دراسات اقتصادية إسالمية
المجلد ،71العدد2

هل أثرت األزمة المالية العالمية في االقتصاد السعودي؟
تحليل عبر نموذج بنيوي SVAR


د .حسن بلقاسم غصان ،أ.د .فريد بشير طاهر ،د .سلمان صالح الدحيالن
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثيرات األزمة المالية العالمية في االقتصاد
السعودي من خالل القنوات االقتصادية والمالية التي تربطه باالقتصاد العالمي.
وبناء على آلية السيولة الدولية وعالقتها بصافي الصادرات وبالناتج المحلي
اإلجمالي ،وانطالقا من قاعدة بيانات تمتد من  7691إلى  ،2006تم تقدير
نموذج حركي بنيوي .وتم استخدام منهجية دوال الردود االندفاعية ( )IRFبغية
تأويل ما نجم عن األزمة المالية العالمية من صدمات بنيوية في السيولة الدولية
السعودية حيث شكلت صدمة في األسواق المالية العالمية ،وصدمة في السياسات
النقدية والمالية.
أوضحت النتائج أن حدوث صدمة سالبة في السيولة الدولية ،بمعنى تخصيص
مزيد من األصول االحتياطية في الخارج لصالح االقتصاد المحلي ،تُؤدي إلى
نمو الناتج الحقيقي على المدى البعيد بعد تراجعه السريع على المدى القريب.
وقد يتيح هذا النمو إمكانية زيادة صافي الصادرات مع احتمال خفض الواردات.
ومن المتوقع أن تخفض الصدمات السالبة المفتعلة من طرف السلطات النقدية
من أثر التخمة االدخارية ) )Saving Glut Effectفي االقتصاد السعودي وتحويله
إلى أثر االستيعاب .على الرغم من أن الصدمة السالبة لألزمة المالية العالمية
األخيرة كان لها آثار عابرة على الناتج ،فمن المحتمل أن يكون أثرها دائما في
أفق المستقبل.
ترتيب :JEL
الكلمات األساسية :األزمة المالية ،صافي الصادرات ،السيولة الدولية،
الصدمات ،الهزات ،نموذج  ،SVARالمملكة العربية السعودية.
G1, F3, E6, C5, C32

