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كلامت البحث: األزمة املالية العاملية، قنوات انتقال أثر األزمات، االقتصاد السعودي
السعودية،  العربية  اململكة  اقتصاد  إىل  العاملية  املالية  األزمة  انتقال  قنوات  أثر  اختبار  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  البحث.  ملخص 
فطبقاً للدراسات يف هذا املجال، فإن األزمة العاملية قد تنتقل من خالل التجارة أو التمويل الدوليني. وقد اعتمدت الدراسة 
واحلجم  دولتني  بني  التجارة  تدفق  بني  العالقة  يرشح  حيث  احلديثة؛  النامذج  من  ” وهو   Gravity Model اجلاذبية“  نموذج  عىل 
االقتصادي، وكذلك العالقة بني تدفق التجارة بني دولتني واملسافة بينهام. وقد تم تعميم النموذج عىل الظاهرة حمل القياس 
بإضافة التدفقات املالية املرصودة بميزان املدفوعات معدلة بفروق معدالت الفائدة بني اململكة العربية السعودية وتسع دول 
  (Panel data)املدجمة للبيانات  االنحدار  حتليل  باستخدام  النموذج  اختبار  تم  وقد  اخلارجية.  اململكة  جتارة  من   %٧٠ نحو  متثل 
اقتصاد  إىل  املالية  باألزمة  اخلاصة  األثار  النتقال  قناة  أهم  اخلارجية  التجارة  أن  إىل  القياس  نتائج  وتشري  الثابت.  األثر  نموذج 
اململكة، وإىل عدم معنوية قناة التمويل وحركات رؤوس األموال، كام تشري نتائج األثر الفردي إىل وجود متيز كبري يف دور كل 

من كوريا والواليات املتحدة األمريكية واليابان والصني يف انتقال األثر إىل اململكة العربية السعودية.

يشكر الباحثان عامدة البحث العلمي بجامعة امللك سعود ؛ ممثلة يف مركز بحوث كلية إدارة األعامل عىل دعمها املايل هلذا البحث
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مقدمة
مع ظهور األزمة املالية العاملية يف عام ٢٠٠٨م تدهورت 
متتالية  لسنوات  العاملي  االقتصاد  نمو  معدالت 
املايل  التقشف  إجراءات  من  املتقدمة  الدول  وشددت 
ومعايري اإلقراض ، مما أد إىل ارتفاع حجم الديون يف 
القطاع العائيل. وقد دعم هذا االجتاه التحول باألسواق 
الصاعدة من اإلنفاق عىل الواردات من الدول املتقدمة 
موازينها  فوائض  من  عزز  ما  وهو  املحيل،  الطلب  إىل 
ليضيف  املتقدمة،  الدول  حساب  وعىل  التجارية، 

ملشكالت القطاع املايل باألخرية أبعاداً جديدة.(١)
الرهون  أزمة  إىل  احلالية  األزمة  جذور  وتعود 
٢٠٠٧م،  العام  هناية  تداعياهتا  بدأت  التي  العقارية 
األزمة  أهنا  عىل  االقتصاديني  من  العديد  يتفق  حيث 
االقتصادية األخطر منذ أزمة الكساد الكبري يف ١٩٢٩م، 
القطاعات  معظم  يف  جسيمة  خسائر  من  خلفته  ملا  نظراً 
أهنا  االقتصاديني  بعض  يعتقد  كام  العاملية.  اإلنتاجية 
تعريفها- يف  شائع  هو  عاملية–كام  مالية  أزمة  ليست 

ولكنها أزمة اقتصادية عامة، فعىل الرغم من أهنا بدأت 
كافة  إىل  امتدت  أهنا  إال  املالية،  واملؤسسات  باألسواق 
القطاعات واألنشطة االقتصادية عاملياً لتسبب انحساراً 
ذلك  وليتطور  االقتصادي،  النشاط  مستويات  يف 

.االنحسار إىل ركود تنتقل عدواه من دولة إىل أخر
التجارة  إىل  عاملياً  األزمة  انتقال  تداعيات  وكانت 
الطلب  عرب  األوىل  رئيستني؛  قناتني  خالل  من  الدولية 
والثانية  الصادرات،  لتدهور   أد ما  وهو  اخلارجي، 
تدهورت  األوىل  للقناة  فبالنسبة  التجارة.  متويل  عرب 
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/  (١

wesp/index.shtml

اإلقراض  رشوط  تدهور  بسبب  ليس  الدولية  التجارة 
الدولية  للتجارة  املوجه  اإلئتامن  حجم  وانخفاض 
عاملياً،  الكيل  الطلب  انخفاض  بسبب  بل  فحسب، 
حيث إنه يمكن مالحظة أن االنكامش يف حجم التجارة 
بل  فقط،  النفطي  القطاع   مستو عىل  يكن  مل  العاملية 
انتقلت آثاره إىل عدد كبري من املواد األولية واملدخالت 
 . عاملياً اخلدمات  وتداول  إنتاج   مستو وعىل  الوسيطة 
االهنيار  العاملية  التجارة  لتدهور  املهمة  املؤرشات  ومن 
أن  فبعد  البحري،  للشحن  نولـون  مؤرش  يف  احلاد 
مؤرش  وارتفع  والشحن،  النقل  تكاليف  تضاعفت 
٢٠٠٣م  يناير  يف  نقطة  من (١٫١٥٠)  الشحن  نولـون 
إىل مستو (١١٫٥٠٠) نقطة تقريباً يف يناير ٢٠٠٨م، 

اهنار يف يوليو ٢٠٠٩م ليصل إىل (٣٫١٥٠).(٢)
السعودية-باعتباره  العربية  اململكة  اقتصاد  وتأثر 
االقتصادية  العرشين-باألزمة  جمموعة  اقتصادات  أحد 
العاملية، وذلك بسبب ارتباطاهتا التجارية عاملياً، وبسبب 
مبارشة.  غري  أو  مبارشة  بصورة  سواء  الرصف  سعر 
اقتصادية  بمناعة  سعودية  العربية  اململكة  متتع  ورغم 
واالحتياطيات  الضخمة  املالية  الفوائض  بسبب  كبرية 
أسعار  يف  الثانية  الطفرة  خالل  مجعتها  التي  الكبرية 
يف  توظيفها  يف  ونجاحها  (٢٠٠٣-٢٠٠٧م)  النفط 
قنوات  عىل  التعرف  املهم  من  أنه  إال  حمافظة،(٣)  أصول 
السعودية،  العربية  اململكة  القتصاد  األزمة  تلك  انتقال 
ودرجة التأثر بتلك األزمات إن وجدت، ويرجع ذلك 
واالحتامالت  لألزمة،  احلالية  الزمنية  االمتدادات  إىل 

اخلاصة بتطورها يف املد املنظور.
 The Baltic Exchange Dry Index  (٢

Non-toxic Assets ٣)  أو بالتعبري الشائع األصول غري السامة
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التايل؛  النحو  عيل  الدراسة  تبت  رُ ذلك  ولتحقيق 
فبعد املقدمة السابقة تم ختصيص اجلزء التايل الستعراض 
أهم  فيستعرض  يليه  الذي  اجلزء  وأما  النظري،  اإلطار 
حني  يف  اململكة،  اقتصاد  إىل  األزمة  انتقال  مؤرشات 
املناسب  النموذج  الدراسة  من  األخري  اجلزء  يستعرض 

للقياس، ثم تأيت النتائج، وأخرياً اخلامتة.
 

