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 وعرفانشكر 

كتابو ىذا الرسالة والصالة والسالم  إلتماماهلل الذي وفقني  بسم اهلل والحمد
  .عمى خير خمق اهلل والو الطيبين الطاىرين

واالمتنان الكبير يسعني اال ان اتقدم بالشكر الجزيل  الرسالة ال ىذهوانا أنيي 
لما بذلو من جيد كبير في توجييي  نبيل ميدي الجنابي الدكتور الى مشرفي االستاذ

قدمو من نصح وارشاد اذ كان لو االثر البالغ  ىذا الرسالة وعمى ما الكتابةخالل مدة 
  .في خروج الرسالة بمظيرىا النيائي فجزاه اهلل خير الجزاء عني

عمادة كميو االدارة واالقتصاد واخص بالذكر منيم واتقدم بالشكر الجزيل الى 
لما تقدمو لنا من نصائح وجيود الدكتورة سوسن كريم ىودان الجبوري  ةعميد الكمي

 كما ال، مبذولة وموازرة في حل االشكاالت التي اعترضتنا في طريق البحث العممي
التي لم  يبثسندس جاسم شعيفوتني ان اتقدم بالشكر الى رئيس قسم االقتصاد أ.م  

 فميا فائق الشكر واالمتنان  ةاو مصدر او معموم ةتبخل عمينا بنصيح

الدكتور كريم سالم  كما يقتضي واجب العرفان بالجميل ان اتقدم بالشكر الى
وال انسى الى كل من ساعدني من زمالئي واتمنى التوفيق األساتذة، جميع  والى

 .لمجميع وجزاىم اهلل خير الجزاء
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 ةتأثير الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي لمعراق والكويت والسعودي
  0101-0791لممدة 

 المستخمص:

الناتج المحمي االجمالي لمعراق  فيالصدمات النفطية  بيان أثرييدف ىذا البحث الى 
بيانات سنوية  وىي  0101الى عام  0791والكويت والسعودية لممدة الزمنية الممتدة من عام 

تشمل كل الصدمات النفطية التي حدثت من بداية سبعينات القرن الماضي ولحد وقتنا الراىن 
عمى النشاط االقتصادي لمعراق  االيجابية ان درجة تأثير الصدمات النفطيةوبفرضية مفادىا " 

 األساليب تعمالوباستنوع  اقتصادياتيا و والكويت والسعودية تكون متفاوتو حسب درجة حساسية 
، فضاًل لمتغيرات االقتصادية محل الدراسةفي دراسة العالقة بين افي التحميل القياسي  الحديثة 

إذ تم تطبيق اختبارات السكون  ،لمسالسل الزمنية ليذه المتغيرات عن التعرف عمى الخصائص
  Bound Testلمنيج الحدود Co integration ر التكامل المشترك با)االستقرارية( واخت

دوال فضاًل عن  ARDEL  ونموذج الفجوات المتباطئة ، VECMتصحيح الخطأمتجو ونموذج 
طردية معارضة لفرضية وجود عالقة  نموذج العراقنتائج واظيرت  . IRFاستجابة النبضة

 لمصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي وتعميل ذلك لكون تأثير الصدمات السمبية اكبر
عرض من الصدمات االيجابية فضال عن الحروب والعقوبات الدولية والصدمات الداخمية التي ت

ن وكانت نتائج النموذج الكويتي تشير لوجود عالقة طردية بي .ليا االقتصاد خالل مدة البحث
جمين القصير والطويل مع تأثير كبير لمصدمة يكشف ىشاشة الصدمات النفطية والناتج وفي اآل

تدعم فرضية وجود عالقة طردية  ونتائج اما النموذج السعودي كانت وريعية االقتصاد الكويتي
، ووجود عالقة طردية قصيرة جل الطويلالمحمي االجمالي في اآللمصدمات النفطية عمى الناتج 

. وان النتائج تدعم نجاح المممكة العربية ECMاالجل من خالل نموذج تصحيح الخطـــأ 
رؤية السعودية تنويع االقتصاد السعودي من خالل " السعودية ان السعودية في  جيودىا في

. وختم جماليفي توليد الناتج المحمي اال" وفي تقميل االعتماد الكبير لمقطاع النفطي 0101
 .لبحث بأىم االستنتاجات والتوصياتا
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 المقدمة

 

1 

 المقدمة:

بشكل كبير عمى مؤشرات والصدمات النفطية   تؤثر  التقمبات في أسعار النفط العالمية 
أداء االقتصاد الكمي في كل من البمدان المصدرة والمستوردة لمنفط نتيجة لعولمة االقتصاد 

 حدوث صدمات نفطية ايجابية او سمبية لوالعالمي والتكامل المتزايد لألسواق المالية العالمية. إن 
. وعمى النشاط االقتصادي لمبمدان المنتجة والمصدرة لمنفط عمى سياسات االقتصاد الكمي تأثير

تقمبات أسعار النفط العالمية عمى األداء الصدمات النفطية و  تحميل تأثير ويتناول البحث
 ,المممكة العربية السعودية، والعراق: وبكالاالقتصادي ألكبر  ثالث مصدرين  لمنفط في منظمة أ

وبدرجات متفاوتو حسب التطور لكل منيا  والتي تعتمد بشكل كبير عمى عائدات النفط. .والكويت
وان كانت البمدان الثالثة بشكل عام حساسة لتمك الصدمات نظرا النكشافيا عمى االقتصاد 

عمى االيرادات النفطية، فأنيا تتأثر وفاعل  انت ىذه البمدان تعتمد بشكل اساسالعالمي. ولما ك
بشكل مباشرة بتقمبات وصدمات السوق النفطية ومن ثم انعكاسيا عمى الناتج المحمي االجمالي 
ونموه. وفيما يتعمق باألسواق النفطية شيدت حالة عدم االستقرار من بداية سبعينات القرن 

 بالصدمات النفطية تأثريالثالثة كانت  الماضي والى وقتنا الراىن، فان القطاع النفطي في البمدان
متأثرة بعوامل عدم استقرار وجاءت الصدمات النفطية االقتصاد الريعي.  عمىالعتمادىا  نظراً 

السوق النفطية، ومن ثم احداث الركود االقتصادي. فان تمك العوامل البد ان تتدخل سواء بالسمب 
النفط الخام العالمية او انخفاضيا, االمر الذي او االيجاب بتأثير تمك العوامل في ارتفاع اسعار 

وتجدر اإلشارة إلى  في البمدان المتقدمة. لمحالة االقتصادية يقضي بتغير المعروض النفطي وفقا 
 أن آليات انتقال الصدمات في الدول المصدرة لمنفط تختمف عن تمك الخاصة بالدول المستوردة. 

 اهمية البحث 

في الصدمات النفطية حول بيان أثر تتأتى اىمية البحث من كونو يعالج موضوعا ميما    
كبر ثالث بمدان منتجو ومصدره لمنفط  في منظمة االوبك، وما يترتب عميو أل النشاط االقتصادي

ص في االيرادات و االمدادات النفطية والتوجو لالقتراض قمن توجيات ىذه البمدان لتعويض الن
 الخارجي.

  



 المقدمة

 

2 

 مشكمة البحث 

ودرجة قوتيا عمى العراق والكويت  االيجابية الصدمات النفطية أثر الختالفبالنظر  
النشاط االقتصادي  فيوالسعودية، فان المشكمة تتحدد في معرفة درجة تأثيراتيا السمبية وااليجابية 

عمى امتصاص ىذه الصدمات وصد التأثيرات السمبية ليا  البمدان ومدى قدرة اقتصادياتيا هيذل
تنوع و والحد منيا. وىذا يعتمد بشكل اساس عمى طبيعة البمدان الثالثة ودرجة حساسية 

 اقتصادياتيا, وىنا تطرح التساؤالت األتية: 
 ؟ لمصدمات النفطية تخطي االثار السمبية من ىذه البمدان تمكنتالى اي مدى  -
االقتصاد او تنوعو ليا تأثير كبير في امتصاص تمك الصدمات ىشاشة ان ىل  -

 ؟ مبية عمى مستوى النشاط االقتصاديوالتخفيف من تأثيراتيا الس
ىل استطاعت البمدان الثالثة من تكييف اقتصادياتيا لمتخفيف من حدة وقوة الصدمات  -

 النفطية ؟

 هدف البحث 
 ييدف البحث الى الوصول الى االىداف األتية:   

 عرض تأصيل نظري لطبيعة العالقة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي  -
 تحميل طبيعة النشاط االقتصادي لمبمدان الثالثة واتجاىات توزيعو وتركزه. -
بناء انموذج كمي لقياس تأثيرات الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي لمبمدان  -

 الثالثة.
 فرضية البحث 

النشاط  االيجابية فيينطمق البحث من فرضية مفادىا "ان درجة تأثير الصدمات النفطية    
 تنوع  اقتصادياتيا".تكون متفاوتو حسب درجة حساسية و  االقتصادي لمعراق والكويت والسعودية

 حدود البحث 

 : دولة العراق والكويت والمممكة العربية السعودية.الحدود المكانية -
,  تشمل مدة البحث كل الصدمات النفطية التي تعرض 0101-0791: الزمانية الحدود -

 .0101وحتى العام ليا االقتصاد العالمي من بداية السبعينات 
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 منهجية البحث

     استخدم كال المنيجين االستقر ائي واالستنباطي في جوانب البحث: 
والفرضيات باالستناد الى مجموعة من : وذلك عن طريق تكوين النماذج المنهج االستنباطي -

نيج جميا في الجانب . ويظير استخدام ىذا المة وباستخدام التحميل المنطقي لياالحقائق المعروف
 .النظري لمبحث

: وتم استخدامو في الجانب التطبيقي من البحث بمعنى اخر استخدام المنهج االستقرائي -
م طرق التوصل الى النماذج الخاصة بالبحث باستخداالبيانات الفعمية كأساس لمتعميم وىكذا تم 

 .االحصاء والقياس االقتصادي

 هيكمية البحث

وفي مسعى لمبحث لتحقيق اىدافو، فقد قسم الى ثالثة فصول. تناول االول الصدمات      
ونظم في ثالث مباحث، كان االول: االطار لمصدمة النفطية ،  ،النفطية والناتج مدخل نظري

لمناتج المحمي االجمالي، والمبحث الثالث العالقة بين  االطار المفاىيمي والمعرفي والثاني،
واختص الفصل الثاني بالجانب التحميل الوصفي  وبعنوان الصدمات النفطية والناتج المحمي. 

وجاء   0101-0791معراق والكويت والسعودية لممدة لتحميل واقع الناتج المحمي االجمالي 
، والثاني واقع الناتج يواقع الناتج المحمي االجمالي العراق تناول االول مباحث،ثالث تفصيمو في 

وجاء  المحمي االجمالي الكويتي، وجاء المبحث الثالث واقع الناتج المحمي االجمالي السعودي 
قياس تأثير الصدمات عمى الناتج المحمي االجمالي العراقي العمل مركزا في الفصل الثالث عمى 

االول قياس تأثير الصدمات النفطية عمى الناتج تناول  والسعودي وبثالث مباحث، والكويتي
المحمي العراقي والثاني قياس تأثير الصدمات عمى الناتج المحمي االجمالي الكويتي وجاء 
المبحث الثالث بعنوان قياس تأثير الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي السعودي. 

 االستنتاجات والتوصيات.وختم البحث بأىم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 األولالفصل 

 الصدمات النفطية والناتج احمللي االمجايل: مدخل نظري

 

 صدمات النفطية ملالمبحث االول> االطار النظري       

 المبحث الثاني> االطار المفاهيمي والمعرفي لمناتج المحمي االجمالي       

 المبحث الثالث> العالقة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي      
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 األولالفصل 

 الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي> مدخل نظري

 تمهيد>

و الناتج  )المفيوم، االنواع، النشأة( يتناول ىذا الفصل مدخل نظري لمصدمات النفطية
، اذ يعد مؤشر الناتج المحمي االجمالي  مؤشر المحمي االجمالي والعبلقة النظرية بينيما

ىذا  فيالكمي لمبمد ومن ثم تأثير الصدمات النفطية االقتصادي يعكس مستوى النشاط 
 النشاط بالبمدان النامية او المتقدمة، البمدان المنتجة والمصدرة لمنفط او البمدان المستيمكة
والمستوردة لمنفط سواء كانت ىذه الصدمات النفطية ايجابية عمى البمدان المصدرة او سمبية 
والعكس صحيح بالنسبة لمبمدان المستوردة. وعمى ضوء ما تقدم قسم الفصل الى المباحث 

 االتية:

 

 صدمات النفطية. المبحث االول> االطار النظري لم

 في لمناتج المحمي اإلجمالي. المبحث الثاني> االطار المفاهيمي والمعر 

 المبحث الثالث> العالقة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي اإلجمالي. 
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 المبحث االول

 صدمات النفطيةلماالطار النظري 

  لصدمة النفطيةاالمطمب االول> االطار المفاهيمي   

يقصد بالصدمة في االقتصاد عمى انيا حدوث تغير مفاجئ في متغير اقتصادي او اكثر وان 
ىذه الصدمة تكون اما ايجابية او سمبية. الصدمة االيجابية تؤدي الى زيادة قيمة المتغير، في 

 حين الصدمة السمبية تؤدي الى انخفاض قيمة المتغير.  

جئ وخارج عن السيطرة ولو تأثير كبير عمى ، بانيا حدث مفاويمكن تعريف الصدمة ايضاً 
االقتصاد، وىي تعبير عن اضطرابات غير مرغوب بيا في االقتصاد فتأثر عمى سموك المشاريع 

الخصائص ىي: حدث مفاجئ، 1ومما تقدم نجد ان لمصدمة االقتصادية مجموعة من  1والعوائد
وسريع وغير متوقع خارج سيطرة الحكومات يصيب االسواق المختمفة، كما في طفرة اسعار النفط  

االموال دوليا وتنعكس في  رؤوسوانييار االسواق المالية والصدمات التي تصيب حركة 
الناتج المحمي اضطرابات في التمويل قصير االجل ويؤدي بالنتيجة النيائية الى التأثير عمى 

 2االجمالي.

الصدمة النفطية عمى انيا نقض انتاج النفط الخام  Maneraو  Bastianinو عرف كل من 
بانيا تغير حاد   Nyangarikaفي حين ذكر  3بسبب االضطرابات السياسية في الشرق االوسط.

ن، ويمكن ان في اسعار النفط، مما يؤثر بشكل كبير عمى مستوى االنتاج ومستوى المعيشة لمسكا
 4تكون ىذه التغييرات ناتجو عن تغيير في ظروف سوق النفط، يميو انخفاض حاد في االنتاج.

ويمكن تفسير الصدمة النفطية عمى انيا ارتفاع او انخفاض في سعر برميل النفط الخام بصورة 
الخام انخفاض سعر النفط  يعودوغير متوقعة، نتيجة لظروف اقتصادية او سياسية. فقد  مفاجئة

الى اكتشاف ابار منتجة جديدة او عدم االلتزام بالحصص المقررة لممنتجين او حدوث ازمات 
الصدمة النفطية بانيا  Nordhausسياسية او احداث امنية في البمدان المنتجة لمنفط. و يرى 

                                                 
1
 Pans vargugis, and others,(2004) Exogenous shock in law income countries 

,economic policy issues and there roll of international community , World Bank, p6 
2
 .27(، االصِح اٌّاٌيح ِٚغرمثً الرصادياخ اٌحياج، داس اٌذورٛس ٌٍعٍَٛ، تغذاد، ص2011عاٌُ ِحّذ عثٛد)  

3
 Bastianin, A & Manera, M. ,(2014) How does stock market volatility react to oil 

shocks ?, p55 
4
 Nyangarika, A. M. (2018) Correlation of oil price and gross domestic product in oil 

countries, p 42. 
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سوق النفط  1تحول داخمي في منحنى العرض لمنفط الخام ناتج عن احداث سياسية خارجو عن
. ويمثل التحدي االول في فيم السبب الذي يجعل صدمات اسعار النفط تقمل 2تصاد الكميواالق

من االنتاج الحقيقي في المقام االول. اذ ان ىناك مجموعتان اساسيتان من االسباب ىما: 
اي صدمة لسعر الطاقة عمى  تأثيرعمى اجمالي الطمب. ان  التأثيراتعمى االنتاجية و  التأثيرات

ينطوي عمى استبدال عوامل اخرى لمطاقة استجابة الرتفاع اسعار الطاقة، عمما لن االنتاجية 
عمى المدى القصير حتى يحدث االستبدال. ومن االليات االكثر  لئلنتاجيةتكون ىناك استجابة 

احتماال ان تعمل صدمات االسعار من خبلل الطمب الكمي، اذ ان ارتفاع اسعار الطاقة ينتج 
  3يدفع االحتياطي الفيدرالي الى تشديد السياسة النقدية و ابطاء االقتصاد. عنو تضخم، مما قد

والتي  المفاجئة في توزان السوق النفطي ويمكن ان تعرف الصدمة النفطية بانيا االختبلالت
تؤدي الى ارتفاع او انخفاض حاد في سعر النفط، مثل عدم االستقرار يستمر لمدة زمنية معينة 

ر في العرض او الطمب او االثنين معا مع عدم القدرة لممعروض النفطية عمى نتيجة لعوامل تؤث
مما  4سد حاجة السوق العالمية، او الصراعات واالزمات الدولية التي تؤثر عمى امدادات النفط.

 .م من استعراض التعريفات المختمفةتقد

في سعر النفط الخام ارتفاعُا  مفاجئ وسريع إن صدمة النفط تعني تغير ةومما تقدم ترى الباحث
أو انخفاضًا ناتج عن ظروف أمنية أو اضطرابات سياسية في البمدان المصدرة لمنفط او ظروف 
دولية خارج سيطرة تمك البمدان, وينتج عنيا أثار سمبية أو ايجابية لمدول المصدرة والمستوردة 

 عمى حد سواء.

 المطمب الثاني> انواع الصدمات النفطية

تعكس حدوث فائض او عجز في عرض النفط بالمقارنة بالطمب  صدمة العرض النفطي>اوال. 
 تنتجداخل او خارج السوق النفطية العالمية  تحصلعميو وبشكل غير متوقع بسبب عوامل عدة 

عنيا تقمبات وتحركات ارتدادية في اسعار النفط. كاكتشاف حقول جديدة ذات انتاجية كبيرة او 
الحقول المنتجة الحالية، او نضوب بعض االبار النفطية او انقطاع جزء من ارتفاع في انتاجية 

                                                 
1
 International Journal of Energy Economics and Policy Vol8, No5.P145 

1
 Nordhaus, W. D. (2007) , Who's afraid of a big bad oil shock? Brookings papers on 

Economic Activity , p222 
2
  Ibid , p222 

4
(، لياط ٚذحٍيً ذأثيش اٌصذِاخ إٌفطيح عٍٝ اٌغياعح اٌّاٌيح في 2018عثذ فشحاْ ) ءععيذ صاٌح، اعشا ءاعشا 

 .59ص اٌغٕح اٌثاٌثح، 1اٌعشاق، ِدٍح وٍيح اٌىٛخ اٌداِعح، اٌّدٍذ اٌثأي اٌعذد 
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التي سيتم التعرض ليا  -.ان الشواىد التاريخية 1امدادات النفط بسبب حروب وكوارث طبيعية 
لمصدمات التي ترتب عمييا قصور في االمدادات النفطية لمسوق العالمية،  –في الفقرة القادمة 

، والثورة االيرانية عام 1973في عام  إلسرائيلكحضر بيع النفط العربي لمبمدان المساندة 
، واالزمة 1990عام  الثانية، وحرب الخميج 1980االيرانية عام  –، والحرب العراقية 1979

، والعقوبات عمى النفط االيراني عام 2003عام  الثالثة، حرب الخميج 2002عام  الفنزويمية
، فضبل عن االضطرابات السياسية واالمنية 2013-2011، والحرب االىمية الميبية لممدة 2011

 2يرة.في مناطق انتاج النفط الخام الرئيسة في السنوات االخ

ن اي تحول في الطمب العالمي عمى النفط يعد ميم ولو اثر  ا. صدمة الطمب النفطي> ثانيا  
كبير عمى التغيرات في جانب المعروض منو في التقمبات والصدمات السعرية، كما تعد بمثابة 
ب مقياس لمتغييرات في النشاط االقتصادي العالمي الحقيقي، والذي يعد المؤثر االساس عمى الطم

النفطي باالرتفاع او االنخفاض. ان التغييرات المفاجئة في الطمب االستيبلكي الوقائي الناتج من 
خوف نقص االمدادات المستقبمية عمى النفط يعد محرك اساس الرتفاع اسعار النفط العالمية 

كما  2003وسبب مباشر لحدوث الصدمات وباالخص في السنوات االخيرة اي ما بعد عام 
 3يو الدراسات الحديثة.تشير ال

وتعني وقوع متزامن لمتغييرات في مستويات الطمب العالمي عمى النفط الصدمة المزدوجة>  .ثالثا  
ومستويات عرض النفط العالمي في نفس المدة. لذا تسمى بصدمة مزدوجة مسببة بارتفاع او 

جاىات التحول، فاذا انخفاض حاد في اسعار النفط العالمية في السوق النفطية الدولية حسب ات
كان ىناك طمب متزايد عمى النفط في االسواق العالمية لبلستيبلك الحالي والمستقبمي، وبنفس 
الوقت كان ىناك نقص في المعروض النفطي واالمدادات النفطية سيولد ذلك ضغطا كبيرا 

والطمب ومتسارعا لرفع االسعار في السوق الدولية، اما اذا كان  الحالة معاكسة لممعروض 
. ويمكن ان نصنف الصدمات النفطية 4النفطي كانت الصدمة وحركة االسعار معاكسة وسمبية

 حسب نوع التأثير الى صدمتين:

يقصد بالصدمة النفطية االيجابية حصول زيادة مفاجئة في  . الصدمة النفطية االيجابية>اوال  
االثر االجمالي لتمك الصدمة بحسب الوزن النسبي لمصادرات  اسعار تصدير النفط، ويختمف

                                                 
1

(، ذحٛالخ عٛق إٌفظ اٌذٌٚيح ٚأعىاعاذٙا عٍٝ ِٕظّح اٚته ِع اشاسج خاصح 2020ِحّذ خٛاد خّعح )  

 . 121حح دورٛساٖ غيش ِٕشٛسج ِمذِح ٌىٍيح االداسج ٚااللرصاد/ خاِعح اٌىٛفح، صٌٍعشاق، اطشٚ
2
  Andreas, G.,(2016) Oil price shocks: A measure of the exogenous and endogenous  

supply shocks of crude oil , Oxford institute for energy studies, UK , p5-9 
3
 Ibid , p 6  

4
 122ِحّذ خٛاد خّعح ، ِصذس عاتك روشٖ ، ص 
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ذا النوع من دورا من خبلل الصدمات بدخول االقتصاد في مرحمة ٘النفطية في الدخل القومي ،ول
الحكومي فيزداد  االستيبلكالتوسع )االنتعاش( من الدورة االقتصادية التأثير االيجابي عمى 

الدولة تعتمد عمى القطاع التصديري كمصدر اساسي لتمويل السيما إذا كانت  االنفاق العام،
ذا ما ينعكس بطبيعة الحال عمى بعض المتغيرات االقتصادية الكمية كاالنتاج ىا العام، و يإنفاق

بلك الحكومي ستزيد الطمب الكمي ويؤدي الى ناتج يالمحمي والطمب الكمي، فالزيادة في االست
االستخدام لعناصر االنتاج، شريطة عدم بموغ االقتصاد اعمى فتزداد الدخول، ويرتفع مستوى 

ذه ٘ائية لمصدمة النفطية )الموجبة( كانت توسعية، ويإن االثار الن1 مستوى التشغيل الكامل
النامية المصدرة لمنفط في  عمى الدول إيجاباً  التي انعكستا العديد من الدول يدتيالصدمة ش

ا، إال يفاعا موازين مدفوعات تمك الدول وزيادة ايراداتدت أسعار النفط إرتيالسبعينات، عندما ش
يأة لمتوسع في حجم االستثمارات يا لم تكن ميذه الدول والطاقات االنتاجية فييأن برامج التنمية ل

 2ناك فجوة بين االصول المالية واالستثمارات الحقيقية.ىوأصبح 

ي حصول انخفاض مفاجئ في اسعار الصادرات النفط، وأن ىو . الصدمة النفطية السمبية> ثانيا  
عمى حجم عوائد  تأثيربوط في سعر السوق العالمي لمسمع النفطية المصدرة وما لذلك من يذا الى

بتقمص الفرص االستثمارية عمى الخطط االنفاقية لمدولة، فينخفض  بعدالصادرات ستؤثر فيما 
مستويات  ومي، وينخفض االنتاج لتنخفض معالطمب الك بانخفاضاالنفاق العام مصحوبا 

 .3االستخدام

 لمصدمات النفطية التاريخية المطمب الثالث> األصول

الى وقتنا الحاضر، فمنذ ذلك الوقت لم  1973شيد العالم عدة صدمات نفطية وبدأ من عام 
تستقر اسعار النفط العالمية عند مستوى معين اال لمدد قميمة، مخمفة اثار واضحة عمى البمدان 
المنتجة والمصدرة لمنفط من جية والبمدان المستيمكة والمستوردة وعمى مستوى النشاط االقتصادي 

 لعالمي، وادناه عرض الىم الصدمات التي شيدتيا السوق النفطية العالمية: ا

وىي اول صدمة نفطية تعرضت ليا سوق النفط العالمية، وتعد  (>96;3-95;3اوال . صدمة )
صدمة ايجابية لمبمدان المنتجة والمصدرة لمنفط، و سمبية عمى البمدان المستيمكة والمستوردة 

                                                 
2
 Daniel Rees,(2013) Terms of Trade Shocks and Incomplete Information, Research 

Discussion Paper, 9-2013, Economic Research Department, reserve Bank of Australia, 

July.  P32 
2

، ،عّاْ، داس اٌحاِذ ٌٍٕشش 1اٌعششيٓ ِماستاخ الرصاديح، ط ( ِٛسٚثاخ اٌمش2004ْعاٌُ ذٛفيك إٌدفي  )  

 121ص
3
 58اعشاء ععيذ صاٌح, اعشاء عثذ فشحاْ, ِصذس عاتك روشٖ ص  
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  11الى  1974دوالر/برميل قبل شير من عام  3من فط الخام لمنفط، وقفزت اسعار الن
دوالر/برميل تقريبا وسميت بصدمة تصحيح االسعار. قبل ىذا التاريخ كانت السوق النفطية 
تتحكم بيا سبع شركات نفطية متعددة الجنسيات وكانت متفقة ومجتمعة وتسيطر عمى جميع 

وتصدير وتسعير النفط و تمكنت من فرض اسعار االمدادات النفطية العالمية وتتحكم باستخراج 
ثابتو تتبلئم مع مصالحيا ومصالح بمدانيا التابعة ليا وجردت البمدان الغنية بالنفط من مواردىا 
وابتمعت ارباحيا، ولكن بعد سبعينات القرن الماضي شيد االسواق النفطية العالمية تطورات غير 

ية وارتفع الطمب العالمي لمنفط، كما اتحد مصدري مسبوقة فقد نمت وازدادت االمدادات النفط
النفط الرئيسيين عبر منظمة اوبك، فضبل عن انييار نظام بريتون وودز السعار الصرف الثابتة 
وانخفاض قيمة الدوالر االمريكي، وتأميم العديد من البمدان النامية المصدرة لمنفط صناعتيا 

واردىا النفطية, وتحصمت عمى نصيب اكبر من النفطية، واسست شركات نفط وطنية الدارة م
االرباح واصبحت قادرة عمى رفع اسعار النفط الى المستويات التي تخدم مصالحيا. وانتقمت 

ومن نتائج ىذه الصدمة  1الثروة من الدول المستوردة لمنفط الى البمدان المنتجة والمصدره لو.
لمنفط، اما البمدان المستيمكة الصناعية فقد ادت  ارتفاع العوائد النفطية لمبمدان المنتجة والمصدرة

ىذه الصدمة الى نتائج سمبية كانخفاض معدل النمو االقتصادي فييا بشكل واضح، وزيادة 
اعبائيا المالية لبلستيرادات النفطية مما ادى بيا لمبحث عن مصادر بديمة لمنفط والعمل عمى 

ر جذري في المدفوعات الدولية فأصبحت ترشيد االستيبلك النفطي. وولدت ىذه الصدمة تغي
البمدان الصناعية المستوردة والمستيمكة لمنفط عرضة لمعجز في موازين مدفوعاتيا والبمدان 

في  عدم االستقرارالنامية والمصدرة لمنفط مركزا لمفائض, وتعد ىذه الصدمة بداية الصدمات و 
 . 2السوق النفطية

منة البمدان المنتجة والمصدرة لمنفط في منظمة : استمرت ىي(1:;3-;9;3ثانيا . صدمة )
% من االنتاج 60اوبك عمى السوق النفطية خبلل عقد السبعينات وكان انتاجيا يزيد عمى 

العالمي لمنفط، ودخمت الى السوق النفطية امدادات جديدة من المكسيك وبحر الشمال واالسكا 
. ورافق ذلك 3يفوق العرض النفطي لطمبا ولكنيا كانت محدودة ولم تمبي الطمب المتزايد وبقى

انخفاض العرض النفطي العالمي بسبب التوترات السياسية في ايران واندالع الثورة فييا ضد نظام 
والتي تسببت بوقف انتاجيا النفطي وتصديره فوصمت اسعار النفط العالمية الى 1979الشاه عام 

                                                 
1

( ٔمّح إٌفظ ويف ذؤثش اٌثشٚج إٌفطيح عٍٝ ّٔٛ االُِ، ذشخّح: ِحّذ  ٘يثُ دشٛأي، 2014ِايىً سٚط )  

 .37-36صِٕرذٜ اٌعاللاخ اٌعشتيح ٚاٌذٌٚيح، لطش، 
2

( دساعاخ في الرصادياخ إٌفظ ٚاٌغياعح إٌفطيح، 1979ِحّذ اص٘ش اٌغّان، صوشياخ عثذ اٌحّيذ تاشا ) 

 .324ِؤعغح داس اٌىرة ٌٍطثاعح ٚإٌشش، اٌّٛصً، ص 
3

( اٌذٚالس ٚدٚسٖ ٚذأثيشٖ في اععاس اٌز٘ة ٚإٌفظ ٚاٌعّالخ االخشٜ ٚدٚس اٌعشاق 2014فؤاد لاعُ االِيش ) 

 .305ذغعيش إٌفظ، داس اٌغذـ تغذاد، ص اٌّمثً في
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االيرانية  –دوالر/برميل. واستمرت باالرتفاع مطمع الثمانينات بسبب الحرب العراقية  30حاجز 
التي ادت الى توقف تصدير النفط الخام في البمدين و نقص االمدادات النفطية، فضبل عن 
انخفاض قيمة الدوالر االمريكي نتيجة ضخ البنوك االمريكية لكميات كبيرة منو في االسواق 

. وبسبب ىذه الصدمة االيجابية لمبمدان 1ة لمسيطرة عمى ازمة االئتمان وخفض اسعار الفائدةالمالي
الخام، ازدادت االيرادات النفطية،  المنتجة والمصدرة لمنفط المتمثمة باالرتفاع الكبير السعار النفط

 .2اما بالنسبة لمدول المستيمكة والمستوردة كانت نتائج الصدمة سمبية عمييا

: بعد الطفرات االيجابية التي شيدتيا السوق النفطية خبلل عقد 8:;3 . صدمة عامثالثا  
السبعينات واالنتعاش الذي شيدتو السوق وبعد ان اصبح زمام االمور في السوق النفطية العالمية 
بيد الدول المنتجة والمصدرة لمنفط وتحقيق عوائد مالية كبيرة، فيما تضررت الدول الصناعية 

. واصبح انتاج النفط 1983لمنفط، وزادت المنافسة بين البمدان المصدرة لمنفط عام  المستوردة
االنكميزي من بحر الشمال يزيد عمى انتاج كل من ليبيا والجزائر ونيجيريا مجتمعة، ولم تتخذ 
االوبك سياسة واجراءات حكيمة لمحفاظ عمى االسعار المرتفعة والمعقولة التي بمغتيا خبلل عقد 

نات وبداية الثمانيات، فضبًل عن تنافس اعضاء االوبك فيما بينيم لمحصول عمى عائدات السبعي
اكبر من خبلل زيادة االنتاج واغراق السوق النفطية بدل من ان تكون زيادة العائدات بواسطة 
الحفاظ عمى سعر النفط والعمل عمى رفعو، مما ادى الى تراجع وانخفاض اسعار النفط العالمية، 

 3عن خفض سعر نفط بحر الشمال من قبل شركة النفط الوطنية االنكميزية بمقدار فضبًل 
. وشيدت اسعار النفط تحوال 3دوالر/برميل، الدور االساس والشرارة التي ضربت اسعار النفط

 10وتعرضت اسواق النفط العالمية ليزة شديدة وانيارت االسعار الى مادون  1986كبيرا عام 
االشير من ىذا العام واطمق عمى ىذا االنخفاض الحاد والسريع بعد  دوالر/برميل في بعض

وعادت  4ارتفاعو في عقد السبعينات ومطمع الثمانينات بالصدمة النفطية المضادة او السمبية
السوق النفطية تتحكم بيا الدول الصناعية المستوردة لمنفط مما اثر سمبا في اقتصاديات البمدان 

ت فوائضيا المالية النفطية وانكمش االقتصاد فييا، وضعفت قدرة بعضيا المنتجة لمنفط، وانخفض
عن الوفاء بديونيا الخارجية العتمادىا الكبير عمى النفط في الحصول عمى العمبلت االجنبية 

                                                 
1

-152ِىرة تغذاد ٌٍطثاعح ٚإٌشش، اٌعشاق، صاٌطثعح االٌٚٝ، ( الرصادياخ إٌفظ، 2020حاذُ اٌمشتشي ) 

153. 
2

تيشٚخ، ٌثٕاْ، اٌطثعح اٌثأيح، ( ِغرمثً إٌفظ اٌعشتي، ِشوض دساعاخ اٌٛحذج اٌعشتيح، 2006حغيٓ عثذ هللا ) 

 .240ص
3

-312فؤاد لاعُ اِيش، اٌذٚالس دٚسٖ ٚذأثيشٖ في اععاس اٌز٘ة ٚاٌعّالخ االخشٜ ...، ِصذس عاتك روشٖ ، ص 

313. 
4

( الرصاد إٌفظ ٚاالعرثّاس إٌفطي في اٌعشاق، تيد اٌحىّح، اٌعشاق، اٌطثعح االٌٚٝ، 2011احّذ تشيٙي عٍي )  

 . 102ص
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وعدم تنوع صادراتيا. ان ىذه االنتكاسة في اسعار النفط العالمية حدثت بسبب الزيادة الكبيرة في 
ارج منظمة االوبك مع تناقص الطمب العالمي عمى النفط من قبل بمدان انتاج النفط من خ

ن وكالة الطاقة الدولية استيبلكيا لمنفط وعدم وجود اتفاق بين االمنظمة، فضبًل عن تخفيض بمد
بمدان منظمة االوبك عن االلتزام بالحصص المقررة وخرق بعض اعضائيا االتفاقات الخاصة 

الى زيادة المعروض النفطي في السوق الدولية، وانخفاض االسعار  بإنتاج و بيع النفط مما ادى
 . 11وحدوث صدمة سمبية لمدول المنتجة والمصدرة لمنفط الخام

 إلى 1990 حدثت الصدمة من جراء غزو العراق لمكويت في أب >1;;3 صدمة عام .رابعا  
 أب في يومًيا برميل مبليين 4 بنحو والعراق الكويت إنتاج إجمالي ، أد انخفض1991 مارس
( األول وكانون (نوفمبر) الثاني تشرين (وبحمول ؛ 199 ويوليو مايو في ةمتوسط عن 1990
 من ٪7.6 يعادل األخير االنخفاض .السابق المتوسط عن مميون 4.6 بمقدار انخفض ،1990
 من الرابع الربع إلى 1990 عام من الثاني فمنذ الربع .أوبك إنتاج من ٪19 و العالمي اإلنتاج
  بارتفاع لمبرميل، دوالًرا 30.00 إلى دوالًرا لمبرميل 16 من النفط سعر ارتفع ،1990 عام

2السابقة النفطية الصدمات في الضعف من يقرب ما مثل كبيًرا يكون يكاد 86.3٪
.  

تعرضت اسواق النفط العالمية الى صدمة  1998: في عام (:;;3-9;;3خامسا . صدمة )
حادة ادت الى انييار اسعار النفط ، وعمى خبلف الصدمات السابقة التي كانت اغمبيا ناتجو 
عن زيادة العرض النفطي او انخفاضو، فيذه الصدمة انيارت اسعار النفط ألسباب تتعمق بجانب 

صاديات االسيوية الكبرى الى موجة ركود حادة في الطمب عميو. فخبلل ىذه المدة تعرضت االقت
عرفت بأزمة النمور االسيوية وىذه االقتصاديات تعد المحرك الرئيس والقوة  1997نياية عام 

الدافعة لتنامي الطمب العالمي عمى النفط . وكانت ىذه الصدمة من اصعب المدد عمى منطقة 
. 3خطيرة عمى العوائد النفطية لمنتجي النفط  الشرق االوسط والخميج العربي لما خمفتو من اثار

بعد  1998دوالر لمبرميل عام  12،3وانخفض متوسط سعر النفط الخام خبلل ىذه االزمة الى 
دوالر/برميل نياية نفس 10بل انيار الى اقل من  1996دوالر/برميل عام  20،3ان كان 

 4العام.

                                                 
1
 Tatom, J. A. (1993). Are There Useful Lessons from the 1990-91Oil Price 

Shock?. The Energy Journal, 14(4).p(138) 
2
( ٔفظ اٌخٍيح تعذ اٌحشب عٍٝ اٌعشاق اعرشاذيدياخ ٚعياعاخ، ِشوض االِاساخ ٌٍذساعاخ 2006ذِٛاط ٚاٌيٓ ) 

 .101ٚاٌثحٛز االعرشاذيديح، اتٛ ظثي، اٌطثعح االٌٚٝ، ص 
3
 .215ٚاالعرثّاس إٌفطي في اٌعشاق، ِصذس عاتك روشٖ، ص احّذ تشيٙي عٍي، الرصاد إٌفظ  
4

ٔيفيٓ حغيٓ, أٙياس اععاس إٌفظ ٚذذاعياذٗ عً دٚي ِدٍظ اٌرعاْٚ اٌخٍيدي, ٚصاسج االلرصاد, االِاساخ  

 .17, ص2016اٌعشتيح اٌّرحذج, 
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، والتي تسببت 2003ا العام عام بعد االحداث التي شيدى :(4117-4116سادسا . صدمة )
باختبلل التوزان بين العرض والطمب عمى النفط الخام، فأحداث العراق والتوترات السياسية 
واالمنية في المنطقة وبمدان االوبك زادت المخاوف العالمية في حدوث نقص في االمدادات 

المتحدة االمريكية والذي  النفطية، فضبل عن النمو االقتصادي في البمدان االوربية والواليات
تسبب بزيادة الطمب عمى النفط، مع انخفاض االنتاج النفطي في نيجيريا، روسيا، والمسكيك، 

بحيث ارتفعت  2005و 2004ىذه العوامل مجتمعة احدثت ثورة جديدة في اسعار النفط عامي 
والر /برميل د 50، ثم قفزت الى 2004دوالر/برميل عام  36االسعار الى ما يزيد عن حاجز 

وازدادت  1997% عما كانت عميو عام 60، فتجاوزت نسبة االرتفاع باألسعار  2005في عام 
 1معيا العوائد النفطية لمبمدان المصدرة لمنفط الخام.

