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يهدف هذا البحث إلى تحليل طبيعة العالقة بين االستثمار في مؤسسات القطاع العام واالستثمار الخاص
في االقتصاد السعودي باستخدام نموذج التقهقر الذاتي البنيوي  SVARوذلك قصد إجراء اختبار
حركي ألثر المزاحمة خالل األربعة عقود الماضية .اعتمد في هذا النموذج على ثالثة متغيرات
جوهرية على التوالي الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار العام واالستثمار الخاص .وباستعمال عالقة
خطية بين الصدمات البنيوية (التي تقبل للتأويل االقتصادي والمالي) والبواقي العشوائية اتضح تأثير
االستثمار في المشاريع اإلنتاجية التابعة للحكومة على االستثمار في القطاع الخاص ،وأن مبدأ
المزاحمة ينطبق من المدى القريب إلى المدى البعيد ،وذلك عبر رصد دوال االستاابة للمتغيرات
المعتبرة نتياة لصدمات العرض والطلب.
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العربية السعودية.
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 . 1مقدمة
بعد الصدمة الموجبة األولى فيي أسيعار الينطط سينة  ،0791ثيم الصيدمة الموجبية الثانيية خيالل السينوات
الثالثة األولى من عقد الثمانينات ارتطعت النطقات الحكومية في االقتصياد السيعودي بشيكل يير مسيبو .
ولذلك أصبح للقطاع الحكومي وللقطاع العام بشكل أوسع دورا فعياال فيي االقتصياد اليوطني .وقيد ترتيب
عيين هييذص الصييدمات الموجبيية ايييادة قوييية فييي اإلنطييا علييى البنييية التحييية ،كمييا تحققييت نطقييات اسييتثمارية
إنتاجية واسعة في القطاع الحكومي العام.
وحدثت صدمة نططية جديدة في أسعار النطط لكنها سالبة سينة  ،0791واسيتمر التذبيذب فيي أسيعار
النطط خالل فترة طويلة حيث سال ارتطاعا قبيل سنة  0770وانخطاضا حادا سينة  ،0777لكين اسيتمرت
التقلبات مع اتااص تصاعدي خالل العقد األول من األلطية الثالثية جعيل أسيعار الينطط ترتطيع بشيكل أساسيي
حيث سالت أربع صيدمات موجبية مين  1111حتيى  .1119ونتياية للتطياعالت المسيتمرة بيين العيرض
والطلب في سو النطط وما يترتب عليه من تأرجح للدوالر األمريكي فيي سيو العميالت ،أدت الهيزات
السييالبة العنيطيية ألسييعار البتييرول خصوصييا فييي سيينة  0791وسيينة  0777إلييى تراجييع حيياد فييي إيييرادات
تصدير النطط وارتطاع في مستوى نسبة الدين العام الى إجميالي النياتج المحليي  .ر يم الصيدمات السيالبة
ييير-المتوقعيية عملييت الحكوميية علييى اسييتكمال مشيياريع البنييية التحتييية ،ومضييت فييي تنطيييذ براماهييا
االقتصييادية األساسييية ميع توقييع تييدفقات مالييية متاييددة عنييد تصييدير اليينطط .ولقييد أدى االسييتكمال الحثيييث
للمشيياريع التابعيية للحكوميية إلييى لاوئهييا نحييو األسييوا المالييية المحلييية خصوصييا ،وتولييدت عبيير هييذص
التطاعالت الكلية االقتصادية والمالية آثار المزاحمة المطاجئة بين جهود االستثمار في القطياع العيام وبيين
سعي القطاع الخاص للمساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
لقد ترك هذا الخيار الحكومي بصماته على اإلقتصاد السعودي سواء على المدى القرييب أو البعييد،
وتعرضي يت الدولييية ألامييية ماليييية بسيييبب العايييز فيييي الميزانيييية خصوصيييا سييينة  0799و0770-0771
و ،0779وظهرت بعض العاوا عند بداية األلطية الثالثة ،ثم بدأت تظهر الطوائض منذ  .1111وأفضيت
العاوا في ميزانية الحكومة إلى إعادة النظر في إسيتراتياية النطقيات االسيتثمارية ر يم اسيتمرار وتييرة
نمو النطقات الحكومية على البنية التحتية .وذلك بقصد تشايع اإلستثمار الرأسمالي الخاص بشكل مباشير
وإدراجه كشريك استراتياي في مختلف النشاطات االقتصادية وذلك بغية توسيع وتنويع مصيادر اليدخل
الوطني والرفع من وتيرة النمو اإلقتصادي.
إن مسألة التزاحم تنبع من التنافس بين القطاع الحكومي والخاص على الموارد الماليية المتاحية فيي
االقتصاد السعودي .إال أن إرادة الحكومة السعودية في التخطيف من أثر الصيدمات السيلبية سيعت لتنوييع
مصادر الدخل المحلي ،مما اقتضى تشايع القطاع الخاص ليحقيق المسيتويات المر وبية فيي االسيتثمار.
لذلك هناك احتمال في وجود أثر صيافي للمزاحمية قيد يعيزى إليى حايم االسيتثمار الحكيومي عليى البنيية
التحتية وحام استثمار المؤسسات العامة في مختلف القطاعات.
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يهدف البحث إلى دراسة أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص عليى الميدى القرييب والبعييد ميع
استبعاد النطقات الحكومية على البنية التحتية ،ألن هذص األخيرة تساهم في اإلنتاجية العامة لإلقتصياد .مميا
يقتضييي اعتبييار اإلنطييا االسييتثماري اإلنتيياجي للقطيياعين وتحليييل أبعيياد تنافسييهما علييى المييوارد المالييية
المتاحة في االقتصاد السعودي .يتطلب البحث إجراء اختبيار األثير الحركيي للمزاحمية خيالل فتيرة تزييد
قليال عن أربعة عقود .وعموما فإن ارتطياع كلطية الرأسيمال ( )Buiter, 1977ال يشياع عليى اإلسيتثمار
الخاص ،بل يساهم في تراجعه تبعا ألثر المزاحمة السلبي سواء في أسوا المالية أو فيي مايال اإلنتياج
( ،)Erenburg, 1995 ; Kamps, 2004وقد تسهم هذص المزاحمة على المدى البعيد في تحقيق المزيد
من النمو اإلقتصادي.

