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  سوق العمه في السعودية تحدي ت 

 ملخصال

مشكلة البط لة في المملكة العربية السعودية،  :من عده معطي ت أهرز   الورذة  فكره    انطلقت       
بمعنى و    التحدي ت ليست مستنده، هه متن ره.  العمه. في سوق  حقيقية تحدي ت من وم  أدت إليه

في  البط لة معدالت تخ يضدورًا نسهيً  في  التي فرضتن  المرحلة آن اك حلول والمب درات الس بقةأن لل
، ع لنت العرض دون المرض، عالوه على أن اذتص دن  ةمؤذت ةمرحليحلول  بمث بةوك نت  .المملكة
 ،معدالت البط لة في المملكة    تطلب دراسةمم ؛2030م ترق طرق ت ريخي مع رؤية  اآلن أم م

في  التحدي ت الرا نة والمستنده كهالسي س ت الن نعة لتن وز  والبحث عناستيع ب أبع د   ومسهب تن  و 
 ،سوق العمه في من ل تح  ز اإلنت نية  ؤديهالدور ال ي  عهرل لك تهرز أ مية الورذة  .سوق العمه

في التعرف  الورذةكم  تكمن أ مية  .للخ رجوتقليص حواالت العم لة األننهية  وتنمية المن رات الوطنية،
 دورن . مع هي ن تن   تالتخطيط الو ، ، ومس رات القوى الع ملةسوق العمهعلى التحدي ت التي توانه 

في المملكة  العمه( على أداء سوق الطلب الكلي)الم لية المتغ رات االذتص دية المتمثلة ب لسي سة  وأثر
 اً تحد د واالستثم ري االستنالكي  ن  قاإلأثر  عن بحثال إلى    الورذة كم  تندف  .العربية السعودية

مع  حاللفرضية اإلو  وترك هته، خص ئص السوق الورذة،   ذشتنو  .مستوي ت البط لة في المملكةفي 
استعراض الدراس ت الس بقة العالذة  النت ئج المستخلصة من ت. وذد أوضحنت نيةالمح ف ة على اإل

الق ئمة وتم استخدام األس ل ب القي سية الحد ثة  والمتغ رات االذتص دية المخت ره، معدالت البط لةه ن 
االستثم ري   ننه للتغ رات في اإلن  ذلمعرفة األثر طويه وذص ر األ .على تحل ه السالسه الزمنية

التك مه المشترك  اخت رو معدالت البط لة في المملكة العربية السعودية  في  نواالستنالكي الخ ص
لمعرفة أ نم  )االستنالك الخ ص،  ؛(ARDLب ستخدام نمو ج االنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة )

لسعود  ن في القط ع اتو     في مستوي تتأث ر أكهر   وواالستثم ر الخ ص، ومعدل البط لة لإلن ث( 
اإلن  ق ب ن تو    السعود  ن و إلى ونود عالذة مونبة ه ن مستوى وتش ر نت ئج االنحدار  .الخ ص

إلى انخ  ض مستوى  الخ ص   ق االستثم ري تؤدي الزي ده في اإلن الخ ص. في ح ن االستنالكي
كم  أن ارت  ع مستوى  .الخ ص ن  ق االستنالكيأذه من اإلولكن هنسب  ،البط لة ه ن السعود  ن

وذد  .مستوى تو    السعود  ن في تأث ر محدود وغ ر معنوي إحص ئي ً   والتو    ه ن السعودي ت 
وأن المحرك الرئي  لمستوي ت التو     ،واإلن ث االذتص د على استيع ب ال كور ذدرهيعزى  لك إلى 
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في  إسن مه فك ناإلن  ق االستثم ري الخ ص  وأم ، الخ ص فتره الدراسة  و اإلن  ق االستنالكي في
ذط عي الصن ع ت،    فيخ صة ات ويعزى  لك إلى ضع  انتق ء االستثم ر  ؛ذهأمستوي ت التو    

 وغ ر   من القط ع ت الق دره ،وصن عة األدوية، وا ع ده التدوير خدم ت، وتقنية المعلوم ت، والسي حة،الو 
ك ن الترك ز على القط ع ت  إ  ،هه خالف  لك ،ؤ ل نالم السعود  نعلى تلهية طلب سوق العمه من 

 إلى م   لي: ص الورذةلوتخ .التن رية واإلنش ئية التي تستندف العم لة األننهية  ات األنور المنخ ضة
 هلمح ز خ صة ا ال تره الق دمة فيالمتوسطة  التقنية الع لية أو  ات االستثم راتتونيه التركز على  نإ

الطهيعية في  المستوي تربم  يكون الخي ر األمثه لعوده معدالت البط لة إلى لن ب السعود  ن  منن ؛
كم   .ع ليةالمتوسطة و المؤ الت ال من  وي خ صة أن النزء األكهر من الع طل ن في المملكة و  المملكة

، ن التدريب والتأ  ه ذهه الشروع ف  عهر المح ف ة على اإلنت نية  ياإلحالل؛  عملية أن متطلب ت
 ه ن العرض والطلب. سوق العمه حتى تتوازي ذوى  ؛وا ع ده  يكلة مخرن ت التعليم في ن نب العرض

 
 المقدمة: .1

  ن  سوق العمه وتنمية الموارد البشرية ر تطوي وي ه، وتتداخه الت  ص ه ،تتعدد المع ني     
 صمواننة تحدي ت سوق العمه وال ر في  وعليه شرعت كث ر من الدراس ت رواد التنمية االذتص دية،

 معرفة إلى     الدراسة ى. تسعالدولبعض  لدى البط لةمعدالت في تقليص أسنم مم   ؛المت حة
 التحدي ت ، ولعه من أهرزلسوق العمه في المملكة العربية السعودية المت حة صوال ر  أهرز التحدي ت

 )رخيصة األنور(، العم لة غ ر السعوديةعلى  اً كه ر  اعتم داً  يعتمد ح ث ،ترك هته فيتشو  ت  ونود
   االستثم ر في القط ع ت الن  بةوضع ،سوق ال   ا ل روف العرض والطلب في خ ضعو  ا 

في القط ع الخ ص، وعدم توافق مخرن ت التعليم مع المتوسط والع لي   نالتأ  ل  وي  للسعود  ن
  ا في  اإلن ثسبة مش ركة نمن  نوعً  م  حدتالتي الثق فة الس ئده ك لك و متطلب ت سوق العمه، 

