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 اململكة العربية السعودية فيوالناتج املمكن  الفعلياإلجمالي  الناتجبين فجوة التقدير 

 ملخص

فجو  ( و Potential outputاملم ن تحقيقه )اإلجمالي  ال اتج املحليتقدير  إلىهذه الورقة  همدف     

 -1980لسرعود  الرالا ال ةر   القتصراد ال (Output gap) الحقيقرو اتج املحلي اإلجمالي الاإلنتاج في 

املحلري ال راتج الة كيرز للرى ت  قد و غي  ال  طو.  وال اتجال لي  ال اتجمن  كعوذلك با تقراء   م2015

لت ررررررروع لاملحتمررررررع رثررررررر األقيررررررا  و  فرررررري ت وترررررر  االقتصررررررراداملحررررررر  فحررررررد التقررررررردم  ليتسرررررر   غيرررررر  ال  طررررررو

فرررري ادبيررررا  االقتصرررراد  ةحرررر  مقة م هجيررررا رثررررالث كمررررا ترررر  ا ررررت دام . املم ررررن ال رررراتجللررررى  االقتصرررراد 

-Hodrick) برتسررررررر و -مرشرررررررك هودريرررررررك  شرررررررمع هرررررررذه امل هجيرررررررا و   املم رررررررن ال ررررررراتجلتقررررررردير  ال لررررررري

Prescott filter  ) كاملررانومرشررك (Kalman filter)  ررتقدم هررذه الورقررة . اإلنتراج دالررة ونمرروذج 

لرالو   .(2015-2011) سر وا  الخمر  املاةريةلللالعي رة بككملبرا  فريالرفالث  هجيرا  امل لبذهمقارنة 

للررى ذلررك  رروف يررت  تقرردير ال رراتج غيرر  ال  طررو ملعرفررة األرثررر املحتمررع مررن ت وترر  القالررد  اإلنتاجيررة. 

  (املم ررررنال رررراتج و ال علرررري  ال رررراتج)ال رررررن بررررين  ال رررراتجفجررررو  ان إلررررى ورقررررة العمررررع  نتررررا جو شرررري  
 
مقا ررررا

 ال رررراتجال ةرررر   بككملبررررا )ا  ان  الررررالا إيجابيررررة كانررررتبال رررراتج املحلرررري اإلجمررررالي الحقيقررررو فرررري املتو رررر  

 ةتحولرررررت ال جررررررو  إلرررررى  ررررررل ي(. ومررررر  ذلررررررك  فقرررررد م رررررناملاملسررررررتو  قرررررد ت طررررر   متو ررررررطهفررررري ال علررررري 

    األ ا ريةال  ر للرىن قرا  املاليرة العامرة  والا رة   راهمت  حير  وتقلصت فري السر وا  األالير  

 إلرررى  كمرررا  شررري  الورقرررة. املم رررنو  ال علررري ال ررراتج اف رررع برررين  إحرررداث تررروا ن فررري 
 
فررري ال مرررو   سرررارعاي رررا

للررى   2015 -2011فرري ال ةرر   مررا بررين لوامررع اإلنترراج  جميرر اجيررة وإنت املم ررنال رراتج املحلرري اإلجمررالي 

االقتصرررادا  دوا لرررد  ال  ررريما العديرررد مرررن الررردوا األالرررر    لرررد امرررع هرررذه العو  ت رررا ل الررررغ  مرررن 

 .اململ ةفي  تطور القطاع املالي متانة و  اداء االقتصاد السعود  إلىتميز يرج   وقداملتقدمة. 