اإلطار النظري
عدة  مصطلحات  االقتصادية  الدراسات  تقدم 
سبيل  فعىل   ،ألخر دولة  من  األزمات  النتقال 
 العدو مصطلح  Masson, (1999)بني  يفرق  املثال 
 ،“spillover”األثر انتقال  ومصطلح   “contagion”
 فالعدو  .“monsoonal”اجلامعي اهلبوب  ومصطلح 
العوامل  توافر  عن  النظر  بغض  اقتصاد  ألي  حتدث 
الداخلية واخلارجية لإلصابة، أما انتقال األثر فيجب أن 
تتوافر مقوماته مثل التجارة والروابط املالية بني الدول، 
ظهور  به  فيقصد   “monsoonal”اجلامعي اهلبوب  وأما 
سياسات  مثل  واحد  خارجي  لسبب  واتساعها  األزمة 
الدول الصناعية التي تصيب االقتصادات الناشئة بآثار 

عامة متشاهبة.(٤)
فقد  االصطالحية؛  الفروق  عن  النظر  وبغض 
األزمات   عدو من  الكثري  العاملي  االقتصاد  شهد 
قادمة  خارجية  صدمات  هنا  واملقصود  االقتصادية، 
معظم  عىل  تؤثر  أحداث  أو  صلة  ذات  اقتصادات  من 
أو مجيع البلدان يف العامل يف نفس الوقت، وتشمل هذه 
 تعرف العدو  Kaminsky, Reinhart and Vegh (2003)  (٤
 “an episode in which there are significant: ييل  كام 
 immediate effects in a number of countries following

 an event”.

األحداث أزمات العملة واألزمات املالية، وقد يضاف 
رصف  أسعار  تقلبات  مثل   أخر عاملية  أحداث  إليها 
العمالت. وقد حظيت مجيعها بالكثري من االهتامم عىل 
املستويني: النظري والتطبيقي، ولعل أول جتربة النتقال 
النظام  أزمة  هي  آخر  بلد  اىل  األزمة  بلد  من  األزمات 
تأثرت  حيث  ١٩٨٢م  عام  يف   EMS األورويب  النقدي 
دول  بأزمات  األورويب  النقدي  النظام  دول  معظم 
العمالت األضعف – آنذاك- كإيطاليا وإسبانيا. ومن 
أشهر األمثلة عىل األزمات املالية وأزمات العملة أزمة 
 ،“Tequila Crisis” باسم  املعروفة  ١٩٩٤م  يف  املكسيك 
الالتينية،  أمريكا  دول  إىل  تداعياهتا  امتدت  والتي 
١٩٩٧م  يوليو  أسيا  رشق  جنوب  يف  املالية  واألزمة 
والتي بدأت يف تايالند، وامتدت إىل معظم دول جنوب 

رشق آسيا، واألزمة الروسية يف ١٩٩٨م.
وقد أعادت لألذهان مرة أخر التطورات األخرية 
يف ٢٠٠٨م دور القطاع املايل يف انتقال عدو األزمات 
املالية، مع اختالف واضح، وهو دور البنوك الكبري يف 
األزمة املالية العاملية احلالية مقارنة بدور األسواق املالية 
سواء يف أزمة الكساد الكبري ١٩٢٩م أو يف أزمة جنوب 
رشق آسيا يوليو١٩٩٧م ، حيث أد اهنيار املؤسسات 
مؤسسات  إىل  امتدت  ثقة  أزمه  خلق  إىل   الكرب املالية 
أخر قد ال ترتبط هبا، وإىل تراجع احلركة االقتصادية 
 يف ذلك البلد، ثم تنتقل اىل أسواق مالية يف دول أخر
املالية  األزمة  أثر  عن   (٢٠٠٩) قدي  وحتدث  وهكذا. 
عىل مستو االقتصاد األمريكي والدول النامية، حيث 
وانكامش  ركود  يف  األمريكي  االقتصاد  دخول  عند  إنه 
الرشكات  وإنفاق  االستهالكية،   القو انخفضت 

والنشاط اإلسكاين. 
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أما عىل مستو الدول النامية، فقد صاحب الركودَ 
املحيل  للناتج  النمو  معدالت  يف  انخفاضٌ  األمريكيَّ 
الواليات  باقتصاد  املرتبطة  الدول  معظم  يف  اإلمجايل 
خالل  من  األزمة  آثار  وانتقلت  األمريكية.  املتحدة 
قنايت الضوابط التجارية والروابط بني األسواق املالية، 
أسواقها  أن  النامية  الدول  هلذه  احلظ  حسن  من  أنه  إال 
املالية ليست متطورة بالقدر الكايف من حيث املنتجات 
باملشتقات  التعامل  إىل  بعد  تصل  مل  فهي  فيها،  املتداولة 
األزمة  تأثري  من  قلل  مما  عليها،  واملضاربات  املالية 
وبشكل  الدراسات  من  العديد  وركزت  عليها.  املالية 
األموال،  رؤوس  بحركات  اخلاصة  اآلثار  عىل  كامل 
 (Diebold and Yilmaz (2009 أسس  املثال  سبيل  فعىل 
األسهم  ألسواق  التقلبات  أثر   عدو النتقال  مؤرشاً 
انتقال  مؤرش  أسامه  وقد  عاملياً،  األهم  عرش  التسعة 
بني  كبري  تباين  يوجد  حيث   “spillover index” األثر 
 Steven ووسع  املؤرش،  هبذا  والتقلبات  العائد  مقيايس 
من  كالً  ليتضمن  السابق  املؤرش  يف   W. et., al, (2010)

أسواق الذهب واألسهم والسندات يف مقياس واحد. 
وحدد  Mishkin  (1995, 1996)  أربع قنوات النتقال أثر 
السياسات النقدية من دولة ألخر وهي: سعر الفائدة، 
وأسعار االصول، واالئتامن املرصيف وسعر الرصف. كام 
تضمنت األجيال الثالثة لنظريات تفسري أزمات العملة 
عدداً من قنوات انتقال األزمات من دولة ألخر، فعىل 
سبيل املثال قدم اجليل الثاين التجارة واملحيط اجلغرايف 
 Kaminsky and أوضح  وقد  األزمات.  النتقال  كقناتني 
Reinhart (2000)  يف معرض رشح آلية انتقال األثر من 

خالل التجارة أنه ليس من الرضوري ارتفاع مستويات 
الدول،  بني   العدو انتقال  أثر  ليزيد  البينية  التجارة 

فبالنظر ملعدالت التجارة -بني دول جنوب رشق آسيا 
تكن  مل  أهنا  نجد  ١٩٩٧م-  يوليو  أزمة  رضبتها  التي 
كبرية عىل اإلطالق، إال أن ختفيض قيم أحد العمالت 
باملنطقة دفع الدول املتنافسة لتخفيضات مماثلة للحفاظ 
مجاعي  هبروب  انتهي  ما  وهو  التصديرية،  قدراهتا  عىل 
لرؤوس األموال وتدهور حاد يف أسعار عمالت تلك 

الدول.
دور   Owyang and  Chiodo (2002) وتناول 
اخلارجية  الصدمات  آثار  اتساع  يف  اجلغرايف  املحيط 
دور  تناول  كذلك  النفط،  أسعار  وتقلبات  للحروب 
دول  بني  االقتصادية  والتكتالت  التجارية  االحتادات 
العريب،  أما  األزمات.  انتقال  يف  معينة  جغرافية  منطقة 
فيتفقان   (٢٠١١) الرسيتي  حممد  والسيد  صالح  نبيل 
من  انطلقت  التي  املالية  األزمة  تأثري  انتشار  أمهية  عىل 
االقتصاديات الغربية إىل الدول النامية، وتوقف درجة 
وحجم  التجاري،  التبادل   مستو عىل  التأثري  هذا 

