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 أثـر تقلبات أسعار النفط الخام على الصادرات غيـر النفطية 
في اململكة العربية السعودية

د. هالة سميـر عبد الحميد الغاوي

 مدرس اقتصاد
 املعهد العالي للعلوم اإلدارية 

 والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

باستخدام بيانات سنوية تغطي الفتـرة من عام 2000 حتـى عام 2018 تم تقديـر تأثيـر التقلب في أسعار النفط الخام 
علــى الصــادرات غيـــر النفطيــة الســعودية، وقــد تــم اختيــار كل مــن قطاعــي الصــادرات مــن الصناعــات التحويليــة، والصــادرات 
 ARDL الزراعيــة، وكذلــك الصــادرات عاليــة التقنيــة لتمثــل الصــادرات غيـــر النفطيــة. وقــد اتبعــت الدراســة تطبيــق نمــوذج
لدراســة العالقــة التوازنيــة بيـــن كل مــن التقلــب فــي أســعار النفــط، والقطاعــات التصديـــرية الثالثــة. وأشــارت النتائــج إلــى أن 
 بالتقلب بسعر النفط، بينما لم تشر النتائج إلى وجود عالقة 

ً
قطاع صادرات الصناعات التحويلية هو القطاع األكثـر تأثـرا

توازنية طويلة األجل يتأثـر من خاللها قطاعي الصادرات الزراعية أو املنتجات عالية التقنية بالتغيـر في أسعار النفط. وتو�صي 
الدراســة بضــرورة زيــادة االســتثمارات لهذيـــن القطاعيـــن لتأميـــن حصيلــة صــادرات مســتقرة تضمــن اســتقرار معــدالت النمــو 

االقتصــادي للمملكــة.

الكلمات املفتاحية: هيكل امللكية، أسعار النفط، الصادرات غيـر النفطية، نموذج ARDL، التكامل املشتـرك.

املقدمة

تســتهدف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية إحــداث تغييـــر هيكلــي إيجابـــي فــي األوزان النســبية لعناصــر القيمــة املضافــة 
فــي االقتصــاد الكلــي، بحيــث يحــدث تــوازن فيمــا بيـــن املصــادر النفطيــة، واملصــادر غيـــر النفطيــة بالشــكل الــذي يحقــق التنويــع 

االقتصــادي Economic Diversification فــي مصــادر الدخــل والنمــو االقتصــادي.

وتأتـــي أهميــة تحقيــق هــدف التنويــع االقتصــادي كــرد فعــل للتقلــب املســتمر فــي أســعار النفــط الخــام، ممــا يجعــل حصيلــة 
الصادرات النفطية الســعودية متقلبة بشــكل قد يضر بأهداف النمو املســتدام Sustainable Growth، والذي يعتمد بشــكل 
كبيـــر علــى ضــرورة توفيـــر مصــادر التمويــل املســتقرة غيـــر املتذبذبــة مــن عــام إلــى آخـــر. فالنفــط كســلعة خــام تتقلــب أســعاره 
مــن عــام إلــى عــام شــأنه فــي ذلــك شــأن أغلــب الصــادرات األوليــة التـــي تعانــي مــن تقلــب أســعارها، ســواء باالرتفــاع أو االنخفــاض. 
وذلــك علــى عكــس الصــادرات املصنعــة Manufacturing أو الصــادرات عاليــة التكنولوجيــا High-Tech Exports، والتـــي تتميـــز 
 مســتقرة يمكن االعتماد على 

ً
باســتقرار الطلب عليها ومن ثم إســتقرار أســعارها بالشــكل الذي يؤمن ملنتجيها ومصدريها دخوال

حصيلتهــا بــدون مخاطــرة فــي ضمــان اســتقرار معــدالت النمــو االقتصــادي وغيـــره مــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي.

وفــي هــذا الســياق تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل تأثيـــر التقلــب فــي أســعار النفــط علــى أداء الصــادرات غيـــر النفطيــة 
بهــدف الوقــوف علــى مــدى اســتعداد االقتصــاد الســعودي لالعتمــاد علــى الصــادرات غيـــر النفطيــة كمحـــرك للنمــو االقتصــادي 

فــي الســنوات القادمــة.