 التضخ .و   وإنتاجية إجمالي لوامع اإلنتاج  ال اتج  فجو  املم ن ال اتج :كلمات رئيسية

 .E31, E32, O20, O23, O47تصنيفات دورية األدبيات االقتصادية: 

------------------  

 ، 11169الرياض رمز بريدي  2992رياض الخريف، إدارة األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، ص. * االتصال باملؤلفين: 

  .NAlsadoun@SAMA.GOV.SAنايف السعدون بريد إلكتروني: . ralkhareif@sama.gov.saبريد إلكتروني: 

mailto:ralkhareif@sama.gov.sa
mailto:NAlsadoun@SAMA.GOV.SA
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 املقدمة-1

في  لل اتج ا تدامةمستو   تحقيقللى انه ( Potential Output) تحقيقه الناتج املمكنيم ن  عريف      

مستو   هو بع ار  االر    و ا. مي  لوامع اإلنتاججاألمفع ل   وذلك باال ت دام مستقر تضخ  ظع ظروف 

ملوارد  اال تغالا األمفعم   مستقر معدا تضخ  وجود  في حااتحقيقه لالقتصاد الذ  يم ن  ال اتج

والا ة ان الدوا املصدر  لل     يفار الجدا حي  للى االقتصاد السعود   ه الورقة ركز هذتو . اإلنتاج

غي  في القطاع املم ن تحقيقه   مو لل  كللى معدال ب تتمت من بين الدوا التي دوا مجل  التعاون الخليجي  

دوا مجل  التعاون الخليجي األالر  واقتصادا  وقد شبد االقتصاد السعود    2في العال . وال  ط

 مالية تو عية ا  يا  ماان ماج ح وماهارت اع ا عار ال    و  في ظعمعدال  نمو قوية الالا العقد املاض ي 

 ال  ةغوطذلك   احب. وقد لت مية االقتصاديةغرض ال
 
 .  تدامة ال موتضخمية ش لت تحديا

ا ساع  قد يلد  إلىمما   ان  اض ا عار ال    بسببال مو االقتصاد  في اآلونة األالي    تراج و      

لقطاع الخاص غي  ال  طو. وم  ذلك  با فيما يتعلق الا ة  ال عليو  املم ن ال اتجفي ال جو  بين  محتمع

 اال تفمار بسبب ان  اض مستويا   املم نال مو  إلى تراج كذلك ان  اض ا عار ال     قد ي ض ي

الح ومة  ات ذ . وباإلةافة إلى ذلك  يرادا  ال    الح وميةإقلة ل   األ ا يةال  تطوير ي في را مالال

ان  اض  تش عو  ون العمع  لرف  ك اء  اإلن ان الح ومو وتصحيح  شوها  ة ر يسالسعودية م ادر  

 ا عار ال    وارثره 
 
 ن امل ادرا   إال ال طالةارت اع معدا ا م  الا ة للى النشاط االقتصاد  تحديا

 مبارا  القو  العاملة السعودية الشابة ياد  لن  ا  ر للى مدار العقد املاض ي الح ومية لدل  التعلي  

 الجوانب السل ية.   ف منيقد  مما وتقلد ال جو  بين م رجا  التعلي  واحتياجا   ون العمع 

لالقتصاد  ال اتج املم نتقدير يتوجب   تحليع تكرثي  هذه العوامع امل تل ة للى االقتصاد السعود لو     

 هودريك لشر با ت دام م املم ن ال اتج. وتقدر الدرا ة املم نال اتج و  ال علي ال اتجالسعود  وال جو  بين 

فة   العي ة االذ  اإلنتاجية. و  الدالةوم هجيا   ( Kalman)كاملان لشر ومHodrick-Prescott)) برتس و 

القس   يحو  : وتتكلف هذه الورقة من األقسام اآلتيه. 2015إلى لام  1980من لام    و   للى ا ا 

                                                           
 بع وان  (:2015نةر للى  بيع املفاا: ورقة العمع الصادر  لن   دون ال قد الدولي ملية ا وحس ي وابجيان وفيشر )أ2 

 the middle east and central Asia”. "Estimating Potential growth in  
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القس  الفال  م هجيا   وتستعرض. ال اتجوفجو   املم ن ال اتجحة موجز  لن اهمية تقدير ملالفانو 

الراب  ال تا ج  اما القس  األالي   القس . وتعرض وورقة العمع املجااة املست دمة في ادبيا  الر يسالتقدير 

