو االرتفاع 
(Farhad et al., 2016) .) 

ديد من المناقشات في حديثها عن العالقة الخطية السلبية، بين أسعار النفط، والنشاط الحقيقي في الدول المستوردة لقد ركزت الع
له، لكن استطاع عدد من الدراسات األكثر حداثة، التقليل من أهمية هذه العالقة، وبينت أن تأثير أسعار النفط على النشاط الحقيقي،  

(.  Al-Nsour & Malkawi,2019بخاصة عندما حدث االنخفاض خالل النصف الثاني من الثمانينيات ) يبدو أصغر مما كان متوقعًا، و 
وثمة دراسات أخرى، تشير إلى أن الدول المصدرة للنفط، قد تتأثر سلبا باالرتفاع في أسعاره؛ كونها ال تستخدم مجمل الدخل اإلضافي  

على المنتجات األجنبية بسبب زيادة االستهالك. لذلك تؤكد هذه الدراسات، أن    المتحقق عند االرتفاع، وفي النهاية، فقد يزداد الطلب
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 & Rascheانخفاض أسعار النفط بحجم معين، قد يكون مفيدا للنشاط االقتصادي، بنفس مستوى الضرر الذي يحدثه فيه االرتفاع )  
Tatom ,1977, 1981; Kim &  Loungani, 1992; Rotemberg and Woodford ; 1996  .) 

كما ناقش كثير من الدراسات، تأثير التقلبات السعرية في النفط الخام، على العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط، وهنا تظهر 
(. وذلك لكون أن اإليرادات El Anshasy,2014السياسة المالية، كإحدى القنوات التي تجعل اإليرادات الحكومية في حالة صدمة )

من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تتسبب الصدمة النفطية السلبية بانخفاضها، والعكس صحيح، وهو األمر الذي   الحكومية، تعد جزءا
(. وتضيف الدراسات أن تلك التقلبات تسير باتجاه تباطؤ Frankel,2010يؤدي إلى حدوث تقلبات في النمو االقتصادي لتلك الدول )

(، وظهور العديد من اآلثار التضخمية، Alawadhi et al.,2018جمالي، وارتفاع البطالة )الطلب والتشغيل، وانخفاض الناتج المحلي اإل
دة( وانعكاسها على السياسة النقدية، والتأثير على العرض النقدي، وحجم السيولة. وتقود في النهاية إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية )متشد 

 (. Aastveit et al.,2015في االقتصاد )
النظرية االقتصادية بين النفط والقطاع التجاري، وترى أن اإليرادات تمثل أحد القنوات المباشرة المؤثرة على االقتصادات وتربط  

(.  Korhonen & Ledyaeva, 2010النفطية، وهنا يقوم االرتفاع في أسعار النفط بتحسين شروط التجارة، والميزان التجاري للدولة )
ة إلى ظهور نوعين من اآلثار غير المباشرة، تتجسد في العرض والطلب؛ ففي حالة العرض، تؤدي الزيادة كما تشير النظرية االقتصادي

في أسعار النفط إلى تراجع المستوردات النفطية في الدول المستوردة للنفط، بسبب صدمة العرض السلبية في عملية اإلنتاج، وعندها 
(. بينما يخلق الطلب ضغوًطا تضخمية في السوق العالمية، تؤدي Raheem, 2017) يتأثر الميزان التجاري في الدول المصدرة للنفط

(. وهو األمر الذي يزيد من أسعار Rafiq et al.,2016في الغالب إلى أسعار الواردات لدى كل من الدول المستوردة والمصدرة للنفط )
إن هناك تراجعا في معدل النمو االقتصادي لدى الدول المصدرة، الفائدة، بحيث ينخفض معها كل من االستثمار واالستهالك. والنتيجة، ف

(، حيث يتزامن حدوث تلك االستجابة مع انخفاض Le & Chang,2013وانخفاضا في الطلب على النفط من الدول المستوردة له )
(. لذلك، يبرز  Korhonen & Ledyaeva,2010مستوى الصادرات، وبالتالي التأثير على الموازين التجارية للدول المصدرة للنفط )

(. وكما تؤكد Bahmani-Oskooee,2001التغير في سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية، وفقا لالرتفاع االسمي أو االستهالك )
بي الدراسات إلى العالقة الثنائية بين أسعار النفط، وسعر الصرف في التجارة الخارجية؛ حيث كان للتقلب في أسعار النفط تأثير إيجا

(،  Javid et al.,2018على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالتأثير السلبي على صادرات دول شمال شرق آسيا )
-Bahmaniوبالنتيجة، فإن الحصول على الميزة التنافسية الدولية، يتطلب قيام الدولة بتخفيض قيمة عملتها، لتحسين الميزان التجاري )

Oskooee & Fariditavana,2015 ؛ حيث االرتباط اإليجابي القوي  بين سعر الصرف، وسعر النفط في الدول المصدرة، والغنية)
 (. Aliyu et al., 2015; Faheem et al., 2020بالنفط )

أخيرا، فسرت بعض األدبيات العالقة السببية بين التقلبات في أسعار النفط، والنشاط االقتصادي. وقدمت أدلة على أن الزيادة  
(. وبينت أن الزيادة في أسعار النفط، ترفع من تكاليف اإلنتاج، وبالتالي تقلل  Shimer,2005ي أسعار النفط، مفيدة للدول المصدرة )ف

(. حيث من شأن ذلك إحباط معدل النمو االقتصادي، وتخفيض معدل Senzangakhona & Choga, 2015من مستوى اإلنتاج )
البطالة )  األجور الحقيقية، وإغالق المصانع؛ التكلفة   -أيضا    –(. ونضيف  Kilian,2009والنتيجة هي ارتفاع في معدل  أن ارتفاع 