االستثامر األجنبي.
املرصي  االقتصاد  عىل  األزمة  تأثري  دراسة  وعند 
املتحركة  النافذة  بطريقة  االرتباط  حتليل  استخدام  تم 
ارتباط  تأكيد  يف   (Moving Window Correlation)
الدورة اإلقتصادية يف مرص مع كل من اإلحتاد األوريب 
نتائج  أظهرت  وقد  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
املرصي  االقتصاد  حالة  يف  اإلختالالت  أن  التحليل 
عزوها  يمكن  ال  األزمة  من  مرت  التي  الفرتة  خالل 
االحتاد  مع  واملالية  التجارية  العالقات  إىل  مبارشة 
من  موروثة  حالة  هي  بل  املتحدة،  والواليات  األوريب 
أهنا  أو  األزمة،  فرتة  قبل  املرصي  االقتصاد  أوضاع 
حتويالت  نقص  مثل  مبارشة  غري  وسائل  عرب  انتقلت 

العاملني باخلارج، وضعف النشاط السياحي.
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ويوضح العرايب (٢٠١٠) أن املصارف اإلسالمية 
تداعيات  عن   بمنأ تكن  مل  العامل  أنحاء  خمتلف  يف 
التقليدية،  نظريهتا  غرار  عىل  تأثرت  فقد  املالية،  األزمة 
مبارشة.  وغري  مبارشة  بصورة  أقل  كان  تأثريها  أن  إال 
تلك  هي  مبارشة  بطريقة  تأثرت  التي  فاملصارف 
املصارف التي كان هلا استثامرات يف البورصة العاملية عن 
طريق املحافظ االستثامرية الدولية أو صناديق االستثامر 
بطريقة  تأثرت  التي  اإلسالمية  املصارف  أما  الدويل. 
تعامالهتا  كانت  التي  املصارف  تلك  فهي  مبارشة  غري 
املرتبطة  للدول  التنمية  يف  خمتلفة  إقتصادية  قطاعات  يف 
مل  املصارف  هذه  وأن  حمدوداً،  تأثريها  كان  والتي  هبا 
تتعرض لصعوبات مالية أو إفالس استدعى تدخالً من 
املصارف املركزية. وتوصلت الدراسة إىل أن املصارف 
اإلسالمية كانت أكثر استعداداً ملجاهبة تداعيات األزمة 
تبدو  وأهنا  خصوصاً  التقليدية،  املصارف  من  املالية 
املصارف  من  املخاطر  عىل  إنكشافاً  وأقل  ربحية  أكثر 

التقليدية.
ويؤكد لبكي (٢٠٠٩) عىل أن األزمة املالية العاملية 
ارتفعت  حيث  اللبناين،  باالقتصاد  جداً  مرضة  كانت 
من  وزادت  الدخل  وانخفض  البطالة  معدالت  معها 
الصادرات  انخفضت  حيث  اإلجتامعي،  التفاوت 
 ،%١٣٫٣ بنسبة  والواردات   %٢٣٫٥ بنسبة  الصناعية 
وهو ما يعكس ختوف الصناعيني من اإلفراط يف توسيع 
والبنى  البناء  قطاع  تراجع  كذلك  اإلنتاجية.  طاقاهتم 
التحتية بنسب متفاوتة وصلت إىل ١٢٫٦%، كام تراجع 
مؤرش أسعار االستهالك بنسبة ٩٫٣٣% عام ٢٠٠٨م، 
القطاعات  إىل  املوجهة  القروض  عدد  كذلك  وتراجع 
والسياحة  احليواين  واإلنتاج  والزراعية  الصناعية 

والتكنولوجيا املتقدمة، وذلك بسبب انحسار األسواق 
أمام املنتجات اللبنانية بالداخل واخلارج.

املؤرشات االقتصادية للمملكة العربية السعودية
 خالل األزمة 

ألقت األزمة املالية العاملية بظالهلا عىل سوق النفط 
العاملي الذي شهد انكامشاً ملحوظاً، حيث اقرتب سعره 
قبل األزمة املالية العاملية من مستو ١٥٠ دوالراً، ومع 
تداعيات األزمة وإنتشار الركود االقتصادي عاملياً تنامت 
وانخفض  العامل،  دول  من  العديد  يف  البطالة  معدالت 
الطلب عىل السلع واخلدمات، وتبعه انخفاض الطلب 
حيث  اإلنتاج،  مدخالت  أهم  من  باعتباره  النفط،  عىل 
بلغ اإلنخفاض يف أسعاره نحو ٥٠% من سعر الربميل، 
من  سواء  العاملية  املالية  باألزمة  النفط  سوق  وتأثرت 
 ) العرض  جانب  من  أو  (االستهالك)  الطلب  جانب 
جراء  من  الناشئة  السيولة  إنخفضت  حيث  اإلنتاج)، 
األزمة املالية والذي عمل بدوره عىل انخفاض الطلب 
عىل النفط، كام تشددت البنوك ومؤسسات التمويل يف 
منح االئتامن سواء للرشكات أو األفراد، وهو ما ترتب 
مما  اإلستهالك،  وانخفاض  اإلستثامرات  نقص  عليه 
تأثر  كام  النفط،  عىل  الطلب  انخفاض  إىل  تلقائيا   أد
االدخار  نحو  األفراد  اجتاه  نتيجة  النفط  عىل  الطلب 
خاصة الطبقة املتوسطة، ملواجهة التوقعات غري املواتية 
من جراء هذه األزمة، وهو ما أثر عىل اإلستهالك، ومن 
رأسها  وعىل  القطاعات  مجيع  يف  اإلقتصاد  تباطؤ  ثم 
ومن  به،  املرتبطة  اإلقتصادية  والقطاعات  النفط  قطاع 
ثم انخفاض الطلب عىل النفط ومشتقاته. ومن جانب 
مجيع  يف  النفطية  االستثمـارات  انخفضت  العرض 
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ونقل،  وإنتاج،  استكشاف،  من  الصناعة  مراحــل 
دولة  من  األمر  هذا  اختلف  وإن  وتوزيع،  وتكرير، 

.ألخر
تأثرت  النفط  عىل  العاملي  الطلب  ضعف  ومع 
حصيلة اململكة العربية السعودية من الرصف األجنبي، 
كام  أساسية،  بصفة  الصادرات  حصيلة  وتراجعت 
اإلستثامر،  وتراجع  املحلية  األصول  أسعار  انخفضت 
السعودي،  االقتصاد  تباطؤ  بوادر  معه  ظهرت  ما  وهو 
جمموع  من   %٧٠ النفطية  اإليرادات  متثل  حيث 
أصول  انخفاض  أن  كام  للمملكة،  الكلية  اإليرادات 
يف  األوضاع  واهتزاز  والرشكات،  األفراد  وثروات 
وإنخفاض  املحلية،  واملرصفية  املالية  املؤسسات  بعض 
يف  والشح  املبارش،  غري  األجنبي  اإلستثامر  تدفقات 
السيولة الذي عاناه النظام البنكي بسبب عوامل حملية، 
فاضطرت  اإلقراض،  من  البنوك  ختوف  يف  تسبب  قد 
السلطات النقدية إىل اللجوء الستخدام فوائضها املالية 
 لتأمني النظام املرصيف ومحاية سعر الرصف، وهو ما أد