 اإلقتصادية. في تت  وي اقش تداليا  السيا ا 

 الناتجوفجوة  املمكن الناتجتقدير  -2

را  مدالال  من الالا جانب العرض في االقتصاد )ا  لوامع اإلنتاج  مفع  املم ن ال اتجيت  تحديد      

د حسب  وك اء   املااورا   قو  العاملةال لرضال مو في  اتجاهاملاا والقو  العاملة والت  ولوجيا(. ويحدَّ

 التقل ا  قد تلد (. وللى املد  القصي   اإلنتاجية ال لية لعوامع اإلنتاجلوامع اإلنتاج هذه )ا   ا ت دام

. وم  ذلك  املم نفي ال اتج الحقيقو ال علي لن ال اتج   ل ية و اإيجابية    التالال افي إجمالي الطلب إلى 

. وتعد املم نال مو الذ   يةبره ال اتج  اتجاه    ب   للى املد  الطويعال اتج االقتصاد  ال علي يةبر 

ت من  املم نمبمة لص اع السيا ة املالية وال قدية؛ حي  ان اهمية تقدير ال اتج  ادا  املم نتقدير ال اتج 

 والتن ل  امليزانية ا و يا املالية  ةالسيا وت طي   االقتصاد  ب  محددا  ال مو لدوره ال رور   في

 امر  املم نمعرفة ال اتج  عد  قدية  السيا ة ال م ةور دي امي يا  التضخ  وقيا با. ومن ب
 
  ا

 
تحقيق ل مبما

ال اتج  ال علياإليجابية )حي  يتجاو  ال اتج  ال اتجفجوا  لاد  ما ترت   و التوا ن بين ال اتج والتضخ . 

 فعليكان  واء  التضخ    وارت اع واليد العاملةالسل   للىزياد  الطلب ب( املم ن
 
 او  ا

 
هذه  مفعوفي . متوقعا

او معدال  التضخ   إلى /ال  وك املركزية  والا ة تلك التي  س مدف معدال  ال ا د  و تحتاجالةروف  

السيا ة ال قدية إلاد  االقتصاد إلى إم اناته من الالا  نويم  ان ماشية. مالية ات اذ  يا ا 

وكان في ال اتج  فجو   ل ية وجود في حاا املالية)إذا لزم األمر( م  السيا ة  يقالتنسبالتعاون و   التو عية

 معدا التضخ  م    
 
 .ا

السيا ة ال قدية ب عالية  إجراءا وفي اآلونة األالي    ا  حت ال  وك املركزية اكث  ش افية في      

لن نشر تقديرا  بمعة  ال  وك املركزية التي  س مدف التضخ  اآلن  تقومومصداقية. ونتيجة لذلك  

العالقة بين فجو   يزلمون ت اؤا آالرون إال ان   بش ع م تة  ادولب في توقعا  التضخ و  ال اتجفجو  



5 
 

التجار  واالن تاا االقتصاد  للدوا في جمي  وتزايد  العوملة التضخ  بسبببين و  حد في كع بلد للى  ال اتج

  3انحاء العال .

فيما هذا املوةوع  تطرن إلىانه ل  ي    إال ال اتجفجو  و  املم نوللى الرغ  من اهمية تقدير ال اتج      

محدود من لدد في إال  دوا مجل  التعاون الخليجي بش ع لامم طقة اململ ة العربية السعودية و  ي د

للدوا التي  عتمد للى  ادرا  ال      املم نقيا  ال اتج  ة عوببش ع جزئو إلى  ا. وتعود هذاألبحاث

 حي  يت  تحديد جز
 
 ك ي   ءا

 
باإلةافة إلى ال علي لل   . ا إنتاجباالقتصاد  الحقيقو من الالا  هامن نمو  ا

من الالا  ال اء في م ةمة اوبكالتي  عد      من الال علي  هذه الدوا  إنتاج تحدد انما في الغالب