 السعود  نإلى ارت  ع معدل البط لة ه ن  أدت األسب ب وغ ر    كه   و  ؛ب ل كورمق رنة  سوق ال
طرا ت س ر علمي ومنطقي متعلق هتحدي ت سوق  ةمح ولفي أ مية الموضوع  وتكمن .والسعودي ت

السعودي في سوق العمه العمه في السعودية خالل فتره الدراسة، وم  أدت إليه من آث ر وتشو  ت 
 التس ؤالتالدراسة اإلن بة عن     وتح ول  .مسهب تن واستيع ب م   تطلب دراسة أبع د   مككه 
و ه المشكلة تنحصر في ن نب  ؟التشخيص الن نع لتشو  ت سوق العمه في السعودية: م  ةاآلتي

ضع  في تونيه إلى التنويع الق عده اإلنت نية،  في ضع ال و ه أدى، ؟الطلب أم العرض
بي ن و  ،لواذع سوق العمه الورذةسوف تتطرق      عموم ً  ؟االستثم رات الن  بة للعم لة السعودية

 دعم االذتص د   ً سوق متع فيال  لك ليكون  ؛    التحدي ت ةوكي ية مع لن ،التي تواننهأهرز التحدي ت 
 .وينعشه السعودي
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 مشكلة الدراسة: .2

م  الحه األمثه لتخ يض معدل البط لة  :اآلتيةالت إلن بة عن التس ؤ إلى اتسعى     الدراسة       
تونيه و سعودية الإحالل القوى الع ملة السعودية محه القوى الع ملة غ ر   تم شى ه و في المملكة؟ 

 ؟اإلن  ق الحكومي لالستثم رات من أنه تول د فرص عمه ند ده مع مؤ الت الب حث ن عن العمه
 

 فرضيات الدراسة: .3

 :األتيةعلى ال رضي ت      الورذةتقوم 
 فكلم  زادت الحكومة من ن ق تن  أدى  لك  ، رتبط اإلن  ق الحكومي بعالذة عكسية مع البط لة

 معدل البط لة. انخ  ض، ومن ثم إلى خلق فرص عمه ند ده
 

 :وأهميتها أهداف الدراسة .4
يه تونهلتصحيح سوق العمه العربية السعودية مع م المقوم ت توفر اله ئة الع مة في المملكة      

كم  . هرمتهلي  للعم لة السعودية فحسب، هه لالذتص د الوطني  ئ االستثم رات  ات الح فز المنز 
في دالة تصحيح   ً يسأس  عنصراً  تعد التياإلصالح ت االذتص دية الق ئمة في المملكة ستحسن 
األسواق األخرى )السلع  تشمهتزامن  لك مع إصالح ت مؤسسية العمه، وخ صة إ ا سوق 

يعزز الثقة ب الذتص د م في خلق سوق واعد ون اب نسكه  لك سياألوراق الم لية(  ،والخدم ت
ك رت  ع معدالت نمو الن تج المحلي اإلنم لي، واستقرار معدالت  :السعودي وأدائه المستقهلي

مم  و . ن الع مالتضخم، وتحسن وضع م زان المدفوع ت والحس ب الن ري، وتخ يض مستوي ت الد 
 :يم   لاأل داف كيمكن استخالص سهق 

  التحدي ت التي توانه سوق العمه في المملكة العربية السعوديةاستعراض.  
 على تول د فرص عمه ( وذدرتن تونيه اإلن  ق الحكومي)ية السي سة الم لية لع مدى ف تقويم، 

 البط لة والتخ    منن . ومع لنة
 الحكومي ومعدل البط لة اإلن  قالعالذة االذتص دية ه ن  ت س ر طهيعة. 
إل ن ،  المنتمية  ط االذتص دي للدولفي النش منمدور  لن ك فة إن أسواق العمه في دول الع لم        
أدوات رفع الك  ءه  ىحدإكت ع ه سوق العمه  ىمن الدول يعمد س سة االذتص د إل نه في كث رإهه 

بم   خدم  والت  عه ف ن استخدام معدالت التو    كأدوات وأس ل ب لتونيه المم رس ت و اإلنت نية، 
بة سوق ترك  من اختاللرغم ال على .ويحد من تشو  ته ،أو بم  يكبح انزالذه ،وينعش نش طه ،االذتص د

يحققه من أ داف لم   ؛في تنمية االذتص د السعودي وفع الً  ب رزاً  يشكه ع مالً أنه  إال العمه في المملكة
 ىالنمو فيه بم  يقود إل، و إنت ن تهوتنشيط القط ع الخ ص وزي ده  ،للمواطن نتتضمن إت حة فرص عمه 
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 العمهسوق   ؤديهالدور ال ي  عهرتهرز أ مية الدراسة ومن   ا ارت  ع إنم لي الن تج الحقيقي المحلي. 
وتنمية  الوافده،وتقليص حواالت العم لة  ،اإلنت نية والك  ءه وتعزيز االستنالك المحلي في من ل تح  ز

 تكمن أ مية كم  .الو  ئ على خلق مزيد من  هنحو استثم رات وطنية ذ در وتون نن   ،الوطنية المن رات
هال شك في  سيسنمألن معرفتن   ؛في التعرف على التحدي ت التي توانه تطور سوق العمه     الورذة

تن   ت القوى الع ملة، وتصحيح مس رات القوى البشرية من التخطيط الو  ،تونيه السي سة االذتص دية
ح ث سي س ت التعليم، وا ع ده  يكلة القط ع ت االذتص دية بم   الئم معطي ت االذتص د السعودي 

   نالمدمعدل البط لة في  فيفي تحد د أثر اإلن  ق الحكومي  الورذةأ مية      تهرزومخرن ته، كم  
 القص ر والطويه.

 
 دراسة:منهج ال .5

التحدي ت التي توانه سوق العمه للكش  عن  المننج الوص ي التحل لي على عتمد     الدراسةت     
 ،)االستنالكي، واالستثم ري(  نالمننج القي سي لت س ر نوع العالذة ه ن اإلن  ذكم  تستخدم السعودي، 

 ومعدل البط لة.
 