 . 2منهجية البحث
تعتميد منهايية البحيث عليى عيدة فرضييات ،إميا أن اإلسيتثمار الحكيومي يحطيز إليى اييادة اإلسيتثمار فيي
القطاع الخاص وإما أنه يزاحمه أو يحل محله ،وإما أن مبدأ اإلحالل يحدث على المدى القريب ثم ينيدثر
خالل المدى البعيد أو يستمر خالله .إن االرتباط الحركيي بيين االسيتثمار الحكيومي واالسيتثمار الخياص
يقتضييي اسييتعمال منيياهج التحليييل الكمييي ،ولييذلك فييإن منهاييية نميياذج التقهقيير الييذاتي البنيييوي ()SVAR
تسيياعد علييى دراسيية طبيعيية العالقيية بييين النييوعين ميين االسييتثمار .وتحديييدا تمكيين ميين تقييدير مييدى آثييار
صدمات الطلب االستثماري اإلنتاجي الحكومي على الطلب االستثماري الخاص ،كما تتييح رصيد وتتبيع
دوال االسيييتاابة أو اليييرد لإلسيييتثمار الحقيقيييي الخييياص وللنييياتج المحليييي اإلجميييالي عنيييد الصيييدمات فيييي
االسيتثمار الحكييومي .فيي هييذا البحييث نسيعى بداييية إليى تشييخيص نظييام التقهقير الييذاتي البنييوي ،ثييم نقييوم
بقياس دوال الرد لإلستثمار الخاص تااص أي صدمة تحيدث فيي اإلنطيا االسيتثماري الحكيومي مميا يتييح
إجراء اختبار حركي في المدى القريب والبعيد ألثر المزاحمة.

 . 3مسار اإلصالح االقتصادي
لقد أدت بيرامج تطيوير اإلقتصياد إليى تحقييق تنميية عيدة قطاعيات خصوصيا الينطط والمعيادن والزراعية
وصناعات التغذية والصناعات التحويليية ،وذليك وفقيا لخطيط واسيتراتيايات حكوميية .وقاميت الحكومية
بتنظيم المؤسسات اإلنتاجيية التابعية لهيذص القطاعيات عبير عيدة صييل مثيل المؤسسيات الحكوميية كشيركة
 ARAMCOللنطط و شركة معادن للمعادن والشركات الحكوميية وشيبه الحكوميية األخيرى مثيل شيركة
سابك  SABICوشركة الكهرباء .لكن ميع تزاييد حاجيات الطليب االجتمياعي (التعلييم والصيحة والسيكن
والمداخيل األساسية الدنيا) لم يعيد فيي وسيع الميزانييات الحكوميية المركزيية أن تحيافع عليى معيدل نميو
للنطقيات يواكيب الزييادة فيي الطليب اإلجتمياعي .اعتبيارا ألهميية النطقيات الحكوميية والتيي تحيد مين قييدرة
القطاع العام على استيعاب عرض العمل المتزايد ،تسعى السياسة االقتصادية الاديدة للدولية إليى تحطييز
القطاع الخاص وتأهيله لكي يستوعب الزييادة فيي القيوى العاملية المؤهلية وإياياد مصيادر جدييدة للثيروة
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ييير -النططييية وبالتييالي تحقيييق هييدف تنويييع مصييادر الييدخل لإلقتصيياد والوصييول إلييى تنمييية اقتصييادية
مستدامة .فالقطاع الخاص يسعى بشكل رئييس إليى تعظييم عوائيدص عليى الرأسيمال المسيتثمر ،وفيي نطيس
الوقت قد يتيح فرص لتحسين المستوى المعيشي لألفراد (انظر الشكل  0في الملحق).
إن التحوالت في األوضاع االقتصادية والمالية ال تمثل بالضرورة صدمات مؤقتة ،بل قد تأثر
بشكل دائم خصوصا على متغيرات الطلب كاإلستثمار في القطاع الحكومي والخاص .ولذلك تسعى
الحكومة إلى بلورة خطط تنمية تركز على نمو الناتج المحلي ير النططي .وقد أفرا هذا التوجه
أوضاعا اقتصادية ومالية تساعد بشكل متزايد على مهام موسعة للقطاع الخاص الوطني واألجنبي .كما
أن للقطاع البنكي دور يحتم توسيع طر التمويل والقروض المقدمة لإلقتصاد ،ويستدعي ضرورة
بلورة األسوا