 من   اال ة اتيجية ماقراراه
 
يجعع من  مما  ل   للى االعرض والطلب العالمي  اوةاع ان يحدد ذلكبدال

ال اتج  تمعن ال ةر فيان  يجدر تمذه الدوا ولذا  . ال ا د محدود  قطالاهما ال  طيةل" املم ن"ال اتج  قيا 

. وتت الع القطالا  وال اتج املم نال اتج ال علي بارت اط ورثيق  ملا له من ال  طوللقطاع غي   املم ن

ال  طية القتصادا  تلك الدوا م  القطالا  غي  ال  طية بش ع ا اس ي من الالا إن ان الح وما  

 .الدولةلعا دا  ال    للى السل  والخدما  املحلية وللى رواتب العاملين في 

 استعراض املنهجيات -3

والطاؤهما حقبما  بش ع ك ي   التطرن لبايت   ل  نااقتصادي ناومبم  ال اتجفجو  و  املم نال اتج إن      

ال علي لقدر ك ي  من الجدا. وقد ت  ا تحداث م هجيا  تقدير م تل ة  اقيا بم ي   حي   .من ال ح 

 امل هجيا  األكث   وتقوم. (Trend & Cycle)التوجهال مو الدور  و  م ونا لتقسي  ال اتج إلى 
 
 للى ا ت داما

 التقسي للى الطرن اإلحصا ية التي  ست دم تحليع السال ع الزم ية امل تل ة وا اليب إما نطان وا   

امل تل ة:  الطرن  با تعراض. و  قوم فيما يلي االنتاج دواا رن االقتصاد القياس ي التي  ست دم للى او 

 .اإلنتاج دوااوم هجيا  (Kalman filter) كاملانومرشك (Hodrick-Prescott filter) برتس و  هودريكمرشك 

  

                                                           
 (.2001( ولونجني وآخرون )1993أنظر على سبيل المثال: رومر ) 3
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  Hodrick-Prescott( HPبريسكوت ) هودريكمرشح 

 لبسا ته و  احد و ( هHPبرتس و  ) هودريكمرشك إن      
 
 نةرا

 
 بولة اكث  األ اليب املست دمة شيولا

  حي  يت  إجراء تجاهاال م ون لن  ريق ا ت راج  ال اتج تذبذبيست دم لت  يف ما لاد  و  4. تط يقه

]انةر مية ا  تجاهاال لسلة   ال ةدرجة بين  يانا  ال علية و السلسلة ل مطابقة جيد م اةلة بين 

إلى ادن  حد  املم نال اتج و ال رن بين ال اتج ال علي  HPبرتس و   هودريك([. ويقلع مرشك 2015وآالرون )

 للى ال حو التالي:

∑(𝒚𝒕 − 𝒚𝒕
∗)𝟐

𝑻

𝒕=𝟏

+ 𝜸 ∑⌈(𝒚𝒕+𝟏
∗ − 𝒚𝒕

∗) − (𝒚𝒕
∗ − 𝒚𝒕−𝟏

∗ )⌉𝟐

𝑻−𝟏

𝒕=𝟐

 

 

 اتجاهتةبر  γان  اض قيمة فإن   تجاهاالالذ  يحدد درجة تجان  هذا الة جيح هو لامع  γان حي      

 يت   ال اتج ال علي بش ع  ناتج
 
 االتجاه. ومن ناحية االر   تقلع القيمة العالية من حسا ية متقارب جدا

 ال علي. ال اتجقصي   املد  في للتذبذبا   ال اتج

 الذ  ي   لل ح ادا  مفالية  م ه يجعع HPبرتس و   هودريك مرشك  بولة االت ار و بسا ة إن      

.  تمفع حي الدوا ال اشئة وال امية  
 
 ك ي ا

 
 كونمااملرشحا  اإلحصا ية  ليوب احدفي املقابع ال يانا  تحديا

تقوم   وبالتالي فإنما ت تقر إلى ا  حد  اقتصاد  )ا  ان املرشحا  اإلحصا ية ال احصا ية بش ع محض