Abstract
The objective of this paper is to analyze the impact of international financial
crisis on Saudi economy through economic and financial channels linking
this economy with the global economy. Based on the mechanism of
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international liquidity in relation to GDP and net exports, and a data base
span over 1968-2009, a structural dynamic model is estimated. The
framework of Impulse Response Function (IRF) is used to interpret the
impact of structural shocks of total reserve assets as a shock on both of
international financial markets and monetary and fiscal policies.
The findings indicate that the negative shock in international liquidity i.e.
more allocation of total reserve assets abroad, leads to an increase of GDP in
the long run, after a rapid decrease in the short run. This growth might
stimulate net exports with a possible decrease in imports. The discretionary
negative shocks made by monetary authorities may reduce the impact of
Saving Glut Effect on the Saudi economy, to transform it instead to an
absorption effect. Although the last international financial crisis had
temporary effects on GDP, it is likely to have a permanent effect in future
horizon.
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 -4مقدمة
يسعى هذا البحث إلى دراسة تأثيرات األزمة المالية العالمية على أداء
االقتصاد السعودي ،وذلك من خالل القنوات االقتصادية والمالية التي تربط
االقتصاد السعودي بمختلف اقتصادات العالم .ويمكن رصد تأثيرات االختالالت
واألزمات خصوصا لدى األسواق الغربية في اقتصادات الدول المصدرة للنفط
عبر أسعار النفط وصافي الصادرات ،وكذلك عبر تدفقات رؤوس األموال من
الخارج وإليه  ،وذلك باالعتماد على قاعدة معلومات إحصائية تحت سنوية أو
سنوية خالل العقود األربعة الماضية.
ومن المحتمل أن تنعكس هذه المتغيرات على النمو االقتصادي للعديد من
الدول ،ألن الصدمات الخارجية تؤثر على مستوى أداء المؤسسات اإلنتاجية
الخاصة والحكومية ،وبالتالي على أسعار أسهمها وسنداتها في األسواق المالية
ويبدو أيضا أن العديد من األزمات واالنهيارات المصرفية قد تمخضت عن
تورط المصارف العالمية في مضاربات ذات مخاطر عالية وفي صفقات
استثمارية عالية المخاطر في األسواق العالمية .كما أن ميزانية الحكومة
وخصوصا نفقاتها على البنية التحتية قد تتأثر بهذه الصدمات نظرا العتماد
إيرادات الدولة على عوائد تصدير النفط.
لقد ساهم االحتياطي الضخم المتراكم من العمالت األجنبية ،التي
استطاعت دول الخليج أن تحققها من عائدات النفط خالل السنوات الماضية ،في
الحد من األضرار الناتجة عن انخفاض طلب الدول الصناعية على النفط .كما
أنه من المتوقع أن يسهم حجم السوق الخليجي في تقليل أضرار الركود
االقتصادي العالمي ،وذلك عبر مسارات التكامل واالندماج االقتصادي ،ومن
خالل االعتماد بشكل متزايد على الطلب الكلي في المنطقة لدعم النمو
االقتصادي ،وخصوصا على النفقات االستثمارية الحكومية في المشاريع
اإلنتاجية وعلى البنية التحتية بوصفها مكون أساسي للطلب الكلي .وتفسر هذه
النفقات أهمية دور الحكومات في اقتصادات الدول الخليجية ،وقدرتها النسبية
على التكيف مع األزمات المالية واالقتصادية ،وخبرتها المكتسبة من التعامل مع
التقلبات السابقة التي شهدها سوق النفط.
نستعرض في الجزء الثاني اإلطار النظري لألزمات المالية وأهمية
السيولة الدولية في تفسير هذه األزمات ،ويتناول الجزء الثالث األدبيات السابقة
ذات الصلة بموضوع البحث ،ثم نقدم في الجزء الرابع نموذج التقهقر الذاتي
البنيوي لتحليل مدى التفاعالت الحركية التي تحدث عند وقوع األزمات المالية،
ويستعرض الجزء الخامس البيانات اإلحصائية واالختبارات األساسية ،وفي
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الجزء السادس يتم تقدير النموذج وقراءة النتائج ،ثم نستخلص أبرز نتائج البحث
في الجزء األخير.
 -2التأصيل النظري لألزمات المالية:
تعود جذور األزمة المالية العالمية األخيرة إلى عدة عوامل أساسية ،من
أهمها ما يتصل بهيكل األسواق المالية ،الذي تحول من احتكار القلة في ظل
القيود ) (Regulationsإلى المنافسة االحتكارية في ظل التحرر من القيود
) (Deregulationsمنذ الثمانينات .كما أدت سياسة خفض نسبة الفائدة على
القروض العقارية منذ بداية األلفية الثالثة إلى توسع البنوك وتنافسها في تقديم
القروض ،اعتمادا على ما لديها من مصادر مالية داخلية وخارجية ،لتشمل
مقترضين ذوي مخاطر عالية عبر نظام الرهن العقاري .كذلك عمدت السلطات
النقدية األمريكية في سنة  2009إلى تقييد العرض النقدي للحد من الموجات
التضخمية ،مما أدى إلى رفع سعر الفائدة وتراجع معدل النمو االقتصادي وزيادة
نسبة البطالة ( .)Bourland 2008وقد ترتب عن هذه التفاعالت بين المتغيرات
الكلية لالقتصاد عجز المقترضين عن السداد ،وبما أن المؤسسات البنكية
اعتمدت في تمويلها على تحويل القروض الممنوحة إلى سندات قابلة للتداول في
األسواق المالية (تسنيد الديون) ،فقد عجزت أيضا عن تسديد ديونها تجاه
المؤسسات المالية .وعندما عجزت المصارف الدائنة عن استرداد ديونها،
انفجرت المنظومة المالية وبدأ مسار اإلفالس لعدة مؤسسات.
 7.2أهمية السيولة الدولية وفرضية تخمة االدخار
لقد ساهم تحرير تدفقات رؤوس األموال بين أسواق العالم في زيادة
معدالت تدفق األرصدة المالية من أجل توسيع مجال االستثمار المباشر في
القطاع اإلنتاجي للسلع القابلة للتجارة الخارجية أو في استثمار فوائض الحساب
الجاري في القطاع المالي Bordo et al. 2010; Bracke et al. 2008; Calvo et al.
) .)2004وقد ارتبطت التدفقات لالقتصادات ذات العجز في الحساب الجاري
وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية بالمضاربة في األسواق المالية.
اتجهت بعض الحكومات إلى تخصيص فائض السيولة الدولية لالستثمار
بشكل مكثف في مشروعات البنية التحتية بهدف توسيع الطلب الكلي وزيادة
العرض ،مع استثمار باقي فائض هذه السيولة في سندات الحكومات الغربية وفي
األوراق المالية المعروضة لتمويل العجز في الحسابات الجارية األجنبية
وخاصة األمريكية.
وفي سنة  2002ارتفعت معدالت فائض االدخار على االستثمار في
بعض الدول وخاصة النامية منها ،وقد اصطلح على هذا الفائض بالتخمة
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االدخارية ) .)Bernanke 2005; IMF 2008))Saving Glutواستفاد من هذه
الفوائض االقتصاد الغربي وخاصة أمريكا نظرا لتطور األسواق المالية فيها
وتعدد الخيارات االستثمارية ،حيث تدفقت نحوه نسبة عالية من االستثمار غير
المباشر واالستثمار المباشر ) .)FDIوبذلك ارتفعت مستويات االستهالك الفردي
في المجتمع الغربي نتيجة لتوفر التمويل وتراجع أسعار الفائدة على القروض،
في حين انخفضت مستويات االدخار الفردي ) )Clarida 2005بتسهيل مجال
االقتراض وتوسيعه .وكان تراجع معدل االدخار من األسباب الرئيسة لحدوث
االختالالت وغياب التوازن في األسواق المالية ،وبالتالي في وقوع األزمة
المالية .علما بأن هذه األخيرة نشأت نتيجة العجز عن السداد ،ما أدى بشكل حاد
إلى إضعاف سيولة األوراق المالية ) .)Kashyap et al. 2008; Velasco 1987وقد
أدى ذلك مرة أخرى إلى استقطاب االدخار العالمي طلبا لسيولة جديدة ،7لكن
دون قدرة المقترضين على تحفيز الرأسمال األجنبي عبر نسب فائدة عالية ،بل
طمعا في إنقاذ المنظومة المالية وحسب.
وفي الواقع فإنه يالحظ وجود اعتماد متبادل شامل Global Co-
) )dependencyيؤدي إلى توفير األموال الالزمة من طرف البنوك المركزية
األجنبية  -بدرجة أقل المستثمر الخاص -لتمويل عجز الحساب الجاري في
االقتصادات الغربية .كما أن االقتصادات الناشئة ذات الفائض تتلقى االستثمار
األجنبي المباشر وتتدفق نحوها رؤوس أموال خاصة تبحث عن فرص
لالستثمار وللتسويق ) .)Dooley et al. 2004إن تراكم االحتياطي من العمالت في
األسواق الناشئة باإلضافة إلى تغطية شهور من االستيراد قد يتم للحيطة وبسبب
التخوف من التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس األموال إلى أسواق تلك الدول،
ويقترح صندوق النقد الدولي أن تحتفظ الحكومات بما ال يقل عن قيمة أربعة
أشهر من قيمة وارداتها .لكن غالب األسواق الناشئة والدول النفطية تحقق تراكما
ضخما من االحتياطيات لدى بنوكها المركزية ،وذلك للحيلولة دون ارتفاع سعر
صرف العملة الوطنية دعما لصادراتها ،خاصة بالنسبة لالقتصادات (مثل
الصين واليابان) التي تتبنى سعر صرف مرن لعمالتها .فقد يؤدي هذا السلوك
إلى تخصيص غير ناجع للموارد المالية ،كما قد يفضي محليا إلى رفع مستوى
السيولة وإلى التضخم ،باإلضافة إلى احتمال ظهور طفرة في اإلقراض ،مما قد
تفرز فقاعة في أسعار األصول ويضعف األسواق المالية على المدى البعيد.
 7خاصة من الدول التي تربطها عالقات تجارية مهمة مع أمريكا مثل دول الخليج ،أو الدول التي لها
استثمارات كبيرة في سندات الدين األمريكية وعلى رأسها الصين.
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كذلك فأن احتمال التوقف المفاجئ النتقال رؤوس األموال إلى الواليات
المتحدة األمريكية ذات العجز في الحساب الجاري ،قد يؤدي إلى انخفاض حاد
في قيمة الدوالر ،سواء أكان ذلك تبعا إلرادة الحكومة األمريكية أو بغير
إرادتها ،مما قد يؤول على المدى القريب إلى انهيار النظام المالي Roubini and
) .)Setser 2005وعندئذ ستكون االقتصادات التي تتبنى سياسة سعر صرف ثابت
أكثر عرضة للصدمات الخارجية التي تحدث في القطاع المالي واإلنتاجي.
ولذلك قد يكون االنفالت من االرتباط بعملة دولية أو سلة عمالت مفيدا لتحقيق
االستقرار في القطاع المالي.
ولكنها لعبة بين استقرار قيمة حجم االحتياطي من العمالت األجنبية
وضغط نقد الدوالر بوصفه عملة عالمية اكتسبت انتشارا واسعا في المبادالت
السلعية والمالية .7وتسعى الحكومات التي لديها أوراق وأصول مالية ضخمة في
الصناديق األمريكية إلى أن ال يفقد الدوالر قيمته في السوق العالمية للعمالت
حتى ال تخسر قيمة أصولها المالية .ولذلك قد تفضل هذه الحكومات سعر صرف
ثابت مع الدوالر ،ويصح هذا التفضيل في االقتصادات ذات الفائض في ميزان
المدفوعات ،بينما قد تلجأ االقتصادات ذات العجز في الحساب الجاري إلى حرب
عمالت مثل ما يحدث من منافسة بين اليورو والدوالر .ومن المحتمل أال تنتهي
هذه اللعبة إال بإزالة نظام العمالت السائد واستبداله بنظام أكثر عدال باعتماد
عملة دولية واحدة لها قيمة معيارية محايدة ال تتأثر بالسياسات النقدية المحلية.
ألنه في مقابل استقرار قيمة الدوالر في حدود معينة ال تضر بأصول ذوي
الفائض ،تضطر دول الفائض بااللتزام بأال يتراكم االحتياطي لديها وأن تتيح
مجاال للتخصيص في الخارج.
 2.2عدم تكافؤ المعلومات
اعتبر  )1996( Mishkinأن عدم تكافؤ المعلومات ( Asymmetric
 )Informationالمتاحة ألطراف التعاقد المالي أو المصرفي تتسبب بشكل أساسي
أو بشكل عام في حدوث األزمات المصرفية .ويف َّسر حدوث األزمات في أدبيات
األزمات االقتصادية غالبا بوجود المخاطر األخالقية ( )Moral Hazardأي عدم
األمان من جهة واالختيار العكسي ( )Adverse Selectionمن جهة أخرى .فمثال
 7حسب تقدير ) ،(Sester & Ziemba 2007يالحظ أن العمالت في االقتصاد السعودي ولدى مؤسسة النقد
العربي السعودي تتكون من الدوالر بنسبة  0.12وما تبقى من باقي العمالت .كما أن تخصيص األصول
غير االحتياطية ) (Non Reserve Assets Allocationيتكون من  0.22من األسهم و 0.70على هيئة
ودائع و 0.92على هيئة مداخيل ثابتة .لذلك تفضل السلطات النقدية االحتفاظ بسعر صرف ثابت تجاه
الدوالر.
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خالل األزمة المالية األخيرة ،كانت البنوك على علم بمستوى المخاطر العالية
لبعض القروض العقارية عندما عمدت إلى تسنيدها ،بينما لم تتوفر هذه
المعلومات لدى المؤسسات المالية التي قبلت تسنيد ديون البنوك ،مما ساهم في
انفجار األزمة المالية العالمية.
كما أن العولمة المالية ،خاصة عند تآكل األصول األجنبية ،تدعو إلى
مزيد من اليقظة والحذر ضد المخاطر األخالقية الخارجية ( Foreign Moral
 )Hazardوضد االحتكاكات المحلية المحتملة عند تآكل القدرات الشرائية
للمجتمع .وبالتالي نفترض أن النقد لن يكون محايدا على المدى البعيد ،ألن
السيولة الدولية تؤثر على صافي الصادرات وعلى الناتج المحلي اإلجمالي،
وذلك بسبب االختالالت والتشوهات التي لحقت باالقتصاد الحقيقي في خضم
األزمة المالية العالمية بكل أصنافها.
و يعتبر البعد العالمي لألزمة المالية الحالية نتيجة لتزايد الترابط والتشابك
الحاصل بين المؤسسات واألسواق المالية على المستوى العالمي .ومن المحتمل
أن يؤدي هذا التشابك إلى انتقال العدوى من بلد إلى آخرى أي أن مجرد حدوث
أز مة في بلد ما يزيد من احتمال حدوث أزمة مماثلة في بلدان أخرى .كما يظهر
ما يسمى سلوك القطيع الذي يتبع الراعي )Banerjee 7662( (Herding behavior
و  ،)Aoki et al. 2007 Chamley 2002بحيث ترتبط االقتصادات ارتباطا مفرطا
في إطار شبكة اقتصادية ومالية عالمية ،مما يحتم أخذ هذه الظاهرة بعين
االعتبار في تحليل االقتصاد الكلي.
إن التشابك واالرتباط بين االقتصادات واألسواق المالية الرئيسة في
العالم ساهم في عولمة آثار األزمة المالية ،وذلك عبر موجات العدوى التي
انتقلت من خالل قنوات التجارة الخارجية وأسعار الصرف وأسعار األسهم
والسندات ،وقنوات تدفقات رؤوس األموال بين دول وأقاليم العالم .وقد أدت
سلسلة إفالسات المؤسسات المالية في أمريكا وأوروبا إلى تراجع نشاط البنوك
في تقديم التمويل الالزم للمستثمرين في القطاعات اإلنتاجية المختلفة ،مما أدى
بدوره إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة والدخول
في حالة من الكساد االقتصادي العالمي (Portes 2009 ; Dell’ Ariccia et al.
).2008
إن إنهيار سعر الصرف للنقد الوطني وفقدان الثقة في هذا النقد قد يدفع
عددا من المؤسسات اإلنتاجية والبنوك إلى التعاقد بعمالت أجنبية ،في حال
تميزت هذه األخيرة باالستقرار عند مواجهة تداعيات األزمة المالية .وفي
المقابل سيقع العمالء في التخبط ،الذي يؤدي إلى تفاقم االختيار العكسي .وحتى
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السلطة النقدية التي لها دور كبير في تحديد قواعد تنظيم القطاع المصرفي ،قد
تقع في حالة من التخبط ،فال تختار السبيل السوي لحل مشاكل عدم تكافؤ
المعلومات.
ويبقى تدخل المصرف المركزي أمرا ضروريا للحيلولة دون انهيار
النظام المالي ،حيث تقوم البنوك المركزية بضخ السيولة الالزمة (Required
) Liquidityفي المؤسسات المصرفية بغية ضمان استمرار عمل المصارف
وإنقاذها ،وكذلك إنقاذ المؤسسات المالية والشركات الصناعية من اإلفالس .كما
تضع حدا أدنى لضمان الودائع البنكية بغية إزالة ذعر المودعين والحد من
إقبالهم على سحب الودائع من البنوك .وتتبنى البنوك المركزية سياسة نقدية
توسعية ترمي إلى تخفيض معدالت الفائدة البنكية لحث البنوك على اإلقراض
وتشجيع االستثمار الحقيقي بغية تحفيز الطلب االستثماري واالستهالكي .لذلك
نعتقد أن حالة الذعر العام ،المتمثل في توقع األسوأ ،الذي صبغ قرارات
المتعاملين في األسواق المالية ،قد عجل وعضد من االنعكاسات السلبية لألزمة
المالية.
 -3دراسات سابقة حول الموضوع:
لم تكن األزمة المالية األ خيرة ،التي بدأت في الواليات المتحدة في منتصف عام
 2001مفاجئة للعديد من االقتصاديين ،حيث توقعها بعض علماء االقتصاد مثل
 (2005) Krugmanو .(2006) Frankelوقد أشار إليها كذلك ; (Loungani 2009
) ،Mussa 2007بعد أن الحظ بوادر الركود االقتصادي الذي عصف بالواليات
المتحدة سنة  2007وقدم المبررات للسياسات المالية والنقدية التوسعية خالل
الفترة بين  2002و  .2002إال أن هذه السياسات قد تسببت في التضخم خالل
سنة  ،2009حيث تمت مواجهته بسياسة نقدية تقييدية ،ترتب عليها ارتفاع
أسعار الفائدة وما تبعها من انهيار في السوق العقاري والمالي.
وقد أوضح ) (Hossain 2009وجه التشابه بين األزمة المالية األخيرة في
الواليات المتحدة واألزمة المالية التي حدثت في دول شرق آسيا عام .2001
حيث الحظ أن كلتا األزمتان قد ارتبطتا بتدفقات هائلة لرؤوس أموال أجنبية
داخلة ) .(Foreign Capital Inflowsغير أن التدفقات الرأسمالية على الدول
اآلسيوية كان قد تم تمويلها بمحافظ استثمارية لمشاريع خاصة (Galindo et al.
) .2007بينما كانت معظم التدفقات الرأسمالية إلى الواليات المتحدة مرتبطة
باالستثمار في السندات الحكومية واألوراق المالية ،بسبب االرتفاع في حجم
االحتياطي الرسمي من الدوالر خاصة لدى االقتصاد الصيني والياباني
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( .7)Morisson et al. 2008وكان من أهم مصادر رؤوس األموال المتدفقة إلى
أمريكا ،أموال صناديق الثروة السيادية ) (Sovereign Wealth Funds, SWFالتي
تعتبر صناديق لالستثمار تمول العجز في الموازنة األمريكية باإلضافة إلى
تمويل االستهالك واالستثمارات العقارية (قدي  2006و.2)Sadik et al. 2003
في حين ارتبطت األزمة المالية في اقتصادات الدول اآلسيوية بانهيار
أسعار صرف العمالت الوطنية نتيجة لهروب رؤوس األموال األجنبية عن
طريق البيع المفرط لألصول المالية قصيرة األجل (ما تسمى باألموال الساخنة
 ،(Hot moneyوزيادة الطلب على العمالت األجنبية وخاصة الدوالر األمريكي.
بينما لوحظ عدم تأثر سعر الدوالر باألزمة المالية في الواليات المتحدة ،ويرجع
السبب في ذلك إلى عدم هرولة رؤوس األموال األجنبية إلى خارج الواليات
المتحدة ،حيث تحولت رؤوس األموال األجنبية من االستثمار في القطاع
العقاري المنهار إلى االستثمار في السندات الحكومية ،التي تعد المالذ اآلمن
للمدخرات العالمية .وقد أوضح ) (Blanchard 2009أن انهيار القطاع العقاري
األمريكي قد دفع المستثمرين إلى طرح ما بحوزتهم من أصول مالية عقارية
عالية المخاطر للبيع ،مما عرض المؤسسات المالية للعسر المالي وضائقة
القروض ) ،(Credit Squeezeنتيجة لعجز تلك المؤسسات عن تمويل نشاطاتها
وبالتالي عجزها عن القيام بدورها في دعم النشاط االقتصادي في الواليات
المتحدة ،وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى األداء االقتصادي في
باقي دول العالم.
من الجانب التطبيقي ،لوحظ عدم توفر الدراسات القياسية المنهجية ذات الصلة
بأثر األزمة المالية العالمية على بلدان مجلس الخليج العربي وخصوصا على
االقتصاد السعودي .ونعتقد أنه لم يتم التطرق في بحوث سابقة إلى حركية األزمة
المالية العالمية عبر السيولة الدولية للتدقيق في آثارها على حركية كل من صافي
الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي.
 -1بعض خصائص االقتصاد السعودي:

 7تبعا الحصائيات  ،2009يبدو أن الصين تمتلك على المستوى العالمي ما نسبته  %27.7من سندات
الخزينة األمريكية على المدى البعيد ،كما أن نسبتها من سندات حكومية أخرى في أمريكا تصل إلى
.(Morisson et al. 2008, Table 3) %2..6
 2باعتبار أن األزمة المالية العالمية الحالية أزمة سيولة ،فإن للصناديق السيادية دور حاسم لضخ مزيد من
السيولة السيادية ،إضافة إلى السيولة الدولية في النظام المصرفي والمالي الغربي خاصة.
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 7.2خلفية نظرية
من الناحية النظرية ،يؤدي ارتفاع صافي الصادرات وزيادة فائض الحساب
الجاري إلى زيادة الكتلة النقدية ،وفي الوقت نفسه يتيح الزيادة في االحتياطي
الرسمي وفي حجم السيولة الدولية .7وينعكس أثر ذلك إيجابا على النمو
االقتصادي .كما أن كل سياسة نقدية توسعية ذات صدمة بنيوية موجبة في الكتلة
النقدية ،قد تؤدي مبدئيا إلى انخفاض نسبة الفائدة ،وبالتالي تؤدي إلى توسيع
فرص تمويل المشاريع االستثمارية ،والعكس صحيح .في حين أنه عندما تجف
القنوات المالية ،بسبب تعثر المقترضين في السداد وبالتالي عجز البنوك عن
الوفاء بالتزاماتها ،يحدث انكماش في اإلنفاق االستثماري ،سواء في كل من
القطاع الخاص أو الحكومي .وبذلك تنشأ األزمة المالية بداية في القطاع
المص رفي والمالي وتنتقل إلى القطاع اإلنتاجي عندما تتعثر أو تغيب المالءمة
والمواكبة بين تدفقات االقتصاد الحقيقي والتدفقات النقدية .ومن جهة أخرى ،فإن
الصدمات البنيوية في التدفق النقدي وفي السيولة الدولية تولد سلسلة من ردود
االستجابة أو االندفاع ) (Impulse Responsesفي الناتج المحلي اإلجمالي،
وبالتالي في صافي الصادرات باإلضافة إلى ردود االندفاع الذاتية للسيولة
الدولية.
وإذا كان للسيولة الدولية أهمية خاصة من خالل آليات انتقالها على
المستوى العالمي والمحلي ،فمن المحتمل أن تفقد البنوك المركزية جزءا من
سيطرتها التي تمارسها عبر أدوات السياسة النقدية .فمثال عندما يسعى البنك
المركزي إلى مواجهة الضغوط التضخمية برفع سعر الخصم )(Discount rate
أي سعر فائدة البنك المركزي على قروضه للبنوك .سعيا لتقليص السيولة
المحلية ،فإن بعض السيولة الدولية المستخدمة في الخارج قد تتدفق نحو
االقتصاد المحلي لتستفيد من الفروق النسبية في أسعار الفائدة ،وبهذا تقلل من
فاعلية السياسات التي تتبناها السلطات النقدية أو قد تبطلها .كذلك يتم استقطاب
السيولة الدولية نحو أسواق مالية عالمية معينة ،عندما تعرض هذه األخيرة نسب
فائدة مغرية ) .(Belke et al. 2010وبذلك قد ال يستطيع المصرف المركزي أن
 7بناء على المراجع الفنية لتقارير صندوق النقد الدولي عبر ( IMF.Statأو
 )http://www.imfstatistics.org/imf/IFSInter.htmتتضمن السيولة الدولية ( International
 )Liquidityخمسة عناصر ،وهي على التوالي إجمالي االحتياطي ( ،)Total Reservesحيازة الذهب،
واألصول األجنبية للسلطات النقدية ،والمطلوبات األجنبية للسلطات النقدية والحسابات األجنبية لباقي
المؤسسات المالية.
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يمنع اآلثار غير المرغوبة لتقلبات السيولة الدولية على المتغيرات الكلية
والقطاعية المحلية.
وقد أشار تقرير التطورات االقتصادية (الربع الرابع)SAMA ،2006 ،
إلى زيادة استثمارات البنوك السعودية في الخارج خالل سنة  2006وسجلت
مستو ى إجمالي قياسي .ويعتقد أن هذه الزيادة نجمت عن تراجع العوائد من
اإليداعات بسبب انخفاض أسعار الفائدة المحلية ،حيث قررت مؤسسة النقد
العربي السعودي تخفيض معدل الريبو العكسي ،7باإلضافة إلى عدم إصدار أي
سندات حكومية خالل تلك السنة .مما أدى إلى زيادة مستوى السيولة لدى البنوك،
وبالتالي توجهت البنوك نحو استثمارها وتوظيفها في الخارج .ونتيجة لذلك،
سجل صافي األصول األجنبية للبنوك التجارية ارتفاعا ملحوظا بين الربع األخير
من  2001والربع األخير من .2006
وبناء على ما تقدم ،بالنسبة لالقتصاد السعودي ،يمكن إرجاع أسباب
التغيرات في السالسل الزمنية لكل من المتغيرات الثالثة اآلتية( :السيولة الدولية،
وصافي الصادرات ،والناتج المحلي اإلجمالي) ،إلى ثالثة أنماط من الصدمات
الهيكلية ) ،(Structural shoksوهي على التوالي( :صدمات األسواق المالية
الخارجية المؤثرة في حجم السيولة الدولية ،وصدمات الطلب عبر التجارة
الخارجية المحددة لصافي الصادرات ،وصدمات العرض المتمثلة في التغير
المفاجئ في الناتج المحلي اإلجمالي).
 2.2أهمية السيولة الدولية في االقتصاد السعودي
تعد عائدات تصدير النفط من أهم مصادر الدخل في االقتصاد السعودي،
وتؤثر هذه العائدات بشكل مباشر وكبير على ميزان المدفوعات .ولذلك فإن أي
اضطراب في أسعار النفط ( )Mehrara & Oskoui 2007وفي حجم صادراته،
يؤثر ال محالة على الحساب الجاري كما ينعكس على مستوى أصول االحتياطي
الرسمي .ولقد سجل االقتصاد السعودي خالل العقد األخير فائضا بصفة مستمرة
في ميزان المدفوعات وزيادة متنامية في اإلحتياطي الرسمي ،األمر الذي ساعد
على تخفيف حدة اآلثار السالبة لألزمة العالمية .وتعود األضرار التي لحقت
بالسيولة الدولية السعودية لألسباب التالية :أوال ،تآكل قيمة األصول المالية
 7يعبر الريبو عن قبول البنوك للسندات الحكومية المقدمة من البنك المركزي في سعيه لتقليص العرض
النقدي .بينما يعبر الريبو العكسي عن قبول البنك المركزي للسندات الحكومية غالبا كضمان لقروضه
للبنوك .ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على هذه القروض.
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الحقيقية للمملكة عند اضطراب األسواق الغربية ،خاصة في أمريكا .ثانيا،
تراجع عائدات النفط نتيجة إلنخفاض طلب الدول الصناعية على النفط ،مما
انعكس جليا على انخفاض أسعار النفط العالمية .7إال أن تراكم السيولة الدولية
(انظر الملحق  )2...1منذ بداية األلفية الثالثة وقبيل األزمة ،بسبب االرتفاع
غير المسبوق في أسعار النفط عندها بلغت ذروتها خالل الفصل الثالث من سنة
 ،2001قد ساعد االقتصاد السعودي على االمتصاص الجزئي لآلثار السلبية
لألزمة المالية العالمية.
وقد كان لتراجع السيولة الدولية أثره على صافي الصادرات وعلى الناتج
المحلي االجمالي .ومن المتوقع ،أن تشتد حدة تراجع السيولة الدولية تبعا
لالنخفاض الذي يطرأ على الحساب الجاري ( CABانظر الملحق ،)7...1
بسبب تراجع حساب رأسمال  NKAوأيضا بسبب التناقص في صافي الصادرات
 NXنتيجة النخفاض حجم الصادرات النفطية .كذلك ،فإن مؤشر االنفتاح
لالقتصاد السعودي ،الذي تجاوز ( %60الشكل البياني  2في الملحق ،)7.1
يجعله دائما عرضة لصدمات وهزات متكررة قد تكون لها آثار مؤقتة أو دائمة.
في حالة الصدمات السالبة الناجمة عن األزمات المالية العالمية ،فإن االحتياطي
الرسمي يتقلص لعدة أسباب لعل من أهمها فقدان قيمة األصول الحقيقية والمالية
والحاجة إلى ضخ السيولة في االقتصاد المحلي في حالة تراجع عائدات النفط.
كما أن التوسع في شراء سندات الحكومات األجنبية من شأنه أن يقلص من حجم
االحتياطي الرسمي.
إن لألزمة المالية العالمية الحالية أثرها على كل المكونات الخمسة
للسيولة الدولية وخصوصا على قيمة األصول األجنبية والمطلوبات األجنبية
للسلطات النقدية وللمؤسسات المالية والبنكية السعودية .وانطالقا من البيانات
اإلحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ،فإن السيولة الدولية  ILكانت تمثل
ثالث أضعاف القيمة اإلسمية للواردات خالل السنوات الخمس األخيرة -2002
 ،2006مما يدل على الحجم الكبير للسيولة الدولية .وقد استدعى حدوث األزمة
المالية العالمية اهتمام االقتصادات ذات الفائض في ميزان المدفوعات ،ومنها
االقتصاد السعودي ،بإعادة تخصيص األصول االحتياطية األجنبية دعما للقطاع
المصرفي األمريكي بصفة خاصة ،وذلك للحيلولة دون فقدان قيمة أصولها
المالية .كما أن تآكل قيمة أصول االستثمارات األجنبية الخاصة والحكومية
 7من  722دوالر للبرميل إلى نحو  20دوالر خالل الفصل الرابع من سنة  2001والفصل األول من سنة
.2006
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للجهاز المصرفي والمالي السعودي قد استوجب تدخل السلطات النقدية السعودية
لضخ السيولة الكافية لتعويض الفقد الذي لحق بأرصدة المؤسسات المالية المحلية
على وجه الخصوص .كما أن استمرار الجهود االستثمارية للحكومة في
مشروعات البنية التحتية ،تحتم إعادة النظر في االستثمارات الخارجية لتوفير
التمويل الالزم لهذه المشروعات دعما ألداء االقتصاد المحلي.
ونظرا لتعدد السياسات الحكومية واإلجراءات الالزمة لها في طبيعتها:
مالية ،ونقدية ،ودعم بالسيولة ،أو اختيار الحكومة عدم التدخل ثقة منها في قدرة
االقتصاد على االستعدال الذاتي ،فإن ذلك قد يؤدي إلى إفالس بعض البنوك ،مما
يستوجب تدخال جراحيا وموضعيا إلنقاذ تلك البنوك ،7خالل األزمة المالية
العالمية األخيرة ،عجلت السلطات النقدية السعودية خفض نسبة االحتياطي
اإللزامي من الحساب الجاري من  0.7.إلى  ،0.01كما خفضت نسبة الريبو
العكسي ( )Reverse repo rateوأمدت البنوك بالسيولة بضخها مبلغ  7.2مليار
لاير .كما عمدت الحكومة للحيلولة دون تراجع الناتج المرتقب خالل سنة
 ،2006عمدت إلى رصد ميزانية غير مسبوقة لالستثمار قدرها  7200مليار
لاير للسنوات الخمس القادمة ( .)2072-2001وابتدأت هذه النفقات االستثمارية
في  2001بإنفاق استثماري قدره  719مليار لاير (.)ESCWA 2009
 -5تحديد نموذج : SVAR
 7.2منهجية :SVAR
تعد منهجية متجهة التقهقر الذاتي البنيوية
) Autoregressive, SVARجد مالئمة لدراسة التفاعالت الحركية بين كل من
السيولة الدولية )  (International Liquidity, ILوصافي الصادرات (Net Export,
)  NXوالناتج المحلي اإلجمالي ) (GDPباعتبارها متغيرات سنوية حقيقية
بأسعار عام 7666م .وانطالقا من النموذج المختزل  VARالذي يعبر عن
الصدمات غير المتعامدة وإن افتقر إلى مضمون اقتصادي واضح ،يمكن كتابة
نموذج متجهة التقهقر الذاتي المختزل كما يلي:
(Structural Vector

