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 املتغيرات االقتصادية الكلية بعض أثر االستهالك الخاص على

 في اململكة العربية السعودية 

 لخصامل

  من البلدان، كما يعّد  لنمو االقتصادي في كثيرلاملحرك الرئيس يعّد االستهالك الخاص         
 
من أهم املتغيرات  أيضا

كبر من الناتج األالنصيب  يشكلكونه  ؛االقتصادية الكلية التي ناقشتها العديد من املدارس والنظريات االقتصادية

وعليه شرعت كثير من الدراسات في مواجهة تحديات االستهالك الخاص وتعزيز  ،من الدول  عدد اإلجمالي لدىاملحلي 

محاولة طرح تفسير  :من عدة معطيات أبرزهاانطلقت فكرة هذه الورقة  وقد ،دوره في دفع عجلة التنمية االقتصادية

، العربية السعودية رفة أثر االستهالك الخاص على املتغيرات االقتصادية الكلية في اململكةمععلمي ومنطقي يسهم في 

 -1980خالل الفترة ) و بعض املتغيرات االقتصادية الكليةبين االستهالك الخاص  العالقة بحث  ومن أهم أهدافها

  ومعنوية إلى وجود عالقة موجبة هذه الورقةوقد أوضحت النتائج املستخلصة من  .(2017
 
نفاق اإل بين  إحصائيا

واإليرادات الحكومية  ومعدالت التوظيف، ،الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاصبين االستهالكي الخاص من جهة و 

ملعدالت النمو االقتصادي عزى ذلك إلى أن املحرك الرئيس وقد ي   .خرى أمن جهة  سعارومستويات األ  ،نفطيةالغير 

 اإلنفاق االستهالكي يكمن فيخالل فترة الدراسة غير النفطية الحكومية  تاألسعار واإليراداوالتوظيف ومعدالت 

  نتائجال أسفرتكما  .الخاص
 
 وبناء   .وجود عالقة سببية واحدة من االستهالك الخاص نحو االستثمار الخاص عن أيضا

مستوى املحتوى املحلي من السلع  ورفع لى السلوك االستهالكي مع توجيهه،املحافظة ع من أهميةتكعلى ذلك 

وتقليص  ،النمو االقتصادي مرتبط برفع مستوى املحتوى املحليالخاص في  االستهالك فزيادة مساهمة والخدمات،

 .  وغيرها للخارج عن طريق الوارداتدفقات املالية الت

 

 

 

 

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

 @sama.gov.saaalbakr ،sa.gov.samasalnoaiser@: البريد اإللكتروني

 

mailto:habusaaq@sama.gov.sa


4 
 

 

 املقدمة: .1

 االستهالك الخاص دور  يلعب         
 
 أساسي ا

 
م في هيسمما  ؛في تركيب البنيان االقتصادي وتحريك العجلة االقتصادية ا

االستثمارات وفرص العمل أمران  دتعّ إذ الوظائف لدى الكثير من الدول خلق زيد من املزيد من االستثمارات ومن ثم امل

 ألي بلد،  الكلي طلبال االستهالك أحد مكونات ويعّد . والخدمات السلع متعلقان بحجم الطلب الكلي على
 
 وهو أيضا

 هيعكف الكثير من الباحثين على معرفة سلوك املستهلك في محاولة لتوجيهولذلك  ؛املجتمع أحد مؤشرات الرفاهية في

 لالدخار يعّد كما  .نحو االستهالك الخاص
 
 منافسا

 
يعتمد قرار االستهالك أو االدخار على حيث  ؛االستهالك مفهوما

ر ، ويرتبط بالدخل املتاح بشكل رئيس ي، وممعرفة تكلفة الفرصة البديلة
ّ
االستهالك  علىن العوامل األخرى التي تؤث

  خ..... إلمستويات األسعار، ومستوى الثقة :الخاص

لية )الناتج املحلي املتغيرات االقتصادية الكوبين العالقة بين االستهالك الخاص مدى  معرفة إلى الورقةتسعى هذه و  

 .( في اململكةغير النفطية واإليرادات الحكومية، ومعدالت البطالة، ومعدالت التضخم، للقطاع الخاصاإلجمالي 

طرح تفسير علمي الورقة لذا تحاول  ،االستهالك الخاص املحرك الرئيس لتلك املتغيراتفي كون أهمية املوضوع  وتكمن

االقتصاد في اململكة  في مفاصلومعرفة قنوات تأثيره ، (2017 -1980خالل الفترة ) باالستهالك الخاصومنطقي متعلق 

  ليكون  ؛هتحديات ةوكيفية معالج ،هقنوات تحفيز أبرز بيان و  ،ما يتطلب دراسة أبعادهمكل ك
 
االستهالك الخاص عامال

 لدفع 
 
 النمو االقتصادي في اململكة. عجلةمهما

 مشكلة الدراسة: .2

تحقيق من أجل لتحفيز االستهالك الخاص ما الحل األمثل  :نياآلتي ينإلى اإلجابة عن التساؤلتسعى هذه الدراسة       

، واملساهمة في تنمية اإليرادات غير النفطية تخفيض معدل البطالةمعدالت نمو في االقتصاد السعودي، و 

االستهالكي توجيه اإلنفاق و جدر املحافظة على سلوك املستهلك ورفع مستوى املحتوى املحلي األ هل و  ؟للحكومة

 للخارج عن طريق الواردات؟ دفقات املاليةلخدمات املحلية لتقليل التلع واالس تجاهالخاص النهائي 

 

 فرضيات الدراسة: .3

 الفرضيات التالية:على  هذه الورقةتقوم           

  غير النفطية. الحكومية واإليراداتاالقتصادي معدالت النمو مع  موجبةبعالقة  االستهالك الخاصيرتبط 

  األسعارمستويات مع  موجبةيرتبط االستهالك الخاص بعالقة. 

  البطالة عكسية مع معدالتيرتبط االستهالك الخاص بعالقة. 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 :وأهميتها أهداف الدراسة .4

، وذلك النمو االقتصاديو االستهالك الخاص مدى وجود عالقة بين أثر  عن تهدف هذه الدراسة إلى الكشف     

الدراسة األولى من  تعّد حسب علمنا، و  املنشود. االقتصاديتحقيق النمو ل الالزمةلتحديد السياسات االقتصادية 

تساهم في صياغة منها أن يتوقع و نوعها التي تقيس أثر االستهالك الخاص على النمو االقتصادي في اململكة. 