. وباإلةافة إلى ذلك  فإن املرشحا  اإلحصا ية ليست م ا  ة  (Kuttner, 1994)ال ةرية االقتصادية للى

 في الدوا املصدر  للسل  األ ا ي ال اتجالتذبذب العالي في  لر د في العاد 
 
ة. ولبذا الذ  يعد شائعا

  HPبرتس و   هودريك السبب  فإن تقدير مرشك
 
 رشك كاملان.مل يعتب  م مال

 

 

                                                           
  أنظر:4

Nelson, Charles R. and Heejoon Kang, 1981, “Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time 

Series,” Econometrica, 49, 741-751. 
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 kalman filter)) مرشح كاملان

ن با   معادلة ي  واملعروفعادال املريق نولين من نموذج مرشك كاملان ببسا ة لن   إي اايم ن 

ويت   عريف معادال  القيا  والتحوا للى   5(.Transitionومعادلة التحوا )( easurement M)القيا  

 ال حو التالي:

𝑦𝑡 = 𝛽𝑡𝑥𝑡 + 𝜀𝑡  

𝑥𝑡 = 𝛵𝑡𝑥𝑡−1 + 𝐺𝑡𝑢𝑡  

 

 𝛽𝑡  و اتجاه التحوا مفع ت 𝑥𝑡)ال اتج املحلي اإلجمالي ال علي(  و  هو املتغي  محع االهتمام  𝑦𝑡حي  ان 

  يه 𝛵𝑡في نطان القيا   و   𝑥𝑡مفع مص وفة التحوا التي تر   ت
 
𝜀𝑡 مص وفة تحوا الدولة  واالي ا  و   

𝑢𝑡 الخطك حد ن ة ض ان   الخطك. وباإلةافة إلى ذلك حد هما 𝜀𝑡 متو   حسابو بن مستقال   𝑢𝑡 و    

 :𝑄𝑡 6 و  𝑅𝑡 التغاير تي  ر ومص وف يساو  

[
𝜀𝑡 
 𝑢𝑡

] ~𝑁 (0, [
𝑅𝑡 0
0 𝑄𝑡

]) 

   

 PF)اإلنتاج ) دالةطريقة 

الخا ة به. ويت   العوامعالعالقة بين ال اتج ومدالال   وت ينجانب العرض  اإلنتاج دالة م هجيةتصف      

في  م روبةورا  املاا   اليد العاملة: وهي املدالال من مت املة الا مجمولة من ال املم نتمفيع ال اتج 

هذه االفة اةا  للى ال ةرية االقتصادية  وتقوم. Productivity)) اإلنتاجية ال لية لعوامع اإلنتاج

 :(Cobb-Douglas Specification)كوب دوغال  دالةلام با ت دام  وتو ف بش ع

𝒀𝒕 =  𝑨𝒕𝑳𝒕
𝟏−∝ 𝑲𝒕

∝ 

                                                           
 ( لمزيد من التفاصيل. 1994أنظر هاميلتون ) 5

 ( لمزيد من الفرضيات والتفاصيل. 2013يمكن الرجوع إلى الخريف وبرنت )6 
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𝑳𝒕  واملتغي   tفي ال ة   االنتاج ال علي  هو   𝒀𝒕 ان حي   كمدالع ا ت دامبا التي ت  ل صر العمع يمفع  

هي حصة را  املاا في االقتصاد   ∝و   اإلنتاجية ال لية لعوامع اإلنتاج هو   𝑨هو را  املاا  و  Kواملتغي  

 ورا  املاا اليد العاملةا ت دام ب اإلنتاجية ال لية لعوامع اإلنتاج يرت   حدوث تحسن في  7الو  ي.