 7وتتمثل االجراءات تباعا في الحزم الضريبية المحفزة ،وفي تخفيض نسب الفائدة وتسهيل كمية القرض،
وفي النقد المحلي وتبادل العمالت األجنبية ،وفي بيع األصول وضمان المطلوبات وإعادة الرسملة.
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C L  X t   t



p

X t  c   Ai X t i   t
i 1

()7
حيث تمثل  X tاللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات . X   ln IL , ln NX , ln GDP 
وتمثل  cمتجهة التقاطعات الثابتة ) ،(Interceptsو  pأقصى طول لإلبطاء (Lag
)  ،Length, Lو  Aiالمصفوفة  3 3التي تتضمن معامالت النظام .كما تمثل
 C L مصفوفة اإلبطاء متعدد الحدود مع  Lعامل اإلبطاء .و   tتدل على متجهة
األخطاء العشوائية وهي البواقي المختزلة التي تخضع للفرضيات التالية:
 E t  t   و . E t  ti   0
ومن أجل اشتقاق دوال االستجابة االندفاعية (Impulse Response
) ،Functions, IRFالتي تمنح عدة تأويالت اقتصادية ومالية انطالقا من البواقي
المختزلة لنموذج  ، VARنكتب النموذج البنيوي  SVARللصيغة ( )7كما يلي
(:)Breitung et al. 2002
t

t

t

t

p

AX t  cst   Ai* X t i  Bu t
i 1

()2
حيث تمثل  utمتجهة الصدمات الهيكلية غير المشاهدة .وانطالقا من الصيغ
السابقة ( )7و( )2نجد العالقة المهمة التي تربط بين أخطاء الشكل المختزل  t
والصدمات الهيكلية  u tحسب ما يلي:
A t  But

().
تشير المصفوفتان  Aو  Bإلى العالقة الخطية بين األخطاء العشوائية الهيكلية
والمختزلة وتسمى العالقة ( ).بنموذج .)Amisano & Giannini 1997( AB
ويمكن تحديد هذا النظام عبر فرض قيود على بعض عناصر المصفوفتين ،وذلك
باالعتماد على النظريات االقتصادية والمالية ،في حين يتم تقدير باقي عناصر
المصفوفتين (.)Lutkepohl et al. 2004
 2.2تفاعالت نموذج :AB
يعتمد النموذج ( )2على أن آلية السيولة الدولية تتأثر بصافي الصادرات
وتؤثر حركيتها على الدخل القومي ،كما يتأثر هذا األخير بالتغيرات التي تنشأ
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في صافي الصادرات من جهة ويؤثر أيضا بشكل حركي على صافي الصادرات
بناء على اختبار السببية (جدول  7.2في الملحق) .لذلك فإن العالقة بين األخطاء
العشوائية المختزلة (الهزات غير المتوقعة) والصدمات البنيوية في النموذج
المعتبر يمكن تحديدها حسب ما يلي:
بداية في المعادلة األولى للنظام ( )2نعتبر أن الهزات غير المتوقعة في
السيولة الدولية   tILتتأثر بالصدمات البنيوية في صافي الصادرات  utNXكما
تتأثر بالصدمات البنيوية الذاتية  . utILغير أن تجاوب السيولة الدولية مع
التغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي ال يكون آنيا بل بإبطاء ،لذلك يفترض في
هذا النموذج أن هزات السيولة الدولية بوصفها تدفقا نقديا ال تستجيب بشكل
متزامن لصدمات العرض أي الناتج المحلي اإلجمالي:
 tIL  b1, 2utNX  utIL

