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 إنتاجية القطاع الخاص مؤشرات 

 في اململكة العربية السعودية
 ملخصال

رؤية  مع تحقيق اناغم  تأكثر ليكون  والتنوعاالستدامة يتجه النموذج االقتصادي في اململكة اليوم نحو     

االرتقاء بها يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه أن تكتسب اإلنتاجية أهمية خاصة كون و  ،2030اململكة 

 يفعلى مستوى األداء االقتصاد .مسيرة التنمية االقتصادية في اململكة على مستويي االقتصاد الكلي والجزئي

ا أم   ،املفسرة لتراجع معدالت النمو االقتصادي األسباب الرئيسة إحدىتدني معدالت اإلنتاجية  ُيعد  الكلي، 

لذا الدولية،  املنافسة التي تقوم عليهاعلى مستوى االقتصاد الجزئي فتعتبر اإلنتاجية من العناصر األساسية 

ا في و  بمعدالت اإلنتاجية أحد املكونات األساسية في برنامج اإلصالح االقتصادياالرتقاء  يعد تعزيز أيض 

 أن هي من إدراكها واستيعابها، هناك حقيقة البد لذلك .التنافسية للمؤسسات والشركات الوطنيةالقدرات 

من  مبادرات أي طرح ه عندما يتموهذا يعني أن ،في مستويات اإلنتاجية غيرتلا قوف االقتصادي يتغير النشاط

وهنا تكمن أهمية االقتصادي،  النشاط في أثر له سيكون فإن ذلك شأنها تعزيز تلك املستويات وتفعيلها، 

ا  نتاجيةاإل  انطلقت  عليهو ، 2030 اململكة تحقيق رؤيةدور املنوط به من أجل الو في القطاع الخاص تحديد 

 لدىمؤشرات اإلنتاجية  يسهم في قياستفسير علمي ومنطقي لطرح محاولة التي تعد  فكرة هذه الورقة 

أي: ما مقدار التغير في اإلنتاج الكلي نتيجة إضافة وحدة واحدة  ،العربية السعودية القطاع الخاص في اململكة

للقطاع وجود عالقة موجبة بين الناتج املحلي الحقيقي  الدراسةهذه نتائج  أظهرتوقد من عناصر اإلنتاج. 

زيادة عدد  ن  إحيث  ،من جهة أخرى  في القطاع الخاصورأس املال عدد العاملين بين ، و من جهة الخاص

ويعزى  .قلأولكن بنسبة زيادة الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص ل سيؤديفي القطاع الخاص  العاملين

 ،تركيبة سوق العمل في القطاع الخاص إلى اإلنتاجية الحدية مقارنة بالدول املتقدمة مستوياتانخفاض 

افتقارها للتدريب والتأهيل عالوة على  من فرص العمل األوفرالنصيب على  جنبيةاأل العمالة  ستحوذتحيث 

او ، في الغالب مما فاقم  ،جورهاأ وانخفاضخالل فترة الدراسة  تدني تكلفة استقدام العمالة األجنبيةل أيض 

املحلي  الناتجبين  احصائي  إوجود عالقة موجبة ومعنوية نتائج ال أظهرتو ، مقارنة بحجم اإلنتاج أعدادها

س املال أر  ارتفاع ن  أ حيث ،من جهة أخرى  املال في القطاع الخاص رأسمن جهة و  قي للقطاع الخاصالحقي

انخفاض الكفاءة في  إلىذلك  يعزى . و قلأولكن بنسبة الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص يؤدي إلى زيادة 

، وتقنية املعلومات، الصناعةقطاعات خاصة في و  ذات القيمة املضافة،نحو القطاعات االستثمارات  توجيه

مستوى رفع عجلة التنمية، و  دفع وغيرها من القطاعات القادرة علىوالتدوير،  والسياحة، وصناعة األدوية،

اإلنتاجية في القطاع  مستوياتفي انخفاض  أسهمما سبق  كلف التنافسية واإلنتاجية في القطاع الخاص.

التقنيات  والتدريب، وتطويرالحوافز تفعيل آلية ا يستوجب تحديث هياكل اإلنتاج والتشغيل، و ممالخاص، 

 واستغالل الطاقات املتاحة، والتحول نحو اقتصاد معرفي يسهم في زيادة مستويات اإلنتاجية. ،نتاجيةاإل 

                                                           
 11169الرياض  2992إدارة األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق بريد  −جهات االتصال بالمعدين: أحمد البكر، ساره الفريح ،

 sama.gov.saaalbakr ،sa.gov.sama@salfreah@البريد اإللكتروني: 
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 :املقدمة .1

 رفع الكفاءةأهميتها من األهمية االستثنائية للقطاع الخاص؛ إلسهام تطوره في  هذه الدراسة تستمد     

العالقة بين عنصري العمل ورأس  عمق من أهم مصادر النمو االقتصادي، ومعرفة مدى تعد  اإلنتاجية التي 

 ،سواق املنتجاتاالهتمام أل  إيالءعندما يتم فمعدالت نمو الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص. بين و  ،املال

تحقيق وفورات في يؤدي إلى فإن كل ذلك س ،التطور التقني ومواكبة ،عناصر اإلنتاجالكامل لتشغيل الو 

 دعمإلى  مما يفض يصادرات غير النفطية، الارتفاع معدل التنافسية بين الدول وزيادة ومن ثم  ،اإلنتاج

وهنا البد من تسليط . 2030تحقيق أهداف رؤية اململكة  تنويعها من أجل في اإلسهامو  نتاجيةالقاعدة اإل 

ن إ) في القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية األسباب املؤدية إلى تدني معدالت اإلنتاجية الضوء على

 وبيان سبل عالجها. (وجدت

تلك  رفع مستويات اإلنتاجية في القطاع الخاص يتطلب دراسة وراء السعيوجدير بالذكر أن          

ا  ،هاوقياس ،املستويات  تضمناإلنتاجية و مستويات السياسات االقتصادية الحصيفة التي تعزز  وضعوأيض 

كما يتطلب  .هداف املستقبلية املنشودةلل  هااالقتصادي للمملكة ومدى تحقيقمع املناخ  وانسجامها توافقها