الحدية لإلنتاج ، سيرفع من مستوى تكاليف اإلنتاج، وهنا تعجز الشركات عن االستمرار في اإلنتاج بنفس المستوى، وعندها تتضرر  
نخفض االستثمارات، بسبب قيام المستثمرين بسحب استثماراتهم من (، وتAhmad,2013معدالت النمو االقتصادي، ومعدل التشغيل  )

السوق المحلي، والخروج إلى األسواق الخارجية، وهو األمر الذي يسبب المزيد من التراجع في اإلنتاج واألنشطة االقتصادية في الدولة  
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(Brown & Yucel,2002وهنا قد تقبل العمالة المتعطلة العمل بأجور أقل من الس ،) ابق، وعندها تنخفض القدرة الشرائية، وينخفض
 (.  Bocklet & Baek,2016معدل الشراء والطلب على السلع االستهالكية )

 نتائج التحليل القياسي: .6
 توصيف النماذج: 6

قية  تستند الدراسة إلى استخدام نموذج قياسي الختبار فرضيات الدراسة. يستند النموذج إلى اإلطار النظري، والدراسات التطبي
المتغيرات  إلى تضمين مجموعة من  باإلضافة  الدراسة،  في  األساس  التفسيري  المتغير  للنفط،  العالمية  األسعار  تمثل  السابقة، حيث 

م، وعليه يمكن صياغة النماذج القياسية   2020  –   1990األخرى، الممثلة لألداء االقتصادي في المملكة العربية السعودية، خالل الفترة  
 الدراسة على النحو التالي:    المستخدمة في

Ln RGDPt = ∝0+∝1 Ln OPVt +∝2 Ln CPIt +∝3 Ln OPt−1+∈ 
 

إلى توصيف المتغيرات المستخدمة في النموذج، وقد أمكن قياسها وفقًا للدراسات السابقة على   1يشير الجدول التالي رقم  
 النحو التالي: 

- RGDP  ،وهو المتغير التابع في النموذج )النمو االقتصادي(، ويشير إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية :
الجا السوق  الزمنية  بأسعار  الفترة  المركزي   2020  –   1990رية خالل  للبنك  السنوية  التقارير  في  المنشورة  للبيانات  وفقا  م، 

 السعودي، ومعبرا عنه بالدوالر األمريكي. 
- OPV  تشير إلى التقلبات في أسعار البترول في الزمن :t    و تقاس باالرتفاعات، أو االنخفاضات التراكمية، التي حدثت في ،

ولتحليل التقلبات في السالسل الزمنية ألسعار    م، مقوما بالدوالر األمريكي. 2020 – 1990فط العالمية خالل الفترة أسعار الن
النفط أسعار  في  المستقبلية  بالتقلبات  والتنبؤ  العالمية،  المسماة  الخام  اإلحصائية  الطريقة  باستخدام  الباحث  قام   ،

Autoregressive conditional heteroskedastici .(ARCH)    لقد تم تطويرARCH     من قبل االقتصاديRobert 
Angel    تقوم على تجميع التقلب أو التباين، في أسعار النفط العالمية. وهناك العديد في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي

 م.  2015(، ودراسة البنك الدولي للعام  Riaz, M., et al., 2016من الدراسات، التي طبقته منها دراسة )
- CPI  تشير إلى الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الزمن :t    وتم التعبير عنه بمعدل التضخم في أسعار المستهلك، بحسب ،

 البيانات المنشورة في التقارير السنوية للبنك المركزي السعودي، معبرًا عن بنسبة المئوية. 
- OP  تشير إلى أسعار النفط العالمية في الزمن :t-1  وتم قياسه من خالل متوسط سعر اإلغالق لثالثة من الخام، وهي: خام .

، مقومة  OPECت، وغرب تكساس، ودبي، حسب األسعار الدولية المنشورة من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترولبرن
 بالدوالر األمريكي.  

أخيرا، نشير إلى أنه تم جمع البيانات الخاصة بمتغيرات النموذج القياسي، من قواعد البيانات الخاصة بمنظمة الدول المنتجة  
والبنك المركزي السعودي. وتم إدخال اللوغاريتم الطبيعي. وقام الباحث بتوحيد العملة المستخدمة لجميع البيانات في  والمصدرة للبترول، 

الدراسة، وتحويل ما يلزم منها إلى الدوالر األمريكي، على افتراض أن سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي هو دوالر  
 اإلحصاءات الوصفية للبيانات المستخدمة في النموذج األول. 1ح الجدول التالي رقم ريال سعودي.  ويوض 3.76واحد:  
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 : اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج القياسي1الجدول 
GDP CPI OPV OP Statistic  

 الوسط الحسابي   47.52290  1.055643  1.930323  395.0226 
 الوسيط   41.51000  1.041780  1.220000  328.5000 
 أعلى قيمة   99.67000  1.570000  9.870000  793.0000 
 أدنى قمية   14.42000  0.522270  2.090000- 117.9000 
 االنحراف المعياري    28.19181  0.248193  2.620902  253.1715 
 االلتواء    0.583603  0.125212- 0.901957  0.352614 
 التفرطح  1.991963  2.472290  3.874255  1.452646 

 عدد المشاهدات   31  31  31  31 
 .    EViews 12 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج   

 
 :  2020 – 1990إلى التمثيل البياني لمتغيرات الدراسة خالل الفترة  1- 4ويشير الشكل التالي رقم 

 2020 – 1990: التمثيل البياني لمتغيرات النموذج خالل الفترة 1الشكل رقم 
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 .    EViews 12 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج            