المالية المنظمة والمتطورة بابتكار أدوات مالية جديدة تتيح مزيدا من السيولة

للمستثمرين.
إن الهدف األساس من اإلصالحات االقتصادية أن ترتطع نسبة مساهمة القطاع الخاص في
المااالت ير النططية .وأيضا أن تساهم ايادة االستثمار األجنبي في جذب أصول األموال السعودية
لتوظيطها في االقتصاد المحلي أو اإلقليمي الخلياي .لكن يبقى للحكومة دور أساس في تطوير البنية
التحتية التاارية واالقتصادية والمعرفية حتى يرقي مستوى الناتج الكلي والطردي في كل مااالت
النشاط االقتصادي .كما أن مسار الخصخصة الازئية في الماال االقتصادي والمالي قد يساعد على
خطض عبء الديون المستحقة على القطاع العام ،ويتيح إفراا فوائض في الميزانية الحكومية ناتاة عن
حركية االقتصاد حتى وإن حدثت صدمة سلبية في اإليرادات النططية للحكومة في فترة من الطترات.
إن فتح الماال للقطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال يقتضي عقالنية في تطوير االقتصاد حتى ال
يطضي إلى ضعف في الكطاءة االقتصادية .مما يقتضي رصد الحكومة لمسار أداء القطاع الخاص مثال
عن طريق "المالس االقتصاد األعلى" وذلك عبر مؤشرات محددة أهمها تخطيض تكاليف اإلنتاج لتكون
األسعار تنافسية وايادة توظيف الموارد البشرية ذات التأهيل المتزايد .ولذلك فإن إنشاء أسوا إقليمية
مشتركة في إطار دول مالس الخليج قد يغذي ويسرع من تحرير االقتصاد.
كما أن الحكومة أقرت نظام االستثمار األجنبي ،وأنشأت هيئة االستثمار العامة ( )SAGIAفي
عام ) (2000قصد تنظيم ودعم االستثمار األجنبي (مثل حرية تنقل الرأسمال ،المساواة في المعاملة بين
المستثمرين المحليين واألجانب ،حق تملك األراضي ،إلغاء الكطالة المحلية للمستثمرين األجانب ،خطض
ضرائب الدخل على الشركات األجنبية) .كما أن "المركز الوطني للتنافسية" والتابع لهيئة االستثمار
العامة يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد المحلي وإلى تزويد المستثمرين بقاعدة بيانات موثقة.

 . 4دراسات سابقة لمبدأ المزاحمة بمنهجية SVAR
مااالت العالقة بين اإلستثمار الحكومي و ير-الحكومي موضوعا للعديد من األبحاث والدراسات
االقتصادية .حيث تشير مثال دراسة ) )Afonso & Sousa, 2009باستعمال منهاية Bayesian
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 SVARإلى أهمية أثر المزاحمة في االقتصاد البرتغالي نظرا لحام ديون الحكومة .ناد أيضا دراسة
سيد وعلي ( )Saeed & Ali, 2009والتي استخدمت نموذج  SVARلتحليل أثر المزاحمة في القطاع
الطالحي والصناعي لإلقتصاد الباكستاني .وتوصلت إلى أن الزيادة في االستثمار الحكومي تشاع
االستثمار الخاص في القطاع الطالحي ،ولكنها تزاحمه في القطاع الصناعي .أما على المستوى ،الكلي

فاستنتج ياب أثر المزاحمة .كما استعملت دراسة شيبي وآخرون ( )1117نموذج  SVARمع
بيانات لإلقتصاد الازائري .وخلصت الدراسة إلى أن صدمة موجبة في اإلنطا الحكومي
الكلي له أثر سالب على االستثمار الخاص ،بمعنى أن سياسة النطقات التوسعية للحكومة
لها آثار تزاحمية أي ير كينيزية.
كما أن دراسة ( )Chakraborty, 2007اختبرت أثر المزاحمة المباشر بين اإلنطا االستثماري
الحكومي والخاص وكذلك أثر المزاحمة المالية في الهند خالل الطترة من  0791إلى 1111م.
واستخدمت منهاية التقهقر الذاتي دون اعتبار نطس فترة اإلبطاء للمتغيرات أي ما يسمى
 .2(Hsiao, 1989) Asymmetric i.e. parsimonious VARوأوضحت نتائج الدراسة عدم
وجود أثر المزاحمة الحقيقي بمعنى المباشر بين االستثمار الحكومي واالستثمار الخاص .كما بينت
الدراسة أن اثر المزاحمة الديناميكي يمكن اكتشافه عن طريق آلية التحول المزدوج من خالل سعر
الطائدة الحقيقي .بمعنى أن تكوين رأس المال الخاص يتأثر بشكل كبير بسعر الطائدة الحقيقي ،كما أن
ارتطاع سعر الطائدة الحقيقي قد يكون سببه العاز المالي الحكومي .ولكن هذص الدراسة خلصت إلى ياب
أثر المزاحمة المالية ر م أن لالستثمار الخاص حساسية تااص سعر الطائدة الحقيقي ،مما يدل على أن هذا
األخير ال يتأثر بالعمليات المالية للحكومة .مما يدعم النتياة التي تشير إلى عدم وجود أثر للمزاحمة
المباشرة بين االستثمار الحكومي والخاص في الهند .من النتائج الهامة في هذص الدراسة اختبار أثر
االستثمار الحكومي بشقيه في قطاع البنية األساسية والقطاع اإلنتاجي معا على االستثمار الخاص ،حيث
أوضحت اختبارات دوال الردود االندفاعية ( )IRFأن االستثمار الحكومي بصنطيه (اإلنتاجي وعلى
البنية األساسية) يعتبر من أهم المتغيرات االقتصادية ذات التأثير الموجب على االستثمار الخاص في
المدى المتوسط والبعيد .وفي دراسة ) )Mitra, 2006تم تحليل أثر المزاحمة باستخدام منهاية
 ،SVARوباعتبار االستثمار الحكومي الكلي أوضحت النتائج أن االستثمار الحكومي يزاحم االستثمار
الخاص ر م أن االستثمار الحكومي له أثر موجب على النمو االقتصادي على المدى البعيد .لكن
مساهمة بحثنا الحالي خالفا لبحث ) )Mitra, 2006أنه يستثني النطقات على البنية التحتية وتأخذ بعين
االعتبار النطقات االستثمارية اإلنتاجية للحكومة.
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وكذلك دراسة ( (Afonso & Aubyn, 2008التي طبقت على أربعة عشر دولة أوروبية
باإلضافة إلى كندا واليابان والواليات المتحدة األمريكية لمعرفة تأثير إنطا