 *  تم استالم البحث في نوفمبر 2019، وقبل للنشر في مارس 2020، وتم نشره في  يونيو 2020.
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باســتخدام بيانــات ســنوية تغطــي الفتـــرة مــن عــام 2000 حتـــى عــام 2018 تــم تقديـــر تأثيـــر التقلــب فــي أســعار النفــط الخــام علــى 
الصــادرات غيـــر النفطيــة الســعودية، وقــد تــم إختيــار كل مــن قطاعــي الصــادرات مــن الصناعــات التحويليــة، والصــادرات الزراعيــة، 
وكذلــك الصــادرات عاليــة التقنيــة لتمثــل الصــادرات غيـــر النفطيــة. وقــد إتبعــت الدراســة تطبيــق نمــوذج ARDL لدراســة العالقــة 
التوازنيــة بيـــن كل مــن التقلــب فــي أســعار النفــط، والقطاعــات التصديـــرية الثالثــة. وأشــارت النتائــج إلــى أن قطــاع صــادرات الصناعــات 
 بالتقلــب بســعر النفــط، بينمــا لــم تشــر النتائــج إلــى وجــود عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل يتأثـــر 

ً
التحويليــة هــو القطــاع األكثـــر تأثـــرا

فــي أســعار النفــط. وتو�صــي الدراســة بضــرورة زيــادة  مــن خاللهــا قطاعــي الصــادرات الزراعيــة أو املنتجــات عاليــة التقنيــة بالتغيـــر 
االســتثمارات لهذيـــن القطاعيـــن لتأميـــن حصيلــة صــادرات مســتقرة تضمــن اســتقرار معــدالت النمــو االقتصــادي للمملكــة.
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يســتعرض القســم الثانــي تطــور أداء االقتصــاد الســعودي ومصــادر النمــو االقتصــادي ملقارنــة مســاهمة القطــاع النفطــي 
بمساهمة القطاعات غيـر النفطية في نمو الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفتـرة من عام 2000 حتـى عام 2018 في االعتماد على 
البيانــات املنشــورة فــي قاعــدة البيانــات املاليــة العاليمــة )International Financial Statistics, IFS( لــدى صنــدوق النقــد الدولــي 
)IMF, 2019(، ويـركز هذا القسم على تحليل معدالت النمو في الصادرات النفطية باملقارنة بمعدالت النمو في الصادرات غيـر 
النفطية خالل الفتـرة املذكورة، كما يـربط ذلك بالتغيـر في األسعار العاملية للنفط الخام خالل تلك الفتـرة. أما القسم الثالث 
فيـركز على عرض للنموذج القيا�صي Econometric Model الذي يتم من خالله تحديد تأثيـر التقلب في أسعار النفط كمتغيـر 
مستقل على الصادرات غيـر النفطـــــــــــــــــية في االقتصاد السعـــــــــــودي خالل فتـرة الدراسة، وتطبق هذه الدراســـــــــــــــــــــــة نموذج متجه 
 Pesaran,( الــذي قدمــه بيـــزران وآخـــرون Autoregressive Distributive Lags )ARDL( االنحــــــــــــدار الذاتـــي لالبــــــــــــــــــطاء املــوزع
Shin & Smith, 2001( دراســة العالقــة التوازنيــة طويلــة األجــل أو التكامــل املشتـــرك Cointegration بيـــن التقلــب فــي أســعار 
النفط، وبيـن التغيـر في الصادرات غيـر النفطية للمملكة العربية السعودية، ويـركز القسم الرابع على تحليل نتائج الدراسة 
التجـريبية Empirical Results في حيـن يتم عرض النتائج ومضامينها على مستوى السياسة االقتصادية في القسم الخامس.