 الدراسات السابقة:  .6

معدل البط لة عن طريق تطه ق االختب رات  فيالدراس ت تحل ه العوامه المؤثره      بعض ح ولت     
واختب رات التك مه المشترك  ،(unit root testsالقي سية التي تشمه اختب رات ن ر الوحده )

(cointegration tests .)بعض الدراس ت االذتص دية التي  فعلى سه ه المث ل ال الحصر ن كر
م( التي  دفت إلى معرفة 2016دراسة )نليط، منن  ،تمحورت حول العوامه المؤثره في معدل البط لة
-م1980ال تره) فيب ستخدام هي ن ت سنوية و لك  ، لنزائربالعوامه الرئيسة المتحكمة في معدل البط لة 

 ذتص دي، واإلن  ق الع م، وأسع ر الهترول يشكلون معدل النمو اال إلى أن ن أش رت نت ئنو  ،م(2014
وأن سي سة  ،معدالت البط لة في اً محدود اً ، كم  أن للسي سة النقدية أثر أ م محددات البط لة في النزائر
 البط لة من السي سة النقدية. معدل  في اً اإلن  ق الع م ك نت أكثر تأث ر 

البط لة  في معدل)عمران ومراد( أثر القط ع الع م )التدخه الحكومي(  در م 2011وفي ع م      
المغرب، و األردن، و مصر، و اليمن، و تون ، و سوري ، و موريت ني ، و دولة عربية  ي: السعودية،  (13لدى )
سالسه زمنية و هي ن ت  و لك هتحل ه ،المتحدهعم ن واإلم رات العربية و البحرين، و لهن ن، و النزائر، و 

من الن تج المحلي الحقيقي كمؤشر معدل نمو نص ب ال رد  للمتغ رات الت لية: (Panel Dataمقطعية )
كمؤشر  المحلي من الن تج ومعدل االستنالك الحكومي ،ومعدل نمو السك ن ،لمعدل النمو االذتص دي
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ونود عالذة س لبة  عننت ئج التقد ر  وأس رت ،م(2010-م1990ال تره )خالل  ،للتدخه الحكومي
معدل التؤدي زي ده  إ معنوية ه ن معدل نمو نص ب ال رد من الن تج المحلي اإلنم لي ومعدل البط لة، و 

% في الدول العربية. ك لك من النت ئج عدم ونود 0.5% إلى تخ يض معدل البط لة هنسبة 1هنسبة 
 لبط لة.معدل ا فيأثر معنوي لكه من التدخه الحكومي ومعدل نمو السك ن 

 فيالنمو االذتص دي في ن ن ري   فيدراسة ذي سية حول تأث ر البط لة  2016)) ن ن ر أنرى و      
الن تج المحلي اإلنم لي  :وذد تضمنت المتغ رات التي شملتن  الدراسة ،م(2010-م1980ال تره الزمنية)

طريقة المربع ت الصغرى  ف ن  ستخدمتواوعرض النقود.  ،اإلن  ق الحكوميو كمؤشر للنمو االذتص دي، 
ونود عالذة عكسية ه ن البط لة والنمو      الدراسة إلىنت ئج  أش رتو لتقد ر النمو ج القي سي. 

 االذتص دي.

-م1999) ال تره الزمنيةفي ( محددات البط لة في ب كست ن 2014)أرسالن وزام ن كم  فحص      
 ،معدل النمو السك نيو معدل التضخم، و شملت تلك المحددات االستثم ر األننهي المب شر، و م(. 2010

طريقة المربع ت الصغرى لتقد ر النمو ج.  ف ن  أيض ً  ُاستخدمتو ومعدل الن تج المحلي اإلنم لي. 
 ،ومعدل الن تج المحلي اإلنم لي ،األننهي المب شر ستثم رااللكه من نت ئج التقد ر أن  وأ نرت

 البط لة.  فيمعدل النمو السك ني له تأث ر إ ن هي في ح ن أن  البط لة. في  ً سلهي راً والتضخم تأث 

في اإلم رات العربية المتحده،  سوق العمه والبط لةفي دراستن  م( 2000) الهوع ن ن تن ولتو      
 نت ئج وأس رت. أهو  هيع ئلة في  (500تكونت من)تحل ه ع نة استطالعية همعدل البط لة  وذ ست
نسبة ع لية من المواطن ن العمه في القط ع الع م ألسب ب تتعلق ب ألمن الو ي ي،  عن ت ض ه الدراسة

 ع الخ ص مق رنة ب لعم لة األننهية، طارت  ع تكل ة تو    المواطن ن في القكم  أس رت أيضً  عن 
نسبة البط لة علو إض فة إلى ، المؤ الت المطلوبة في سوق العمه مع مخرن ت التعليمعدم تن سب و 

 الح نة إلى إصالا الن  م التعليمي.  ؛ مم  يستدعيه ن خريني المدار  الث نوية والنس ء

أسب ب النقص في سوق العمه في المملكة حول  م( دراسة وص ية2000)الح رثي  أنرى كم       
وارت  ع نسبة مش ركة العم لة األننهية  ،العربية السعودية من ننة انخ  ض نسبة مش ركة المواطن ن

؛ بط لة  يكلية وص ن  بأنن  السعود  ن المؤ ل ن يمكن أوس طأن البط لة ه ن  ن نت ئن وب نت .سوق الفي 
وأن هرن مج السعوده يمكن أن  ،متطلب ت سوق العمهب ن ه ن مخرن ت التعليم و  المالءمةن رًا لعدم 
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أن كم  أوضحت النت ئج  .ى خلق فرص عمه تن سب المواطن نالترك ز عل شريطة فع الً  يكون حالً 
الع م والخ ص ون  م   نه ن القط ع   وتعزير  الروابطإع ده  التحدي في سوق العمه يكمن في كي ية

 التعليم.

منل  دول اذتص دي ت  لدىالن تج المحلي اإلنم لي في م( تأث ر البط لة 2005) القدسي در      
وبشكه لتقد ر البط لة على المدى الطويه.  (أوكن)استخدم نمو ج ال نوه من ذ نون و التع ون الخل ني. 