 
 للنموذج القياسي: Diagnostic Testsاالختبارات التشخيصية  6.1

 اختبار استقرار السالسل الزمنية  .أ
المتغيرات محل  كانت إذا المشترك، بإمكانية تطبيقها، بصرف النظر عما   التكامل في اختبار المستخدمة  ARDLتتميز طريقة  

(. ومن الممكن أن تكون تلك المتغيرات متكاملة من رتب مختلفة، وهذا يعني تطبيقها  1أو الدرجة ) ( 0الدراسة متكاملة من الدرجة ) 
التكامل غير معروفة، وليست  حالةالدراسة. هذه الطريقة تكون نتائجها التطبيقية مقبولة في   متغيرات لكل  موحدة عندما تكون رتبة 
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 المشترك التقليدية؛ حيث يشترط كبر حجم العينة، للحصول على نتائج العينات الصغيرة، وذلك على العكس من نتائج اختبارات التكامل
معادلة   في الوقت نفسه، وفي  العالقات على األجلين: القصير والطويل كفاءة، ونضيف، أن استخدام هذا المنهج يساعد في تقدير أكثر

 1منفصلتين. الستخدام معادلتينبديلة  واحدة
إلى اختبار استقرارية متغيرات   Unit Root Testويهدف اختبار االستقرار للسالسل الزمنية، باستخدام جذر الوحدة لديكي فولر  

للبدء بتطبيق نموذج    يعمل ، لكن قد الARDLالدراسة. ومن المهم اإلشارة إلى أن إجراء اختبارات االستقرارية ليس شرطا ضروريًا 
، فإن المتغيرات المستخدمة في 2وبناء على الجدول   (.I(2)كانت بعض المتغيرات مستقرة في حالة الفرق الثاني أي ) إذا بدقة، النموذج

 %.  5نموذجي، تعتبر مستقرة من الدرجة األولى، عند مستوى المعنوية 
 

 2020 - 1990: نتائج اختبار االستقرار الهيكلي خالل الفترة 2الجدول 
Variabl

e 
 

Level  difference st1 The 
result Interce

pt 
Trend and 

Intercept 
The result Intercept Trend and 

Intercept 
GDP -

0.4650
21 

-1.964774 Non-stationary -
4.15874

1 

-
4.023403 

I (1) 

CPI -
1.8624

72 

-1.971171 Non-stationary -
8.92039

5 

-
8.703687 

I (1) 

OPV -
4.8946

21 

-4.383245 I (0) -
6.59724

4 

-
6.482389 

I (1) 

OP -
1.5049

60 

-1.436276 Non-stationary -
5.38506

1 

-
5.388115 

I (1) 

         * Means that it is significant at the level of 5% 
 .   EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج       

 
 :Lag Order Selection Criteriaمعايير اختيار ترتيب التباطؤ الزمني  .ب

 
1  Ramirez, M.D. (2012). Do Financial and Institutional Variables Enhance the Impact of Remittances on Economic Growth 

in Latin America and the Caribbean? A Panel Cointegration Analysis. International Advances in Economic Research 19,273–

288. 
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قبل تنفيذ التحليل؛ ال بد من تحديد طول فترة التباطؤ الزمني في النموذج المستخدم. وبهدف تحديد أوامر فترة التباطؤ الزمني  
. VARفي النماذج القياسية المستخدمة في هذه الدراسة، فقد تم اللجوء إلى المعايير غير المقيدة، الختيار نموذج التصحيح التلقائي  

تلك المعايير، ونجد ظهور إجماع بين المعايير على فترة التباطؤ الزمني للمتغيرات في النموذج. لقد تبين أن هناك   إلى  3يشير الجدول  
، وعليه،  2، قد اختار فترة التباطؤ SC، في حين أن  3قد اختارت فترة التباطؤ  HQ ، وAIC، وFPE، وLRعددا من المعايير، وهي 
 الفترة التي يتم اختيارها للتحليل المستقبلي في النموذج األول.  (، تعتبر3فإن فترة التباطؤ الزمني )

 
 : معايير اختيار ترتيب التباطؤ الزمني3الجدول 

 
VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: GDP CPI OPV OP     

Exogenous variables: C      

Date: 06/06/22   Time: 12:29     

Sample: 1990 2020     

Included observations: 31     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -356.7760 NA   4745813.  26.72415  26.91612  26.78123 

1 -260.2039  157.3767  12352.68  20.75584 

  21.71572

*  21.04127 

2 -252.0183  10.91419  24079.10  21.33469  23.06247  21.84845 

3 -211.4226 

  42.09919

* 

  4957.786

* 

  19.51279

*  22.00847 

  20.25488

* 

4 -199.1274  9.107554  11215.91  19.78722  23.05081  20.75765 

       
        * indicates lag order selected by the criterion   

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion    

 SC: Schwarz information criterion    

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 .  EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
 :Johansen’s Cointegration testاختبار جوهانسن للتكامل المشترك  .ح

المتعدد للتكامل المشترك،    Johansenبعد التحقق من استقرارية السالسل الزمنية في الجزء السابق، سيتم القيام باختبار  
وذلك لتحديد ما إذا كانت عالقة التكامل بين المتغيرات في النماذج القياسية قائمة أو ال. ولغرض حساب ذلك االختبار، فقد تم تتبع  

، وذلك إلظهار التكامل المشترك بين المتغيرات، المستخدمة في النماذج القياسية في هذه λ-maxة القصوى ، والقيم λ – traceمسار
 Nullالدراسة. تنص الفرضية العدمية في هذا االختبار، على عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستخدمة في النماذج القياسية )