 NX
GDP
 utNX
 t  a2,3 t
 GDP

 a3,1 tIL  a3, 2 tNX  b3,1utIL  utGDP

 t

()2
في حين يفترض في المعادلة الثانية ،أن الهزات غير المتوقعة لصافي
الصادرات تتفاعل بشكل حركي وبدرجة أكبر مع الهزات غير المتوقعة في
النمو االقتصادي .ويفترض أن االقتصاد الحقيقي يتأثر عبر الناتج المحلي
اإلجمالي بشتى التغيرات التي تنشأ في مسارات صافي الصادرات وفي السيولة
الدولية.
ويفترض في المعادلة الثالثة ،أن الصدمات البنيوية والهزات غير
المتوقعة للسيولة الدولية تؤثر في الهزات غير المتوقعة في الناتج المحلي
اإلجمالي .وتعد مسارات صافي الصادرات من أهم قنوات التأثير على الناتج
المحلي اإلجمالي عند حدوث الصدمات والهزات .ويتضح من النظام ( )2أن
عدد العناصر غير المعلومة وهو ( 1أي عدد المعامالت  2وعدد التباينات ).
يستوجب تقديرها عبر ستة عناصر من التباين والتغاير المستخرجة من نموذج
 VARالمقدر ،مما يجعل النظام ( )2ذو تشخيص ناقص (.)Under Identification
ويصير النموذج السابق قابال للتشخيص ( ،)Identifiableعندما يمكن
تحديد التأثير التلقائي  a2,3للنمو االقتصادي على صافي الصادرات (ألنها العالقة
المرجحة إحصائيا عبر اختبار سببية  ،)Grangerأي مرونة ميزان التجارة
الخارجية تجاه الناتج .كما يحتاج التشخيص إلى افتراض أن  a2,3  a3,12على
المدى القريب.
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ويمكن تحديد قيمة المعامل  a2,3تبعا للسياسة االقتصادية الحكومية أو تبعا
لإلنجازات االقتصادية السابقة ،أو باعتبار أن التغير النسبي في صافي
الصادرات يتساوى مع التغير النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي .ولذلك تم اتباع
منهجية ( )2002 Blanchard & Perottiفي تقدير قيم متوسطة لمرونة صافي
الصادرات تجاه الناتج ،عبر انحدار مساعد ) .(Auxiliar regressionفبإمكان
صانعي السياسة االقتصادية تحديد مدى تجاوب الناتج المحلي اإلجمالي للهزات
غير المتوقعة في صافي الصادرات .فتلجأ الحكومة بناء على ذلك إلى اتخاذ
حزمة من السياسات واإلجراءات االقتصادية والمالية والنقدية التي تقلل من وقع
الصدمات السلبية على االقتصاد.
ونظرا ألهمية عائدات التجارة الخارجية سواء على المدى القريب أو
البعيد ،يمكن أن نفترض  a2,3  1أي أن التغيرات غير المتوقعة في صافي
الصادرات تتحرك بشكل متزامن وتتبع التغيرات غير المتوقعة في الناتج المحلي
اإلجمالي .لكن هذه العالقة قد تتأثر بالظرفية االقتصادية ،لذلك فقد تم تقدير
مرونة المدى القريب انطالقا من معادلة صافي الصادرات وتفسيرها بالناتج
7
وبمحددات أخرى تحسن المعادلة إحصائيا ،وتبين في النهاية أن. 1  a2,3  2 :
ويتضح من كل معادلة في النظام ( )2أن الهزات غير المتوقعة تؤثر
عليها الصدمات خارجية المنشأ ،مثل صدمات السياسة النقدية والمالية،
وصدمات الطلب الموجه إلى االقتصاد المحلي والطلب المحلي الموجه لباقي
العالم ،وصدمات العرض عبر "آلة" االقتصاد أي في جانب العرض للناتج.
ولذلك فإن النموذج المقترح يترجم إلى حد بعيد النظرة الواقعية والمختزلة
لالقتصاد ( )Breitung et al. 2002بتأويل الصدمة البنيوية للسيولة الدولية أوال
بوصفها صدمة للسياسة النقدية والمالية للحكومة ،وثانيا بوصفها صدمة في
األسواق المالية الخارجية (تقع في إحدى المكونات الخمسة للسيولة الدولية أو
 7لقد تم تقدير مرونة صافي الصادرات تجاه الناتج المحلي اإلجمالي )  ( aˆ2,3  1.195عبر انحدار صافي
الصادرات على الناتج مع اعتبار للتقاطع وللمتوسط المتحرك للبواقي ضمن المعادلة لتحسين نتائجها
اإلحصائية .وتبين من نتائج أهم االختبارات على هذا االنحدار أن مرونة صافي الصادرات أكبر من واحد
عبر إجراء اختبار  ،Waldكما أدى إجراء اختبار  Ramsey Resetإلى قبول فرضية العدم أي غياب
الخطأ في توصيف شكل النموذج .رغم أن االنحدار المساعد ال يعاني من عدم تجانس التباين بإجراء اختبار
 ،Whiteإال أن البواقي تتسم باالرتباط التسلسلي باستعمال اختبار  .LMكما رفض التوزيع الطبيعي للبواقي
عبر اختبار  ،JBمما يعني وجود توزيع مع تفلطح ضعيف ( )Leptokurtic Distributionفي صافي
الصادرات ( ،)Kurtosis=4.7وقد يعزى هذا التفلطح إلى قفزات في إحدى عناصر البواقي التي تعكس
المعلوماتية الجديدة الصادرة أو المنبثقة عن السياسات الحكومية وعن مؤسسات القطاع العام والخاص في
االقتصاد.
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فيها مجتمعة) بينما يمكن البرهنة على وجود أثر لألزمة المالية على االقتصاد
و نكشف عنه عبر الردود االندفاعية للناتج المحلي اإلجمالي ولصافي الصادرات
عند أي صدمة بنيوية في السيولة الدولية.
 -6تقدير النموذج وقراءة النتائج:
إن لنتائج تقدير نموذج  VARأهمية قصوى ،ألنها تمثل المدخل األساسي
للنموذج البنيوي ،وذلك عبر استخدام البواقي المختزلة .ومن ثم فإنه من
الضروري إجراء فحوص إحصائية أساسية على هذه األخيرة للتأكد من
استقرارها .وقد أوضحت اختبارات االرتباط الذاتي ) (Portmanteau Testلبواقي
 VARنجاح فرضية العدم أي غياب االرتباط الذاتي حتى اإلبطاء h
 ، h  2,3,,12كما بين اختبار االرتباط التسلسلي للبواقي فرضية العدم ،وذلك
بغياب هذا النوع من االرتباط .كذلك تم إجراء اختبار الجمع-المركم (Cusum
) Testلمعرفة ثبات المعامالت في كل معادلة فردية ،وتبين ثباتها انظر الشكل 2
في الملحق  ،..1مما يدل على أن نظام التقهقر الذاتي المختزل يحتوي على
معامالت ثابتة.
7
وبعد الفحص اإلحصائي ،تم التركيز على التحليل البنيوي  ،وذلك بتقدير
 Aو  ،Bمصفوفات التأثيرات المعاصرة للصدمات المختزلة أي الهزات الثالث
)  ti  IL , NX ,GDP (Reduced Shocks i.e. Innovationsوالصدمات البنيوية الثالث
 utiIL,NX ,GDPبطريقة الترجيح األقصى ) .2(Maximum Likelihoodوالجدول .
التالي يوضح نتائج تقدير المعامالت البنيوية:
جدول  :7تقدير المعامالت لنموذج AB
P-Value

Coefficient

Parameter

 7يستعمل التفكيك البنيوي ) (Structural Decompositionالتحويل المتعامد المقدر انطالقا من
المصفوفات التعاملية ) .(Structural Factorizationوإذا كانت الصدمات البنيوية غير مرتبطة بشكل
معاصر ،فإن تأويل رد االستجابة أو االندفاع سيكون سهال ،بحيث تكون  uitبمثابة صدمة على المتغيرة
داخلية المنشأ  . yitلكن هذه البواقي عادة ما تكون مرتبطة ،ولذلك وحتى يتسنى تأويل االندفاعات وقراءتها
( )Impulsionsنحتاج إلى تطبيق مصفوفة تحويل  Pعلى الهزات حتى تصبح غير مرتبطة:
 vt  Pu t ~ 0,Dحيث تمثل  Dمصفوفة تغاير قطرية.
 2إن طريقة الترجيح األقصى ال تساعد في إيجاد حل تحليلي ( ،)Analytical solutionولذلك نسعى للحل
التقريبي ( .)Approximativeونحصل على القيمة العظمى للترجيح آخذين في االعتبار القيود
الموضوعية على  Aو  ، Bوالتي تنبثق عن الشكل البنيوي للنظام ( .)2ويمكن كتابتها عبر النموذج AB
وحلها عبر الطرق المثلى العددية ( .)Numerical Optimization Methodsوتم اقتراح طريقة
خوارزمية النتيجة ) )Amisano & Giannini 1997( (Scoring Algorithmوذلك إليجاد الحل عبر
الحساب االرتدادي (.)Breitung & Brüggemann & Lütkepohl, Chapter 4, 2004
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0.0.1
0.021
0.021

0.7292
0.7920
0.2016-

IL
bNX

bILGDP
GDP
a IL

أما في النظام ( ،)2فتفترض المعادلة األولى أن الهزات الحديثة
( )Innovationsفي السيولة الدولية تتأثر بصدمات داخلية وخارجية المنشأ،
تحدث في النشاط االقتصادي الحقيقي وفي الوضع االقتصادي العام عبر
التدفقات المالية المرتبطة بالتصدير واالستيراد .إن نتائج التحليل تدعم بشكل
قوي وجود فائض في الميزان التجاري وفي الحساب الجاري اللذان يغذيان
مبدئيا إجمالي األصول االحتياطية ،فحدوث صدمة في  ،NXأي في النشاط
االقتصادي الخارجي ،بنسبة  %7يترتب عليها ارتفاع معنوي في السيولة
الدولية بنسبة  %0.729تبعا للتقلبات غير المتوقعة.
كذلك يتضح أن تجاوب الناتج  GDPللهزات غير المتوقعة في السيولة
الدولية ذو إشارة سالبة مهمة مبدئيا .فمثل هذه الهزات تؤدي إلى تراجع حاد في
نمو االقتصادي السعودي ،وتبرز أهمية إعادة تخصيص ( )Re-allocationفائض
االدخار لتحفيز وفتح الفرص االستثمارية للقطاع الخاص في االقتصاد المحلي.
كما يتضح من المعادلة الثالثة ،أن الهزات في الناتج تتأثر بصدمات داخلية
المنشأ وخارجية المنشأ تحدث في السيولة الدولية ،وتحديدا في مستوى األصول
االحتياطية بالعمالت األجنبية ،وذلك عبر التفاعل مع األسواق المالية العالمية.
وتشير النتائج إلى أن نمو االقتصاد السعودي يزداد بنيويا بنسبة  %0.792لكل
 %7زيادة في األصول االحتياطية األجنبية .لكن التأثير الصافي للهزات غير
المتوقعة وللصدمات ذات الصلة باالقتصاد الحقيقي وباألسواق المالية بصفة
خاصة في السيولة الدولية له إشارة سالبة  ، aILGDP  bILGDP  0مما يدل على احتمال
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تقدر بحوالي  %0.22.6لكل  %7زيادة
في  .ILبناء عليه ،فإنه في حالة نقصان  ILبقدر معين ،من المتوقع أن ينمو
الناتج المحلي االجمالي نتيجة الستفادة االقتصاد من التوظيف المحلي لهذا القدر
من .IL
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الشكل  :7دوال الردود االندفاعية ( )IRFعلى الصدمات البنيوية في السيولة
7
الدولية
Response to Structural One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DLIL to Structural Shock of DLIL