. ن سن دول للتقد ر ال نوات المحتملة في اإلنت ج ل (هريسكوت- ودريك)ستخدم مرشح ا داً تحد أكثر 
معدالت البط لة في دول  ؤدي إلى زي ده % 5انخ  ض الن تج هنسبة  أنأش رت نت ئج دراسته إلى و 

 %.8.25التع ون هنسبة  منل 

تقد ر  عهرتكل ة البط لة في المملكة العربية السعودية  حول ( دراسةم2017) الرش دي أعد         
 هتحل هلت س ر مع مه أوكن لالذتص د السعودي  ؛على نميع دول منل  التع ون الخل ني (أوكن)ذ نون 

م(. تضمنت متغ رات الدراسة نسبة التغ ر في نمو الن تج المحلي 2016-م1993) هي ن ت سنوية لل تره
طريقة الدراسة  واستخدمت. ونسبة التغ ر في معدل البط لة ،التغ ر في أسع ر الن طو اإلنم لي الحقيقي، 

% من إنم لي 13.7 الخس ره حوالي هلغت ح ث الن نمة عن البط لة،خس ره اللتقد ر  ن تجمتوسط ال
 مل ون ع طه سعودي. 1.7 ونودفي  ه الن تج المحلي الحقيقي سنويً  

 :إعادة هيكلة سوق العملحاجة إلى ال .7
م لة األننهية على كث ر سيطره الع سههن عتريه تشو  ت يالح لي في سوق العمه نيكه بم  أن ال    

من ، ف ذمت ة أدى إلى غش تن ري، ومن ثم تحويالت م لية ب    ً تن ري اً مم  ولد تستر  ،من م  صله
على هن ء  فنو  ركز أس س ً  و سوق العمه، أن عراب التنمية  ىف توره التدفق ت النقدية للخ رج، وال  خ 

رأ  الم ل البشري الوطني، واالهتك ر، والتطوير التكنولوني، في ح ن أن النمو ج المتبع في المملكة 
ع ضد ع مل ن أس س ن  م : زخم اإلن  ق الحكومي، وكث فة عوامه اإلنت ج. فُنّه مخرن ت يعتمد على ت

 تقدامسااإلكث ر من   ا النمو يشكه ذ زه عق رية تصحهن  زي ده غ ر مهرره في عدد السك ن بسهب 
صن عي، وال لعم لة األننهية، وال  تولد منه تراكم رأ  الم ل البشري، وال تطور تكنولوني، وال تحول ا

إسن م في هن ء اذتص د معرفي، وال تنويع في الص درات. وربم   نتني األمر ب ق عة  تبعن  ركود يستمر 
ل ا الهد من إ ن د الحلول الك  لة  ؛إلى فتره طويلة من الزمن حتى تع ود أسع ر الن ط ارت  عن  من ند د

 في  يكه سوق العمه. التي ت نر تصحيح تلك التشو  تل
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 :سوق العمل في المملكةت تحديا .8

االعتم د الزائد على العم لة غ ر السعودية  المملكة فيفي  سوق العمه في التحدي تتكمن 
هلغ إلنن ز األعم ل في القط ع الخ ص، وأدى   ا االعتم د إلى معدل بط لة مرت ع ه ن السعود  ن 

يشمه السعود  ن، وغ ر )معدل البط لة الش مه  نسبة م، ولكن2017ع م في  في المئة 12.8
معدل الدولية ر  المع   حسبيعتهر ، و م2017في المئة في ع م  5.8 هلغتالسعود  ن( في المملكة 

االذتص د  في  ً سوق العمه ولي  ضع   يكه وترك بة التشو  ت في فييكمن التحدي و ، نسهي ً طهيعي 
لخ ص التي شملت أن إصالح ت سوق العمه في القط ع ا ويهدوتول د الو  ئ ،  وعدم مقدرته على

نط ذ ت، وط ذ ت، ون  م حم ية األنور، وتن    هرامج السعوده، وح فز، مثه: ) تطه ق بعض الهرامج 
    اإلنراءات أن  إال نسهيً  في تحسن نسب البط لة، دوراً  ك ن لن  (وصندوق الموارد البشرية، وغ ر  

كم  أن التوسع في تو    السعود  ن في القط ع  .المرض، و ي حلول مؤذته ومرحلية التع لج العرض 
خصخصة  :وعليه تهرز الح نة إلى حلول هد لة من سبة، تشمه ،الحكومي لم يحه مشكلة البط لة

رفع  في لمس  مةل أيض ً ولكن  ،المش ريع الحكومية لي  فقط لرفع مستوى السعوده في القط ع الخ ص
  :ن نن ك اتن  ف ، وعليهمستوى اإلنت نية والك  ءه
 نه من العم لة السعودية عن طريق ي ت سوق العمه واحتصالحإ المعتمد علىاألول: ن نب الطلب 
  .السعودية وتلهي تطلع تنم وثق فتنم ةالع مل األ ديفي ن ب  التي تسنمتونيه االستثم رات 

 .وتحس ن مخرن ت التعليم، والتدريب  الم ل البشري، أن نب العرض المتمثه في تنمية تراكم ر  الث ني:
 جانب الطلب() تشوهات سوق العمل إصالح: 

منموعة السي س ت وتستند إلى  . ننوتون االستثم رات لى تعزيز إتندف     اإلصالح ت 
عن طريق تحد د االستثم رات الن  بة  الكلي،إداره الطلب في االذتص دية الكلية الرئيسة المستخدمة 

خالف  عم لة كثي ةالصن ع ت التي ال تحت ج إلى  أيض ً و في التو    )ذط ع الخدم ت(،  األسرعو 
  .من ره ذهاأل طلب العم ل إلىم ه في الغ لب ي  ي، الذط ع التنزئة والتش  د

 :إصالحات جانب العرض 
 المواءمةلتعزيز  في المملكة ومتطلب ت سررررررررررروق العمهمخرن ت التعليم لتوازي مع يسرررررررررررتلزم ا

 ى سرررررررررررررروق، عالوه على زيرر ده مسررررررررررررررتو ال  رر ا الحقيقيررة ه ن متطلبرر ت العمرره ومخرنرر ت التعليم في
تنويع و  مم  ذد يقود إلى تنويع الق عده اإلنت نية، ،واالسررررررررررررررتثم ر المحلي ،، واالسررررررررررررررتنالكاإلنت نية

صرررررالا  ،رفع ك  ءه سررررروق العمه طلبت مم   ،بع د المدى ي ً تحدالتي تمثه   ي كه اإلنت ج ي ن نهوا 
 .االستثم ر حركةسوق، وتونيه العرض والطلب في   ا ال
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 :بالتوظيف وعالقته الرأسماليتكوين ال .9

لنش ط  ونود عالذة طردية ه ن معدل التكوين الرأسم لي اآلتي (1 وضح الشكه الهي ني رذم )  
معدل  ح ث هلغومعدل التو   ،  ،الصن ع ت التحويليةنمو نش ط ب ن و الصن ع ت التحويلية 
في المئة مصحوبً  هزي ده في معدل نمو  2.6سنوات الس بقة حوالي الالست  فيالتكوين الرأسم لي 