املوارد  الحقيقية تقاس بمدى مساهمتها في استغالل اإلنتاجية أن إذ واألداءاستحضار مؤشرات القياس  ذلك

 مثالي  
 

دعم الأن القطاع الخاص في اململكة بحاجة إلى االستثمار في الفرص الواعدة. كما إلى جانب  ،ااستغالال

 ؛االستثمار األمثلالتشجيع على و القطاعات، و توطين بعض الصناعات  ال سيماتعددة، امل هفي مجاالت

الرئيس في رفع الكفاءة اإلنتاجية على وجه  هادور ل؛ وتنميتهاملضاعفة اإلنتاج، وتوظيف الخبرات والكفاءات 

. فالقطاع الخاص هو بوابة االبتكار معدالت النمو االقتصادي على وجه العموم الخصوص، وتعزيز

 األربعينأنها ال تتجاوز في إجمالي الناتج املحلي، حيث  تهرفع نسبة مساهمإلى واملنافسة الريادية، ونحن بحاجة 

عنه على النحو اإلجابة تحاول الدراسة ما  هذا، و يتطلب رفع مستويات اإلنتاج مما، في الوقت الحالي في املئة

  :اآلتي

القطاع الخاص في الناتج املحلي  رفع مساهمة كفاءتها فيمدى ما و  ،في القطاع الخاصاإلنتاجية  ماهي مؤشرات

 اإلنتاجية في القطاع الخاص؟ مستوياترفع القائمة في  اإلجمالي؟ وماهي التحديات

 

 الدراسة: موضوع .2

 ،نتاج في القطاع الخاصإل قياس عناصر ا يسهم فيتفسير علمي حول طرح  الدراسة موضوع تمحور ي       

 لقطاعالناتج املحلي الحقيقي لنمو  ومعدالتمن جهة، املال أس ر العالقة بين عنصري العمل و عمق ومدى 

مقدار  نتاج أوإمقدار ما يضيفه العامل من بأنه  للعمل يالحد اإلنتاجوعليه يمكن تعريف  .من جهة أخرى 

 عامل واحد.إضافة نتيجة  ينتاج الكلاإل  فيالتغير 
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 فرضيات الدراسة: .3

 :فرضيتين هماعلى  هذه الورقةتقوم 

  نمو الناتج الحقيقي للقطاع الخاصمع  موجبةبعالقة  عدد العمالة في القطاع الخاصنمو يرتبط.  

  نمو الناتج الحقيقي للقطاع الخاصمع  موجبةبعالقة  في القطاع الخاص رأس املالنمو يرتبط.  
 

 :وأهميتها أهداف الدراسة .4

عنصري اإلنتاج  وبينالخاص للقطاع الدراسة إلى تقدير العالقة بين الناتج املحلي الحقيقي  هذه تهدف     

حيث  ،1ورأس املال ،اإلنتاجية الحدية للعمل مستتتتتتتتتتتتتوى  لقياس ؛(ورأس املال للقطاع الخاص عدد العاملين )

وهي فترة تتستتتتتتم  ، 2م(2016-1198) املتراوحة ما بين خالل الفترة زمنية ستتتتتتالستتتتتتل بيانات الدراستتتتتتة على تعتمد

ا  ااعتماد  تعتمد  قةكافية إلجراء دراستتتتتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتتتتائية وقياستتتتتتتتتتتتية معم  كما تعد  ،انستتتتتتتتتتتتبي  بالطول  على نماذج كلي 

املعنية التغييرات الهيكلية. وهذا يتيح لنا الحصتتتتتتتتول على نتائج موثوقة تستتتتتتتتاعد على اتخاذ القرارات املناستتتتتتتتبة 

 دور تعزيز وضتتتع التوصتتتيات لوتهدف هذه الدراستتتة إلى   .اإلنتاجية في القطاع الخاصمستتتتويات  بتحفيز ورفع

تطويره ليكون و كتحفيز نمو القطاع الخاص  ،املختلفةفي املجاالت  ، ورفع مستتتتتتتتوى إنتاجيتهالقطاع الخاص

 ،تنويع مصتتتادر الدخلاملستتتاهمة في في رفع املحتوى املحلي وفي  ذا أهميةلالستتتتثمارات الخارجية ا جاذب  ا قطاع  

توطين و القطاع، والدور الحكومي في تستتتتتهيل اإلجراءات، هذا التي تواجه  التحدياتباإلضتتتتتافة إلى استتتتتتعراض 

تنمية قطاع  وكذلك، العستتتتتتتتكريةتصتتتتتتتتدير املنتجات  وتعزيز العستتتتتتتتكريةالعديد من الصتتتتتتتتناعات كالصتتتتتتتتناعات 

شتتتتتتتتتتتتتتراكات مع عقد و  استتتتتتتتتتتتتتتثماراتالشتتتتتتتتتتتتتتروع في ني عن طريق وزيادة مستتتتتتتتتتتتتتاهمته في االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ،التعدين

ودورهتا في  الطتاقتة املتجتددةوعتدم إغفتال مجتال  ،واستتتتتتتتتتتتتتتحتدا  أنطمتة متكتاملتة للقطتاع ،الشتتتتتتتتتتتتتتركتات الرائتدة

 توطين الخبرات فيه.مع السعي إلى  تحقيق التنافسية

 منهج الدراسة: .5

اإلنتاج في القطاع  عنصتتتتري عن العالقة بين للكشتتتتف  التحليليالقياستتتت ي املنهج  على عتمد هذه الدراستتتتةت    

رتحيتتتث  النتتتاتج الحقيقي للقطتتتاع الختتتاص،بين و  س املتتتال(أالختتتاص )العمتتتل، ور  حصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتة أستتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتب إ طو 

تفستتتتتتتتتتتتير نوع في املنهج القياستتتتتتتتتتتت ي كما تستتتتتتتتتتتتتخدم  .تغيراتاملالختبار العالقات املشتتتتتتتتتتتتتركة بين  عديدة وقياستتتتتتتتتتتتية

 :اإلحصائية والقياسية التالية املنهجية على باالعتمادالعالقة 

  فيه ، ورأس املال هعدد العاملين فيو ، للقطاع الخاصتوصيف وتقييم الناتج املحلي الحقيقي

  .أشكالها البيانية واالرتباط الخطي بينها عبر

  لقياس اإلنتاجية الحدية للعمل ورأس املال تقدير معالم النموذج. 