إىل فقدان جزء من االحتياطيات األجنبية(٥).
إنخفاض  كذلك  املايل  الصعيد  عىل  النتائج  ومن 
الطلب  انخفاض  بسبب  السعودية  الرشكات  أرباح 
أسهم  أسعار  وانخفاض  األزمة،  بسبب  منتجاهتا  عىل 
الرشكات يف أسواق املال حيث أصبحت تلك األسعار 
الفرتة  يف  املعتادة  واألداء  الربحية  أساسيات  تعكس  ال 
أسعار  تدهور  إىل  الدوالر  إنخفاض   أد وقد  املاضية. 
اإلستثامرات  وتراجع  به،  املقومة  األساسية  السلع 
واملواد  الواردات  تكلفة  زيادة  إىل  املبارشة  األجنبية 
من  املنافسة  إلرتفاع  وبالتايل  الداخل،  إىل  هبا  املرتبطة 
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الدول األخر التي ال ترتبط بالدوالر. ومن بني اآلثار 
بالنسبة  الثقة  فقدان  األزمة  عىل  ترتبت  التي  النفسية 
اإلستهالكي  اإلنفاق  تراجع  ثم  ومن  العائيل  للقطاع 
سيطر  الذي  واخلوف  اهللع  دَ  لَّ وَ والذي  واإلستثامري 
آمن  مالذ  عن  يبحثون  وجعلهم  املستثمرين،  عىل 

الستثامراهتم، وسيادة نزعة القطيع وجتنب املخاطرة.
قد  السعودية  العربية  اململكة  أن  املالحظ  ومن 
أفضل  ومايل  اقتصادي  وضع  يف  وهي  األزمة  دخلت 
من بقية الدول األخر الشبيهة ذات اإلنفتاح والدخل 
مالية  ومؤسسات  مصارف  لدهيا  إن  حيث  املرتفع، 
لدهيا  املرتاكمة  الثروة  توظيف  يف  نجحت  كام  قوية، 
من خالل فوائض امليزانيات السابقة يف احتياطيات تم 
إستثامرها يف أصول حمافظة(٦). وعليه فإنه يمكن القول 
بأن اململكة مل تتأثر بشكل مبارش باألزمة املالية العاملية، 
املؤسسات  أو  املرصيف  النظام  يف  اهنيارات  توجد  فال 
املالية، غري أن هناك آثاراً غري املبارشة وعملت بصورة 
العاملي  الطلب  يف  الركود  تأثري  قناة  خالل  من  أساسية 
وتراجع اإليرادات النفطية، وتراجع ربحية املؤسسات 
االئتامن.(٧)  وتشدد  الثقة،  اهتزاز  مع  املحلية،  والبنوك 
املحيل  الناتج  إمجايل  نمو   (١) رقم  جدول  يوضح  وكام 
 ٢٠٠٣ الفرتة  خالل  سنوياً   %٥ يبلغ  بمتوسط  احلقيقي 
عقد  يف  حققها  التي  املعدالت  متجاوزاً  -٢٠٠٧م، 
التسعينات والتي كانت نسبتها ٢٫٥%، أما يف ٢٠٠٨م 
نمو  ذلك  يف  يدفعه   ،%٤٫٥ النمو  معدل  سجل  فقد 
استمرا  اللذين  اإلستثامري  واإلنفاق  العائيل  اإلنفاق 
من  النقد  مؤسسة  موجودات  أن  اإلحصائيات  أظهرت   (٦
عام  من  الثالث  الربع  يف  ارتفعت  قد  اخلارجية  االحتياطيات 

٢٠٠٨م إىل ما يربو عىل ١٫٦ تريليون ريال سعودي.
IMF(2009). (٧



٢٣جملة جامعة امللك سعود، م ٢٦، العلوم اإلدارية(١)، الرياض (٢٠١٤م/ ١٤٣٥هـ)
االقتصاد  نمو  معدل  تراجع  األزمة  وخالل  أنه  إال 
الدولية،  التجارة  إيرادات  تراجعت  كام  السعودي، 
مقارنة  اململكة  مدفوعات  مليزان  الفرعية  واملوازين 
بالفرتة السابقة عىل األزمة، وتدهورت أسعار األصول 
كالعقارات، وتدهور مؤرش السوق املالية، وانخفضت 
 ،Portfolio capital flows املحافظ  استثامرات  تدفقات 
بسبب   credit squeeze السيولة  شح  بوادر  وظهرت 

ختوف البنوك من اإلقراض.

معدالت  أن  غري  العام،  ذلك  من  األول  النصف  حتى 
األزمة  بسبب  بحدة  تراجعت  قد  ٢٠٠٩م  لعام  النمو 
 %٠٫١ بـ  لريتفع  االقتصادي؛  والركود  العاملية  املالية 
٢٠١٠م،  العام  يف  ليتعاىف  احلقيقية؛  باألسعار  فقط 
عام  وتستمر   ،%٤٫١ بـ  احلقيقي  النمو  معدل  ويرتفع 
٢٠١١م يف االرتفاع بنحو ٢٨% تقريباً، مدفوعاً بزيادة 
٢٠١١م  العام  ميزانية  يف  املخطط  عن  الفعيل  اإلنفاق 
 سو الظروف-  تلك  يف   – يعد  مل  حيث   %٤٠ بنسبة 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  سبيالً  احلكومي  االستثامر 

اجلدول رقم (١): مؤرشات كلية خمتارة القتصاد اململكة العربية السعودية (ماليني الرياالت)
٢٠٠٠٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

٢٩٠٫٥٥٣٧٩١٫٣٣٩٨٧٤٫٤٠٣١٫١٧٥٫٤٨٢٧٢١٫١٠٩٩٤١٫٧٨٥الصادرات 
٧٠٥٫٨١١٧٦٩٫٩٣٥١٫٠٥٣٫٨٦٠٦١١٫٤٩٠٨٠٦٫٨٠٩نفط 

١١٣٫٢٤٠٢٦١٫٤٠٢٣٣٨٫٠٨٨٤٣١٫٧٥٣٣٥٨٫٢٩٠٤٠٠٫٧٣٦الواردات
٥٣٫٦٨٩٣٧١٫٠٠٠٣٤٩٫٩٨٥٤٩٦٫٢٠٨٨٥٫٣٦٨٢٥٠٫٣٢٠احلساب اجلاري

٧٠٦٫٦٥٧١٫٣٣٥٫٥٨١١٫٤٤٢٫٥٧٢١٫٧٨٦٫١٤٣١٫٤١٢٫٥٩٥١٫٦٧٩٫١٠٩الناتج املحيل اإلمجايل
نسبة فائض احلساب اجلاري 

١٤٫٩%٠٤٫٦%٢٧٫٨%٢٤٫٣%٢٧٫٨%٧٫٥%للناتج املحيل اإلمجايل

 صايف األصول األجنبية لد
٧٠٫٦٠٠٤٢٫٥٠٠٤١٫٥٠٠١١١٫٢٠٠٩٨٫٤٠٠مؤسسة النقد

املصدر: التقرير السنوي السابع واألربعون، مؤسسة النقد العريب السعودي (ساما) (٢٠١١م).