Response of DLNX to Structural Shock of DLIL
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استنادا إلى تقدير نموذج  SVARوكما يتضح في الرسم البياني الثاني من الشكل
 7بأن أي صدمة سالبة أحادية في السيولة الدولية قد تغير تقريبا من مستوى
صافي الصادرات بحوالي  -0.0727خالل السنة األولى ،ولكنها تؤدي كذلك
إلى زيادة ملموسة في  NXبحوالي  +0.7071خالل السنة الثانية بعد الصدمة.
لذلك يمكن امتصاص أثر الصدمة في عامها األول من مصادر تمويل محلية،
لكن في النهاية سيتم تمويل االستثمارات بالسحب من السيولة الدولية .ولذلك
يتضح أن صافي الصادرات قابل للزيادة عند االنحراف المعياري األحادي كلما
تم محليا تخصيص مزيد من الموارد المالية المتوفرة يمثل سيولة دولية ،قصد
رفع نسبة النمو االقتصادي الحقيقي المحلي في السنة الثانية إلى +0.0072
وخفض واردات بعض السلع إلنتاجها محليا ) .(Woertz 2008; Stiglitz 2000من
 7عندما يتم التشخيص يقدر النموذج البنيوي  ، ABويمكن استعمال آثار الصدمات البنيوية  u tواالستعانة
بقيمها لتحليل ردود االستجابة .وذلك ألن هذه الدوال تبدو أكثر عمقا معلوماتيا مقارنة بالمعامالت المقدرة
ذاتها .يمكن أيضا الحصول على مصفوفة اآلثار المعاصرة للفترة األولى والثانية كما يلي ،حيث إن العمود
األول يعطينا قيم ردود االستجابة تبعا للصدمات في السيولة الدولية حسب ما تظهر في الشكل :7
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جهة أخرى ،عندما تحدث صدمة سالبة أحادية في السيولة الدولية نتيجة
النخفاض أسعار األصول مثال ،فإنها تؤدي بشكل فوري إلى تراجع الناتج
بحوالي  -0.0729خالل السنة األولى ،بينما يتولد النمو االقتصادي بمعدالت
طفيفة خالل السنوات الالحقة انظر الرسم البياني األول من اليمين في الشكل 7
أو العنصر األخير في العمود األول للمصفوفتين  1و . 2
IL
ومن المتوقع أن يكون للهزة السالبة غير اإلرادية عبر  ، كما حدث
خالل سنة  ،2001أثر موجب على النمو االقتصادي السعودي تبعا لإلشارة
السالبة في المعامل ( aانظر الجدول  .).فرغم أن للهزة التي نتجت عن
األزمة المالية العالمية األخيرة أثرها السلبي على مستوى الصادرات في البداية،
نتيجة النكماش االقتصادات الغربية ،فإن لها أثرا إيجابيا على صافي الصادرات
خالل الفترات الالحقة ،وذلك بسبب األثر الصافي الموجب النخفاض السيولة
الدولية على الناتج المحلي اإلجمالي .كما أن أي هزة موجبة في السياسة
التحفيزية للتجارة الخارجية وأي صدمة موجبة في الناتج تؤدي إلى آثار موجبة
على السيولة الدولية على المدى القريب والبعيد.
ويتضح من النتائج أيضا أن أي صدمة ذاتية سالبة في السيولة الدولية
 u ILتؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة األصول االحتياطية الحقيقية (الرسم
البياني الثالث من اليمين في الشكل  ،)7ويستمر هذا االنخفاض خالل فترة تزيد
عن ثالثة سنوات ،ثم يتالشى بعدها تأثير الصدمة.
من المتوقع أن تحقق االستثمارات الخارجية عوائد ومكاسب تدعم
المركز المالي لالقتصاد المحلي .غير أن نتائج البحث تبين أن الصدمة الموجبة
 u ILاألحادية ،المترتبة على توسع البنك المركزي في زيادة حجم السيولة الدولية
نسبيا على حساب السيولة المحلية بسبب التخمة االدخارية ،قد تؤدي في المدى
القريب إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي إلى تراجع صافي الصادرات
بحوالي  -0.7071خاصة خالل السنة الثانية ،ثم تتالشى بعد ذلك آثار الصدمة.7
وفي ذلك داللة على األثر السالب للتخمة االدخارية ) )Saving Glut Effectعلى
االقتصاد السعودي ) ،(Sester et Ziemba 2007وقد يفسر هذا التراجع في صافي
الصادرات بزيادة حجم الواردات أو ارتفاع أسعارها ،خاصة إذا كانت الواردات
غير استثمارية.
GDP
IL

 7نشير إلى أن اختبار سببية  Grangerيرجح تأثير صافي الصادرات على السيولة الدولية ،لكن باستخدام
منهجية  IRFيمكن إحداث صدمة في السيولة الدولية للحصول على الردود االندفاعية للمتغيرات الثالثة في
النظام ( ،)2بما في ذلك صافي الصادرات.

هل أثرت األزمة المالية العالمية في االقتصاد السعودي/حسن غصان ،فريد طاهر ،سلمان الدحيالن

20

ولذلك ينبغي مبدئيا أن تفتعل مؤسسة النقد العربي السعودي صدمة سالبة
في األصول االحتياطية بالخارج واالحتفاظ بالحد األدنى منها ،بقصد تحويل
تدفقاتها من باقي العالم إلى االقتصاد المحلي .ومن المحتمل أن تؤدي هذه
اإلستراتيجية إلى زيادة قوية في االستثمار الخاص والعام بالمملكة .وبذلك تكون
اآلثار الحركية للصدمة البنيوية السالبة اإلرادية في السيولة الدولية على صافي
الصادرات موجبة .وتشير نتائج التحليل في البحث إلى أن  %7تحسن في صافي
الصادرات يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ال تقل عن .%0.02
مما يجعل هذه اإلستراتيجية ناجعة ومتوافقة مع هدف تخفيف أثر التخمة
االدخارية أو الحد من احتماالت حدوثها .7ومنذ سنة  2009يالحظ أن الفجوة
بين القروض للقطاع الخاص المحلي والسيولة الدولية تتسع بشكل كبير ،مما
يدعم أهمية تقليص أثر التخمة االدخارية لتوسيع مجال االستثمار في االقتصاد
المحلي على وجه الخصوص.
والراجح أن المزاحمة بين توظيف فائض السيولة والمدخرات المحلية قد
يتولد عنها مسارات محتملة لالستثمار العام والخاص ،وقد تؤدي الصدمات
البنيوية في هذه األصول إلى نمو دائم في الناتج المحلي االجمالي .كما يمكن أن
تتجه ردود االندفاع للمتغيرات االقتصادية والمالية المحلية نحو زيادة الكفاءة
االقتصادية والمالية لألسواق الداخلية ،كما يمكن أن توجه نحو مزيد من االندماج
االقتصادي والمالي بين أقطار منطقة الخليج .فإن لم يتحول أثر التخمة في المدى
البعيد إلى أثر االستيعاب ) ،)Absorption Effectفسيكون له أثر سلبي على النمو
االقتصادي ).(Turalay et al. 2010
فقد كان للصدمات الموجبة في السيولة الدولية خالل العقود األربعة
الماضية آثار سالبة على االقتصاد في المدى البعيد على الرغم من آثاره الموجبة
على الناتج خالل الفترة األولى .بينما كانت للصدمات السالبة آثار موجبة على
االقتصاد في المدى البعيد .ونستنتج أيضا بأن معدل االستثمار إلى الناتج الحقيقي
السعودي خالل العقدين األخيرين لم يتجاوز  %71.1وإن تحققت عدة إنجازات
في مجال التنمية االقتصادية .ويشير تدني معدل االستثمار على هذا النحو إلى
أهمية فتح المجال لالستثمار الخاص والعام عبر التمويل بالسيولة الدولية