 2004الذي بدا منذ عام  : استمرت اسعار النفط باتجاىيا الصعودي:411سابعا . صدمة عام 
، نتيجة لمتوترات في شرق تركيا وانخفاض 2007عام 2دوالر/برميل في ت 90حتى وصمت الى 

دوالر/برميل في شير تموز 147قيمة الدوالر االمريكي، واستمرت باالرتفاع الى ان وصمت الى 
م نفسو انيارت الى بعد االىتمام بالتجارب الصاروخية االيرانية، لكنيا ف نياية العا 2008عام 
شيد صدمتين ألسعار النفط، صدمة ارتفاع في منتصف  2008. وفي عام 2دوالر/برميل 38

دوالر/برميل، وصدمة انخفاض وفييا  150العام حيث وصمت اسعار النفط الى ما يقارب 
دوالر /برميل نياية العام نفسو.  ان من اىم  40انخفضت اسعار النفط الخام الى ما دون 

التي ادت الى ارتفاع اسعار النفط وحدوث صدمة االرتفاع ىو زيادة الطمب العالمي عمى  اسباب
النفط نتيجة زيادة استيبلك الطاقة في البمدان الناشئة في شرق اسيا وارتفاع معدل النمو 
االقتصادي العالمي، بالمقابل ضعف االمدادات النفطية وقمة المعروض من النفط الخام في 

ة فضبل عن كثرة المضاربات بالعقود النفطية اآلجمة في السوق النفطية العالمية. السوق الدولي
لكن في نياية العام نفسو انيارت اسعار النفط بسرعة متسببة في صدمة انخفاض، النخفاض 
الطمب العالمي عمى النفط بسبب االزمة المالية العالمية وانييار المصارف والشركات العقارية 

. ان ىذه الصدمة 3الى ذلك انخفاض المضاربة في االسواق النفطية العالمية االمريكية، اضف
كما ىو حال الصدمات النفطية السابقة من حيث تأثيرىا باإليجاب او السمب عمى البمدان 

 المنتجة والمصدرة لمنفط او عمى البمدان المستيمكة والمستوردة لو.

                                                 
1
 .158حاذُ اٌمشيشي، الرصادياخ إٌفظ، ِصذس عاتك روشٖ، ص 
2

 .216احّذ تشيٙي عٍي، الرصاد إٌفظ ٚاالعرثّاس إٌفطي في اٌعشاق، ِصذس عاتمح روشٖ، ص  
3

(، اٌشتح اٌثرشٌٚي ٚذأثيشٖ عٍٝ إٌشاط االلرصاد دساعح لياعيح ٌحاٌح اٌدضائش خالي اٌّذج 2018تٍعٛاد ٔٛاي  ) 

 1ٚعٍَٛ اٌرغييش، خاِعح تاذٕٗ  ، اطشٚحح دورٛساٖ غيش ِٕشٛسج وٍيح اٌعٍَٛ االلرصاديح ٚاٌرداسيح1973-2013

 .134-133اٌحاج ٌخضش، ص
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تو اسعار النفط  العالمية لممدة التي تمت : بعد االنتعاش التي شيد4137ثامنا . صدمة عام 
, بدأت بوادر صدمة اسعار اخرى  في السوق النفطية, حيث 2008االزمة المالية العالمية عام 

, واستمرت 2014بدأت االسعار باالنخفاض التدريجي بعد الدخول لمنصف الثاني من عام 
وبانخفاض اكثر من  2015دوالر/برميل عام  53اسعار النفط الى  انخفضتباليبوط الى ان 

بشكل  2015. وانخفضت اسعار النفط خبلل عام 20111النصف عن مستوى االسعار عام 
-33.7، اذ تراوحت معدل اسعار سمة اوبك الشيرية 2005واضح لتبمغ اقل من مستوياتيا عام 

ح خبلل النصف الثاني من العام المذكور لتصل دوالر/برميل، اال ان االنييار الكبير اتض 62.2
 2016دوالر/برميل، واستمر االنخفاض بأسعار النفط العالمية بداية عام  40الى ما دون عتبة 
دوالر/برميل بداية العام المذكور لتتراوح معدالتيا الشيرية لسمة خامات  30لتيبط الى ما دون 

اسباب ىذه الصدمة واالنتكاسة ألسعار النفط  . ومن2دوالر/برميل 51.7و  26.5اوبك ما بين 
، انخفاض معدل نمو الطمب العالمي عمى النفط، واستمرار زيادة 2016-2014الخام لممدة 

االمدادات من البمدان المنتجة لو، وتوجو البمدان المصدرة لمنفط الى المحافظة عمى حجم ومقدار 
فض االنتاج ورفع االسعار، فضبل عن انتاجيا لضمان حصتيا في السوق النفطية بدال من خ

نجاح الواليات المتحدة االمريكية في استغبلل المصادر غير التقميدية لمنفط والغاز، وارتفاع 
مؤشر سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل العمبلت الرئيسية وباألخص بعد قرار مجمس 

مما ساىم  2015نياية عام  االحتياط الفيدرالي االمريكي بزيادة معدالت الفائدة عمى الدوالر
. وكان تأثير الصدمة النفطية 3بانخفاض اسعار النفط العالمية خوفا من ارتفاع معدالت التضخم

سمبيا عمى البمدان المنتجة والمصدرة لمنفط وباألخص البمدان التي يمثل النفط الجزء االكبر من 
النصف وانخفاض  الى انصادرتيا، فادت الصدمة النفطية الى انخفاض مداخيل تمك البمد

 عمى نفقاتيا العامة والميزان التجاري. بالسمب نعكسواردتيا مما ا

 4141تاسعا . الصدمة المزدوجة عام  

في ضرب االقتصاد العالمي من خبلل ضربو لثاني اكبر اقتصاد في  فايروس كورنا أسيم     
العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية وىو االقتصاد الصيني، ثم انتقالو لغالبية الدول األخرى، 

كورونا"، وكنتيجة لعدم وجود  روسيامما جعل منظمة الصحة العالمية تطمق عميو "جائحة ف
 ول العالم لحظر التجوال كآلية لمحد من انتشاره، ىذا ما دفععبلج مناسب لو لجأت أغمب د

                                                 
1
 .162حاذُ اٌمشيشي، الرصادياخ إٌفظ، ِصذس عاتك روشٖ، ص  
2
 2ص .2016-2015ِٕظّح االلطاس اٌعشتيح اٌّصذسج ٌٍثرشٚي )اٚاته(, ذماسيش االِيٓ اٌعاَ اٌغٕٛيح  
3
 3-2ص اٌّصذس ٔفغٗ، ذماسيش االِيٓ اٌعاَ اٌغٕٛيح. 
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باالقتصاد العالمي لحالة الركود االقتصادي كما أشار صندوق النقد الدولي، بمعنى انخفاض 
ترافق مع , الطمب العالمي عمى السمع والخدمات وبالخصوص النفط مما تسبب بانخفاض أسعاره 

ط، حرب األسعار النفطية في الربع األول من ىذا العام بين تأثير فيروس كورونا عمى أسعار النف
روسيا والسعودية اثر فشل االتفاق فيما بينيم بخصوص استعادة تعافي أسعار النفط، حيث 
رفضت روسيا طمب السعودية بتخفيض اإلنتاج، من أجل محاربة النفط الصخري األمريكي، الن 

مريكي يدخل دائرة الجدوى االقتصادية وىذا ما رفع األسعار النفطية يجعل النفط الصخري األ
ترفضو روسيا، مما دفع حميف أمريكا، السعودية، إلغراق السوق النفطية باإلمدادات النفطية 

وىذا   دوالر لمبرميل لمواحد، 25وبالفعل ىذا ما حصل مما أدى النخفاض أسعار النفط ألقل من 
االتفاق بين روسيا والسعودية بشأن تعافي  إن فشل. ما شكل صدمة لبلقتصاد العالمي عموما

أسعار النفط بالتزامن مع كورونا فيروس الذي ضرب الصين ثم انتقل لباقي دول العالم، دفعا 
من جانب  الخامالنخفاض أسعار النفط بشكل عام من جانب وانخفاض استيراد الصين لمنفط 

ل دان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ببمفي  انتشارهو  يؤدي الفيروس بحصد األرواح فقطولم  ,آخر
توقف قوة العمل  بسبب المرض الناجم عن الفيروس، وبشكل غير و صدمة عرض سمبية رافقو 

مباشر بسبب قيود السفر وجيود الحجر الصحي والعمال الذين يقيمون في المنزل لرعاية أفراد 
أس المال والمدخبلت األسرة المرضى أو األطفال. كما سيتأثر العرض بانخفاض المواد ور 

و  الوسيطة بسبب االضطرابات في النقل واألعمال في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
قميمية. ستؤدي الصعوبات االقتصادية في جميع أنحاء  إلى العالم صدمة الطمب السمبية عالمية وا 

تقليل الطلب على السلع والخدمات في المنطقة، وعلى األخص النفط والسياحة
1          . 

     

 

 

  

                                                 
1
 Rabah Arezki and Ha Nguyen,(2020) Coping with a Dual Shock: COVID-19 and 

Oil Prices,  World Bank  ,p3-5.     

https://www.worldbank.org/en/about/people/r/rabah-arezki
https://www.worldbank.org/en/about/people/h/ha-nguyen
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 المبحث الثاني 

 االطار المفاهيمي والمعرفي لمناتج المحمي االجمالي

 توطئة

يعد الناتج المحمي االجمالي المؤشر االكثر شيوعا لقياس حجم النشاط االقتصادي الكمي 
الناتج المحمي اإلجمالي مؤشرا اقتصاديا مفيدا لمغاية، وقد اكتسب في العقود  يعد في البمد. و

األخيرة أىمية كبيرة. في الواقع، يطرح الناتج المحمي اإلجمالي العديد من المشاكل، لعل أبرزىا 
أنو ال يأخذ بعين االعتبار مسألة الرفاىية كما أنو غير مصمم ليعكس الحقائق االقتصادية 

ان العالم. في حال تم التفكير في زيادة قيمة الناتج المحمي اإلجمالي دون أي قيود، لمختمف بمد
فقد يخّمف ذلك عواقب اجتماعية وبيئية مروعة. في ضوء ىذه القيود، ظيرت مؤشرات بديمة 

أصبح الناتج المحمي اإلجمالي نوعا من المؤشرات األساسية في و  لتحديد الناتج المحمي.
تحديد ىذا المؤشر ميمة سيمة، وىو يسمح بإجراء مقارنة شاممة بين جميع  يعداالقتصاد، ال 

اقتصادات العالم. ولعل األىمية التي اكتسبيا الناتج المحمي اإلجمالي قد أعطتو حجما مبالغا فيو 
الناتج المحمي اإلجمالي مجرد مؤشر، بل يمثل  وال يعد وأىممت مشاكمو المفاىيمية والمنيجية.

ليات وماىية االقتصاد. في الواقع، من الممكن أن يكون الناتج المحمي اإلجمالي إطارا لفيم آ
الذي ظير منذ ثمانية عقود في ظروف اقتصادية مختمفة بشكل جذري عن الظروف الحالية، 
مفيدا لقياس مؤشرات اقتصاد صناعي مثل االقتصاد األمريكي، لكنو قد ال يكون أداة دقيقة 

 من البمدان النامية. لتحميل اقتصادات العديد

 الناتج المحمي اإلجمالي  المطمب االول> مفهوم

عموما، ُيعّرف الناتج المحمي اإلجمالي عمى أنو إجمالي القيمة النقدية لجميع السمع 
والخدمات المنتجة في دولة ما في فترة معينة، وعادة ما تمتد ىذه الفترة لسنة واحدة. 

في جمع قيمة االستيبلك  اإلجمالي المحمي الناتج لحساب استخداًما األكثر الطريقة وتتمّثل
  الفردي واالستثمار واإلنفاق العام والفرق بين الصادرات والواردات.

 (الواردات-)الصادرات نفاق العام + الناتج المحمي اإلجمالي= االستيبلك + االستثمار + اإل

https://www.bbva.com/es/tres-metodos-calcular-pib/
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، توجد مؤشرات أخرى مستمدة من الناتج المحمي اإلجمالي مثل الناتج فضبًل عن ذلك
المحمي اإلجمالي االسمي أو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي. وعمى الرغم من أن ىذه 

الناتج المحمي المؤشرات توفر معمومات دقيقة، إال أنيا تخمق بدورىا مشاكل في فيم 
يعود ظيور مصطمح الناتج المحمي اإلجمالي إلى فترة ما بين الحربين في الواليات و   اإلجمالي.

 1934المتحدة. اقترح سيمون كوزنتس، الخبير في المكتب الوطني لمبحوث االقتصادية سنة 
مي . في البداية، كان الناتج القو 19291صيغة الدخل القومي الحتساب خسائر أزمة سنة 

اإلجمالي الصيغة األكثر استخداما، واعتمد عمى قياس الخدمات والسمع المنتجة في بمد. عمى 
عكس ذلك، يقيس الناتج المحمي اإلجمالي مجموع الخدمات والسمع في بمد ما بغض النظر عن 

في الواليات  1942 سنة األولى اإلجمالي القومي الناتج إحصاءات ُنشرت مكان العمل. وقد
اقترح و  المتحدة األمريكية لتحميل الجدوى االقتصادية لبرنامج الرئيس فرانكمين روزفمت.

 المممكة قدرة لتقييم 1940االقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز صيغة أخرى سنة 
في الواقع، تتناقض صيغة كينز مع   عمى تصنيع األسمحة أثناء الحرب العالمية الثانية. المتحدة

، بينما اعتبره البريطاني الخاص لمقطاع تكمفة بمثابة العام اإلنفاق صيغة كوزنتس في أنو اعتبر
جزًءا من الطمب. وأخيًرا، أصبحت نسخة كينز ىي السائدة، وتم اعتمادىا بمثابة التعريف النيائي 

لحساب قيمة  الموحد الدولي المقياس اإلجمالي المحمي الناتج أصبح لمناتج المحمي اإلجمالي.
الذي حدد  1944سنة  وودز بريتون مؤتمر اإلنتاج االقتصادي في مختمف دول العالم بعد

مبلمح النظام االقتصادي العالمي بعد الحرب. ومع ذلك، لم تنتقل الواليات المتحدة األمريكية من 
  .2 1991 إعتماد الناتج القومي اإلجمالي إلى الناتج المحمي اإلجمالي حتى سنة

لقياس  اإلجمالي المحمي الناتج عمى االعتماد مغبة من تحذر الناقدة األصوات وما انفكت
عمى سبيل المثال، نما الناتج المحمي اإلجمالي لنيجيريا  مدى تطور اقتصاد ىذه الدولة أو تمك.

 اقتصاد أكبر، األمر الذي أدى إلى تصنيف ك2014و  2000بين سنتي  بالمائة 7 بنسبة
في االرتفاع. كما  والبطالة المدقع الفقر السنوات استمرت معدالت. ومع ذلك، خبلل تمك أفريقي

                                                 
1
   Bureau of Foreign and Domestic Commerce and Simon Kuznets.( 1934). National 

Income, 1929-1932. Washington: U.S. Government Printing Office. P21 
2
  Constanza, Robert, Maureen Hart, Stephen Posner, and John Talberth.( 2009). 

“Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress.” The Pardee Papers, No. 4. 

p22 

https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/02%20February/0207_history_article.pdf
https://www.economist.com/briefing/2016/04/30/the-trouble-with-gdp
https://www.economist.com/briefing/2016/04/30/the-trouble-with-gdp
https://www.economist.com/briefing/2016/04/30/the-trouble-with-gdp
https://foreignpolicy.com/2011/01/03/gdp-a-brief-history/
https://elordenmundial.com/bancor-bretton-woods-nunca-existio/
https://www.vox.com/2014/6/20/17587386/gdp-gnp-difference
https://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/key_quotes_en.html
https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2013/04/13/lurching-ahead
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2013/04/13/lurching-ahead
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2013/04/13/lurching-ahead
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 بالكادتحتل نيجيريا مرتبة متأخرة جدا عالميا فيما يتعمق بمؤشرات التنمية البشرية، و 
. في الواقع، حال الفساد والنزاعات 2015و  2010نقطة بين سنتي  0.03الوضع بنسبة  تحسن

، دون تحقيق النمو االقتصادي أخرى اكلمش المسمحة وبيئة االستثمار غير المناسبة، مع
وضمان الرفاىية لمشعب النيجيري رغم الثروة النفطية اليائمة التي تممكيا الببلد. وكان كوزنتس 
نفسو قد شدد عمى ضرورة التمييز بين مؤشرات النمو كّما ونوعا، وأكد أن الناتج المحمي 

ذلك إلى أن النمو قد يحدث بسبب زيادة  اإلجمالي ليس مؤشًرا عمى الرفاىية أو التنمية. ومردّ 
عدد السكان النشطين في الببلد أو اكتشاف موارد جديدة مثل الثروات النفطية، أو حدوث تطور 
تكنولوجي، وىو ما يحّسن اإلنتاج. في المقابل، تعتمد التنمية عمى تحسين التعميم والصحة 

يمّثل الناتج المحمي   1تماعي واإلنتاجية.والبيئة، فضبل عن تطوير البنية التحتية واإلدماج االج
اإلجمالي أي شيء لو قيمة نقدية، بعبارة أخرى أي شيء يمكن شراؤه أو بيعو. عمى العكس من 
ذلك، فإن الكثير من األشياء التي نقدرىا كبشر ليست ممموسة أو قابمة لمتبادل عمى غرار الصحة 

والمساواة والسبلمة العقمية. من ىنا تأتي معظم  واالستقرار الميني والسعادة والثقة في المؤسسات
مشاكل الناتج المحمي اإلجمالي، الذي يركز عمى اإلنتاج واالستيبلك بغض النظر عن تكمفتو 

، تعزز االختناقات االجتماعية والبيئية، وجودة ما يتم إنتاجو أو كيفية توزيعو بين السكان. نظرياً 
المرورية الناتج المحمي اإلجمالي عمى افتراض استيبلك كميات أكبر من البنزين، ولكن عمى 

 في المرورية االختناقات أكبر من تعاني التي المدينة األرجح، فإن سكان مدينة بنغالور اليندية،
، ال يعتقدون أن ىذا األمر يحسن مستوى معيشتيم. في الواقع، تؤدي األنشطة المموثة إلى العالم

مضاعفة النمو بشكل عام. في حال لّوث أحد المصانع نيًرا قريًبا، فإن اإلنفاق العام لتنظيف 
ا تؤدي إلى تساىم الجريمة أيًضا في تحقيق النمو، ألني النير سيزيد من الناتج المحمي اإلجمالي.

استخدام كاميرات المراقبة األمنية وأنظمة اإلنذار بشكل أكبر. كما أن قطع جميع أشجار غابات 
األمازون سيضاعف الناتج المحمي اإلجمالي لمعديد من البمدان. ىذا يعني ببساطة أن النمو 

حظى العمل يعتمد إلى حد كبير عمى اإلفراط في استغبلل الموارد الطبيعية. في المقابل، ال ي
، بقيمة الجوارالمنزلي والرعاية غير مدفوعة األجر والعمل التطوعي، والعبلقات العائمية وعبلقات 
ركائز أساسية   سوقية، وبالتالي ليس لو مكان في الناتج المحمي اإلجمالي. وتعتبر ىذه األنشطة

                                                 
1
  Boyd, James.( 2007). “Nonmarket Benefits of Nature: What Should Be Counted in 

Green GDP?” Ecological Economics Vol. 61, Issue 4: p720  

http://hdr.undp.org/en/composite/trends
http://hdr.undp.org/en/composite/trends
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol20-issue5/Version-7/M020576477.pdf
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
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 في الثغرات تسد امية ألنيالمرفاه االجتماعي واالقتصادي في جميع البمدان وال سيما في البمدان الن
. ولكن بما أنيا غير مدرجة في مؤشرات االقتصاد الكمي، فإنيا ال تحظى بالقيمة العامة الخدمات

 41 و امرأة مميون 606 تعمل في جميع أنحاء العالم،  السياسات العامة.التي تستحقيا ضمن 
من الناتج  بالمئة 9 . في حال حصل ىذا العمل عمى قيمة نقدية، سيمثلالمنزل في رجل مميون

 20 المحمي اإلجمالي العالمي، أكثر من قطاعات مثل التصنيع أو النقل. وتتجاوز ىذه النسبة
. بالتالي، يؤدي الناتج المحمي اإلجمالي إلى 1 في دول مثل الصين أو فرنسا أو األرجنتين بالمئة

أساسا، وينتشر أكثر في تحيز اجتماعي واقتصادي، حيث أن ىذا النوع من العمل تمارسو النساء 
البمدان النامية وبين الطبقات االجتماعية األكثر فقرًا. عبلوة عمى ذلك، ال يأخذ الناتج المحمي 
اإلجمالي في االعتبار جودة المنتجات والخدمات وتأثيرىا عمى مستوى عيش المستيمك. 

في حين انخفض سعرىا  األخيرة العقود في كبير بشكل الياتفية المكالمات جودة تحسنت مثبل،
يمكن أن يتراجع الناتج المحمي اإلجمالي إذا حققنا االكتفاء الذاتي و  حتى أصبحت تقريبا مجانية.

ذا قام شخص بقص شعره أو إصبلح سيارتو أو جز العشب وكنا أكثر سخاء مع اآلخرين. فإ
بنفسو أو ترقيع مبلبسو، أو قام بأي من ىذه الخدمات ألحد معارفو، فمن المفترض أنو يحرم 

، أنو عندما تتزوج امرأة ادييناالقتص بين المتداولة النكات إحدى ببلده من النمو. تقول
 .2الناتج المحمي اإلجماليبالميكانيكي الذي يصمح سيارتيا، ينخفض 

 كمقياس لمنشاط االقتصادي الناتج المحمي اإلجمالي المطمب الثاني> مساوئ 

من الميم مراجعة الناتج المحمي اإلجمالي من وقت آلخر لمتكيف مع التغيرات االقتصادية. 
أيضا إلى مواقف غريبة، من قبيل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في نيجيريا وىذا يؤدي 

في يوم  بالمئة 90، حيث نمت بنسبة 2014بعد مراجعة في سنة  دوالر مميار 509 بمقدار
كأساس لحساب ناتجيا  1990واحد. والمشكمة ىي أنو حتى ذلك الحين كانت نيجيريا تعتبر سنة 

 المحمي اإلجمالي، وىو معيار قديم لم يأخذ في الحسبان القطاعات التي ظيرت
شيء مماثل حدث بشكل مفاجئ في و  الميمة. النيجيرية األفبلم صناعة أو االتصاالت مثل

                                                 
1
 Ibid , p 34 .  

2
 Cobb, C.,T. Haistead, et al. (1995) if the GDP is up, y is America Down? The 

Atlantic Monthly, 276: p16 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4d0229cd-en/index.html?itemId=/content/component/4d0229cd-en&mimeType=text/html
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4d0229cd-en/index.html?itemId=/content/component/4d0229cd-en&mimeType=text/html
https://theconversation.com/why-our-obsession-with-gdp-ignores-harm-done-to-welfare-and-the-world-91763
https://www.shu.ac.uk/learn-more/gross-domestic-product
https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/04/07/how-nigerias-economy-grew-by-89-overnight
https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/04/07/how-nigerias-economy-grew-by-89-overnight
https://elordenmundial.com/cronicas-de-nollywood/
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 0.87 بنسبة إلسبانيا اإلجمالي المحمي الناتج ، ارتفع2014أوروبا. في أحد أيام أيمول/ سبتمبر 
جمالي الناتج المحمي لممممكة المتحدة بنسبةبالمئة الخاص بالمئة. ويرجع ىذا الظرف  0.7 ، وا 

إلى حقيقة أن ىذه البمدان كان عمييا االمتثال لموائح األوروبية، التي تمزم الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي بإدراج بعض األنشطة غير القانونية في الناتج المحمي اإلجمالي. وبفضل 

بحت إسبانيا األنشطة غير القانونية، مثل الدعارة واالتجار بالمخدرات والقمار غير القانوني، أص
 1والمممكة المتحدة بين ليمة وضحاىا أكثر ثراء.

إلى جانب ذلك، عمى الرغم من أن ىذه األنشطة غير القانونية لم يقع التبميغ عنيا سوى 
 سنة منذ رسميال غير االقتصاد مؤخرا في العديد من البمدان، إال أنو وقع اإلببلغ عن

ويشير ىذا إلى األنشطة التي لم يقع تسجيميا ألنيا تتم سرا لتجنب دفع الضرائب أو  .1993
ألنيا منتجات االستيبلك الذاتي، من بين أسباب أخرى. إلى جانب ذلك، تكمن المشكمة في 
صعوبة معرفة حجميا الفعمي، الذي غالبا ما يستيان بو. عبلوة عمى ذلك، في العالم، 

 الناتج من األقل عمى بالمئة 10 تمثل ويقدر أنيا الرسمية، من أكثر رسمية غير أعمال كىنا
في المناطق النامية مثل أفريقيا جنوب  بالمئة 30 إلى تصل أن يمكن والتي لي،اإلجما المحمي

 القيمة من الصعب أيضا حسابو  الصحراء الكبرى وأمريكا البلتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
، وىي نشاط رئيسي في رفاىية جزء كبير من سكانيا. النامية البمدان في الكفاف لزراعة الحقيقية
، إلى جانب العبء الثقيل لبلقتصاد الموازي واقتصادات الكفاف في التقدير طرق دقة عدم وتشير

أرقام إجمالي الناتج المحمي الخاصة بيم ال تعكس جزء كبيرا مما يحدث في  ىذه البمدان، إلى أن
 .2اقتصاداتيا

 الناتج المحمي االجمالي  بدائلالمطمب الثالث> 

بالنظر إلى المشاكل التي يطرحيا الناتج المحمي اإلجمالي، وقع اقتراح العديد من 
 مؤشر االقتصادية لمبمد، أشيرىا ىو المؤشرات البديمة عمى مدى العقود الماضية لتحميل الحالة

                                                 
1
 Ahmad, Nadim and Paul Schreyer.( 2016). “Are GDP and Productivity Measures Up 

to the Challenges of a Digital Economy?” International Productivity Monitor Number 

30 (Spring). P29. 
2
 Max-Neef, M. (1995), Economic growth and quality of life: a thresgpld hypothesis, 

Ecological Economics, 15(2): p117 

https://www.ine.es/prensa/np862.pdf
https://www.ine.es/prensa/np862.pdf
https://www.economist.com/briefing/2016/04/30/the-trouble-with-gdp
https://www.oecd.org/sdd/2389461.pdf
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https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/may/08/measuring-growth-gdp-africa
https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/may/08/measuring-growth-gdp-africa
http://www.rrojasdatabank.info/sida.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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. يركز مؤشر التنمية البشرية عمى ثبلثة جوانب مختمفة: حياة طويمة البشرية لمتنمية المتحدة األمم
ة؛ المعرفة، من خبلل السنوات العمر المتوقع عند الوالدوصحية، تقاس بالنظر إلى متوسط 
سنوات تعميم الكبار؛ ونوعية الحياة الكريمة، مع مراعاة المتوقعة من تعميم األطفال ومتوسط 

نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي. وعمى الرغم من أن مؤشر التنمية البشرية ال يأخذ في 
 1ال أنو يسمح لنا بتقدير التقدم البشري.االعتبار عوامل مثل البيئة أو الفقر أو عدم المساواة، إ

من جانبيا، ذىبت مممكة بوتان إلى أبعد من ذلك، حيث أخذت أيضا السعادة واالستدامة 
لمناسبة يوم السعادة العالمي  بعين االعتبار في مؤشر سعادتيا الوطنية اإلجمالية وىو مؤشر

مية المستدامة التابعة لبلمم اذار/مارس من كل عام اطمقت وحدة حمول التن 20الذي يوافق 
المتحدة تقريرىا السنوي عن السعادة يعتمد لتقرير عمى عدة مقاييس لتحديد مستوى سعادة 
المواطنين في مختمف دول العالم ابرز تمك المقاييس: مستوى المعيشة وظروف البيئة والدعم 

طنييا عوضًا عن دولة من حيث سعادة موا 153تم تصنيف  2020االجتماعي والفساد في عام 
في االعوام الماضية وصنفت الدول عمى اساس ستة متغيرات رئيسية تدعم رفاىية االفراد  156

رافق  2والمجتمعات ىي : الدخل والحرية والثقة ومتوسط العمر الصحي والدعم االجتماعي والكرم
 ثبلثين كمقياس لمتقدم في ىذا البمد. يضيف المؤشر 1972الناتج المحمي اإلجمالي منذ سنة 

ة والثقافية أو ، بما في ذلك الرفاىية النفسية والحكم الرشيد والتنوع والمرونة البيئيآخر مؤشرا
صحة المجتمع وحيويتو. من جية أخرى، تتمحور السياسات العامة حول مؤشر السعادة القومية 
اإلجمالية الذي ييدف إلى تحسين رفاىية السكان، ومعيم، سعادتيم. في المقابل، عمى الرغم من 

و من المشاكل، أن بوتان شكمت سابقة تاريخية، إال أن مؤشر السعادة القومية اإلجمالية ال يخم
 ألنو يقوم عمى أخبلقيات بوذية قوية ويرسي رؤية متجانسة ذات اتجاه واحد لمفيوم السعادة.

ويتكون من ثمانية  2011األمر سيان بالنسبة لمؤشر الرفاىية الكندي، الذي جرى إنشاؤه سنة و 
الديمقراطية والتعميم،  مجاالت: حيوية المجتمع واستخدام الوقت والبيئة والثقافة والترفيو، والمشاركة

وصحة السكان ومستوى المعيشة. عمى عكس بوتان، وقع استشارة الكنديين سابقا لبناء المؤشر 
وفقا العتباراتيم. عمى الرغم من أن كندا تواصل استخدام الناتج المحمي اإلجمالي، فقد 

                                                 
1
 Ibid , p67  

2
 Sustainable Development Solution Network, (2020) World Happiness Report, 

Chapter1: environments for happiness: an overview, p5 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://ophi.org.uk/policy/national-policy/gross-national-happiness-index/
https://ophi.org.uk/policy/national-policy/gross-national-happiness-index/
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مؤشر الرفاىية الكندي لتقييم احتياجات مجتمعيا وتحسين  الببلد في المنظمات عشرات اعتمدت
 ميزانية ،2019برامجيا أو خدماتيا. كما أطمقت نيوزيمندا، من جانبيا، ألول مرة في سنة 

، التي توجو استثمارات الدولة نحو رعاية الصحة العقمية ودعم مجتمعات الشعوب الرفاىية
األصمية وضمان رفاه الطفل وزيادة اإلنتاجية الوطنية والتحرك نحو اقتصاد مستدام والحفاظ عمى 

دفعت أيرلندا إلى استكمال باإلضافة إلى ذلك، ىناك أسباب مختمفة لمغاية  الخدمات االجتماعية.
الناتج المحمي اإلجمالي بمؤشر جديد والذي يتمثل باألساس في الدخل القومي اإلجمالي القابل 

، وىو رقم 2015سنة  بالمئة 26.5 بنسبة األيرلندي إلجماليا المحمي الناتج لمتعديل. فقد نما
في و   بالمئة. 8.7 وىي المتوقعة، النسبة مستحيل بالنسبة لبلقتصاد المتقدم والذي يتناقض مع

الواقع، يعود تشويو المؤشر إلى اإلعفاءات الضريبية السخية لمحكومة األيرلندية، والتي اجتذبت 
استثمارات كبيرة إلى الببلد من مختمف الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أفسدت صورة 

لقابل لمتعديل سنة االقتصاد األيرلندي. وىكذا، أطمقت أيرلندا ما يسمى الدخل القومي اإلجمالي ا
 بمغ ،2016 سنة في بينما ، الذي يقدم صورة أكثر دقة عن الحجم الحقيقي لبلقتصاد.2017
 189.2 حدود في اإلجمالي القومي الدخل وظل يورو، مميار 275.6 اإلجمالي المحمي الناتج
في  اإلجمالية القومية السعادة مؤشر من الفكرة استميام تجدر اإلشارة إلى أنو بعدو يورو. مميار

يدعو الدول األعضاء إلى تنفيذ  2011 سنة قرارا بوتان، أصدرت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة
 عن تقرير ية. بعد ذلك بعام، نشرت األمم المتحدة أولتدابير التنمية التي تشمل السعادة والرفاى

، وىو عبلمة بارزة في تحميل السعادة الذاتية عمى نطاق عالمي. في ىذا السياق، العالمية السعادة
قائمة، في حين أن بوروندي أو جميورية إفريقيا غالبا ما تتصدر دول الشمال، وىولندا وكندا ال

 1الوسطى أو سوريا أو اليمن غالبا ما تكون من بين األقل سعادة.

 مؤشر من جانبيا، تنشر واليات ميريبلند ويوتا وىاواي األمريكية تقاريرىا الخاصة حول
. يقدر ىذا المؤشر القيمة االقتصادية، اإليجابية والسمبية، لمعوامل االجتماعية الحقيقي التقدم

والبيئية. وعمى عكس الناتج المحمي اإلجمالي، فإن مؤشر التقدم الحقيقي يمثل الخدمات التي 
ل الطبيعي، ليس ليا قيمة نقدية تزيد الرفاىية، مثل العمل التطوعي والمنزلي، وكذلك رأس الما

                                                 
1
 Feldstein, Martin. (2019). “Underestimating the Real Growth of GDP, Personal 

Income, and Productivity” Journal of Economic Perspectives 31 (Spring): p146  
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مثل الموارد البحرية والغابات، والطاقة. يأخذ ىذا المؤشر في االعتبار أيضا عدم المساواة وتكمفة 
الجريمة والطبلق أو فقدان وقت الفراغ، باإلضافة إلى اآلثار السمبية لمنمو مثل التدىور البيئي أو 

م أو قطع األمازون إلى زيادة الضرر بالصحة. بيذه الطريقة، تؤدي االختناقات المرورية والجرائ
 الناتج المحمي اإلجمالي وليس مؤشر التقدم الحقيقي.

 ما يتجاوز الناتج المحمي اإلجماليالمطمب الرابع> 

إذا كان كل مؤشر يسمط الضوء عمى شيء مختمف، فإن موقف البمدان في ترتيبيا 
في قائمة البمدان ذات أعمى ناتج محمي إجمالي سنة  79 المرتبة يختمف. فقد احتمت أوروغواي

 في 26 وفي المركز 2019 سنة بشريةال التنمية مؤشر في 57، لكنيا احتمت المرتبة 2018
. في المقابل، تقع الواليات المتحدة، رائدة العالم 2018و 2016في سنتي  العالمي السعادة ترتيب

البشرية والسعادة عمى من مؤشر التنمية  18و  15في الناتج المحمي اإلجمالي، في المرتبة 
 التفاوت التوالي. مع استمرار نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمواليات المتحدة، ازداد

لدى األمريكيين بشكل كبير  والغضب والقمق التوتر مستوى كما زاد االنتحار، ومعدل االقتصادي
ولكن إذا اقتصرت التحميبلت عمى الناتج المحمي اإلجمالي وحده، فسيبدو  1في العقد الماضي.

أن كل شيء يسير عمى ما يرام. بشكل عام، فإن ىذه األدوات ليست سوى بعض من العديد من 
األدوات التي وقع اقتراحيا في السنوات األخيرة لمتغمب عمى قيود الناتج المحمي اإلجمالي. وفي 

مشاكل، إال أنو لدييم أيضا شيء واحد مشترك الذي يتمثل في وضع حين أن جميعيم لدييم 
الرفاىية االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المقدمة ويتساءلون ماذا يمكن أن يكون النمو 
االقتصادي دون الرفاىية. ال شيء من ىذه المؤشرات معصوم عن الخطأ، وال ينبغي أن يتخذىا 

المنظمات الدولية كمقياس وحيد. عمى العكس من ذلك، فإن السياسيون أو االقتصاديون أو 
الشيء األكثر فائدة ىو ببل شك اتخاذ عدة مؤشرات تكمل بعضيا البعض، ومن بينيا الناتج 

 . 2المحمي اإلجمالي

                                                 
1
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 المبحث الثالث

 العالقة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي

منذ منتصف القرن العشرين وما بعده، أصبح النفط الخام أحد المؤشرات الرئيسية لمنشاط      
االقتصادي في جميع أنحاء العالم، نظًرا ألىميتو البارزة في إمداد الطمب العالمي عمى الطاقة. 
في الوقت الحاضر، تضاءلت إلى حد ما أىمية النفط الخام كمصدر رئيسي لمطاقة، بسبب 

بديمة من الطاقة )مثل الرياح والمياه والطاقة الشمسية(. ومع ذلك، فإن أىمية النفط  ظيور أشكال
تتجاوز الجوانب االقتصادية وتؤثر عمى الحياة االجتماعية بشكل عام. وبالتالي، فإن الرأي السائد 

ما مبمد وتغيرات أسعار النفط. االقتصادي ل نموالبين االقتصاديين ىو أن ىناك عبلقة قوية بين 
الشكل الذي تتخذه ىذه العبلقة بالتحديد، وكيف يمكن تعديميا، واألسئمة األخرى المماثمة ىي 

    قضايا ذات قيمة بارزة.