املؤرشات  بعض   (١) رقم  اجلدول  ويوضح 
الكلية إلقتصاد اململكة العربية السعودية، حيث يمكن 
مالحظة أن الصادرات كانت تنمو بواقع ٣٤٫٤% بني 
٢٠٠٩م  عام  يف  أهنا  إال  ٢٠٠٨م،  و  ٢٠٠٧م  عامي 
نمت  فقد  الواردات  أما   ،%٣٨٫٦ بواقع  إنخفضت 

إال  ٢٠٠٨م،  عام  إىل  ٢٠٠٠م  عام  من  ملحوظ  بشكل 
أهنا إنخفضت بواقع ١٧% يف عام ٢٠٠٩م، ثم ارتفعت 

بواقع ١١٫٨% يف عام ٢٠١٠م.
وقد كانت آثار األزمة واضحة عىل هذين املكونني 
بشكل  تأثر  اجلاري  احلساب  أن  مالحظة  يمكن  حيث 
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لينخفض  ٢٠٠٩م؛  عام  يف  أي  األزمة  بعد  ملحوظ 
٢٠٠٨م  بعام  مقارنة  سعودي  ريال  مليار   ٨٥٫٣٦ إىل 
أن  يعني  مما  سعودي،  ريال  مليار   ٤٩٦٫٢ كان  الذي 
بسبب   %٨٤٫١ بواقع  انخفض  قد  اجلاري  احلساب 
تلك األزمة املالية يف هناية عام ٢٠٠٨م. إن آثار األزمة 
الناتج  نمو  تدهور  خالل  من  واضحة  كانت  املالية 
بواقع  ٢٠٠٩م  عام  يف  انخفض  الذي  اإلمجايل  املحيل 
٢٠% مقارنة بالسنة السابقة، إال أنه عاود االرتفاع عام 
متاماً  التعايف  من  يتمكن  مل  ولكن   ،%١٨ بواقع  ٢٠١٠م 
املخطط  الفعيل  اإلنفاق  بزيادة  مدعوماً  السنة،  هناية  يف 

من امليزانية احلكومية.
كام أسهم النمو املطرد يف إيرادات النفط يف حتقيق 
فوائض ضخمة خالل السنوات القليلة السابقة، حيث 
من   %٢٧٫٨ نسبته  ما  اجلاري  احلساب  فائض  بلغ 
الناتج املحيل اإلمجايل يف عام ٢٠٠٨م، غري أنه وبرتاجع 
أسعار النفط تراجع نمو الصادرات والواردات بصورة 
ملحوظة يف العام ٢٠٠٩م، وذلك بمعدل يبلغ ٣٨٫٧% 
بعام  مقارنة  للواردات   %١٧٫١ وبنسبة  للصادرات، 
٢٠٠٨م، أال أهنام عادا لالرتفاع يف عام ٢٠١٠م وبنسب 
جيدة خاصة الصادرات التي نمت بواقع ٣٠٫٦%، أما 
إنخفض  ولذلك   ،%١١٫٨ بواقع  نمت  فقد  الواردات 
كبرية  بنسبة  ٢٠٠٩م  العام  يف  اجلاري  احلساب  فائض 
تراجع  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع   ،%٨٤٫١ تبلغ 
التايل  العام  وهو  ٢٠٠٩م،  العام  خالل  النفط  أسعار 
لوقوع األزمة املالية عىل الرغم من إرتفاع أسعار النفط 

إىل مشارف ٨٠ دوالراً يف هناية العام.
اململكة  صادرات  حصيلة  عاودت  حال  أية  وعىل 
إىل  لتصل  ٢٠١٠م؛  يف  ارتفاعها  السعودية  العربية 

 ١٣٤٫٦١٠ مليون ريال سعودي، ثم لرتتفع مرة أخر
يف ٢٠١١م لتصل إىل ١٧٦٫٥٦٨ مليون ريال سعودي 
إقتصاد  أن  من  الرغم  وعىل   .%  ٣١ نسبتها  بزيادة  أي 
رأس  تدفقات  عىل  يعتمد  ال  السعودية  العربية  اململكة 
سجلت  قد  أجنبية  إستثامرات  أن  إال  األجنبي،  املال 
 ٢٠٠٦ من  الثالثة  األعوام  خالل  ملحوظة  زيادة 
تراجع  واالقتصادية  املالية  األزمة  ومع  ٢٠٠٨م،  إىل 
اإلستثامر األجنبي خالل العامني ٢٠٠٩ و٢٠١٠م من 

١٤٣ مليون دوالر لنحو ١٣٣ مليون دوالر.(٨)
اخلاص  املدفوعات  ميزان  أن  اخلرباء  ويؤكد 
باململكة العربية السعودية مل يتأثر كثريا بسبب استمرار 
بعض  وعودة  املبارش،  األجنبي  اإلستثامر  إنتعاش 
رؤوس األموال السعودية اخلارجية ختوفاً من إهنيارات 
البنوك باخلارج، إضافة إىل حمدودية العجز يف احلساب 
 أخر ناحية  ومن  املالية.  األزمة  فرتة  خالل  اجلاري 
شهد مؤرش سوق األسهم حركة تصحيحية قوية بنهاية 
عام ٢٠٠٨م، حيث تراجع مؤرش تايس (Tasi) بحدة 
رأسامل  تراجع  بينام  نقطة،   ٤٫٧٩١ إىل   %٥٧ وبنسبة 
٢٠٠٨م،  بنهاية  سعودي  ريال  بليون   ٩١٥ إىل  السوق 

وهي من مظاهر فقدان وتدهور الثروة عقب األزمة. 
قطاع  بات  العاملية  املالية  األزمة  تداعيات  ومع 
بادرت  ولذلك  تداعياهتا،  من  يعاين  باململكة  التمويل 
تبني  إىل  ٢٠٠٨م  يف  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
تدهور  تداعيات  من  للتخفيف  توسعية  نقدية  سياسة 
مثل  اإلجراءات،  من  عدد  خالل  من  وذلك  السيولة، 
خفض متطلبات االحتياطي القانوين من ١٣% إىل ١٠% 
وهو التخفيض األول منذ عام ١٩٨٠م، وكان الغرض 

UNCTAD-WIR (2009).  (٨
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من وراء ذلك زيادة قدرة البنوك عىل خلق االئتامن، كام 
تم ختفيض سعر فائدة اإلقراض األسايس املسمى بسعر 
إىل  ذلك  بعد  ليصل  ٥%؛  إىل   %٥٫٥ من  الرشاء  إعادة 

نحو ٢% يف ٢٠٠٩م. 
ورغم أن البنوك السعودية قد عانت جراء األزمة، 
عاملية  ومؤسسات  بنوك  من  أفضل  كان  أداءها  أن  إال 
املتحدة  الواليات  يف  واإلهنيار  لإلفالس  تعرضت 
األرباح  صايف  أن  ٢٠٠٨م  بيانات  وتفيد  وأوروبا، 
بنسبة  تراجعت  عرش  األحد  املحلية  للبنوك  اإلمجالية 
 ويعز سعودي،  ريال  بليون   ٢٦ حوايل  إىل   %١٤٫٢
يف  البنوك  استثامر  حمافظ  يف  خسائر  حدوث  إىل  األمر 
 Structured املهيكلة  االستثامر  ملنتجات  اإلنكشاف  ظل 
الرغم  وعىل  العاملية،  األسواق  يف   Investment products

من ذلك فإن دخل البنوك قد ارتفع بنسبة ١٢٫٦% إىل 
يقوده  ٢٠٠٨م  العام  يف  سعودي  ريال  بليون   ٣٨٫٤
وارتفعت  األعامل،  قروض  يف  القوي  النمو  ذلك  يف 
سعودي.  ريال  بليون   ١٢٦٠ إىل   %٢٢ بنسبة  األصول 
عىل  العائد  بمعدل  جيدة  األرباح  نسب  ظلت  ولذلك 
 (Return on Average Asset (ROAA األصول  متوسط 
 Return األسهم  متوسط  عىل  العائد  ومعدل   ،(%٢٫٣)

.(17.6%) (on Average Equity (ROAE

من  عالية  بمستويات  السعودية  البنوك  وتتمتع 
 Tier One املال  رأس  كفاءة  نسبة  تبلغ  حيث  الرسملة 
Capital Adequacy Ratio حوايل ١٤٫٩%، وهو ما يفوق 

 (Basel-2)  ٢ بازل  اتفاقية  قبل  من  به  املويص  املعدل 
رصف  احتياطيات  توافر  ورغم   (٩).%٨ بنسبة  واملحدد 
أجنبي كبرية باململكة، فإن بيانات مؤسسة النقد العريب 

العريب  النقد  مؤسسة  واألربعون،  السابع  السنوي  التقرير    (٩
السعودي (ساما)، ٢٠١١م.