 7يمكن أيضا أن نجري اختبار أثر المزاحمة السلبي في فرص االستثمار الذي تمارسه األصول الرأسمالية
الدولية الموجهة لالستثمار الحقيقي أو المالي في باقي العالم على الرأسمال المتاح محليا سواء في األسواق
المالية أو في مجال اإلنتاج ( .)Kamps, 2004وذلك ألن هذه المزاحمة تؤثر في النمو االقتصادي على
المدى القريب والبعيد.
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المتاحة ،وفتح فرص اإلنتاج والمساهمة في النمو االقتصادي عبر مشاريع ذات
جدوى مالية واقتصادية ترفع من معدل االستيعاب لالقتصاد.
إن المزاحمة بين تخصيص السيولة الدولية والسيولة المتاحة محليا في
فرص االستثمار المحلية واألجنبية تعكس وجود احتكار جزئي للموارد
واألصول المالية من جانب القطاع العام ،وأن القطاع الخاص لم يرق بعد
لمنافسة القطاع العام في توظيف األصول المالية في االستثمار الحقيقي ،وخاصة
غير النفطي .وربما تؤدي إعادة تخصيص السيولة الدولية نحو االقتصاد المحلي
إلى تحقيق طموحات القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية.
كذلك يمكن توسيع نظام  SVARبإدراج العرض النقدي الذي يتيح
استيعاب صدمات السياسة النقدية ،حيث تضيف معلوماتية هامة تبين مدى
مالءمة مستوى العرض النقدي وسياسة سعر الصرف ،وتتيح أيضا تحليل
الحركية بين مستوى السيولة في االقتصاد المحلي ومستوى السيولة الدولية .كما
يمكن في األبحاث المقبلة التدقيق في الفجوة بين الناتج المحلي المشاهد والناتج
المحلي الممكن عند توجيه األصول االحتياطية نحو االستثمار ،بهدف خفض
مستوى بعض الواردات وتوسيع فرص االستثمار في القطاع الخاص
والحكومي .ومن شأن هذه التحوالت أن تؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة
االقتصادية ،ومستوى توظيف الموارد البشرية ذات المهارة ،وما يترتب عليه
من ارتقاء بالرفاهية المادية للمجتمع.
 -7الخاتمة:
يعتمد نموذج  SVARالمستخدم في هذه الدراسة على أن آلية السيولة
الدولية تتأثر بصافي الصادرات ،وتؤثر حركيتها على الناتج المحلي االجمالي،
كما يتأثر الناتج بالتغيرات التي تحدث في صافي الصادرات ويؤثر بشكل حركي
على صافي الصادرات .وباعتبار الصدمة البنيوية للسيولة الدولية صدمة في
األسواق المالية الخارجية من جهة وصدمة للسياسة النقدية والمالية للحكومة من
جهة أخرى ،يمكن البرهنة على وجود أثر لألزمة المالية على االقتصاد،
والتحقق منه عبر ردود االستجابة لكل من الناتج المحلي اإلجمالي وصافي
الصادرات .وبعد إجراء االختبارات اإلحصائية األساسية للمتغيرات ولنموذج
التقهقر الذاتي المختزل ،تم التركيز على التحليل البنيوي بقصد تقدير عناصر
مصفوفات التأثيرات المعاصرة للصدمات البنيوية والمختزلة الثالث بطريقة
الترجيح األقصى.
وقد أوضحت النتائج أنه عند حدوث صدمة موجبة في صافي الصادرات
بنسبة  ،%7فإنها تؤدي إلى ارتفاع معنوي في السيولة الدولية بنسبة %0.729
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تبعا للتقلبات غير المتوقعة حيث إن الفائض في الحساب الجاري يغذي إجمالي
األصول االحتياطية .تبين النتائج على أن الهزات غير المتوقعة في السيولة
الدولية لها تأثير عكسي مهم على الناتج (  ،) a3,1  0.4079حيث تؤدي الزيادة في
السيولة الدولية إلى تراجع حاد في نمو الناتج السعودي .أما عن تأثير الصدمات
البنيوية ،فإن الصدمة السالبة في السيولة الدولية ،نتيجة النخفاض أسعار
األصول العقارية كما حدث خالل األزمة المالية العالمية األخيرة مثال ،تؤدي
بشكل فوري إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة األولى ،وتعقبها
زيادات جد طفيفة خالل السنوات الالحقة .وبناء على هذه النتائج تتضح أهمية
إعادة تخصيص ( )Reallocationفائض االدخار لتحفيز االستثمار وفتح فرصه
أمام القطاع الخاص في إطار االقتصاد المحلي.
IL
ويتضح من النتائج أن الصدمة السالبة في  ، uبمعنى تخصيص مزيد من
السيولة الدولية لصالح االقتصاد المحلي ،تؤدي إلى زيادة الناتج مع إمكانية زيادة
صافي الصادرات واحتمال خفض الواردات .بينما قد تؤدي الصدمة الموجبة،
أي تخصيص مزيد من الموارد المالية المحلية لزيادة السيولة الدولية ،إلى خفض
النمو االقتصادي ،مما يؤدي إلى تراجع صافي الصادرات خالل السنة الثانية،
في حين تتالشى آثار الصدمة بعد السنة السادسة .مما يدل على ترجيح أثر
التخمة االدخارية في االقتصاد السعودي ) .)Saving Glut Effectولذلك ينبغي
مبدئيا أن تفتعل السلطة النقدية صدمات سالبة متتالية في األصول االحتياطية
الخارجية واالحتفاظ بالحد األدنى منها ،وذلك بهدف تحويل تدفقاتها إلى
االقتصاد المحلي.
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 -8المالحق
 4.8رسوم بيانية
رسم بياني  :7لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي وصافي الصادرات
بأسعار  7666في االقتصاد السعودي من 2006-7691
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رسم بياني  :2لوغاريتم صافي الصادرات والسيولة الدولية
بأسعار  7666في االقتصاد السعودي من 2006-7691
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رسم بياني  :.الفرق األول بين نمو الناتج ونمو التدفق النقدي الثالث
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 2.8البيانات اإلحصائية واالختبارات األساسية
إن المشاهدة والمعالجة لمتغيرات في قاعدة بيانات الناتج المحلي اإلجمالي
وصافي الصادرات  NXوالسيولة الدولية  ILليس بالعملية السهلة ،خاصة
بالنسبة لكل من  NXو  ILالرسم البياني  7و 2في الملحق  .7.1وانطالقا من
المصادر المعتمدة للبيانات اإلحصائية :مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
بوزارة االقتصاد والتخطيط ،والتقرير السنوي  22لمؤسسة النقد العربي
السعودي ( ،2001الرياض) تمت صياغة مختلف المتغيرات الكلية على
المستوى السنوي من  7691إلى  .2006والستخدام تدفقات االقتصاد الحقيقي،
كان البد من استعمال مؤشرات قياسية لألسعار بغية تكميش مختلف المتغيرات
االسمية ،ولذلك اعتمد في النموذج المستخدم على قيم المتغيرات باألسعار الثابتة
لعام .7666
GDP
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وباعتبار لوغاريتم المتغيرات ،استعملت اختبار جذر الوحدة ،وبرهنت نتائجه
على أن مختلف المتغيرات لها تكامل بدرجة واحدة أي ) I(1انظر الجدول 7.7
في الملحق  ...1وتبرر هذه النتائج أهمية استخدام نموذج متجهة التقهقر الذاتي
بالفوارق األولى للمتغيرات .كما تدعو أيضا إلى ضرورة تطبيق اختبار التكامل
المشترك الحتمال وجود عالقات مستقرة على المدى البعيد بين المتغيرات ذات
التكامل بدرجة واحدة.
وباستعمال اختبار  Johansenللتكامل المشترك بين المتغيرات الثالثة أو بين كل
زوجين منها ،عبر إحصائية األثر ( )Traceوإحصائية القيمة المميزة ( Eigen
 )valueوبافتراض وجود التقاطع واالتجاه الزمني الخطي في نموذج االختبار،
اتضح عدم وجود عالقة تكامل مشترك على المدى البعيد بين االستثمار الحقيقي
الخاص والحكومي والناتج المحلي اإلجمالي انظر الجدول  2في الملحق ...1
ولذلك أمكن تقدير نموذج  VARبالفوارق األولى للمتغيرات التي تقيس معدالت
النمو .وبالتالي تم التركيز على دراسة عالقة المدى القريب بين المتغيرات ذات
الصلة ،مع استبعاد تقدير نموذج التقهقر الذاتي مع تصحيح األخطاء في المدى
الطويل أي .VAR-CE
 3.8جداول إحصائية
جدول :7.7اختبار جذر الوحدة
Ln

تم

Ln
NX
GDP
-1.727
-2.127
(0.09
)(0.039
)2
-5.586
-2.928
(0.00
)(0.005
)0

Ln

ADFGLS

IL
X -1.552
(P(0.1
)Value
)29
X -4.797
(0.0
(P)00
)Value

تطبيق

اختبار
على مختلف المتغيرات إذ يعتمد على مقاربة  ERSنظرا لحجم العينة بخالف
االختبارات التقليدية األخرى ،مع طول إبطاء يساوي  7بناء على معيار AIC
GLS

ADF
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واعتبار التقاطع واالتجاه الخطي (بالنسبة للناتج والسيولة الدولية) والتقاطع فقط
(بالنسبة لصافي الصادرات) في نموذج االختبار ).(Davidson, 1987
و نجد عند اعتبار التقاطع واالتجاه الخطي أن القيم الحرجة عند مستويات
المعنوية  %7و %2و %70هي على التوالي  -..11و  -..76و ،-2.16
بينما نجد عند اعتبار التقاطع فقط أن القيم الحرجة عند مستويات المعنوية %7
و %2و %70هي على التوالي  -2.92و  -7.62و (Elliott- -7.97
) .Rothenberg-Stock, 1996, Table 1وقد برهن االختبار على أن لمختلف
المتغيرات تكامل بدرجة واحدة أي ).I(1
جدول :2.7اختبار سببية Granger
O
FProbab
Null Hypothesis:
bs.
Statistic
ility
4
LNX does not Granger Cause LGDP
0 1.9552
0.1567
LGDP does not Granger Cause LNX
4.64887
0.0162
DLNX does not Granger Cause
4
DLGDP
0 1.11565
0.2977
DLGDP does not Granger Cause
0.0483
DLNX
4.16738
9

إجري اختبار السببية بإبطاء  2عند اعتبار المتغيرات بالمستوى ،بينما
حدد اإلبطاء  7عند اعتبار المتغيرات بالفروق األولى .ويتضح من النتائج أن
مستوى الناتج والنمو االقتصادي يؤثران تباعا ،بمفهوم سببية  ،Grangerعلى
صافي الصادرات ونمو صافي الصادرات.
جدول  :2اختبار التكامل المشترك
Max Eigen
)(PV

]Value [CV_1%

H

)Trace [CV_1%] (PV
0

r

(0.067) [30.83] 24.830

(0.061) [49.36] 42.056

=0

(0.504) [23.97] 11.089

(0.398) [31.15] 17.226

=1

(0.443) [16.55] 6.136

(0.443) [16.55] 6.136

=2

r
r

يؤكد االختبار التتابعي أن نقبل فرضية العدم ،أي قبول غياب أية عالقة
تكامل مشترك بين المتغيرات الثالثة ،وتوضح ذلك قيمة إحصائية األثر ).(Trace

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،71العدد2

28

كما ال تتعارض إحصائية القيمة المميزة )- (Eigen Valueمع عدم وجود
معادالت-مقاصد المدى البعيد بين الناتج المحلي اإلجمالي وصافي الصادرات
والسيولة الدولية ،ألن القيم الدنيا لمؤشر القيم المميزة عند معنوية  %7أقل من
القيم الحرجة لتوزيع .MacKinnon-Haug-Michelis
شكل :2اختبار الجمع-المركم