Hypothesis  ،قيام عالقة التكامل المشترك بين واحد أو أكثر من المتغيرات االتجاهية في النماذج القياسية (، فيما ترى الفرضية البديلة
 (. Alternative Hypothesisالمستخدمة )

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  سبعة  العدد

 م 2022  –  أيلول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

129 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

أكبر من القيمة الحرجة لالختبار عند مستوى الداللة اإلحصائية   50.9البالغة      λ – trace، إلى أن إحصائية  4يشير الجدول  
نرفض الفرضية العدمية، التي ترى عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستخدمة في النموذج األول. لذا، فإن    ، وعليه، فإننا0.05

λ – trace      أما اختبار القيمة القصوى  0.05يؤكد وجود ثالث عالقات من التكامل المشترك، عند مستوى الداللة اإلحصائية ،λ-
max  (Maximum Eigenvalue فيشير إلى ،) 0.05وجود عالقة تكامل مشترك واحدة عند مستوى الداللة  . 

 : اختبار جوهانسن للتكامل المشترك لنموذج الدراسة 4الجدول 
     
     Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.613275  50.93851  47.85613  0.0249 

At most 1*  0.315803  33.38733  29.79707  0.02275 

At most 2*  0.282697  19.38158  15.49471  0.01395 

At most 3*  0.090349  4.746128  3.841466  0.00975 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None*  0.613275  29.55117  27.58434  0.0405 

At most 1  0.315803  11.00576  21.13162  0.6468 

At most 2  0.282697  9.635449  14.26460  0.2370 

At most 3*  0.090349  4.746128  3.841466  0.0475 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 :  Bounds Testنتائج اختبار منهج الحدود .ت
 F- Statistic، كما يشير إلى أن القيمة اإلحصائية الختبارBounds Testإلى نتائج اختبار الحدود    5يشير الجدول التالي  

% ، و  2.5% ،  5%،  10عند مستويات المعنوية    Pesaran، وهي أكبر من القيمة الواقعة في الحدود العليا لـ24.99، والمقدرة بـ  
ى تلك النتائج، فإنه يمكن رفض فرضية العدم، التي تنص على عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المبحوثة في  % . وبناء عل1

النفط، والناتج المحلي   البديلة، التي تنص على وجود عالقة توازنية طويلة األجل، بين أسعار  النموذج، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية 
 اإلجمالي في النموذج القياسي. 
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 2020 -1990: نتائج اختبار منهج الحدود لنموذج الدراسة خالل الفترة 5الجدول 
 
 

         
Test Statistic Value 

Signi
f. I(0) I(1) 

             Asymptotic: n=1000  

F-statistic  24.99184 
10% 

  2.37 3.2 
K 3 5%   2.79 3.67 

  
2.5%

   3.15 4.08 
  1%   3.65 4.66 
     

Actual Sample 
Size 22  Finite Sample: n=35  

  
10% 

  2.618 3.532 
  5%   3.164 4.194 
  1%   4.428 5.816 
     
   Finite Sample: n=30  

  
10% 

  2.676 3.586 
  5%   3.272 4.306 
  1%   4.614 5.966 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .   EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج          
 : Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية لـ  .خ

التحقق من  النتيجة إلى أن بواقي معادلة االنحدار موزعة توزيعًا  يهدف إلى  وجود التوزيع الطبيعي لبواقي االنحدار. تشير 
(، وعليه فإن جميع  OPV)  0.802و   (CPI)  0.074لمتغيرات النموذج بين    Probabilityطبيعيًا. وقد تراوحت قيم الداللة اإلحصائية  

%، وهذا يعني أن البيانات المستخدمة في النماذج 95%، وعند مستوى الثقة  5ة الخطأ  أكبر من مستوى احتمالي  Probabilityقيم الداللة  
 القياسية تتوزع بشكل طبيعي لبواقي معادلة االنحدار.  
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 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات النموذج القياسي 6الجدول   
 GDP CPI OPV OP 

Jarque-Bera  3.735048  5.190469  0.440703  3.072242 
Probability  0.154506  0.074628  0.802237  0.215214 

 .   EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج        
 تحليل وتفسير نتائج االنحدار للنموذج القياسي )اختبار فرضية الدراسة(:   .7

 اختبار االنحدار على المدى القصير: 7.1
 

 : نتائج اختبار االنحدار للنموذج األول على المدى القصير  7الجدول 
                    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
          C 0.005206 0.107614 0.048379 0.9621 

LNGDP(-1)* -0.054309 0.040914 -1.327391 0.2042 
LNCPI** -0.013182 0.010063 -1.309932 0.2099 
LNOP** 0.099772 0.048183 2.070674 0.0561 

LNPV(-1) 
                 

0.260802 0.115050 2.266851 0.0386 
          R-squared 0.917677     Mean dependent var 0.066056 

Adjusted R-
squared 0.909012     S.D. dependent var 0.121004 

S.E. of regression 0.036500     Akaike info criterion -3.656884 
Sum squared resid 0.025313     Schwarz criterion -3.508106 

Log likelihood 43.22573     Hannan-Quinn criter. -3.621836 
Durbin-Watson 

stat 2.311946    

F - Statistic   
                 

4.553447     Prob (F - Statistic  ) 
             

0.000000 
           * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).   
 .  EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 إلى نتائج اختبار الفرضية األولى ونجد منه ما يلي:   7ويشير الجدول رقم 
الخطأ  - المحسوب مع احتمالية  الداللة اإلحصائية  فيمكن مقارنة مستوى  النموذج،  المقدرة في  المعلمات  اختبار معنوية  بهدف 