للر د غي  قابلة  لعوامع اإلنتاجاإلنتاجية ال لية عد  معدا انتاج اللى. و  ينتج ل ه  مما بش ع اكث  ك اء 

ا ت راج مساهمة اليد العاملة ومدالال  را  املاا لن  ريق    ولذا نحس ه(Unobservable) واملالحةة

 للى ال حو التالي: في اإلنتاج ال علي

𝑨𝒕 =  
𝒀𝒕

𝑳𝒕
𝟏−∝ ∗ 𝑲𝒕

𝒂 

 

 ل يا   حي  انما تت اد الطرن اإلحصا ية امل تل ة بمقارنة اف ع اليار  اإلنتاج دالة ريقة   عتب  و      

 الطرن اإلحصا ية. 
 
 اكث  ش افية ورث التي  عتب   اإلنتاج دالةتقديرا  ل ونةرا

 
وتت ق م   م  مرور الوقت  اتا

 عد نقطة ةعف  الحاجة إلى بيانا  مورثون تما. وم  ذلك  فإن (  Cotis et al, 2005)ال ةرية االقتصادية 

 Lو  Kال امية. وكما هو محدد فإن الدالتين  الدوا تط يقبا للى  ل د  والا ة اإلنتاج دالةم هجية في 

 تةبران متجانستين 
 
التحصيع واملبارا   )متو  (  عديعال ماذج  مصممو . ويحاوا معة  للى حد  كال

  في هذ ل دالتعليمية 
 
 Lو  K( للى اإلنتاج اإلنتاجية ال لية لعوامع) Aيلرثر  املوا  ة هتوفر ال يانا . واي ا

 للى هذ. وقةمتساوي بنسب
 
ين. وباإلةافة إلى ذلك  يم ن ن املداللين غي  املتجانسيد تلرثر الت  ولوجيا اي ا

 را  املاامدالال   اك  ةلاه السون( والقدر  اال تيعابية املل سا  )الحوكمة واتجببشد   Aتكرثر تان 

 .لت  ولوجياوا

                                                           

=∝ ,نفترض أن 7 
2

3
 دوراً بارزاً في االقتصاد السعودي.  لهرأس المال عنصر حيث أن   
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 Computational Exercise)) سابي: تمرين ح1 املربع 

 

 :االنتاج لدالةدوغال  القياس ي التالي  -يت  تط يق نموذج كوب

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 ∗  𝐾𝑡ᵅ ∗  𝐿𝑡
(1−𝛼 )

   , 

 Lt تمفع و  را  املاامدالال   Kt تمفع و  tال اتج املحلي اإلجمالي الحقيقو في ال ة    Yt حي  تمفع

 .ال اتجحصة را  املاا في  α  و اإلنتاجاإلنتاجية ال لية لعوامع  At تمفع العاملة  و  القو  

 :املم نيت  تط يق الخطوا  التالية لتقدير ال اتج املحلي اإلجمالي 

 با ت دام املعادلة التالية: اإلنتاجية ال لية لعوامع اإلنتاجمن   ال ع  م يةالحصوا للى  .     1

𝐴𝑡 =
𝑌𝑡

 𝐾𝑡ᵅ ∗  𝐿𝑡
(1−𝛼 )

 

  ع متغي .ل االتجاه  والذ  يعطو Aو   L( للى املتغي ين HPتط يق مرشك هودريك برتس و  ) .     2

  وب دوغال .ل اإلنتاج دالة في  Aو  L تغي ينامل عويض من الالا  املم نال مو  ا تنتاج .     3

 .املم نحساب معدال  نمو ال اتج  .     4

 

 والناتج غير النفطي  املمكننتائج تقدير الناتج  -4

الالا للممل ة العربية السعودية  املقدر  املم نمتو   نمو ال اتج املحلي اإلجمالي  1 رق  ي ين الجدوا      

 تل ة. و شي  ال تا ج إلى امل هجيا  امللس وا  الخم  املاةية با ت دام وللى مدار ا  2015-1980ل ة   ا

   نمو ال اتج في املئة  وهي نس ة اللى من متو  2,4املم ن ي لغ ال اتج املحلي اإلجمالي نمو ان متو   

  م2015-2011من لام  ة. وم  ذلك  والالا الس وا  الخم في املئ 2,2 لغ ي ذ ال ال علياملحلي اإلجمالي 