 المطمب االول> العالقة السببية بين اسعار النفط والنمو االقتصادي 

المي عمى يمكن رؤية تأثير النمو االقتصادي الع : . تأثير النمو االقتصادي عمى أسعار النفط1
أسعار النفط في ضوء قوة سوق النفط. في الواقع، مع زيادة النمو االقتصادي العالمي، يزداد 
الطمب عمى النفط مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. بعد ذلك ، تميل أسعار النفط إلى التقمب، 

ر من عام . في الربع األخي1ويرجع ذلك جزئًيا عمى األقل إلى االختبلفات في دورة األعمال
، انخفض النمو االقتصادي وأدى إلى انخفاض الطمب عمى النفط وبالتالي خفض سعر 1998

وخبلل  2003دوالًرا لمبرميل. بينما واصل االقتصاد العالمي انتعاشو في عام  20النفط إلى 
مع زيادة معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي في العديد من المناطق،  2005و  2004عامي 
 35إلى  27سوق النفط العالمي بنمو قوي في الطمب عمى النفط وارتفع سعر النفط من  تميز

دوالًرا لمبرميل، أعمى  50، ارتفع سعر النفط إلى 2005دوالر لمبرميل. في الربع األول من عام 
، وظل فوق ىذا المستوى 2004دوالًرا لمبرميل مما كان عميو في الربع األول من عام  15بنحو 

                                                 
1
 Latife Ghalayini(2011) , The Interaction between Oil Price and Economic Growth, 

Middle Eastern Finance and Economics ISSN: 1450-2889 Issue 13  © Euro Journals 

Publishing, Inc. p 129.  
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. مما أدى إلى اقتصاد عالمي قوي دفع النمو في استخدام النفط، 2006و  2005عامي لبقية 
، مع ارتفاع أسعار النفط من 2007وبالتالي ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير خبلل عام 

دوالًرا  95إلى أكثر من  2007دوالًرا لمبرميل في الربع األول من عام  55يبمغ حوالي متوسط 
قيمة الدوالر مقابل العمبلت األخرى  صاحبو انخفاض. 2007ي الربع األخير من عام لمبرميل ف

استمرار نمو استيبلك النفط في الدول األجنبية ألن النفط يتم تداولو عالميًا بالدوالر، كما أن 
انخفاض الدوالر جعل ارتفاع أسعار النفط أقل حدة بالعمبلت األجنبية. وانخفضت أسعار النفط 

وسط مخاوف مستمرة بشأن  2008دوالًرا لمبرميل في الربع األخير من عام  62ل من إلى أق
الركود االقتصادي العالمي، بينما يؤدي األمل في حدوث انتعاش اقتصادي إلى زيادة أسعار 

 .12010لتستمر في عام  2009النفط في الربع الثاني من عام 

نما أدت الزيادة في نمو الناتج المحمي بي :ب. تأثير أسعار النفط عمى النمو االقتصادي 
اإلجمالي والنشاط االقتصادي بشكل عام إلى زيادة الطمب عمى الطاقة، توجد عبلقة تغذية مرتدة 
يمكن أن تخفف من ىذا التأثير. إن التصور القائل بأن ارتفاع أسعار النفط لو تأثير سمبي خطير 

ط الوثيق في توقيت ارتفاع أسعار النفط عمى االقتصادات يستند إلى حد كبير إلى االرتبا
. ُينظر 20082و  2004و  2000واالنكماش االقتصادي. تمت تجربة ىذه الحقيقة في األعوام 

. بنسبة مئوية معينةأي أن الطمب ينخفض  -دائًما إلى مرونة الطمب السعرية عمى أنيا سمبية 
، ىو أن االرتفاع 3 'مرونة سعر الطمب'المنطق االقتصادي التقميدي، المتجسد في فكرة ان 

الكبير في أسعار النفط سيؤدي بالضرورة إلى خفض الطمب عمى النفط وتقميل النمو االقتصادي. 
عند تساوي كل العوامل، ينبغي النظر في زيادة أسعار النفط، إيجابية في الدول المصدرة لمنفط 

سعر النفط. تؤدي قع العكس عندما ينخفض وسمبية في البمدان المستوردة لمنفط ، بينما يجب تو 
زيادة أسعار النفط إلى انتقال الدخل من البمدان المستوردة إلى البمدان المصدرة من خبلل تحول 

المي عمى مقدار إعادة إنفاق اإليرادات في شروط التبادل التجاري. سيعتمد تأثير الطمب الع
 يتم إعادة إنفاق ىذه اإليرادات بالكامل عمى ؛ عادة، ال اإلضافية التي تعود عمى مصدري النفط

                                                 
1
 Ibid, p 130. 

2
 Bohi, D. R. (2012). "On the Macroeconomic Effects of Energy Price Shocks." 
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3
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المدى القصير. كان تعزيز النمو االقتصادي في البمدان المصدرة لمنفط نتيجة الرتفاع أسعار 
النفط في الماضي دائًما أقل من خسارة النمو االقتصادي في البمدان المستوردة، بحيث كان 

االقتصاد العالمي يتراجع بشكل حاد في أعقاب كل  التأثير الصافي دائًما سمبيًا. لطالما كان نمو
ارتفاع كبير في أسعار النفط. ويرجع ذلك أساًسا إلى أن ميل البمدان المستوردة الصافية التي 
تخسر من ارتفاع األسعار إلى االستيبلك أعمى بشكل عام من البمدان المصدرة. يميل الطمب في 

جي فقط استجابة الرتفاع األسعار وعائدات التصدير، البمدان األخيرة إلى االرتفاع بشكل تدري
 .1بحيث يميل صافي الطمب العالمي إلى االنخفاض عمى المدى القصير

 المطمب الثاني> العالقة بين تقمبات وصدمات اسعار النفط والنشاط االقتصادي 

ب وخيمة أسعار النفط ليا عواق وصدمات تشير مجموعة كبيرة من األبحاث إلى أن تقمبات     
عمى النشاط االقتصادي. ومن المتوقع أن تكون ىذه العواقب مختمفة في الدول المستوردة لمنفط 
والدول المصدرة لمنفط. في حين يجب اعتبار ارتفاع أسعار النفط خبرًا سارًا في الدول المصدرة 

سعر النفط.  لمنفط واألخبار السيئة في الدول المستوردة لمنفط، يجب توقع العكس عندما ينخفض
تشمل آليات النقل التي تؤثر من خبلليا أسعار النفط عمى النشاط االقتصادي الحقيقي كبًل من 

ر النفط الخام من المدخبلت اعتباترتبط اآلثار الجانبية لمعرض بحقيقة ، و قنوات العرض والطمب
ليف اإلنتاج مما يدفع األساسية لئلنتاج، وبالتالي تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى ارتفاع تكا

الشركات إلى خفض اإلنتاج. يترتب عمى تغيرات أسعار النفط أيًضا آثار جانبية لمطمب عمى 
االستيبلك واالستثمار. يتأثر االستيبلك بشكل غير مباشر من خبلل عبلقتو اإليجابية بالدخل 

مد. عبلوة عمى ذلك، المتاح. حجم ىذا التأثير بدوره أقوى كمما زاد إدراك أن الصدمة طويمة األ
فإن أسعار النفط ليا تأثير سمبي عمى االستثمار من خبلل زيادة تكاليف الشركات. وتجدر 
اإلشارة إلى أنو باإلضافة إلى اآلثار التي نوقشت سابًقا ألسعار النفط عمى العرض والطمب، فإن 

                                                 
1
 Ibid , p 17. 
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إلى ظيور تأثيرات تغيرات أسعار النفط تؤثر عمى أسواق الصرف األجنبي والتضخم، مما يؤدي 
 .1غير مباشرة عمى النشاط الحقيقي

 الدراسات التطبيقية عمى البمدان المستوردة لمنفط

تمت دراسة العبلقة بين أسعار الطاقة واالقتصاد الكمي باستخدام عدة مناىج. يمكننا التمييز 
ذات التطبيقات بين الدراسات التجريبية ذات النظرية االقتصادية المحدودة والدراسات النظرية 

، تغيرت اآلثار المترتبة عمى كبل النوعين من الدراسات بشكل كبير التجريبية المحدودة. أيضاً 
بمرور الوقت. أثارت صدمات أسعار النفط في السبعينيات والثمانينيات، وما تبلىا من ركود 

بعينيات عالمي، موجة من الدراسات التجريبية. بالتركيز عمى صدمات أسعار النفط في الس
والثمانينيات، تميل الدراسات التجريبية المبكرة إلى إيجاد عبلقة سمبية بين أسعار النفط والنشاط 

( Barsky and Kilian . (Hulten ،1989؛ Hamilton ،1983الحقيقي )عمى سبيل المثال 
الخارجية ىناك اعتقاًدا شائًعا بأن األحداث السياسية ، و 2عكسية كانت ىذه العبلقة  الحظوا أنو

في الشرق األوسط تسبب ركوًدا في االقتصادات الصناعية من خبلل تأثيرىا عمى أسعار النفط، 
( دراسة 2005عمى الرغم من ضعف األدلة التجريبية عمى ىذا االرتباط. يقدم ىنتنغتون )

تم التساؤل بشكل متزايد في منتصف الثمانينيات، عندما انخفضت أسعار و استقصائية حديثة. 
لطاقة بشكل حاد، دون زيادة الحقة في النشاط االقتصادي. ردًا عمى ذلك، أشارت العديد من ا

الدراسات التجريبية إلى أن تأثير أسعار الطاقة عمى االقتصاد الكمي لم يكن متماثبًل، وتم قياس 
صدمات أسعار النفط، بناًء عمى فكرة أن الزيادات في أسعار النفط يجب أن يكون ليا آثار 

مبية عمى النمو، في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي فقط إلى تعزيزات صغيرة إلى س
ومع  . (Hamilton ،1996؛ Hooker ،1983؛ Mork ،1989الناتج المحمي اإلجمالي )

ذلك، بحمول أواخر التسعينيات، بدأ اإلجماع في الظيور في األدبيات بأنو قد تكون ىناك عبلقة 
سمبية بين أسعار النفط والنشاط الحقيقي، ولكن حجميا من المحتمل أن تكون صغيرة )جونز 

                                                 
1
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في ، ركزت العديد من الدراسات التجريبية عمى دور السياسة النقدية أخيراً و (. 2004وآخرون، 
؛  2004؛ بارسكي وكيميان،  1997االستجابة لصدمات أسعار النفط )برنانكي وآخرون، 

(، لفحص ما إذا كانت البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسة النقدية 2008كولوني ومانيرا، 
يستند و لتجنب اآلثار التضخمية، أو دعم النمو االقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة. 

ي من األدبيات إلى النظرية االقتصادية. مثل األدبيات التجريبية، تغيرت نتائج الثان االتجاه
المساىمات النظرية بمرور الوقت، وال تقدم الدراسات النظرية صورة واضحة عما إذا كان ينبغي 
أو ال ينبغي أن يكون ألسعار النفط آثار كبيرة عمى االقتصاد الكمي. عمى سبيل المثال، يوضح 

Kliesen (2008)  أن المرونة السعرية لمطمب عمى النفط منخفضة عمى المدى القصير، ألن
الشركات والمستيمكين ال يمكنيم تغيير أنماط إنتاجيم أو استيبلكيم عمى الفور، وبالتالي فإن 

. )عمى األقل في 1تأثيرات ارتفاع أسعار النفط عمى الناتج المحمي اإلجمالي قد تكون صغيرة
الحالة، قد تتسبب صدمة الطمب السمبي لمسمع كثيفة االستيبلك لمطاقة في  البداية(. في ىذه

يمكن أن يكون ليا تأثير كبير عمى  -إذا كانت مكمفة  -إعادة تخصيص كبيرة لمعمالة، والتي 
 االقتصاد الكمي حتى لو كان النفط كحصة من الناتج المحمي اإلجمالي منخفًضا. في

(Rotemberg and Woodford (19962  يمكن لممنتجين االحتكاريين زيادة مكاسبيم خبلل ،
في معدالت استخدام  Finn (2000)صدمات أسعار النفط، وانخفاض اإلنتاج، وتغيرات نماذج 

يجاد أن صدمات أسعار النفط تسبب انخفاض  رأس المال اإلنتاجي كدالة الستخدام الطاقة، وا 
، مال مع تأثيرات كبيرة عمى اإلنتاج. أخيراً حاد ومتزامن في استخدام الطاقة واستخدام رأس ال

تفسير سبب فشل االنخفاض في أسعار الطاقة في الثمانينيات في تحفيز النمو االقتصادي يشير 
 .إلى تأثيرات غير متكافئة، تنشأ من خبلل )عمى األقل( قناتان ميمتان

ار النفط والنشاط بدأت الدراسات التجريبية ذات الصمة بإيجاد عبلقة سمبية خطية بين أسع
ٚ  Rasche and Tatom (1981)الحقيقي في البمدان المستوردة لمنفط. تمك الدراسات تشمل 

Darby (1982) ( ٚHamilton (1983  ٚBurbidge and Harrison (1984)  ٚ

                                                 
1
 R.,J., Rodriguez and M., Sachez, (2004), Oil price Shocks and real GDP growth: 

empyreal  evidencd For some OECD countries, working paper series, no.362, 

European Centerl bank, Germany, p6. 
2
Rotemberg, J. J. and M. Woodford (1996): Imperfect Competition and the Efects 

 Of Energy Prices, Journal of Money, Credit and Banking 28, p553.   
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(Gisser and Goodwin (1986 . ( وجود عبلقة قوية بين 1983حددت دراسة ىاممتون )و
الزيادات في أسعار النفط والركود االقتصادي البلحق لمعظم فترات الركود التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية في اقتصاد الواليات المتحدة )الواليات المتحدة(. بعد ذلك، نظرت األدبيات الكبيرة 

ألسعار النفط لعدد من البمدان المتقدمة بناًء عمى روابط نظرية  في العبلقة بين النمو االقتصادي
سوق العمل  توزيعمختمفة. دراسات تربط أسعار النفط باالقتصاد الكمي من خبلل قنوات 

Loungani ،1986 ؛Finn ،2000 ؛Davis and Haltiwanger ، 2001 عدم اليقين في ،
 International؛ Dixit and Pindyck ،1994؛ Bernanke ،1983االستثمار 

Monetary Fund ،2005( تجانس االستيبلك في السمع المعمرة ،Hamilton (1988a ،
، Pierce and Enzler( والعواقب المترتبة عمى التضخم 2002)، Lee and Ni؛ 2003
تشير إلى أن آليات النقل غير  Bruno and Sachs ،1982؛ Mork ،1981؛ 1974

الوسائل التي يكون من خبلليا لصدمات أسعار النفط عواقب اقتصادية المباشرة قد تكون حاسمة 
كمية. ومع ذلك، بحمول منتصف الثمانينيات، بدأت العبلقة الخطية المقدرة بين أسعار النفط 
والنشاط الحقيقي تفقد أىميتيا. في الواقع، تبين أن االنخفاضات في أسعار النفط التي حدثت 

انينيات كان ليا آثار إيجابية أقل عمى النشاط االقتصادي مما خبلل النصف الثاني من الثم
واالنخفاضات في السعر الحقيقي  االرتفاعمن خبلل تحديد  Mork (1989)توقعو الخطي. 

لمنفط كمتغيرات منفصمة سمحت باستجابة غير متكافئة لمنشاط االقتصادي األمريكي لتغيرات 
أسعار النفط تختمف عن تأثيرات االنخفاضات، وأن ووجد أن تأثيرات ارتفاع . 2النفطأسعار 

انخفاض أسعار النفط ليس ذا داللة إحصائية في الواليات المتحدة. وىذا يعني خروًجا عن 
المواصفات الخطية، حيث يكون الرتفاع وانخفاض أسعار النفط تأثيرات متساوية بشكل متماثل 

رة في أن العديد من المؤلفين لم يفكروا بعد . أثبتت مساىمة مورك أنيا مؤث3عمى النشاط الحقيقي
ذلك في إمكانية التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط نظًرا ألن عدم التماثل ىو حالة 

                                                 
1
   Finn, Mary G, (1997), "Pefect competition and the effects of energy price increase 

on economic activity ", working paper, Wharton school, university of Pennsylvania.  

P12.    
2
  Mork, K. A. (1989): Oil and the Marcoeconomy When Prices Go Up and Down: An 

         Extension of Hamilton's Results, The Journal of Political Economy 97, 740-744.  
3
 Blanchard, O. J. and J. Gali (2007): The Macroeconomic Efects of Oil Price Shocks: 

Why are the 2000s so diferent from 1970s?, MIT Department of Economics Working 

Paper No. 07-21.           
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ألدبيات  خاصة جًدا لمعبلقة غير الخطية بين إجمالي الناتج المحمي وأسعار النفط، فقد اقترحت ا
، مع 1(Lee et al.  ،1995فات المقاسة )، وىي: المواصأخرىاستخدام نماذج غير خطية 
( 2003، 1988، 1983وجدت الدراسات الرائدة لياممتون ) وقد  . األخذ في االعتبار التقمب

عبلقة عكسية بين أسعار النفط ومستوى النشاط االقتصادي المتمثل في الناتج المحمي اإلجمالي 
العالمية يؤثر عمى مستوى النشاط  ، حيث أن ارتفاع أسعار النفط2)الناتج المحمي اإلجمالي

االقتصادي من خبلل جانب العرض فقط وليس جانب الطمب. ويشير ىاممتون إلى أن ىذا 
من حيث القيمة المضافة، ووفًقا  -رأس المال والعمالة  -االرتفاع يؤدي إلى انخفاض في الناتج 

ذ الثمانينيات من القرن ( ألسعار النفط قد تراجعت منGdp) الناتجالستنتاجاتو، فإن مرونة 
الماضي. قدمت دراسة البنك المركزي األوروبي دليبًل تجريبًيا عمى الحجج التي قدميا )ىاممتون( 

عمى صدمات  ظل حالة عدم التاكددليل تجريبي لمحجج، حيث تؤثر تغيرات االقتصاد الكمي في 
. وجدت عبلقة ميمة بين أسعار النفط عمى إنتاج النفط وكذلك مرونة العرض والطمب عمى النفط

أسعار النفط ومتغيرات االقتصاد الكمي في بعض البمدان المستوردة داخل منظمة التعاون 
(، والتي تأخذ في االعتبار مقدار 1996)ىاممتون،  ودراسة  (.OECDاالقتصادي والتنمية )

زيادات في أسعار ارتفاع أسعار النفط خبلل العام الماضي؛ إلعادة تأسيس العبلقة السمبية بين ال
( 2003النفط واالنكماش االقتصادي، وكذلك تحميل سببية جرانجر بين كبل المتغيرين. ىاممتون )

( وجد أيًضا دليبًل عمى وجود عبلقة غير خطية بين 2004) Jiménez-Rodríguezو 
أن ىناك عبلقة ميمة بين  Jimenez-Rodriguezالمتغيرين لبلقتصاد األمريكي. وجدت ورقة 

عار النفط ومتغيرات االقتصاد الكمي في بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فيما أس
يتعمق بالدول المستوردة لمنفط، باستثناء اليابان. تم الحصول عمى ىذه النتائج من خبلل اختبار 

متعدد المتغيرات. لكن آثار االنخفاضات والزيادات في  VARسببية جرانجر، متبوًعا بتحميل 
                                                 

1
 Lee, K., S. Ni and R. A. Raati (1995): Oil Shocks and the Macroeconomy: The Role 

of Price Variability, The Energy Journal 16, 39-56.            
2
 Look at  : 

- Hamilton, J. D. (1983): Oil and the Marcoeconomy since World War II, The 

Journal of Political Economy 91, 228-248 

- ----. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersy. 

- ---- (1996): This is what happend to the oil price-macroeconomy relationship, 

            Journal of Monetary Economics 38, 215-220. 

- -----. (2003): What is an Oil Shock? Journal of Econometrics 133, 363-398. 
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. في اآلونة األخيرة، يناقش ىاميمتون 1أسعار النفط ليا تأثيرات مختمفة في الدول المختمفة
(، في ورقة 'النفط واالقتصاد الكمي'، آثار تغيرات أسعار النفط عمى النمو االقتصادي في 2008)

ا االقتصاد األمريكي. ويذكر بوضوح أن ىناك العديد من الدراسات البحثية التي أجريت حول ىذ
الموضوع مع نتائج تشير إلى صعوبة تحديد العبلقة بين تغيرات أسعار النفط والنمو االقتصادي، 
عمى األقل من خبلل التحميبلت اإلحصائية. قد تكون ىناك قوة أخرى تؤثر عمى كل من النمو 

ليا االقتصادي وأسعار النفط والتي ال يمكن اكتشافيا حالًيا. آثار تغيرات أسعار النفط الثقيل 
، Davis-Haltiwangerتأثير كبير عمى البطالة في الصناعات كثيفة رأس المال والطاقة )

(. ال تترك الدراسات المذكورة أعبله أي حل واضح سواء كان سعر النفط يؤثر عمى النمو 2001
االقتصادي أو العكس أو ما إذا كان ىناك متغير غير معروف يوجييا في اتجاىات معينة. أحد 

ب المحتممة لوجود العديد من النتائج المختمفة فيما يتعمق بالموضوع ىو استخدام عدة األسبا
نماذج مختمفة. باستخدام نموذج واحد، يتم العثور عمى حل معين وفي آخر قد يجد النتائج 
المعاكسة. في حين أن األدبيات التجريبية الحديثة قد تطورت بالتالي إلى مجال النمذجة غير 

األدبيات النظرية عادة ليست صريحة حول عدم التماثل في استجابة النشاط  الخطية، فإن
الحقيقي ألسعار النفط. يتم تقديم االستثناء الرئيسي ليذا من خبلل تبرير اقتصادي واحد لعبلقة 

ما يسمى  Lilien (1982)غير متكافئة تم تقديميا في األدبيات. عمى سبيل المثال، صاغ 
بفرضية التشتت، والتي تعتمد عمى الحجة القائمة بأن التغيير في سعر النفط يغير توزيع التوازن 

، يتعمق ىذا التفسير بتكاليف التعديل الناتجة عن عبر مختمف القطاعات. وبشكل أكثر تحديداً 
اض( أسعار إعادة التخصيص القطاعي الضمني لمموارد. ووفًقا ليذه الحجة، فإن ارتفاع )انخف

النفط سيؤدي إلى انكماش )توسع( في القطاعات التي تستخدم النفط في عممية اإلنتاج. عبلوة 
في القطاعات عمى ذلك، فإن الزيادة )االنخفاض( في أسعار النفط ستؤدي إلى توسع )انكماش( 

 .2الموفرة لمطاقة مقارنة بالقطاعات كثيفة االستيبلك لمطاقة

ن كان ذلك بطريقة مختمفة. إنو  ( أيضاً 1996ينظر فيردرير )و  إلى تقمب أسعار النفط، وا 
يبني مقياًسا لو ويضعو في النموذج التجريبي جنًبا إلى جنب مع مستوى أسعار النفط. كما يدرك 

                                                 
1
 R,J.Rodriguez and M., Sarchez, opcit, p21. 

2
 Lilien, D.M. (1982), Sectoral shifts and Cyclical Unemployment, Journal of Political 

economy, 90, p780. 
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. 1المؤلف، يواجو ىذا اإلجراء الصعوبة التي توجد عادًة في عزل قنوات المستوى والتقمب
 Loungani (1986) ،and Davis (1987) ،Hamilton ات كدراسلمقاربات ذات الصمة، وا

(1988) ،and Davis et al. (1997 باإلضافة إلى السبب النظري لمتأثير الحقيقي غير .)
فإن وجود نمط غير متماثل في تغيرات أسعار منتجات تكرير النفط الخام والنفط  الوارد،المتماثل 

(، كارينبوك 1991ذه الحالة. في ىذا الصدد، بيكون )في ى نفسيا قد يوفر تبريًرا آخر، تجريبياً 
 .2المتماثمة عدم  دقيقة عمى( وجدت جميعيا أدلة 2002(، وبالكي وآخرون )1991)

> طبيعة العالقة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي في لثالمطمب الثا
  المصدرة لمنفط البمدان

يعتمد معظم مصدري النفط عمى عائدات النفط كمصدر رئيسي لمدخل. في حين أن       
انخفاض أسعار النفط يمكن أن يضع ضغوطا خطيرة عمى األصول المالية لمبمدان المنتجة لمنفط 
وقدرتيا عمى االقتراض من الخارج، إال أن منتجي النفط يمكن أن يمتصوا الزيادة في أسعار 

لة: جزء صغير من اإليرادات اإلضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط النفط العالمية بسيو 
العالمية ىو التحول إلى استخدام لتمويل الواردات من بقية العالم، مما يساعد عمى استقرار 
االقتصادات المستوردة لمنفط. ىناك أسباب منطقية لمصدري النفط إلعادة تدوير ىذه الفوائض 

لي العالمي. أواًل، ىناك حافز ليذه الدول لتقميل التقمبات الكبيرة في اإلنفاق المالية في النظام الما
العام في حالة انخفاض أسعار النفط الحقيقية في المستقبل. ثانيًا: في حال قررت استخدام 
عائدات نفطية إضافية لتنويع االقتصاد المحمي. وبما أن القدرة االستيعابية ليذه الدول محدودة 

التدفقات المالية الضخمة، يجب عمى ىذه الدول توفير الفوائض النفطية التي لم يتم  مقابل ىذه
، ونقص فرص االستثمار في المنطقة، واالستثمار في اقتصاديات الدول استثمارىا محمياً 

المستوردة لمنفط. وخير مثال عمى ىذا االتجاه ىو إنشاء صناديق الثروة السيادية في العديد من 
نتجة لمنفط لمحفاظ عمى ىذه الفوائض وتطويرىا من خبلل االستثمار في األسواق البمدان الم

المالية العالمية. إن أحد الشواغل الواضحة لبعض البمدان المنتجة لمنفط ىو احتمال مواجية 
في حالة وجود سياسة خارجية تتعارض مع مصالح  الصناديق خطر تجميد أو مصادرة ىذه 

                                                 
1
 Ferderer ,J.Peter(1996) "Oil price volatitity and the macroeconomy:A solution to the 

asymmetry  puzzle, " Journal of macroecomomics , 18(1996) p;1-16 
2
 Zied Ftiti et al., Opcit, p18 
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التفسير النظري األكثر شيوًعا ليذه العبلقة ىو ما يسمى بنظرية و ا. البمدان التي تستثمر فيي
، والتي تيدف إلى تفسير آثار ارتفاع أسعار النفط عمى نمو الناتج المحمي 1المرض اليولندي

اإلجمالي. في البمدان المصدرة لمنفط ، يجادل بعض االقتصاديين بأن اآلثار غير المتكافئة 
النمو االقتصادي في البمدان المصدرة لمنفط ىي نتيجة لتغير لصدمات أسعار النفط عمى 

اإليرادات من صناعة النفط. اذ يؤدي انخفاض االيرادات الى عجز في الموازنة نتيجة تغيرات 
اسعار النفط. وبالتالي فإن ارتفاع سعر النفط يؤدي إلى نمو الناتج المحمي اإلجمالي وانخفاض 

 لناتج المحمي اإلجمالي والعجز المالي.أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض ا

ىناك عدد كبير من الدراسات التي تناولت اآلثار المفرطة لتقمبات أسعار النفط العالمية. 
تركز ىذه الدراسات عادة عمى اختبار آثار صدمة النفط عمى الدول المصدرة والمستوردة لمنفط. 
بينما يجادل بعض الباحثين بأن صدمة أسعار النفط ليا تأثير جوىري عمى االقتصاد، يجادل 

بأن ىذا التأثير ألسعار النفط يعتمد عمى عوامل مختمفة بما في ذلك التنمية االقتصادية،  البعض
والضعف االقتصادي، واالنفتاح االقتصادي، والخصائص الييكمية االقتصادية(. ال توجد رؤية 
مشتركة لتأثير أسعار النفط عمى المتغيرات االقتصادية الكمية ، ومع ذلك يتفق معظم 

عمى أن أسعار النفط تؤثر عمى االقتصاد من خبلل جانبي العرض والطمب. أما  االقتصاديين
بالنسبة لآلراء حول تأثير صدمات أسعار النفط العالمية عمى النمو االقتصادي لمدول المصدرة 

 فيي عمى النحو التالي: ,2لمنفط 

ي البمدان المنتجة أثارت اآللية التي تؤثر من خبلليا تحركات أسعار النفط عمى اإلنتاج ف    
لمنفط جداًل واسع النطاق عمى مر السنين. ويرتكز ىذا عمى معدل االنخفاض أو االرتفاع 

 Stauffer (1984)  ،Vahid andباإلضافة إلى الفترات التي تتغير خبلليا أسعار النفط. 
Jabber (1997)  ،Majid (2006) and Amuzegar (2001 جادلوا بأن تأثير صدمات )

النفط اإليجابية عمى أداء اإلنتاج لبلقتصادات المنتجة لمنفط عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

                                                 
1Mohsen Fardmanesh, (1991) , Dutch disease economics and oil syndrome: An 

empirical study,  journal of World Development , Volume 19, Issue 6, June, P: 711-

717 
2
  Eltony, M. N. and M. Al-Awadi (2001): Oil price fluctuations and their impact on 

the macroeconomic variables of Kuwait: a case study using a VAR model, 

International Journal of Energy Research 25(11), p: 939-959.          

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X9190205V#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X/19/6


 االجمالي: مدخل نظريالفصل األول: الصدمات النفطية والناتج المحلي 

 

33 

قيمة العممة يحفزه تراكم العمبلت األجنبية. أرباح الصرف وبالتالي، توسع في اإلنتاج. كما 
أوضحت الدراسات الثبلث أن العكس يميل إلى أن يكون ىو الحال عندما تكون ىناك صدمة 

بعض الدراسات بأن الوضع الموضح أعبله قد ال يكون متاًحا  تناقش. 1السمبية أسعار النفط
لدولة منتجة لمنفط نظًرا لوجود بعض العوامل التي يمكن أن تمنع حدوث سبلسل رد الفعل )انظر 

Engelmann ،Owyang ،& Wall ،2012 ؛Kilian ،2008 بعض ىذه العوامل ىي .)
توافر طاقة التكرير المحمية ، وطبيعة التغير في أسعار النفط ومستوى التنويع االقتصادي ، من 

 Kim؛ Kilian ،2009؛ Hamilton ،1983 ،1996 ،2003 ،2008بين أمور أخرى )انظر 
& Roubini ،2000قتصادية (. تؤكد ىذه الدراسات أن الدولة المنتجة لمنفط ذات القاعدة اال

الضيقة واالفتقار إلى قدرة التكرير المحمية قد ال تتمتع بزيادة في اإلنتاج بعد صدمة أسعار النفط 
اإليجابية وقد ال يرتفع سعر الصرف بسبب االستيراد اليائل لمببلد لممنتجات البترولية المكررة. 

( وكيم 2009ان )(، كيمي2008،  2003،  1996،  1983وغيرىا من السمع. أشار ىاميمتون )
بالضرورة في حالة قد ال ينخفض  الناتج المحمي االجمالي( كذلك إلى أن 2000وروبيني )

عمى نطاق واسع حدوث صدمة أسعار النفط السمبية إذا كانت الدولة المنتجة لمنفط متنوعة 
منع ولدييا ما يكفي من قدرة التكرير المحمية التي ستخفف الضغط عمى االستيراد، مما قد ي

إن اإلشارة إلى االستجابة العكسية لصدمة إيجابية مثل  العممة من االنخفاض. وقد قيل أيضاً 
الصدمة السمبية قد ال تكون صحيحة في معظم الحاالت بسبب عدم اليقين عمى مستوى 
االقتصاد الكمي والتغيرات الدورية الخارجية التي يمكن أن تسبب تشوىات في ردود فعل متغيرات 

ليذه المدرسة الفكرية، تؤثر االنخفاضات الحادة  وفقاً . اد الكمي عمى الصدمات الخارجيةاالقتص
في أسعار النفط عمى البمدان المنتجة لمنفط أكثر من الزيادات غير المتوقعة في أسعار النفط. 
يتسبب األول في انخفاض قيمة العممة، وانخفاض الحق في اإلنتاج. يتضح من المناقشة السابقة 

ياًبا تشير إلى عدم وجود توافق في اآلراء حول طبيعة تأثيرات صدمات  أن ىناك حجًجا ذىاًبا وا 
 2.أسعار النفط عمى أداء اإلنتاج في البمدان المنتجة لمنفط

 

                                                 
1
 Olomola, P. A. and A. V. Adejumo (2006): Oil Price Shock and Macroeconomic         

Activities in Nigeria, International Research Journal of Finance and Economics 

3, p: 28-34.          
2
 Zied Ftiti et al., Opcit, p21 
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 الفصل الثاني 

 تحميل واقع الناتج  المحمي االجمالي لمعراق والكويت والسعودية      
 (0101-0791لممدة )

 تمهيد:

يتناول ىذا الفصل بنية وىيكل الناتج المحمي االجمالي في كل من العراق والكويت 
 من اإلجمالييعد الناتج المحمي  و واتجاىاتو القطاعية, 2020-1970والسعودية لممدة  

يمكن  طريق تحميل أداءه ومكوناتو عن و ألي بمد، االقتصادي  األداءمؤشرات قياس  أىم
تقدم قسم  ا, وممفي ىيكمو و معالجتو االختالالت معرفة مدى تطور االقتصاد وكذلك معرفة 

 الفصل الى المباحث الثالثة االتي:

 (0101-0791لممدة )واقع الناتج المحمي االجمالي العراقي تحميل : االولالمبحث 

 (0101-0791ة )لممدواقع الناتج المحمي االجمالي الكويتي تحميل : المبحث الثاني

 (0101-0791لممدة )واقع الناتج المحمي االجمالي السعودي تحميل  المبحث الثالث:
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 المبحث األول

 (0101-0791تحميل واقع الناتج  المحمي االجمالي العراقي لممدة )

 المطمب االول: نبذة عن االقتصاد العراقي 

بمدان تشاركيا في المياه  ستةويجاور العراق  2مميون كم (437315(تبمغ مساحة العراق 
الف نسمة ) 37143)فقد بمغ عدد سكان العراق حوالي  2015، وبحسب تقديرات عام والحدود

 ، اما حجم قوة العمل في العراق فبمغت اكثر من2014مقارنة بعام  % 2.99وبمعدل نمو قدره 
الموارد الطبيعية والبشرية فيو يعد في مقدمة ويمتمك العراق ثروات ىائمة من 1 مميون نسمة (8)

حتياطي المؤكد من الافان  2017، وبحسب تقديرات عام ان التي تمتمك موارد نفطية كبيرةالبمد
، وبذلك فان العراق يحتل المركز الخامس عالميا بعد مميار برميل 143خام يقدر بحوالي النفط ال
العالمي  االحتياطيمن % 11.13وبنسبة  اليران، وكندا، والسعودية، وفنزوي: امنكل 

، كما يحتل المركز الثالث عالميا 2(اوبك)المصدرة لمنفط  بمداناحتياطي المن  14.21%و
تريميون قدم مكعب  110ات المثبتة من الغاز الطبيعي اذ يتضمن ما يقارب يحتياطاللبالنسبة 

و بالمقارنة مع عمى انخفاض كمفة استخراج النفط وانتاج عالوة، 3كاحتياطي من الغاز الطبيعي
 لوفاع حضارياً  جعل لو دوراً  استراتيجياً  اً ان لمعراق موقع بالذكروالجدير . خرىاالالبمدان المنتجة 

، ونتيجة لتوافر المورد النفطي وانخفاض تكاليفو في العراق لذا فقد قتصاد العالميالا في اساسي
يرادات الناتجة منو واستخداميا العتماد عمى ااالالعراقي وتم قتصاد اللساس اال المصدرعد 

خرى عمى القطاع االعن اعتماد جميع القطاعات  الالتنمية، فضبشكل اساس في دعم خطط 
ان  ال، ان ارتفاع اسعار النفطالنفطي وتتحقق تنميتيا عن طريق الفوائض المالية الناجمة ع

مل يتأثر بالعديد من العوا اً ناضب اً خارجية كثيرة كونو مصدر ض لصدمات المورد النفطي قد تعر 
لمعديد من الصدمات  عرضوقتصاد العراقي ، مما جعل االلذلك تقمبت اسعاره بشكل ممحوظ

لقطاع ان ىيمنة ا .زالت قائمة الى يومنا ىذاالالتي  الناتجة عن الصدمات النفطية قتصاديةاال

                                                 
1
Central Intelligence Agency (2017) , CIA World Factbook, p 23 .  

2
 World Bank, (2018) forecast for Iraq, June, p153. 

3
 .45( اٌزمرٌر اٌطٕٛي، ؼ 2018االٚاثه: ِٕظّخ االلطبر اٌعرثٍخ اٌّؿذرح ٌٍٕفظ ،) 
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من  %98عوائده التي تشكل نحو خالل سواء من  نتاجيةاالالنفطي عمى مجمل القطاعات 
 % 93العامة لمدولة والتي تمثل  الموازنةاجمالي الصادرات او من نسبة مساىمة عوائده في 

 قتصاد العراقي بعدد منالادي في البمد ونتيجة لذلك تميز اقتصاالداء االضعف ادت الى 
 : 1سمات التي يمكن ايجازىا بما يأتيال

عمل والتي الزراعي والصناعي المنتجة داخل العراق  إلنتاجل االولية اسعار المواد  رتفاع. اأوالا 
االستيراد عتماد عمى الالتنافس وذلك كان لو دور كبير باعمى افقاد ىذه القطاعات القدرة عمى 

 من الخارج.