أسعار النفط وتطور أداء الصادرات النفطية وغيـر النفطية

تطور الناتج املحلي اإلجمالي في القطاعات النفطية وغيـر النفطية 1-

علــى الرغــم مــن كبـــر حجــم االقتصــاد الســعودي إذا مــا اعتمدنــا علــى قيمــة الناتــج املحلــي اإلجمالــي GDP والتـــي بلغــت 
املحلــي  الناتــج  نمــو  أن  )World Bank )2019 إال  الدولــي  البنــك  لبيانــات   

ً
2018 وفقــا للعــام  أمريكــي  700مليــار دور  حوالــي 

اإلجمالــي يعانــي مــن التذبــذب الشــديد مــن عــام إلــى آخـــر، ويتضـــح ذلــك مــن الشــكل رقــم )1(.
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Fig. 1 Growth rates for GDP, Non-oil GDP and Oil GDP in Saudi Arabia (20002018-)

حيــث يتضـــح مــن الشــكل رقــم )1( التقلــب الشــديد فــي معــدالت نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وأن هــذا التقلــب مرتبــط بشــكل 
 أن هــذا التذبــذب فــي معــدالت النمــو لــكل 

ً
 فــي معــدالت نمــو الناتــج مــن النفــط Oil GDP. ومــن املالحــظ أيضــا

َ
كبيـــر بالتقلــب أيضــا

مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي والناتــج مــن النفــط قــد وصــل إلــى مســتويات ســالبة، حيــث حقــق الناتــج املحلــي اإلجمالــي أقــل نمــو ســالب 
وصــل إلــى 2.8-% فــي العــام 2009، وهــو العــام الــذي تـــراجع فيــه النمــو فــي القطــاع النفطــي إلــى أقــل مســتوياته خــالل فتـــرة الدراســة 
والتـــي وصــل فيهــا إلــى 9.5-%. وهــذا يعنــي أن إنخفــاض نمــو القطــاع النفطــي يــؤدي بشــكل واضـــح إل إنخفــاض مصاحــب فــي نمــو 
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الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســعودي. غيـــر أن املالحــظ أيًضــا مــن 
خــالل تحليــل بيانــات الجــدول رقــم )1( أن إنخفــض معــدل نمــو 
الناتــج غيـــر النفطــي بنســبة 9.5% لــم يتـــرتب عليــه إنخفــاض فــي 
أو  النســبة  بنفــس  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  فــي  النمــو  معــدال ت 
حتـــى بنســبة مقاربــة، بــل جــاء االنخفــاض بســبة أقــل بكثيـــر وهــي 
2.8% فقــط. أي أن مرونــة الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي  االقتصــاد 

الســعودي أصبحــت أقــل وهــذا أمــر جيــد.

ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو االســتقرار النسبـــي فــي الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي للقطاعــات غيـــر النفطيــة، حيــث حقــق هــذا 
الناتج متوسط نمو سنوي موجب يعادل 5.4% وهو ما يمثل 
املتوســط  مــن  وأكثـــر  النفطــي،  القطــاع  فــي  املتحقــق  ضعــف 
الــذي  اإلجمالــي  املحلــــــــــــــــــــــــــــــي  الناتــج  فــي  النمــو  ملعــدل  العــام 
بلــــــــــــــــــــــــغ 3.6 % خــالل الفــــــــتـــرة مــن عــام 2000 إلــى عــام 2018 
علــى النحــو املوضـــح فـــــــــــــــــــــــــــي الجــدول رقــم )1(. معنــى ذلــك ان 
اســتقرار معــدالت النمــو فــي القطاعــات غيـــر النفطيــة ســاهم 
الســلبية  للصدمــات  الســعودي  االقتصــاد  تعــرض  تقليــل  فــي 

الناتجــة مــن تقلــب أســعار النفــط خــالل فتـــرة الدراســة.

تطور أسعار النفط والصادرات غيـر النفطية في االقتصاد السعودي 2-

يعــرض الشــكل رقــم )2( تطــور معــدالت التغيـــر الســنوي لــكل مــن أســعار النفــط العامليــة، وكذلــك عــدد مــن الصــادرات 
فــي القطاعــات غيـــر النفطيــة الســعودية، مثــل صــادرات قطــاع الصناعــة التحويليــة Manufactures، والصــادرات الزراعيــة 
Agricultural باإلضافــة للصــادرات مــن املنتجــات عاليــة التكنولوجيــا High-tech Exports. وبالنظــر إلــى تطــور هــذه املتغيـــرات 
األربعة بما فيها أسعار النفط نالحظ وجود تذبذب واضـح لكافة هذه املتغيـرات خالل فتـرة الدراسة )2000-2018( وخاصة 
فــي الصــادرات عاليــة التكنولوجيــا وذلــك علــى النحــو املوضـــح بالجــدول رقــم )2( الــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الخصائــص 

