
 

 

 

 

 

 

 

التعقيد االقتصادي وتنويع الصادرات والنمو املستدام �� الدول الغنية 
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المركزي ، وال تعكس بالضرورة وجھة نظر البنك )المؤلفین(إن اآلراء المصرح بھا ھنا تمثل وجھة نظر المؤلف 
 .وال یمكن تقدیم ورقة العمل ھذه على أنھا تمثل وجھة نظر البنك المركزي السعودي. السعودي أو سیاساتھ

 JRP/2021/07 برنامج األبحاث المشتركة للبنك المركزي السعودي   



 

 

حالة اململكة العر�ية : التعقيد االقتصادي وتنويع الصادرات والنمو املستدام �� الدول الغنية بالنفط

 *السعودية

 

 املستخلص

. إذ يبحث �� الشــــق األول �عقيد االقتصــــاد الســــعودي من خالل قياس تنوع صــــادراتھ وانتشــــارها. من شــــق�نيركز هذا البحث ع�� هدف 

��دف تصـــنيف اململكة العر�ية ) ٢٠٠٩(الذي طوره هوســـمان وهيدالغو  »مؤشـــر التعقيد االقتصـــادي«واعتمدنا �� تحليلنا ع�� مفهوم 

لوضــــِع تصــــور عن املســــار الذي يمكن أن » مســــاحة املنتج«ســــتخدمنا مفهوم كذلك ا. الســــعودية ضــــمن الدول املتقدمة والغنية بالنفط

أما �� الشـــق الثا�ي، درســـنا أثر التعقيد االقتصـــادي �� . تتبعھ اململكة لتنويع منتجا��ا املصـــدرة وتحديد الدراية الفنية املطلو�ة إلنتاجها

وجود رابط إيجا�ي ب�ن التعقيد يد من الدراسات التجر�بية و�� هذا ا�خصوص، أكدت العد. تطور االقتصاد السعودي ونموه املستدام

باإلضـــافة إ�� ذلك، أظهرت هذه الدراســـات أن الدول ال�ي تملك منتجات أك�� تطوًرا ولد��ا تنوع . االقتصـــادي ومعدل النمو االقتصـــادي

ية وجود عالقة ســـــــــــببية ب�ن مؤشـــــــــــر التعقيد وتظهر نتائجنا التجر�ب. عا�� �� اإلنتاج تنمو �شـــــــــــ�ٍل أســـــــــــرع وت�ون �� الغالب متقدمة أك��

 إ�� ذلك، يؤثر التفاعل ب�ن التعقيد االقتصــــادي ومؤشــــر . ٢٠١٩-١٩٨٠االقتصــــادي والنمو االقتصــــادي �� اململكة خالل الف��ة 
ً
إضــــافة

د من الدالالت الوا�ـــــــحة �عتقد أنھ يمكن للنتائج التجر�بية لهذه الدراســـــــة تقديم العدي. التنمية البشـــــــر�ة إيجاًبا �� النمو االقتصـــــــادي

 عند وضع خطط التنمية واإلس��اتيجيات الصناعية
ً
  .والتوصيات التشغيلية لصناع السياسات وا�جهات التنظيمية �� اململكة، خاصة

 

 .التعقيد، التطور، التنوع، االنتشار، النمو، اململكة العر�ية السعودية :ال�لمات الداللية

 JEL :(C32, F1, F14, F43, O10, O11, O14, O33(تصنيف 
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