مقابل  والمدفوعات الخارجية ألغراض االستيراداتجنبية االمب عمى العممة ارتفاع الط. ثانياا  
  .مورد النفط فقط

المورد  لتأثروذلك (Shocks Confusing) قتصاد العراقي لصدمات مربكةاالتعرض . ثالثاا 
 .عتماد عمى المورد النفطيالنفاق الحكومي باستيراد واالالطي بالتقمبات العنيفة مع تزايد االنف

نفاق العام من الدخل العائمي وارباح اعتياد المجتمع عمى عدم المساىمة في تمويل اال. رابعاا 
ستثنائية التي مر بيا العراق عن ان الظروف اال الً فض. جيزة الضريبيةاالعمال وتراخي االقطاع 

 –الحرب العراقية ) ولىقتصادية ومنيا حرب الخميج االحالت دون حدوث تغيرات في التنمية اال
يا عمى اللوتبعاتيا والتي القت بظقتصادية الدولية االالخميج الثانية والعقوبات وحرب  االيرانية(
رتكازية لجميع القطاعات االقتو من اثار مدمرة انيكت البنية ، وما لحقتصاد العراقيواقع اال

في  الييكميةاالختالالت ، وبذلك يمكن تمخيص اىم قتصادياالقتصادية المحفزة لمنمو اال
  :2باالتيقتصاد العراقي اال

غير نتاجي نتج عن ضمور القطاعات االالييكل  تالل: ان اخنتاجيلهيكل اال ل اتل اخ. اوالا 
مر الذي ادى الى حدوث حالة ثراء نقدي االلقطاع النفطي ا  عتماد الشديد عمىاالالنفطية بسبب 

                                                 
1
 .54( ِؿذر ضبثك, ؼ2011احّذ ثرًٌٙ عًٍ، ) 
2

( االخزالالد اٌٍٙىٍٍخ  فً االلزؿبد اٌعرالً: اٌزػخٍؽ ٚضجً اٌّعبٌجخ: رؤٌخ فً 2004أضّبعًٍ عجٍذ حّبدي، ) 

 41.ِطزمجً االلزؿبد اٌعرالً، ثغذاد، ِروس اٌعراق ٌٍذراضبد, ؼ 
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عتماد االالمكثف و  ستيالكالا، لذا تحول المجتمع العراقي نحو دون ان يصاحبيا تقدم حقيقي
 2013.1عام  %93تصادي نحو االقنكشاف االعمى الخارج حتى بمغ معدل 

نفاق العام المتبع من قبل الحكومة العراقية اتصف اال: ان نفاق الحكوميعدم رشادة اال . ثانياا 
 االنفاقواستحواذ غير المدروسة من قبل الدولة  استيالك، اذ ان اتباع سياسة بعدم الحكمة

في  2018%في عام 73من الموازنة العامة لمدولة البالغ حوالي  األكبرالتشغيمي عمى النسبة 
، لذا كان من 2من حجم القوة العاممة لنفس السنة  35% البطالة بمغت حوالي  التحين ان معد

و الحكومي الذي من شانو ان يعمل عمى تحقيق النم االستثمارنحو  األنفاقالواجب ان يتم توجيو 
البطالة المرتفعة وبالتالي المساىمة في تنويع قاعدة  معدالتقتصاد وتقميص االوالتنمية في 

 .نتاجياالوتحسين ىيكمو  قتصاد الوطني اال

حربو مع ايران  اندالع: عانى العراق من ازمة المديونية الخارجية بعد المديونية الخارجيةثالثاا. 
ان مجموع ديون العراق لغاية  مع العمم  ،1980في عام  الرمميار دو  86 والتي بمغت آنذاك 

منيا لبمدان عربية كالكويت والسعودية  %48مميار دوالر  125بمغت حوالي  2003عام 
، اما المتبقي فيي ديون خاصة لشركات ومؤسسات اجنبية لبمدان نادي باريس منو %26.4و

 3.غير حكومية

عمى المستوى الدولي من حيث  الخامس: احتل العراق المركز االداريالفساد المالي و رابعاا. 
اري المستشري في المؤسسات والدوائر الحكومية حسب تقرير منظمة الشفافية الدالفساد المالي وا
نمو عالية  التيحقق معد، لذلك اصبح من الصعب جدا عمى العراق ان 4 2018العالمية لعام 
 بالمؤشرات تدفع   سياسة اقتصاديةة ىذه التشوىات ورسم بشرط ازال الاستدامتو اوالحفاظ عمى 

 . لمبمد قتصاديةاالوفق المعطيات  الى االمام تصادية االق

  
                                                 

1
(  ِطزمجً اٌذٌٚخ اٌرٌعٍخ فً اٌعراق، اٌطجعخ االٌٚى، 2016ٔجًٍ جعفر عجذ اٌرضب، خبٌذ ِطر ِػبري، ) 

 .137اٌجؿرح، غروخ اٌغذٌر ٌٍطجبعخ ٚإٌػر اٌّحذٚدح، ؼ
2

 .2018ِجٍص إٌٛاة اٌعرالً، رمرٌر اٌّٛازٔخ اٌعبِخ ٌعبَ   
3

( االخزالالد اٌٍٙىٍٍخ فً اٌذٚي اٌرٌعٍخ، اٌطجعخ األٌٚى، دار األٌبَ ٌٍٕػر 2016)عذٔبْ حطٍٓ ٌٛٔص ٚاخرْٚ،  

 . 71ٚاٌزٛزٌع، عّبْ، ؼ
4

ق فً ِذروبد  اٌفطبد فً رمبرٌر ِٕظّخ اٌػفبفٍخ اٌذٌٍٚخ: اضٛاء ِٚعبٌجبد، ٚرلخ حطٍٓ ورٌُ عبرً، اٌعرا 

    www.http/nazaha.iqٔمبغٍخ ِٕػٛرح عٍى اٌّٛلع:     

http://www.http/nazaha.iq
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  0101-0791المطمب الثاني: التطورات االجمالية: الناتج المحمي االجمالي العراقي 

ي بمد، ألاالقتصادي  األداءمؤشرات قياس  أىم من ((GDP اإلجمالييعد الناتج المحمي 
 االختالالت يمكن معرفة مدى تطور االقتصاد وكذلك معرفة  طريق تحميل أداءه ومكوناتو عن و 

وسنتناول في ىذه الفقرة تطور الناتج المحمي االجمالي االسمي والثابت  .في ىيكمو و معالجتيا
ي لممدة البنك الدولي وصندوق النقدي الدولوزارة التخطيط و  ( حسب تقارير2010)سنة االساس 

. واجو االقتصاد العراقي تدىور كبير بفعل عوامل داخمية وخارجية من بداية 1970-2020
تحسن الثمانينات، بعد ما شيد انتعاشا ممحوظا عمى جميع االصعدة في عقد السبعينات بفضل 

آنذاك وتأميم النفط العراقي وتغير مسار الناتج المحمي االجمالي ليشيد تقمبات كبيرة  اسعار النفط
 عمى مدار مدة البحث.

 2020-1970االجمالي لمناتج المحمي العراقي لممدة  التذبذب( 1شكل )
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 .1: بيانات الناتج المحمي االجمالي العراقي جدول المصدر      
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 الى اربعة مدد: 2020-1970وألغراض التحميل يمكن تقسيم المدة  

 1797-1790المدة االولى: التخطيط المركزي : . أ

( نجد ان الناتج المحمي االجمالي العراقي االسمي والثابت قد بمغ 1عند مالحظة جدول )
%  16.1% و  15.6بزيادة بمغت  1974مميون دوالر عام  19269مميون دوالر و   16406
الناتج المحمي مميون دوالر و  11.368 ، اذ بمغ الناتج المحمي االجمالي االسمي1973عند عام

, وىذه الزيادة التي تحققت في الناتج المحمي االجمالي مميون دوالر  16595مالي الثابت  االج
ظمة االقطار ، نتيجة نجاح منارتفاع اسعار النفط في تمك السنةاالسمي والثابت تعزى الى 

عد اتفاقية جنيف % ب55% الى 50( بعد ان قامت برفع االسعار من صدرة لمنفط )اوبكالم
بريتون وودز وفقدان , فضال عن انخفاض قيمة الدوالر وتراجعو بعد انييار اتفاقية االولى والثانية

دور في رفع اسعار النفط الخام  1973وكان لحرب تشرين االول عام  ايضا  .% من قيمتو17
1974دوالر/برميل عام  10.56الى  1973الر/برميل عام دو  2.71من 

1. 

تماشيا مع  1974واستمرت قيم الناتج المحمي االجمالي االسمي والثابت  بالتزايد بعد عام 
في عام  االسمي والثابت  جماليال، اذ بمغ الناتج المحمي ات اسعار النفط الخامالالتزايد في معد

بعد ان ارتفع معدل سعر  مميون دوالر  25399دوالر  و  مميون  26688   حوالي 1976
رتفاع لغاية ال، واستمر الناتج بابرميل لنفس السنةدوالر/  11.5ا يقرب من لمالتصدير لمنفط 

دوالر مميون  37825 حواليمن ما يقارب  1979ليصبح في عام  1979-1970نياية المدة 
 /ردوال 19.35  ار النفط بما يقرب منت اسعالبسبب ارتفاع معد مميون دوالر  36616و 

لذلك   2.اسعار النفط ومعدالت جماليالبين قيم الناتج المحمي ا الوثيقةالعالقة ، مما يؤكد برميل
 1979-1970 لممدة  االسمي والثابت جماليالان القيم المرتفعة لمناتج المحمي ا, يمكن القول

االسمي  جماليالدادت قيمة الناتج المحمي اتعزى لمتغيرات التي طرأت عمى اسعار النفط اذ از 
 .1970بالمقارنة مع عام %  16.1% و 151.8 بحوالي  1979في عام  والثابت 

  
                                                 

1
اق ٌٍّذح ( دٚر اٌعٛائذ ٌٕفطٍخ فً رحمٍك اٌزٍّٕخ االلزؿبدٌخ فً اٌعر2010رحٍُ حطًٛٔ زٌبرح ضٍطبْ، ) 

 .157، اطرٚحخ دوزٛراٖ غٍر ِٕػٛرح ،جبِعخ ثغذاد ، وٍٍخ االدارح ٚااللزؿبد, ؼ 1951-2008
2
 .159اٌّؿذر ٔفطٗ,   
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 1797-1790حرب الخميج االولى : :المدة الثانية . ب

منخفضا بالمقارنة مع مدة   فكانلي االسمي والثابت في ىذه المدة ااما اداء الناتج المحمي االجم
الخميج  انخفاض تصدير النفط بسبب الدمار الذي نتج عن حرب الى  ويعود السبب، السبعينات

جمالي العن انخفاض اسعار النفط اذ قدر مبمغ الخسائر في الناتج المحمي ا الفض االولى
 7475امريكي من مجموع  مميون دوالر 5175العراقي لتمك المدة والناجمة عن الحرب نحو 

في الثمث  الخميج االولى حرب اندالعاذ ان  ،1ادية ليذه الحربمن الخسائر الم مميون دوالر
قتصادية في العراق في انجاز الخطة البدد امال راسمي السياسة ا 1980خير من عام الا

قتصادية الوالتي كان من المقرر ان تدفع بالمؤشرات ا 1984-1980 الخمسية لممدة
ان النامية نتيجة ما تحقق من فوائض مالية مام وتخرج العراق من صف البمدالجتماعية الى االوا

ومن  1980-1970ممدة التي سبقتيا والممتدة ليجابية قتصادية االاللتطورات اا وىذهو كبيرة 
  48802 والبالغة  1985في عام  االسمي والثابت نمحظ ان قيم الناتج (1) النظر في الجدول

 1980عند مقارنتيا بعام %  10.7قد انخفضت بمقدار  مميون دوالر  40754دوالر و  مميون 
مميون  45683 في ىذه المدة قيمة بمقدار االسمي والثابت  جماليالاذ حقق الناتج المحمي ا

  الى  1989جمالي استقرارىا الى ان وصمت في عام ال، ثم عاودت قيم الناتج المحمي ادوالر
  مميون دوالر.  45154

 2002-1770عقوبات االقتصادية الدولية :: الجـ. المدة الثالثة

وال سيما قي ار لعقتصاد اكبير في مختمف قطاعات االبدمار  الخميج االولى حرب انتيت 
أمل طي صفحة الحرب ب ن، وتفاقمت الديو فانخفضت كافة مؤشراتو االقتصادية، القطاع النفطي

 اال، ولم تمر  ادواتو وايراداتوقتصاد وتفعيل االلمضي قدما في تطوير لى اوالدمار، والتطمع ا
 661  قراره رقم االمن سنتين حتى احتل العراق الكويت وما ترتب عمى ذلك من اصدار مجمس 

العراق فخمف ذلك لزامية عمى االوالمقاطعة الدولية  االقتصاديةالذي فرض بموجبو العقوبات 
عمى ابناء  ةة الكمفظماعية باىنتج عنو اعباء اقتصادية ثقيمة واثار اجتما و  العقوبات الدولية

في قيمة الناتج  اً حاد اً فشيد عقد التسعينات انخفاض .قتصاد العراقياالالشعب العراقي وعمى بيئة 
                                                 

3
االٔفبق، ثٍرٚد: دار اٌىٕٛز  –اٌحرٚة  –اٌزٍّٕخ  -إٌفظ  – ( االلزؿبد اٌعرال1995ًعجبش إٌؿراٚي، ) 

 133.االدثٍخ, ؼ 
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لتبمغ قيمتو  1990عن قيمتو في عام  %64بمقدار 1991 اذ انخفض في عام اإلجماليالمحمي 
بعد ان كانت تقدر  مميون دوالر   33971مميون  دوالر و  2051 حوالي 1991في عام 
، واخذت قيم الناتج 1990في عام  مميون دوالر 45620دوالر و مميون  59201بحوالي  
عمى  1993, 1992التوالي لمعامين   عمى % 30و   32%بنسبة جمالي تتصاعد الاالمحمي 
نتاج واعادة البنية اللقطاع العام واستعمالو في الدى اقت ، وذلك بعد استعمال الخزين المؤ التوالي

 االجمالي الجاري ان نفاذ ىذا الخزين ادى الى انخفاض الناتج المحمي اال، المدمرةالتحتية 
في حين لوحظ تحسن لقيم الناتج المحمي في النصف الثاني لعقد  .19941واالسمي عام 

 لي بمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء وسمحمن الدو المجمس االتسعينات وكان ذلك انعكاسا لقرار 
الخام نتيجة زيادة الطمب  ، وتزامن ذلك القرار مع ارتفاع اسعار النفطبتصدير النفط العراقي
ارتفعت قيمة الناتج المحمي ، اذ قتصادي في اسياالنتعاش االبسبب االعالمي عمى النفط 

  واصبح  1996 عام  11,02الى   1995في عام %  2.12 من  الجاري والثابت  جماليالا
، لتنتيي قيم الناتج بانخفاضات عمى التوالي 1998و 1997 لمعامين%  34.85% و 21.23
  الالحقة .لمسنوات 

 2020-2003:  2003د. المدة الرابعة: مابعد احداث عام 

التي شيدت انييار البنى  2003بعد تفكك الدولة العراقية وضياعيا بعد احداث عام 
قتصاد العراقي عمى اثر ذلك يعاني من تشوىات ظيرت عمى الساحة اللمعراق، واصبح اتية التح

لذلك امتازت  . 2والبطالة والفقر داري والمالياالمني والفساد الستقرار االاالعراقية متمثمة بانعدام 
باستئناف الصادرات النفطية حيث كانت تمك المدة اقل تذبذبا مقارنة بالمدد  2013-2003المدة 

جمالي المن قيمة الناتج المحمي ا األكبراذ شكمت ايرادات النفط النسبة  البحثالسابقة من 
تعرض االقتصاد العراقي لصدمة مزدوجة  2014االسمي والثابت. اال ان في منتصف عام 

وصدمة نفطية سمبية ادت الى انخفاض كبير في اسعار العراقية  :احتالل داعش لثمث االراضي
 30الى اقل من  دوالر/ برميل  108من  2014عام  منر السادس يابتداء من الش النفط الخام

قارنة م%  72تتجاوز نسبة ال  االنخفاضأي ان نسبة  2016في بداية سنة  دوالر/برميل 
                                                 

1
 .47، ٚاضظ, ؼ1(  اضزػراف ِطزمجً االلزؿبد اٌعرالً، ط2015،) ادٌت لبضُ اٌػٕذي 
2

( االلزؿبد اٌعرالً اٌى آٌ، اٌطجعخ األٌٚى، دار اٌّٛا٘ت، إٌجف األغرف،  2015ادٌت لبضُ غٕذي ،) 

 .57ؼ
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وبحسب البنك الدولي فإن اآلثار المباشرة  . 2014عام  من االولبأسعار النصف 
لالضطرابات االقتصادية واالجتماعية ضاعفت من معدالت الفقر في المحافظات التي 

، فيما شكل المشردون 2014% في عام 41.2سيطر عمييا داعش لتصل إلى نحو 
، وتشير تقديرات تقييم 2014والنازحون داخميا نصف مميون من فقراء العراق عام 

الذي وضعو   and Needs Assessment “DNA” Damageرار واالحتياجاتاالض
والذي ُأجري عمى المحافظات السبعة المتأثرة بشكل مباشر  2018البنك الدولي في عام 

دوالر مع نياية عام مميون  457 00الى إن إجمالي االضرار بمغت نحو من الصراع
 000107، وبمغت الخسائر الحقيقية التراكمية بسبب الصراع مع داعش نحو 2017
% 142ونحو  2013% من الناتج المحمي اإلجمالي لعام 72أي ما يعادل  دوالر مميون

ايضًا )بافتراض ان االقتصاد غير  2013من الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي لعام 
وبمغ  %8 . نفسة خالل مدة ما قبل الصراع وىومر في النمو النفطي كان سيست

% عما 78,8حوالي   2020  والثابت لعامفي الناتج المحمي االجمالي االسمي  االنخفاض
 . 2003كانت عميو في عام 

 المطمب الثالث: اتجاهات التوزيع القطاعي لمناتج المحمي االجمالي   

المتولد من القطاعات االقتصادية األخرى غير النفطية تظير  الحقيقي قيم الناتج إن 
مدى االستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المحمية في االقتصاد, ومدى قدرة االقتصاد عمى 
توظيف تمك الموارد بشكل يجعل من القطاعات االقتصادية قادرة عمى دعم احدىا اآلخر بما 

احتياجات الطمب المحمي, فضال عن قدرتيا عمى توفير الموارد يوفر قاعدة إنتاجية تستطيع تمبية 
النقدية األجنبية بما يتم تصديره من فوائض إنتاج تمك القطاعات وعدم االعتماد بشكل كبير عمى 

ذلك ال يعني أن غير أن ما يتوفر عن طريق تصدير النفط الخام الذي يتعرض لعوامل كثيرة. 
اتج النفطي وتطور البنية القطاعية لالقتصاد العراقي, فناتج ىناك حدودًا فاصمة بين تطور الن

قطاع النفط الخام متمثال بما يتم الحصول عميو من عمالت أجنبية من خالل تصدير ىذا النفط 
الخام, يعد المؤثر الرئيس في تحديد بنية القطاعات االقتصادية ألن معظم تمك القطاعات تعتمد 

االستيراد  العتمادية من قطاع آلخر, وألن ىذاتيا, مع اختالف درجة اعمى االستيراد لمقيام بفعاليا
ويتبين من  حتاج إلى عمالت صعبة يبقى أثر قطاع النفط واضحا في مختمف القطاعات.ي



 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

43 

( ىيمنت القطاع النفطي عمى النصيب األكبر في توليد الناتج المحمي اإلجمالي 2( و )1جدول )
% كمتوسط المدة المبحوثة. وكانت أعمى 43.7زا نسبة متجاو  (2020-1970الحقيقي لممدة )

 1979-1970نسبة مساىمة لمقطاع النفطي في بنية الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي في لممدة 
. أما القطاع الزراعي فمم تتجاوز نسبة 1989-1980% لممدة 30.3% وأدنى نسبة 61.4بمغت 

%  6.3وكانت أدنى نسبة لو  1979-1970% لممدة 9.7مساىمتو في بنية الناتج أكثر من 
%، ومن أسباب 7.6. وكمتوسط نسبة مساىمة لممدة المبحوثة لم تتجاوز 1989-1980لممدة 

تدىور إنتاج ىذا القطاع: الجفاف الناتج عن قمة سقوط اإلمطار وانخفاض تخصيصات الدعم لو 
الجوار الجغرافي بسبب مما أدى ارتفاع تكاليف مستمزمات اإلنتاج والمنافسة من قبل بمدان 

سياسة الباب المفتوح في مجال تجارة المنتجات الزراعية. في حين مساىمة قطاع الصناعة 
التحويمية في ىيكل الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ىي االسوء، إذ بمغت أعمى نسبة مساىمة  

ط %( كمتوس2وبنسبة ) 2020-2003لممدة  3.6وأدنى نسبة  2002-1990% لممدة 5.3
مساىمة الصناعة التحويمية في توليد الناتج، بسبب الحروب والعقوبات و توقف عممية اإلنتاج 
في العديد من المشاريع اإلنتاجية نتيجة تخمف وسائل اإلنتاج وتعرضيا لمتآكل وانحسار المناخ 

وط الداعم لمصناعة من خالل إغراق األسواق العراقية بالمنتجات الرخيصة فضال عن تقادم الخط
في توليد الناتج الحقيقي،  اإلنتاجية في الشركات الصناعية. أما مساىمة بقية القطاعات األخرى

%( وأدنى نسبة مساىمة 58.3بمغت ) 1989-1980فحققت أعمى نسبة مساىمة لممدة
%( كمتوسط لممدة 41.5وبنسبة مساىمة في الناتج بمغت ) 1979-1970%( لممدة 24.1)

في توليد الناتج المحمي اإلجمالي  السمعية اإلنتاجيةلقطاعات ا ان ضعف اداء 1970-2020
الحقيقي ناتج عن  النقص الكبير في توفير الطاقة الكيربائية وارتفاع أسعار الوقود والمستمزمات 
األساسية فضاًل عن اإلىمال في إصدار التشريعات والقوانين لحماية المنتج المحمي في ظل 

عدم شحة في التمويل، وترتب عن ذلك ارتفاع أسعار مدخالتيا ومنافسة المنتجات األجنبية وال
 إلى أدىالمحمي من السمع ومنيا الغذائية في تمبية الطمب عمى تمك السمع مما  اإلنتاجقدرة 

من النقد  يةواردات العراقمل أساس، وان وجود النفط كمصدر الخارجية األسواقاالعتماد عمى 

                                                 


عذد٘ب ضجعخ لطبعبد رػًّ وً ِٓ: اٌجٕبء ٚاٌزػٍٍذ، اٌّبء ٚاٌىٙرثبء، إٌمً ٚاٌّٛاؾالد ٚاٌزخسٌٓ، رجبرح  

 اٌجٍّخ ٚاٌّفرد ٚاٌفٕبدق، اٌجٕٛن ٚاٌزأٍِٓ، ٍِىٍخ دٚر اٌطىٓ ٚاٌخذِبد االجزّبعٍخ.



 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

44 

يياكل الخمل في  إلىدي مما يؤدي يعد ىذا خماًل كبيرًا ويزيد خطورة الوضع االقتصا األجنبي
 . كافة

 (1جذول )

 2020-1790انناحج انمحهي االجماني انعراقي انجاري وانحقيقي ونصيب انناحج اننفطي نهمذة  

 مميون دوالر

 انسنت
GDPجاري و .د 

(1) 
 انخغيير  %

GDPحقيقي و.د 

(2) 
 انخغيير %

انناحج 

(3اننفطي  )  
%3/2 

1970 7074 - 14539 - 4478 30.8 

1971 6735 4.81- 15320 5.37 4856 31.7 

1972 8802 30.76 15893 3.74 4179 26.3 

1973 11365 29.1 16595 4.41 5791 34.9 

1974 16406 44.37 19269 16.11 5568 28.9 

1975 15414 -6.1 21676 12.49 6177 28.5 

1976 17432 13.11 25399 17.17 7925 31.2 

1977 19842 13.83 25881 1.89 7997 30.9 

1978 23764 19.76 30296 17.05 9573 31.6 

1979 37825 59.18 36619 20.87 11754 32.1 

1980 53415 41.22 45683 24.75 8177 17.9 

1981 38428 -28.07 45351 -0.72 2494 5.5 

1982 42802 10.88 46908 3.43 1923 4.1 

1983 40601 -4.69 40775 -13.07 1712 4.2 

1984 46802 15.27 40170 -1.48 1968 4.9 

1985 48281 3.16 40754 1.45 2526 6.2 

1986 47130 -2.38 42648 4.64 3028 7.1 

1987 56611 20.11 46608 9.30 5966 12.8 

1988 62501 10.4 45154 -0.01 5872 13 

1989 65641 5.02 71262 -3.11 4154 5.8 

1990 59201 -9.81 45620 57.81 7834 17.2 

1991 2051 -96.5 33971 -64.04 10066 29.6 

1992 2730 33.17 44260 32.59 11641 26.3 

1993 1681 -38.46 45967 30.28 12767 27.7 



 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

45 

 انسنت
GDPجاري و .د 

(1) 
 انخغيير  %

GDPحقيقي و.د 

(2) 
 انخغيير %

انناحج 

(3اننفطي  )  
%3/2 

1994 1350 -19.6 46941 3.83 30074 64.1 

1995 1152 -14.8 52114 2.11 50074 96.1 

1996 2030 76.5 63182 11.02 60313 95.4 

1997 2221 9.36 85206 21.23 61669 72.3 

1998 8423 279.2 100188 34.85 61116 61.0 

1999 14721 74.8 101597 17.58 52544 51.7 

2000 20864 41.7 103939 1.4 32950 31.7 

2001 17681 -15.24 96767 2.3 46973 48.5 

2002 17072 -3.45 64736 -6.90 43342 37.2 

2003 10843 -36.5 99797 -33.10 45679 34.4 

2004 26192 141.6 104188 54.15 32950 37.7 

2005 36341 38.76 114772 4.40 46973 50.9 

2006 54773 50.72 116353 10.15 43342 47.07 

2007 74172 35.42 125926 1.37 54679 41.6 

2008 130501 75.95 130182 8.22 49100 39.8 

2009 111660 -14.44 138517 3.37 55508 42.8 

2010 138462 24 138462 6.40 55717 41.05 

2011 185471 33.95 169731 7.54 56861 41.8 

2012 217810 17.44 180886 13.93 62269 42.05 

2013 234652 7.73 182152 6.57 71371 41.1 

2014 234658 0.0 190895 0.69 74344 42.8 

2015 177500 -24.36 178453 4.79 76358 40 

2016 174902 -1.46 176532 -0.98 71247 45.6 

2017 195472 11.76 179886 1.86 76543 48.5 

2018 224232 14.71 181954 1.14 77665 47.8 

2019 234092 4.4 182553 0.32 77556 48.1 

2020 207860 -11.2 165534 -11.15 69886 42.21 

سنة االساس  - الناتج والدخل سنوات متفرقة –مديرية الحسابات القومية  –، الجياز المركزي: وزارة التخطيطالمصدر
2010.               

 .https://data.albankaldawli.org/country/IQالبنك الدولي ، مؤشرات االقتصاد العراقي عمى موقع البنك: 

https://data.albankaldawli.org/country/IQ
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 ( 0جدول )

  0101-0791التوزيع القطاعي لمناتج المحمي االجمالي العراقي لممدة 

 االخرى التحويمية% الصناعة القطاع الزراعي% القطاع النفطي% المدة

1970-1979 61.4 9.7 4.6 24.1 

1980-1989 30.3 6.3 5.1 58.3 

1990-2002 35.8 8.5 5.3 50.4 

2003-2020 50.7 6.4 3.5 39.4 

 الناتج والدخل سنوات متفرقة –مديرية الحسابات القومية  –: وزارة التخطيط ، الجياز المركزيالمصدر

  .Qhttps://data.albankaldawli.org/country/I: موقع البنك ، مؤشرات االقتصاد العراقي عمىالدوليالبنك 
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 المبحث الثاني

 (0101-0791تحميل واقع الناتج  المحمي االجمالي الكويتي  لممدة )

 المطمب االول: نبذة عن االقتصاد الكويتي  

تقع دولة الكويت في الطرف الشمالي من شبة الجزيرة العربية, يحدىا شرقا الخميج 
العربي، وشماال العراق، ومن الجيتين الغربية والجنوبية المممكة العربية السعودية، وتبمغ مساحة 

الف كيمومتر مربع، ويتكون سطح الكويت من سيول رممية منبسطة وتالل  17818الكويت نحو 
قة، غير ان ابرز مظير طبيعي يتمثل في وادي الباطن الواقع في الشمال الغربي منيا قميمة متفر 

نسمة وفق احصائيات  4236792العراقية. ويقطن الكويت  –والذي يمثل وسطو الحدود الكويتية 
شخص لكل كيمومتر مربع. والجدير بالذكر  236. كما تبمغ الكثافة السكانية حوالي 2019عام 

عيم يعيشون في المناطق الحضرية، ويتركز معظم سكان البمد في المناطق ان السكان جمي
الواقعة عمى الخميج العربي، كمدينة الكويت العاصمة وجزيرة بوبيان، كما تظير التجمعات 

 .1السكنية بكثرة باالتجاه نحو الغرب والجنوب من عاصمة البالد عمى طول الطرق السريعة

م االقتصاديات في المنطقة االقميمية المحيطة بالكويت، ويعد االقتصاد الكويتي احد اى
وذلك لما تممكو الكويت من مقومات وعوامل بارزة ساعدت عمى تشكيل وصناعة اقتصاد ميم 
ومؤثر وجاذب اقميميا وعالميا. ويعد االقتصاد الكويتي مفتوح نسبيا يسيطر عمى معالمو القطاع 

مموكة من قبل الدولة اكثر من نصف الناتج المحمي الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية فيو الم
%من االيرادات الحكومية ويشكل احتياطي النفط الخام 80% من الصادرات و 95االجمالي، و

% من االحتياطي العالمي. و تمتمك 10مميار برميل اي حوالي  101.500في الكويت حوالي 
يعية التي مكنتيا منذ القدم عمى نشأت الكويت رغم صغر مساحتيا عدد من الموارد والثروات الطب

الحياة بيا. من اىم تمك الموارد، النفط، كما يوجد فييا ثالث مصادر اساسية لممياه والثروة المائية 
وىي، مياه البحر المحالة، والمياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعاد معالجتيا. وتعد المياه 

بقية المصادر فيي قائمة بسبب الصناعة والمعالجة الجوفية ىي المصدر الطبيعي الوحيد اما 
                                                 

1
( اضعبر إٌفظ ٚدٚي االٚثه: عاللخ ِزضبدح، ِىزجخ اٌضبد ٌٍٕػر ٚاٌزٛزٌع, 2020عٍى عجذاٌىبظُ دعذٚظ ) 

 .133ثغذاد، ؼ
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المتطورة من قبل الحكومة الكويتية, فضال عن المتالكيا واىتماميا منذ القدم بثروتيا السمكية 
 والحيوانية والزراعية.

ويعد القطاع المصرفي احد اعمدة االقتصاد الكويتي متمثال من البنوك المحمية وعدد 
تية جميعيم يخضعون لرقابة واشراف بنك الكويت المركزي. وتحظى اخر من البنوك غير الكوي

مميار دوالر اي  160.8الكويت بقطاع اقتصادي قوي, فالناتج المحمي االجمالي لمبمد وصل الى 
الف دوالر وىي بيذه االرقام تحتل المرتبة الخامسة بين اغنى  42.100بمعدل دخل فردي بمغ 

 . 1البمدان عمى مستوى العالم

مثل قطاع صادرات النفط الخام الممول الرئيس لالقتصاد الكويتي، اذا يتم تصدير وي
النفط الى عدة بمدان رئيسة ىي الصين، واليابان، واليند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة, فضاًل عن 
ان االقتصاد الكويتي يعتمد عمى صناعة االسمدة, والبتروكيماويات االخرى, وتقديم الخدمات 

, واستخراج المؤلؤ من الخميج العربي. وتسعى الحكومة باستمرار الى تقميل االعتماد عمى المالية
القطاع النفطي, وذلك بالنيوض بقطاعي التجارة االقميمية والسياحة. اما االستيرادات الرئيسة 

 لمكويت فيي تتمثل بالمواد الغذائية، و اآلالت والمالبس وغيرىا من المنتجات.

 التطورات االجمالية لمناتج المحمي الكويتي  المطمب الثاني:

اقتصادا صغيًرا مفتوحا نسبيًا يسيطر عمى معظمو القطاع  االقتصاد الكويتي يعد
% من 50الممموكة من قبل الدولة أكثر من  في الكويت الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية
, الحكومية% من اإليرادات 80ات و % من الصادر 95الناتج المحمي اإلجمالي، و 

. وبالرغم من المساىمة 2العالمين العربي واإلسالمي في البمدانأحد أغنى  الكويت تعدو 
المتواضعة  لمقطاع غير النفطي في الناتج المحمي االجمالي الكويتي وتسجيمو نموًا البأس بو 

ان نتجاىل الواقع الفعمي لالقتصاد غير النفطي المعتمد بشكل  خالل مدة البحث, اال انو اليمكننا
( 2كبير في نموه عمى كبر حجم االنفاق الحكومي الناتج من ارتفاع عوائد النفط ويوضح شكل )

                                                 
1
 Central Intelligence Agency (2017) , opcit  , p 46.    

2
( لٍبش اثر اٌزطٛراد فً اضعبر إٌفظ عٍى إٌّٛ 2018فرٌح، ضبٌُ ِحّذ ِعطع اٌعٕسي، ) جٛاد غبور 

دراضخ رطجٍمٍخ، اٌّإرّر اٌعًٍّ االوبدًٌّ اٌذًٌٚ اٌزبضع, رّٛز،  2015-1990االلزؿبدي فً دٌٚخ اٌىٌٛذ ٌٍّذح 

 .1577ئضطٕجٛي، ؼ 
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. ويتضح من الشكل ان اجمالي الناتج 2020-1970اجمالي الناتج المحمي الكويتي لممدة 
ىي مدة ىذا البحث شيدت تغييرات وتبدالت  المحمي الكويتي  خالل اكثر من نصف قرن

 متنوعة و كبيرة  وألغراض التحميل سنقسم المدة الى المدد الجزئية االتية:

  0791-0791: المدة االولى

 بين من األبرز القطاع ويعتبر النفطي القطاع عمى جداً  كبير بشكل الكويت دولة تعتمد
 سمعة ان وبما اإلجمالي، المحمي الناتج تكوين في مساىمتو نسبة خالل من األخرى القطاعات

 العوامل من الكثير وبتفاعل العالمية النفطية األسواق في سعرىا يتحدد عالمية سمعة تعتبر النفط
 المصدرة النفط حصة الى إضافة عالمياً  محدد أي معطى يكون سوف السمعة ىذه سعر فان لذا
 مباشر تغير يتبعو سوف النفط أسعار تغيرات اثر فان لذا أوبك منظمة قبل من محددة شبو ىي
. وكان الناتج المحمي منخفضا خالل السنوات الثالث االولى لقمة عوائد االنتاج المحمي الناتج في

دوالر خالل العامين  2النفطي، بسبب انخفاض اسعاره. حيث كان سعر البرميل اقل من 
ة العربية ووقف تصدير النفط وبسبب المقاطع 1973اال انو في نياية عام  1970-1972

دوالر لمبرميل في  2.7لمبمدان المتقدمة المستيمكة الغربية. بدأـت اسعار النفط في االرتفاع الى 
دوالر / برميل بما يعرف الطفرة  32.5بسعر بمغ  1975ولتصل اقصاه في عام  1973عام 

الى   1970مميون دوالر عام  2870النفطية االولى, ليرتفع الناتج المحمي االجمالي الكويتي من 
% ولترتفع نسبة الناتج 34و وبمتوسط معدل نمو سنوي  بمغ   1975مميون دوالر عام  12020

% من اجمالي الناتج المحمي  لنفس العام. بعدىا ترتفع اسعار 70.5%  الى   60النفطي من  
دوالر/برميل   33.8تسجل النفط العالمية وبشكل سريع خالل ما يسمى بالطفرة النفطية الثانية  ل

. وىو ما رفع نسبة االنتاج الكويتي لمنفط الخام الى الناتج المحمي االجمالي  من 1980في عام 
. (3)تبين في الجدول  1980% عام 79.2ليصل الى الذروة عند  1970% في عام  60

 عدين.  % مدعوما بارتفاع نشاط الت19.5وخالل ىذه المدة بمغ متوسط نمو الناتج المحمي 
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 2020-1970( تطور الناتج المحمي االجمالي الكويتي لممدة 2شكل )
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 3المصدر : بيانات الناتج المحمي االجمالي الكويتي  جدول                  

 0797-0790: المدة الثانية

اسعار النفط االرتفاع ووصمت ألعمى قمتيا في واصمت  1989-1981وفي المدة 
دوالر /برميل. اال انيا بدأت تنخفض بشكل حاد وىو ما ادى  34.23عند  1981اواخر عام 

%  في عام  58.5الى تخفيض  نسبة االنتاج النفطي من اجمالي الناتج المحمي الكويتي من 
انخفاض االسعار  واستمر 1985% في عام 49.4و  1982%  في عام 44.5الى  1981
وىو ما ادى  1988و 1987وبدرجة اقل خالل عامي  1986% من قيمتيا في عام 50لتفقد 

% متأثرا بانخفاض الناتج 3.2انخفاض الناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمكويت بنسبة بمغت 
. ولم يؤثر ارتفاع 1% خالل تمك المدة32.7النفطي كنسبة من اجمالي الناتج، والتي بمغت 

عام، بسبب العزو العراقي  عمى االقتصاد الكويتي بشكل 1990سعار النفط في اواخر عام ا
.لمكويت

                                                 
1
 11جٛاد غبور فرٌح, ضبٌُ ِحّذ ِعطع, ِؿذر ضبثك رورٖ, ؼ 
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 0111-0771المدة الثالثة: 

بسبب  2000-1993وتحسنت عوائد النفط خالل االعوام الثالثة االولى من المدة 
بالكامل و بزيادة انتاجيا ارتفاع االسعار وقيام الكويت بإعادة اعمال منشاتيا النفطية شبة المدمرة 

من النفط الخام، وذلك لتعويض العجز في االمدادات بسبب االحتالل العراقي، اذ بمغ الناتج 
اال ان اسعار النفط الخام عادت الى التراجع  1993مميون دوالر عام  23990المحمي االجمالي 
اال انيا  1997و  1996. ورغم  تحسنيا قميال خالل العامين 1995و  1994خالل العامين 

. وبالرغم من  1999, ثم تحسنت في عام 1998% في عام 38عادت لالنخفاض بنسبة بمغت 
. وبالمقابل 1%2.9ىذه التقمبات، اال ان اسعار النفط انيت المدة بنمو متوسط سنوي مقداره 

و  1995مميون دوالر عام  27180تقمبت قيمة الناتج المحمي االجمالي لممدة ذاتو بين 
مميون دوالر.  30120بمغت  1999وتحسنت قيمتو في عام   1998مميون دوالر عام  59402

%  اال ان 6.5وعمى الرغم من انخفاض االنفاق الحكومي عمى االقتصاد خالل ىذه المدة بنسبة 
% سنويا نتيجة مساىمة القطاع غير النفطي في 0.9االقتصاد سجل نمو ايجابي بمغ متوسطة 

 .(3) يالحظ في الجدول %70.2 -% 59.9محمي من حوالي اجمالي الناتج ال

 : 0101-0110المدة الرابعة: 

ارتفاع كبير وبدأت سنوات الفوائض الكبيرة  2003شيدت اسعار النفط ومنذ بداية عام 
في الموازنة العامة تتحقق، ورغم حدوث عجز كبير في الموازنة وانخفاض في معدل النمو 

االزمة المالية العالمية، غير ان تأثيرىا كان متوسط الشدة. وحقق بسبب  2009االقتصادي عام 
% خالل المدة، اذ ارتفع 4.8 -النمو الحقيقي  في الناتج المحمي االجمالي نسبة سالبة بمغت 

مميون دوالر عام  46180الى  2000مميون دوالر عام  37010الناتج المحمي الحقيقي من 
مميون دوالر وعاود االرتفاع  105996حيث بمغ  2009م و وحقق انخفاضا كبيرا في عا 2003

عامي  . كما حقق القطاع غير النفطي خالل2010مميون دوالر عام  119830ليصل الى 

                                                 
1
 .10اٌّؿذر ٔفطٗ, ؼ 
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% عمى التوالي 8.61% و 3.56نسبة مساىمة اجمالي الناتج  بمغ  2002و  2001
 1% من اجمالي الناتج المحمي.2.46وانخفضت مساىمتو بنياية المدة الى 

 0101-0100: المدة الخامسة 

نمو ممحوظ وتوسع في االنفاق  2020-2011شيد الثالث اعوام االولى لممدة  
حتى  2014, حين بدأت اسعار النفط انخفاضيا في اواخر عام ةالحكومي بعكس االعوام الالحق

 . وبشكل عام فقد كانمعدالت االنفاق والنمو االقتصاديوىو ما اثر سمبا عمى  2016عام 
% حيث اسيم ارتفاع النمو في 3.3 حوالي 2016-2001سنوي خالل المدة متوسط النمو ال

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، حققت  2016بداية المدة في تخفيف ضعفو في نياية عام 
، 2016ألول مرة منذ أكثر من عقد، وفي عام  2015في عام  الموازنة العامةالكويت عجًزا في 

% من الناتج المحمي اإلجمالي؛ وقد أعمنت السمطات الكويتية عن تخفيضات 16.5ارتفع إلى 
، مما أثار غضب الجميور ومجمس األمة، 2016لدعم الوقود في أغسطس/آب العجز المالي 

، تم تخفيض العجز 2017في عام  ر سنواتبحل الحكومة لممرة السابعة خالل عش وقام األمير
مميارات دوالر عن طريق إصدار  8% من الناتج المحمي اإلجمالي، وجمعت الحكومة 7.2إلى 

ت الحكومة من تأثير انخفاض سندات دولية. عمى الرغم من اعتماد الكويت عمى النفط، خفف
ي صندوق األجيال % عمى األقل من إيرادات الحكومة ف10توفير النفط من خالل  أسعار

ساىم بنحو نصف إجمالي الناتج المحمي لدولة الكويت، ي القطاع النفطينظرًا ألن و  الخاص،
تحت تأثير تخفيضات إنتاج النفط المتصمة  2017% في 3.5انكمش االقتصاد الكويتي بنسبة 

غير  %، لكن النمو في القطاع7.2باتفاق منظمة أوبك. وبوجو عام، انكمش قطاع النفط بنسبة 
مدعوما بمعدالت النمو المطرد في إنفاق األسر المعيشية،   %2.2النفطي تماسك عند مستوى 

بعد أن  2017. وتراجع اإلنفاق االستثماري خالل عام 2وزيادة اإلنفاق االستيالكي لمحكومة
حينما كثَّفت الحكومة إجراءات تنفيذ خطة التنمية الخمسية  2016سجَّل قفزة في 

ومع الصعوبات الكبيرة التي واجيتيا منذ أزمة انييار أسعار  ،(2015/2016-2019-2020)
، عمى استقرار مؤشراتيا 2018، حافظت الكويت، خالل عام 2014النفط منتصف عام 

                                                 
3

 اٌّؿذر ٔفطٗ.  
2
  Wold Bank, (2020) ,Kuwaits economic uptade, October . p4-6  
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االقتصادية، وقد نجحت في تحقيق تقدم اقتصادي متميز، بفضل احتياطاتيا المالية الضخمة، 
نيا من التحول باقتصادىا، الذي كان يعتمد بشكل رئيس وسياساتيا االقتصادية المنفتحة، وتمك  

عمى عائدات النفط، ليصبح أكثر تنوعًا بعد التطور السريع الذي حققتو، خالل السنوات الثالث 
الماضية، في استحداث المشاريع غير النفطية وتنميتيا. وقال تقرير حديث آَخر صادر عن 

لمكويت سيواصل االرتفاع في العامين وكان عجز  البنك الدولي، إن الناتج المحمي الحقيقي
دوالر، بما نسبتو  مميون 21620(، ليبمغ 2019-2018الموازنة قد انخفض في العام المالي )

 1(.2018-2017% في العام المالي السابق لو )22% من الناتج المحمي لمبالد، نزواًل من 17
في عام  التدريجية العامة يتجو نحو االنخفاض وبحسب وزارة المالية الكويتية، فإنَّ عجز الموازن

أن تحقق  المالية ، بسبب ضبط الدولة المصروفات وتقميص اإلعانات. وتوقَّعت وزارة2020
(، مؤكدًا أن اقتصاد الكويت أصبح مرنًا 2021-2020الموازنة فائضًا ماليًا بحمول العام المالي )

" ان الصدمة الصحية  "جائحة كورنا . اال2ميجتجاه تطورات أسعار النفط مقارنة ببعض دول الخ
م  وانييار اسعار النفط الخام مسببة صدمة نفطية لوما رافقيا من غمق الحدود بين بمدان العا

بتحسن الوضع  ، انيت كل اآلمال الطموحةلبمدان المنتجة والمصدرة  لمنفط سمبية عمى ا
 .            االقتصادي في البمد

الهيكل القطاعي لمناتج المحمي االجماليالمطمب الثالث:   

بسبب سوء مناخ األعمال وقطاع عام كبير يعمل  ,اقتصادىا فشمت الكويت في تنويع          
% من المواطنين، وعالقة حادة بين مجمس األمة الكويتي والسمطة التنفيذية التي 74فيو حوالي 

أعاقت معظم اإلصالحات االقتصادية. أحرزت الحكومة الكويتية تقدمًا ضئياًل في خطة التنمية 
. بينما تخطط الحكومة إلنفاق 2010ل مرة في عام االقتصادية طويمة األجل التي تم إقرارىا ألو 

مميارات دوالر عمى مدى أربع سنوات لتنويع االقتصاد وجذب المزيد من  104ما يصل إلى 
االستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد. غير أن العديد من المشاريع لم تتحقق 

منح العقود. ولزيادة اإليرادات غير النفطية، بسبب الوضع السياسي غير المستقر أو التأخير في 

                                                 
1
  ----   ,   (2019), the economic development of Kuwait, p12 

  
2
 .23(، االدارح اٌّبٌٍخ، رمرٌر اٌّزبثعخ اٌػٙري، اٌىٌٛذ، ؼ 2020ٚزارح اٌّبٌٍخ )   
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عمى مشاريع قوانين تدعم ضريبة القيمة  2017وافقت الحكومة الكويتية في أغسطس/آب 
ان تشجع   2018المضافة عمى نطاق مجمس التعاون الخميجي والتي دخمت حيز التنفيذ في عام 

 تنفيذىا من دعم القطاع الخاص في البمد وزيادة فاعميتو .