%، وكما ترى  0.05القاعدة اإلحصائية على قبول تأثير المتغير المستقل، إذا كانت قيمة الداللة له أقل من  . وتنص  0.05
، لم تكن ذات تأثير معنوي على النمو tفي الزمن    OPنتائج الجدول السابق، فإنه يمكن القول: إن األسعار المطلقة للبترول  

لتكاليف  القياسي  الرقم  المحلي اإلجمالي. كما تبين أيضا أن  بالناتج  بالنمو  السعودية، ممثاًل  العربية  المملكة  االقتصادي في 
 م.   2020  -1990، لم يكن معنويًا هو اآلخر في التأثير على النمو االقتصادي، في المملكة خالل فترة الدراسة CPIالمعيشة 

%، فهذا يعني أن المتغيرات المقبولة إحصائيًا 91.67، والتي قدرت بنحو  squared-R  2Rباالعتماد على قيمة معامل التحديد   -
)التقلبات في أسعار النفط العالمية(، لديها قدرة كبيرة على تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )النمو االقتصادي في 

% من التغيرات يعني االرتباط الموجب المرتفع، بين التقلبات في أسعار النفط 91.67السعودية(. وعليه فإن    المملكة العربية
 العالمية، والتغيرات في مستوى الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة.

التحديد   - معامل  قيمة  أن  من  التأكد  من  2Rبهدف  بد  ال  لذلك  موضوعية،  داللة  ذات  تعتبر  عليها،  استخدام    المتحصل 
(، حيث يمكن من خالله اختبار المعنوية الكلية للنموذج. يشير الجدول السابق إلى أن قيمة الداللة اإلحصائية  F)   Fisherاختبار

(، وعليه، نرفض فرضية العدم التي تنص على أن قيمة المعلمات المقدرة، F - Statistic =0.000) F(Prob   الختبار
تأثير(، وبالتالي نقبل الفرضية البديلة، التي تفيد بوجود معامل واحد على األقل غير مساٍو للصفر،    مساوية للصفر )ال يوجد لها

. وبالنتيجة، فيمكن قبول الفرضية الرئيسة، التي    0.05معنوي من الناحية اإلحصائية عند مستوى الداللة     Fوبالتالي فإن اختبار
    ر النفط، على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.تأثيرا للتغيرات المباشرة في أسعاترى أن هناك 

 : UECMنماذج تصحيح الخطأ  7.2
إلى حد تصحيح الخطأ، ويبين الجدول معامالت المرونة في األجل القصير؛ حيث نجد أن التقلبات في   8تشير نتائج الجدول  
%، وهو ما يوضح العالقة السلبية بين التقلبات في  36%، تؤدي إلى تقليل النمو االقتصادي بنسبة  100أسعار النفط العالمية بنسبة  
، أن معامل إبطاء حد تصحيح الخطأ  ECMاالقتصادي في المملكة على المدى القصير. وأظهرت نتائج    أسعار النفط العالمية، والنمو

، عن    t-1% ، وهي تعني أنه عندما ينحرف النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية على المدى القصير  2.83تقدر بنحو  
% للعودة إلى التوازن، وليكشف بذلك عن بطء في عودة متغير النمو 2.83  قيمته التوازنية في األجل الطويل، فإنه يحتاج سنويًا إلى

االقتصادي نحو قيمته التوازنية في األجل الطويل. كما يشير الجدول أيضا إلى أن هناك عالقة تكامل مشترك بين التقلبات في أسعار 
% ، وقد بلغ 5اقل من مستوى احتمالية الخطأ    *CointEq(-1)النفط العالمية، ومعدل النمو االقتصادي، حيث كانت قيمة الداللة  

 % . 5.4معامل التكامل المشترك بين المتغيرين سالب 
 
 
 
 
 
 

 للنموذج القياسي   UECM: نتائج اختبار8الجدول 
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ECM Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(LNOPV) -0.367318 0.028350 -12.95677 0.0000 

D(LNOPV(-1)) -0.072939 0.028200 -2.586431 0.0206 

CointEq(-1)* -0.054309 0.004317 -12.58100 0.0000 

 .   EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج                 
 العالقة طويلة األجل: 7.3

لذلك تم في    ARDLيعتبر   الدراسة.  القياسية في  النماذج  المشترك، بين متغيرات  التكامل  األسلوب األكثر مالءمة الختبار 
 الزمني الخطوة السابقة تحديد فترات اإلبطاء الزمني لمتغيرات الفرق األول في نموذج الدراسة. لقد تبين وجود تحديد تلقائي لفترة اإلبطاء

 (.Im et al.,2003( )1,0,0,2ت في أسعار النفط العالمية في النموذج، وعليه يصبح النموذج على الشكل )للتقلبا زمنية واحدة في فترة
، نجد أن أسعار النفط العالمية ستبقى من العوامل المؤثرة على االقتصاد السعودي، 9ضمن هذه المنهجية، واستنادُا إلى الجدول  
وكما هو متوقع في النظرية االقتصادية، فإن هناك عالقة طردية موجبة بين أسعار وعلى معدالت النمو المتحققة في المدى الطويل.  

  1النفط العالمية، والنمو االقتصادي في المملكة، وأن مرونة الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة ألسعار النفط العالمية، مرتفعة وأكبر من  
 .  1.8صحيح، وتصل إلى  

العالمية ذات عوائد حجم متزايدة، وهي مصدر رئيسي الرتفاع التكلفة في المملكة، كما أن إن تلك القيمة تعني أن أسعار النفط  
في أسعار النفط العالمية؛   OPVهناك حاجة مستمرة لتخفيض مستوى تلك العوائد، وآثارها على االقتصاد المحلي. أما بالنسبة للتقلبات

المحلي اإلجمالي، بالنسبة للتقلبات في أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن    فكما تظهر قيمة الداللة اإلحصائية لمرونة النمو الناتج
تصبح هذه التقلبات غير مؤثرة على االقتصاد السعودي، في ضوء التخفيض المستمر لالعتماد على النفط، واتباع إستراتيجية التنويع  

ات والتدابير االقتصادية، التي تقلل من حدة تلك التقلبات على  م، بإقرار عدد من اإلصالح  2015االقتصادي، وقيام المملكة منذ عام  
 االقتصاد المحلي في المستقبل.   