نْفِقَ ال يزيد عن ٢١% فقط  السعودي تفيد بأن نسبة ما أُ
خالل الفرتة من ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٥م، وتزايدت النسبة 
إىل ٦٦% عام ٢٠٠٦م، غري أهنا تراجعت عام ٢٠٠٨م 
اخلارجية  األصول  قيمة  صايف  بلغ  وقد   ،%٤٧ إىل 
بليون   ١٥٦٦ نحو  ٢٠١١م   عام  هناية  يف  للمملكة 
ريال سعودي مقارنة بنحو ١٦٥٢ بليون ريال سعودي 
من  اململكة  موجودات  صايف  أن  كام  ٢٠١٠م.  عام  يف 
دوالر  بليون   ٤٤٥٫١٤ األجنبية كانت نحو  العمالت 
يف ٢٠١٠م؛ لرتتفع إىل نحو ٥٤١٫٠٩ بليون دوالر يف 
عام ٢٠١١م؛ لتنخفض إىل نحو ٤١١٫٢ بليون دوالر 
انخفاضاً  بذلك  مسجلة  ٢٠١٢م،  عام  من  إبريل  يف 
من  لكل  السابقة  التأثريات  ورغم   .(%١٧٫٧) قدره 
املالية  األزمة  فرتة  خالل  والتمويل  التجارة  مؤرشات 
العاملية إال أنه من املفيد إجراء التحليل القيايس ومعرفة 
السعودية  العربية  اململكة  إىل  األزمة  انتقال  قنوات  أثر 

للتأكد من العالقة بشكل أدق.

النموذج والقياس
احلساب  يمثل  املدفوعات  ميزان  نظرية  إطار  يف 
اجلاري وحساب رأس املال القناتني الرئيستني النتقال 
مراجعة  أن  كام  اململكة،  إىل  العاملية  املالية  األزمة  آثار 
القناتني  نفس  إىل  تشري  كذلك  السابقة  الدراسات 
يعتمد  وعليه  الدويل،  والتمويل  التجارة  ومها  تقريباً، 
املناسبة  املتغريات  إجياد  عىل  القيايس  النموذج  بناء 
الدراسات  من  كبري  عدد  اعتامد  ورغم  عنهام،  للتعبري 
يف قياس دور قنوات انتقال آثار األزمات عىل أسلوب 
متجه االنحدار الذايت (VAR)(١٠)،  إال أن هذه الدراسة 
بنموذج  يعرف  مما  مشتق  جديد  نموذج  تقديم  حاولت 

Kim,S.et al. (2004) و Kim,S. (2001) ١٠) مثل



أمحد عبدالكريم املحيميد و أيمن حممد هندي: قنوات انتقال األزمة املالية العاملية إىل اقتصاد اململكة العربية السعودية ... ٢٦
النموذج  هذا  ويرشح   ،(١١)”  Gravity Model اجلاذبية» 
التجارة  تدفق  بني  الطردية  العالقة  األصيل  بشكله 
املحيل  بالناتج  مقيساً  االقتصادي  واحلجم  دولتني  بني 
اإلمجايل والعالقة العكسية بني تدفق التجارة بني دولتني 
السابق  النموذج  تعميم  فإن  وعليه  بينهام،(١٢)  واملسافة 
التدفقات  إضافة  يتطلب  القياس  حمل  الظاهرة  عىل 
املالية املرصودة بميزان املدفوعات معدلة بفروق معدالت 
الفائدة، وجعل هذا األخري متغرياً تقريبياً لتكلفة املعامالت.

وهيدف القياس إىل اختبار املعادلة التالية:  

 (j)بينام السعودية،  العربية  للمملكة   (i) ترمز حيث 
يف  األكرب  النصيب  ذات  التسع  الدول  من  دولة  ألية 
االحتاد  الرتتيب:  عىل  وهي  اخلارجية  اململكة  جتارة 
وفرنسا  وبريطانيا  أملانيا  ومتثله   ،(%١٥٫٢) األورويب 
 ،(%١٣٫١) األمريكية  املتحدة  والواليات  وإيطاليا، 
وكوريا   ،(%١٢٫٢) واليابان   ،(%١٢٫٨) والصني 
طبقاً  وذلك   ،(%٧٫٢) واهلند   ،(%٩٫١) اجلنوبية 
التسع  الدول  هذه  متثل  حيث  ٢٠١٠م،  إلحصاءات 
اخلارجية،  اململكة  جتارة  إمجايل  من   %٧٠ نحو  جمتمعة 
عام  من  األول  الربع  من   (t) الفرتة  القياس  ويغطي 
٢٠٠٦م إىل الربع الرابع لعام ٢٠١٠م، وهي تلك التي 
وتم  العاملية،  املالية  األزمة  وتداعيات  أحداث  شهدت 
احلصول عىل البيانات من عدة مصادر مثل اإلحصاءات 
وإحصاءات  الدويل،  النقد  لصندوق   IFS الدولية املالية 
كام  فهي  النموذج  متغريات  باقي  أما  العاملية،  التجارة 

ييل:
١١) قدمه Tinbergen عام ١٩٦٢م (انظر ,Penh  ص٤, 2008)

١٢)  طبقاً للنموذج: املسافة بني الدول متغري تقريبي لتكلفة النقل.

عىل  يعتمد  وسوف  اخلارجية:  االحتياطيات   :Rev

الذهب   ناقص  ”االحتياطيات  جمموع  بيانات 
ويمثل   .“TOTAL RESERVES MINUS GOLD

االحتياطي  وموقف  األجنبي  الرصف  بنود 
املوجودات  وقيمة  الدويل،  النقد  صندوق  يف 
اخلاصة  السحب  حقوق  من  األمريكي  بالدوالر 

بالسلطات النقدية.
GDP: يعرب عن الناتج املحيل احلقيقي للمملكة وللدول 

قيمة  تغري  فمع  بالدوالر،  مقوما  السابقة  التسع 
تغري  يتوقع  النموذج  يف  اإلمجايل  املحيل  الناتج 

االحتياطيات اخلارجية.
اململكة  عاصمة  الرياض  بني  املسافة  عن  وتعرب   :Dist

تم  وقد  بالكيلومرت،  مقاسة  الدول,  وعواصم 
ومن   ،  (١٣)  globefeed موقع  من  عليها  احلصول 
القرب  زاد  كلام  النقل  تكاليف  تقل  أن  املتوقع 
والواردات  الصادرات  تزيد  وبالتايل  اجلغرايف، 

والعكس صحيح. 
صايف  يف  تتمثل  التي  الثنائية  التجارة  بيانات   :Trade

 CURRENT ACCOUNT, N.I.Eاجلاري احلساب 
للدوالر.

CAP: يمثل تدفقات رؤوس األموال: وسوف يعتمد يف 

تقديره عىل جمموع صايف تدفقات االستثامر املبارش، 
وصايف استثامر املحافظ بميزان املدفوعات.