 ( 3جدول )      

الناتج المحمي االجمالي  الكويتي باألسعار الثابتة ومعدل النمو ونصيب القطاعين النفطي 
  2020-1790لممدة   وغير النفطي من الناتج

 مميون دوالر           

 انسنت

GDP  اسعار ثابخت سنت

   1777 االساش:    

(1) 

 الناتج  النفطي  % انخغيير %
الناتج غير النفطي 

% 

1970 2870 - 60.3 39.7 

1971 3880 35.2 65.6 34.4 

1972 4450 214.7 62.4 37.6 

1973 5410 21.57 62 38 

1974 13000 140.3 79.2 20.8 

1975 12020 -7.54 70.5 29.5 

1976 13130 9.23 65.7 34.3 

1977 14140 7.69 61.1 38.9 

1978 15500 9.62 59.1 40.9 

1979 24750 59.7 64.3 35.7 

1980 28640 15.72 65.6 34.4 

1981 25060 --12.5 58.5 41.5 

1982 21580 -13.9 44.5 55.5 
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 انسنت

GDP  اسعار ثابخت سنت

   1777 االساش:    

(1) 

 الناتج  النفطي  % انخغيير %
الناتج غير النفطي 

% 

1983 20870 --3.3 49.8 50.2 

1984 21700 3.98 52.9 47.1 

1985 21490 -1.2 49.4 50.6 

1986 17900 -16.51 32.7 67.3 

1987 22370 24.97 37.3 62.7 

1988 20690 --7.51 38.8 61.7 

1989 24310 17.5 39.5 60.5 

1990 18430 -24.2 --- --- 

1991 10820 -41.3 ---- ---- 

1992 19860 83.55 ---- ---- 

1993 23990 9.64 40.1 59.9 

1994 24790 15.86 37.6 62.4 

1995 27180 -3.65 38.7 61.3 

1996 31490 -14.5 43.8 56.2 

1997 30340 16.11 39.5 60.5 

1998 25940 22 29.8 70.2 

1999 30120 -7.97 36.3 63.7 

2000 37010 3.26 48.8 51.2 

2001 34060 31.13 43.7 56.3 

2002 35170 20.66 38.2 61.8 



 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

56 

 انسنت

GDP  اسعار ثابخت سنت

   1777 االساش:    

(1) 

 الناتج  النفطي  % انخغيير %
الناتج غير النفطي 

% 

2003 46180 44.97 40.8 59.2 

2004 55720 25.7 43.8 56.2 

2005 80078 12.82 52 48 

2006 101540 28.8 56 44 

2007 114560 -28.16 57.5 42.5 

2008 147540 13 59.1 40.9 

2009 105990 34.3 55.4 44.6 

2010 119830 8 53.8 46.2 

2011 160930 -0.13 63.8 36.2 

2012 173930 -5.5 60.5 39.5 

2013 173710 -30.23 63.5 35.5 

2014 164150 -3.18 60.5 39.5 

2015 114530 8.76- 60.7 39.3 

2016 110890 -0.98 51.4 48.6 

2017 120600 8.76 48.7 51.3 

2018 140600 16.6 59.2 40.8 

2019 134600 -4.27 64.3 35.7 

2020 129760  59.1 40.9 

الكويت، –(, واعداد اخرى متفرقة 1987-1970عام ) 25المصدر: وزارة التخطيط، المجموعة االحصائية في 
 الكويتي  عمى الموقع االلكتروني: االقتصاد–البنك الدولي، بيانات مفتوحة 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=KW 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=KW
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=KW


 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

57 

 (4جدول )

 2020-1790الكويتي لممدة نسبة مساهمة النفط وبعض القطاعات في الناتج المحمي االجمالي 

 انمذة

زراعت 

وصيذ 

 انبحر

 اننفط
صناعت 

 ححىيهيت

كهرباء 

وغاز 

 ومياه

حشييذ 

 وبناء

نقم 

وحخسين 

 مىاصالث

خذماث 

انمجخمع 

 واالجخماعيت

1790-1790 0.5 94.5 0.3 0.1 0.7 1.0 2.2 

1791-1797 0.48 60.9 7.8 3.6 7.0 6.1 19.8 

1773-2000 0.4 40.1 11.2 1.9 3.1 5.1 24.2 

2000-2010 0.3 49.3 6.9 1.8 2.3 5.9 14.8 

2011-2020 0.4 62.4 6.1 2.0 2.1 5.3 17.6 

  .، الكويتحصائية، اعداد متفرقة، المجموعة االوزارة التخطيط :المصدر
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 المبحث الثالث

 (0101-0791تحميل واقع الناتج  المحمي االجمالي السعودي  لممدة )

 عن االقتصاد السعوديالمطمب االول: نبذة 

في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا حيث يحدىا غربًا  السعودية تقع المممكة العربية
البحر االحمر وشرقًا الخميج العربي واالمارات العربية المتحدة وقطر وشمااًل الكويت والعراق 

أربعة أخماس  السعودية المساحة: تشغل المممكة العربية عمان. واألردن وجنوبًا اليمن وسمطنة
السعودية اقتصاد قائم و   .كيمومتر مربع 2.000.000شبو جزيرة العرب بمساحة تقدر بنحو 

% 16. وتمتمك حوالي 1عمى النفط مع سيطرة الحكومة القوية عمى األنشطة االقتصادية الرئيسية
 ، وتمعب دوراً من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتصنف السعودية كأكبر مصدر لمنفط

قياديا في أوبك. تحتل المممكة العربية السعودية المرتبة الثالثين في العالم والمرتبة الثالثة في 
قامت الحكومة السعودية بشراء  .2017/2018مؤشر التنافسية العالمي لعام  المنطقة عمى

، بعد تصميم البالد عمى السيطرة عمى مواردىا. وفي 1973% في شركة أرامكو عام 25حصة 
، قررت الدول العربية األعضاء في منظمة أوبك رفع 1973شير أكتوبر/تشرين األول عام 

دعميا  صادرات النفط إلى الواليات المتحدة وىولندا )بسبباألسعار بشكل كبير ومن ثم حظر 
% لزيادة األسعار العالمية. ارتفعت األسعار 5( وخفض اإلنتاج بنسبة 1973إلسرائيل في حرب 

كبيرة، كما ازدىرت عائدات التصدير. وعمى الرغم من انتياء الحظر في أربعة أضعاف بسرعة 
، واصمت األسعار ارتفاعيا طوال العقد، حتى أنيا ارتفعت أكثر 1974آذار/مارس عام 

ىذا الوضع شجع اإلنتاج خارج أوبك، كما المبادرات  . لكن1979األزمة اإليرانية عام  مع
األخرى المّتخذة لمتعامل مع ارتفاع األسعار. كما زادت المممكة العربية السعودية إنتاجيا 

. ورغم ارتفاع األسعار 2، انيارت أسعار النفط العالمية1982الستعادة حّصتيا في السوق. عام 
خيرة، إال أن النمو الكبير لسكان المممكة يعني أّن في وقت الحق، بما في ذلك في السنوات األ

من  السبعينات وأوائل الثمانينات عقدنصيب الفرد من عائدات الّنفط لم يرتفع مطمقًا كما في 

                                                 
1
 .5( ِعٍِٛبد عبِخ عٓ اٌٍّّىخ اٌعرثٍخ اٌطعٛدٌخ، اٌرٌبـ، ؼ2016اٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌإلحؿبء ،) 
2

 .65عٍى عجذ اٌىبظُ دعذٚظ، ِؿذر ضبثك رورٖ، ؼ   

https://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Saudi_Arabia.pdf
https://fanack.com/ar/israel/history-of-israel/israel-the-october-war-of-1973/
https://fanack.com/ar/israel/history-of-israel/israel-the-october-war-of-1973/
https://fanack.com/ar/israel/history-of-israel/israel-the-october-war-of-1973/
https://fanack.com/ar/iran/history-of-iran/the-islamic-revolution/


 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

59 

السبعينات والثمانينات بسبب العائدات الضخمة مدة  زدىر االقتصاد خالل او .القرن الماضي
. وخالفًا لمعظم البمدان النامية، كان رأس المال وافرًا في المممكة العربية النفط لصادرات

نامية، إلى دولة  دولالسعودية، فانتشرت المشاريع التنموية مّما حول ىذه البالد، التي كانت يومًا 
العقود  ف المتناقض بشدة لمقطاعات غير النفطية خاللحديثة. وبسبب عدم تنّوع االقتصاد والتخم

، استخدم نموذج اقتصاد موّجو، بداًل من طرق مبدأ عدم التدخل، القميمة األولى من إنتاج النفط
المبكرة، لم يكن ىناك بطالة )بين العدد القميل من لتحقيق التنمية االقتصادية. خالل تمك الفترة 

الميام قميمة الميارة و لمقيام باألعمال  العمال األجانب تم استيراد العديد من –السكان األصميين(
جمالي الناتج المحمي من بين أعمى  وكان نصيب الفرد –ذات التقنية العالية  من الدخل وا 

تّم توجيو التنمية االقتصادية بعيدة المدى من خالل سمسمة من  1المعدالت في العالم غير الغربي.
( تم 1980-1975و  1975-1970) الخطط الخمسية. خالل الخطتين الخمسيتين األولتين

إنشاء معظم مرافق النقل واالتصاالت األساسية في البالد. كما سعت الخطط الالحقة إلى تنويع 
، وتحسين الصحية الخدماتوالتدريب الميني و  التعميم االقتصاد وزيادة المنتجات الغذائية وتحسين

طرق االتصاالت بين مختمف المناطق في البالد. ولكن االزدىار االقتصادي لم يكن دون ثمن. 
اسات الحكومة في إذ أن بعد ركود أسعار النفط العالمية في فترة الثمانينات والتسعينات، أّدت سي

تشجيع اإلنجاب إلى زيادة كبيرة في عدد السكان، مما سّبب انخفاض نصيب الفرد من إجمالي 
األولى  ونقص العمالة بين الشباب المثقف لممرة ارتفاع نسبة البطالة الناتج المحّمي، إضافة إلى

. وبدأ انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في أواخر التسعينات يرىق التراّص 2في المممكة
 الديمقراطية.و  الحرياتاالجتماعي بفوائد اقتصادية شاممة حممت معيا القميل من 

السعودية لمحفاظ عمى اإلنفاق. وقد تغير اتجاه الريح بعد ارتفاع أسعار الحكومة  اقترضت كما
النفط مرة أخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى الجيود السعودية لتقييد اإلنتاج. وباإلضافة إلى ذلك، تم 

في محاولة لالبتعاد عن  توجيو الخطط الخمسية نحو زيادة حّصة القطاع الخاص في االقتصاد
رات النفط وتوليد فرص العمل. وفي أواخر التسعينات، بدأت خصخصة أقسام االعتماد عمى صاد

 .من قطاعي الكيرباء واالتصاالت

                                                 
1

( دٚر ِطبّ٘خ اٌمطبعبد االلزؿبدٌخ فً رعسٌس 2019عجذ هللا ثٓ خبٌذ ثٓ رثٍعبْ، ٚحٍذ عجذ اٌرحّٓ ثبٔبفع, ) 

 8(, ؼ .50) 14اضخ  رطجٍمٍخ عٍى اٌٍّّىخ اٌعرثٍخ اٌطعٛدٌخ, ِجٍخ االدارح اٌعبِخ، اجّبًٌ إٌبرج اٌّحًٍ در
2

 .22اٌٍٙئخ اٌعبِخ  ٌإلحؿبء, ِؿذر ضبثك رورٖ، ؼ  

https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/population-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/society-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/society-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
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 الثاني: التطورات االجمالية لمناتج المحمي االجمالي السعودي  المطمب

عن  يعتمد االقتصاد السعودي عمى النفط الخام اعتمادا كبيرا ويشكل النفط الخام مايزيد
. وبالرغم من ارتفاع 1% من الصادرات السعودية80% من موازنة الحكومة وما يربو عمى 90

مساىمة القطاع غير النفطي في الناتج المحمي االجمالي لمسعودية وتسجيمو نموا  جيدا عام بعد 
اخر, اال انو اليمكننا ان نتجاىل حقيقة ان االقتصاد غير النفطي يعتمد بشكل كبير في نموه 

( اجمالي الناتج 3عمى كبر حجم االنفاق الحكومي الناتج من ارتفاع عوائد النفط ويوضح شكل )
. ويتضح من الشكل ان اجمالي الناتج المحمي السعودي 2020-1970المحمي السعودي لممدة 

عام ىي المدة المبحوثة شيدت تغييرات وتطورات كبيرة الغراض التحميل سنقسم المدة  50خالل 
 د الجزئية االتية:الى المد

2020-1970( تطور الناتج المحمي االجمالي السعودي لممدة 3شكل )  
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 .5جدول : بيانات الناتج المحمي االجمالي السعودية المصدر      

  

                                                 
1

( االثر غٍر اٌّزّبثً ٌؿذِبد اضعبر إٌفظ عٍى اٌّزغٍراد االلزؿبدٌخ 2018ٚحٍذ ثبٔبفع، ِإٌذ اٌرؾبؾً، ) 

 .535ؼ  56( 3دٌخ، ِجٍخ االدارح اٌعبِخ )اٌىٍٍخ فً اٌٍّّىخ اٌعرثٍخ اٌطعٛ
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  0791-0791: المدة االولى

كان الناتج المحمي منخفضا خالل السنوات الثالث االولى لقمة عوائد االنتاج النفطي، 
اال  1972-1950دوالر خالل المدة  2بسبب انخفاض اسعاره .حيث كان سعر البرميل اقل من 

وبسبب المقاطعة العربية ووقف تصدير النفط لمدول الغربية. بدأـت  1973انو في نياية عام 
لترتفع بعدىا بشكل سريع  1973دوالر لمبرميل في عام  2.7االرتفاع الى  اسعار النفط في

. وىو ما رفع االنتاج 1980دوالر في عام  30خالل ما يسمى بالطفرة النفطية االولى لتسجل 
 9.9ليصل الى الذروة عند  1970مميون برميل يوميا في عام  3.8السعودي لمنفط الخام من 
مميون دوالر عام    5370. وارتفع الناتج المحمي االجمالي من 0198مميون برميل يوميا عام 

بقيمة بمغت  1980وليصل الى اقصاه عام  1974مميون دوالر عام  45410الى   1970
%  مدعوما 11.5. وخالل ىذه المدة بمغ متوسط نمو الناتج المحمي 1مميون دوالر 164500

خدمات المالية  التي شيدت نموا كبيرا  بمغ بارتفاع نشاط التعدين وكذلك قطاعات التشييد وال
 .  2%15% و 10.3

 0771-0790: المدة الثانية

واصمت اسعار النفط االرتفاع ووصمت ألعمى قمتيا في  1990-1981وفي المدة 
دوالر /برميل .اال انيا بدأت تنخفض بشكل حاد وىو ما ادى  34.23عند  1981اواخر عام 

 6.5الى  1981مميون برميل في عام  9.9السعودية من  الى تخفيض االنتاج النفطي في
واستمر انخفاض  1985مميون برميل في عام  3,2و  1982مميون برميل يوميا  في عام 

وىو  1988و 1987وبدرجة اقل خالل عامي  1986% من قيمتيا في عام 50االسعار لتفقد 
% متأثرا بانخفاض 1.2سبة بمغت ما ادى انكماش الناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمسعودية بن

. ولم يؤثر ارتفاع اسعار النفط في اواخر عام % خالل تمك المدة3.9بنسبة بمغت  الناتج النفطي
 .3النمو االقتصادي في المدة ذاتيا زو العراقي لمكويت عمى تحسين مؤشرغبسبب ال 1990

                                                 
1

 عّبد اٌذٌٓ احّذ اٌّؿجح, ِؿذر ضبثك.   
2

(  رمذٌر فجٛح إٌبرج فً االلزؿبد اٌطعٛدي خالي 2016ِحّذ عجذ اٌىرٌُ ِرعً، عّبد اٌذٌٓ احّذ اٌّؿجح ) 

 .5, ؼ8ِجٍذ  23, ِجٍخ االلزؿبد اٌعرثً,  2012-1970اٌفزرح 
3
  Aljazira Captial . (2013) Saudi economy: opportunities & challenges , December report 

, p 5.  
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 0111-0770المدة الثالثة:   

بسبب ارتفاع  2000-1991الثالثة االولى من المدة وتحسنت عوائد النفط خالل االعوام 
مدادات ، وذلك لتعويض العجز في االة بزيادة انتاجيا من النفط الخاماالسعار وقيام السعودي

مميون دوالر عام  132200، اذ ارتفع الناتج المحمي االجمالي من بسبب حرب الخميج الثانية
لتراجع خالل العامين نيا عادت الى ااال ا 1993مميون دوالر عام  134100الى  1991
اال انيا عادت  1997و  1996. ورغم  تحسنيا قميال خالل العامين 1995و  1994

. وبالرغم من  ىذه 1999, ثم تحسنت في عام 1998% في عام 38خفاض بنسبة بمغت لالن
وبالمقابل تقمبت . 1%2.9، اال ان اسعار النفط انيت المدة بنمو متوسط سنوي مقداره لتقمباتا

 148200و  1995مميون دوالر عام  143300قيمة الناتج المحمي االجمالي لممدة ذاتو بين 
. وعمى مميون دوالر 161700بمغت  1999م  وتحسنت قيمتو في عا 1998مميون دوالر عام 

اال ان  %17قتصاد خالل ىذه المدة بنسبة الرغم من انخفاض االنفاق الحكومي عمى اال
% سنويا نتيجة مساىمة القطاع غير النفطي في 1,1 ةاد سجل نمو ايجابي بمغ متوسطاالقتص

 .2%50.6 -% 44اتج المحمي من حوالي اجمالي الن

 0101-0110: المدة الرابعة

ارتفاع كبير وبدأت سنوات الفوائض الكبيرة في  2003شيدت اسعار النفط ومنذ بداية عام 
 ة، ورغم تحقيق الموازن%11.2مو االستثمار السنوي بنسبة ن الموازنة العامة تتحقق وارتفع معدل

بسبب االزمة المالية العالمية، اال  0920لعجز بسيط وانخفاض في معدل النمو االقتصادي عام 
جمالي نسبة بمغت . وحقق النمو الحقيقي  في الناتج المحمي االان تأثيرىا كان محدودا جدا

 2000مميون دوالر عام  189500المحمي الحقيقي من ، اذ ارتفع الناتج % خالل المدة3.5
وحقق انخفاضا  2008مميون دوالر عام  472320و  2003مميون دوالر عام  212410الى 

 452010الى مميون دوالر وعاود االرتفاع ليصل  373250حيث بمغ  2009طفيفا في عام 
. كما حقق القطاع غير النفطي خالل خطتي التنمية السابعة والثامنة 2010مميون دوالر عام 

                                                 
1
 .5عجذ هللا ثٓ خبٌذ ثٓ رثٍعبْ، ٚحٍذ عجذ اٌرحّٓ ثبٔبفع, ِؿذر ضبثك رورٖ, ؼ  
2
 .35,اٌرٌبـ، ؼ 2015-1970ٚزارح االلزؿبد ٚاٌزخطٍظ، خطظ اٌزٍّٕخ اٌخّطٍخ  االٌٚى حزى اٌزبضعخ   
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% 71لى % عمى التوالي وارتفعت مساىمتو بنياية المدة ا4.7% و 3.9معدل نمو سنوي بمغ 
 1من اجمالي الناتج المحمي.

 0101-0100: المدة الخامسة

فاق الحكومي نمو ممحوظ وتوسع في االن 2019-2011شيد الثالث اعوام االولى لممدة 
حتى عام  2014بعكس االعوام الالحقة, حين بدأت اسعار النفط انخفاضيا في اواخر عام 

وىو ما اثر سمبا عمى معدالت االنفاق والنمو االقتصادي. وبشكل عام فقد كان متوسط  2016
% حيث اسيم ارتفاع النمو في بداية المدة 3.3حوالي  2016-2001النمو السنوي خالل المدة 

سجل الناتج المحمي اإلجمالي السعودي باألسعار . و 20162تخفيف ضعفو في نياية عام  في
، مقارنة مميون دوالر 793267، ليبمغ 2019في المائة خالل عام  0.33الثابتة"، نموا بنسبة 

مميون دوالر  مدعوما من  10733، بزيادة قيمتيا 2018مميون دوالر في عام   786534بـ
في المائة وىو األعمى منذ عام  3.31النفطي، فارتفع القطاع غير النفطي بنسبة القطاع غير 

في المائة في  3.65في المائة، في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة  4.86عندما نما  2014
ىو الثاني عمى التوالي، حيث نما بنسبة  2019ويعد نمو االقتصاد السعودي خالل عام  .2019
 .32017في المائة خالل عام   0.74، بعد انكماشو بنسبة 2018عام في المائة في  2.43

تشير التقديرات األولية إلى انكماش الناتج المحمي اإلجمالي السعودي باألسعار الثابتة )االقتصاد 
% العام المقبل. يأتي ذلك 3.2، وتوقعات بنموه 2020% خالل العام 3.7السعودي( بنسبة 

. وعند النظر الى اداء االقتصاد ما أدى لتراجع أسعار النفطورونا نتيجة لتفشي فيروس ك
ية مع وعند مقارنة توقعات السعود 2020السعودي خالل  السنوات القميمة الماضية حتى عام 

، لكن بين الجيتين في االعوام الماضية ، فقد كانت االرقام متقاربةتوقعات صندوق النقد الدولي
%  اقل حدة من توقعات صندوق 3.7لمسعودية عند  2020م توقعات االنكماش االقتصادي لمعا

ن بين االفضل مع ذلك يبقى اداء االقتصاد السعودي م 5.4النقد الدولي التي تشير الى انكماش 
 .ضمن مجموعة العشرين

                                                 
3

 .32, ؼ 2010ٚخطخ اٌزٍّٕخ اٌثبِٕخ  2005ٚزارح االلزؿبد , خطخ اٌزٍّٕخ اٌطبثعخ   
2
 .24( اٌزمرٌر اٌطٕٛي اٌثبٌث ٚاٌخّطْٛ، ِإضطخ إٌمذ اٌعرثً  اٌطعٛدي، اٌرٌبـ, ؼ2017ضبِب )   
3
 .19( اٌزمرٌر اٌطٕٛي اٌطبدش ٚاٌخّطْٛ، ِإضطخ إٌمذ اٌعرثً اٌطعٛدي، ؼ 2020ضبِب )  
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ويتكون الناتج المحمي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير 
وانكماش القطاع النفطي جاء نتيجة خفض  ص والقطاع الحكومي".النفطي "يشمل القطاع الخا

السعودية إنتاجيا النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+" في محاولة لمحفاظ عمى استقرار السوق 
، كما ارتفع الناتج المحمي لمقطاع 2019في المائة في  3.78النفطية. أما القطاع الخاص فنما 

في  57.9رتفعت مساىمة القطاع غير النفطي إلى نحو وا في المائة. 2.2الحكومي بنسبة 
، بينما تراجعت مساىمة القطاع النفطي إلى 2018في المائة في  56.2مقابل  2019المائة في 

في  40.7. وشكل القطاع الخاص نحو 2018في المائة في  43.2في المائة مقابل  41.5
وعن تفاصيل القطاعات  .2020 في المائة لمقطاع الحكومي في 17.2المائة من الناتج، و

في  3.65التنظيمية المكونة لمناتج المحمي اإلجمالي لمسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 
المائة، وذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجيا النفطي التزاما باتفاق "أوبك+". من جية وحرب 

بينما نما القطاع غير النفطي  االسعار مع روسيا وصدمة كورونا وانييار اسعار النفط العالمية .
، بشكل رئيس من 2020. ونتج نمو القطاع غير النفطي في 2018في المائة  3.31بنسبة 

: اتج النفطي بسبب االزمة المزدوجةوانخفاض الن 3.78ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 
في  2.2بنسبة , وكذلك نما القطاع الحكومي ونا وصدمة اسعار النفطية السمبيةجائحة كور 

 .                     1المائة

 المطمب الثالث: اتجاهات التوزيع القطاعي لمناتج المحمي االجمالي 

: القطاع ثالثة ىي نشاط االقتصادي الى قطاعات رئيسةيقسم االقتصاد الوطني حسب ال
 ، والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات وينبثق عن ىذه القطاعات قطاعات فرعيةالصناعي

فالصناعة تنقسم الى صناعة تحويمية وصناعة غير تحويمية وينقسم القطاع الزراعي الى زراعة 
دمات مالية د التقسيمات تحت قطاع الخدمات الى خدواسماك وغابات وثروة حيوانية وتتع

. وتسيم القطاعات الثالثة بتقسيماتيا المختمفة في تعزيز اجمالي الناتج وخدمات اساسية وغيرىا
. يؤدي قطاع الصناعة التحويمية دورا قتصاد الوطني وخمق فرص العمل فيوي ونمو االالمحم

جات ىذا كبير في اقتصاديات البمدان المتقدمة التي تتصف بانيا " بمدان صناعية " وتحمل منت
، في حين يشكل قطاع الصناعة غير التحويمية والقطاع الزراعي القطاع قيم مضافة مرتفعة

                                                 
1
 .21-20ٔفطٗ، ؼ  اٌّؿذر 
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نتجاتيما بانخفاض القيمة في الناتج المحمي االجمالي في البمدان النامية وتتسم م المساىمة االكبر
. كما زاد االىتمام مع العولمة بقطاع الخدمات وتجاوز كونو قطاع مساند لمزراعة المضافة

وتسعى السعودية الى زيادة مساىمة  في اقتصاديات البمدان. قطاع رئيسوالصناعة الى كونو 
ة لتعزيز اجمالي الناتج المحمي وتقميص االعتماد عمى النفط كمصدر رئيس القطاعات الثالث

" 2030" رؤية المممكة  2016لإليرادات العامة لمبمد . لذا تبنت السعودية في نيسان من عام 
لتي تسيم في تعزيز والمتتبع لتفاصيل الرؤية يجد انيا استيدفت تنمية القطاعات االقتصادية ا

سعى " نجد انو يلنظر الى المحور االول في الرؤية, المسمى "اقتصاد مزدىر. وباالناتج المحمي
% 50% الى 16، من خالل رفع نسبة الصادرات غير النفطية من الى تعزيز الصناعة التحويمية

، ورفع نسبة المحتوى المحمي في قطاع النفط والغاز من اجمالي الناتج المحميعمى االقل من 
االىداف ولتحقيق اىداف الرؤية اطمقت الحكومة مجموعة من  % وغيرىما من75% الى 40

ىيكمة وتطوير " شممت دعم واعادة حزمة سميت "برامج التحول الوطني البرامج التنفيذية ضمن
 .1العديد من القطاعات

 . قطاع الصناعة التحويمية والا أ

اضية وانشأت المدن اىتمت السعودية بالصناعة التحويمية اىتمام كبير خالل االربعة عقود الم
وانشأت شركة سابك في  1975المتخصصة لمصناعات البتروكيميائية في الجبيل وينبع في عام 

لتضطمع بميمة تطوير الصناعات البتروكيماوية . كما انشأت الييئة السعودية لممدن  1997عام 
مة لتطوير وتجييز ارض صناعية متكام 2001الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في عام 

الخدمات وعممت "مدن " عمى انشاء المدن الصناعية في مختمف انحاء السعودية التي يبمغ 
مصنع في عام  206مدينة صناعية وقفز عدد المصانع في السعودية من  35عددىا اليوم 

2018مصنع في عام  7741الى اكثر من  1974
. وفيما يتعمق بنمو القطاع كقيمة مضافة 2

% في بداية السبعينات الى 8( انخفاض نسبتو من 4لي، يوضح شكل )لمناتج المحمي االجما
% في بداية الثمانينات بسبب ارتفاع مساىمة النفط الخام خالل طفرة النفط االولى. اال انو 4

                                                 
1
 .45-4, اثرًٌ, اٌرٌبـ، ؼ 2030(  رؤٌخ اٌطعٛدٌخ 2016ٚزارح االلزؿبد ٚاٌزخطٍظ، )   
2
 .23, ؼ 2018( اٌزمرٌر اٌطٕٛي ٌعبَ 2019ؾٕذٚق اٌزٍّٕخ اٌؿٕبعٍخ )  



 (0101-0791وانكىيج وانسعىديت نهمذة )انفصم انثاني: ححهيم واقع انناحج انمحهي االجماني نهعراق 

 

66 

قطاع الصناعة التحويمية الى النمو بشكل متدرج وغير مستقر بسبب ارتفاع  سرعان ما عاد
 .احدى مكونات قطاع الصناعة التحويمية الميمةاسعار البتروكيمياويات والتي ىي 

 مساىمة قطاع الصناعة التحويمية في الناتج المحمي االجمالي السعودي( 4شكل )

 2020-1970لممدة 

 

  .( قاعدة بيانات االقتصاد السعودي2020: البنك الدولي )المصدر               

 :. القطاع الزراعيثانياا 

% من 22.7ىكتار وتشكل  454تبمغ مساحة االراضي الصالحة لمزراعة في السعودية 
مساحة السعودية ورغم قدم الزراعة كنشاط اقتصادي اال انيا بقيت القطاع االقل اسياما في 
اجمالي الناتج المحمي السعودي فعمى سبيل المثال لم يزد اسيام قطاع الزراعة في الناتج 

2018% في عام 2.35 باألسعار الثابتة عن
( انخفاض القيمة المضافة 5. ويوضح شكل )1

% ولكنيا عادت 1% الى اقل من 3لقطاع الزراعة مع بداية طفرة النفط االولى من حوالي 
لالرتفاع في عقد الثمانينات نتيجة الطفرة التي شيدىا القطاع ، وذلك بسبب القروض واالعانات 

. اال انو 2وشراء االنتاج من المزارعين بأسعار تشجيعية التي قدمتيا الحكومة لقطاع الزراعة
% من الموارد المائية في 85بسبب ندرة المياه وحيث يستيمك القطاع الزراعي اكثر من 

السعودية، فقد اتجيت السياسات الحكومية في نياية االلفية االولى لمتقميل من زراعة المنتجات 
                                                 

1
 .11(، اٌزمرٌر اٌطٕٛي، ؼ 2019ؾٕذٚق اٌزٍّٕخ اٌسراعٍخ )  
2

االلزؿبدٌخ اٌسراعٍخ اٌّطزذاِخ فً اٌٍّّىخ اٌعرثٍخ اٌطعٛدٌخ : اٌٛالع (  اٌزٍّٕخ 1999عجذ اٌعسٌس اٌحطًٍٕ, )  

 .190ٚاٌزحذٌبد، ِجٍخ جبِعخ فٍؿً، عذد خبؼ، ؼ 
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من خالل خفض شراء القمح وغيرىا مما ادى الى المستيمكة لممياه بشكل كبير مثل القمح 
 1انخفاض اسيام القطاع الزراعي بشكل ممحوظ خالل السنوات العشرة االخيرة .

 (2020-1970( مساىمة القطاع الزراعي السعودي في الناتج المحمي لممدة )5شكل )

 

 .دي( قاعدة بيانات االقتصاد السعو 2020: البنك الدولي )المصدر              

 :. قطاع الخدماتثالثاا 

يتضمن قطاع الخدمات قطاعات فرعية كبيرة في االقتصاد مثل التعميم والصحة 
والسياحة والخدمات المالية وخدمات االتصاالت وغيرىا وىو القطاع الذي يعول عميو في التنويع 

من  االقتصادي في السعودية بجانب قطاع الصناعة التحويمية وفي توليد اكبر قدر ممكن
( ان القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج المحمي خالل المدة 6الوظائف. ويوضح شكل )

% في منتصف الثمانينات. وشيد 58الى  1974% في عام 16تراوحت ما بين  1970-2020
اذ  2005قطاع الخدمات انفتاحا كبيرا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عام 

السوق السعودية شركات كبيرة في االتصاالت والطيران وزاد عدد الجامعات الحكومية  ت الىدخم
% 45والخاصة بشكل كبير، وعمى الرغم من ذلك لم تتجاوز مساىمتو في الناتج اكثر من 

 كمتوسط لأللفية الثانية.