القطاع الحكومي على

االستثمارات الخاصة ،وذلك باستعمال منهاية االنحدار الذاتي للكمية الموجهه ( .)VARحيث تبين
عبر دوال الرد االندفاعي ( )IRFوجود مزاحمة بشكل عام من االستثمارات الحكومية على
االستثمارات الخاصة .من ااوية أخرى تناولت دراسة ) (Martinez, 2005وكذلك )(Voss, 2002
عالقة االستثمار الحكومي مع االستثمار الخاص على التوالي في عدة مناطق بإسبانيا وأمريكا الشمالية
على التوالي .أوضحت نتائج تلك الدراسات بشكل عام أن االستثمار الحكومي في المشاريع االنتاجية
يصبح عامالً محطزاً لالستثمار الخاص .كما برهنت دراسة ( )Atukeren, 2005على وجود مزيج من
آثار التدافع والدفع بين االستثمار الخاص واالستثمار الحكومي .وانطالقا من بيانات  12دولة نامية من
سنة  0791إلى  ،1111ومع استخدام التكامل المشترك وسببية  Grangerأوضح أن ظاهرة التزاحم
تطسر خصوصا بحام الحكومة وبسياستها النقدية وبنسبة االنطتاح والتبادل الخارجي .كما هدفت دراسة
الباتل ( )Albatil, 2005إلى فحص أثر المزاحمة في االقتصاد السعودي من  0791إلى 1111
بأسعار  0791باستخدام منهاية  VECعبر العالقة بين عاز ميزانية الحكومة واالستثمار الخاص.
وخلصت إلى أن عاز الميزانية يزاحم االستثمار الخاص.
 . 5تحديد نموذج SVAR
نظريا إذا استقر مستوى اإلنتاج وارتطعت النطقات االستثمارية في مشروعات القطاع العام فإن
اإلستثمار الخاص ينخطض .مما يوضح أن النطقات االستثمارية اإلنتاجية للقطاع الحكومي الموسع
(ميزانية النطقات الرأسمالية للحكومة المركزية واستثمار المؤسسات العامة المستقلة في ميزانيتها) تحل
بوجه أو بآخر مكان استثمار المؤسسات الخاصة .حيث أن كل سياسة مالية توسعية أي صدمة بنيوية
موجبة في خزانة الدولة قد تؤدي إلى ارتطاع كلطة الرأسمال المقترض ،وبالتالي تؤدي إلى تضييق
فرص التمويل لمشاريع االستثمار الخاص .ولكن يبقى أن النطقات على البنية األساسية تساهم في تحطيز

وتشايع االستثمار الخاص ،ولذلك يتم عزل النطقات الحكومية على البنية التحتية واإلبقاء فقط على
االستثمار في المشاريع اإلنتاجية للمؤسسات العامة والمستقلة عن ميزانية الحكومة .من جهة أخرى فإن
الصدمات البنيوية الموجبة في نطقات االستثمار الحكومي تولد أيضا مسلسل لردود الطعل في النشاط
االقتصادي أي الناتج المحلي اإلجمالي.
لذلك يبدو أن منهاية متاهة التقهقر الذاتي البنيوية  SVARتصبح مالئمة لدراسة التطاعالت
الحركية بين اإلنطا االستثماري العام )  (GOIونطقات االستثمار الخاص )  (PRIوالناتج المحلي
اإلجمالي ) (GDPباعتبارها متغيرات سنوية حقيقية بأسعار عام 0777م .ألنها تمكننا من عزل كل
حركية في السالسل الزمنية للمتغيرات الثالثة لالقتصاد السعودي إلى ثالثة أنماط من الصدمات الهيكلية
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المتعامدة ،بينما ال نستطيع ذلك انطالقا من النموذج المختزل  VARالذي يعبر عن الصدمات
يرالمتعامدة والتي تطتقر إلى مضمون اقتصادي واضح المعالم لكنها ذات فحوى إحصائي.
يمكن صيا ة الشكل العام لنموذج متاهة التقهقر الذاتي المختزل كما يلي:
C L  X t   t



p

X t  c   Ai X t i   t

()0

i 1

حيث  cتمثل متاهة القواطع الثابتة والعدد  pيمثل أقصى طول لإلبطاء و  Aiالمصطوفة  3 3التي
تتضمن معامالت النظام و   tتدل على متاهة األخطاء العشوائية وتمدنا بالبواقي المختزلة التي
تخضع للطرضيات التالية E  t  t    :و  . E  t  ti   0كما تمثل  C L مصطوفة اإلبطاء
المتعدد الحدود مع  Lعامل اإلبطاء .تشكل  X tاللو اريتم الطبيعي للمتغيرات المعتبرة
. X t  ln PRI t , ln GOI t , ln GDPt 
من أجل اشتقا دوال االستاابة االندفاعية التي تمنح عدة تأويالت اقتصادية ومالية انطالقا من
البواقي المختزلة لنموذج  VARيمكن إعادة صيا ة شكل النموذج البنيوي  SVARللصيغة ( )0كما
يلي (:)1111 ،Breitung et al.
p

AX t  cst   Ai* X t i  But

()1

i 1

حيث تمثل  u tمتاهة الصدمات الهيكلية يرالمشاهدة .انطالقا من الصيل السابقة ( )0و( )1ناد العالقة
الهامة التي تربط بين أخطاء الشكل المختزل   tوالصدمات الهيكلية  u tحسب ما يلي:

A t  But

()1

تشير المصطوفتان  Aو  Bإلى العالقة الخطية بين األخطاء العشوائية الهيكلية والمختزلة .ويمكن
تحديد هذا النظام عبر فرض قيود على بعض عناصر المصطوفتين ،وذلك باالعتماد على النظرية
االقتصادية والمالية .في حين يتم تقدير باقي عناصر المصطوفتين (.)Lutkepohl et al., 1111
بناء على أهمية الطلب في النمو االقتصادي وعلى فرضية المزاحمة يمكن أن نحدد نظام تطاعلي
بين المتغيرات ذات األهمية الخاصة ( .)Mitra, 2006إن العالقة بين األخطاء العشوائية المختزلة
والصدمات البنيوية ،في النموذج  ،)Amisano & Giannini ,1997( ABيمكن تعريطها حسب ما
يلي ،وذلك بداية في المعادلة األولى للنظام ( )1باعتبار أن الصدمات ير المتوقعة في االستثمار
الخاص   tPRIتتأثر بالصدمات البنيوية في االستثمار العام  utGOIكما تتأثر بالصدمات البنيوية الذاتية
 . utPRIولذلك عندما يصح أثر المزاحمة ،ستكون  . b1, 2  0وإن كانت تتااوب بإبطاء وليس بشكل
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آني عند أي تغير في الناتج المحلي اإلجمالي ،فلنطترض إذا أن صدمات االستثمار الخاص ال تستايب
لصدمات العرض أي الناتج المحلي اإلجمالي:

 tPRI  b1, 2utGOI  utPRI

 GOI
GDP
GOI
 t  a2,3 t  ut
 GDP
PRI
GOI
GDP

 t  a3,1 t  a3, 2 t  ut

()1

في حين نعتبر في المعادلة الثانية أن الصدمات يرالمتوقعة لإلستثمار الحكومي تتطاعل أكثر مع
الصدمات يرالمتوقعة في النمو االقتصادي ،وأن الحكومة لها القدرة البنيوية على التحكم إلى حد ما في
بعض المسارات االقتصادية ولذلك فإن االستثمار الحكومي ال يتأثر بالصدمات البنيوية في االستثمار
الخاص أو في الناتج المحلي اإلجمالي .كما توضح المعادلة الثالثة أن الصدمات يرالمتوقعة لإلستثمار
تؤثر في الصدمات ير-المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي .نالحع أن النظام ( )1ذو تشخيص
ناقص ،وذلك ألن عدد العناصر ير-المعلومة هو ( 9أي المعامالت  1والتباينات  ،)1والتي يستوجب
تقديرها عبر  1عناصر من التباين والتغاير والمستخرجة من نموذج  VARالمقدر.
يكون النموذج السابق قابال للتشخيص عندما نستطيع تحديد التأثير التلقائي  a2,3للنمو االقتصادي
على االستثمار الحكومي ( .)Blanchard & Perotti, 1111يمكن أن نحدد قيمة هذا التأثير تبعا
لسياسة الحكومة االستثمارية ،وذلك باعتبار أن االستثمار الحكومي يرتطع بنسبة واحد في المائة عندما
يزيد الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة واحد في المائة .لذلك يستحسن تقدير مرونات-الدخل للنطقات
االستثمارية الحكومية ،أو اعتبار عدة قيم متوسطة لمرونة االستثمار الحكومي اتااص الناتج المحلي
اإلجمالي .كما يمكن للحكومة أن تحدد بشكل إرادي وحر مدى تااوبها مع أي صدمة ير-متوقعة في
الناتج المحلي اإلجمالي.
نظرا ألهمية مبالل المشاريع االستثمارية الحكومية وانخراطها في المدى البعيد فيمكن أن نطترض
أن التغيرات يرالمتوقعة في ماموع االستثمارات الحكومية قد تتساوى على المدى البعيد مع التغيرات
ير-المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي .ولكنها تحتاج إلى االستعدال تبعا للظرفية االقتصادية
وألهميتها على المدى القريب ،وعليه نحتاج إلى تقدير مرونة المدى القريب انطالقا من معادلة
اإلستثمار العام وتطسيرها بالناتج وبمحددات أخرى تحسن المعادلة إحصائيا ،ونحصل على ما يلي:
 . 2  a2,3  3وتم االعتماد على هذا التقدير إليااد حل للنظام ( )1خالفا لما يوجد في عدد من
الدراسات السابقة مثل (.)Mitra, 1111
يبدو من كل معادلة في النظام أن الصدمات يرالمتوقعة تؤثر عليها الصدمات الخارجية المنشأ
مثل صدمات السياسة االقتصادية (من النطقات االستثمارية للحكومة وللمؤسسات العامة) وصدمات
الطلب االستثماري للقطاع الخاص وصدمات في الوضعية العامة للطاعلين والناشطين في "آلة"
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االقتصاد ( .)Breitung et al., 1111ولذلك فإن النموذج المقترح يترجم إلى حد ما النظرة الواقعية
والمختزلة لالقتصاد .بتأويل الصدمة البنيوية لإلستثمار العام كصدمة للسياسة اإلستثمارية للحكومة،
يمكن البرهنة على وجود أثر المزاحمة ونكشف عنه عبر الرد االندفاعي لمتغيرة  PRIعند أي صدمة
سياسية بنيوية في . GOI