 االختبارات التشخيصية. اختبار صحة تحديد النموذج باستخدام بعض 

                                                           
تمثل اإلنتاجية الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي نتيجة تغير عدد العاملين في القطاع الخاص غير النفطي بوحدة واحدة، بينما تمثل اإلنتاجية الحدية للعمل التغير في  1

 النفطي نتيجة تغير رأس المال الثابت اإلجمالي للقطاع غير النفطي بوحدة واحدة.الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير الحدية لرأس المال التغير في 

 .تم الحصول على البيانات من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء 2
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 : الدراسات السابقة

ا           األهمية اإل  نطر  التي أجريت على عدة دول من الدراسات االقتصادية  نتاجية في االقتصاد، نجد أن عدد 

دراسة . فعلى سبيل املثال، تناولت لذلكإلى أهمية قياس اإلنتاجية والطرق املستخدمة  تتطرقمختلفة قد 

(2018 ,Kathwala إنتاجية العامل ) دراسة ال هذه حيث قامت ،الهندفي مؤسسات القطاع الخاص في

وذلك خالل الفترة  ،لكفاءة القوى العاملة امقياس  التي تعد  اإلنتاجية  على مؤشرات بتسليط الضوء

باستخدام تقنيات إحصائية تم اختيارها شركات من القطاع الخاص  . وشملت العينة أربع(م2017–م2012)

(. tبار تات معنوية التقدير للمعلمات املقدرة )اخواختبار املعياري، االنحراف و بسيطة كالوسط الحسابي، 

التحليل إلنتاجية العمل على أساس املتغيرات املختلفة أن القيمة املتحصلة على شكل ناتج  وأظهرت نتائج

الخاص املختلفة من حيث الوحدات والقيمة املضافة من منشآت القطاع  لدىليست ذات داللة إحصائية 

ااملوظفين، ولكن إنتاجية العمل من حيث األجور والرواتب تختلف 
 
اكبي اختالف  الخاص. القطاع منشآت لدى ر 

اإلنتاجية في القطاع الخاص والقطاع العام في  بين( Pater and Skica, 2014) ارن قوفي دراسة أخرى،             

م( وذلك بتحليل إنتاجية رأس 2009–م2002خالل الفترة ) نفاق الحكومياإل قياس فعالية  بهدفبولندا؛ 

وأظهرت النتائج أن حجم القطاع العام من حيث  .القطاعين باستخدام نموذج قياس ي هذيناملال والعمالة في 

ا  ا سلبي 
 
إجمالي الناتج املحلي وإجمالي القيمة املضافة لكل موظف. كما بالعمالة ورأس املال يرتبط ارتباط

ا أ النتائج تأظهر  من  الخاص أعلىالقطاع إنتاجية القطاعين مختلفة، وأن  لدىاإلنتاجية مستويات  أن  يض 

 .عامال القطاعنطيرتها في 

مؤشرات اإلنتاجية في الدول الخليجية مقارنة بكوريا  إلى( 2007،بابكر)دراسة تطرقت  املقابل،في          

جميع دول الخليج  تسجيلوأظهرت النتائج  .م( باستخدام نموذج قياس ي2002–2000خالل الفترة )الجنوبية 

الفترة، وذلك بسبب االنتعاش االقتصادي جراء ارتفاع أسعار النفط في عام  لتلكمعدالت نمو إيجابية 

 ما ضئيلة إذا تطلولكن هذه املعدالت  .معدالت نمو الناتج املحلي اإلجماليفي  وما تبع ذلك من ازدياد م،2001

ا العتماد ؛الجنوبية قورنت بكوريا كوريا  بخالفالدول الخليجية على استخدام عنصر رأس املال  نطر 

فإن معدل نمو عنصر العمل. وبالرغم من إيجابية تلك املعدالت في دول الخليج  الجنوبية التي تعتمد على

مما يشير إلى وجود خلل في تركيبة سوق العمل،  ،، ويعزى ذلك إلى تدني إنتاجية العاملااإلنتاجية جاء سلبي  

  .كالتعليم والتدريبفي مجاالت محددة كلي صالح هيإإجراء  مما يقتض ي ،ووجود فجوات تتعلق باإلنتاجية

، مستويات اإلنتاجيةاملؤهلة في رفع العمالة فقد تناولت دور ( 2017،الزهرة وعبدالكريم)دراسة أما           

نتائج أن اإلنتاج دالة ال وأظهرتم(، 2012-1985خالل الفترة ) نموذج تقدير دالة اإلنتاجم استخدذلك باو 

في  امباشر   اجامعي( تأثير  التعليم اللعامل املؤهل )مستوى لمتزايدة لعوامل اإلنتاج )العمل ورأس املال(، وأن 

تخدام باس العملرفع أداء ومن ثم  –عن املنصب الذي يشغله العامل  النطربغض  – اإلنتاج مستوياتزيادة 

اإلنتاج،  عملية أن العنصر البشري هو املورد الرئيس واألهم في ت النتائج. كما أظهر املوارد اإلنتاجية املتاحة

التطورات املهنية  عجلة ملواكبة ؛االهتمام بهاإيالء و  ،املوارد البشريةفيما يخص  مما يستوجب إعادة النطر

 والتقنية.
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التحتية وإنتاجية القطاع الخاص بين البنية العالقة  إلى( Ford and Poret، 1991) دراسةوتطرقت              

أن االستثمار في البنية التحتية قد فرضية مفادها  علىنيت هذه الدراسة م( وبُ 1987–م1949خالل الفترة )

طمة دولة من دول من 11ملت الدراسة على تشاحيث  ،القطاع الخاص لدىاإلنتاجية  في مستوياتيؤثر 

وأثبتت نتائج تحليل االنحدار وجود عالقة  .السجكوب دو التعاون االقتصادي والتنمية باستخدام دالة 

ا، واضحة ا إيجابي  محل  مخرجات القطاع الخاص في نصف هذه الدول  في اتأثير  للبنية التحتية وأن  وتأثير 

حيث كانت  بالواليات املتحدة، الخاصة نتائجالوهو ما ظهر في  على املدى الطويل العالقةقد تتغير و . الدراسة

فقد فترة ما بعد الحرب لالعالقة بين اإلنتاجية والبنية التحتية واضحة قبل فترة الحرب العاملية األولى، أما 

 عالقة بينهما. تبين عدم وجود

 

 :مفهوم اإلنتاجية وطرق قياسها .6

وتحويل  ،)املدخالت(لموارد اإلنتاجية املتاحة لستغالل اال درجة تعرف اإلنتاجية بأنها مؤشر لقياس          

 املواد األولية إلى إنتاج من السلع النهائية )املخرجات(.