  

                                                 
1
 .97اٌّؿذر ٔفطٗ، ؼ   
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 2020-1970( مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي السعودي لممدة 6شكل )

 

 .( قاعدة بيانات االقتصاد السعودي2020المصدر: البنك الدولي )            

 رابعاا. قطاع الصناعة غير تحويمية )االستخراجية( 

تعتمد السعودية في عوائدىا وصادراتيا عمى النفط الخام اعتمادا كبيرا حيث يشكل النفط         
% من ايرادات الحكومة عمى عوائده. كما 90% من اجمالي الصادرات وتعتمد 80الخام حوالي 

اخرى يستخرج منيا الفوسفات وااللمنيوم والبوكسايت  8مناجم لمذىب و 7تمتمك السعودية 
( زيادة مساىمتو في الناتج المحمي الى ما 7والنحاس وغيرىا من المعادن. ويتضح من شكل )

, اال 1973جمالي مع بداية طفرة اسعار النفط االولى في عام % من الناتج المحمي اال78يصل 
. ووصمت الى اقل 1981انيا بدأت في االنخفاض بشكل كبير بعد نياية الطفرة في عام 

% من الناتج وخالل تسعينات القرن الماضي لم تتجاوز 30مستوياتيا في اواخر الثمانينات لتبمغ 
ي نسبتيا خالل االلفية الثانية وبمغت اقصى مساىمة %. ثم حققت ارتفاعات ف40كمتوسط لممدة 
 .2020% عام 30وادنى مساىمة  2008% عام 49ليا في الناتج 
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 2020-1970( مساىمة الصناعة غير تحويمية في الناتج المحمي السعودي لممدة 7شكل )

 

 ( قاعدة بيانات االقتصاد السعودي.2020المصدر: البنك الدولي )     

 ( 5جدول)
 0101-0791الناتج المحمي االجمالي الحقيقي السعودي والناتج غير النفطي لممدة 

 مميون دوالر

 انسنت

GDP  اضعبر ثبثزخ ضٕخ

 1999االضبش:

(1) 

 اٌزغٍٍر %
إٌبرج غٍر  

(2إٌفطً  )  
2/1 اٌزغٍٍر %  

1970 174393 - 76033 - 43.5 

1971 203878 16.9 82628 8.6 40.4 

1972 245406 20.3 94355 14.2 38.4 

1973 301054 22.6 113150 20 37.58 

1974 369118 22.6 159465 40.9 43.2 

1975 373241 1.11 198028 24.2 53.03 

1976 417814 6.8 202613 2.3 48.5 

1977 446580 1.89 216370 6.8 48.45 

1978 442090 17.05 231976 7.2 52.4 

1979 485163 20.87 245884 6 50.6 

1980 517061 24.75 267301 8.7 51.7 

1981 541864 -0.72 294791 10.3 54.4 

1982 485570 3.43 314199 6.6 64.7 

1983 447440 -13.07 32076 -89.8 71.6 
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 انسنت

GDP  اضعبر ثبثزخ ضٕخ

 1999االضبش:

(1) 

 اٌزغٍٍر %
إٌبرج غٍر  

(2إٌفطً  )  
2/1 اٌزغٍٍر %  

1984 432793 -1.48 315993 88.1 73 

1985 408659 1.45 311869 -1.3 76.3 

1986 428461 4.64 293697 -5.8 68.5 

1987 412318 9.30 296078 0.8 71.8 

1988 446235 -0.01 301909 1.97 67.6 

1989 446495 -3.11 307623 1.9 68.8 

1990 485697 57.81 314678 2.3 64.78 

1991 529895 -64.04 314678 0.0 59.3 

1992 554445 32.59 330302 4.97 59.5 

1993 554769 30.28 337288 2.12 60.7 

1994 558666 3.83 341964 1.4 61.2 

1995 559884 2.11 345138 0.93 61.6 

1996 578852 11.02 357911 3.7 61.8 

1997 593866 21.23 376018 5.06 63.3 

1998 610760 34.85 385222 2.45 63 

1999 606439 17.58 397606 3.21 65.5 

2000 636306 1.4 413650 4.04 65 

2001 639735 2.3 427927 3.45 66.8 

2002 640702 -6.90 443826 3.7 69.2 

2003 690041 -33.10 460329 3.72 66.7 

2004 749524 54.15 511977 11.2 68.3 

2005 848742 4.40 598315 16.8 70.5 

2006 899601 10.15 658103 10 73.1 

2007 975412 1.37 722341 9.7 74 

2008 993254 8.22 760442 5.3 76.5 

2009 1067097 3.37 833200 8 78 

2010 1158546 6.40 899659 5.8 77.6 

2011 12258546 7.54 952102 -93.4 77.4 

2012 180886 13.93 62269 14.6 42.05 
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 انسنت

GDP  اضعبر ثبثزخ ضٕخ

 1999االضبش:

(1) 

 اٌزغٍٍر %
إٌبرج غٍر  

(2إٌفطً  )  
2/1 اٌزغٍٍر %  

2013 182152 6.57 71371 4.17 41.1 

2014 190895 0.69 74344 2.7 42.8 

2015 178453 4.79 76358 -6.7 40 

2016 176532 -0.98 71247 7.4 45.6 

2017 179886 1.86 76543 1.43 48.5 

2018 181954 1.14 77665 -0.14 47.8 

2019 182553 0.32- 77556 -6.16 48.1 

2020 158854 -21.8 72776 -5.3 45.6 

، البنك الدولي ،الناتج والدخل سنوات متفرقة–مديرية الحسابات القومية  –، الجياز المركزيالمصدر: وزارة التخطيط
      https://data.albankaldawli.org/country/IQ           :بنكمؤشرات االقتصاد السعودي عمى موقع ال
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 الفصل الثالث 

الصدمات النفطية على الناجج احمللي االمجايل للعراق  جأثريقياس 
 (0101-0791)والكويث والسعودية للمدة 

 

 

 

 العراقي.المبحث االول8 تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي 

 المبحث الثاني8 تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي  الكويتي.

 المبحث الثالث8 تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي السعودي.
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 الفصل الثالث 

الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي لمعراق  تأثيرقياس 
 (0101-0751)لممدة والكويت والسعودية 

 تمهيد8      

يتناول ىذا الفصل الجانب التطبيقي من الرسالة، ويعنى بقياس تأثير الصدمات النفطية 
اي  7171-91;0عمى الناتج المحمي االجمالي في كل من العراق والكويت والسعودية  ولممدة 

ذكورة وانعكاسيا ان مدة البحث تتضمن كافة الصدمات النفطية التي تعرضت ليا االقتصاديات الم
عمى النشاط االقتصادي لمبمدان اعاله .وباستخدام طرق القياس الحديث من اختبارات جذر الوحدة 
)اختبار االستقرارية( ونموذج التكامل المشترك متعدد الحدود ونموذج تصحيح الخطأ ونموذج 

ARDEL  ودالة استجابة النبضةImpulse Resposible Function  ماتقدم قسم . وبناء عمى
 الفصل الى المباحث االتية:

 

 المبحث األول: تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي العراقي.

 المبحث الثاني: تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي  الكويتي.

 المبحث الثالث: تأثير الصدمة النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي السعودي.
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 المبحث االول

 تأثير الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي العراقي

 (0101-0791لممدة ) 

 . توصيف وصياغة  النموذج القياسيوالا أ

 نساااتعمل  نماااوذج  العراقاااي الصااادمات النفطياااة عماااى النااااتج المحماااي االجماااالي تاااأثير لبياااان  .1
ARDEL  نقوم بتطبيق المعادلة التالية:و 

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

          

 ∑   

 

   

         ∑   

 

   

        

                                            …..........(1) 

 حيث:

Gdpi .الناتج المحمي االجمالي العراقي = 
Oshock .الصدمة النفطية = 
Infi, tti  اجماالي التجاارة ومعادل التضاخم فاي االقتصااد العراقاي وىماا متسياران تفسايريان =

 . 1يدعمان النموذج
 الفرق األول لقيم المتسير.  =

 الحد الثابت.   =
 عدد مدة اإلبطاء الزمني المثمى.  =
 الديناميكية.= المعامالت قصيرة األجل لمعالقة  1 ، 2 ، 3 

                                                 
1 

Cunado, J., (2003). ‘Do oil price shocks matter? Evidence for some European 

countries’, Journal of Energy Economics, vol. 41, pp. 137–154. 
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β3 ،β2، β1 =  معااامالت طويمااة األجاال الااذي ماان خالليااا معرفااة كمكانيااة وجااود تكاماال
 مشترك.

 الزمن  
 حد الخطأ العشوائي   =

وفقا لممعادلة كعاله كذا كصبح كمكانية وجود تكامل مشترك بين المتسيرات محل الدراسة تبعا 
 باستخدام نموذج تصحيح الخطأ كالتالي:الختبار الحدود سوف يقدر العالقة قصيرة األجل 

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

             ∑   

 

   

        

 ∑   

 

   

                          

نساااابة ( تمثاااال     تمثاااال حااااد تصااااحيح الخطااااأ يااااتم كضااااافتو لمنمااااوذج كمااااا )( ECTحيااااث )
( وىاذا يعناي سارعة تصاحيح الخطاأ   إلاى المادة     االنحراف التاي ياتم تصاحيحيا فاي المادة )

 لممتسير التابع في األجل القصير باتجاه قيمتيا التوازنية في األجل الطويل.

 توصيف وتقدير الصدمة النفطية8 .0

وعمااى  1983تاام االعتماااد عمااى توصاايف التسياارات  فااي اسااعار الاانفط عمااى دراسااة ىاااممتون 
 النحو االتي:

  0    if <        ( Positive shock)صدمة موجبة  -

 0غير ذلك                                             

        0        if     (Negative shock)صدمة سالبة  -

 0غير ذلك                                            
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 (resident البواقي()  النفطية بطريقة: المتسير العشوائي )تم تقدير الصدمة 

ماااان خااااالل اسااااتعمال دالااااة االرتباااااط الااااذاتي لمتسياااار اسااااعار الاااانفط العالميااااة: بعااااد تقاااادير 
واستخراج قيم البواقي، يتم اجراء انحدار بين البواقي مع القيم المتباطئة لياا والباواقي الناتجاة تمثال 

 االتي:الصدمة  النفطية. وعمى النحو 

     = α +          +                            

              +    ……………(4)           

  = Oil shock ………….. (5)            

 8 ثانياا8 بيانات النموذج القياسي

. وجمعت البيانات (1)راجع ممحق عدلت بيانات المتسيرات كافة موسميًا وبقيم سنوية
وصندوق النقد الدولي(، ويوضح  احصاءات التجارة الدوليةو  البنك الدولي)دولية مصادر من 

. ويالحظ ان سنوية ( بيانات 2020-1970( االتجاه الزمني لمتسيرات النموذج لممدة )8شكل)
 .يتسم باالستقرار في اتجاىو العامال  لبعض المتسيراتالمسار الزمن 

 لبيانات النموذج . الوصف االحصائي ثالثاا 

حقق الناتج : ات وعمى النحو االتيالوصف االحصائي لبيانات المتسير ( 6جدول ) ويبين  
    2013( مميار دوالر في عام 234.650 اعمى قيمة لو بمست ) gdpiالمحمي االجمالي العراقي 

 (          :87.7وبوسط حسابي بمغ ) 1995( في عام 1.150 وادنى قيمة لو )
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 ( 7171-91;0( االتجاه الزمني لمتسيرات نموذج العراق لممدة ):شكل )
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 Eviews.10المصدر: نتائج البرنامج االحصائي  

بمست  0.05( وباحتمالية اقل من 75.03( وكان االنحراف المعياري لو )07.:7ووسيط )
وادنى نسبة   1993في عام   7.:77حقق اعمى نسبة لو بمست  infi(. اما معدل التضخم 1.110)

 86.37  وكان االنحراف المعياري لو 5.74ووسيط  31.5وبوسط حسابي بمغ  1995لو في عام 
حقق اعمى قيمة لو  oshockاما متسير الصدمة النفطية . بمست صفرية 0.05وباحتمالية اقل من 

. وبوسط حسابي بمغ 2016عام  ( في3.73وادنى قيمة ) 1986 في عام  دوالر (60.58)بمست 
بمست  %5( وباحتمالية اقل من 14.9( وكان االنحراف المعياري لو )10.08( ووسيط )0.0004)
مميار دوالر في  (98.82)بمست  ااعمى قيمة لي تفحقق اجمالي التجارة الخارجية . اما (0.015)

. مع وسط 1994و  1993و  1992م  االعواي دوالر ف (0.000)وادنى قيمة بمست  2019عام 
اقل   وباحتمالية (30.76)وكان االنحراف المعياري لو  (12.79)ووسيط  (27.40)حسابي بمغ 

  .0.004بمست   0.05 من
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(4جدول )  

  (0101-0751الوصف االحصائي لمتغيرات نموذج العراق لممدة ) 

 GDPI INFI OSHOCK TTI 

Mean 65.58940 31.56280 0.000400 27.40660 

Median 38.12000 5.745000 -1.160000 12.79500 

Maximum 234.6500 448.5000 60.58000 98.82000 

Minimum 1.150000 -16.12000 -13.72000 0.000000 

Std. Dev. 75.03085 86.37303 10.58403 30.76969 

Skewness 1.234368 3.904985 3.776162 1.129628 

Kurtosis 3.075790 17.65412 22.59834 2.925033 

Jarque-Bera 12.70918 574.4560 919.0261 10.64553 

Probability 0.001739 0.000000 0.000000 0.004879 

Sum 3279.470 1578.140 0.020000 1370.330 

Sum Sq. Dev. 275851.8 365554.7 5489.063 46391.91 

Observations 50 50 50 50 

 Eviews.10المصدر :  نتائج الرنامج االحصائي            

 . اختبار جذر الوحدة رابعاا 

فيما   Gdpi, oshock, infi, ttiات ر مسمسة الزمنية لممتسيليتم عمل  اختبار استقراريو      
 –الموسع  –، من خالل تطبيق اختبارات كل من ديكي فولر المطور يتعمق بوجود جذر الوحدة

(ADF)بيرون –، وفيميبس(P-P)( عند المستوى ،level( وعند الفرق األول )Differences1 )
 .و تحت فروض بدون قاطع، وبقاطع، وبقاطع واتجاه زمني

 

  



للعزاق والكويج والسعوديت الفصل الثالث: قياس حأثيز الصدماث النفطيت على الناحج المحلي االجمالي 

 (0101-0791للمدة )

 

9: 

 (9جدول )

 0101-0791لمتغيرات نموذج العراق لممدة  ADFاختبار جذر الوحدة 8 اختبار  

Variable 

Level 
1

st
 

Difference 
Critical value 

ADF 

test 
Prob. ADF test Prob. 1% 5% 10% 

gdpi 0.4622 0.983 -5.3777* 0.000 -7.5744 -2.9237 -2.5999 

oshock 
-

6.3962* 
0.000   -3.5744 -2.9237 -2.5999 

infi -2.8580 0.05081 -4.6690* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5999 

tti -1.3998 0.5749 -8.5628* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5999 

 Eviews.10: نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر

مة الحرجة عند مستوى ، والقي P-Pو ADF(  نتائج اختبار 8( و )7ويوضح جدول ) 
 :(ADF). واظيرت النتائج المتحصل عمييا من اختبار%(10%(، )5%(، )1معنوية )

  (6جدول ) 

 0101-0751لمتغيرات نموذج  العراق لممدة  P-Pاختبار جذر الوحدة8 اختبار  

Variable 

Level 1
st
 Difference Critical value 

P-P test Prob. P-P test Prob. 1% 5% 10% 

gdpi 0.2454 0.2798 -5.3493* 0.000 -3.5332 -2.9062 -2.5906 

oshock 
-

9.8;;0* 
0.000   -3.5401 -2.9092 -2.5922 

infi 
-

3.1318** 
0.0300   -3.5332 -2.9062 -2.5906 

tti -0.8681 0.7900 -9.8793* 0.000 -3.5332 -2.9062 -2.5906 

 Eviews.10المصدر > البرنامج  االحصائي 
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9; 

ناد الى اختبار ديكي غير ساكنة في مستوياتيا االصمية باالست gdpiان السمسمة الزمنية لممتسير  -
 H0: دولية مما يعني قبول فرضية العدملو اكبر من القيم الج، اذ كانت القيمة المقدرة فولر الموسع

. وعند اخذ الفرق االول الحتواء السمسمة عمى جذر الوحدة القائمة بعدم سكون المتسير في مستواه
-)اصسر من القيمة الجدولية البالسة  (-5.3777)اصبحت السمسمة ساكنة اذ كانت القيمة المقدرة 

 H1: ممايعني قبول الفرضية البديمة ,صفرية%( وباحتمالية 1عند مستوى معنوية ) (3.5332
ناتج المحمي االجمالي ملالزمنية  القائمة بسكون المتسير عند الفروق االولى اي عدم احتواء السمسمة

، وباستخدام جميع الفروض االولى  (Level)بالمستوى  ( وعند اجراء االختبار .الوحدة عمى جذر
  من القيم الجدوليةاصسر ( 9.6991-)( والبالسة oshockح ان القيمة المقدرة لممتسير )يتض

 البديمة ممايعني قبول الفرضية  ,%  وباحتمالية صفرية1توى معنوية ( عند مس3.5332 -البالسة  )
  oshock. و يتضح مما تقدم ان المتسير سير في مستواه بقاطع واتجاه زمنيسكون المتبالقائمة 

 .      الصفريةمتكامل من الدرجة 

، ساكنة في مستوياتيا األصميةلمعدل التضخم في االقتصاد العراقي غير ان السمسمة الزمنية  -
( من القيم الجدولية  عند مستوى اصسراو القيمة المطمقة ) اكبر إذ كانت القيمة المقدرة لو

 الصفرية( ممايعني قبول الفرضية 0.05081)( اذ بمست 0.05) من اكبر % واحتمالية5معنوية 
عمى  لمعدل التضخمسكون المتسير في مستواه  اي عدم احتواء السمسمة الزمنية عدم القائمة ب

، يتضح ان وباستخدام جميع الفروض االولى فرق االولبال. وعند اجراء االختبار جذر الوحدة
صفرية، %( وباحتمالية 1عنوية )عند مستوى م من القيمة الجدولية البالسة اصسر القيمة المقدرة

زمني. بقاطع واتجاه  الفرق االولممايعني قبول الفرضية البديمة القائمة بسكون المتسير في 
سمسمة اجمالي التجارة الخارجية  االولى. اما متكامل من الدرجة ويتضح مما تقدم ان المتسير

اكبر من القيم الجدولية عند مستوى ، اذ كانت القيمة المقدرة ليا غير ساكنة بالمستوىلمعراق 
ليا اصبحت ساكنة اذ ان و عند اخذ الفرق االول  0.5749 واحتمالية كبيرة  بمست  %5 معنوية

% وباحتمالية صفرية اي ان 1القيمة المقدرة اصسر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية 
 –ديكي  ولدعم نتائج اختبار. ولىخارجية متكاممة من الدرجة االسمسمة متسير اجمالي التجارة ال

ت بيرون  في اختبار سكون السالسل الزمنية لمتسيرا –، تم اعتماد اختبار فيمبس فولر الموسع
ما في العينات ذات الحجم ، لما لو من قدرة احصائية ديناميكية افضل وادق وال سيالنموذج
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: الصدمة النفطية ومعدل ممتسيراتل. ويتبين من نتائج ىذا االختبار بان السالسل الزمنية الصسيرة
، اذ كانت القيم المحسوبة ليذه ساكنة في المستوى وبكل الفروض التضخم في االقتصاد العراقي

مما يعني امكانية قبول  ,المعنوية الثالثةمن القيم الجدولية عند مستويات  اصسرالسالسل 
الناتج المحمي االجمالي العراقي  :في حين المتسيرينوجود جذر الوحدة .عدم ب البديمة فرضية ال

وعند اجراء االختبار  ير ساكنة في المستوى وبكل الفروضواجمالي التجارة الخارجية كانت غ
: الناتج ، يتضح ان القيمة المقدرة لممتسيرول وباستخدام جميع الفروض االولىباخذ الفرق اال

. اما صفريةوباحتمالية % 1 عند مستوى معنويةالمحمي االجمالي اصسر من القيمة المقدرة 
اصسر من القيمة الجدولية وباحتمالية اجمالي التجارة الخارجية لمعراق  القيمة المقدرة لممتسير

. متسير عمى جذر الوحدة واستقرارىاممايعني قبول الفرضية البديمة القائمة بعدم احتواء ال  صفرية
: الصدمة النفطية ومعدل المستوى يرات النموذج العراقي في( استقرارية متس9) ويوضح شكل

-1970)التضخم والفرق االول: الناتج المحمي االجمالي العراقي واجمالي التجارة الخارجية ولممدة 

2020). 
 

(2020-1970( استقرارية متسيرات النموذج العراقي لممدة )9شكل )  
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 10ايفيوز : نتائج البرنامج االحصائي رالمصد  
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 8المشترك باستعمال منهج الحدود. اختبار التكامل خامساا 

 oshock, infiمتكاممة من الدرجة االولى و   gdpi, ttiلما كانت متسيرات النموذج:
غير متكاممة بنفس الرتبة فعميو اليمكن تطبيق اختبار التكامل متكاممة من الدرجة الصفرية اي 

، وعميو ن جميع المتسيرات بالفروق االولىالن االختبار يفترض ان تكو  المشترك بطريقة جوىانسن
الصدمة النفطية والناتج المحمي يكون ىناك تكامل مشترك بين و  .(ARDL)نستخدم نموذج 

المحسوبة  Fووفقا لمنيج الحدود اذا كانت قيمة االجمالي العراقي ومعدل التضخم واجمالي التجارة 
يم الحرجو وعميو نرفض فرضية العدم القائمة بعدم وجود عالقة توازنية اكبر من الحد االعمى لمق

. اما اذا كامل مشترك بين متسيرات النموذج طويمة االجل ونقبل بالفرضية البديمة المتضمنة وجود ت
، نرفض الفرضية البديمة ونقبل بفرضية اقل من الحد االدنى لمقيم الحرجةكانت القيم المحسوبة 

( 9. وجدول )سيرات النموذج وفقا لمنيج الحدودبعدم وجود تكامل مشترك بين مت العدم القائمة
 .يوضح نتائج اختبار الحدود

 ( 7جدول )
   نتائج اختبار الحدود لنموذج العراق

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 10.298 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 46  Finite Sample: n=50  

  10% 2.538 3.398 

  5% 3.048 4.002 

  1% 4.188 5.328 

   Finite Sample: n=45  

  10% 2.56 3.428 

  5% 3.078 4.022 

  1% 4.27 5.412 
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المحسوبة جاءت اكبر من قيمة الحد االعمى  F( ان قيمة احصائية 9يتبين من الجدول )  
، وعميو نرفض في حالة وجود حد ثابت لمدالة Pesaranكما حدده  ( Bounds test)لمحدود 

توازنية طويمة فرضية العدم و نقبل بالفرضية البديمة بان المتسيرات متكاممة معا وتحقق عالقة 
 .%10% و 5% و 2.5% ، 1توى معنوية االجل عند مس

 تقدير فترة االبطاء المثمى  -0

 ان ، اذيتم تقدير العالقة طويمة االجل ,لما كان ىناك عالقة تكامل مشترك بين المتسيرات      
. وعمى ضوء ذلك فان النموذج االمثل الذي يعطي ت االجل الطويل ىي تمثل المروناتمعامال

لتقدير العالقة التوازنية في االجل الطويل  ARDL(4,4,4,0) ىو النموذج AICادنى قيمة لمعيار 
 .(10كما موضح في الشكل )

  لمعراق ( النموذج  االمثل  لمتباطؤ االمثل 10شكل )

6.04

6.06

6.08

6.10

6.12

6.14

6.16

A
R

D
L(

4,
 4

, 
4,

 0
)

A
R

D
L(

2,
 4

, 
4,

 0
)

A
R

D
L(

2,
 4

, 
4,

 1
)

A
R

D
L(

3,
 4

, 
4,

 2
)

A
R

D
L(

3,
 4

, 
4,

 1
)

A
R

D
L(

3,
 4

, 
4,

 0
)

A
R

D
L(

4,
 4

, 
4,

 1
)

A
R

D
L(

4,
 4

, 
4,

 2
)

A
R

D
L(

2,
 4

, 
4,

 4
)

A
R

D
L(

2,
 4

, 
4,

 2
)

A
R

D
L(

3,
 3

, 
4,

 2
)

A
R

D
L(

3,
 4

, 
4,

 3
)

A
R

D
L(

4,
 4

, 
4,

 3
)

A
R

D
L(

3,
 4

, 
4,

 4
)

A
R

D
L(

2,
 3

, 
4,

 1
)

A
R

D
L(

3,
 3

, 
4,

 1
)

A
R

D
L(

2,
 4

, 
4,

 3
)

A
R

D
L(

4,
 3

, 
4,

 2
)

A
R

D
L(

4,
 4

, 
4,

 4
)

A
R

D
L(

2,
 0

, 
4,

 1
)

Akaike Information Criteria (top 20 models)

 
 Eviews.10: نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر

اذ يتضح ان جميع المرونات المقدرة جاءت  النموذج( نتائج تقدير 10ويوضح جدول )
من التسييرات الحاصمة  99معنوية لتدل عمى القوة التفسيرية لمنموذج، كما نجد ان النموذج يفسر 

في الناتج المحمي االجمالي وىي نسبة مرتفعة تعكس جودة النموذج المقدر، كما ان النتائج تتفق 
  تخفيض الى 1بنسبة  فطيةالصدمة النؤدي زيادة تلحد كبير مع النظرية االقتصادية وفروضيا، اذ 
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فيؤدي الى تخفيض   1بنسبة  معدل التضخم. اما زيادة (1.03)بنسبة  الناتج المحمي االجمالي
فيؤدي الى زيادة الناتج  1. في زيادة اجمالي التجارة الخارجية بنسبة (0.023الناتج بنسبة )

احصائيا وباحتمالية اقل  المعممات الثالث مع التأكيد عمى معنوبة  0.8المحمي االجمالي بنسبة 
  عمى الترتيب.(  0.000و )  (0.050)و (0.000)اذ بمست (0.05)من

(01جدول )  

لعالقة طويمة االجل لنموذج العراق  الميول الحدية   

Dependent Variable: GDPI 

Method: ARDL 

Date: 05/13/21   Time: 07:19 

Sample (adjusted): 1974 – 2019 

Included observations: 46 after adjustments 

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): inf,tti,oilshock 

Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 500 

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 0) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

GDPI(-1) 0.489773 0.058633 8.353159 0.0000 

GDPI(-2) -0.244553 0.064271 -3.805048 0.0007 

GDPI(-3) -0.009608 0.066450 -0.144586 0.8860 

GDPI(-4) 0.062246 0.048482 1.283897 0.2090 

INFI -0.023674 0.011761 -2.012935 0.0710 

INFI(-1) -0.006140 0.014958 -0.410504 0.6844 

INFI(-2) 0.015806 0.015438 1.023825 0.3141 

INFI(-3) 0.001146 0.014546 0.078756 0.9377 

INFI(-4) -0.023475 0.011153 -2.104892 0.0438 

TTI 0.877259 0.047402 18.50670 0.0000 

TTI(-1) 0.225489 0.065295 3.453372 0.0017 

TTI(-2) 0.297871 0.063180 4.714607 0.0001 
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TTI(-3) 0.249642 0.062044 4.023646 0.0004 

TTI(-4) 0.324144 0.064204 5.048648 0.0000 

OILSHOCK -1.036540 0.058594 17.69026 0.0000 

C -1.682724 1.297989 -1.296408 0.2047 

R-squared 0.997693 Mean dependent var 70.55457 

Adjusted R-squared 0.996540 S.D. dependent var 76.25439 

S.E. of regression 4.485665 Akaike info criterion 6.107859 

Sum squared resid 603.6357 Schwarz criterion 6.743908 

Log likelihood -124.4808 Hannan-Quinn criter. 6.346127 

F-statistic 864.9564 Durbin-Watson stat 1.912512 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews.10:  نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر
لمنموذج المستخدم في قياس المرونات في االجل الطويل نجري عدد من  كما بالنسبة
  االختبارات:

 : تجانس التبايناختبار عدم أ. 

غير معنوية المحسوبة  Fخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين وقيمة  (11)يشير جدول 
( و 0,298)غير معنوية باحتمالية بمست  Chi-square، وان معممة %5باحتمالية اكبر من 

(0.280). 

 ( 00جدول )

 اختبار عدم تجانس التباين لنموذج العراق

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.246519 Prob. F(9,36) 0.2989 

Obs*R-squared 10.92912 Prob. Chi-Square(9) 0.2806 

Scaled explained SS 13.84284 Prob. Chi-Square(9) 0.1280 

 Eviews.10: نتائج البرنامح االحصائي المصدر       
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 8لالرتباط الذاتي LMب .اختبار 

المحتسبة  غير معنوية  Fاذا كانت قيمة الى خمو النموذج من االرتباط التسمسمي  (12)يشير جدول 
 .(0.149)بمست  %5باحتمالية اكبر من 

 ( 00جدول )

 اختبار االرتباط المتسمسل لنموذج العراق

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.011434 Prob. F(2,34) 0.1494 

Obs*R-squared 4.866858 Prob. Chi-Square(2) 0.0877 

   Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي         

 جـ. اختبار توزيع االخطاء العشوائية  

الى عدم رفض الفرضية الصفرية القائمة بان االخطاء  حصائيةاال من( 11شكل )توضح 
 .توزيعا طبيعيا في النموذج المقدرالعشوائية موزعة 

( اختبار توزيع االخطاء العشوائية لنموذج العراق    11شكل )  
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Series: Residuals

Sample 1974 2019

Observations 46

Mean      -3.48e-15

Median   0.806343

Maximum  23.56319

Minimum -35.15985

Std. Dev.   10.31357

Skewness  -0.834649

Kurtosis   5.136000

Jarque-Bera  14.08569

Probability  0.000874
 
 Eviews.10: نتائج البرنامج  االحصائي  المصدر 

  



للعزاق والكويج والسعوديت الفصل الثالث: قياس حأثيز الصدماث النفطيت على الناحج المحلي االجمالي 

 (0101-0791للمدة )

 

:8 

 الطويل والقصير ومعممة تصحيح الخطأ . تقدير معممات االجمين0

تصحيح الخطأ عالقة المتسيرات  العالقة طويمة االجل يمكن ان نستخرجيا من نموذج
 ( 13العالقة وكما يوضحيا جدول ) المستوى يعكس ىذه  في

 (01جدول )

  لمعراق ARDELالعالقة طويمة االجل لنموذج  

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OSHOCK -2.924632 0.862391 3.391306 0.0017 

INFI -0.199175 0.100407 -1.983678 0.0550 

TTI 1.581050 0.426092 3.710588 0.0007 

C -58.31104 20.47346 -2.848128 0.0072 

EC = GDPI - (2.9246*OSHOCK  -0.1992*INFI + 1.5811*TTI  -58.3110 ) 

 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج  االحصائي         

والمعادلة اسفل الجدول ىي معادلة معممة تصحيح الخطأ  تشير لمعالقة الطويمة االجل   
 :وعمى النحو االتي  بين متسيرات النموذج

                                                      

الى وجود عالقة طويمة االجل بين متسيرات النموذج. حيث يرتبط الناتج  6وتشير معادلة  
المحمي االجمالي العراقي بعالقة سالبة مع الصدمة النفطية فزيادتيا بمقدار وحدة واحدة 

وحدة وىذا يتعارض مع الفرضية  2.92الجمالي بمقدار تؤدي الى تخفيض الناتج المحمي ا
 0.2يؤدي الى انخفاض الناتج بنسبة  1القائمة. في حين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 

 1.58وارتفاع اجمالي التجارة الخارجية بمقدار وحدة واحدة  يؤدي الى زيادة الناتج بمقدار 
 وحدة  وىذا يتفق مع المنطق االقتصادي.
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الذي يمثل  ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ  ىي ARDLاالخيرة في نموذج والخطوة   
 . ARDL(4,4,4,0)العالقة بين المتسيرات الثالثة  في االجل القصير باستخدام نموذج 

 ( 02جدول )

  نموذج تصحيح الخطأ8 العالقة قصيرة االجل لنموذج العراق 

ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable: D(GDPI) 

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 0) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Date: 05/13/21   Time: 03:17 

Sample: 1970 2019 

Included observations: 46 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(GDPI(-1)) -0.067792 0.116451 -0.582144 0.5641 

D(GDPI(-2)) -0.262324 0.126258 -2.077677 0.0449 

D(GDPI(-3)) -0.379825 0.110654 -3.432549 0.0015 

D(Oshock) 0- .670371 0.161560 4.149360 0.0002 

D(Oshock(-1)) -0.853391 0.213398 3.061840 0.0041 

CointEq(-1)* -0.267226 0.039001 -6.851828 0.0000 

R-squared 0.714613 Mean dependent var 4.841957 

Adjusted R-squared 0.678939 S.D. dependent var 19.30596 

S.E. of regression 10.93919 Akaike info criterion 7.743688 

Sum squared resid 4786.633 Schwarz criterion 7.982206 

Log likelihood -172.1048 Hannan-Quinn criter. 7.833038 

Durbin-Watson stat 2.271994    

 Eviews.10المصدر: نتائج البرنامج  االحصائي         
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 مايأتي> (07ويتبين من الجدول )

 صفرية معنوية وباحتمالية سرعة تعديل النموذج الى حالة التوازن او معممة تصحيح الخطأ  ك( 
السنة يتم تصحيح  فصل مناي خالل  (0.2672-)وتأخذ اشارة سالبة كما متوقع بمست 

عالقة التوازنية في االجل االختالل الحاصل في االجل القصير وىذا يزيد من دقة وصحة ال
 .الطويل

، مع الناتج المحمي االجمالي عكسية رتبط بعالقة قصيرة االجلالصدمة النفطية تب( ان 
بمقدار  الناتج  تخفيض يؤدي الى  دوالر 1بمقدار  الصدمة النفطية بمعنى ان زيادة 

دوالر يؤدي  واحدبمقدار السنة السابقة خالل  الصدمة مميار دوالر. كما ان زيادة  (1.67)
 . الحالية مميار في السنة ( 1.65)ر الناتج بمقدا زيادة الى 

الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم واجمالي قصيرة االجل بين العالقة ال انعدامجا( 
  .(2019-1970)التجارة الخارجية في االقتصاد العراقي لممدة 

 المقدر  ARDLاختبار االستقرار الهيكمي لنموذج  .1

يعكس ىذا االختبار معامالت االجمين القصير و الطويل خمو البيانات المستعممة من 
 :يتم استعمال اختبارين ليذا السرضوجود اي تسيرات ىيكمية فييا خالل الزمن و 

  CUSUMك( اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة  

  CUSUMSQب( اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة 

فاذا وقع داخل الشكل البياني الحصاء االختبارين انفا الذكر لمنموذج الحدود الحرجة     
%  تكون ىذه المعامالت مستقرة، اما اذا انتقل الشكل البياني الحصاء 5بمستوى معنوية 

 . %  تكون ىذه المعامالت غير مستقرة5االختبارين خارج ىذه الحدود عند مستوى 

المستعمل  ARDLان المعامالت المقدرة لنموذج  (13و ) (12شكل )ويتضح من   
الخطأ باالجمين القصير  مستقرة وفي انسجام في نتائج تصحيح االقتصاد العراقي لمتسيرات 
 والطويل.
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 CUSUM  اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة( 12شكل )
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 CUSUMSQ ( اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة13شكل )
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 Impulse Response Function . دالة استجابة النبضةسادساا 

( دالة استجابة النبضة لمصدمات والمشتقة من نموذج متجو تصحيح 14يوضح الشكل )
فسيره في معظم المقدر يصعب ت (VECM)، وذلك الن المعامل الواحد في متجو (VECM)الخطأ 

( تبين استجابة المتسير التابع في النموذج  Impulse Response، لذلك فأن )األحيان بشكل فردي
 One Standard)الخطأ بمقدار وحدة معيارية واحدة ( في حد (Shockنتيجة حدوث صدمة 

deviation) فأن ذلك سوف يسير المتسير المعتمد في الوقت الحالي وفي المستقبل، ولكن بسبب ,
، فأن تسيره سوف ينتشر إلى ذلك المتسير في الوقت ىذا المتسير في معادلة متسير كخروجود 

 الحاضر والمستقبل.

  2020-1970النبضات لمتسيرات النموذج  العراقي  لممدة  (  دوال استجابة 14شكل )
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، كما في النموذج المحور األفقي يبين عدد الفترات التي مرت بعد حدوث الصدمة لممتسير   
 و نالحظ في الشكل المذكور ان  .لمتسير اخرالمتسير لصدمة المحور العمودي فيقيس استجابة 

نوعًا ما،  كبيرة ، تكون ات غير المتوقعة الحادثة لو نفسولمصدمالناتج المحمي االجمالي استجابة 
التنبؤ لممتسير  في تفسير خطأ اوميم  كبيرادورًا  لمناتج المحمي االجمالي العراقي صدمات حيث تمثل 

بعد الفترة الثالثة والرابعة ويستمر بالتناقص  بالتناقصنجده يبدك لثانية ثم الفترة االولى وا، لكن بعد نفسو
 لصدمة الناتج المحمي االجمالي العراقي نتيجة الصدمة غير المتوقعة. كما استجابة الى اخر الفترة 

   بالتناقصثم تبدك ، ا في الفترة األولى والثانيةجد كبيرة تكون بشكل كوليغير متوقعة  موجبة نفطية
والرابع ثم تعاود  ة الثالث الفترةوابتداء من  سمبي وذلك لطسيان اثر الصدمة النفطية السالبة مع تأثير 

في معدل التضخم   غير متوقعة  لصدمةالناتج  كما استجابة .نخفاض خالل بقية الفترة المبحوثةاال
 رتفاع ياخذ باال، لكنو الثانية والثالثةالفترة في بداية  ةضئيمسمبية و  كونتبمقدار انحراف معياري واحد 

ليصل الى اقصاه في الربع الثامن ثم يعود االنخفاض محقق اثر سالب سريع   بشكل ايجابيباثر 
الجمالي التجارة الخارجية  لمصدمات غير المتوقعة الحادثة  الناتجاستجابة و  .لبقية المدة المبحوثة

وكبيرة في الفترة االولى ثم تتالشى في الفترة الثانية  تكون ايجابية بمقدار انحراف معياري واحد 
 ثم تبدا التحسن محقق تأثير ايجابي لبقية الفترة. الصفر  وتصبح معدومة ومساوية
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 المبحث الثاني 

  تأثير الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي الكويتي

 (0101-0791لممدة )

 القياسي. توصيف وصياغة النموذج والا أ

 نسااتعمل  نمااوذج  الصاادمات النفطيااة عمااى الناااتج المحمااي االجمااالي الكااويتي  تااأثيرلبيااان 
ARDEL  المعادلة التالية: ومن خالل 

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

          

 ∑   

 

   

         ∑   

 

   

        

                                          

  …..........(7) 

 حيث:

Gdpk . الناتج المحمي االجمالي الكويتي = 
Oshock . الصدمة النفطية = 
Infk, ttk  اجماالي التجاارة ومعادل التضاخم فاي الكويات وىماا متسياران تفسايريان يادعمان =

 . 2النموذج
 الفرق األول لقيم المتسير.  =

 الحد الثابت.   =
 عدد مدة اإلبطاء الزمني المثمى.  =
 = المعامالت قصيرة األجل لمعالقة الديناميكية. 1 ، 2 ، 3 

                                                 
1 

Cunado, J., (2003). ‘Do oil price shocks matter? ….Op cit , pp. 137–154. 
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β3 ،β2، β1 =  معااامالت طويمااة األجاال الااذي ماان خالليااا معرفااة كمكانيااة وجااود تكاماال
 مشترك.