 في اململكة العربية السعودية.واملبادرات التي تعزز عوامل النمو االقتصادي ة اإلصالحات الناجح

 

 منهج الدراسة: .5

عالقات بين املتغيرات االقتصادية الكلية مدى وجود  للكشف عن التحليليالقياس ي املنهج  على عتمد هذه الدراسةت     

كما  .تغيراتاملاإلحصائية والقياسية الختبار العالقات املشتركة بين  طّورت العديد من األساليبمحل الدراسة، حيث 

املحلي  )الناتج خرى املتغيرات االقتصادية األ وبين االستهالك الخاص، املنهج القياس ي لتفسير نوع العالقة بين تستخدم 

 يرادات الحكومية(.، ومعدل التضخم، واإل معدل البطالةللقطاع الخاص غير النفطي، و 

 

 الدراسات السابقة:  .6

عن طريق تطبيق االختبارات  االستهالك الخاص فيتحليل العوامل املؤثرة  السابقة الدراسات بعض حاولت

 cointegrationواختبارات التكامل املشترك ) ،(unit root testsالقياسية التي تشمل اختبارات جذر الوحدة )

tests .)بعض الدراسات االقتصادية التي تمحورت حول العوامل املؤثرة في  نذكر :فعلى سبيل املثال ال الحصر

 نفاق االستهالكي، وعلى وجه التحديد االستهالك الخاص. موضوع اإل ناقشت و  ،االستهالك الخاص

التضخم في اإلنفاق االستهالكي الخاص والنمو االقتصادي في  أثر ملعرفة( (Ishaku, 2017 دراسة هدفت

( للتكامل املشترك واختبار سببية VECM( باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ )2012-1981نيجيريا خالل الفترة )

( لتحديد اتجاه العالقة السببية. وتوصلت نتائجها إلى وجود عالقة طويلة األجل Granger Causality Testجرانجر )

أظهرت أن التضخم يسبب اإلنفاق االستهالكي فأما نتائج سببية جرانجر  .بين اإلنفاق االستهالكي الخاص والتضخم

بي، بيد أنه ال توجد عالقة سببية تجاه التضخم إلى النمو االقتصادي. وبناء على هذه النتائج الخاص على نحو إيجا

أوصت الدراسة أن تتعاون الحكومة مع البنك املركزي النيجيري إلى وضع عدة سياسات مالية ونقدية منها سياسة 

 .استهداف معدل التضخم

اختبرت هذه و العالقة بين االستهالك والنمو االقتصادي،  لتحديد ((Zhang and Yang, 2016دراسة سعت 

إيجابية  آثارلى وجود إ( في الصين. وتوصلت م2010-1992العالقة باستخدام املعادالت الهيكلية خالل الفترة )

 سرة واالستهالك الحكومين لالستهالك السياحي واستهالك األ ألالستهالك على النمو االقتصادي. حيث ذكرت الدراسة 

 دور 
 
 في تعزيز النمو االقتصادي. ا
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 -1981وباستخدام النموذج ذاته في نيجيريا خالل الفترة ) (Akpan and Udofia, 2016)دراسة قامت 

ن الناتج أال إاالستهالكي الخاص،  واإلنفاقالحكومي  اإلنفاقوجود عالقة معنوية موجبة بين  إلى(، توصلت 2014

وصت الدراسة بضرورة تعزيز أاالستهالكي الخاص. وبناء على ذلك  اإلنفاقتأثير كبير على  ااملحلي اإلجمالي لم يكن ذ

  السلع والخدمات. إنتاج إلىتعزيز النمو االقتصادي من خالل التوجه لاالستهالكي الخاص  اإلنفاق

في لكينز تقدير دالة االستهالك باستخدام نظرية الدخل املطلق إلى  (Thankgod, 2014)هدفت دراسة 

 قيمة امليل الحدي لالستهالك مرتفعة جد أن إلى وتوصلت(. 2012 -1981خالل الفترة ) نيجيريا
 
ونتج عن ذلك عجز  ا

الدراسة بضرورة عمل شراكات قوية بين القطاع الحكومي والخاص لزيادة الدخل  وأوصتفي رأس املال االستثماري. 

ية و سياسات تنم تبنيّ بلى رفع اإلنتاج الزراعي إالتي دعت  ((Onanuga et al., 2015واتفقت معها دراسة   القومي.

  ورفع مستوى األجور في القطاعين العام والخاص في نيجيريا. ،مستدامة للقطاع الزراعي

 اإلنفاق في( نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي واالدخار وصافي الضرائب  ,2014Leka)ناقشت دراسة 

لى وجود عالقة إيجابية بين إ(. وتوصلت النتائج القياسية م2013-1985لبانيا خالل الفترة )أفي االستهالكي النهائي 

عالقة سلبية كذلك وجود نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وصافي الضرائب وبين اإلنفاق االستهالكي النهائي، 

 نفاق االستهالكي النهائي.بين االدخار واإل 

(، باستخدام م2008-1986االستهالك الخاص خالل الفترة ) دالة إلى تقدير   (Ibrahim, 2014)دراسة  هدفتو            

  وجود عالقة معنوية إلى. وتوصلت نتائج الدراسة (DOLS)نموذج املربعات الصغرى العادية الديناميكي 
 
 إحصائيا

موجبة بين االستهالك الخاص الحقيقي للمملكة العربية السعودية والدخل الحقيقي ومعنوية سالبة مع معدل 

 الفائدة الحقيقي.

محددات االستهالك الخاص في الصين باستخدام بيانات  (Guo and N’Diaye, 2010)دراسة تناولت و 

(cross-country)  في  واستخدمت الدراسةاالستهالك الخاص في الصين،  فيمعرفة العوامل املؤثرة هدفت إلى حيث

، ومعدالت الفائدة هنمو ن الناتج املحلي اإلجمالي، ومعدلنصيب الفرد م :نموذجها القياس ي عدة متغيرات مستقلة منها

لى وجود تأثير إلخ.  وتوصلت نتائج النموذج القياس ي إكمقياس للتضخم ... لمستهلكين ر اسعاأمؤشر و، لحقيقيةا

 إعنوي م
 
االستهالك الخاص ماعدا التضخم. كما أن مساهمة االستهالك الخاص  فيلجميع املتغيرات املستقلة حصائيا

لى انخفاض دخل األسرة بشكل إالصيني في الناتج املحلي اإلجمالي منخفضة مقارنة بالدول األخرى. وقد يرجع ذلك 

لى زيادة االستهالك الخاص إسرة في ظل تطبيق بعض السياسات الهادفة توقع زيادة دخل األ إلى  الدراسة تشار أو  ام. ع

 مثل زيادة نسبة العمالة في قطاع الخدمات وتطوير أسواق املال. 

أثر التغير في الناتج املحلي هدفت إلى معرفة  (Akekere and Yousuo, 2012)دراسة وفي نفس اإلطار، 

 -1981( خالل الفترة )OLSاالستهالكي الخاص باستخدام نموذج املربعات الصغرى العادية ) اإلنفاقاإلجمالي على 

 وأوصتاالستهالكي الخاص.  اإلنفاقوجود تأثير معنوي للناتج املحلي اإلجمالي على  إلى(. توصلت الدراسة 2010

 الدراسة بضرورة تحفيز االستهالك الخاص من خالل تنمية رأس املال البشري. 
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ن ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إيكون للتركيب الديموغرافي تأثير على االستهالك الخاص. حيث ما ورب

زيادة دخل األسرة  ضرورةل (Tokuoka, 2010)دراسة حيث خلصت  ،قد يكون السبب وراء تباطؤ االستهالك الخاص

  قد يساهم ، إذجور العاملينأعبر زيادة 
 
 كبير  ذلك إسهاما

 
 االستهالك الخاص في اليابان. في إنعاش ا

على طبقت و الدين الحكومي على االستهالك الخاص، تأثير تعلق بت ((Berben and Brosens, 2007دراسة 

لى وجود إ(. توصلت الدراسة 2003-1983خالل الفترة ) OECDمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ةدول 17

 ،الدين العامبارتفاع مستوى ن الدول التي تتسم إحيث  ،والدين الحكوميعالقة غير خطية بين االستهالك الخاص 

، العامبانخفاض مستويات الدين  تتسمعلى عكس الدول التي  وذلكتأثير سلبي على االستهالك الخاص.  هناكيكون 