د في حين تعبر بارتفاعها عن النهوض في االقتصاد الكلي  إذ ؛اإلنتاجية من أهم مؤشرات النمو االقتصادي وتع 

ا لتباطؤ النمو االقتصادي.انخفاضها يع   أن اولذلك تولي الدول اهتمام   د مؤشر  تطويرها ا وتسعى إلى له ا خاص 

مما  ؛نتاج والقدرة على التصدير إلى الخارجفي اإل تحقيق فائض  ومن ثمللوصول إلى معدالت التشغيل الكامل 

 يرفع مستوى التنافسية.قد 

 :تشمل مؤشرات قياسولإلنتاجية 

اإلنتاجية الكلية =  -1
(𝑦)كمية أو قيمة املخرجات النهائية

(…𝐾,𝐿)كمية أو قيمة املدخالت األولية
 

 ل. االعمتشير إلى عدد  𝐿تشير إلى رأس املال، في حين أن  𝐾ن إحيث 

كمية أو قيمة املنتجات  تمثل) املخرجات النهائية الكليةنسبة اإلنتاجية الكلية على أنها  وبناء  على ذلك يمكن تعريف

 فترة زمنية معينة. فيالنهائية( 

فيه سواء كان هذا  الداخلياإلنتاج  العالقة بين الناتج ككل وبين أحد عناصر هي =اإلنتاجية الجزئية -2

 .العنصر هو املواد أو العمل أو اآلالت أو رأس املال، خالل فترة زمنية محددة

إنتاجية ساعات  إنتاجية العامل=

 العمل=

إنتاجية 

 األجور=

إنتاجية رأس  إنتاجية اآلالت=

 املال=

 إنتاجية املواد األولية=

قيمة املخرجات

عدد العمال الكلي
 

قيمة املخرجات

مجموع ساعات العمل
 

قيمة املخرجات

مجموع األجور 
 

قيمة املخرجات

مجموع قيمة اآلالت
 

قيمة املخرجات

مجموع رأس املال
 

قيمة املخرجات

مجموع قيمة املواد األولية
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 اإلنتاجية ذات العوامل املتعددة: -3

 لتكوين عدد من املخرجات. ؛املدخالتهي إنتاجية عدد من               

 :، باإلمكان االعتماد علىاإلنتاجيةجودة قياس مؤشر ملعرفة مدى  -

 قارنة مع مؤشر آخر مثل: دولة أخرى أو عمال أو ساعات عمل وهكذا...امل 

 :حساب مقدار التغير في اإلنتاجية 

(
إنتاجية السنة السابقة − إنتاجية السنة الحالية

إنتاجية السنة السابقة
) 

 
 :(Marginal Productivityالحدية ) اإلنتاجية .7

 هي مقدار تغير الناتج الكلي باألسعار الثابتة نتيجة التغير في استخدام عنصر واحد من عناصر اإلنتاج.

MPL=  
∆𝑌

∆𝐿
 (.Marginal Propensity of Laborوتمثل: اإلنتاجية الحدية للعامل )   

 

MPK=  
∆𝑌

∆𝐾
 (.Marginal Propensity of Capitalوتمثل: اإلنتاجية الحدية لرأس املال )   

𝑌ويمكن تقديرها بدالة كوب دوجالس:  = 𝐴𝐿𝛼 + 𝐾𝛽  

 حيث:

𝛼 =
𝑑𝑦

𝑑𝐿
βو    =

dy

d𝐾
 

 
 :اململكة العربية السعوديةب سوق العمل .8

تحديات سوق العمل باململكة التباين بين قوى العرض والطلب، حيث بلغ معدل من أهم  جدير بالذكر أن   

يستوجب إعادة النطر في مسألة توجيه  مما ،م2019من عام  ول األ في املئة في نهاية الربع  12.5للسعوديين البطالة 

ألهمية ذلك ودوره في  الوافدةالعمالة  مكانهم إحاللالشروع في  وتأهيلهم قبلاالستثمارات وتدريب السعوديين 

الذي يشغل  لتشييد والبناء، والقطاع التجاري ا يالعمالة الوافدة في قطاع تتركزحيث  ،رفع مستوى اإلنتاجية

ذلك انخفاض التنافسية عن  قد يسفر إذالغالب، في وتدريب متدني  ةذات أجور منخفض وافدةمعطمه عمالة 

اتصحيح سوق العمل  كما أن .(1،2)الشكل البياني رقم  واالبتكار والكفاءة في اإلنتاج ا ضروري  د أمر  في تحفيز  يع 

( إلى معدل 3، ويشير الشكل البياني رقم )القطاع الخاص، ودفع مستويات التوظيف، لتحقيق التنمية املنشودة

 مساهمة العمالة في إجمالي الناتج املحلي للمملكة.