اإلحصائيــة ملتغيـــرات النمــوذج األربعــة مثــل املتوسط،واالنحـــراف املعيــاري، وغيـــرهما.     
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Table (1) 
Data description for growth rate of GDP, Oil GDP 

and Non-oil GDP for Saudi Arabia (20002018-)

Variable
GDP_

GROWTH_
RATE

NON_
OIL_GDP_

GROWTH_RATE

OIL_GDP_
GROWTH_

RATE
 Mean  3.644535  5.448322  2.116042
 Median  3.678471  5.508927  2.849615
 Maximum  11.24206  9.549023  17.40899
 Minimum -2.819174  0.226617 -9.544853
 Std. Dev.  3.832392  2.854501  6.537952
 Skewness  0.145733 -0.140372  0.368548
 Kurtosis  2.489145  1.852094  3.089585
 Jarque-Bera  0.273857  1.105568  0.436475
 Probability  0.872033  0.575346  0.803934
 Sum  69.24617  103.5181  40.20480
 Sum Sq. Dev.  264.3700  146.6671  769.4067
 Observations  19  19  19
Source: Calculated by author depending on IMF )2019(   
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املنهجية

تطبــق هــذه الدراســة منهجيــة ARDL لدراســة العالقــة 
التوازنية طويلة االجل بيـن كل من أسعار النفط والصادرات 
لتمثــل  قطاعــات  ثالثــة  إختيــار  تــم  وقــد  النفطيــة،  غيـــر 
الصناعــات  صــادرات  فــي:  تتمثــل  النفطيــة  غيـــر  الصــادرات 
التحويليــة، والصــادرات الزراعيــة الخــام، وصــادرات املنتجــات 
عــام  مــن  املمتــدة  الفتـــرة  الدراســة  وتغطــي  التقنيــة.  عاليــة 

.2018 عــام  حتـــى   2000

علــى  املشتـــرك  التكامــل  اختبــار  فــي  الدرســة  تعتمــد 
 Pesaran,(  تطبيــق منهجيــة اإلبطــاء املــوزع لإلنحــدار الذاتـــي
التقليديــة  املنهجيــات  عــن  كبديــل   )Shin & Smith, 2001
)Johansen & Juselius, 1990( فــي التكامــل املشتـــرك عنــد

.)Gregory & Hansen, 1996(و

املنهجيــات  تلــك  عــن   ARDL منهجيــة  يميـــز  مــا  وأهــم 
التقليديــة يتمثــل فــي إمكانيــة إجـــراء اختبــار التكامــل املشتـــرك 
لــم  الزمنيــة طاملــا  النظــر عــن درجــة تكامــل السالســل  بغــض 

تتجــاوز الدرجــة األولــى، وبغــض النظــر عــن تســاوى أو عــدم تســاوى درجــة التكامــل فيمــا بيـــن تلــك املتغيـــرات، وهــذا التســاوى فــي 
 ملنهجيــة 

ً
 يتـــرتب علــى عــدم توافــره عــدم القــدرة علــى إجـــراء اختبــار التكامــل املشتـــرك وفقــا

ً
 ضروريــا

ً
درجــة التكامــل يعــد شــرطا

 ملنهجيــة ARDL فــي ظــل عــدم تســاوى درجــة التكامــل وهــو مــا يعطــى 
ً
Johansen. بينمــا يمكــن إجـــراء اختبــار التكامــل املشتـــرك وفقــا

ميـــزة كبـــرى فــي حالــة إختــالف مســتويات إســتقرار السالســل الزمنيــة ملتغيـــرات الدراســة.

ويتم تقديـر تأثيـر التقلب في أسعار النفط على الصادرات غيـر النفطية من خالل تقديـر املعادالت التالية:
    )1(

     )2(
     )3(

إلــى اللوغارتــم الطبيعــي للصــادرات قطــاع الصناعــة التحويليــة،  أســعار النفــط بالــدوالر  حيــث تشيـــر 
،  تمثــل حــدود الخطــأ   ، األمريكــي،  الصــادرات الزراعيــة، و صــادرات الصناعــات عاليــة التكنولوجيــا. 