وزي ده في معدل  ،في المئة 6نش ط الصن ع ت التحويلية من الن تج المحلي اإلنم لي بحوالي 
  وعزى  لك إلى أن نش ط الصن عة ويُ  ؛في المئة 14هنسبة ، التو    للسعود  ن وغ ر سعود  ن

نش ط انخ ض معدل تكوين رأ  الم ل ل في ح ناإلنت ج، و ذيمة مض فة على مستوي ت التو    
، (2الشكه الهي ني رذم ) س وضحهكم   في المئة 4 ح ث هلغ ؛في ال تره ن سن التعد ن والتحن ر 

عنصر العمه في  إسن مويعزى  لك ربم  إلى أن ؛ هن سالنش ط معدل التو    في  ىنم في ح ن
الهن ء والتش  د  نش ط نخ ض تكوين رأ  م لاكم   .  الم ل والتقنيةأر  سن مإذه من أ  ا النش ط 

في  20سبه ن(، ولكن ارت عت معدالت التو    ه3كم  في الشكه الهي ني رذم ) في المئة 2هنسبة 
 وفي المق هه (.خالف النش ط الصن عي) العمه في   ا النش طلى كث فة عنصر إعزى و  ا يُ  ؛المئة

كم  في الشكه الهي ني رذم  في المئة، 4هلغت    الم ل في نش ط الخدم ت هنسبةأانخ ض تكوين ر 
عزى  لك إلى كث فة عنصر العمه في ويُ  ؛في المئة 49ارت ع معدل التو    هنسبة ك لك ( و 4)

صن عية )مثه: األدوية، والتدوير، والصن ع ت التحويلية، ولكن  ن ك أنشطة   ا النش ط، 
 والهرمني ت، واألن مة التقنية( ذ دره على خلق و  ئ  مستدامة.

 
 .ومعدل التوظيف ،نشاط الصناعيلمعدل تكوين رأس المال ل: (1) الشكل البياني رقم               

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.        
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 .، ومعدل التوظيفنشاط التعدين والتحجيرل تكوين رأس المال(: معدل 2الشكل البياني رقم )

 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

  .، ومعدل التوظيفالبناء والتشييدتكوين رأس المال لنشاط  (: معدل3الشكل البياني رقم )

 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 .معدل تكوين رأس المال لنشاط الخدمات، ومعدل التوظيف( 4البياني رقم ) الشكل

 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 

 ومعدل التوظيف.شاط الجملة، معدل تكوين رأس المال لن :(5البياني رقم ) الشكل

 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :إحالل العمالة السعودية وفرص التوظيف .10
العم لة غ ر السعودية في النش ط ت االذتص دية )الصن ع ت  ( عدد1 وضح الندول رذم )     

التحويلية، والهن ء والتش  د، والتعد ن، والخدم ت، والنملة والتنزئة( وعدد ال رص الو ي ية عند 
أن عدد  الب حث ن عن   ً في المئة، علم 30و20و10إحالل العم لة السعودية محه األننهية هنسبة 

أل  ب حث، وعدد العم لة غ ر السعودية في الخم  أنشطة  800والي العمه في المملكة  هلغ ح
أل  فرصة  800في المئة سوف  توفر  10مال  ن ع مه، فعند اإلحالل هنسبة  8 هلغ  حوالي 

مل ون فرصة، وعند اإلحالل  1.6في المئة سوف  توفر حوالي  20و ي ية، وعند اإلحالل هنسبة 
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 ا اإلحالل مل ون فرصة عمه للسعود  ن، ولكن  ه   2.4في المئة س توفر حوالي  30هنسبة 
م، 2017للهي ن ت الص دره عن الن ئة الع مة لإلحص ء في الربع الرابع من ع م   خدم اإلنت نية؟ وفق ً 

في المئة من السعود  ن من فروع التعليم والدراس ت اإلنس نية والعلوم االنتم عية، وتخرج  66تخرج 
 يعدان من أكثر المن الت ارتب ط ً  فقط من من لي النندسة والعلوم والل  ن في المئة 25 بم  يق ر 

إلحالل لن يكون الحه األمثه لتقل ه معدل البط لة و لك ف ب لقط ع ت  ات المن ره الع لية؛ ل لك 
لعدم التط هق ه ن متطلب ت القط ع الخ ص وب ن من رات العم ل السعود  ن المتوفره، وعليه الهد 

حلول طويلة األنه تأخ  في الحسب ن سوق العمه، وتوازي ذوى العرض والطلب فيه،  من إ ن د
للمح ف ة على  وحتى  تأتى   ا األمر فالهد أواًل من تدريب الب حث ن عن العمه ذهه عملية اإلحالل

من تونيه االستثم رات لتح  ز ن نب الطلب، وا ع ده  يكلة مخرن ت التعليم في  اإلنت نية، وث ني ً 
  نب العرض حتى تتوازى القوى ه ننم .ن

 االقتصادية. النشاطات( نسبة اإلحالل في 1رقم )الجدول 

فرص 

 التوظيف

 اإلحاللنسبة  )ألف موظف(

 نالسعودييعدد العمالة غير 

    )ألف موظف(

 الصناعة 699.84 10% 69.98

139.97 20%     

209.95 30%     

 نشاط التعدين 23.22 10% 2.32

4.64 20%     

6.97 30%     

 نشاط البناء والتشييد 4,626.45 10% 462.65

925.29 20%     

1,387.94 30%     

 نشاط الخدمات 957.07 10% 95.71

191.41 20%     

287.12 30%     

 نشاط الجملة والتجزئة 1,699.14 10% 169.91

339.83 20%     

509.74 30%     

 اإلجمالي  8,005.72 10% 800.57

1,601.14 20%     

2,401.72 30%     
 .الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر: 
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 تجربة دول غرب أفريقيا: .11

 ح وية األكثر االذتص دية القط ع ت بعض في الشب ب تشغ ه هرامج أن إلى أش رت الدراس ت     
 وتكنولوني  واالتص الت، السي حة، ذط ع )مثه: الشب ب ط ذ ت من لالست  ده أكهر بشكه والمؤ لة

 غرب دول تنربة ون كر الشب ب، لدى البط لة معدالت خ ض في المعلوم ت(، يمكن أن تننح
 الدولية للشرك ت المنتمعية المش ركة هرامج من ب الست  ده الشب ب بط لة معدالت خ ض في أفريقي 
 م2000 ع م في األمريكية سيسكو شركة ذ مت ح ث المعلوم ت، تكنولوني  خدم ت تطوير في