 .االستهالك الخاصو  العام الدين مستوياتفي  التغيراتبين عالقة  دال يوج حيث

 

 :في اململكة ومضاعف االستهالك الخاصواقع القطاع الخاص  .7

 (2017-1970(: مؤشرات القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )1)رقم  جدول 

 اإلنفاق متوسط نسبة الفترة الزمنية

الخاص  النهائي االستهالكي

 لى الناتج املحلي اإلجمالي إ

 )أسعار جارية(

متوسط نسبة الناتج 

املحلي اإلجمالي للقطاع 

الناتج املحلي  إلىالخاص 

)أسعار  اإلجمالي

 (100=2010ثابتة

متوسط النمو في الناتج 

املحلي اإلجمالي للقطاع 

الخاص )أسعار 

 ( 100=2010ثابتة

متوسط أسعار النفط 

  االسمية )برنت(

 دوالر/برميل

1979- 1970 23.7% 13.1% 17.1% 11.16 

1989-1980 44.7% 25.2% 1.4% 26.00 

1999- 1990 44.9% 21.5% 3.3% 18.35 

2009- 2000 31.9% 28.7% 7.7% 49.61 

2017- 2010 34.3% 38.5% 5.2% 82.58 

 

 

 .لإلحصاء، األوبك العامة الهيئة: املصدر 

 النفط في السبعينات.أسعار منذ طفرة  شهد القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية عدة تطورات         

ر سعاباأل  الناتج املحلي اإلجمالي إلىالخاص  النهائي ياالستهالكنفاق اإل  نسبةن متوسط أ (1رقم ) الجدول  ويوضح

تزامن هذا النمو مع نمو الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص و ات، ي% خالل عقد السبعين23.7حوالي  جارية بلغال

مساهمة القطاع  متوسط ، كما بلغ(100=2010% باألسعار الثابتة )17.1الجارية، وباألسعار  %37.1بمتوسط قدره 

حوالي إلى  الخاص النهائي ياالستهالك نفاقاإل  نسبةارتفعت كذلك %. 13.1الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي 

ات يالتسعين ر في املستوى خاللاستقراتبع هذا االرتفاع ثم  %،44.7متوسط قدره  وبلغفي الثمانينات  55.0%1

على التوالي % 3.3% و1.4عند ات يقل من السبعينأفي ناتج القطاع الخاص معدل النمو متوسط بلغ في حين ، يالديةملا

  ،%21.5لى إ% 25.2مع انخفاض في مساهمة القطاع الخاص من 
 
 مع انخفاض أسعار النفط في نهاية وذلك تزامنا

 من الناتج املحلي اإلجمالي الخاص النهائي ياالستهالك اإلنفاق نسبةفي بداية األلفية الثانية، انخفضت و .الفترتين هاتين

                                                           
 م.1986في عام  1



8 
 

 إلىالخاص في الناتج املحلي اإلجمالي  عالقطا نسبةفي حين ارتفعت %، 31.9% مستقرة عند متوسط قدره 29بحوالي 

وقد  (.م2017-2010% في الفترة )34.3لى إ الخاص النهائي ياالستهالك اإلنفاق نسبةفي  ارتفاع طفيف تبعها 28.7%

لى كبر حجم إدوالر( 82.6دوالر و 49.6) اتيمقارنة بالسبعين يعزى هذا االنخفاض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط

 في من الزيادة أكبرمعدالت الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي كانت  إذ إن، وانخفاض تأثير أسعار النفطاالقتصاد 

 االستهالكي الخاص. اإلنفاق

% 65لى إ% 40من  الناتج املحلي اإلجمالي فيم رفع مساهمة القطاع الخاص 2030هداف رؤية أهم أمن            

 اقتصادية، ومبادرات مالية وتنظيمية وإعطاءإجراء عدة إصالحات  يتطلبولتحقيق هذا الهدف  م،2030بحلول 

  القطاع الخاص
 
  وقتا

 
   خادم الحرمين الشريفين  أصدر، ولتعزيز القطاع الخاص. مع تلك اإلصالحاتتكيف لل كافيا

 مر  أم 2017في أواخر عام  زعبد العزيامللك سلمان بن 
 
حزمة  تضّمنت ،خطة لتحفير القطاع الخاصتمثل في  ا ساميا

وتعظيم  ،تحفيز االقتصاد إلىتهدف هذه الخطة و مليار ريال.  72للقطاع الخاص بحوالي مبادرة( لدعم 17مبادرات )

 2.توفير الدعم الالزمو ، وإزالة العقبات التي تواجهه ،تعزيز ثقة القطاع الخاصمع ، األثر على إجمالي الناتج املحلي

 .ياالقتصاد دفع عجلة النموتسهم هذه الحزمة من املبادرات في  أنومن املتوقع 

     
 .لإلحصاء العامة الهيئة: املصدر                

الخاص والناتج  النهائي االستهالكي اإلنفاقتوصلت العديد من الدراسات االقتصادية إلى وجود ارتباط وثيق بين      

  ،((Zhang and Yang, 2016 دراسةمنها و  املحلي اإلجمالي
 
 إال أن حركة هذين املتغيرين تتبع التغيرات االقتصادية محليا

 
 
 نتاجإوكميات  للمملكة العربية السعودية بشكل مباشر بأسعار اإلجماليعلى سبيل املثال، يتأثر الناتج املحلي ف. وعامليا

أسعار النفط  ذلك بارتفاعوقد يعلل  م،2014-2009النفط، حيث يالحظ ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة 

نالحظ وجود عالقة وثيقة بين اإلنفاق االستهالكي  م،2017إلى عام م 1970وبالنظر إلى الفترة من عام . خالل هذه الفترة

نفاق من خالل اإل اململكة التي اتبعتها  ةالتوسعي املاليةالسياسة  ساهمتوقد . الحكومي واإلنفاق االستهالكي الخاص

الذي يدل على األمر م 2006وحتى م 1970اإلنفاق االستهالكي الحكومي والخاص منذ  مستويات تقارب في الحكومي

الخاص بالنمو بمعدل أعلى النهائي االستهالكي  اإلنفاقبدأ  2007منذ و . اعتماد القطاع الخاص على اإلنفاق الحكومي

حيث بلغ العالقة بينهما،  (1ويوضح الشكل رقم ) ،نتيجة لزيادة الدخل املتاح الحكومي النهائياالستهالكي  من اإلنفاق

                                                           
 . الخاص/-القطاع-تحفيز-خطة/http://namaa.gov.saنماء، وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص،  2
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النهائي لإلنفاق االستهالكي % 3.5الخاص و النهائي لإلنفاق االستهالكي% 6.5( حوالي 2017-2007متوسط النمو للفترة )

 . (100=2010)باألسعار الثابتة  الحكومي

 .ألوبكلإلحصاء، ا العامة الهيئة: املصدر              

 

الثابتة  باألسعار والخاصالحكومي  النهائي نفاق االستهالكياإل  نمومعدالت ( 2رقم ) الشكليوضح 

االستهالكي  اإلنفاقشهد  م،2007منذ عام و  .ينفاقنبين اإل معدالت النمو بين  تقارب وجود حظال يو . (100=2010)

 
 
  الخاص تراجعا

 
على معدل نمو أ إلىم حتى وصل 2012ارتفع بعدها في عام ، م2011حتى  في معدالت النمو متتابعا