 إن اق التي شبد 
 
 ح ومي ا

 
  ا

 
  املم ن  كان متو   نمو ال اتج املحلي اإلجمالي ضخما

 
في املئة  3,9 ل دمستقرا

 في املئة. 5 ال الغ ال علياقع من متو   نمو ال اتج املحلي اإلجمالي وهو 
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 للناتج املحلي اإلجمالي  املقدر  املمكن: متوسط النمو 1 جدول رقم

 طريقة التقدير  1980-2015 2011-2015

 (HP Filter)هودريك برتس و مرشك  2,2% 4,3%

 (Kalman Filter)مرشك كاملان  1,1% 2,9%

  (Cobb-Douglas)دوغال –كوب  4,1% 4,5%

 املتوسط  2,4% 3,9%

 .املصدر: تقديرات الباحثين  

اظبر  الطرن امل تل ة تقديرا  م تل ة للى نطان وا   ل مو اإلنتاجية  مما يشي  إلى   في املقابع     

ال يانا  املست دمة في هذا التحليع. ويرج  ذلك إلى املساهمة ال  ي   للقطاع ب تتعلقمشاكع  احتماا وجود

وتعد هذا اال تنتاج  8 لرثر للى دقة الطرن اإلحصا ية املست دمة.ت قد والتيال  طو في إجمالي ال اتج  

 ل دما 
 
 2015الى 1980 من  ة  الاج ال    ال علي للى مدار معة  إنتمعدا ان  نكالذ في الحس انواضحا

 حي  ت  اإلبقاء للى هذا املعدا معة  هذه ال ة    بزياد   10كان اقع ب في  من 
 
 12,5ماليين برميع يوميا

 في نماي ما. إن هذه الحقيقة  تجعع من 
 
الزم ية امل تل ة  تقدير السال ع ا اليبمليون برميع يوميا

غي  دوغال   تس ر نتا ج -كوب تاجاالن دالةبع إن  ريقة   م نفي حساب ال اتج امل ال ا د محدود  

االنتاج في هذا بين قطاع ال    و  التي يوظ با اليد العاملةبين  ةعي ةلالقة  وجود  بالت ار دقيقة

  في م 2015-1980لة في هذا القطاع اكث  من رثالرثة اةعاف الالا ال ة   ماالع اليد فقد ارت عتالقطاع. 

 في لام  9,9 وال الغإنتاج ال    الخام في هذا القطاع  ان حين 
 
هذا  ل  يت ط   م1980مليون برميع يوميا

. 10,2مستو    بلغ  ل دما م 2015حت  لام  الحد
 
 مليون برميع يوميا

.    يص حفي املقابع إذا ت  تحليع ال اتج املحلي اإلجمالي غي  ال  طو     
 
 الجدوا  وي ينالتحليع اكث  وةوحا

حوالي  املم نمتو   ال مو بلغ  حي الزم ية.  السلسلةهذه للى نتا ج تط يق امل هجيا  امل تل ة  2 رق 

ال علي  مو ال  للى التوالي. وبلغ متو   م2015-2011وم 2015-1980ال ة ا    يلةفي املئة  6,0و  5,1

القطاع غي   كان اداء. وبالتالي  املمارثلةفي املئة لل ة ا   6,1و  4,8نحو  اتج املحلي اإلجمالي غي  ال  طو لل
                                                           

  ( على سبيل المثال، أن المساهمة الكبيرة لقطاع النفط في المملكة يؤثر على دقة الطرق اإلحصائية.  2008يرى حسن والعقيل )8

 



11 
 

 رن التقدير  جمي . واأله  من ذلك  اظبر  م2015 -2011الالا ال ة    هاملم   ي ون  اقتهال  طو 

 قيم
 
  مما يشي  إلى ان ال يانا  التي يت  ا ت دامبا تقي  بدقة العالقة ال علية  ا

 
متسقة ومتقاربة نسبيا

 ( وال اتج الحقيقو للقطاع غي  ال  طو.واليد العاملةرا  املاا  بين املدالال  امل تل ة )ا 