 من ل في والتدريب للتعليم هرامج مب دره ب لتع ون مع الم نح ن الدول  ن، تشمه تن    هإطالق
 في تدريهية أك ديمية 125 تأسي  وتم ،نمواً  األذه الدول من دولة 25 في المعلوم ت تكنولوني 
 الشب ب المب دره واستندفت متدرب، 9200ل خدم تن  تقدم أفريقي ، غرب دول من دولة عشره إحدى
 .المست  د ن إنم لي من المئة في 60 شكلوا سنة ال  ن 34-25 عمر في

 ذط ع في هو  ئ  التحقوا التدريب على الح صل ن ثلثي إلى أن الهرامج تق يم نت ئج وأش رت
 ك لك. هنم خ صة مشروع ت المئة في 10وأس   الهرن مج، إنن ئنم بعد المعلوم ت تكنولوني 
 .المب دره خريني إنم لي من المئة في 31 شكلن الالتي اإلن ث في استقط ب المب دره ننحت

 

 النموذج القياسي ونتائج التقدير: .12
 

 1سكون  أو ترتبط صحة النت ئج المتعلقة هتقد ر النم  ج القي سية ب فتراض استقرار          
عدم استقرار السالسه الزمنية  ؤدي إلى السالسه الزمنية لكه من متغ رات الدراسة، ح ث أن 

وب لت لي فمن األ مية أن  تم تقد ر تلك المع دالت حسب  ؛أخط ء في تحد د النم  ج القي سية
األس ل ب القي سية الحد ثة التي تقوم على تحل ه السالسه الزمنية، و لك هتطه ق اختب رات االستقرار 

 (.ARDLموزعة )نمو ج االنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الل

 :Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية        

أسنم تطور أس ل ب تحل ه السالسه الزمنية خالل السنوات األخ ره في تحق ق طرق دذيقة      
للتنهؤ، والحصول من خاللن  على نت ئج تس عد على اتخ   ذرارات سليمة وتؤدي إلى تحل ه سليم 
                                                           

 .ذلك على للداللة السكون مفهوم بعضهم ويستخدم ،(Stationary) لكلمة كترجمة االستقرار مفهوم الدراسة هذه في يستخدم 1
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للمتغ رات والعالذ ت االذتص دية، وب لك يمكن تننب اآلث ر العكسية لتحل ه السالسه الزمنية بطرق 
غ ر دذيقة، ح ث تؤدي طرق االنحدار التقل دية في ح الت غي ب ص ة االستقرار للسالسه الزمنية 

ب لرغم  Spurious Regressionإلى نت ئج مضللة من خالل م  يعرف ب سم االنحدار الزائ  
 ن ويرنع   ا إلى اتص ف الهي ن ت الزمنية غ لبً  ب ختالف التب  ؛ع لي ً  R2من كون مع مه التحد د 

نميع المتغ رات  فيأو بص ة الموسمية أو تواند ع مه االتن   الع م ال ي يعك   روف ً مع نة تؤثر 
إم  في ن   االتن   أو في اتن   ت متع كسة. وس هدأ التحل ه هتطهيق ت م نوم استقرار السالسه 

 هن .الزمنية، و ي م   يم منمة حول السالسه الزمنية والعملي ت العشوائية المرتبطة 

 :Stationarityمفهوم االستقرار      

واستخدامن  في عملي ت  ،ُيعد شرط االستقرار أس سيً  في دراسة ومع لنة السالسه الزمنية      
التنهؤ، واالستقرار  و منطلق تحل الت التك مه المشترك، وم  لم تكن السلسلة الزمنية مستقره فإنه 

 t-statأو ذيم إحص ئية  2Rلن  تم الحصول على نت ئج سليمة ومنطقية، كقيمة مع مه التحد د 
التي ستكون أذه مم   ي  DWأو إحص ئية دهرين واتسون  ،والتي ستكون أعلى مم   ي عليه Pو

 .عليه

 (:ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة    

م إلى 2000يطهق نمو ج االنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة على ال تره من ع م          
 الخ ص، إلن  قل سنوية ربع هي ن ت توفر لعدم اً ون ر  ب ستخدام هي ن ت ربع سنوية. م2017ع م

-Denton طريقة ب ستخدام سنوية ربع إلىسنوية  من السنوية الهي ن تتم تحويه  الخ ص، واالستثم ر
Cholette  التي تم تطوير   من ذهه(Dagum and Cholette, 2006) . ح ث أش ر الب حث ن

وموثوذ ته للع ن ت  ،وف عل ته ،وسنولة تق يمه ،ومرونته ،( إلى بس طة   ا النمو ج2014منران وخ لد )
الصغ ره، كم  أنه من سب ع دهً لمتغ رات االذتص د الكلي. إض فة إلى  لك، لدراسة العالذة طويلة األنه 

( لدراسة العالذة F-test(. كم   تم إنراء اختب ر )OLSب ستخدام طريقة المربع ت الصغرى االعتي دية )
 :(2وتكون فرضية العدم للمع دلة ) .النمو ج ه ن المتغ رات فيطويلة األنه الق ئمة 

 H0 : μ1 = μ2… =μ8= 0 ب رض عدم ونود تك مه مشررررررررررررررترك )عالذة طويلة األنه( ه ن ،
المتغ رات. ب لمق هه،  وند تك مه مشرررررررررترك )عالذة طويلة األنه( ه ن المتغ رات في ال رضرررررررررية الهد لة 
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H1: μ1 ≠ μ2… ≠μ8≠ 0 بعد إنراء االختب ر، نق رن إحصررررر ء .F  المحسررررروب ب لقيم الحرنة التي
( إلى أنه في ح ل ك ن 1997) وآخرون أشررررررررر ر بحث هيسرررررررررران كم   (.2005) 2ذدمن  الب حث ن راي ن

 ،  نم( أو كل0) I( أو 1) Iالمحسررررررررروب  تن وز الحد األعلى للقيم الحرنة، سرررررررررواء ك نت  Fإحصررررررررر ء 
وُيسرررررتنتج ونود تك مه مشرررررترك )عالذة طويلة األنه(  ،ه ال رضرررررية الهد لةوُتقه ،فُترفض فرضرررررية العدم

 ه ن المتغ رات. 