 قيمة خالل الفترة. دنىأم وتعبر عن 2016في عام  %0.9لى إ( ثم عاود االنخفاض حتى وصل 2017 -2010خالل )

 خالل الفترة الحكومي النهائياالستهالكي  اإلنفاق بانخفاضتأثر القطاع الخاص  ومن جانب آخر، يتضح

االستهالكي  نفاقفي اإل الخاص مرتبط بشكل وثيق بالتغيرات النهائي االستهالكي  اإلنفاقن لذا نستنتج أ .(م2016-2017)

  نبشكل عام نجد أو  النفط، إنتاجوكميات  سعارالحكومي الذي بدوره يتبع تغيرات أالنهائي 
 
 ستهالكياال  اإلنفاقمن  كال

 نأ( نالحظ 1لى الشكل )إوبالعودة   .هنفس االتجاهيسيران في  جمالي للقطاع الخاصالخاص والناتج املحلي اإل  النهائي

 االسته اإلنفاقارتفاع 
 
 عن ما يكون  الكي الخاص غالبا

 
أعوام سابقة و أ نفسهللعام  املحلي اإلجمالي ارتفاع الناتجناجما

 م.2012  كما حدث في عام 

 .بيانات أولية*                                                                                                                                                                                    .لإلحصاء العامة الهيئة: املصدر             
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 خالل الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةلى إالخاص ي النهائي االستهالك اإلنفاق نسبة( 3) رقم يمثل شكل

 تلك استمرتحيث ، اتيالسبعين سعار النفط خاللأبعد طفرة يتضح تذبذب هذه النسبة و  (.م2017-1970) الفترة

 دوالر 37.89لى إوصل سعر برميل برنت سعار باالرتفاع حتى األ 
 
 مريكيأ ا

 
 اإلنفاقارتفاع نسبة  ولوحظ ؛م1980في عام  ا

وقد يرجع  .م1986عام في % 55لها حوالي  نسبةعلى أجمالي حتى بلغت املحلي اإل  لى الناتجإ الخاصي النهائي االستهالك

 دوالر  14.5 برميل برنت حوالي بلغ سعرلى انخفاض الناتج النفطي حيث إذلك 
 
 مريكيأ ا

 
وفي املقابل  .نفسه العام خالل ا

قد يفسر ارتفاع  مما ؛%204.2بلغت  سعار النفط بنسبةأ ارتفعت فيهم والذي 1974له في عام  نسبة بلغت أدنى

في حين  ،ةنفطييرادات البسبب ارتفاع اإل الخاص  ي النهائياالستهالك اإلنفاق جمالي بنسبة أكبر منالناتج املحلي اإل 

 
 
، (م2017-2007) وأما الفترة .م1980في عام  %25لى إحتى وصلت  في الفترة الالحقة انخفضت هذه النسبة تدريجيا

  الخاص إلى الناتج املحلي االجمالي النهائي اإلنفاق االستهالكينسبة شهدت فقد 
 
  تذبذبا

 
على أ لىإحيث وصلت  واضحا

 .في العام الذي يليه% 41.3لى إانخفضت  ثم 2016 في عام% 42.8 لتبلغم 1998قيمة لها منذ عام 

 

 من الناتج املحلي اإلجمالي نفاق(: املساهمة النسبية ملكونات اإل 4رقم ) شكل

 

 لإلحصاء العامة الهيئة: املصدر

      

ما نسبته يمثالن الحكومي والخاص  النهائي االستهالك اإلنفاق إجمالييتضح أن  (4ومن خالل الشكل رقم )

لى مساهمة كل مكون إوعند النظر (. 100=2010)م باألسعار الثابتة 2017 في عامجمالي الناتج املحلي اإل  من% 55.0

يشكل  في حين، %20.5الحكومي يشكل حوالي  النهائي نفاق االستهالكين اإل أمن مكونات الناتج املحلي اإلجمالي نجد 

 ياالستهالك اإلنفاق كما يالحظ ارتفاع مساهمة. م2017خالل عام % 34.5الخاص ما نسبته النهائي االستهالكي  اإلنفاق

تكوين رأس املال الثابت إجمالي حين انخفضت مساهمة  في، %5بنحو م 2011عامفي الخاص عما كانت عليه النهائي 

في الناتج  ي النهائياالستهالكاإلنفاق  من الشكل السابق ارتفاع مساهمةأن يستخلص  يمكنو %. 22.1 إلى% 25.7من 

 . الخاص ي النهائياالستهالكاإلنفاق املحلي اإلجمالي، وعلى وجه التحديد 
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 .لإلحصاء العامة باالعتماد على بيانات الهيئة ينمن حساب الباحث: املصدر

 و 
 
مستوى النشاط االقتصادي في الدولة، حيث  إلى الخاص ي النهائياالستهالكاإلنفاق ما تشير معدالت  غالبا

الدراسة منهجية هذه اتبعت  وقد .جماليمعدل النمو في الناتج املحلي اإل  ن مساهمته الكبيرة في الطلب الكلي تؤثر علىإ

مساهمة كل مكون من مكونات الطلب الكلي في معدل نمو  في حساب (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  .الناتج املحلي اإلجمالي

 

 ،نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في السنوات األخيرةمعدل وجود انخفاض في  (5)الشكل رقم  ويوضح 

بنسبة بلغت م 2017عام لى تراجع القطاع النفطي خالل إ هذا بشكل رئيسويعود  م،2017٪ في عام 0.9-حتى وصل إلى 

تكوين  إجمالي ساهمكما ، اإلجماليفي نمو الناتج املحلي  %1.1بنحو  الخاص النهائي ياالستهالك اإلنفاق ساهمو . 3.1%

 الخاص النهائي ياالستهالك اإلنفاقبلغت مساهمة و   %.1- ةبنسبنمو الناتج املحلي اإلجمالي  معدل فيرأس املال الثابت 

املحرك  الخاص النهائي ياالستهالك اإلنفاق حيث كان ،م2012على قيمة لها في عام أنمو الناتج املحلي اإلجمالي معدل في 

 و . %3.5 بلغتالرئيس ي لنمو الناتج املحلي اإلجمالي بمساهمة 
 
الحكومي  النهائي االستهالكي اإلنفاق من ساهم كال

نمو القطاع النفطي في عام لقد يكون و  .على التوالي% 1.3و %1.7بنسبة بلغت  تكوين رأس املال الثابت إجماليو 

النهائي االستهالكي  اإلنفاق إذ نما، م2012الخاص في عام  النهائي االستهالكي اإلنفاقدور في دعم % 12.6م بمعدل 2011

 اإلنفاقملساهمة قيمة  دنىأ في املقابل، بلغت. باألسعار الثابتة %11.7 بلغ ص في العام الذي يليه بمعدلاالخ

 في% 3.4لى تراجع نمو القطاع الخاص من إقد يعزى ذلك و  م2016في عام % 0.3الخاص حوالي النهائي تهالكي االس

 اإلجماليتراجع مساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي  إلى، باإلضافة باألسعار الثابتة م2016في % 0.1لى إم 2015

 .م2016في % 38.7بلغت  التيو % 0.6بحوالي 
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اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص إجمالي تكوين رأس المال الثابت معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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 .لإلحصاء العامة باالعتماد على بيانات الهيئة ينمن حساب الباحث :املصدر

-2001)خالل الفترة  بية السعوديةر الخاص في اململكة الع نفاق االستهالكياإل مضاعف ( 6) رقم يمثل الشكل