 
 
 
 

100 X 
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 م2018حسب النشاط االقتصادي في القطاع الخاص  العاملون (: 1الشكل البياني رقم )

 
 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 

 م(2018-2008(: العاملون في القطاع الخاص حسب الجنسية )2الشكل البياني رقم )

  
 .المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 م(2018-2008) في اململكة املحليمالة في إجمالي الناتج (: معدل مساهمة الع3الشكل البياني رقم )

 
 قاعدة البيانات اإلحصائية. -كونفرنس بوردالمصدر: 
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  :القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية .9

ال يعتمد على  اخدمي   اعند تحليل هيكل القطاع الخاص نجد أن تركيبته في اململكة تستمد من كونه قطاع       

ا على كونه الصناعة و   هناكأنه في القطاع الخاص إال ولكن بالرغم من تزايد الفرص  الحكومي،الدعم أكثر اعتماد 

حالة إلى تحديات متعلقة بالدورة االقتصادية، وبعض املبادرات الخاصة في تصحيح سوق العمل، باإلضافة 

 .نفاق الحكومي ونمو القطاع الخاصبين اإل  التالزم

كل هذا يزيد العبء على و . لقطاع الخاصالبارزة لسمة البات  نفاق الحكومي بشكل رئيساإل االعتماد على ف           

  ،القطاع في جوانب عديدةهذا 
 
، وهو توسطةالصغيرة واملنشآت امل تطغى عليهالقطاع الخاص هيكل وأن  خاصة

شاريع امليستوجب اندماج بعض الكيانات لزيادة قدرتها املالية والبشرية على تولي مشاريع ضخمة ك األمر الذي

 لرؤية ،اوغيره ،ةيتعليمالو  ،صحيةالو  ،صناعيةال
 
 .2030 اململكة تحقيقا

من جانب آخر، يحتاج القطاع الخاص إلى لوائح تنطيمية وتشريعية أكثر مرونة وفعالية وكذلك تسهيل عمليات  

د و االستيراد والتصدير.  من م؛ 2030 اململكة القطاع الخاص الهدف الرئيس لرؤية تحفيزمن هذا املنطلق يع 

افة إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية لقطاع الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي، باإلضازيادة مساهمة أجل 

ساهم القطاع حيث يي املئة، وتعزيز املحتوى املحلي، ف 50في املئة إلى  16في الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي من 

ا بما نسبته  الخاص ما  ياالستهالكنفاق اإل جمالي إيمثل . و جمالي الناتج املحلي الحقيقيإمن  في املئة 39.5حالي 

خالل عام  في املئة 41.5االنفاق االستهالكي الخاص ما نسبته  ، بينما يشكلم2017خالل عام  في املئة 66.1نسبته 

ا لهذه األهمية، صدر وإ .م2017
 
م، وكذلك 2007 في عامهيئة تنمية الصادرات السعودية أمر ملكي بإنشاء دراك

ركة الفاعلة في في تمكين القطاع الخاص من املشا ستسهم والتيم 2019عام في  الهيئة العامة للتجارة الخارجية

( إلى معدل 5( إلى معدل نمو القطاع الخاص والشكل البياني رقم )4ويشير الشكل البياني رقم ) .التجارة الخارجية

 نمو عدد العاملين فيه.

 

 م(2017-2007) الخاصتكوين رأس املال الثابت ومعدالت النمو للقطاع نمو (: معدل 4الشكل البياني رقم )

 
 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 م(2017-2007) ومعدالت النمو للقطاع الخاص عدد العاملينمعدل نمو (: 5الشكل البياني رقم )

 .المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 

 

 

 

 :اإلجماليتحديات اإلنتاجية في القطاع الخاص في اململكة وأثرها املحتمل على الناتج املحلي  .10
 

لكون االرتقاء بها يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية  ةتكتسب اإلنتاجية أهمية خاص     

الكلي، يعتبر تدني  يفعلى مستوى األداء االقتصاد .الجزئيو االقتصادية في اململكة على مستويي االقتصاد الكلي 

االرتقاء بمعدالت  يعدلتراجع معدالت النمو في اململكة، كما املفسرة معدالت اإلنتاجية أحد األسباب الرئيسة 

 فتعتبرما على مستوى االقتصاد الجزئي أ .اإلنتاجية أحد املكونات األساسية في برنامج اإلصالح االقتصادي

 بيكتساالهتمام برفع معدالت اإلنتاجية  نإاإلنتاجية من العناصر األساسية في التنافسية الدولية، وبالتالي ف

للمؤسسات طار سعيها لتعزيز القدرات التنافسية إفي وذلك  ،2030 اململكة هداف رؤيةأ تحقيقفي أهمية خاصة 

إدارة العمل، وضعف اإلنتاجية في اململكة هو التي تواجه مستوى هم التحديات أومن  .والشركات الوطنية

نطام ساعات العمل، ونطام حماية األجور، أو و  والتدريب،سياسات التحفيز، و  هياكل اإلنتاج والتشغيل تحديث

إدارة  تدني مستوى و  ،وضعف استغالل الطاقات املتاحة ،كتقادم التقنيات اإلنتاجية بالتقنيةتلك املتعلقة 

في اإلنتاج  وتحقيق وفورات ،معدالت اإلنتاجية لرفعكل ما سبق من تحديات يمكن تجاوزها فالتسويق والتخزين. 

  القائمة. دة من الفرصواالستفا ،التصديرو 

 :معدالت نمو القطاع الخاص في اململكة واالقتصادات األخرى بعنصر رأس املال وعالقته  .11

في السنوات األخيرة نسبة  ارتفعت حيثمساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي،  ةنسب تتفاوت       

نسبة تكوين رأس املال فيها تكوين رأس املال حتى في الفترات التي كانت  نمووكذلك نسبة  ،نمو القطاع الخاص

نسب الكما حافظ االستهالك الخاص على  .إلى أن تقاربت النسب في الفترة الحالية ،منخفضةالثابت الحكومي 

 املضافةس املال نحو االستثمارات ذات القيمة أتوجيه ر أهمية ، وكل هذه املؤشرات تدل على للنمو يجابيةاإل 

 القادرة على خلق وظائف أكثر استدامة من شأنها تعزيز ورفع مستويات اإلنتاجية في القطاع الخاص.
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 :معدالت نمو القطاع الخاص في اململكة واالقتصادات األخرى بعنصر العمل وعالقته   .12

ماد الحالي القطاع الخاص ورفع معدالت نموه، خاصة في ظل االعت تعزيزلعنصر العمل أهمية كبيرة في               

عندما –من ذلك أن عنصر العمل يستنتجو  ،للسعوديينبطالة النسب  رتفاعالذي أدى ال  على العمالة األجنبية

 ص.اإلنتاجية في القطاع الخا معدالت همية بالغة في زيادةأ له–العالية كوادره باملهارةتتحلى 
 