 . 6البيانات اإلحصائية واالختبارات التمهيدية
إن مشاهدة ومعالاة قاعيدة البيانيات لمتغييرات النياتج المحليي اإلجميالي  GDPواالسيتثمار فيي القطياع
الخيياص  PRIواالسييتثمار اإلنتيياجي فييي القطيياع العييام  GOIليييس بالعملييية السييهلة خاصيية بالنسييبة
للمتغييرتين األخييرتين .ألننيا نحتياج إلييى تقسييم اإلسيتثمار الكليي إلييى ثالثية مكونيات :اإلسيتثمار الخيياص
ونطقات اإلستثمار الحكومي على المشياريع اإلنتاجيية والنطقيات الحكوميية االسيتثمارية ميع عيزل النطقيات
على البنية األساسية .انطالقيا مين المصيادر المعتميدة للبيانيات اإلحصيائية :مصيلحة اإلحصياءات العامية
والمعلومييات  -واارة اإلقتصيياد والتخطيييط ثييم مؤسسيية النقييد العربييي السييعودي -التقرييير السيينوي 11
( ،1119الرياض) تمت بلورة مختلف المتغيرات الكلية على المسيتوى السينوي مين  0719إليى .1119
وإلدراك تدفقات اإلقتصاد الحقيقي البد من استعمال مؤشرات لألسعار قصد تكميش مختلف المتغيرات،
ولذلك اعتبارنا جميع قيم المتغيرات باألسعار الثابتة لعام .0777
باعتبار لو اريتم المتغيرات تم استعمال اختبار جذر الوحدة ،وبرهنت نتائاه على أن مختلف
المتغيرات لها تكامل بدرجة  0أي ) I(1انظر الادول  0في الملحق .تبرر هذص النتائج اهمية استخدام
نموذج متاهة التقهقر الذاتي بالطوار األولى للمتغيرات .كما تدعو أيضا إلى توظيف اختبار التكامل
المشترك الحتمال وجود عالقات مستقرة على المدى البعيد بين المتغيرات ذات التكامل بدرجة واحدة.
وباستعمال اختبار  Johansenللتكامل المشترك بين المتغيرات الثالثة أو بين كل اوجين ،عبر
إحصائية األثر وإحصائية القيمة المميزة وبافتراض وجود التقاطع واالتااص الزمني الخطي في نموذج
االختبار ،يتضح عدم وجود عالقة تكامل مشترك على المدى البعيد بين االستثمار الخاص واالستثمار
الحكومي اإلنتاجي والناتج المحلي اإلجمالي انظر الادول  1في الملحق .ولذلك نستطيع تقدير نموذج
 VARبالطوار األولى للمتغيرات والتي تدل على نسب نموها وأن المعامالت تؤول على أساس أنها
مرونات .وبالتالي نركز على دراسة عالقة المدى-القريب بين المتغيرات ذات الصلة ،وال نحتاج إذا إلى
تقدير نموذج التقهقر الذاتي مع تصحيح األخطاء أي .VAR-CE

 . 7تقدير النموذج ودوال الرد
لنتييائج تقييدير نمييوذج  VARأهمييية قصييوى ،ألنهييا تمثييل المييدخل األساسييي للنمييوذج البنيييوي وذلييك عبيير
استخدام البواقي المختزلة .ولذلك ينبغي إجيراء فحيوص إحصيائية أساسيية عليى هيذص األخييرة للتأكيد مين
اسيتقرارها .بداييية أوضييحت اختبييارات االرتبيياط اليذاتي ) (Portmanteau Testلبييواقي  VARنايياح
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فرضية العدم أي ياب االرتباط الذاتي حتى اإلبطاء  . h  2,3,,12 hكميا بيين اختبيار االرتبياط
التسلسلي لنطس البواقي فرضية العدم وذلك بغياب هذا النوع من االرتبياط .كيذلك أجرينيا اختبيار الاميع-
المركم ) (Cusum Testلمعرفة ثبات المعامالت في كيل معادلية فرديية ،وتبيين ثباتهيا انظير الشيكل 1
في الملحق ،مما يدل على أن نظام التقهقر الذاتي المختزل ال يشيير إليى احتوائيه عليى معيامالت بنيويية
يرثابتة.
نستطيع بعد الطحص اإلحصائي التركيز على التحليل البنيوي ،3وذلك بتقدير  Aو  Bأي
مصطوفات التأثيرات المعاصرة للصدمات البنيوية الثالثة  uti1, 2,3بطريقة الترجيح األقصى
) .4(Maximum Likelihoodتظهر نتائج تقدير المعامالت البنيوية في الادول  1التالي:

جدول  :1تقدير أثر-المعامالت لنموذج AB
P-Value

Coefficient

0.033

-0.0606

0.036

0.1112

0.120

-0.0776

Parameter
GOI
bPRI
PRI
aGDP
GOI
aGDP

في النظام ( ،)1تطترض المعادلة ( )0بأن الهزات الحديثة ( )Innovationsفي االستثمار الخاص تتيأثر
بصدمات خارجيية المنشيأ تحيدث فيي السياسية االسيتثمارية للحكومية وفيي الوضيع االقتصيادي العيام .إن
نتائج التحليل تدعم بشكل قوي وجود وصحة مبدأ المزاحمية ،حييث أنيه عنيد حيدوث صيدمة سياسيية فيي
 GOIبنسيييبة  %0يصيييادفها انخطييياض معنيييوي للتقلبيييات يرالمتوقعييية فيييي االسيييتثمار الخييياص بنسيييبة
 .%1.110كما يبدو أن تااوب الناتج  GDPللصدمات ير-المتوقعة في االستثمار العام ذو إشارة ير
صحيحة مبدئيا ،ألنها تيؤدي إليى تراجيع النميو االقتصيادي وقيد تشيير إليى أهميية التحطييز وفيتح الطيرص
االستثمارية للقطاع الخاص ،ولكنهيا دون معنويية إحصيائية حتيى عنيد مسيتوى معنويية  ،%01وليذلك ال
يعتد بنتياته.
3

(Structural

)(Structural Decomposition

u it

)Factorization

yit

P

Impulsions

vt  Put ~ 0,D
4

D
Analytic solution

B A
Numerical Optimization Methods
AB
Amisano & Giannini, Scoring Algorithm, 1997
& Lütkepohl, Chapter 4, 2004
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Breitung & Brüggemann