)(Cusum Test
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 2.1مالحظات تعريفية
 7.2.1االحتياطي النقدي الرسمي
7
تحتفظ الدول باحتياطي نقدي رسمي لدى صندوق النقد الدولي ()IMF
يضم ثالثة مكونات ،وهي الذهب والعمالت الدولية وحقوق السحب الخاص
( .2)SDRsويتغير رصيد الدولة من االحتياطيات الرسمية تبعا للتقلبات في
تدفقات االحتياطات الرسمية عبر الزمن .والجانب األهم من هذه التقلبات يتم
تلقائيا وذلك استجابة لحركية كل من ميزان الحساب الجاري ) (CABوميزان
حساب رأس المال أو صافي الرأسمال ) (NKAفي ميزان المدفوعات.
علما بأن  ،(CAB+NKA)+RAT=0وبصيغة أخرى يمكن القول بأن
 .CAB+NKA=-RATوبالتالي ففي السنوات التي تكون فيها ،(CAB+NKA)>0
يتدفق الفائض في ميزان المدفوعات إلى الخارج ،فتكون لتدفق االحتياطي إشارة
جبرية سالبة (أي احتياطي رسمي إضافي) ،تسهم في زيادة رصيد الدولة من
االحتياطي النقدي األجنبي ،فيترتب عنه نقصان في السيولة بالنقد المحلي يرتبط
بنظام سعر الصرف المعتمد من السلطات النقدية .وفي السنوات التي يكون فيها
عجز في ميزان المدفوعات أي  ،(CAB+NKA)<0يحدث العكس بأن تتدفق
االحتياطات إلى الداخل ،ألن لالحتياطي إشارة جبرية موجبة ،مما يتسبب في
نقص أرصدة الدولة من االحتياطي الرسمي النقدي من العمالت .وبالتالي يلجأ
االقتصاد إلى السحب من السيولة الدولية أو إلى اإلقتراض من االدخار األجنبي
لتمويل العجز ،فيترتب عليه زيادة في السيولة بالنقد المحلي بمستويات ترتبط
بسياسة سعر الصرف ..وبشكل آخر ،يتضمن الحساب الجاري صافي مبيعات
 7أي احتياطي أصول المعامالت ( )Reserve Assets Transactions, RATحسب مرجع كتاب ميزان
المدفوعات ،قسم اإلحصائيات ،صندوق النقد الدولي.
 2والغرض من االحتفاظ بهذا االحتياطي هو أوال ،الوفاء بالحد األدنى لالحتياطي النقدي الدولي الذي تفرضه
لوائح صندوق النقد على الدول األعضاء ،لتأمين تعامالتها في التجارة الدولية .ثانيا ،تمويل االستثمارات
الحكومية الخارجية .ثالثا ،لتمكين البنك المركزي للدولة من التدخل ببيع العملة الوطنية وشرائها في سوق
الصرف العالمي بهدف ضمان استقرار سعر صرف العملة الوطنية من جانب ،وتزويد االقتصاد المحلي
باحتياجاته من النقود أثناء األزمات المالية واالقتصادية المحلية والعالمية .ويتم ذلك سواء مباشرة بدعم
إيرادات الموازنة العامة أو بطريقة غير مباشرة بتزويد البنك المركزي باألرصدة النقدية الالزمة إلقراض
البنوك التجارة خاصة في حاالت األزمات المالية.
 .ترتبط سياسة اإلحتياطي بالعمالت بنظام سعر الصرف المعتمد من السلطات النقدية .فمثال الصين واليابان
ودول أخرى من شرق آسيا تعمد إلى شراء كميات هائلة من العمالت األجنبية لتحول دون ارتفاع سريع في
أسعار صرف عمالتها .أما بخصوص االقتصادات التي تنهج سياسة سعر صرف ثابت ،مثل االقتصاد
السعودي ،وقد يتسبب التحول المفاجئ الستثمار االحتياطي الهائل من النقد األجنبي ،من السندات بالدوالر
إلى السندات باليورو أو الجنيه البريطاني مثال ،في انخفاض قيمة الدوالر تجاه اليورو والجنيه .لذلك يمكن
أن يكون االنفكاك التدريجي من االرتباط بالدوالر أكثر فاعلية .كما أن تزايد نسبة التضخم في عدة
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السلع والخدمات مع الخارج ،ويحتوي حساب رأس المال على صافي مبيعات
األصول الخاصة (ديون وأسهم وعقارات) مع الخارج .بينما تعبر تدفقات
االحتياطي الرسمي عن صافي مبيعات األصول العامة (النقود) ،بحيث إذا كان
موجبا يزيد في احتياطي الحكومة من العمالت األجنبية ،أما إذا كان سالبا
فينقص من رصيد االحتياطي الرسمي.
 2.2.1األزمة المالية الخارجية والسيولة الدولية واالحتياطي الرسمي بالنقد
األجنبي
لألزمات المالية انعكاساتها السلبية على أداء االقتصاد ،تبعا لمدى ترابط
األسواق المحلية المالية والتجارية مع األسواق العالمية .فاألزمات المالية سواء
كان منشأها انهيار سعر الصرف أو انهيار في إحدى األسواق المالية ،تؤدي إلى
سلسلة من اإلخفاقات في سداد القروض .وقد تبدأ هذه اإلخفاقات من جانب
المستهلكين نتيجة للكساد وزيادة البطالة وانخفاض الدخل ،ثم تنتقل إلى منشآت
األعمال التي تعجز عن سداد ديونها للبنوك لعدة أسباب ،منها تراجع المبيعات
وتراكم الديون المعدومة وارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج المستوردة وزيادة
ديونها الخارجية خاصة عند انهيار سعر صرف العملة الوطنية .وينتقل األثر
إلى البنوك التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها المودعين وتجاه
ديونها للبنوك الخارجية .ويتفاقم الوضع تدريجيا ليتسبب في سلسلة من
اإلفالسات للشركات والبنوك مع تزايد حدة الكساد االقتصادي.
ومن المتوقع في االقتصاد السعودي أن يكون لألزمة المالية العالمية
تأثير سلبي على الحساب الجاري لميزان المدفوعات نتيجة لتراجع عائدات
النفط ،المصاحب للكساد العالمي المترتب على األزمة المالية ،وأيضا نتيجة للفقد
في عائدات االستثمارات الخارجية للبنوك .7وفي ظل هذه األزمة المالية تتراجع
االستثمارات الخارجية للقطاعين الخاص والحكومي ،سواء كانت استثمارات
مالية في المحافظ ( )Portfolio Investmentأو كانت استثمارات حقيقية مباشرة
( ،)FDIبل قد يفقد االقتصاد األرصدة الخاصة والحكومية المرتبطة باالستثمار
اقتصادات تدعو إلى مراجعة سعر الصرف الثابت ،ألن رفع مستوى سعر الصرف مقابل الدوالر قد يخفف
من ثقل التضخم في أسعار السلع وخاصة المستوردة منها ،تبعا النخفاض تكلفة الواردات بصفة آلية .كما أن
تخفيض قيمة الدوالر بسبب العجز التجاري األمريكي يضعف القدرات الشرائية لالقتصادات الدول ،ولتفادي
هذه اآلثار السلبية يمكن ربط العمالت الوطنية بسلة من العمالت مع ترجيح اليورو أو بسعر صرف مرن إن
كانت لالقتصاد مؤهالت حقيقية في االقتصاد العالمي.
 7كانت أسعار النفط قبيل األزمة مرتفعة ،لذلك من المفترض أن تكون العوائد اإلضافية المرتبطة باالرتفاع
التاريخي في أسعار النفط قد ساهمت بقوة في تخفيف وقع األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاد
السعودي.
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في البنوك والمؤسسات األجنبية التي أعلنت إفالسها ،مما يضعف فائض حساب
رأس المال ،بل وقد يتسبب في عجزه.
قد تؤدي األزمة المالية العالمية إلى ظهور العجز في ميزان المدفوعات
أو على أقل تقدير قد تفرز تراجع في السيولة الدولية لالقتصاد السعودي عبر
أحد مكوناتها ومن بينها مجموع االحتياطي الرسمي بالنقد األجنبي .وقد لوحظ
تراجعا في السيولة الدولية بنسبة  0.012بين الربع الثالث لسنة ( 2001أي
تاريخ وقوع األزمة) وسنة  ،2006وإن بقي مستواها مرتفعا ،في مستوى
 ،(CAB + NKA) > 0مما يدل على الحجم الضخم لما تمتلكه المملكة العربية
السعودية من االحتياطي النقدي األجنبي.
 ..2.1صافي الصادرات وفائض الرأسمال
تبعا لمتساوية حساب الدخل المحلي ( ،)S – I = X – Mيتبين أن صافي
الصادرات يدل على صافي تدفقات تبادل الرأسمال في القطاع العام والخاص.
لذلك فإن صافي الصادرات الموجب (الرسم البياني  2في الملحق  ،)7.1كما
هي حالة االقتصاد السعودي ،يدل على أن االدخار المحلي يفوق االستثمار
ويمكن توظيف هذا الفائض في رؤوس األموال في زيادة كفاءة أداء االقتصاد
المحلي ،كما يمكن توظيفه في االقتصادات األجنبية ذات العجز االدخاري عند
تمويل االستثمار (.)Wang, 2010
و انطالقا من الفرق بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،ونمو الكتلة
النقدية الثالثة باألسعار الثابتة لسنة  7666نالحظ وجود فائض نقدي (الرسم
البياني  .في الملحق  ،)7.1ما يشير إلى توفر السيولة داخل اقتصاد المحلي،
وهي القابلة للتخصيص في مجال االستثمار ،حيث لم يتجاوز معدله  0.20من
الناتج المحلي اإلجمالي خالل األربعة عقود الماضية .كما نالحظ أن الذعر الذي
أحدثته األزمة الم الية قد أدى إلى التغيير في مكونات الكتلة النقدية الثانية
والثالثة ،حيث انخفضت الودائع االدخارية بين عامي  2001و  ،2006بينما
زادت نسبة الودائع تحت الطلب .ومن المحتمل أن يؤدي تدني الكفاءة في
تخصيص رؤوس األموال إلى تدفقها نحو الخارج ،مما يفسر جزئيا لغز السيولة
الدولية ( )International Liquidity Puzzleالتي شهدت قفزات كبيرة منذ سنة
.2002
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