R: معدل الفائدة: وقد استخدم معدل اخلصم، أو معدل 

 MONEY MARKET RATEالفائدة قصرية األجل
طبقاً للمتاح لكل دولة.

http://distancecalculator.globefeed.com/Country_Distance_  (١٣
Calculator.asp
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من  كلٍّ  دور  معنوية  اختبار  عىل  املنهجية  وتقوم 
إنتقال  يف  األموال  رؤوس  وحركات  والتجارة  الناتج 
األهم  الرشكاء  التسع  الدول  من  املالية  األزمة  أثر 
االحتياطيات   مستو يف  التغري  عىل  اململكة  القتصاد 
للبيانات  االنحدار  حتليل  باستخدام  وذلك  الكلية، 
املدجمةPanel data ، والذي يميز هذا النوع من البيانات 
باملقارنة ببيانات السالسل الزمنية بمفردها أو البيانات 
املقطعية بمفردها بالعديد من املزايا، لعل من أمهها(١٤): 
إمكانية التحكم يف عدم جتانس التباين الذي قد يظهر يف 
كام  الزمنية،  السالسل  حالة  أو  املقطعية  البيانات  حالة 
تعطي البيانات كفاءة أفضل وزيادة يف درجات احلرية، 
وأخرياً  املتغريات،  بني  خطية  تعددية  أقل  وكذلك 
عىل   إشتامهلا  بسبب  أكرب؛  معلوماتيا   حمتو تتضمن 
نوعي البيانات: املقطعية والزمنية، وهو ما يعطي نتائجَ 
النموذج  يعد  كام  عليها،  اإلعتامد  ويمكن  صدقية،  أكثر 
مشاهدة   ٤٠ (نحو  الزمنية  الفرتة  قرص  بسبب  مناسباً 
للمملكة(١٥))  باإلضافة  دولة،  كل  يف  متغري  لكل  فقط 
ونظراً لكون املشاهدات املقطعية مقاسة لنفس الفرتات 
املتوازنة   املدجمة  بالبيانات  النوع   هذا  يعرف  الزمنية 

.Balanced Panel Data

 (Blatagi, 2005)(١٤
املتغريات،  لبعض  السنوية  ربع  البيانات  يف  عجز  ١٥) هناك 
 Interpolation االستيفاء  أسلوب  عىل  االعتامد  تم  ولذلك 
الستنتاج هذه البيانات اعتامدا عىل البيانات السنوية وهي كام ييل:

السعودية: الناتج املحيل 
وسعر  املحافظ  استثامر  ورصيد  املبارش  االستثامر  صايف  الصني: 

الفائدة وصايف احلساب الرأساميل.
فرنسا: صايف االستثامر املبارش ورصيد استثامر املحافظ.

اهلند: إمجايل االحتياطيات وصايف احلساب الرأساميل.

العشوائي  األثر  نموذج  تقديرات  عىل  وبناءً 
 Haussman التوصيفي  هوسامن  إختبار  إجراء  تم 
للبيانات  العشوائي  األثر  اختبار  أو   “«Specifications

املقطعية»Test cross-section random effects»  بام يمكن 
من إختيار األسلوب األكثر تطابقاً مع البيانات؛ ما إذا 
أظهرت  حيث  الثابت،  أو  العشوائي  األثر  نموذج  كان 
النوع  من  اخلطأ  حتقق  باحتامل   (c٢) قيمة  أن  النتائج 
الثاين مساوية للصفر، لذلك رفض فرض العدم، وقبل 
الفرض البديل أن النموذج جيب أن يكون ذا أثر ثابت. 
سلوك  معرفة  عىل  بقدرته  الثابت  األثر  نموذج  ويتميز 
جعل  خالل  من  حدة  عىل  التسع  الدول  من  دولة  كل 
مع   أخر اىل  دولة  من  تتفاوت    ( βo) القاطع  معلمة 
بقاء معامالت امليل (  βk )ثابتة لكل الدول التسع، أي 
تتضح حالة عدم التجانس يف التباين بني الدول، وعليه 
بالصيغة  يكون  الثابت   لألثر  القيايس  النموذج  فإن 

التالية:

النموذج  معلمات  تقدير  يف  الثابت  األثر  منوذج  ويعتمد 
على استخدام متغريات صورية dummy لتجنب حالة التعدد 
اخلطي التام، وبعد ذلك يتم تقدير النموذج باستخدام طريقة 
 Least Squares dummy املربعات الصغرى للمتغريات الصورية
السابقة  للمعادلة  الصورية  املتغريات  إضافة  وبعد   ،Variable

تصبح كما يلي:

األثر  نموذج  اختبار  نتائج   (٢) رقم  اجلدول  ويوضح 
الثابت Fixed Effect Model بكامل متغرياته .
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جدول رقم (٢). نتائج النموذج بكامل املتغريات

tp-value المحسوبةالخطأ المعياريالمعلمةالمتغير
 احتمال تحقق الخطأ من النوع الثاني

C
GDP
Trade
CAP

1.75E+11
.-5983482
1090.102
-137196.4

3.60E+10
4073718.
277.6179
112531.0

4.866527
-1.468801
3.926628
-1.219188

0.0000
0.1438
0.0001
0.2245

األثر الثابت:
5.89E+10- مع كوريا اجلنوبية:

9.41E+11- مع الواليات املتحدة األمريكية:

1.55E+11-- مع اهلند:

4.35E+11- مع اليابان:

1.57E+11-- مع بريطانيا

1.57E+11-- مع أملانيا:

1.60E+11-- مع فرنسا:

1.87E+11-- مع إيطاليا:

4.63E+11- مع الصني:

51.97379F-statistic0.772884R-squared

0.000000Prob(F-statistic)0.758014Adjusted R-squared

53.92636Akaike info criterion1.20E+11S.E. of regression

0.176735Durbin-Watson stat-4841.372Log likelihood

املعنوية  يف  واضح  ضعف  إىل  النتائج  تشري  حيث 
رؤوس  وتدفقات  املحيل  الناتج  ملتغريات  اإلحصائية 
أن  ويبدو  العاملية،  املالية  األزمة  خالل  األموال 
يف  التقلبات  ترشح  التي  الوحيدة  هي  التجارة  قناة 
مع  التسع  للدول  املشرتكة  اإلمجالية  اإلحتياطيات 
كبري  متيز  وجود  إىل  الفردي  األثر  يشري  كام  اململكة، 
األمريكية  املتحدة  والواليات  كوريا  من  كل  دور  يف 

وبحذف  اململكة،  إىل  األثر  انتقال  يف  والصني  واليابان 
النتائج  ختتلف  مل  املعادلة  من  املعنوية  غري  املتغريات 
ناحية  من  ال  املوسع،  النموذج  يف  عليه  هي  عام  كثرياً 
القوة التفسريية للنموذج ككل، وال قيمة املعلمة ملتغري 
التجارة، وال من ناحية الدول األكثر تأثرياً يف اململكة، 
املتحدة  للواليات  الفردي  األثر  إشارات  اختلفت  وإن 

األمريكية وكوريا كام هو موضح باجلدول رقم (٣).
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اجلدول رقم (٣). نتائج النموذج باملتغريات املفرس

t المحسوبةالخطأ المعياريالمعلمةالمتغير
p-value

 احتمال تحقق الخطأ من النوع الثاني

C
Trade

1.22E+11
1062.593

9.38E+09
278.1288

13.01578
3.820508

0.0000
0.0002

األثر الثابت:
4.12E+10-- مع كوريا اجلنوبية:

9.41E+10-- مع الواليات املتحدة األمريكية:

1.14E+11-- مع اهلند:

2.10E+11- مع اليابان:

1.05E+11-- مع بريطانيا

1.05E+11-- مع أملانيا: 

1.09E+11-- مع فرنسا:

1.23E+11-- مع إيطاليا:

4.81E+11- مع الصني:

62.53612F-statistic0.768021R-squared

0.000000Prob (F-statistic)0.755740Adjusted R-squared

53.92533Akaike info criterion531.21E+11S.E. of regression

0.143386Durbin-Watson stat-4843.279Log likelihood

لسببني:  مناسبة   )75.0( 2 RAdj قيمة  وتعد 
األول: أهنا ليست مرتفعة بام قد يعكس وجود إنحدار 
زائف. والثاين: يف ظل غياب املتغريات األساسية لدالة 
 Ogren, A., :اإلحتياطيات كام تشري دراسات عديدة مثل
Baek, S., & Choi, C.(2004 ,(2003)), ، وهذه املتغريات 

وحجم  لإلسترياد،  املتوسط  وامليل  املحيل،  الناتج  هي 
الصادرات  حصيلة  إستقرار  عدم  ومقياس  الواردات، 

والتي مل حيوهيا املنوذج .