 الزمن  
 حد الخطأ العشوائي   =

لممعادلة كعاله كذا كصبح كمكانية وجود تكامل مشترك بين المتسيرات محل الدراسة تبعا وفقا 
 الختبار الحدود سوف يقدر العالقة قصيرة األجل باستخدام نموذج تصحيح الخطأ كالتالي:

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

             ∑   

 

   

        

 ∑   

 

   

                          

 توصيف وتقدير الصدمة النفطية8 

و تقادير  1983تم االعتماد عمى توصيف التسيرات  في اسعار النفط عمى دراساة ىااممتون 
مااان خاااالل اساااتعمال دالااااة  (resident ()الصااادمة النفطياااة بطريقاااة: المتسيااار العشااااوائي )الباااواقي

االرتباط الذاتي لمتسير اسعار النفط العالمية: بعد تقدير واساتخراج قايم الباواقي، ياتم اجاراء انحادار 
 بين البواقي مع القيم المتباطئة ليا والبواقي الناتجة تمثل الصدمة  النفطية. 

 8 بيانات النموذج القياسي .ثانياا 

 البنك الدولي)دولية مصادر جمعت من  (, والتي2تم تييئة بيانات سنوية )راجع ممحق 
( االتجاه الزمني لمتسيرات 15شكل)وصندوق النقد الدولي(، ويوضح  احصاءات التجارة الدوليةو 

ال  لبعض المتسيرات. ويالحظ ان المسار الزمن سنوية ( بيانات2020-1970النموذج لممدة )
 .يتسم باالستقرار في اتجاىو العام
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 لبيانات النموذج . الوصف االحصائي ثالثاا 

وعمى  ( الوصف االحصائي لبيانات المتسيرات في االقتصاد الكويتي15جدول ) ويبين      
( 173.90اعمى قيمة لو بمست  ) gdpkحقق الناتج المحمي االجمالي الكويتي   النحو االتي:

وبوسط حسابي بمغ  1970( في عام 2.870وادنى قيمة لو ) 2013مميار دوالر في عام 
 0.05وباحتمالية اقل من ( 53.31) وكان االنحراف المعياري لو ((26.56( ووسيط   54.97)

 1974في عام   12.99حقق اعمى نسبة لو بمست  infi. اما معدل التضخم (0.009) بمست
وكان  26.5ووسيط  4.41وبوسط حسابي بمغ   1992في عام   0.55-وادنى نسبة لو 

. اما متسير الصدمة 0.023بمست  0.05وباحتمالية اقل من  3.44عياري لو  االنحراف الم
-وادنى قيمة ) 1986 دوالر في عام  (60.58)حقق اعمى قيمة لو بمست  oshockالنفطية 
( وكان االنحراف 1.16-( ووسيط )0.0004. وبوسط حسابي بمغ )2016( في عام 13.72

فحققت اعمى قيمة ليا  اجمالي التجارة الخارجية( وباحتمالية صفرية. اما 3.44المعياري لو )
دوالر في عام   (1.22)وادنى قيمة بمست  2012مميار دوالر في عام  (129.24)بمست 
وكان االنحراف المعياري لو  (15.1)ووسيط  (33.58). مع وسط حسابي بمغ 1970

 . 0.0006بمست   0.05اقل من  وباحتمالية  (35.72)

 ( 7171-91;0( االتجاه الزمني لمتسيرات النموذج الكويتي  لممدة )07شكل )
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( 03جدول )  

  الوصف االحصائي لمتغيرات النموذج الكويتي

 TTK OSHOCK INFK GDPK 

Mean 33.58240 0.000400 4.417400 54.97980 

Median 15.10000 -1.160000 3.265000 26.56000 

Maximum 129.2400 60.58000 12.99000 173.9300 

Minimum 1.220000 -13.72000 -0.550000 2.870000 

Std. Dev. 35.72177 10.58403 3.445389 53.31908 

Skewness 1.301684 3.776162 0.574944 1.029120 

Kurtosis 3.472352 22.59834 2.170182 2.533076 

Jarque-Bera 14.58466 919.0261 4.189245 9.279932 

Probability 0.000681 0.000000 0.123117 0.009658 

Sum 1679.120 0.020000 220.8700 2748.990 

Sum Sq. Dev. 62526.19 5489.063 581.6646 139303.3 

Observations 50 50 50 50 

 Eviews.10:  نتائج الرنامج االحصائي  المصدر             

 . اختبار جذر الوحدة رابعاا 

فيما   Gdpk, oshock, infk, ttkات ر مسمسة الزمنية لممتسيليتم عمل  اختبار استقراريو     
 –الموسع  –، من خالل تطبيق اختبارات كل من ديكي فولر المطور يتعمق بوجود  جذر الوحدة

(ADF)بيرون  –، وفيميبس(P-P)( عند المستوى ،level( وعند الفرق األول )Differences1 )
 و تحت فروض بدون قاطع، وبقاطع، وبقاطع واتجاه زمني.
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 ( 01جدول  )

 0101-0791لمتغيرات نموذج الكويت  لممدة  ADFاختبار جذر الوحدة  8اختبار 

Variable 
Level 

1
st
 

Difference 
Critical value 

ADF test Prob. ADF test Prob. 1% 5% 10% 

Gdpk -0.7588 0.8215 -5.1630* 0.000 -7.5777 -2.9251 -2.6006 

Oshock -5.5643* 0.000   -3.5777 -2.9251 -2.6006 

Infk -2.0209 0.2772 -4.7453* 0.000 -3.5777 -2.9251 -2.6006 

Ttk -1.4076 0.5709 -5.0334* 0.000 -3.5777 -2.9251 -2.6006 

 Eviews.10المصدر : نتائج  البرنامج  االحصائي  

، والقيمة الحرجة عند مستوى P-Pو  ADF(  نتائج اختبار 17( و )16ويوضح جدول )  
 :(ADF). واظيرت النتائج المتحصل عمييا من اختبار%(10، )%(5%( ، )1) معنوية

 ( 05جدول )

 0101-0751لمتغيرات نموذج  الكويت  لممدة  P-Pاختبار جذر الوحدة 8 اختبار  

Variable 

Level 1
st
 Difference Critical value 

P-P test Prob. P-P test Prob. 1% 5% 10% 

Gdpk -0.6471 0.8501 -6.0429* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5906 

Oshock -6.6131* 0.000   -3.5744 -2.9237 -2.5922 

Infk -2.18420 0.0599 -7.3005*  -3.5744 -2.9237 -2.5906 

Ttk -1.2200 0.6586 -5.6425* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5906 

 Eviews.10: البرنامج  االحصائي المصدر
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غير ساكنة في مستوياتيا االصمية باالستناد الى  gdpk ان السمسمة الزمنية لممتسير -
الموسع، اذ كانت القيمة المقدرة لو اكبر من القيم الجدولية مما يعني قبول  اختبار ديكي فولر

القائمة بعدم سكون المتسير في مستواه الحتواء السمسمة عمى جذر الوحدة.  H0فرضية العدم : 
اصسر من ( 5.1630-وعند اخذ الفرق االول اصبحت السمسمة ساكنة اذ كانت القيمة المقدرة )

ممايعني  صفرية,%( وباحتمالية 1( عند مستوى معنوية )3.5777-لبالسة )القيمة الجدولية ا
 القائمة بسكون المتسير عند الفروق االولى اي عدم احتواء السمسمة H1قبول الفرضية البديمة: 

  (Level)بالمستوى ( وعند اجراء االختبار عمى جذر الوحدة.ناتج المحمي االجمالي ملالزمنية 
       ( والبالسةoshockوباستخدام جميع الفروض االولى، يتضح ان القيمة المقدرة لممتسير )

%  1توى معنوية ( عند مس3.5777 -) البالسة من القيم الجدوليةاصسر ( 8.8070-)
سير في مستواه بقاطع سكون المتبالقائمة  البديمة ممايعني قبول الفرضية  ,وباحتمالية صفرية

 .      الصفرية متكامل من الدرجة   oshock. و يتضح مما تقدم ان المتسير واتجاه زمني
ساكنة في مستوياتيا لمعدل التضخم في االقتصاد الكويتي  غير ان السمسمة الزمنية  -

( من القيم الجدولية  عند اصسراو القيمة المطمقة ) اكبر ، إذ كانت القيمة المقدرة لواألصمية
( ممايعني قبول الفرضية 0.0.599( اذ بمست )0.05) من اكبر واحتمالية% 5مستوى معنوية 

 لمعدل التضخمسكون المتسير في مستواه  اي عدم احتواء السمسمة الزمنية عدم القائمة ب الصفرية
، يتضح وباستخدام جميع الفروض االولى فرق االول . وعند اجراء االختبار بالعمى جذر الوحدة
%( وباحتمالية 1عند مستوى معنوية ) من القيمة الجدولية البالسة صسرا ان القيمة المقدرة

بقاطع واتجاه  الفرق االولممايعني قبول الفرضية البديمة القائمة بسكون المتسير في ، صفرية
 االولى.     متكامل من الدرجة زمني. ويتضح مما تقدم ان المتسير

لمستوى، اذ كانت القيمة المقدرة ليا سمسمة اجمالي التجارة الخارجية لمكويت ساكنة با -
اي ان سمسمة  5.0334- واحتمالية  بمست  %1 اصسر من القيم الجدولية عند مستوى معنوية

فولر  –ديكي  . ولدعم نتائج اختبارالصفريةمتسير اجمالي التجارة الخارجية متكاممة من الدرجة 
، لسالسل الزمنية لمتسيرات النموذجافي اختبار سكون  بيرون –الموسع، تم اعتماد اختبار فيمبس

. ما في العينات ذات الحجم الصسيرةلما لو من قدرة احصائية ديناميكية افضل وادق وال سي
ساكنة في : الصدمة النفطية ممتسيرلويتبين من نتائج ىذا االختبار بان السالسل الزمنية 
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من القيم الجدولية عند  اصسر، اذ كانت القيم المحسوبة ليذه السالسل المستوى وبكل الفروض
في  .وجود جذر الوحدةعدم ب البديمةفرضية المما يعني امكانية قبول  المعنوية الثالثة,مستويات 

حين المتسيرات: الناتج المحمي االجمالي الكويتي و معدل التضخم  واجمالي التجارة الخارجية 
ول تبار باخذ الفرق االوعند اجراء االخ كانت غير ساكنة في المستوى وبكل الفروض 

: الناتج المحمي االجمالي ، يتضح ان القيمة المقدرة لممتسيروباستخدام جميع الفروض االولى
 . اما القيمة المقدرة لممتسيرصفريةوباحتمالية  عند مستوى معنويةاصسر من القيمة المقدرة 
البديمة القائمة بعدم  صفريةاصسر من القيمة الجدولية وباحتمالية اجمالي التجارة الخارجية 

( استقرارية متسيرات النموذج 16) ويوضح شكل احتواء المتسير عمى جذر الوحدة واستقرارىا.
الكويتي في المستوى: الصدمة النفطية والفرق االول:الناتج المحمي االجمالي الكويتي واجمالي 

 .والتضخم التجارة الخارجية
(2020-1970كويتي  لممدة )(  استقرارية متسيرات النموذج ال16شكل )  
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10المصدر: نتائج البرنامج االحصائي ايفيوز     
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 . اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود8خامساا 

 oshockمتكاممة من الدرجة االولى و  gdpk , infk , ttk: لما كانت متسيرات النموذج 
التكامل  غير متكاممة بنفس الرتبة فعميو اليمكن تطبيق اختبارمتكامل من الدرجة الصفرية اي 

الصدمة تكامل مشترك بين  يكون و  .(ARDL)، وعميو نستخدم نموذج المشترك بطريقة جوىانسن
ذا وفقا لمنيج الحدود االنفطية والناتج المحمي االجمالي الكويتي ومعدل التضخم واجمالي التجارة 

المحسوبة اكبر من الحد االعمى لمقيم الحرجو وعميو نرفض فرضية العدم القائمة  Fكانت قيمة 
كامل مشترك بين بعدم وجود عالقة توازنية طويمة االجل ونقبل بالفرضية البديمة المتضمنة وجود ت

رفض الفرضية . اما اذا كانت القيم المحسوبة اقل من الحد االدنى لمقيم الحرجة، نمتسيرات النموذج
سيرات النموذج وفقا لمنيج البديمة ونقبل بفرضية العدم القائمة بعدم وجود تكامل مشترك بين مت

 .( يوضح نتائج اختبار الحدود18. وجدول )الحدود

 ( 06جدول )
 نتائج اختبار الحدود لنموذج  الكويت

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 6.836647 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 44  Finite Sample: n=45  

  10% 2.56 3.428 

  5% 3.078 4.022 

  1% 4.27 5.412 

   Finite Sample: n=40  

  10% 2.592 3.454 

  5% 3.1 4.088 

  1% 4.31 5.544 

المصدر : نتائج البرنامج االحصائي                       
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المحسوبة جاءت اكبر من قيمة الحد  F( ان قيمة احصائية 18يتبين من الجدول )        
في حالة وجود حد ثابت لمدالة، وعميو  Pesaranكما حدده  ( Bounds test)االعمى لمحدود 

نرفض فرضية العدم و نقبل بالفرضية البديمة بان المتسيرات متكاممة معا وتحقق عالقة توازنية 
 % .10% و 5% و 2.5% ، 1طويمة االجل عند مستوى معنوية 

 تقدير فترة االبطاء المثمى  -0

، اذن يتم تقدير العالقة طويمة االجل ،عالقة تكامل مشترك بين المتسيراتلما كان ىناك       
. وعمى ضوء ذلك فان النموذج االمثل الذي يعطي ت االجل الطويل ىي تمثل المروناتمعامال

لتقدير العالقة التوازنية في االجل الطويل  ARDL(5,0,6,3) ىو النموذج  AICادنى قيمة لمعيار 
 .(17كما موضح في الشكل )

  االمثل لمكويت   نموذج التباطئ( 17شكل )
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 Eviews.10المصدر : نتائج  البرنامج  االحصائي  

المقدرة جاءت  المرونات اغمباذ يتضح ان  النموذج( نتائج تقدير 19ويوضح جدول )
من التسييرات الحاصمة  99معنوية لتدل عمى القوة التفسيرية لمنموذج، كما نجد ان النموذج يفسر 

في الناتج المحمي االجمالي وىي نسبة مرتفعة تعكس جودة النموذج المقدر، كما ان النتائج تتفق 
 زيادة الى  1بنسبة  طية الصدمة النفؤدي زيادة تلحد كبير مع النظرية االقتصادية وفروضيا، اذ 

فيؤدي الى   1بنسبة  معدل التضخم. اما زيادة (1.90)بنسبة   الكويتي الناتج المحمي االجمالي
فيؤدي الى زيادة الناتج  1. و زيادة اجمالي التجارة الخارجية بنسبة (1.125تخفيض الناتج بنسبة )
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احصائيا وباحتمالية اقل  ات الثالثالمعمممع التأكيد عمى معنوبة  1.2المحمي االجمالي بنسبة 
 عمى الترتيب. (  0.000و ) (0.009)و (0.003)اذ بمست (0.05)من

(07جدول )  

  ل لنموذج الكويتجطويمة االلعالقة  الميول الحدية 

Dependent Variable: GDPK 

Method: ARDL 

Date: 05/14/21   Time: 06:24 

Sample (adjusted): 1976 2019 

Included observations: 44 after adjustments 

Maximum dependent lags: 6 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (6 lags, automatic): OSHOCK INFK TTK 

Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 2058 

Selected Model: ARDL(5, 0, 6, 3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

GDPK(-1) 1.071808 0.159495 6.720009 0.0000 

GDPK(-2) -0.009329 0.225773 -0.041321 0.9674 

GDPK(-3) -0.562867 0.168046 -3.349471 0.0025 

GDPK(-4) -0.083933 0.033341 -2.517423 0.0183 

GDPK(-5) 0.097265 0.029337 3.315452 0.0027 

OSHOCK 0.906845 0.027577 2.048213 0.0039 

INFK -0.125173 0.149274 -0.838544 0.0094 

INFK(-1) 0.085821 0.177295 0.484054 0.6324 
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INFK(-2) -0.268464 0.178080 -1.507548 0.1437 

INFK(-3) 0.148347 0.186708 0.794542 0.4341 

INFK(-4) -0.373868 0.176625 -2.116731 0.0440 

INFK(-5) 0.061061 0.169838 0.359525 0.7221 

INFK(-6) -0.289306 0.138017 -2.096161 0.0459 

TTK 1.202003 0.027002 44.51578 0.0000 

TTK(-1) -1.259285 0.183431 -6.865160 0.0000 

TTK(-2) 0.095383 0.261511 0.364738 0.7183 

TTK(-3) 0.698447 0.196465 3.555072 0.0015 

C 5.782486 1.161483 4.978536 0.0000 

R-squared 0.999283     Mean dependent var 61.53091 

Adjusted R-squared 0.998814     S.D. dependent var 53.58542 

S.E. of regression 1.845196     Akaike info criterion 4.355136 

Sum squared resid 88.52343     Schwarz criterion 5.085032 

Log likelihood -77.81300     Hannan-Quinn criter. 4.625817 

F-statistic 2131.653     Durbin-Watson stat 2.074337 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews.10:  نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر               
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 :عمى النموذج المستخدم لقياس المرونات في االجل الطويل وىي نجري عدد من االختباراتو  

 اختبار عدم تجانس التباين8أ. 

المحسوبة  Fخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين وقيمة  (20)يشير جدول 
غير معنوية باحتمالية بمست  Chi-square، وان معممة %5اكبر من غير معنوية باحتمالية 

 .(0.403( و )0,456)

 (01جدول )

 اختبار عدم تجانس التباين لنموذج الكويت

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.036074 Prob. F(17,26) 0.4560 

Obs*R-squared 17.76945 Prob. Chi-Square(17) 0.4035 

Scaled explained SS 3.326467 Prob. Chi-Square(17) 0.9999 

 Eviews.10: نتائج البرنامح االحصائي المصدر       

 : لالرحباط الذاحي LMاخخبار ب. 

المحتسبة  غير  Fاذا كانت قيمة الى خمو النموذج من االرتباط التسمسمي  (21)يشير جدول 
 .(1.864)بمست  %5معنوية باحتمالية اكبر من 

 (00جدول  )

 اختبار االرتباط المتسمسل لنموذج الكويت

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.864671 Prob. F(2,24) 0.1767 

Obs*R-squared 5.917595 Prob. Chi-Square(2) 0.0519 

   Eviews.10: نتائج البرنامج االحصائي المصدر          
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 جـ. اخخبار حوسيع االخطاء العشوائيت  

الى عدم رفض الفرضية الصفرية القائمة بان االخطاء  حصائيةاال من( 18شكل )توضح 
 .وزيعا طبيعيا في النموذج المقدرالعشوائية موزعة ت

الكويت( اختبار توزيع االخطاء العشوائية لنموذج 18شكل )  
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Series: Residuals

Sample 1976 2019

Observations 44

Mean      -8.65e-15

Median  -0.373617

Maximum  2.773081

Minimum -2.678289

Std. Dev.   1.434812

Skewness   0.238923

Kurtosis   2.072255

Jarque-Bera  1.996589

Probability  0.368507


 
 Eviews.10المصدر  : نتائج البرنامج  االحصائي  

 . تقدير معممات االجمين الطويل والقصير ومعممة تصحيح الخطأ0

العالقة طويمة االجل يمكن ان نستخرجيا من نموذج تصحيح الخطأ عالقة المتسيرات في       
 :(22العالقة وكما يوضحيا جدول ) المستوى يعكس ىذه

 (00جدول )
   لمكويت  ARDELالعالقة طويمة االجل لنموذج  

  Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OSHOCK 1.814054 0.056678 2.247964 0.0061 

INFK -1.563644 0.284483 -5.496448 0.0000 

TTK 1.512248 0.020909 72.32511 0.0000 

C 11.87233 1.527791 7.770913 0.0000 

EC = GDPK - (-0.:141*OSHOCK  -1.5636*INFK + 1.5122*TTK + 11.8723 ) 

 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج  االحصائي         
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معممة تصحيح الخطأ  تشير لمعالقة الطويمة االجل بين والمعادلة اسفل الجدول ىي معادلة 
 :وعمى النحو االتي متسيرات النموذج

                                                        

الى وجود عالقة طويمة االجل بين متسيرات النموذج. حيث يرتبط الناتج  9وتشير معادلة  
المحمي االجمالي الكويتي بعالقة موجبة مع الصدمة النفطية فزيادتيا بمقدار وحدة واحدة تؤدي 

وحدة وىذا يتفق مع النظرية االقتصادية. في  1.814الى زيادة الناتج المحمي االجمالي بنسبة 
وارتفاع اجمالي  1.56يؤدي الى انخفاض الناتج بنسبة  1لتضخم بنسبة حين ارتفاع معدل ا

وحدة  وىذا يتفق مع  1.512التجارة الخارجية بمقدار وحدة واحدة  يؤدي الى زيادة الناتج بمقدار 
 المنطق االقتصادي.

الذي يمثل  ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ  ىي ARDLوالخطوة االخيرة في نموذج 
 . ARDL(5,0,6,0)متسيرات الثالثة  في االجل القصير باستخدام نموذج العالقة بين ال

 ( 01جدول )

 نموذج تصحيح الخطأ8 العالقة قصيرة االجل لنموذج الكويت  

ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable: D(GDPK) 

Selected Model: ARDL(5, 0, 6, 3) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Date: 05/14/21   Time: 07:24 

Sample: 1970 2019 

Included observations: 44 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(GDPK(-1)) 0.558864 0.138925 4.022763 0.0004 

D(GDPK(-2)) 0.549535 0.125340 4.384340 0.0002 

D(GDPK(-3)) -0.013332 0.025365 -0.525601 0.6036 

D(OSHOCK) 0.;97265 0.026278 3.701373 0.0010 

D(INFK) 0.125173 0.119477 2.047669 0.0344 

D(INFK(-1)) 0.722230 0.152902 4.723472 0.0001 

D(INFK(-2)) 0.453766 0.154445 2.938037 0.0068 

D(INFK(-3)) 0.602113 0.156525 3.846747 0.0007 

D(INFK(-4)) 0.228245 0.130813 1.744812 0.0928 

D(INFK(-5)) 0.289306 0.125502 2.305192 0.0294 

D(TTK) 1.202003 0.023472 51.20932 0.0000 

D(TTK(-1)) -0.793830 0.165230 -4.804387 0.0001 

D(TTK(-2)) -0.698447 0.152321 -4.585375 0.0001 

CointEq(-1)* -0.487056 0.077553 -6.280302 0.0000 

R-squared 0.990732 Mean dependent var 2.785909 

Adjusted R-squared 0.986716 S.D. dependent var 14.90386 

S.E. of regression 1.717784 Akaike info criterion 4.173318 

Sum squared resid 88.52343 Schwarz criterion 4.741015 

Log likelihood -77.81300 Hannan-Quinn criter. 4.383848 

Durbin-Watson stat 2.074337    

                                                 Eviews.10: نتائج البرنامج  االحصائي المصدر       
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 مايأتي> (77)ويتبين من الجدول 

معنوية وباحتمالية سرعة تعديل النموذج الى حالة التوازن او معممة تصحيح الخطأ  .ك 
 خمسة اشير مناي خالل  (0.4870-)وتأخذ اشارة سالبة كما متوقع بمست  صفرية 

السنة يتم تصحيح االختالل الحاصل في االجل القصير وىذا يزيد من دقة وصحة 
 .التوازنية في االجل الطويلعالقة ال

مع الناتج المحمي االجمالي،  موجبة رتبط بعالقة قصيرة االجل الصدمة النفطية تان  .ب 
الناتج  بمقدار  زيادة يؤدي الى  دوالر 1بمقدار  الصدمة النفطيةبمعنى ان زيادة 

 مميار دوالر.  (1.99)
الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم و بين  عكسية قصيرة االجلاعالقة وجود  .ج 

 . (2020-1970)طردية مع اجمالي التجارة الخارجية في االقتصاد الكويتي  لممدة 
 المقدر  ARDLاختبار االستقرار الهيكمي لنموذج  .2

يعكس ىذا االختبار معامالت االجمين القصير و الطويل خمو البيانات المستعممة من   
 :يتم استعمال اختبارين ليذا السرضوجود اي تسيرات ىيكمية فييا خالل الزمن و 

  CUSUMاختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة   .ك 
  CUSUMSQاختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة  .ب 

فاذا وقع داخل الشكل البياني الحصاء االختبارين انفا الذكر لمنموذج الحدود الحرجة     
%  تكون ىذه المعامالت مستقرة، اما اذا انتقل الشكل البياني الحصاء 5بمستوى معنوية 

 .%  تكون ىذه المعامالت غير مستقرة5االختبارين خارج ىذه الحدود عند مستوى 

لمتسيرات المستعمل  ARDLان المعامالت المقدرة لنموذج  ( 20و ) (19ويتضح من شكل )  
 مستقرة وفي انسجام في نتائج تصحيح الخطأ باالجمين القصير والطويل.  االقتصاد الكويتي 
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 CUSUM  اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة( 19شكل )
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 CUSUMSQ ( اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة20شكل )
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 Impulse Response Function دالة استجابة النبضة

( دالة استجابة النبضة لمصدمات والمشتقة من نموذج متجو 21يوضح الشكل )          
المقدر يصعب  (VECM)، وذلك الن المعامل الواحد في متجو (VECM)تصحيح الخطأ 

( تبين استجابة  Impulse Response، لذلك فأن ) فسيره في معظم األحيان بشكل فرديت
( في حد الخطأ بمقدار وحدة معيارية (Shockالمتسير التابع في النموذج  نتيجة حدوث صدمة 

, فأن ذلك سوف يسير المتسير المعتمد في الوقت الحالي (One Standard deviation)واحدة 
، فأن تسيره سوف ينتشر ىذا المتسير في معادلة متسير كخروفي المستقبل، ولكن بسبب وجود 

الناتج استجابة  المذكور ان  و نالحظ في الشكل إلى ذلك المتسير في الوقت الحاضر والمستقبل.
ايجابية وتبدك  في منتصف الفترة  ، ات غير المتوقعة الحادثة لو نفسولمصدمالمحمي االجمالي 
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لمناتج المحمي ، حيث تمثل صدمات يجابي الى نياية الفترة المبحوثةاال بتأثيرىااالولى  وتستمر 
الناتج المحمي سير نفسو. كما استجابة في تفسير خطأ التنبؤ لممت ميمادورًا  االجمالي الكويتي 
كبيرة من الفترة األولى  تكون بشكل كوليغير متوقعة  موجبة  نفطية لصدمةاالجمالي الكويتي 

ويستمر اثرىا االيجابي لبقية الفترات الزمنية ويتبين  ان الصدمات النفطية ليا دور ميم في 
في  غير متوقعة  لصدمةالناتج  كما استجابة. لمناتج المحمي االجمالي الكويتي تفسير خطأ التنبؤ
، الفترة االولى والثانيةفي بداية سمبية وضئيمة  كونتبمقدار انحراف معياري واحد معدل التضخم  

سريع  ليصل الى اقصاه في الفترة  الثامن ثم يعود  بشكلسمبي و  بتأثير ياخذ باالرتفاعلكنو 
لمصدمات غير  الناتج استجابة و .  المبحوثةثر سالب عمى طول  المدة االنخفاض محقق ا
تكون ايجابية ولكنيا بمقدار انحراف معياري واحد الجمالي التجارة الخارجية  المتوقعة الحادثة 

ية الصفر ثم وتصبح معدومة ومساو  الشى في الفترة الثانية والثالثةفي الفترة االولى ثم تت صسيرة
 . لفترةتبدا التحسن محقق تأثير ايجابي لبقية ا

 2020-1970لممدة    الكويتي(  دوال استجابة النبضات لمتسيرات النموذج  21شكل )
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 المبحث الثالث

 تأثير الصدمات النفطية عمى الناتج المحمي االجمالي السعودي 
 (0101-0791لممدة )

 توصيف وصياغة  النموذج القياسي. والا أ

 نسااتعمل  نمااوذج تااأثير الصاادمات النفطيااة عمااى الناااتج المحمااي االجمااالي السااعوديلبيااان 
ARDEL  المعادلة التالية: ومن خالل 

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

          

 ∑   

 

   

         ∑   

 

   

        

                                            ….. (10) 

 حيث:

Gdpi .الناتج المحمي االجمالي السعودي = 
Oshock .الصدمة النفطية = 
Infs, tts  اجمالي التجارة ومعدل التضخم في السعودية  وىما متسيران تفسيريان يدعمان =

 . 3النموذج
 الفرق األول لقيم المتسير.  =

 الحد الثابت.   =
 عدد مدة اإلبطاء الزمني المثمى.  =
 = المعامالت قصيرة األجل لمعالقة الديناميكية. 1 ، 2 ، 3 
β3 ،β2، β1 =  معااامالت طويمااة األجاال الااذي ماان خالليااا معرفااة كمكانيااة وجااود تكاماال

 مشترك.
                                                 

1 
Cunado, J., (2003). ‘Do oil price shocks matter? ….Op cit , pp. 137–154. 
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 الزمن  
 حد الخطأ العشوائي   =

لممعادلة كعاله كذا كصبح كمكانية وجود تكامل مشترك بين المتسيرات محل الدراسة تبعا وفقا 
 الختبار الحدود سوف يقدر العالقة قصيرة األجل باستخدام نموذج تصحيح الخطأ كالتالي:

          ∑   

 

   

         ∑   

 

   

             ∑   

 

   

        

 ∑   

 

   

                           

 توصيف وتقدير الصدمة النفطية8

و تقادير  1983تم االعتماد عمى توصيف التسيرات  في اسعار النفط عمى دراساة ىااممتون 
مااان خاااالل اساااتعمال دالاااة  (resident ) (الصااادمة النفطياااة بطريقاااة: المتسيااار العشاااوائي )الباااواقي

االرتباط الذاتي لمتسير اسعار النفط العالمية: بعد تقدير واساتخراج قايم الباواقي، ياتم اجاراء انحادار 
 بين البواقي مع القيم المتباطئة ليا والبواقي الناتجة تمثل الصدمة  النفطية. 

 8 بيانات النموذج القياسي .ثانياا 

 البنك الدولي)دولية مصادر جمعت من  (, والتي3تم تييئة بيانات سنوية )راجع ممحق 
( االتجاه الزمني لمتسيرات 22شكل)وصندوق النقد الدولي(، ويوضح  احصاءات التجارة الدوليةو 

ال  لبعض المتسيرات. ويالحظ ان المسار الزمن سنوية ( بيانات2020-1970النموذج لممدة )
 .يتسم باالستقرار في اتجاىو العام

 لبيانات النموذج . الوصف االحصائي ثالثاا 

ات في االقتصاد السعودي وعمى ( الوصف االحصائي لبيانات المتسير 24جدول ) ويبين 
( 793.0 ) اعمى قيمة لو بمست gdpsحقق الناتج المحمي االجمالي السعودي  :حو االتيالن

وبوسط  1970( مميار دوالر في عام 5.370 وادنى قيمة لو ) 2019مميار دوالر في عام 
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( 241.3479 ) وكان االنحراف المعياري لو ((158.70 ( ووسيط   260.0006حسابي بمغ )
 حقق اعمى نسبة لو بمست   infi. اما معدل التضخم (0.0063 بمست) 0.05وباحتمالية اقل  من 

ووسيط  1.34وبوسط حسابي بمغ   1975 في عام 3.10-وادنى نسبة لو  2008 في عام ;.;
اما متسير .  0.042بمست  0.05وباحتمالية اقل من   2.56وكان االنحراف المعياري لو  0.6

وادنى  1986 في عام  دوالر (60.58)حقق اعمى قيمة لو بمست  oshockالصدمة النفطية 
( وكان -1.21( ووسيط )0.129-. وبوسط حسابي بمغ ) 2016( في عام 13.72-قيمة )

 تفحقق اجمالي التجارة الخارجية . اما صفرية( وباحتمالية 10.65االنحراف المعياري لو )

 ( 7171-91;0( االتجاه الزمني لمتسيرات النموذج السعودي  لممدة )77شكل )
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 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي      

مميار   (3.81)وادنى قيمة بمست  2017مميار دوالر في عام  (399.44)بمست  ااعمى قيمة لي
وكان االنحراف  (63.5)ووسيط  (121.45). مع وسط حسابي بمغ 1970  عام دوالر في

  .0.0009بمست   0.05 اقل من  وباحتمالية  (118.23)المعياري لو 
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(24جدول )  

  الوصف االحصائي لمتسيرات النموذج السعودي  

 TTS OSHOCK INFS GDPS 

Mean 121.4514 -0.129388 1.348980 260.0006 

Median 63.50000 -1.210000 0.600000 158.7000 

Maximum 399.4400 60.58000 9.900000 793.0000 

Minimum 3.810000 -13.72000 -3.100000 5.370000 

Std. Dev. 118.2364 10.65344 2.566541 241.3479 

Skewness 1.058666 3.813219 0.769926 1.109584 

Kurtosis 2.751176 22.66732 3.847486 2.818142 

Jarque-Bera 9.279396 908.4725 6.307474 10.12213 

Probability 0.009661 0.000000 0.042692 0.006339 

Sum 5951.120 -6.340000 66.10000 12740.03 

Sum Sq. Dev. 671032.6 5447.793 316.1824 2795942. 

Observations 49 49 49 49 

 Eviews.10:  نتائج الرنامج االحصائي  المصدر              

 . اختبار جذر الوحدة رابعاا 

  Gdps, oshock, infs, ttsات ر مسمسة الزمنية لممتسيليتم عمل  اختبار استقراريو 
 –فيما يتعمق بوجود  جذر الوحدة، من خالل تطبيق اختبارات كل من ديكي فولر المطور 

( وعند الفرق األول level، عند المستوى )(P-P)بيرون  –، وفيميبس (ADF) –الموسع 
(Differences1) .و تحت فروض بدون قاطع، وبقاطع، وبقاطع واتجاه زمني 
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 7171-91;0لمتسيرات نموذج السعودية  لممدة  ADFبار ( اختبار جذر الوحدة  :اخت77جدول  )

Variable 

Level 
1

st
 

Difference 
Critical value 

ADF 

test 
Prob. ADF test Prob. 1% 5% 10% 

gdps 0.4046 0.9812 -4.5518* 0.006 -7.5777 -2.9251 -2.6006 

oshock 
-

5.5643* 
0.000   -3.5713 -2.9224 -2.5992 

infs -2.8475 0.0593 -5.9945* 0.000 -3.5777 -2.9251 -2.6006 

tts -1.0721 0.7194 -5.4105* 0.000 -3.5777 -2.9251 -2.6006 

 Eviews.10: نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر

 ، والقيمة الحرجة عند مستوى معنويةP-Pو  ADFنتائج اختبار  (26( و )25ويوضح جدول )  
 :(ADF)واظيرت النتائج المتحصل عمييا من اختبار%(. 10، )%(%5(، )1)

 (04جدول )

 0101-0751لمتغيرات نموذج السعودية لممدة  P-Pاختبار جذر الوحدة8 اختبار   

Variable 
Level 1

st
 Difference Critical value 

P-P test Prob. P-P test Prob. 1% 5% 10% 

gdps 0.7814 0.9927 -5.3616* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5906 

oshock -6.6131* 0.000   -3.5713 -2.9224 -2.5922 

infs -3.7786* 0.005   -3.5713 -2.9224 -2.5906 

Tts -0.8097 0.8074 -5.8762* 0.000 -3.5744 -2.9237 -2.5906 

 Eviews.10: البرنامج  االحصائي المصدر

غير ساكنة في مستوياتيا االصمية باالستناد الى  gdps ان السمسمة الزمنية لممتسير -
دولية مما يعني قبول اختبار ديكي فولر الموسع، اذ كانت القيمة المقدرة لو اكبر من القيم الج

. الحتواء السمسمة عمى جذر الوحدة القائمة بعدم سكون المتسير في مستواه H0: فرضية العدم
اصسر ( (4.5518-ة اذ كانت القيمة المقدرة وعند اخذ الفرق االول اصبحت السمسمة ساكن



للعزاق والكويج والسعوديت الفصل الثالث: قياس حأثيز الصدماث النفطيت على الناحج المحلي االجمالي 

 (0101-0791للمدة )

 

007 

 ,(0.006)%( وباحتمالية 1( عند مستوى معنوية )3.5777-من القيمة الجدولية البالسة )
القائمة بسكون المتسير عند الفروق االولى اي عدم احتواء  H1: ممايعني قبول الفرضية البديمة

بالمستوى ( وعند اجراء االختبار .الوحدةعمى جذر ناتج المحمي االجمالي ملالزمنية  السمسمة
(Level) االولى وباستخدام جميع الفروض( يتضح ان القيمة المقدرة لممتسير ،oshock )
توى معنوية ( عند مس3.5777 -) البالسة  من القيم الجدوليةاصسر ( 8.8070-) والبالسة

سير في مستواه سكون المتبالقائمة  البديمةممايعني قبول الفرضية  ,% وباحتمالية صفرية1
  الصفريةمتكامل من الدرجة   oshockان المتسير . و يتضح مما تقدمبقاطع واتجاه زمني

    . 
ساكنة في مستوياتيا لمعدل التضخم في االقتصاد السعودي غير ان السمسمة الزمنية  -

عند  القيم الجدولية( من اصسراو القيمة المطمقة ) اكبر ، إذ كانت القيمة المقدرة لواألصمية
( ممايعني قبول 0.0.594)( اذ بمست 0.05) من اكبر % واحتمالية5مستوى معنوية 

اي عدم احتواء السمسمة الزمنية  سكون المتسير في مستواهعدم القائمة ب الصفريةالفرضية 
وباستخدام جميع  فرق االولبال. وعند اجراء االختبار عمى جذر الوحدة لمعدل التضخم

عند مستوى  لجدولية البالسةمن القيمة ا اصسر ، يتضح ان القيمة المقدرةاالولى الفروض
ممايعني قبول الفرضية البديمة القائمة بسكون المتسير في صفرية، %( وباحتمالية 1معنوية )

 االولى. متكامل من الدرجة زمني. ويتضح مما تقدم ان المتسيربقاطع واتجاه  الفرق االول
جارة الخارجية لمسعودية غير ساكنة بالمستوى، اذ كانت القيمة المقدرة سمسمة اجمالي الت -

وعند اخذ الفرق االول اصبحت السمسمة  %1 ليا اكبر من القيم الجدولية عند مستوى معنوية
. ولدعم نتائج االولىاي ان سمسمة متسير اجمالي التجارة الخارجية متكاممة من الدرجة ساكنة 

لسالسل في اختبار سكون ا بيرون –تم اعتماد اختبار فيمبس  الموسع، فولر –اختبار ديكي 
ما في ، لما لو من قدرة احصائية ديناميكية افضل وادق وال سيالزمنية لمتسيرات النموذج

: ممتسيرل. ويتبين من نتائج ىذا االختبار بان السالسل الزمنية العينات ذات الحجم الصسيرة
، اذ كانت القيم المحسوبة ليذه السالسل توى وبكل الفروضسساكنة في المالصدمة النفطية 

فرضية المما يعني امكانية قبول  المعنوية الثالثة,من القيم الجدولية عند مستويات  اصسر
في حين المتسيرات: الناتج المحمي االجمالي السعودي و وجود جذر الوحدة .عدم ب البديمة
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وعند  كانت غير ساكنة في المستوى وبكل الفروض معدل التضخم  واجمالي التجارة الخارجية 
، يتضح ان القيمة المقدرة ول وباستخدام جميع الفروض االولىاجراء االختبار باخذ الفرق اال