 االستهالكي اإلنفاقتغير النفطي للقطاع الخاص نتيجة غير نسبة التغير في الناتج املحلي  يعبر عنوالذي  ،م(2016

الذي يقيس العالقة بين االستهالك الخاص وتأثيره على معدالت النمو  كينز مضاعفعلى  بناء  و . لخاصا النهائي

  فإن انخفاض الطلب الكلي الحقيقي للقطاع الخاص،
 
  ما يكون  غالبا

 
 ي النهائياالستهالكاإلنفاق عن انخفاض ناتجا

ذلك يدخل بو . اإلجماليانخفاض في الناتج املحلي  من ثمو اإلنتاج،  مستوى  انخفاض في إلىبدوره يؤدي الذي ، و الخاص

 وقد .االستهالكمستوى زيادة  إلىالدولة وضع سياسات اقتصادية تهدف  على يتعينو  ،ركودمن ال االقتصاد في حالة

في  ينفقكل ريال  أن يعني امّم  ؛1.3حوالي م( 2016-2001)الفترة  فيمضاعف اإلنفاق االستهالكي الخاص  بلغ متوسط

الشكل  كما يوضح .ريال 1.3الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الخاص بحوالي  ارتفاع في مستوى  يقابله القطاع الخاص

في  لهقيمه  ىأدن بلغت في حين، م2011في عام  3.0بلغت على قيمة ملضاعف االستهالك للقطاع الخاص أ نأ( 6)رقم 

 .0.1- م عند2016عام 

 

 ات األخرى اململكة واالقتصاد مساهمة االستهالك الخاص في النمو االقتصادي في .8

 
 
مقارنة إجراء الدراسة  هذه تحاول  عديدة، اقتصاديةالخاص بمتغيرات  النهائي اإلنفاق االستهالكي الرتباط نظرا

اإلنفاق االستهالكي  في مستوى  متقدمة نامية وأخرى  اقتصاداتتشمل  من مجموعة العشرين وعدة دول اململكة  بين

  ،الخاص
 
 لدىكونات الطلب الكلي م من األكبرعلى الحصة  يستحوذ الخاص ي النهائياالستهالك اإلنفاق أن خصوصا

 الدول الصناعية للنمو االقتصادي في املحرك األساسالخاص النهائي نفاق االستهالكي اإل يعد  ولهذا .معظم الدول 

قد ال  ستوردةامل على السلع والخدمات ااعتماده نإ، حيث على نقيض ذلك النامية االقتصادات حين أن في .الكبرى 

  .اتهاقتصاداليمثل قيمة مضافة 
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 .لإلحصاء العامة والهيئةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حساب الباحث باالعتماد على بيانات  :املصدر

إذ  ؛تركيا للنمو في حرك الرئيس يامليعّد  الخاص النهائي تهالكياالس اإلنفاق أنحظ من الشكل السابق يال 

نمو  معدل من %2.8 بلغت بنسبة إندونيسياتليها ثم  ،%4.5بلغت بنسبة  اإلجماليالناتج املحلي في معدالت نمو  أسهم

 .بقية الدول محل الدراسةب د مقارنتهالنمو في الناتج عن عدلارتفاع م ويالحظ ،م2017عام فيالناتج املحلي اإلجمالي 

لدول األوروبية ل في معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الخاصالنهائي االستهالكي  اإلنفاقوفي املقابل، كانت مساهمة 

  متواضعة
 
 اململكة املتحدة ، في حين أن أدناها كان من نصيب%2.2 على نسبة بلغتحصلت فرنسا على أما، حيث  نوعا

معدالت النمو  فيالخاص  النهائي االستهالكي اإلنفاقمساهمة نسبة بلغت  فقد في السعودية، أما .%1.3بنسبة بلغت 

املساهمة في معدل النمو وليس وتجدر اإلشارة هنا أن ، م2017في عام  %1.1حوالي الحقيقي  اإلجمالي في الناتج املحلي

 .الحقيقي اإلجماليفي الناتج 

 
 .لإلحصاء العامة والهيئةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية باالعتماد على بيانات  ينمن حساب الباحث :املصدر

 اقتصاد داألمريكي يع إن االقتصاديمكن القول  (8رقم ) بناء على الشكل
 
 معتمد ا

 
 إذ ؛على االستهالك الخاص ا

 ،%1.9حوالي  بلغت مساهمته في معدل النمونسبة  أن إال، %69.1حوالي  اإلجماليالناتج املحلي  في تهتبلغ نسبة مساهم

الجدير و  %.65.6 بلغت ثم املكسيك بنسبة لكٍل منهما %65.8 بلغت اململكة املتحدة واألرجنتين بنسبةبعد ذلك تليها 

في حين  .على التوالي% 55.4و% 60.2بلغ حوالي  وإندونيسياتركيا  لدى الخاصالنهائي االستهالكي  أن اإلنفاقبالذكر 
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المتحدة 
األمريكية

األرجنتين إندونيسيا ة المملكة العربي
السعودية

اجنوب إفريقي

(2017)مساهمة اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (: 7)رقمشكل
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األمريكية

األرجنتين إندونيسيا ية اململكة العرب

السعودية

جنوب إفريقيا

(2017)مساهمة االنفاق االستهالكي النهائي الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي (: 8)شكل رقم 

مساهمة االستهالك الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي (محور أيمن)معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
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حيث بلغ حوالي  ،قل نسبة من بين الدول أ إلى العربية السعودية في اململكة النهائي الخاص االستهالكي اإلنفاق وصل

 األوروبيةقربها من الدول وذلك ل ؛ضمن االقتصادات االستهالكيةاالقتصاد التركي قد يصنف من  أن حظويال %. 34.5

  ، وكل ذلك يشكلمعها اتفاقيات تجارةوإبرامها 
 
 مهم عامال

 
 .في تعزيز نمو االقتصاد التركي ا

 ات األخرى ت البطالة في اململكة واالقتصادمعدال ب االستهالك الخاص وعالقته   .9

 

 .لإلحصاء العامة والهيئة يورو ستاتالبنك الدولي،  ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :املصدر

 ؛نفاقلإل الدخل املتاح  النخفاضبإنفاق استهالكي منخفض نتيجة  في الغالب ترتبط معدالت البطالة املرتفعة

 فعلى سبيل املثال .االقتصادياستدامة النمو املحافظة على و  ،عدالت التوظيفملذا من املهم التركيز على رفع 
 
، غالبا

يكثر الطلب و . ارتفاع في معدالت التوظيفب األمريكيةعلى السلع والخدمات في الواليات املتحدة  الطلبزيادة  عما يتب

عرض وظائف موسمية لتلبية الطلب على  إلىغلب املتاجر أتلجأ حينها و ، اإلجازاتعلى السلع والخدمات في موسم 

النهائي االستهالكي  في معدل اإلنفاقع اارتف ويتبعه األسر،إنفاق معدل  يرتفعهذه الوظائف وبسبب . السلع والخدمات

 ؛ ومن ثمقبل إجازة عيد الفطر عادة كون تغلب املوظفين مكافأة أ مل، حيث يستإندونيسيافي  وكذلك الحال. الخاص

 . االستهالك خالل تلك الفترةمستوى يرتفع حينها 

في معدالت البطالة  وجود تفاوت ظحيال  الخاص النهائي وعند مقارنة معدالت البطالة باإلنفاق االستهالكي