، يسررررررررررررررنم   ا النمو ج الن ري المقترا في إثراء األدهي ت المتعلقة ب لنمو االذتصرررررررررررررر دي من اً وأخ ر 
خالل دمج عده متغ رات مسررتقلة  ات داللة في نمو ج اذتصرر دي شرر مه. كم  تتننب     الدراسررة 
 ،العد د من نق ط الضررررع  التي تشرررريع في األدهي ت البحثية، ك العتم د الكه ر على هي ن ت تقد رية
أو مصرررررر در غ ر رسررررررمية. وك لك االعتم د على مؤشرررررررات م لية ذل لة أو محدوده النط ق، مم  ذد 

  ؤدي ب لب حث ن إلى استخالص نت ئج غ ر دذيقة أو متح زه.

 نموذج الدراسة:    

االستنالكي الخ ص،  اإلن  قرحت لت س ر دور الن ري ت االذتص دية التي طُ  انطالذً  من
ط ع الخ ص ومتطلب ت سوق العمه وتكوين رأ  الم ل الخ ص على مستوي ت التو    في الق

على م  تم استعراضه من الدراس ت التطهيقية المتعلقة  (، وبن ءً ن ثاإلعودي من عنصري )ال كور، سال
معدل البط لة  ذي سي  تضمنهن ء نمو ج  عهراستخدام المننج القي سي،  س تمفالس هق،  نزءه لك في ال
عدد من المتغ رات االذتص دية المستقلة، و لك على النحو ب إلض فة إلى ، كمتغ ر ت بع للسعود  ن
 الت لي: 

∆𝑀𝐴𝐿𝐸𝑡 = ∀0 + ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑀𝐴𝐿𝐸𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜖𝑖 ∆𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 +

∑ 𝜁𝑖 ∆𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜂𝑖 ∆𝐹𝐸𝑀𝐴𝐿𝐸𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1  +  𝜐𝑡 

    

 حيث تشير الرموز الواردة في النموذج إلى ما يلي:  

MALE    .معدل البط لة للسعود  ن ال كور 

FEMALE     ن ث.اإلمعدل البط لة للسعود  ن 

                                                           
 .(2001)موثوقة أكثر مع العينات الصغيرة من تلك الخاصة ببيسران ( 2005)تعد القيم الحرجة لنارايان  2

(1) 
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CONSUM     أ م عوامه نمو االذتص د السعودي. االستنالكي الخ ص، و و بمث بة أحد اإلن  ق 

INVESTM     تكوين رأ  الم ل الخ ص، كمقي   لحنم االستثم رات في القط ع الخ ص.  

 العالذة طويلة األنه. ويمكن تلخيص طريقة نمو ج μإلى متننة الهواذي، يمثه  υtح ث تش ر              

 (:ARDLاالنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة )

 الخطوة األولى: 

 ال ي يأخ  الشكه الت لي: نمو ج،للاختي ر طول فتره التب طؤ  

 

 

اللوغرر ريتم  ilogعرردد المعلمرر ت في النمو ج، ويمثرره  cالمشرررررررررررررررر  رردات، وتمثرره عرردد  Tح ررث تمثرره 
لن ا االختب ر مع درن ت حرية  2. ويمكن اسررتخدام توزيع iالطهيعي لمصرر وفة الهواذي ل تره التب طؤ 

 تس وي عدد المع مالت المق ده.

التي  والتي منن  سررررُ تحصرررره على مقّدره  تقد ر النمو ج والحصررررول على مقّدره   الخطوة الثانية:
 تمثه عالذة األنه الطويه ه ن متغ رات السررررررررررالسرررررررررره الزمنية )معلم ت متغ رات النمو ج(، ومقّدره 

 . 'التي تمثه معلم ت التك  ، ح ث 

متنره التكر مره المشررررررررررررررترك ومعر مالت  Normalized) تم في  ر   المرحلرة معر  ره ) الخطوة الثالثة:
 ( من الخطوه الس بقة.سرعة التك   بعد أن تم الحصول على متنه التك مه المشترك )مقدره 

 النتائج القياسية:

 اختبارات االستقرار:

ال  تطلب نمو ج االنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة أن تكون نميع المتغ رات ث هتة أو غ ر                    

على   ً متغ ر من المتغ رات ث هتث هتة، ولكن من المنم إنراء اختب ر ن ر الوحده لضم ن أال يكون أي 

)194...().........log)(log( 1  pcT
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تخدام نمو ج االنحدار ( ، وألن     المتغ رات ث هتة على مستوي ت مختل ة، ك ن اس2)Iال رق الث ني ))

 ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة من سًب  لن   الدراسة.

والستقرار المتغ رات محه الدراسة تحت فروض، هدون ذ طع زمني واتن  ، وبق طع، وبق طع                  

ل أن سلسلة المتغ رات محه الدراسة غ ر مستقره في مستوي تن  األصلية ح ث تم ذهو لوحظ واتن  ، 

وب لت لي رفض ال رض الهد ه وال ي يقول أن  ؛فرض العدم الق ئه هونود ن ر وحده لن   السالسه

 السالسه مستقره وس كنة في مستوا   األصلي.

وبعد أخ  ال روق األولى ه نت النت ئج ب ستخدام نميع ال روق أن السالسه الزمنية للمتغ رات                 

مم   ،1Hال رض الهد ه  ُذههو ن ر وحده، ال ي يقول هونود  0H ح ث رفض فرض العدم ،مستقره

يعني أن السالسه الزمنية للمتغ رات مستقره بعد أخ  ال روق األولى مم   دل على أنن  متك ملة من 

 . I( 1الدرنة األولى )

 :(ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة اختبار التكامل المشترك باستخدام     

لمعرفة األثر طويه وذص ر األنه للتغ رات في اإلن  ق االستثم ري واالستنالكي الخ ص على                     

تم اختب ر التك مه المشترك ب ستخدام نمو ج االنحدار  ،معدالت البط لة في المملكة العربية السعودية

( لمعرفة أ نم  )االستنالك الخ ص، واالستثم ر الخ ص، ARDLال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة )

في القط ع الخ ص  تأث ر أكهر على مستوي ت التو    للسعود  ن ال كور  وومعدل البط لة لإلن ث( 

وك نت ( 1نريت اختب رات الحدود على المع دلة )ول )الملحق(. وأُ في المملكة كم   و مه ن في الند

( عند مستوى داللة 2005أنن  تتن وز الحد األعلى للقيمة الحرنة في ندول ن راي ن ) يأ  6,7النت نة 