 : نتائج اختبار االنحدار للنموذج القياسي على المدى الطويل   9الجدول 
ARDL Long Run Format   

Dependent Variable: D(LOGGDP)   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 2)  

Date: 06/06/22   Time: 00:43   

Sample: 1990 2020   

Included observations: 31   

     
     Conditional Error Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     LNCPI -0.242716 0.246963 -0.982802 0.3413 

LNOP 1.837126 0.703141 2.612744 0.0196 

LNOPV 4.802231 5.384096 0.891929 0.3865 

C 0.095864 1.931690 0.049627 0.9611 

     
 .  EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج                            
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 :UECMاختبار االستقرار الهيكلي لمعامالت النماذج القياسية المقدرة  7.4
، يعني الحاجة إلى إجراء   ARDL( إلى أن تقدير نموذج التكامل المشترك  1997)   Pesaran and Pesaranيشير نموذج

، وعليه تظهر الحاجة إلى خلو البيانات المستخدمة في النماذج UECMبار االستقرار الهيكلي لمعامالت األجلين: القصير والطويل اخت
 القياسية من التغيرات الهيكلية عبر الزمن. وكما تشير قاعدة اتخاذ القرار اإلحصائي، فإن االستقرار الهيكلي للمعامالت المقدرة بصيغة

UECM  التكامل المشترك    في نموذجARDL  يتحقق إذا كانت األشكال البيانية الختبارات ،CUSUM    تقع داخل الحدود الحرجة، عند
 %. بينما إذا انتقلت تلك األشكال إلى خارج الحدود، فإن المعامالت تكون غير مستقرة عند هذا المستوى.  5مستوى المعنوية 

،  2020  -1990، تعتبر مستقرة هيكليا خالل الفترة  ARDLقدرة لنموذج  إلى أن المعامالت الم  2وعليه، يشير الشكل رقم  
وهذا يعني وجود استقرار بين متغيرات الدراسة، وظهور انسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ على األجلين: القصير والطويل، 

(، وعليه نستنتج أن هناك استقرارا في  Ramirez, 2012% )5حيث وقع الشكل البياني لالختبارين المذكورين داخل الحدود الحرجة  
 نتائج النموذج القياسي على األجلين القصير والطويل، وأن المقدرات ثابتة خالل الزمن.  

 للنموذج االول   CUSUM: ننائج اختبار  2الشكل رقم 
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 .   EViews 12المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج       

لقد ظهر من النتائج السابقة، أن عالقة التكامل المشترك بين متغيرات البحث قائمة وموجودة، وهذا يعني وجود عالقات توازنية  
البعض على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، فإن هناك طويلة األجل، بين المتغيرات في هذا الدراسة. وال توجد فروق بين بعضها  

عالقة طويلة األجل بين النمو االقتصادي في المملكة، والتقلبات في أسعار النفط، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وأسعار البترول  
 العالمية، في النموذج القياسي المستخدم.

 مناقشة النتائج والتوصيات:  .8
الحالية إلى أن التقلبات في أسعار النفط العالمية، ذات قدرة كبيرة على تفسير التغيرات، التي تحدث في   لقد توصلت الدراسة

% من التغيرات في مستوى الناتج المحلي  91.7النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، واستطاعت التقلبات تفسير ما نسبته  
قتصادي فيها الحقًا. وقد بينت العديد من الدراسات، أن األزمات النفطية المتتالية التي اإلجمالي، وانعكاس ذلك على معدل النمو اال

عصفت بمناطق جغرافية حول العالم، والتقلبات في أسعار النفط العالمية، كانت السبب الرئيس في حدوث الركود االقتصادي حول العالم 
((Rasche &Tatom, 1977, 1981; Darby, 1982; Hamilton, 1983; Burbidge and Harrison, 1984; Santini, 
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1985; Gisser & Goodwin, 1986) وعلى سبيل المثال: فقد ناقشت الدراسات كيفية تأثير التقلبات في أسعار النفط العالمية .)
المتحدة األمريكية عام   الواليات  النمو االقتصادي في  اHamilton 1983م )1973على  الدراسات في  لنهاية، على أن  (. وأجمعت 

التقلبات في أسعار النفط العالمية، كانت مسؤولة عن حدوث أربعة صدمات هيكلية، في مختلف االقتصادات العالمية وهي: صدمة  
 (.  Mehrara & Oskoui ,2007العرض، صدمة أسعار النفط، صدمة الطلب الحقيقي، صدمة الطلب اإلسمي ) 

النفط العالمية، ذات تأثير على أداء االقتصاد الكلي، لدى جميع الدول المستوردة  وتضيف األدبيات، أن التقلبات في أسعار  
والمصدرة للبترول، بدرجات متفاوتة. كما تضيف الدراسات، أن تلك التقلبات، من شانها التأثير على عدد كبير من المتغيرات االقتصادية  

يرادات النفطية، وأسعار صرف العملة المحلية، والتحول إلى االقتصاد الريعي، وسوء وضع السياسات االقتصادية، الكلية؛ بدءا من اإل
 (. Moshiri & Banihashem, 2015وبالتالي تعثر األداء االقتصادي للحكومات المحلية بشكل عام )

ضمن هذا اإلطار، توافقت نتائج الدراسة الحالية، مع العديد من الدراسات العالمية، التي بينت أن الزيادة السعرية، ذات تأثير 
( هذه الفرضية، وخلصت إلى القول: إن آثار االنخفاض (Hamilton & Herrera ,2003مختلف على االقتصاد. وقد دعمت نتائج  

آثار زيا بكثير من  أقل  )السعري،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  آثارا مختلفة على  قد حملت  التغيرات،  فإن كل   & Guoدتها، وبالتالي، 
Klieses, 2005  االقتصاد على  تأثير موجب  ذات  العالمية،  النفط  أسعار  في  التقلبات  أن  تأكيد  في  الحالية  الدراسة  نجحت  لقد   .)