في % 4.4بلغ معدل البطالة حوالي  وقد .، وتركيااألمريكيةلدى الدول التي تعتمد على االستهالك مثل الواليات املتحدة 

معدالت البطالة  قد يرتبط ارتفاعو  .في تركيا% 10.9بلغ حوالي  في حين ،واململكة املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة 

الدول املتقدمة  أّما. كبير على نحواالستهالكي في الدول النامية باالعتماد على السلع املستوردة في هذه الدول  واإلنفاق

اقد تنتج ف   من السلع والخدمات كثير 
 
ا من مرتفع خالف الدول التي تعتمد على كثير  البطالة  معدلفأثرها على ، محليا

 السلع والخدمات املستوردة
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أستراليا كندا فرنسا أملانيا ايطاليا اليابان املكسيك تركيا دةاململكة املتح دة الواليات املتح

األمريكية

األرجنتين إندونيسيا ية اململكة العرب

السعودية

جنوب إفريقيا

(2017)خرى االنفاق االستهالكي النهائي الخاص وعالقته في معدالت البطالة في اململكة واالقتصادات األ (: 9)شكل رقم 

مساهمة االستهالك الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي (محور ايمن)معدل البطالة 
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 ات األخرى لمملكة واالقتصادلاإليرادات الحكومية باالستهالك الخاص وعالقته    .10

 .ووزارة املالية، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولينظمة التعاون االقتصادي والتنميةم: املصدر                                                                         .م2016 اإليرادات لعام* 

 بمستويات اتتأثر والتي تعتمد غالبية حكومات الدول املتقدمة على الضرائب في إيراداتها، 
 
 .األفرادستهالك كثيرا

ا في االستهالك ا مباشر  ويوضح  .وتعد ضريبة الدخل واالستهالك أحد أهم أنواع الضرائب التي من املمكن أن تؤثر تأثير 

 تقاربحظ يال و . مجموعة العشرينفي نسبة اإليرادات الحكومية من الناتج املحلي اإلجمالي لعدة دول ( 10) الشكل

في حين فاقت  ،في فرنسا من الناتج املحلي اإلجمالي الخاص النهائي االستهالكي اإلنفاقو اإليرادات الحكومية  تينسب

  النهائي االستهالكي اإلنفاقنسبة 
 
 .واململكة املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة  :من الخاص اإليرادات الحكومية في كال

الحكومية إلى زيادة إيرادات  واإليراداتالخاص  النهائي االستهالكي اإلنفاقوجود تلك العالقة املوجبة بين  ويعزى 

أما في  الخاص. ياالستهالك اإلنفاق املضافة، املبيعات(، عالوة على زيادة رسوم الواردات نتيجة زيادة )القيمةالضرائب 

بفارق بسيط قدره  الخاص اإليرادات الحكومية النهائي االستهالكي اإلنفاقفاقت نسبة اململكة العربية السعودية فقد 

7.9%. 

 ات األخرى الت التضخم في اململكة واالقتصادمعدباالستهالك الخاص وعالقته  .11

بدليل أن  ؛الخاص النهائي االستهالكي واإلنفاقوجود عالقة وثيقة بين التضخم  إلىتوصلت العديد من الدراسات 

 ارتفاع مستويات االستهالك الخاص 
 
جل الطويل ومع استمرار في األ  األسعار، ولكن ارتفاع مستويات إلىما يؤدي  غالبا

على السلع القوة الشرائية ، أي انخفاض مستوى انخفاض الدخل املتاح لالستهالك مستويات األسعار تؤدي إلى ارتفاع

 . والخدمات
 
 لترابط املؤشرات االقتصادية، ينخفض النشاط االقتصادي  ونظرا

 
النخفاض الطلب الكلي الناتج  تبعا

االستهالك الخاص  إلىمستويات األسعار من هل السببية من أي اتجاه؟ ولكن  ،النهائي االستهالكي اإلنفاقعن انخفاض 

متوقف على بدائل االستهالك  هالتأثير واتجاهوهذا  ،أو العكس من االستهالك الخاص إلى مستويات األسعار

 )االستثمار، واالدخار(. 
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*األمريكية

االرجتين *إندونيسيا ية اململكة العرب

السعودية

*جنوب إفريقيا

(2017)خرى االنفاق االستهالكي النهائي الخاص وعالقته باإليرادات الحكومية للمملكة واالقتصادات األ (: 10)شكل رقم 

مساهمة االستهالك الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي اإليرادات الحكومية
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 .لإلحصاء العامة والهيئة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :املصدر

مريكية واململكة : الواليات املتحدة األ مثل ،الدول الصناعية ذات الطابع االستهالكي تمّيز، (11رقم )الشكل  يوضح

في الواليات املتحدة % 2.1)انخفاض معدالت التضخم وذلك في مثل تركيا واملكسيك،  الدول النامية عن املتحدة

 ( في اململكة املتحدة% 2.6و األمريكية
 
في % 11.1)مقارنة بالدول النامية التي يكون معدل التضخم فيها مرتفع نسبيا

، ومتوسط االستهالك %3.0بشكل عام بلغ متوسط معدل التضخم بين الدول حوالي (. في املكسيك% 6.0تركيا و

أسعار صالحات إ إلىقد يعزى والذي  .املتوسط هذا قل منأ العربية السعودية ، في حين جاءت اململكة%58.3حوالي 

 قد يتطلب الو ، باإلصالحات االقتصاديةاملرتبطة الطاقة 
 
 لتكيف القطاع الخاص مع تلك اإلصالحاتتصحيح وقتا

 غير النفطية. تواالعتماد على اإليراداالتي تستهدف تقليل االعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس ي 

 النموذج القياس ي ونتائج التقدير: .12

 الزمنية ملتغيراتسالسل لل سكون  أو ترتبط صحة النتائج املتعلقة بتقدير النماذج القياسية بافتراض استقرار

 ؛النماذج القياسية صلة بتحديد أخطاء لها الوقوع في ن عدم استقرار السالسل الزمنية يؤدي إلىإالدراسة، حيث 

تقدير تلك املعادالت حسب األساليب القياسية الحديثة التي تقوم على تحليل السالسل الزمنية، وذلك  ذلكويستلزم 

 .3 (ARDLنموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة )أل بتطبيق اختبارات االستقرار 

 

 :Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية      

السالسل الزمنية خالل السنوات األخيرة في تحقيق طرق دقيقة للتنبؤ، والحصول أسهم تطور أساليب تحليل    

وتؤدي إلى تحليل سليم للمتغيرات والعالقات االقتصادية، وبذلك يمكن  ،على نتائج تساعد على اتخاذ قرارات سليمة

االنحدار التقليدية في طرق غير دقيقة، حيث تؤدي طرق باستخدام تجنب اآلثار العكسية لتحليل السالسل الزمنية 

 (Spuriousما يعرف باسم االنحدار الزائف  عبرحاالت غياب صفة االستقرار للسالسل الزمنية إلى نتائج مضللة 

(Regression  بالرغم من كون معامل التحديد𝑅2  
 
 باختالف  ؛عاليا

 
ويرجع هذا إلى اتصاف البيانات الزمنية غالبا

 معينة تؤثر  جودو أو  ،التباين أو بصفة املوسمية
 
جميع املتغيرات في االتجاه  فيعامل االتجاه العام الذي يعكس ظروفا

                                                           
 .ذلك على للداللة السكون مفهوم بعضهم ويستخدم ،(Stationary) لكلمة ترجمة االستقرار مفهوم الدراسة هذه في يستخدم 3
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أستراليا كندا فرنسا أملانيا ايطاليا اليابان املكسيك تركيا دةاململكة املتح دة الواليات املتح

األمريكية

إندونيسيا ة اململكة العربي

السعودية
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تطبيقات مفهوم استقرار السالسل الزمنية، وهي مفاهيم بمناقشة  في اتجاهات متعاكسة. وسيبدأ التحليل  وأ نفسه 

 مهمة حول السالسل الزمنية والعمليات العشوائية املرتبطة بها.