وباحتمالية  عند مستوى معنوية: الناتج المحمي االجمالي اصسر من القيمة المقدرة لممتسير
الجدولية  اصسر من القيمةجارة الخارجية اجمالي الت . اما القيمة المقدرة لممتسيرصفرية

. ويوضح البديمة القائمة بعدم احتواء المتسير عمى جذر الوحدة واستقرارىا  صفريةوباحتمالية 
( استقرارية متسيرات النموذج السعودي في المستوى: الصدمة النفطية ومعدل 23) شكل

 مالي التجارة الخارجية. التضخم والفرق االول: الناتج المحمي االجمالي الكويتي واج
(2020-1970( استقرارية متسيرات النموذج السعودي لممدة )23شكل )  

-80

-40

0

40

80

70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

Differenced OSHOCK

-150

-100

-50

0

50

100

150

70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

Differenced TTS

-8

-4

0

4

8

70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

Differenced INFS

-150

-100

-50

0

50

100

150

70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

Differenced GDPS

 
10: نتائج البرنامج االحصائي ايفيوز المصدر    

 . اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود8خامساا 

 , infs ,متكاممة من الدرجة االولى و  gdps  ttsلما كانت متسيرات النموذج:  
oshock  غير متكاممة بنفس الرتبة فعميو اليمكن تطبيق اختبارمتكامل من الدرجة الصفرية اي 

تكامل مشترك بين  يكون و  .(ARDL)، وعميو نستخدم نموذج التكامل المشترك بطريقة جوىانسن
وفقا لمنيج ل التضخم واجمالي التجارة الصدمة النفطية والناتج المحمي االجمالي السعودي  ومعد

المحسوبة اكبر من الحد االعمى لمقيم الحرجو وعميو نرفض فرضية العدم  Fالحدود اذا كانت قيمة 
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كامل القائمة بعدم وجود عالقة توازنية طويمة االجل ونقبل بالفرضية البديمة المتضمنة وجود ت
المحسوبة اقل من الحد االدنى لمقيم الحرجة ،  . اما اذا كانت القيممشترك بين متسيرات النموذج

سيرات النموذج نرفض الفرضية البديمة ونقبل بفرضية العدم القائمة بعدم وجود تكامل مشترك بين مت
 .( يوضح نتائج اختبار الحدود27. وجدول )وفقا لمنيج الحدود

 ( 27جدول )

 نتائج اختبار الحدود لنموذج  السعودية

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 5.66573 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 44  Finite Sample: n=45  

  10% 2.56 3.428 

  5% 3.078 4.022 

  1% 4.27 5.412 

   Finite Sample: n=40  

  10% 2.592 3.454 

  5% 3.1 4.088 

  1% 4.31 5.544 

ر : نتائج البرنامج االحصائي  المص                    

  



للعزاق والكويج والسعوديت الفصل الثالث: قياس حأثيز الصدماث النفطيت على الناحج المحلي االجمالي 

 (0101-0791للمدة )

 

00: 

المحسوبة جاءت اكبر من قيمة الحد  F( ان قيمة احصائية 27يتبين من الجدول )        
في حالة وجود حد ثابت لمدالة، وعميو  Pesaranكما حدده  ( Bounds test)االعمى لمحدود 

نرفض فرضية العدم و نقبل بالفرضية البديمة بان المتسيرات متكاممة معا وتحقق عالقة توازنية 
 %.10% و 5% و 2.5% ، 1طويمة االجل عند مستوى معنوية 

 تقدير فترة االبطاء المثمى  -0

يتم تقدير العالقة طويمة االجل، اذن  ،قة تكامل مشترك بين المتسيراتلما كان ىناك عال      
معامالت االجل الطويل ىي تمثل المرونات. وعمى ضوء ذلك فان النموذج االمثل الذي يعطي 

لتقدير العالقة التوازنية في االجل الطويل  ARDL(2,6,4,5)ىو النموذج   AICادنى قيمة لمعيار
 .(24كما موضح في الشكل )

 لتقدير العالقة التوازنية في االجل الطويل( 24شكل )
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 Eviews.10المصدر : نتائج  البرنامج  االحصائي  

المقدرة جاءت  المرونات اغمباذ يتضح ان  النموذج( نتائج تقدير 28ويوضح جدول )
من التسييرات الحاصمة 99معنوية لتدل عمى القوة التفسيرية لمنموذج، كما نجد ان النموذج يفسر 

في الناتج المحمي االجمالي وىي نسبة مرتفعة تعكس جودة النموذج المقدر، كما ان النتائج تتفق 
 زيادة الى  1بنسبة   ية الصدمة النفطؤدي زيادة تلحد كبير مع النظرية االقتصادية وفروضيا، اذ 

فيؤدي الى تخفيض   1بنسبة  معدل التضخم. اما زيادة (0.36)بنسبة  الناتج المحمي االجمالي
فيؤدي الى زيادة الناتج المحمي  1. و زيادة اجمالي التجارة الخارجية بنسبة (0.10الناتج بنسبة )
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احصائيا وباحتمالية اقل   المعممات الثالثمع التأكيد عمى معنوبة  0.62االجمالي بنسبة 
 عمى الترتيب. (0.000و )  (0.026)و (0.000)اذ بمست (0.05)من

( 28جدول )  

  طويمة االجل لنموذج العراقلعالقة  الميول الحدية

Method: ARDL 

Date: 05/14/21   Time: 22:09 

Sample (adjusted): 1976 2019 

Included observations: 44 after adjustments 

Maximum dependent lags: 6 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (6 lags, automatic): OSHOCK INFS TTI 

Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 2058 

Selected Model: ARDL(2, 6, 4, 5) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

GDPS(-1) 1.553273 0.157111 9.886450 0.0000 

GDPS(-2) -0.645401 0.160272 -4.026923 0.0005 

OSHOCK 0.361948 0.682790 7.267170 0.0000 

OSHOCK(-1) 0.278316 1.235868 6.698382 0.0000 

OSHOCK(-2) -0.199230 1.227399 -3.421242 0.0023 

OSHOCK(-3) 0.818068 0.786614 1.039988 0.3092 

OSHOCK(-4) -1.559031 0.843365 -1.848584 0.0774 

OSHOCK(-5) 2.152131 0.637613 3.375292 0.0026 

OSHOCK(-6) -1.541792 0.535945 -2.876775 0.0085 

INFS -0104598 2.290139 -1.792293 0.0263 

INFS(-1) 4.311405 2.624330 1.642859 0.1140 

INFS(-2) 1.494476 2.199124 0.679578 0.5036 

INFS(-3) -3.500403 2.217220 -1.578735 0.1281 

INFS(-4) 2.954847 2.181752 1.354346 0.1888 



للعزاق والكويج والسعوديت الفصل الثالث: قياس حأثيز الصدماث النفطيت على الناحج المحلي االجمالي 

 (0101-0791للمدة )

 

071 

TTI 0.626009 0.549994 10.22922 0.0000 

TTI(-1) -8.531395 1.223421 -6.973392 0.0000 

TTI(-2) 3.895465 1.096446 3.552810 0.0017 

TTI(-3) -0.919028 0.698798 -1.315156 0.2014 

TTI(-4) 1.383250 0.781536 1.769913 0.0900 

TTI(-5) -0.799121 0.544726 -1.467015 0.1559 

C 6.478630 5.725584 1.131523 0.2695 

R-squared 0.995058 Mean dependent var 289.1498 

Adjusted R-squared 0.990760 S.D. dependent var 238.0882 

S.E. of regression 22.88597 Akaike info criterion 9.404775 

Sum squared resid 12046.66 Schwarz criterion 10.25632 

Log likelihood -185.9051 Hannan-Quinn criter. 9.720569 

F-statistic 231.5389 Durbin-Watson stat 1.960785 

Prob(F-statistic) 0.000000    

:  نتائج  البرنامج  االحصائي  المصدر              
:عمى النموذج المستخدم لقياس المرونات في االجل الطويل وىي نجري عدد من االختباراتو   

 اختبار عدم تجانس التباين8 أ. 

المحسوبة  Fخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين وقيمة  (29)يشير جدول 
غير معنوية باحتمالية بمست  Chi-square%، وان معممة 5غير معنوية باحتمالية اكبر من 

 .(0.978( و )0,994)

 (07جدول )
 اختبار عدم تجانس التباين لنموذج السعودية 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
F-statistic 0.310264 Prob. F(20,23) 0.9948 

Obs*R-squared 9.348741 Prob. Chi-Square(20) 0.9785 

Scaled explained SS 3.419070 Prob. Chi-Square(20) 1.0000 

 Eviews.10: نتائج البرنامح االحصائي المصدر      
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 : لالرحباط الذاحي LMاخخبار ب. 

غير  المحتسبة Fاذا كانت قيمة الى خمو النموذج من االرتباط التسمسمي  (30)يشير جدول  
 . (0.92)بمست  %5معنوية باحتمالية اكبر من 

 ( 11جدول )

 اختبار االرتباط المتسمسل لنموذج السعودية

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.083521 Prob. F(2,21) 0.9202 

Obs*R-squared 0.347232 Prob. Chi-Square(2) 0.8406 

   Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي          
 جـ. اخخبار حوسيع االخطاء العشوائيت  

 الى عدم رفض الفرضية الصفرية القائمة بان حصائيةاال من( 25شكل )توضح     
 توزيع االخطاء العشوائية ال يتبع التوزيع الطبييعي .

 ( اختبار توزيع االخطاء العشوائية لنموذج السعودية 25شكل )
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Series: Residuals

Sample 1976 2019

Observations 44

Mean      -3.72e-14

Median   1.690494

Maximum  28.14473

Minimum -48.87405

Std. Dev.   16.73783

Skewness  -0.723822

Kurtosis   3.676915

Jarque-Bera  4.682125

Probability  0.096225


 
 Eviews.10: نتائج البرنامج  االحصائي  مصدرال  
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 . تقدير معممات االجمين الطويل والقصير ومعممة تصحيح الخطأ0

طويمة االجل يمكن ان نستخرجيا من نموذج تصحيح الخطأ عالقة المتسيرات في    العالقة    
  .(31العالقة وكما يوضحيا جدول ) المستوى يعكس ىذه

 (10جدول )

 السعودية     ARDELالعالقة طويمة االجل لنموذج  

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OSHOCK 0.01728 1.333210 0.129622 0.0077 

INFS -3.836561 12.95991 -0.296033 0.0292 

TTS 2.250097 0.299884 7.503219 0.0000 

C 5.726606 22.60851 0.253294 0.8017 

EC = GDPS +(0.0172*OSHOCK - 3.8366*INFS + 1.033*TTS + 5.7266 ) 

 Eviews.10: نتائج البرنامج  االحصائي  المصدر       

والمعادلة اسفل الجدول ىي معادلة معممة تصحيح الخطأ  تشير لمعالقة الطويمة االجل بين  
 :وعمى النحو االتي متسيرات النموذج

                                                        

الى وجود عالقة طويمة االجل بين متسيرات النموذج. حيث يرتبط الناتج  12وتشير معادلة  
المحمي االجمالي السعودي بعالقة موجبة مع الصدمة النفطية فزيادتيا بمقدار وحدة واحدة تؤدي 

وحدة وىذا يتفق مع النظرية االقتصادية مع  0.0178الى زيادة الناتج المحمي االجمالي بمقدار 
 1العمم ان تأثيرىا ضسيف يقترب من الصفر الصحيح. في حين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 

وارتفاع اجمالي التجارة الخارجية بمقدار وحدة واحدة   0.836يؤدي الى انخفاض الناتج بنسبة 
 وحدة  وىذا يتفق مع المنطق االقتصادي. 1.033يؤدي الى زيادة الناتج بمقدار 
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الذي يمثل  ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ  ىي ARDLنموذج والخطوة االخيرة في 
 .  ARDL(3,0,2,5)العالقة بين المتسيرات الثالثة  في االجل القصير باستخدام نموذج 

 (  10جدول )

   نموذج تصحيح الخطأ8 العالقة قصيرة االجل لنموذج السعودية

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(GDPS(-1)) 0.272036 0.080737 3.369434 0.0020 

D(GDPS(-2)) 0.433787 0.072943 5.946898 0.0000 

D(INFS) 0.725362 0.561362 1.292145 0.2059 

D(INFS(-1))+ -1.243329 0.577397 -2.153334 0.0392 

D(TTS) 1.033881 0.032601 31.71305 0.0000 

D(TTS(-1)) -0.174348 0.078271 -2.227485 0.0333 

D(TTS(-2)) -0.428682 0.086785 -4.939566 0.0000 

D(TTS(-3)) -0.318209 0.046220 -6.884673 0.0000 

D(OSHOCK) 0.017846 0.056677 3.148843 0.0036 

CointEq(-1)* -0.094644 0.032241 -2.935525 0.0062 

R-squared 0.977119 Mean dependent var 16.61311 

Adjusted R-squared 0.971236 S.D. dependent var 45.50024 

S.E. of regression 7.716880 Akaike info criterion 7.117827 

Sum squared resid 2084.258 Schwarz criterion 7.519308 

Log likelihood -150.1511 Hannan-Quinn criter. 7.267495 

Durbin-Watson stat 1.917707    

   Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج  االحصائي           
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 مايأتي> (77)ويتبين من الجدول 

 صفرية معنوية وباحتمالية سرعة تعديل النموذج الى حالة التوازن او معممة تصحيح الخطأ  ك( 
السنة يتم تصحيح  فصل مناي خالل  (0.0946-)وتأخذ اشارة سالبة كما متوقع بمست 

عالقة التوازنية في االجل االختالل الحاصل في االجل القصير وىذا يزيد من دقة وصحة ال
 .الطويل

، مع الناتج المحمي االجمالي موجبة رتبط بعالقة قصيرة االجل الصدمة النفطية تب( ان 
 (0.017)بمقدار  الناتج  زيادة يؤدي الى  دوالر 1بمقدار  الصدمة النفطيةدة بمعنى ان زيا
 مميار دوالر. 

الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم و بين  عكسية قصيرة االجلعالقة وجود جا( 
  .(2020-1970)طردية مع اجمالي التجارة الخارجية في االقتصاد السعودي  لممدة 

 المقدر  ARDLاختبار االستقرار الهيكمي لنموذج  .3

يعكس ىذا االختبار معامالت االجمين القصير و الطويل خمو البيانات المستعممة من وجود 
 :يتم استعمال اختبارين ليذا السرضاي تسيرات ىيكمية فييا خالل الزمن و 

  CUSUMك( اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة  

  CUSUMSQب( اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة 

فاذا وقع داخل الشكل البياني الحصاء االختبارين انفا الذكر لمنموذج الحدود الحرجة     
%  تكون ىذه المعامالت مستقرة، اما اذا انتقل الشكل البياني الحصاء 5بمستوى معنوية 

 . %  تكون ىذه المعامالت غير مستقرة5مستوى االختبارين خارج ىذه الحدود عند 

المستعمل  ARDLان المعامالت المقدرة لنموذج  (26و ) (25ويتضح من شكل )  
مستقرة وفي انسجام في نتائج تصحيح الخطأ باالجمين  االقتصاد السعوديلمتسيرات 

 القصير والطويل. 
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 CUSUM  ( اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المتتابعة25شكل )
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 Eviews.10المصدر: نتائج البرنامج االحصائي    

 CUSUMSQ ( اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة26شكل )
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 Impulse Response Function دالة استجابة النبضة

( دالة استجابة النبضة لمصدمات والمشتقة من نموذج متجو تصحيح 27يوضح الشكل )          
فسيره في معظم المقدر يصعب ت (VECM)، وذلك الن المعامل الواحد في متجو (VECM)الخطأ 

( تبين استجابة المتسير التابع في النموذج  Impulse Response، لذلك فأن )األحيان بشكل فردي
 One Standard)( في حد الخطأ بمقدار وحدة معيارية واحدة (Shockنتيجة حدوث صدمة 

deviation) فأن ذلك سوف يسير المتسير المعتمد في الوقت الحالي وفي المستقبل، ولكن بسبب ,
نتشر إلى ذلك المتسير في الوقت ، فأن تسيره سوف يىذا المتسير في معادلة متسير كخروجود 

ات لمصدمالناتج المحمي االجمالي استجابة  ظ في الشكل المذكور انو نالح الحاضر والمستقبل.
ايجابية وتبدك  في منتصف الفترة االولى  وتستمر بتأثيرىا  االيجابي  غير المتوقعة الحادثة لو نفسو،

في  ميما دورًا  لمناتج المحمي االجمالي االسعودي صدمات ، حيث تمثل الى نياية الفترة المبحوثة
 موجبة  نفطية لصدمة الناتج المحمي االجمالي السعوديتفسير خطأ التنبؤ لممتسير نفسو. كما استجابة 

من الفترة الثانية ويستمر تأثيرىا االيجابي لبقية الفترات الزمنية  كبيرة تكون بشكل كوليغير متوقعة 
 .النفطية ليا دور ميم في تفسير خطأ التنبؤ لمناتج المحمي االجمالي السعوديويتبين  ان الصدمات 

 كونتبمقدار انحراف معياري واحد في معدل التضخم   غير متوقعة  لصدمةالناتج  كما استجابة
 رتفاع ياخذ باال، لكنو وتقترب من الصفر في بداية الفترة االولى ومنتصف الفترة الثانية ةضئيمسمبية و 

ليصل الى اقصاه في الفترة  السادسة  ثم يعود االنخفاض محقق تأثير   بطئ بشكل سمبي و يربتأث
الفترة االولى ثم لمصدمات غير المتوقعة الحادثة  الناتج استجابة و  .سالب عمى طول  المدة المبحوثة

تأثير ايجابي  ثم تبدا التحسن محققالصفر  تتالشى في الفترة الثانية والثالثة وتصبح معدومة ومساوية
 لبقية الفترة. 
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 2020-1970لممدة    السعودي( دوال استجابة النبضات لمتسيرات النموذج 27شكل )
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 االستنتاجات والتوصيات 
 : االستنتاجاتوالا أ

 :اجات التي توصل ليا البحثمن اىم االستنت
بعد  اتسمت اسعار النفط الخام خالل مدة البحث بالديناميكية وعدم االستقرار وباالخص .1

مما عرض كل من العراق والكويت والسعودية المعتمدة بشكل اساس عمى  1973عام 
 العوائد النفطية لمواجيات التحديات ومشاكل اقتصادية متعددة

تعرض االقتصاد العراقي لصدمات داخمية متعددة فضال عن الصدمات النفطية والتي تعد  .2
 من ابرز الصدمات واكثرىا تاثيرًا فيو.

البمدان الثالثة : العراق والكويت والسعودية من مشاكل متباينة وفي مقدمتيا الريعية تعاني  .3
واالعتماد الشبو الكمية عمى االيرادات النفطية لمحصول عمى الدخل القومي وتمويل الموازنة 

 العامة.
: عارضت نتائج النموذج القياسي، الفرضية القائمة بوجود عالقة طردية النموذج العراقي .4

بة بين الصدمات النفطية والناتج المحمي االجمالي, اذ جاءت النتائج بوجود عالقة موج
عكسية وذات تأثير سمبي كبير عمى الناتج المحمي االجمالي العراقي وفي االجمين القصير 
والطويل. ويمكن تعميل ىذا النتيجة الى ان تأثيرات الصدمات السمبية كانت اكبر من 

بية، فضاًل عن الحروب والعقوبات الدولية واالزمات والصدمات تأثيرات الصدمات االيجا
الداخمية اضافة لمصدمات النفطية الخارجية كانت من اىم االسباب. كما عكست النتائج 
الحساسية الكبيرة لمنشاط االقتصادي العراقي لمصدمات النفطية، لتعكس بما اليقبل الشك 

مريع النفطي وقصور واضح لمحكومات المتعاقبة بيشاشة االقتصاد العراقي وتبعيتو الكامل ل
في الوصول باالقتصاد الى تنويع اقتصادي مقبول. وىذه النتيجة تتفق مع الدراسات الرائدة 

 & Kim؛ Kilian ،2009؛ Hamilton ،1983 ،1996 ،2003 ،2008لكل من 
Roubini ،2000 القاعدة  والمنتج لمنفط ذ البمد, والتي ترجع العالقة العكسية الى ان

بعد  الناتجتمتع بزيادة في ياالقتصادية الضيقة واالفتقار إلى قدرة التكرير المحمية قد ال 
 , وىذا الوضع ينطبق عمى االقتصاد العراقي.صدمة أسعار النفط اإليجابية

: النتائج تدعم فرضية وجود عالقة طردية لمصدمات النفطية عمى الناتج النموذج الكويتي .5
. ووجود م ىما ال يبتعدان عن بعضيم البعضاالجمالي في االجل الطويل ، ومن ثالمحمي 
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, مع تأثير كبير لمصدمات جل من خالل نموذج تصحيح الخطـــأعالقة طردية قصيرة اال
الحساسية الكبيرة لمنشاط االقتصادي الكويتي   تؤكدالنفطية عمى الناتج. وىذه النتائج 

االقتصاد الكويتي وتبعيتو الكامل لمريع النفطي وقصور  لمصدمات النفطية، لتعكس ىشاشة
واضح لمحكومة الكويتية بالرغم من سعييا المستمر في الوصول باالقتصاد الى تنويع 

 Vahid and Jabber 1997اقتصادي مقنع. وىذه النتيجة تتفق مع الدراسات الرائدة: 
Stauffer 1984  ،Majid 2006 and Amuzegar  2001 

: وكانت النتائج تدعم فرضية وجود عالقة طردية لمصدمات النفطية السعودي النموذج .6
م ىما ال يبتعدان عن بعضيم ، ومن ثالمحمي االجمالي في االجل الطويلعمى الناتج 

جل من خالل نموذج تصحيح الخطـــأ, مع تأثير . ووجود عالقة طردية قصيرة االالبعض
تدعم نجاح  وىذه النتائج . قترب من الصفرضئيل جدا لمصدمات النفطية عمى الناتج ي

نويع في ت  2116المستمرة منذ عام  جيودىا سعييا والمممكة العربية السعودية في 
" وفي تقميل االعتماد الكبير لمقطاع 2131رؤية السعودية االقتصاد السعودي من خالل "

 .في توليد الناتج المحمي االجماليالنفطي 
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 التوصيات ثانياا: 
االستقرار وكثرة االضطرابات المفاجئة في السوق النفطية وباألخص االعوام االخيرة  عدم .1

 ونظرا العتماد البمدان الثالثة العراق والكويت والسعودية عمى االيرادات النفطية بنسبة
توصيات العمل عمى تنويع االقتصاد ، فان من اىم ال% من ايراداتيا العامة81تتجاوز 

تأثيرات الصدمات النفطية ك تبعيتو الريعية  لتجنب او تقميل درات وفومصادر الدخل والصا
 .السمبية

استغالل الفوائض النفطية في مشاريع انتاجية جديدة تحقق قيمة مضافة او تطوير  .2
 المشاريع القائمة.

انشاء صندوق تحوطي لمصدمات النفطية حصرًا، عمما وجود صندوق سيادي لدى كل من  .3
 الكويت والسعودية.

لعمل عمى تطوير القطاع النفطي كونو يعد الركيزة االساسية القتصاديات البمدان الثالث ا .4
 وتنويع مصادر دخمو بين استخراجية وتحويمية.

تطوير صناعة التكرير والبتروكيمياويات, عمما ان العراق البمد الوحيد من ىذه البمدان ال  .5
 يمتمك قاعدة متطور ليذه الصناعات.

وتفعيل دوره في النشاط االقتصادي من خالل مشاركتو القطاع  دعم النشاط الخاص .6
 واالنتاجية الكبرى. ةالحكومي في المشاريع االستراتيجي

القضاء عمى الفساد المالي واالداري والمستشري في العراق وبنسبة اقل منو في الكويت  .7
 والسعودية. 
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 المصادر والمراجع:

 القران الكريم 

 المصادر العربية:

 اوال . الكتب:

( الزـبد إٌفظ ٚاالطزضّبر إٌفطٟ فٟ اٌؼزاق، ث١ذ اٌحىّخ، 2011احّذ ثز٠ٟٙ ػٍٟ، ) .1

 اٌؼزاق، اٌطجؼخ االٌٚٝ. 

 ، ٚاطظ.1ط( اطزؼزاف ِظزمجً االلزـبد اٌؼزالٟ، 2015اد٠ت لبطُ اٌؼٕذٞ،) .2

( االلزـبد اٌؼزالٟ اٌٝ ا٠ٓ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، دار اٌّٛا٘ت، 2015اد٠ت لبطُ ػٕذٞ، ) .3

 إٌغف االػزف.

( ٔفظ اٌخ١ٍظ ثؼذ اٌحزة ػٍٝ اٌؼزاق اطززار١غ١بد ٚط١بطبد، 2006رِٛبص ٚا١ٌٓ، ) .4

 ِزوش االِبراد ٌٍذراطبد ٚاٌجحٛس االطززار١غ١خ، اثٛ ظجٟ، اٌطجؼخ االٌٚٝ.

( الزـبد٠بد إٌفظ، ِىزت ثغذاد ٌٍطجبػخ ٚإٌؼز، اٌؼزاق، اٌطجؼخ 2020)حبرُ اٌمز٠ؼٟ  .5

 االٌٚٝ.

( ِظزمجً إٌفظ اٌؼزثٟ، ِزوش دراطبد اٌٛحذح اٌؼزث١خ، ث١زٚد، 2006حظ١ٓ ػجذ هللا، ) .6

 ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ.

،ػّبْ،  1( ِٛرٚصبد اٌمزْ اٌؼؼز٠ٓ ِمبرثبد الزـبد٠خ، ط2004طبٌُ رٛف١ك إٌغفٟ، ) .7

 .ٌحبِذ ٌٍٕؼزدار ا

(، االسِخ اٌّب١ٌخ ِٚظزمجً الزـبد٠بد اٌح١بح، دار اٌذوزٛر 2011طبٌُ ِحّذ ػجٛد) .8

 ٌٍؼٍَٛ، ثغذاد.

االٔفبق،  –اٌحزٚة  –اٌز١ّٕخ  -إٌفظ  – ( االلزـبد اٌؼزال1995ٟػجبص إٌـزاٚٞ، ) .9

 ث١زٚد: دار اٌىٕٛس األدث١خ.
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فٟ اٌذٚي اٌز٠ؼ١خ، اٌطجؼخ  ( االخزالالد ا١ٌٙى١ٍخ2016ػذٔبْ حظ١ٓ ٠ٛٔض ٚاخزْٚ،) .11

 األٌٚٝ، دار اال٠بَ ٌٍٕؼز ٚاٌزٛس٠غ ،ػّبْ.

( اطؼبر إٌفظ ٚدٚي االٚثه: ػاللخ ِزضبدح، ِىزجخ 2020ػٍٟ ػجذ اٌىبظُ دػذٚع، ) .11

 اٌضبد ٌٍٕؼز ٚاٌزٛس٠غ, ثغذاد.

( اٌذٚالر ٚدٚرٖ ٚرأص١زٖ فٟ اطؼبر اٌذ٘ت ٚإٌفظ ٚاٌؼّالد 2014فإاد لبطُ األ١ِز، ) .12

 دٚر اٌؼزاق اٌّمجً فٟ رظؼ١ز إٌفظ، دار اٌغذ، ثغذاد.االخزٜ ٚ

( ٔمّخ إٌفظ و١ف رإصز اٌضزٚح إٌفط١خ ػٍٝ ّٔٛ االُِ، رزعّخ: 2014ِب٠ىً رٚص، ) .13

 ِحّذ  ١٘ضُ دػٛأٟ، ِٕزذٜ اٌؼاللبد اٌؼزث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ، لطز.

ظ ( دراطبد فٟ الزـبد٠بد إٌف1979ِحّذ اس٘ز اٌظّبن، سوز٠بد ػجذ اٌح١ّذ ثبػب، ) .14

 ٚاٌظ١بطخ إٌفط١خ، ِإطظخ دار اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌؼز، اٌّٛؿً.

(  رمذ٠ز فغٛح إٌبرظ فٟ 2016ِحّذ ػجذ اٌىز٠ُ ِزػٟ، ػّبد٠ٓ احّذ اٌّـجح، ) .15

 . 8ِغٍذ  23, ِغٍخ االلزـبد اٌؼزثٟ, 2012-1970االلزـبد اٌظؼٛدٞ خالي اٌفززح 

اٌذٌٚخ اٌز٠ؼ١خ فٟ اٌؼزاق،  (  ِظزمج2016ًٔج١ً عؼفز ػجذ اٌزضب، خبٌذ ِطز ِؼبرٞ، ) .16

 .اٌطجؼخ االٌٚٝ، اٌجـزح، ػزوخ اٌغذ٠ز ٌٍطجبػخ ٚإٌؼز اٌّحذٚدح

 ثانيا. البحوث والدراسات والمؤتمرات 

اٌـذِبد إٌفط١خ  (، ل١بص ٚرح١ًٍ ربص١ز2018اطزاء طؼ١ذ ؿبٌح، اطزا ػجذ فزحبْ، ) .1

اٌظٕخ  1ػٍٝ اٌظ١بطخ اٌّب١ٌخ فٟ اٌؼزاق، ِغٍخ و١ٍخ اٌىٛد اٌغبِؼخ، اٌّغٍذ اٌضبٟٔ اٌؼذد 

 اٌضبٌضخ.

( االخزالالد ا١ٌٙى١ٍخ فٟ االلزـبد اٌؼزالٟ: اٌزؼخ١ؾ 2004أطّبػ١ً ػج١ذ حّبدٞ، ) .2

 راطبد.ٚطجً اٌّؼبٌغخ: رؤ٠خ فٟ ِظزمجً االلزـبد اٌؼزالٟ، ثغذاد، ِزوش اٌؼزاق ٌٍذ

( ل١بص اصز اٌزطٛراد فٟ اطؼبر 2018عٛاد ػبوز فز٠ح، طبٌُ ِحّذ ِؼطغ اٌؼٕشٞ، ) .3

دراطخ رطج١م١خ،  2015-1990إٌفظ ػٍٝ إٌّٛ االلزـبدٞ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌٍّذح 

 .اٌّإرّز اٌؼٍّٟ االوبد٠ّٟ اٌذٌٟٚ اٌزبطغ, رّٛس، اططٕجٛي



 اٌّـبدر ٚاٌّزاعغ

 

133 

حظ١ٓ وز٠ُ ػبرٟ، اٌؼزاق فٟ ِذروبد اٌفظبد فٟ رمبر٠ز ِٕظّخ اٌؼفبف١خ اٌذ١ٌٚخ: اضٛاء  .4

   :www.http/nazaha.iqِٚؼبٌغبد، ٚرلخ ٔمبػ١خ ِٕؼٛرح ػٍٝ اٌّٛلغ 

( اٌز١ّٕخ االلزـبد٠خ اٌشراػ١خ اٌّظزذاِخ فٟ اٌٍّّىخ 1999ػجذ اٌؼش٠ش اٌحظ١ٕٟ, ) .5

 .190ٍخ عبِؼخ ف١ـً، ػذد خبؽ اٌؼزث١خ اٌظؼٛد٠خ: اٌٛالغ ٚاٌزحذ٠بد، ِغ

( دٚر ِظبّ٘خ اٌمطبػبد 2019ػجذ هللا ثٓ خبٌذ ثٓ رث١ؼبْ، ٚح١ذ ػجذ اٌزحّٓ ثبٔبفغ, ) .6

االلزـبد٠خ فٟ رؼش٠ش اعّبٌٟ إٌبرظ اٌّحٍٟ دراطخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌٍّّىخ اٌؼزث١خ 

 .(50) 14اٌظؼٛد٠خ, ِغٍخ االدارح اٌؼبِخ، 

االصز غ١ز اٌّزّبصً ٌـذِبد اطؼبر إٌفظ ػٍٝ  (2018ٚح١ذ ثبٔبفغ، ِإ٠ذ اٌزؿبؿٟ، )  .7

 .56( 3اٌّزغ١زاد االلزـبد٠خ اٌى١ٍخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼزث١خ اٌظؼٛد٠خ، ِغٍخ االدارح اٌؼبِخ )

 ثالثا .الرسائل واالطاريح الجامعية :

(، اٌزثح اٌجززٌٟٚ ٚرأص١زٖ ػٍٝ إٌؼبط االلزـبد دراطخ ل١بط١خ 2018ثٍؼٛاد ٔٛاي، ) .1

، اطزٚحخ دوزٛراٖ غ١ز ِٕؼٛرح و١ٍخ اٌؼٍَٛ 2013-1973الي اٌّذح ٌحبٌخ اٌغشائز خ

 اٌحبط ٌخضز. 1االلزـبد٠خ ٚاٌزغبر٠خ ٚػٍَٛ اٌزظ١١ز، عبِؼخ ثبرٕٗ 

( دٚر اٌؼٛائذ ٌٕفط١خ فٟ رحم١ك اٌز١ّٕخ االلزـبد٠خ 2010رح١ُ حظٟٛٔ س٠برح طٍطبْ، ) .2

خ ثغذاد، و١ٍخ اطزٚحخ دوزٛراٖ غ١ز ِٕؼٛرح، عبِؼ 2008-1951فٟ اٌؼزاق ٌٍّذح 

 االدارح ٚااللزـبد.

( اٌذٚي إٌّزغخ ٚاٌّـذرح ٌٍٕفظ اٌخبَ خبرط ِٕظّخ 2005ؿبدق ػٍٟ ٠ح١ٝ ِٕبع، ) .3

اٚثه ٚرأص١ز٘ب فٟ طٛق إٌفظ اٌذ١ٌٚخ، اطزٚحخ دوزٛراٖ غ١ز ِٕؼٛرح ِمذِخ ٌى١ٍخ 

 االدارح ٚااللزـبد /اٌغبِؼخ اٌّظزٕـز٠خ.

فظ اٌذ١ٌٚخ ٚأؼىبطبرٙب ػٍٝ ِٕظّخ اٚثه (، رحٛالد طٛق ا2020ٌِٕحّذ عٛاد عّؼخ ) .4

ِغ اػبرح خبؿخ ٌٍؼزاق، اطزٚحخ دوزٛراٖ غ١ز ِٕؼٛرح ِمذِخ ٌى١ٍخ االدارح ٚااللزـبد/ 

 عبِؼخ اٌىٛفخ.
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 رابعا. التقارير والنشرات الدولية

 .(  اٌزمز٠ز اٌظ2018ٕٞٛاالٚاثه: ِٕظّخ االلطبر اٌؼزث١خ اٌّـذرح ٌٍٕفظ، ) .1

اٌظٕٛٞ اٌضبٌش ٚاٌخّظْٛ، ِإطظخ إٌمذ اٌؼزثٟ اٌظؼٛدٞ، ( اٌزمز٠ز 2017طبِب ) .2

 اٌز٠بف.

( اٌزمز٠ز اٌظٕٛٞ اٌضبٌش ٚاٌخّظْٛ، ِإطظخ إٌمذ اٌؼزثٟ اٌظؼٛدٞ، 2017طبِب ) .3

 اٌز٠بف.

 (  اٌزمز٠ز اٌظٕٛٞ اٌظبدص ٚاٌخّظْٛ، ِإطظخ إٌمذ اٌؼزثٟ اٌظؼٛدٞ.2020طبِب ) .4

 اٌظٕٛٞ، اٌز٠بف.(، اٌزمز٠ز 2019ؿٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌشراػ١خ ) .5

 ،اٌز٠بف.2018( اٌزمز٠ز اٌظٕٛٞ ٌؼبَ 2019ؿٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌـٕبػ١خ ) .6

 .2008ِغٍض إٌٛاة اٌؼزالٟ، رمز٠ز اٌّٛاسٔخ اٌؼبِخ ٌؼبَ  .7

-2015ِٕظّخ االلطبر اٌؼزث١خ اٌّـذرح ٌٍجززٚي )اٚاثه(, رمبر٠ز اال١ِٓ اٌؼبَ اٌظ٠ٕٛخ  .8

2016. 

 ػبِخ ػٓ اٌٍّّىخ اٌؼزث١خ اٌظؼٛد٠خ، اٌز٠بف.( ِؼٍِٛبد 2016ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالحـبء،) .9

. 2010ٚخطخ اٌز١ّٕخ اٌضبِٕخ  2005ٚسارح االلزـبد ٚاٌزخط١ظ, خطخ اٌز١ّٕخ اٌظبثؼخ  .10

 اٌز٠بف.

 , اثز٠ً, اٌز٠بف.2030(  رؤ٠خ اٌظؼٛد٠خ 2016ٚسارح االلزـبد ٚاٌزخط١ظ، )  .11

, 2015-1970طؼخ ٚسارح االلزـبد ٚاٌزخط١ظ، خطظ اٌز١ّٕخ اٌخّظ١خ االٌٚٝ حزٝ اٌزب .12

 اٌز٠بف.

 (، االدارح اٌّب١ٌخ، رمز٠ز اٌّزبثؼخ اٌؼٙزٞ، اٌى٠ٛذ.2019ٚسارح اٌّب١ٌخ ) .13
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Abstract 

 

A 
 

The impact of oil shocks on the gross of Iraq, Kuwait, and 
Saudi Arabia for the period 1970-2020 

 
Abstract : 

This research aims to measure and analyze the impact of oil shocks on 

the gross domestic product of Iraq, Kuwait, and Saudi Arabia for the period 

extending from the year 1970 to 2020. Annual data includes all oil shocks that 

occurred from the beginning of the seventies of the last century and our 

present time was born. It is assumed that the degree of the impact of oil 

shocks on the economic activity of Iraq, Kuwait, and Saudi Arabia varies 

according to the degree of sensitivity, fragility, or diversity of their 

economies. By using modern methods in legal analysis in studying the 

relationship between the economic variables under study, as well as Identify 

the characteristics of the time series of these variables, as the stability tests 

(stability tests), the co-integration test of the Bound Test, the VECM model, 

the ARDEL slow-gap model, as well as the IRF response functions were 

applied.  The results of the Iraq model showed opposition to the hypothesis of 

the existence of a positive relationship to oil shocks on the GDP and the 

explanation for that because the impact of negative shocks is more significant 

than positive shocks and wars and international sanctions. Internal shocks to 

which the economy is exposed during the research period, and the Kuwaiti 

model results indicated a positive relationship between Oil shocks and output 

in the short and long term with a significant impact of the shock reveals the 

fragility and quarters of the Kuwaiti economy. As for the Saudi model, its 

results support the hypothesis of a direct relationship to oil shocks on GDP in 

the long term and the existence of a short-term direct relationship through the 

ECM error correction model. This results in the success of the Kingdom of 

Saudi Arabia supports that Saudi Arabia in its efforts to diversify the Saudi 

economy through Saudi Vision 2030 and in reducing the heavy dependence of 

the oil sector in generating GDP, and the research concluded with the most 

important conclusions and recommendations. 
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