  :اإلنتاجية في دول مجموعة العشرينمؤشرات نمو  .13
 

 م(2017دول مجموعة العشرين ) بعض (: مؤشرات نمو اإلنتاجية في1جدول رقم )

 معدل نمو إنتاجية العمالة )%( نسبة نمو الناتج املحلي اإلجمالي )%( الدولة

 0.6 2.6 استراليا

 1.0 2.1 كندا

 1.5 3.0 الواليات املتحدة

 5.2 6.7 الهند

 0.9 1.5 روسيا

 0.2 2.0 فريقياإجنوب 

 0.9 4.0 تركيا

 1.6 3.0 األرجنتين

 0.2- 1.5 البرازيل

 1.3 2.1 املكسيك

 1.2 2.1 فرنسا

 1.4 2.4 أملانيا

 0.8 1.7 إيطاليا

 0.8 1.3 اململكة املتحدة

 4.3 4.0 الصين

 3.9 5.1 إندونيسيا

 0.9 1.3 اليابان

 1.9 2.8 كوريا الجنوبية
 قاعدة البيانات اإلحصائية. -مصدر: كونفرنس بوردال

بين مجموعة دول العشرين والتي تتضمن  ةنتاجية العمالة متفاوتإمعدالت نمو  يوضح الجدول أعاله أن        

ا في العالمالهند من أسرع االق ، كما تجدر اإلشارة إلى أناململكة العربية السعودية ، حيث بلغت تصادات نمو 

في املئة وهو املعدل  5.2وبلغ معدل نمو إنتاجية العمالة م، 2017عام في املئة  6.7نسبة نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

األعلى في دول مجموعة العشرين، ويعكس ذلك اهتمام الحكومة الهندية بإجراء إصالحات هيكلية واسعة النطاق 

، ومن هذه ، وتعزيز التنافسيةرفع اإلنتاجية فياإلجراءات  تلك ساهمت حيث  ،من أجل تحرير االقتصاد

واالهتمام بالقطاعات ذات اإلنتاجية  ،وتدريب العمالة ،إصالحات تحسين مناخ سوق العملالبدء ب :اإلجراءات

 .جور ، وحماية األ وتقنين سوق العمل ،تشريعات سن وكذلك ،العالية والقيمة املضافة
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 بعض الدول الخليجيةمؤشرات نمو اإلنتاجية في  .14

 م(2002-2000) (: مؤشرات نمو اإلنتاجية في بعض الدول الخليجية للفترة2جدول رقم )

نععععععمععععععو الععععععنعععععععاتععععععج مععععععععععععععدل  الدولة

 املحلي اإلجمالي )%(

معععععععععععععععععععدل العععععععععنعععععععععمعععععععععو 

السعععععععععععععععععععنععععععوي لععععععقععععععوة 

 العمل )%(

معععععععدل النمو السعععععععععععععنوي 

 ملعععععععععععخععععععععععع ون رأس املعععععععععععال 

                 )%( 

اإلنتعععععاجيعععععة الحعععععديعععععة 

 للعمل )%(

اإلنتععاجيععة الحععديععة 

 لرأس املال )%(

اإلنعتعععععععاجعيعععععععة العحعععععععديعععععععة 

 لجملة العوامل )%(

 - - 0.1- - 5.1 5.0 البحرين

 1.1 0.9 1.5 3.7 3.1 4.7 عمان

 1.2-  0.9 - 1.9- 2.1 3.1 1.2 السعودية

 1.7-    0.9 - 3.8- 3.6 7.0 2.7 اإلمارات
 المصدر: المعهد العربي للتخطيط.

غلب دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعكس الوضع القائم أ( انخفاض اإلنتاجية في 2الجدول رقم )يوضح        

، وضعف توجيه االستثمارات ذات القيمة املضافة، في الغالب في سوق العمل، وهيمنة العمالة األجنبية غير املدربة

  .في تدني معدالت اإلنتاجية تساهملعوامل التي ن اموغيرها  ،التحفيز والتدريب، وتقادم تقنيات اإلنتاج آليةوغياب 

 

 النموذج القياس ي ونتائج التقدير: .15

 (Structural Change Model) الهيكلية التغيرات نموذج 

 القطاع في الثابت املال ورأس العاملين عددوبين ، للقطاع الخاص املحلي يمكن تصوير العالقة بين الناتج        

 ا كاآلتي:رياضي   الخاص
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(1) 

 

رأس  𝐾𝑡و عدد العاملين في القطاع الخاص، 𝐿𝑡و الحقيقي، للقطاع الخاصالناتج املحلي 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡  يمثل حيث

الخطأ  حد   𝜀𝑡(، و Number of Structural Changesعدد نقاط التغير ) mو، الخاص املال الثابت للقطاع

mTTTتواريخ التغيرات الهيكلية )مع األخذ في الحسبان أن  ،العشوائي ,,, 21 مع معالم ر ، وتقد  معروفة ( غير

2,1,,1و  𝛽𝑖𝑗 (3,2,1iالنموذج   mj  )طريقة املربعات الصغرى العادية ) باستخدامOrdinary 

Least Squares) ااستناد   وذلك ( إلىBai and Perron, 1998) ، من قبل املطور سنستخدم البرنامج و                     
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(Bai and Perron, 2003)  ،على مبدأ البرمجة الديناميكية للحصول على مقدرات املعالم ونقاط  واملعتمد

2,1,,1و  �̂�𝑖𝑗 (3,2,1iمقدرات معالم النموذج  في هذا اإلطار،، التي تمثل تغيرات الهيكليةال  mj  )

  :، مقدرة املعلمةفعلى سبيل املثاللعمل ورأس املال خالل كل فترات النموذج. ا لعنصري  الحدية ةاإلنتاجي

(�̂�21 =
∆𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡

∆𝐿𝑡
 21̂، مقدرة املعلمة لعنصر العملتقيس اإلنتاجية الحدية   (

(�̂�31 =
∆𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡

∆𝐾𝑡
 31̂لرأس املال، مقدرة املعلمة  لعنصر تقيس اإلنتاجية الحدية  (

من املنتطر أن تكون كل املعالم املقدرة موجبة، مما يعني أن اإلنتاجيات و ملعالم النموذج األخرى.  الحالوهكذا 