الشكل  :1دوال الردود االندفاعية على الصدمات البنيوية في النطقات االستثمارية الحكومية
Impulse Responses to Structural One Standard Deviation Innovations ± 2 S.E.
Response of DLGDP to Structural Shock of DLGOI

Response of DLPRI to Structural Shock of DLGOI

Response of DLGOI to Structural Shock of DLGOI
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استنادا إلى تقدير نموذج  SVARفإن صدمة في الرواج االقتصادي عندما تحدث في النطقات
IPR
االستثمارية الخاصة  uفقد تزيد في مستوى االستثمار بشكل فوري كما تعمل على ايادة نطقات

القطاع الحكومي خالل ما يزيد قليال عن سنتين انظر الشكل  .51وينشأ عن ذلك تحرك في النشاط
االقتصادي يؤدي إلى مزيد من النمو في الناتج المحلي اإلجمالي .بينما أن دالة الرد االندفاعي لالستثمار
الخاص عند حدوث صدمة في سياسة االستثمار للمؤسسات اإلنتاجية الحكومية توجد تحت الصطر خالل
فترات الصدمة.

يتضح إذا أن الصدمة الموجبة في اإلستراتياية االستثمارية للمؤسسات اإلنتاجية الحكومية u GOI
قد تؤدي في المدى القريب إلى تراجع الاهود االستثمارية في القطاع الخاص ،مما يدل على ترجيح أثر
المزاحمة بين القطاعين في االقتصاد السعودي .وذلك ألن االستثمار الخاص يتطاعل عبر االستاابة
االندفاعية عند أي صدمة سياسية تحدث في االستثمار اإلنتاجي العام .كما يتضح أيضا أن اآلثار
الحركية للصدمة البنيوية في استثمار المؤسسات الحكومية على االستثمار الخاص والناتج المحلي
اإلجمالي ناجعة ومتناسقة مع فرضية المزاحمة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد .وذلك ألن أثر
المزاحمة وإن ضعف بشكل تدرياي خالل الثالث سنوات الالحقة ،فسرعان ما يبرا من جديد وإن
تقلص بشكل ططيف جدا ثم يتزايد ويبقى سالبا حتى على المدى البعيد .مما يبرهن على أن المزاحمة لها
أثر إجمالي دائم وسالب في المدى القريب وحتى البعيد.6
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في حين ،أن الصدمة في سياسة االستثمار للمؤسسات الحكومية تزيد من االستثمار العام اإلنتاجي
بشكل سريع في السنة األولى وبشكل تناقصي خالل أقل من سنتين ،ثم عند السنة الثانية ينخطض الاهد
االستثماري لهذص المؤسسات التابعة للدولة ويصل إلى أدنى مستوى له.
إن دالة رد االندفاع للناتج المحلي اإلجمالي ،ر م ضعف المعنوية اإلحصائية ،عند االنحراف
المعياري األحادي في الصدمة البنيوية لإلستثمار العام ،تدعم أيضا أثر المزاحمة .حيث أن قيمة هذص
الدالة تظل تحت الصطر .وهذا االستنتاج يمكن تطسيرص باعتبار التداخل أو المزج الحاصل في مسارات
االستثمار العام والخاص .وذلك ألن الراجح أنه بسبب المزاحمة تكون هناك مسارات مشتركة
GOI
GOI
 bPRI
لإلستثمار العام والخاص  0
 aGDPلم تؤدي عند ردها على الصدمة البنيوية إلى نمو في

الناتج .وكأن االنخطاض في االستثمار الخاص يصد ردا إياابيا من جانب الناتج المحلي اإلجمالي عند
أي صدمة في االستثمار العام ،مما يؤدي إلى تراجع نسبي في الناتج .ولكأن أثر المزاحمة إن لم يتحول
على المدى البعيد إلى أثر دفع فإنه في النهاية يؤثر سلبا على النمو االقتصادي عبر تعطيل النشاط
االقتصادي الحر في شتى القطاعات.
كذلك إذا كان الطلب الطعلي الموجه للقطاعات اإلنتاجية الحكومية أقل من الطلب المرتقب الذي
على أساسه تزايد حام االستثمارات في القطاع العام ،فإن تراجع نسبة استعمال اآللة اإلنتاجية بسبب
الركود االقتصادي في الخارج ولغيرص من األسباب يؤثر سلبا على عوائد االستثمار ،مما يؤدي بالتالي
إلى تراجع الناتج المحلي.
خالل العقود األربعة الماضية يمكن الازم بدون شك أن االستثمار الحكومي بما فيه اإلنطا على
البنية التحتية له آثار موجبة على االقتصاد في المدى البعيد وإن كانت آثارص على المدى القريب أقل
إياابية .لكن نتائج البحث توضح بأن االستثمار العام اإلنتاجي عند استثناء النطقات على البنية التحتية
يزاحم القطاع الخاص على المدى القريب بدرجة عالية وحتى على المدى البعيد لكن بدرجة وبحدة أقل.
يمكن كذلك االستنتاج بأن االقتصاد السعودي قد خطى خطوات مهمة في التنمية لكن بتحقيق مستويات
هائلة في حام االستثمار الحكومي ،ولذلك يتزاحم مع االستثمار الخاص في التمويل وفي فرص اإلنتاج
والمساهمة في النمو االقتصادي.
لو أخذنا بعين االعتبار االستثمار الحكومي الكلي بما فيه النطقات على البنية التحتية ألمكننا أن
نصل إلى انقالب في أثر المزاحمة ليصير أثرا للدفع في المدى البعيد ،وذلك عندما تصبح قيمته فو
الصطر ) .(Mitra, 2006إال أن استثناء النطقات على البنية األساسية أفرا التأثير الدائم والخالص
لمزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص و ياب التكامل سواء على المدى القريب أو البعيد .قد تعكس هذص
المزاحمة وجود احتكار جزئي للموارد واألصول المالية من جانب القطاع العام ،وأن القطاع الخاص لم
يرقى بعد لمنافسة القطاع العام في توظيف األصول المالية في االستثمار اإلنتاجي خاصة يرالنططي.
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كذلك يمكن توسيع نظام  SVARبإدراج النطقات االستهالكية الحكومية والتي تساهم بشكل فعال
في الطلب الكلي ويمكنها أن تضيف معلوماتية هامة تبين الدور االستراتياي لميزانية الدولة .وتتيح
أيضا تحليل ما إذا كانت النطقات االستهالكية أكثر مزاحمة من االستثمار الحكومي لالستثمار الخاص.
كما يمكن في األبحاث المقبلة التدقيق والتحليل في تكاليف المدى القريب للمزاحمة مع األخذ باالعتبار
إمكانية فوائد المدى البعيد لالستثمار الحكومي على االستثمار الخاص .وترتبط هذص التكاليف بطرص
االستثمار الضائعة لدى القطاع الخاص ،ومستوى الكطاءة االقتصادية ومستوى توظيف الموارد البشرية
ذات المهارات المختلطة وما يترتب عليه من تحسين المستوى العام للمعيشة.