نود و و  ا يعني  ،%(، مم  يعني رفض فرض العدم الق ئه بعدم ونود أي متنه للتك مه المشترك1)
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عالذة طويلة األنه ه ن المتغ رات محه الدراسة، كم  تم اختي ر االنحدار ال اتي ل ترات اإلبط ء الموزعة 

 ( لن ا النمو ج هن ًء على معي ر أك يكي للمعلومة.1.1، 1، 0)

إلن  ق وتش ر نت ئج االنحدار إلى ونود عالذة مونبة ه ن مستوى تو    السعود  ن وا                          

%( ب ستخدام 1الخ ص االستنالكي حسب ال رضية الهد لة، وأن لن  داللة إحص ئية عند مستوى )

اختب رات ال رضية  ات االتن   الواحد أو  ات االتن   ن. ومع ثب ت العوامه األخرى،  ؤدي زي ده 

في  4ن هنسبة في المئة إلى انخ  ض مستوى البط لة للسعود   1اإلن  ق االستنالكي الخ ص هنسبة 

في المئة إلى انخ  ض مستوى البط لة ه ن  1المئة، ه نم  تؤدي الزي ده في اإلن  ق االستثم ري هنسبة 

وغ ر معنوي  اً محدودفي المئة، كم  أن ارت  ع مستوى التو    ه ن السعودي ت  1.4 هنسبة السعود  ن

الذتص د ذ در على استيع ب ال كور عزى  لك إلى أن اوذد يُ  ؛على مستوى تو    السعود  ن إحص ئي ً 

واإلن ث وأن المحرك الرئي  للمستوي ت التو    خالل فتره الدراسة  و اإلن  ق االستنالكي، ه نم  

ويعزى  لك إلى ضع  انتق ء  ؛ذهأاإلن  ق االستثم ري الخ ص ك نت مس  مته في مستوي ت التو    

الق دره على تلهية طلب  ،والسي حة، وغ ر   من القط ع تلخدم ت، وتقنية المعلوم ت، افي  االستثم ر

ك ن الترك ز على القط ع ت التن رية  لك،  خالف على هه ،سوق العمه من العم لة السعودية المدربة

الهد  على  لك وبن ءً  مدربة،الواإلنش ئية التي تستندف العم لة األننهية  ات األنور المنخ ضة غ ر 

 . وي المن رات الع لية والمتوسطةلن ب السعود  ن  هالمح ز التقنية الع لية م رات ز على االستث من الترك
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 التوصيات: .13
  واحتي ن ت  هلضم ن تحق ق الموائمة ه ن مخرن ت ؛الترك ز على إصالا ذط ع التعليم

 تع يم مستوى االست  ده من ذدرات الشب ب.من أنه  سوق العمه
 ن  بة ومح زه للسعود  ن إلى استثم رات  تونيه االستثم رات تتطلب المرحلة الح لية

 الب حث ن عن عمه.
  ؛ لخلق فرص عمه للمواطن ن، واإلسن م ئمةمالالإع ده  يكلة سوق العمه والقط ع ت

 في تنويع الق عده اإلنت نية.
  تقويم ومرانعة أن مة وسي س ت تأش ره العم لة األننهية عهر تون نن  االستمرار في

العم لة المدربة في األنشطة التي يحت نن  السوق السعودي وال يمكن شغلن   إلى
 ب لسعود  ن.

 لخلق  ،المن رات الع لية والمتوسطة ال ي  تطلب الترك ز على القط ع الصن عي
 و  ئ  مالئمة للسعود  ن تتن سب مع مؤ التنم. 

  هإع ده  يكلة سوق العماالست  ده من تن رب الدول التي تمكنت من  
  األمثه ال ي  خدم اإلنت نية في  اإلحاللذ دره على و ، ف علة   تو وضع خطط

 .ن   الوذت
 اره من أنه تعزيز إد ؛عن سوق العمه وأن مة معلوم ت متطوره توف ر ذ عده هي ن ت

 .حاللواإل ،والتدريب ،سي س ت التو   
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 الملحق 

ARDL Bounds Test   

Date: 04/08/18   Time: 11:55   

Sample: 2000Q3 2017Q4   

Included observations: 70   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  6.665276 3   

     
          

Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.01 3.1   

5% 2.45 3.63   

2.5% 2.87 4.16   

1% 3.42 4.84   

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: D(MALE)   

Method: Least Squares   

Date: 04/08/18   Time: 11:55   

Sample: 2000Q3 2017Q4   

Included observations: 70   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GROWTH_C) -4.955432 3.454579 -1.434453 0.0463 

D(FEMALE) -0.104231 0.046320 -2.250228 0.0279 

GROWTH_C(-1) -9.428327 3.229583 -2.919363 0.0048 

INVEST(-1) -1.429842 1.400979 -1.020603 0.3113 

FEMALE(-1) -0.005519 0.003468 -1.591725 0.1164 

MALE(-1) 0.048201 0.015186 3.174147 0.0023 
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     R-squared 0.302599     Mean dependent var 0.024018 

Adjusted R-squared 0.248114     S.D. dependent var 0.228850 

S.E. of regression 0.198439     Akaike info criterion -0.314851 

Sum squared resid 2.520200     Schwarz criterion -0.122123 

Log likelihood 17.01979     Hannan-Quinn criter. -0.238297 

Durbin-Watson stat 0.785481    

     
     

 

 

Estimation Command: 

========================= 

ARDL(DEPLAGS=1, REGLAGS=1, TREND=NONE) MALE GROWTH_C INVEST FEMALE                @ 

 

Estimation Equation: 

========================= 

MALE = C(1)*MALE(-1) + C(2)*GROWTH_C + C(3)*GROWTH_C(-1) + C(4)*INVEST + C(5)*FEMALE + C(6)*FEMALE(-1) 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

MALE = 1.04940263825*MALE(-1) - 3.54129856037*GROWTH_C - 6.05929966192*GROWTH_C(-1) - 1.42091970815*INVEST 

- 0.110218833785*FEMALE + 0.10449363896*FEMALE(-1) 

 

Cointegrating Equation: 

D(MALE) = -4.729152065295*D(GROWTH_C)  -0.202501207073*INVEST  -0.101370876977*(MALE - 

(194.33371501*GROWTH_C(-1) + 28.76202079*INVEST(-1) + 0.11588844*FEMALE(-1) ) + 0.048010988644*CointEq(-1) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