 (:ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة         

 تم تطويره الذي، و باستخدام بيانات سنوية م2017إلى عامم 1980على الفترة من عام  النموذج هذا يطبق       

 ،( إلى بساطة هذا النموذجم2014أشار الباحثان مهران وخالد ) وقد. (Dagum and Cholette, 2006)من قبل 

 ملتغيرات االقتصاد  ،وفاعليته ،وسهولة تقييمه ،ومرونته
 
الكلي وموثوقيته للعينات الصغيرة، كما أنه مناسب عادة

، بفرض عدم وجود تكامل مشترك H0: μ1 = μ2… =μ8= 0 العدم:العالقة طويلة األجل. وتكون فرضية  ودراسة

يوجد تكامل مشترك )عالقة طويلة األجل( بين املتغيرات في الفرضية البديلة  كما)عالقة طويلة األجل( بين املتغيرات. 

H1: μ1 ≠ μ2… ≠μ8≠ 0 . بين إحصاءيمكن املقارنة  بعد إجراء االختبار،و F  قيم الحرجة التي قدمها الوبين املحسوب

املحسوب يتجاوز  Fاء ( إلى أنه في حال كان إحص1997) وآخرونأشار بحث بيسران كما  (.م2005الباحث نارايان )

رفض فرضية العدميهمكل م( أ0) I م( أ1) Iالحد األعلى للقيم الحرجة، سواء كانت 
 
قبل الفرضية البديلة ،ا، فت

 
 ،وت

ستنتج   . 4 وجود تكامل مشترك )عالقة طويلة األجل( بين املتغيراتك لمن ذوي 

 وأخير 
 
دمج عدة متغيرات  عبر، يسهم هذا النموذج النظري املقترح في إثراء األدبيات املتعلقة بالنمو االقتصادي ا

مستقلة ذات داللة في نموذج اقتصادي شامل. كما تتجنب هذه الدراسة نقاط الضعف التي تشيع في األدبيات 

مؤشرات مالية قليلة أو محدودة النطاق، أو أو مصادر غير رسمية.  ،كاالعتماد الكبير على بيانات تقديرية :البحثية

 مما قد يؤدي إلى استخالص نتائج غير دقيقة أو متحيزة.

 نموذج الدراسة:    

 
 
 من النظريات االقتصادية التي ط

 
معدالت النمو  الخاص على ي النهائياالستهالك اإلنفاق أثررحت لتفسير انطالقا

على ما  وبناء   غير النفطية، واإليراداتومعدالت التضخم، مستويات التوظيف طاع الخاص، و في الناتج الحقيقي للق

بناء  عبرالسابق، فسيتم استخدام املنهج القياس ي  جزءتم استعراضه من الدراسات التطبيقية املتعلقة بذلك في ال

عدد من املتغيرات االقتصادية املستقلة، وذلك باإلضافة إلى ، كمتغير تابع االستهالك الخاص قياس ي يتضمننموذج 

 على النحو التالي: 

∆𝐶𝑃𝑅𝑡 = ∀0 + ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜖𝑖 ∆𝑅𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜁𝑖 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜂𝑖 ∆𝐸𝑀𝑃𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1  +  𝜐𝑡 

 حيث تشير الرموز الواردة في النموذج إلى ما يلي:

CPR        الخاص الحقيقي.  النهائي نفاق االستهالكياإل 

GDP        .الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص 

                                                           
 .(2001)موثوقة أكثر مع العينات الصغيرة من تلك الخاصة ببيسران ( 2005)تعد القيم الحرجة لنارايان  4

(1) 
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R        .اإليرادات الحكومية غير النفطية 

INF       .معدل التضخم 

EMP        .معدالت التوظيف 

نموذج األسلوب املتبع بالعالقة طويلة األجل. ويمكن تلخيص  μيمثل و إلى متجهة البواقي،  υtتشير  إذ           

 باتباع الخطوات اآلتية: (:ARDLاالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة )

 Akaike information criterion – AIC))بناء  على معاملاختيار طول فترة التباطؤ للنموذج،  الخطوة األولى:

تحصل  : تقدير النموذج والحصول على مقّدرة الخطوة الثانية التي تمثل عالقة  على مقّدرة منها والتي سي 

التي تمثل معلمات التكيف،  األجل الطويل بين متغيرات السالسل الزمنية )معلمات متغيرات النموذج(، ومقّدرة 

 . 'حيث 

كيف بعد أن تم الحصول على متجه التكامل املشترك ومعامالت سرعة التّ  Normalized): معايرة )الخطوة الثالثة

 ( من الخطوة السابقة.متجه التكامل املشترك )مقدرة 

 النتائج القياسية: .13
 

 اختبارات االستقرار:

، ولكن ساكنةأو غير  ساكنةال يتطلب نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة أن تكون جميع املتغيرات    

 من املهم إجراء اختبار جذر الوحدة لضمان أال يكون أي متغير من املتغيرات 
 
وألن هذه  I(2،)على الفرق الثاني )) ساكنا

ا لهذه  ساكنةاملتغيرات  على مستويات مختلفة، كان استخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة مناسب 

ا بدون قاطع زمني واتجاه، وبقاطع، وبقاطع واتجاهفرضيات )والستقرار املتغيرات محل الدراسة تحت   الدراسة. ، (مع 

أن سلسلة املتغيرات محل الدراسة غير مستقرة في مستوياتها األصلية حيث تم قبول فرض العدم القائل بوجود  تبين

 السالسل مستقرة وساكنة في مستواها األصلي. نإ القائلرفض الفرض البديل  ومن ثمجذر وحدة لهذه السالسل؛ 

 غير مستقرة  بينت النتائج أن السالسل الزمنية للمتغيرات و
 
الذي يقول بوجود  0Hض فرض العدم ، حيث رف

بل الفرض البديل 
 
يدل على أنها متكاملة من  و، مما يعني أن السالسل الزمنية للمتغيرات مستقرة 1Hجذر وحدة، وق

 .I( 1الدرجة األولى )
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  (:ARDL)اختبار التكامل املشترك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة 

النمو في القطاع الخاص،  على معدالت االستهالك الخاصملعرفة األثر طويل وقصير األجل للتغيرات في          

 اململكة العربية السعودية،  والتضخم، ومعدالت التوظيف، واإليرادات الحكومية غير النفطية في
 
اختبار  جرى أ

 االستهالك الخاص تأثيرملعرفة  ؛(ARDLالتكامل املشترك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة )

 الكلية، على املتغيرات االقتصادية 
 
 (،1جريت اختبارات الحدود على املعادلة )كما هو مبين في الجدول )امللحق(. وأ

%(، 1( عند مستوى داللة )م2005أي أنها تتجاوز الحد األعلى للقيمة الحرجة في جدول نارايان )  10,7وكانت النتيجة 

مما يعني رفض فرض العدم القائل بعدم وجود أي متجه للتكامل املشترك، وهذا يعني وجود عالقة طويلة األجل بين 

 Akaike))( بناء  على معيار 1.1، 1، 0االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة ) أجري املتغيرات محل الدراسة، كما 

information criterion – AIC.  