 . 8الخاتمة
يبدو أن مبدأ المزاحمة ينطبق على اإلقتصاد السعودي بدرجة عاليية فيي الميدى القرييب ولكين بحيدة أقيل
على المدى البعيد ،وذلك ألن ارتطاع اإلستثمار اإلنتاجي للمؤسسات العامة يقلص بشكل دائم مين رؤوس
األمييوال المتاحيية للقطيياع الخيياص .ممييا يوضييح أن تكيياليف التنمييية االقتصييادية كانييت هائليية وااحمييت
االستثمار الخاص في سو التمويل وفي فرص اإلنتاج والمساهمة في النمو االقتصادي .حيث اوضحت
دوال الردود االندفاعية البنيوية لالستثمار الحكومي على االسيثمار الخياص فيي االقتصياد السيعودي مين
خالل األثار الحركية للصدمة البنيوية انها متناسقة مع فرضية أثير المزاحمية فيي اليدى القرييب والبعييد.
كما أفرات تلك الدوال أن أثر المزاحمية يكيون ضيعيطا خيالل اليثالث سينوات الالحقية ولكنيه يتزاييد بعيد
ذلك ويبقى سيالبا حتيى عليى الميدى البعييد .مميا يثبيت أن أثير المزاحمية االجميالي يبيدو سيالبًا فيي الميدى
القريب والبعيد.
يبدو أن االسيتثمارات اإلنتاجيية للقطياع الحكيومي تيزاحم النشياط االسيتثماري فيي القطياع الخياص.
لكيين هييل هييذص المزاحميية الحقيقييية تضييعف فعليييا المتيياح ميين المييوارد الرأسييمالية القابليية لالسييتثمار فييي
المؤسسييات الخاصييةا إذا كانييت هنيياك ططييرة مالييية واتايياص االدخييار نحييو شييراء األورا المالييية ومييع
افتراض كطاءة سو الرأسمال ،يمكن أن نستبعد وجود أثر للمزاحمية الماليية .ولكين هايرة رأسيمال إليى
الخارج حتى وإن كانت نسبة الطائدة الحقيقية ير مرتطعة ،قد تكون سببا في تزامن المزاحمة الماليية ميع
المزاحمة االقتصادية الحقيقية.
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الملحق
شكل  :0نصيب الطرد من االستثمار السعودي في القطاع الحكومي والخاص
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جدول  :1اختبار جذر الوحدة
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تم تطبيق اختبار  ADFGLSعلى مختلف المتغيرات والذي يعتمد على مقاربة  ERSنظرا لحام العينة بخالف االختبارات
التقليدية األخرى ،مع طول إبطاء يساوي  0بناءا على معيار ( AICإال أننا أخذنا بمعيار  SICفي تحليل  )GDPواعتبار
التقاطع واإلتااص الخطي في نموذج االختبار ) .(Davidson, 1987ناد أن القيم الحرجة عند مستويات المعنوية %0
و %2و %01هي على التوالي  -1.99و  -1.07و  .(Elliott-Rothenberg-Stock, 1996, Table 1) -1.97وبرهن
االختبار على أن مختلف المتغيرات لها تكامل بدرجة  0أي ).I(1

جدول  :2اختبار التكامل المشترك
]Trace [CV

]Max Eigen Value [CV
)(PV
]19.941 [25.823
)(0.25
]16.342 [19.387
)(0.13
]2.501 [12.518
)(0.93

H0

)(PV
]38.784 [42.915
)(0.12
]18.842 [25.872
)(0.29
]2.501 [12.518
)(0.93

r=0
r=1
r=2

يبييدو ميين المؤكييد ميين هييذا اإلختبييار التتييابعي أن نقبييل فرضييية العييدم أي قبييول ييياب أييية عالقيية تكامييل مشييترك خطييية بييين
المتغيييرات الثالثيية ،كمييا توضييح ذلييك قيميية إحصييائية األثيير ) .(Traceكمييا ال تتعييارض إحصييائية القيميية المميييزة (Eigen
) Valueمع عدم وجود معادالت-مقاصد المدى البعيد بين الناتج المحلي اإلجمالي واإلستثمار الخياص واإلسيتثمار الحكيومي
اإلنتاجي ،ألن القيم الدنيا لمؤشر القيم المميزة أقل من القيم الحرجة لتوايع .Osterwald-Lenum

شكل :1اختبار الامع-المركم )(Cusum Test
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