، تباينهــا ثابــت.
ً
 طبيعيــا

ً
موزعــة توزيعــا

وبالتالــي فــإن الدراســة ســوق تقــدر ثالثــة نمــاذج ملعرفــة تأثيـــر تقلــب أســعار النفــط علــى الصــادرات غيـــر النفطيــة فــي 
اململكــة  العربيــة الســعودية، ويمكــن عــرض نمــوذج ARDL للمعــادالت الثــالث الســابقة علــى النحــو التالــي:

 للمعادلة التالية:
ً
وفقا

Model 1:

Model 2:

 Table (2) 
 Data description of model variables (in natural

 logarithm)

Variable OIL_PRICE MANUF HTEC AGRI
 Mean  3.927918  28.34243  25.63142  22.69265
 Median  4.021167  28.42256  25.96028  22.60024
 Maximum  4.516120  29.21683  27.51932  24.29422
 Minimum  3.127199  27.03148  23.88439  22.09019
 Std. Dev.  0.485083  0.729906  1.014165  0.547256
 Skewness -0.335828 -0.473990 -0.299614  1.327375
 Kurtosis  1.800011  1.861183  2.345037  5.101904
 Jarque-Bera  1.418322  1.646678  0.591038  8.599276
 Probability  0.492057  0.438964  0.744145  0.013573
 Sum  70.70253  510.1637  461.3655  408.4676
 Sum Sq. Dev.  4.000189  9.056965  17.48503  5.091316
 Observations  18  18  18  18
  Source: Calculated by author depending on World Bank )2019(  
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Model 3:

 ، ،  مرونــات النمــوذج فــي األجــل القصيـــر، بينمــا تمثــل املعامــالت  ،  ، ، حيــث تمثــل املعامــالت 
، التغيـــر النسبـــي  ،مرونــات النمــوذج فــي األجــل الطويــل. فعلــى ســبيل املثــال، تمثــل قيمــة املعامــل  ، ، ،  ،
1%. كمــا يمثــل املعامــل   فــي ســعر النفــط بنســبة  فــي قيمــة صــادرات قطــاع الصناعــة التحويليــة نتيجــة التغيـــر النسبـــي 
التغيـــر النسبـــي فــي قيمــة الصــادرات الزراعيــة نتيجــة التغيـــر النسبـــي فــي ســعر النفــط الخــام بنســبة 1%، كمــا يمثــل املعامــل 
 التغيـــر النسبـــي في صادرات املنتجات عالية التكنولوجيا الســعودية نتيجة التغيـــر النسبـــي في ســعر النفط الخام بنســبة 

ــر  1%. وبالتالــي عنــد تقديـــر هــذه املعامــالت نحصــل علــى أثـ
تقلبــات ســعر النفــط الخــام علــى عــدد مــن الصــادرات غيـــر 
والقطــاع  التحويليــة،  الصناعــة  قطاعــات  فــي  النفطيــة 

الزراعــي، وقطــاع املنتجــات عاليــة التقنيــة.

ولكــي يتــم اختبــار مــدى وجــود عالقــة توازنيــة طويلــة 
األجــل بيـــن ســعر النفــط الخــام Oil، وبيـــن كل الصــادرات 
التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  مــن  لــكل  النفطيــة  غيـــر 
manuf، وقطــاع الزراعــي agri، واملنتجــات عاليــة التقنيــة 

التاليــة: الفــروض  اختبــار  ينبغــي   htec

,   ,   
,

الفــروض  رفــض  تــم  إذا  املشتـــرك  التكامــل  ويتحقــق 
الفــروض  رفــض  علــى  القــدرة  عــدم  حالــة  فــي  أمــا  الســابقة، 
عالقــة  وجــود  عــدم  إلــى  ستشيـــر  النتائــج  فــإن  الســابقة، 
توازنيــة طويلــة األجــل فيمــا بيـــن ســعر النفــط، والصــادرات 

غيـــر النفطيــة فــي األجــل الطويــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم تطبيــق نمــوذج 
.Vector Autoregression )VAR( األجــل  قصيـــر 

نتائج الدراسة التجـريبية:

اختبار استقرارية السالسل الزمنية: جذر الوحدة 1-

يجــب التأكــد مــن درجــة اســتقرارية السالســل الزمنيــة ملتغيـــرات 
الدراسة، حيث يشتـــرط لتطبيق نموذج ARDL أال تـــزيد درجة تكامل 
أي سلســلة زمنيــة عــن الدرجــة األولــى )I)1 ، وبالتالــي يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود سلســلة زمنيــة متكاملــة مــن الدرجــة الثانيــة )I)2 ولتحقيــق 
لتحديــد   Unit Root Test الوحــدة  جــذر  اختبــارات  إجـــراء  تــم  ذلــك 
 PP, ADF درجــة تكامــل السالســل الزمنيــة. حيــث تــم تطبيــق اختبــار
وكذلــك اختبــار  KPSS. وأشــارت نتائــج تلــك االختبــارات إلــى أن جميــع 
أصبحــت  بينمــا  املســتوى،  عنــد  مســتقرة  غيـــرة  الزمنيــة  السالســل 
مســتقرة بعــد أخــذ الفــرق األول، وهــذا يعنــي أنهــا متكاملــة مــن الدرجــة 

ARDL وبالتالــي يمكــن تطبيــق نمــوذج .I)1( ،األولــى

Table (3) 
Data description of model variables (in natural logarithm) 

Variable OIL_PRICE MANUF HTEC AGRI
 Mean  3.927918  28.34243  25.63142  22.69265
 Median  4.021167  28.42256  25.96028  22.60024
 Maximum  4.516120  29.21683  27.51932  24.29422
 Minimum  3.127199  27.03148  23.88439  22.09019
 Std. Dev.  0.485083  0.729906  1.014165  0.547256
 Skewness -0.335828 -0.473990 -0.299614  1.327375
 Kurtosis  1.800011  1.861183  2.345037  5.101904
 Jarque-Bera  1.418322  1.646678  0.591038  8.599276
 Probability  0.492057  0.438964  0.744145  0.013573
 Sum  70.70253  510.1637  461.3655  408.4676
 Sum Sq. Dev.  4.000189  9.056965  17.48503  5.091316
 Observations  18  18  18  18
  Source: Calculated by author depending on World Bank )2019(   

Table (4)
Model1: Dependent Variable: MANUF

Method: ARDL
(Selected Model: ARDL(1, 0

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
OIL_PRICE 0.446063 0.797362 0.559423 0.5847

C 28.14553 3.772994 7.459735 0.0000
F-statistic= 10.64 ( Cointegration)

Table (5)
Model2: Dependent Variable: AGRI

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

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
OIL_PRICE -0.261238 0.825217 -0.316569 0.7566

C 23.88205 3.480876 6.860932 0.0000
F-statistic=  0.983248 (NO Cointegration)
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-2 ARDL نتائج تطبيق نموذج

 ARDL 3، 4، 5 نتائــج تطبيــق نمــوذج  تعــرض الجــداول أرقــام 
للمعــادالت مــن 4،5،6، حيــث تشيـــر نتائــج هــذه الجــداول إلــى وجــود 
الصناعــات  قطــاع  وصــادرات  النفــط،  أســعار  بيـــن  مشتـــرك  تكامــل 
التحويليــة فقــط، بينمــا ال يوجــد تأثيـــر أو عالقــة توازنيــة طويلــة االجــل 
بيـــن التقلــب فــي أســعار النفــط الخــام، وبيـــن صــادرات القطــاع الزراعــي 
أو صــادرات املنتجــات عاليــة التقنيــة فــي االقتصــاد الســعودي خــالل 

الفتـــرة مــن 2000 حتـــى 2018.

النتائج والتوصيات

النفــط الخام،والصــادرات  بيـــن ســعر  التوازنيــة طويلــة األجــل  ARDL لتقديـــر العالقــة  نتائــج تطبيــق نمــوذج  تشتيـــر 
غيـــر النفطيــة ممثلــة فــي كل مــن صــادرات الصناعــات التحويليــة، والصــادرات األوليــة مــن القطــاع الزراعــي، وكذلــك صــادرات 
 بالتقلــب 

ً
املنتجــات عاليــة التقنيــة خــالل الفتـــرة مــن 2000حتـــى 2018 إلــى أن صــادرات الصناعــات التحويليــة هــي األكثـــر تأثـــرا

فــي أســعار النفــط خــالل فتـــرة الدراســة، وهــذا يعنــي أنهــا عرضــة أكثـــر مــن غيـــرها للتقلــب فــي أســعار النفــط التـــي يتــم تحديدهــا 
. وبالتالــي فــإن أهــم توصيــة فــي هــذا الســياق تتمثــل فــي أن يتــم تطبيــق سياســية اقتصاديــة كليــة تقلــل مــن حــدة تأثيـــر 