او ا أي أن زيادة العمل ورأس املال تؤدي إلى زيادة اإلنتاج، وهو ما يبدو منطقي   ،الحدية موجبة  للنطرية مطابق 

 قتصادية.اال

 

 

 :تحليل وصفي للبيانات

 ورأس للقطاع الخاص الحقيقي املحلي أن الناتج (1) البيانية املوضحة بالشكل رقم يتضح من الرسوم            

 الفترة من األول  النصف خالل ما حد   إلى قيمهما مستقرة حيث إن ،يتشابهان في النمو اإلجمالي الثابت املال

 فترة نهاية وحتى م2004 ا بداية عامومتزامن   امستمر   اتزايد   قبل أن تشهد م2003إلى  م1981 ما بين املمتدة

ا مستمر   اتزايد   الخاص القطاع في العاملين شهد عددكما  .بعض الفترات فياملال  لرأس تراجع طفيف مع ،الدراسة

(Increasing trend) املمكن  منو . م2012التراجع الطفيف في عام ش يء من  وجودمع  بأكملها، الدراسة خالل فترة

 دراسة العالقة بين اإلنتاج وعنصري العمل ورأس املال على إمكانية امؤشر   يكون  أن للبيانات األولي لتحليلل

ا بعمق سيثبتما وهو  (،1رقم ) باملعادلةالهيكلية املوضح أعاله  التغيرات نموذج باستخدام  .هذه الدراسةفي  الحق 

 في املال ورأس العاملين عددوبين ، للقطاع الخاص املحلي الناتج بين الخطية االرتباطاتنتائج من  اتضحكما 

  يرتبط للقطاع الخاص الحقيقي املحلي أن الناتج الخاص، القطاع
 
 ويساوي . بالعمل ورأس املالا كبير   اارتباط

وبين الناتج املحلي ( 0.981) حوالي الثابت املال ورأسللقطاع الخاص  الحقيقي املحلي الناتج بين االرتباط معامل

 القطاع في الثابت املال ورأس العاملين عدد في نمو أي وهذا يعني أن (0.957) حواليللقطاع الخاص  الحقيقي

الخطي  االرتباط تحليل كما يمثل .في القطاع الخاص الحقيقي املحلي الناتج نمو على اإيجابي   ينعكسس الخاص

 في القطاع الثابت املال ورأس العاملين تأثير عدد تحديد ولكن املتغيرات، بين للروابط اأولي   اانعكاس  بين املتغيرات 

 يسيستدع ووضوح الحدية بدقة اإلنتاجيةمستوى لقياس  للقطاع الخاص الحقيقي املحلي الناتج على الخاص

 البحث. أهداف تحقيق من كنتم   موثوقة وقياسية إحصائية منهجية إلى اللجوء
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 :نتائج التقدير 

 العاملين وعدد للقطاع الخاص الحقيقي املحلي العالقة بين الناتج (3في الجدول رقم ) نتائج التقدير تطهر      

( في 1.0) بنسبة س املال الثابت في القطاع الخاصأنمو ر  ارتفاع حيث أن   ،الخاص القطاع في الثابت املال ورأس

وهذا يعزى إلى انخفاض الكفاءة  ،في املئة (0.26الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص بت )في زيادة  سيحد املئة 

في كذلك الخدمات، و ذات القيمة املضافة، خاصة في قطاعي الصناعات و نحو القطاعات االستثمارات  في توجيه

 رفع وغيرها من القطاعات القادرة على ر،األدوية، وإعادة التدويتقنية املعلومات، والسياحة، وصناعة  اتقطاع

ا التركيز  طلي حيث، ال يتوقف على ذلك فقط وهذا األمر .التنافسية واإلنتاجية في القطاع الخاص مستوى  منصبًّ

إلى  من حالة التسرب لرؤوس األموالمما فاقم  ،تعتمد على الواردات التيعلى القطاعات التجارية واإلنشائية 

، وضعف االقتصاد عالوة على ضعف آلية تحديث هياكل اإلنتاج والتشغيل، وتقادم التقنيات اإلنتاجية ،الخارج

في نمو عدد  للتغيرات ااحصائيًّ  امعنويًّ و  اإيجابيًّ  يستجيب للقطاع الخاص الحقيقي املحلي الناتج أن   كما .املعرفي

زيادة ل سيؤدي ( في املئة1.0) في القطاع الخاص بنسبة العاملينزيادة عدد  ن  إ إذ ،في القطاع الخاص العاملين

بغيرها من ويعزى انخفاض اإلنتاجية الحدية مقارنة . في املئة (0.34الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص بت )

على لتجارة البناء والتشييد، وا انشاط يستحوذحيث  ،تركيبة سوق العمل في القطاع الخاص إلىاملتقدمة  الدول 

تدني تكلفة استقدام العمالة األجنبية و ، املنخفضةوالكفاءة العمالة األجنبية ذات األجور النصيب األكبر من 

، وعدم التحفيز والتدريبا ضعف آليات وأيض  عدادها مقارنة بحجم اإلنتاج، أمما فاقم  ؛جورهاأوانخفاض 

إيجابية كما أن  ،اإلنتاجية في القطاع الخاصمعدالت في انخفاض أسهم ما سبق  وكل استغالل الطاقات املتاحة،

 ايؤكد أيض   ما اإلنتاجية الحدية للعمل ورأس املال ومعنويتها اإلحصائية تتطابق مع النطرية االقتصادية، وهو

 الثابت املال ورأس الخاص القطاع في العاملين ، وعددللقطاع الخاص الحقيقي املحلي بين الناتج الخطي االرتباط

 .الخاص للقطاع اإلجمالي

 مؤشرات اإلنتاجية الحدية في القطاع الخاص في اململكة :(3جدول رقم )

 النسبة املتغيرات

  3.9  سنوات( 10) متوسط  متوسط نمو القطاع الخاص الحقيقي غير النفطي

  3.5 سنوات( 10) متوسط متوسط نمو العمل 

  6.3 سنوات( 10) متوسط  متوسط نمو تكوين رأس املال الثابت 

  0.34 اإلنتاجية الحدية للعامل 

  0.26 س املال أاإلنتاجية الحدية لر 

  0.28 اإلنتاجية الحدية لجملة العوامل 

 
 مناملئة ( في 89)، أي أن 0.895))يساوي  𝑅2معامل التحديد  أنكبيرة مفادها  أهمية ذات سمة توجد           

العمل ورأس املال اإلنتاج املتمثلة في عنصري للقطاع الخاص تفسره عناصر  الحقيقي املحلي الناتج في تباينال

العمل  عنصري  الذي يوضح معنوية Fاختبار املعنوية الكلية بإجراء تتأكد هذه النتيجة و املضمنة في النموذج. 