الحالية التأثير المطلق ألسعار النفط العالمية، على النمو االقتصادي م، فيما رفضت الدراسة    2020  -1990السعودي، خالل الفترة  
في المملكة. ولقد أكدت األدبيات التطبيقية المرتبطة بأسعار النفط، أن هناك عالقة بالغة األهمية، بين أسعار النفط، والناتج المحلي  

د الكلي، تمثل الفرضية األكثر قبوال لدى الدول المستوردة، والعالقة  اإلجمالي، وقد أصبحت العالقة السلبية بين أسعار النفط وأداء االقتصا
(؛ حيث أكدت Hamilton ,1983اإليجابية لدى الدول المصدرة للنفط؛ وذلك بسبب االنعكاس على اإليرادات النفطية بشكل رئيس فيها )

 الدراسة الحالية هذه الفرضية. 
التقلبات في األسعار المطلقة للنفط، والتقلبات التي تحدث في تلك األسعار،   وفي الواقع، فقد خلطت العديد من الدراسات، بين

  ولكنها أجمعت في النهاية على أن نقص الموارد المالية في الدولة، يعتبر سببا كافيا لتراجع معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي. 
ير مباشرة على األسواق المالية، وتؤدي إلى هبوط في مستوى النشاط كما أضافت أن التقلبات في أسعار النفط، تؤثر بصورة مباشرة وغ

(. لكن ثمة العديد من المناقشات ,Muellbauer,2001    & Nunziataاالقتصادي عموما، وتؤثر على جميع متغيرات االقتصاد الكلي )
قيقي في الدول المصدرة، وبات التأثير أقل حدة مما  الحديثة، التي قللت من أهمية العالقة الخطية السلبية، بين أسعار النفط والنشاط الح

( متوقع  الدخل  Al-Nsour & Malkawi, 2019هو  مجمل  استخدام  وعدم  التحوط،  على  تقوم  التي  الرشيدة،  السياسات  بسبب   ،)
 Rasche & Tatom ,1977, 1981; Kim &  Loungani, 1992; Rotembergاإلضافي المتحقق، عند ارتفاع أسعار النفط. )

and Woodford ; 1996  ) 
م، قد يكون    1970وعادت تلك الدراسات إلى القول: إن االنكماش االقتصادي الذي حدث بعد صدمة أسعار النفط في عام  

النقدية لها   المباشرة للصدمات نفسها، بجانب االستجابات  (. كما جاءت دراسات أخرى، (Bohi, 1989ناجما عن مزيج من اآلثار 
نتيجة السابقة، استنادا إلى النتائج العديدة التي تم التوصل إليها في عدد من الدول المتقدمة، مثل: اليابان، وألمانيا، وقامت بتأكيد ال

(، وبوربيدج وهاريسون 1983(، وهاميلتون )1982(، وداربي ) 1981والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا. راش وتاتوم )
   (.  1986ن ) (، وجيسر وجودوي1984)

بدرجة موجبة كبيرة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عدد من دول العالم، واستطاعت  لقد أثرت التقلبات في أسعار النفط 
الناتج المحلي   الخام، تؤثر بشكل سلبي على نمو  النفط  التقلبات في أسعار  العالقة اإليجابية، وأكدت أن  إثبات هذه  الحالية  الدراسة 
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(.  Bohi,1989في المملكة، وبخاصة في حال االنخفاض الكبير في أسعار النفط، وذلك أسوة بجميع الدول المصدرة للنفط )اإلجمالي  
ية،  وفي الوقت نفسه، لم تستطع الدراسة الحالية تأكيد التأثير اإلحصائي لألسعار العالمية المطلقة للنفط، على النمو االقتصادي في السعود

د من الدراسات، التي بينت وجود بعض التأثيرات على النشاط االقتصادي للدول المصدرة للنفط، فيما لم يتم تأكيد وهذا يتطابق مع العدي
 هذه النتيجة على جميع االقتصاديات المصدرة له.  

أن التقلبات في أسعار النفط، تؤدي إلى حدوث تقلبات اقتصادية في مختلف    Abdel Salam   (2020  ،)وهنا أكدت دراسة  
ثابت. ا للنفط، بشكل غير متماثل، وغير  المصدرة  الدولة  إيجابية على  آثار  إلى  التقلبات  تلك  له، وتؤدي  المصدرة والمستوردة  لدول 

 وخلصت الدراسة الحالية، إلى أن قوة التأثير، ترتبط بحجم االقتصاد، والمكانة االقتصادية، ومستوى الدورة االقتصادية للدولة المصدرة؛
عار النفط العالمية، كانت مسؤولة عن انتشار المرض الهولندي في بريطانيا، وتفاقم األثر على نمو الناتج المحلي اإلجمالي  إذ نجد أن أس