بجميع  النموذج  حالة  يف  التقديرات  أن  خيفي  وال 
إىل  إضافة  املتعدد  االرتباط  من  تعاين  قد  متغرياته 
النموذج،  توصيف  طبيعة  بسبب  الذايت  االرتباط 
املشرتكة  االحتياطيات  عن  يعرب  االحتياطيات  فمتغري 
بالنسبة  احلال  وكذلك  التسع؛  والدول  اململكة  بني 
املشرتكة  الدولية  والتجارة  املشرتك  املحيل  الناتج  ملتغري 
تم  وقد  املشرتكة.  األموال  رؤوس  تدفقات  ومتغري 
إىل  املستقلة  املتغريات  إبطاء  فرتات  إضافة  اختبار 
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ولذلك  احلايل،  شكلها  عن  النتائج  تتعدل  ومل  النموذج 
الوحيدة  القناة  التجارة  قناة  إعتبار  عىل  التحليل  استقر 
والنتيجة  اململكة،  القتصاد  املالية  لألزمة  األثر  النتقال 
ناحيتني؛  من  اململكة  واقع  بعيد-مع  حد  تتفق-إىل 
األوىل: أن ربط العملة أفقد فروق معدالت الفائدة -إن 
وجدت- أية قيمة معنوية حلركات رؤوس األموال، كام 
عىل  مقترصة  السعودية  املالية  السوق  يف  التعامالت  أن 
املرشح  التجارة  قناة  تبقى  وبذلك  واملقيمني،  املواطنني 
اململكة،  اقتصاد  إىل  املالية  األزمات  أثر  إلنتقال  األهم 
رصف  سعر  تدهور  ظل  يف  أنه  إىل  النتائج  انتهت  كام 
الدوالر؛ ارتفعت قيمة واردات اململكة، هذا باإلضافة 
االقتصاد  انتابت  التي  الكبرية  السعرية  التقلبات  إىل 
العاملي خالل السنوات اخلمس األخرية لفرتة القياس. 

 
النتائج

مع استمرار تدهور معدالت نمو االقتصاد العاملي 
التقشف  إجراءات  وإستمرار  ٢٠١٢م،  عام  خالل 
املايل وتشديد معايري اإلقراض يف الدول املتقدمة، تبدو 
اقتصاد  إىل  املالية  األزمات  انتقال  قنوات  حتديد  أمهية 
إقتصادات  أحد  إهنا  حيث  السعودية،  العربية  اململكة 
ذات  فهي  ولذلك  عاملياً،  واملؤثرة  العرشين  جمموعة 
املالية  األزمة  ألقت  لقد   . عاملياً قوية  جتارية  ارتباطات 
حيث  العاملي،  النفط  سوق  عىل  بظالهلا  العاملية 
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد  لنحو نصف السعر 
الركود  وانتشار  األزمة  تداعيات  ومع  األزمة،  قبل 
اإلقتصادي عاملياً تنامت معدالت البطالة يف العديد من 
واخلدمات،  السلع  عىل  الطلب  وانخفض  العامل،  دول 
وتبعه انخفاض الطلب عىل النفط الذي يمثل ما يفوق 
معدل  تراجع  ولذلك  اململكة،  صادرات  من   %٨٠
التجارة  إيرادات  وتراجعت  السعودي،  االقتصاد  نمو 

كالعقارات،  األصول  أسعار  وتدهورت  الدولية، 
تدفقات  وانخفضت  املالية،  السوق  مؤرش  وتدهور 
بسبب  املرصيف  اإلئتامن  وقيد  املحافظ،  إستثامرات 
اإلحتياطيات  وتدهورت  اإلقراض،  من  البنوك  ختوف 
التجارة  مؤرشات  تدهور  ورغم  للمملكة.  اخلارجية 
والتمويل خالل فرتة األزمة املالية العاملية، إال أن إجراء 
التحليل القيايس كان من األمهية بمكان للوصول ملعرفةٍ 

قَّ لطبيعة قنوات إنتقال األثر إىل اململكة. أَدَ
وقد اعتمدت الدراسة عىل تعميم نموذج اجلاذبية 
املرصودة  املالية  التدفقات  ” بإضافة   Gravity Model  ”
بني  الفائدة  معدالت  بفروق  مقومة  املدفوعات  بميزان 
اململكة  جتارة  من   %٧٠ نحو  متثل  دول  وتسع  اململكة 
اخلارجية إىل املتغريات األصلية للنموذج، وهي التجارة 
واحلجم االقتصادي، وقد تم إختبار النموذج باستخدام 
 Balanced املتوازنة   املدجمة  للبيانات  االنحدار  حتليل 
Panel Data، وبناءً عىل تقديرات نموذج األثر العشوائي 

واختبار هوسامن قبل الفرض البديل أن النموذج جيب 
أن يكون ذا أثر ثابت.

تشري نتائج القياس إىل أن قناة التجارة هي الوحيدة 
التي ترشح التقلبات يف االحتياطيات اإلمجالية املشرتكة 
للدول التسع مع اململكة، كام تشري إىل عدم معنوية كلٍّ 
من الناتج املحيل وتدفقات رؤوس األموال النتقال أثر 
األزمة املالية إىل اململكة. وأخرياً تشري النتائج إىل وجود 
وهذه  اململكة  إىل  األثر  انتقال  يف  دول  ألربع  أكرب  دور 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  هي:  الرتتيب  عىل  الدول 
السلعي  التنويع  ويمثل  واليابان.  وكوريا،  والصني، 
وعدم الرتكز اجلغرايف يف جتارة اململكة اخلارجية التوصية 
األساسية هلذه الورقة، حيث يفيد التنويع يف تقليل خماطر 
التقلبات احلادة يف سوق النفط، كام أن زيادة توزيع جتارة 
اململكة عاملياً تفيد يف تقليل األثار السلبية لرتكز جتارهتا 

اخلارجية يف عدد حمدود من الدول. 
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Channels of Spillovers Effects of Financial Crises to the Saudi Economy 
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ABSTRACT. The objective of this study is to investigate the transmission channels of the global financial crisis to the 
economy of the Saudi Arabia. Review of studies shows that global financial crisis has transmitted through international trade 
and finance. The current account and the capital account of the Balance of Payment are the major channels of transmitted 
effects of the global financial crisis to the Kingdom. The study has adopted a new model derived from the “Gravity Model “. 
This model explains the relationship between trade and economic size as measured by gross domestic product in one hand, and 
the relationship between trade and distance between two countries on the other hand. The implementation of this model to the 
phenomenon under investigation augments the model using capital flows adjusted by interest rates differentials between the 
Kingdom and major trade partners. Those are accounted for almost ٪٧٠ of the Kingdom foreign trade. The model was tested 
using Panel data analysis; Fixed versus random effect model.
Results show that foreign trade is the channel of transmission of the financial crisis to the Kingdom. The capital movements 
channel is not significant and the individual influences of trade partners come from Korea, United States, Japan, and China. 
The study recommended that there must be a diversification in the direction of exporting and importing goods and services in 
order to reduce risk of inconsistency of financial crises.
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