الخاص والناتج املحلي الحقيقي للقطاع  االستهالكبين  ومعنوية وتشير نتائج االنحدار إلى وجود عالقة موجبة             

باستخدام اختبارات الفرضية  ، وذلك%(1حسب الفرضية البديلة، وأن لها داللة إحصائية عند مستوى )الخاص 

في املئة  1الخاص بنسبة  االستهالكؤدي زيادة وتذات االتجاه الواحد أو ذات االتجاهين. ومع ثبات العوامل األخرى، 

املئة في  1بنسبة  االستهالك الخاصتؤدي الزيادة في  في حينفي املئة،  1.3بنسبة  زيادة الناتج املحلي للقطاع الخاصإلى 

ظهرت النتائج أن هناك أالنتيجة تخالف فرضية الدراسة بحيث  ه، وهذفي املئة 0.7 التضخم بنسبةزيادة معدالت  إلى

)ارتفاع  يعزى إلى أن نمو الدخل املتاح لالستهالك ، والذي ربماعالقة موجبة بين معدالت التضخم واالستهالك الخاص

اإلنفاق ارتفاع أثر كما أن  .فترة الدراسةاألجور، ومعدالت التوظيف( بمستويات أعلى من نمو مستويات األسعار خالل 

  االستهالكي
 
 وغير  5على معدالت التوظيف يعد محدودا

 
يعزى إلى تشوهات سوق العمل  ، والذي قدمعنوي إحصائيا

  .وعدم توازي قوى العرض والطلب فيه
 
زيادة إلى يؤدي قد في املئة  1بنسبة  االستهالك الخاصارتفاع ف ،وأخيرا

ملعدالت النمو االقتصادي عزى ذلك إلى أن املحرك الرئيس ؛ وقد ي  في املئة 0.1بنسبة  نفطية الاإليرادات الحكومية غير 

على  وبناء   ،الخاص الدراسة هو اإلنفاق االستهالكي خالل فترةالحكومية  توالتوظيف، ومعدالت األسعار، واإليرادا

 ضريبة توجيههوك االستهالكي مع املحافظة على السلمن ذلك البد 
 
 نشر الوعي وأالقيمة املضافة  عن طريق مثال

                                                           
 .في املئة 2.0 زيادة معدالت التوظيف بنسبةإلى املئة يؤدي في  1بنسبة تشير نتائج النموذج إلى أن ارتفاع االنفاق االستهالكي  5
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زيادة  ومن ثميتزامن ذلك مع رفع مستوى املحتوى املحلي من السلع والخدمات، إذ ، االستهالكي ) االستهالك الرشيد(

 للخارج عن طريق الواردات. تدفقات املاليةالخاص في التنمية االقتصادية وتقليص ال ياالستهالك اإلنفاقمساهمة 

 ررانجج سببية اختبار نتائج باالعتماد على   بين االستهالك الخاص واالستثمار الخاص السببية العالقة ولدراسة

Granger نرفض الفرضية الصفرية ، وبسببها(0.05( أقل من )0.003نجد أن القيمة االحتمالية ) ،املوضحة في امللحق، 

، أي أن هناك  (PF)ري االستثما اإلنفاقالتغيرات في معدالت  تسبب (PC)أي أن التغيرات في معدالت االستهالك الخاص

املحرك واملحفز لالستثمار أن  إلى ذلكيعزى قد عالقة سببية واحدة من االستهالك الخاص نحو االستثمار الخاص، و 

 ورفع مستوى املحتوى املحليسلوك االستهالك املحافظة على ن فإ وبالتالي الخاص هو االستهالكفي القطاع الخاص 

في مساهمة أكبر  ربّما تسهم بفاعليةعن طريق تنويع القاعدة اإلنتاجية لرفع املحتوى املحلي من السلع والخدمات 

دفع عجلة التنمية  نفاق الحكومي ومن ثم ألساس خالل  فترة الدراسة على اإل لذي يعتمد في اا الخاصاالستهالك 

 االقتصادية في اململكة.

 

 

 التوصيات:          

 يلي: نتائجها بما ةتوص ي هذه الورقة في ضوء مناقش

  ،املحافظة على السلوك االستهالكي مع توجيهه، ورفع مستوى املحتوى املحلي من السلع والخدمات

 دفقات املاليةالخاص في التنمية االقتصادية وتقليص الت ياالستهالك اإلنفاقوبالتالي زيادة مساهمة 

 .للخارج عن طريق الواردات

  هذا سياسة تحفيز االستهالك الخاص وتوجيه اتباعها االستفادة من تجارب بعض الدول في

 نحو السلع والخدمات املحلية.االستهالك 

 لعلى معد وتأثيرهالنمو في االقتصاد السعودي  مساهم حقيقي في عوامل يعد االستهالك الخاص 

 لناتج املحلي الحقيقي.نمو ا
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 امللحق 

ARDL Bounds Test   

Date: 08/30/18   Time: 11:33   

Sample: 1980 2017   

Included observations: 38   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  10.75593 4   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 1.9 3.01   

5% 2.26 3.48   

2.5% 2.62 3.9   

1% 3.07 4.44   
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: D(CPR)   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/18   Time: 11:33   

Sample: 1980 2017   

Included observations: 38   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) 1.332978 0.213524 6.332773 0.0003 

INF 0.674288 0.232881 2.895415 0.0082 

EMP(-1) 0.120468 0.183225 0.657488 0.5174 

R(-1) 0.094864 0.018562 5.220802 0.0314 

CPR(-1) -0.924183 0.130047 -7.106508 0.0000 
     
     R-squared 0.696469     Mean dependent var 0.004827 

Adjusted R-squared 0.643681     S.D. dependent var 0.042687 

S.E. of regression 0.025481     Akaike info criterion -4.341328 

Sum squared resid 0.014934     Schwarz criterion -4.103434 

Log likelihood 65.77859     Hannan-Quinn criter. -4.268601 

Durbin-Watson stat 1.750554    
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stimation Command: 
========================= 
ARDL(REGLAGS=0, TREND=NONE) CPR GDP INF EMP  R                           
 
Estimation Equation: 
========================= 
CPR = C(1)*CPR(-1) + C(2)*GDP + C(3)*INF + C(4)*EMP + C(5)*R 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
CPR = 0.16760710591*CPR(-1) + 0.556388751936*GDP + 0.677479563807*INF + 0.0268011967481*EMP 
+ 0.0161517838515*R 
 
Cointegrating Equation: 
D(CPR) = 1.530095401442*D(GDP) + 0.811028148650*D(INF) + 0.158950316155*D(EMP) + 0.010642521306*(CPR - 
(0.66842083*GDP(-1) + 0.81389398*INF  +0.03219777*EMP(-1) + 0.01940404*R(-1) )  -0.915701426961*CointEq(-1) ) 
 

 

 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 09/02/18   Time: 14:09 

Sample: 1988 2017  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     PF does not Granger Cause PC  29  0.04150 0.8402 

 PC does not Granger Cause PF  10.0586 0.0039 
    
    

    
 

 

 