( العالم  حول  للنفط  المصدرة  الدول  بقية  من  أكثر  دراسة  (.  2005Rodríguez & Sánchez,-Jiménezاألمريكي،  بينت  وقد 
Akhmedov  (2019  أن تأثير التقلبات في ،) أسعار النفط على االقتصاد الكلي الكازاخستاني، كان أكثر بكثير من الواقع. وأضافت

(،  أن التقلبات في أسعار  النفط، ذات تأثير قوي على العالقة بين النفط والنمو االقتصادي، في عدد من 2016)  Fititi et alدراسة 
 وبك )اإلمارات العربية، والكويت ، والسعودية ، وفنزويال ( .  الدول األعضاء في مجموعة األ

م،    2020  -1990ولم تقم الدراسة الحالية بتأكيد تأثير أسعار النفط الخام، على النمو االقتصادي في المملكة خالل الفترة  
ا  أسعار  في  التراكمية  والتقلبات  الخام،  للنفط  المطلقة  األسعار  بين  ميزت  قد  أيضَا  بينت  وكانت  نفسه،  اإلطار  الخام. وضمن  لنفط 

عالقات سببية مهمة من الناحية اإلحصائية، بين أسعار النفط، على االقتصاد الكلي الروسي. كما  Aziza et al.,   (2019  ،)دراسة
 وسعر الصرف.    أسعار النفط على النمو االقتصادي، مقاسا بتكلفة اإلنتاج، واإلنفاق االستهالكي،تأثير    Sayed (2016)حصرت دراسة  

غير خطية، بين التقلبات ولقد انسجمت النتيجة السابقة لدراستنا مع العديد من األبحاث التطبيقية، التي بينت أن هناك عالقات  
(  2004، وخيمينيز رودريغيز،  2003، هاميلتون،  1989في أسعار النفط، والناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد األمريكي. )مورك،  

(h,2010Alghalit وتبين أن تأثير الزيادة واالنخفاض في السعر الحقيقي للنفط، يتم بشكل منفصل، وأن آثار الزيادة مختلفة عن آثار ،)
االنخفاض له. وتوصلت الدراسات إلى أن االنخفاض في أسعار النفط الخام، ليس ذا داللة إحصائية، وأن هناك عالقات غير متكافئة 

 (.  l.,2011Chuku et aبين المتغيرين )
وتوصلت دراستنا الحالية إلى عدم معنوية تأثير الرقم القياسي ألسعار المستهلك، على النمو االقتصادي في المملكة خالل فترة  

تنظر الدراسات إلى أن التقلبات في أسعار النفط، تمثل في جوهرها صدمات تضخمية في االقتصاد،  م. وهنا،    2020  –  1990الدراسة  
النه في  المستهلك  ستؤدي  سلة  في  النفطية  المنتجات  لنصيب  وفقا  المستهلك،  ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفاع  إلى    ,Fioritoاية 

Kollintzas,1994)( وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للقطاع العائلي، وارتفاع معدل تكاليف المعيشة بشكل واضح .)Hooker,2002  .)
اد السعودي، مرده إلى السياسات المالية والنقدية، التي تبناها البنك المركزي السعودي، خالل  إن عدم حدوث الفرضية السابقة في االقتص

. السنوات الماضية؛ حيث قدمت الحكومة السعودية دعما ماليا للعديد من السلع االستراتيجية في المملكة، مثل: الكهرباء، والطاقة، والقمح
االقتصادية العامة، الموجهة لمحاربة التضخم، والحفاظ على ثبات مستوى األجور في   وحاولت منع حدوث أي اختالل في أداء السياسة 

 (.  Brown & Yücel ,2002االقتصاد )
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 وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها توصي بما يلي: 
 سياسات وضع  العالمية، عند إعداد الموازنة العامة للدولة، مع النفط في أسعار التأكيد على أهمية األخذ باالعتبار لمخاطر التقلبات -

 المالية التي قد تحدث فيها: صعودا أو هبوطا.   االختالالت معالجة شأنها بالتحوط، من خاصة
تجاه االستثمار الصناعي في المملكة، وقدرته على تحريك الكتلة النقدية باالتركيز على دور صندوق االستثمارات العامة، في دعم   -

، واإلسهام في تمويل وإنشاء المشاريع المتخصصة في اإلنتاج، المشاريع المنتجة، التي لديها القدرة على تنويع القاعدة االقتصادية
 من غير النفط.

 الحقيقي، العالمية، واالقتصاد النفط التغيرات التي تحدث في أسعارالتركيز على وضع سياسات اقتصادية، قادرة على الفصل بين   -
 البديلة لبعض الصناعات، أو القطاعات االقتصادية.   الطاقة النفط. وهنا يمكن التوسع في استخدام مصادر وعائدات

التركيز على جعل قطاع النفط أكثر تنافسية، ويتم ذلك من خالل فتح المجال أمام االستثمارات المحلية الموجهة إلنتاج وتكرير   -
 رامكو وحدها. النفط، وعدم حصرها في شركة أ

 مساهمة السعودي، والعمل المستمر نحو تغيير الهيكلية في االقتصاد االختالالت التأكيد على استمرار الحكومة السعودية بمعالجة -
الناتج  االقتصادية القطاعات تنويع المحلي في  لضمان  والحد اإلجمالي،  لصالح هيمنة من االقتصاد،  النفط،  القطاعات   قطاع 

 زراعية، الصناعية، الخدمية، السياحية(.  اإلنتاجية )ال
القدرة على زيادة مالية االعتماد على سياسات - المحلي للدولة، واالستمرار في توجيه تنويع أكثر تنوعا، ولديها  الدحل   مصادر 

 .واالبتكاريةالصناعية، والتقنية،  المؤسسات بناء وتعزيز االستثماري، نحو اإلنفاق المالية  السياسة
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