 عددوبين ، للقطاع الخاص الحقيقي املحلي بين الناتج ارتباط قوي أي وجود  ،التباينورأس املال في تفسير 

(. كما أن النموذج ال يشكو من p-value = 0) الخاص للقطاع الثابت املال ورأس الخاص القطاع في العاملين
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، أي أن 2واتسون قريبة من -أن القيمة املحسوبة إلحصائية ديربنوذلك على الرغم من مشكلة االرتباط الذاتي 

 معامل االرتباط الذاتي من الدرجة األولى قريب من الصفر. 

د دراسة العالقة بين اإلنتاج وعنصري العمل في هذه النتائج مؤشرات قوية على دقة النموذج املستخدم  وتع 

 لهذين العنصريين.اإلنتاجية معدالت ياس ق ومن ثم القدرة على، موثوقيتهعلى و  ورأس املال

 

 اختبار صحة النموذج:

في و. النموذج بواقي على تشخيصية اختبارات نجري نموذج التغيرات الهيكلية،  مدى صحة من للتحقق      

 بين (No Autocorrelationالذاتي ) االرتباط لعدم وجود ؛(Ljung-Boxبوكس )-ليونغ اختبار هذا اإلطار، نطبق

لبواقي، واختبار ل (Homoscedasticity) التباين ( لتجانسEngleإنجل ) اختبارو  للبواقي، املتباطئة العناصر

RESET ( للتوصيف الصحيح للنموذجCorrect Functional Form) . إلى (5رقم ) الجدول  في الواردة النتائج تشيرو 

ا وال ،نموذج التغيرات الهيكلية موثوق  أن الذاتي،  الكالسيكي لغياب االرتباط االنحدار افتراضات عن ينحدر بعيد 

 ىعلاالختبارات التشخيصية  كذلك طبقت .التباين، وعدم رفض فرضية التوصيف الصحيح للنموذج تجانسو 

 الذاتي االرتباط أن النموذج يشكو من مشكلة ووجد(، 0mنموذج االنحدار الخطي بدون تغيرات هيكلية  )

كل هذه االستنتاجات تؤيد و كما تم رفض فرضية التوصيف الصحيح للنموذج.  للبواقي؛ املتباطئة العناصر بين

، للقطاع الخاص الحقيقي املحلي دراسة العالقة بين الناتجعلى مدى موثوقية نموذج التغيرات الهيكلية املعتمد 

-1981اململكة العربية السعودية خالل الفترة في  الثابت املال ورأس الخاص القطاع في العاملين عددوبين 

 عددبين ، و للقطاع الخاص الحقيقي املحلي الناتج بين روابط وجودعن ها ومفي عم النتائجسفرت أوقد  م.2016

ملعرفة  كمؤشرات التقديرات هذه االعتماد على إمكانية يطهر مما الخاص، القطاع في الثابت املال ورأس العاملين

 .رفعهااإلنتاجية الحدية للعمل ورأس املال، والعمل على  معدالت
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 العمل ورأس املالوبين عنصري نتائج تقدير العالقة بين اإلنتاج  (:4) رقم جدول 

 tإحصائية  الخطأ املعياري  املعلمة املقدرة 

    الفترة األولى

 1.862 0.014 0.026 القاطع

 3.254 0.112 0.364 العمل

 املالرأس 

 العمل ورأس املال

0.264 

0.264 

0.094 

0.115 

2.814 

2.290 

    

    

    
2R 0.895   

F-stat 5.290   

   2.231 واتسون -ديربن

 

 نتائج االختبارات التشخيصية لنموذج التغيرات الهيكلية :((5 رقم جدول 
 

 االختبار احتمالية االختبارإحصائية  

   فرضية العدم

 0.440 2.7017 الذاتي االرتباطغياب 

 0.424 2.799 تجانس التباين

 0.125 2.514 الصحيح توصيفال

 

 التوصيات:   .16

هدفت هذه الدراسة إلى قياس اإلنتاجية للقطاع الخاص في االقتصاد السعودي، لذا تم االعتماد على          

وجود عالقة موجبة بين الناتج النماذج االقتصادية القياسية )النماذج الهيكلية(. وأشارت نتائج الدراسة إلى 

 ،في القطاع الخاص من جهة أخرى من جهة، وبين عدد العاملين ورأس املال  للقطاع الخاصاملحلي الحقيقي 

 زيادة عدد 
الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص في زيادة  سيحد في القطاع الخاص  العاملينحيث إن 

 ما يلي:كوبناء على هذه النتائج يمكن استخالص بعض التوصيات  ولكن بنسبة أقل.

  وتسهيل اإلجراءات والتشريعات ، واستغالل الطاقات املتاحة هياكل اإلنتاج والتشغيل،تحديث آلية

 واألنطمة.

 ،وتأهيلها بما يتماش ى مع حاجة  بهاوتطوير العمالة الوطنية بتدري تفعيل سياسات الحوافز والتدريب

 السوق.

  وتفعيل مبادرات االبتكار، وخلق املنافسة املحفزة لرفع معدالت اإلنتاجيةتطوير التقنيات اإلنتاجية ، ،

 األجور وتحديد ساعات العمل.وتفعيل أنطمة حماية 

  التي تسهم في التقنية البحثية و مشاركة القطاع الحكومي القطاع الخاص في تطوير القدرات في املجاالت

  اإلنتاجية. رفع معدالت

 ربما ،لتعزيز اإلنتاجيةز على توجيه االستثمارات ذات التقنية العالية أو املتوسطة في الفترة القادمة؛ يالترك 

 الطبيعية. هاإلى مستويات نتاجيةاإل  معدالتلرفع يكون الخيار األمثل 
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