ً
عامليــا

التقلــب فــي أســعار النفــط علــى الصناعــة التحويليــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

مــن ناحيــة أخـــرى أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن كل مــن الصــادرات الزراعيــة، وكذلــك صــادرات املنتجــات عاليــة التقنيــة 
ال تتأثـــر فــي األجــل الطويــل بالتقلــب فــي أســعار النفــط. وهــذه نتيجــة فــي غايــة األهميــة علــى مســتوى صانــع السياســة االقتصاديــة 
الكليــة. ففــي الوقــت الــذي تســعى فيــه اململكــة للتوســع فــي تنويــع هيــكل صادراتهــا لضمــان توفيـــر حصيلــة مســتقرة تدعــم النمــو 
بالتقلــب  تتأثـــر  التـــي ال  االقتصاديــة  القطاعــات  مــن  االســتفادة  تعظيــم  علــى  االعتمــاد  يمكنهــا  فإنــه  املســتقر،  االقتصــادي 
فــي أســعار النفــط الخــام، وقــد كشــفت الدراســة الحاليــة أن قطاعــي الزراعــة، واملنتجــات عاليــة التقنيــة، يمثــالن قطاعيـــن 
مستقليـــن في صادراتهما عن التقلب في أســعار النفط الخام، وبالتالي تو�صي الدراســة بضرورة زيادة االســتثمار الحكومي، أو 
 لآلثــار الســلبية التـــي قــد تنشــأ مــن التقلبــات الســعرية 

ً
الخــاص فــي مثــل تلــك القطاعــات لضمــان اســتقرار ميـــزان التجــارة تجنبــا

الســلبية فــي أســعار النفــط الخــام.

Table (6)
Model 3: Dependent Variable: HTEC

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

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
OIL_PRICE 0.335717 3.332040 0.100754 0.9211

C 26.38252 15.56428 1.695068 0.1107
F-statistic=  1.983248 (NO Cointegration) 
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Table. A:  time series data variables (numbers in natural logarithm)
year OIL_PRICE MANUF AGRI HTEC
2000 3.310178 27.03148 22.09019 24.13099
2001 3.135494 27.22913 22.09258 24.09621
2002 3.127199 27.2691 22.19461 23.88439
2003 3.321071 27.48086 22.1744 24.60474
2004 3.628599 27.77264 23.05193 24.40075
2005 3.912823 28.01476 23.02301 25.47217
2006 4.065602 28.15083 22.87308 25.98866
2007 4.162003 28.34023 22.80368 25.75758
2008 4.51612 28.5049 22.38182 26.20592
2009 3.979308 28.32815 22.1128 26.04865
2010 4.265633 28.65689 22.5248 25.93189
2011 4.466368 28.95618 22.58459 26.03188
2012 4.459682 29.03263 22.59048 26.23358
2013 4.512726 29.07303 22.61 26.29338
2014 4.449685 29.14066 22.83653 26.00828
2015 3.734092 28.95261 22.85268 25.7832
2016 3.592919 29.01285 23.3762 26.97396
2017 3.813969 29.20808 27.21712
2018 4.063026 29.21683 24.29422 27.51932

 Source: World Bank, )2019(. World development indicators. https://data.worldbank.org/country/saudi-arabia2view=chart )accessed at: 72019/8/(
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ABSTRACT

Using annual data covering the period from 2000 to 2018, the effect of volatility in the price of crude 
oil on non-Saudi exports was estimated. Both the export sectors were from manufacturing industries, ag-
ricultural exports, as well as high-tech exports to represent non-oil exports. The study followed the appli-
cation of the ARDL model to study the equilibrium relationship between the volatility in oil prices and the 
three export sectors.

The results indicated that the manufacturing sector exports is the sector most affected by fluctuation 
in the price of oil, while the results did not indicate a long-term balance relationship through which the ag-
ricultural export sectors or high-tech products are affected by the change in oil prices.

The study recommends the necessity of increasing investments in these two sectors in order to secure 
a stable export outcome to ensure stable economic growth rates for the Kingdom.
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