 ناتج املحلي غير النفطي جمالي الإل  املمكن املقدر : متوسط النمو 2 رقم الجدول 

 طريقة التقدير  1980-2015 2011-2015

  (HP Filter)هودريك برتس و مرشك  4,6% 6,0%

   (Kalman Filter)مرشك كاملان 4,9% 5,9%

  (Cobb Douglas)دوغال  -كوب 5,7% 6,1%

 املتوسط  5,1% 6,0%

 . املصدر: تقديرات الباحثين  

 

  املم نال مو   سارع يعدكما      
 
لل اتج املحلي اإلجمالي غي  ال  طو الالا الس وا  الخم  املاةية تطورا

 للغاية 
 
 وهو مشجعا

 
  حي  ت ا ك الدوا املتقدمةالعديد من الدوا  وال  يما حاا  لنللى الع   تماما

 بش ع حاد.  املم ننمو ال اتج املحلي اإلجمالي فيما 

م تجي ال    في دوا مجل   حوا األبحاث  التقديرا  الاله م  تقديرا   تتماش باإلةافة إلى ذلك       

( بتقدير ال اتج غي  ال  طو لدوا مجل  (Mitra et al, 2015 على  بيع املفاا  قامفالتعاون الخليجي. 

والسبب   للى التوالي. م2014-2008وم 2007-2003ين لل ة   في املئة 6و  7 بما يقاربالتعاون الخليجي 

االرت اط القو  للقطاع غي  ال  طو بعا دا   هو لدوا مجل  التعاون الخليجي  املم نال مو  ارت اع اللف

 ال    واإلن ان الح ومو.

ان ه الورقة هذ ت ينحي   السيا ا    اع لد  بالغةاهمية  و ذ التي  عتب   قيا  اإلنتاجيةتعد و      

إيجابية الالا ال ة   ل نما كانت و  م2015-1980 ل ية الالا ال ة    كانتك ع اإلنتاجية في االقتصاد 

بش ع ا اس ي إلى تكرثي  م 2010-1980السلبي الالا ال ة    ال مو وتعز  (. 3 رق  )الجدوا  م2011-2015
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  اإلشار  إليهتمت القطاع الذ   هذامرا  في  التوظيف رثالث وت الفانتاج ال    الخام ان  اض 
 
.  ابقا

ال    في مدادا  إبوفر   ةاملرت ط الشديد االقتصاد   الة اج حاال  ب  بش ع جزئو  انه تكرثركما 

وم  ذلك  سجلت م 2008لام في واأل مة املالية م 1998لام في وان  اض  عر ال     الفماني ا 

  ك عاإلنتاجية في االقتصاد السعود  
 
اإلن ان  جراءم 2015-2011في املئة الالا الس وا   1,3 نسبتهنموا

ال مو في إنتاج ال    السعود  الالا تلك  لز  ذلكالضخمة. كما  ال    األ ا يةالح ومو العالي ومشارت  

 ال ة  .

 ا فينمو اإلنتاجية معدا وكان      
 
 لقطاع غي  ال  طو إيجابيا

 
في املئة لل ة ا   2,5 و  1,6ل د ومستقرا

  شبد  الس وا  الخم  املاةية اليد العاملةب وفيما يتعلق  للى التوالي. م2015-2011وم 1980-2015

في املئة. وترج  الزياد  في نس ة املشاركة بش ع  13ككث  من ب ارت عتحي  في  ون العمع   مشارك ماارت اع 

 في  ياد  اإلنتاجية.  بالتككيد ون العمع  األمر الذ   اه   شوها   تصحيحجزئو إلى 
 
 يمار   اي ا

  دون شكاإلن ان الرا مالي 
 
 بار ا

 
 في االقتصاد السعود  وا تقرار ال اتج غي دورا

 
  ال  طو. وتعد هذا ملشرا

. وم  نسبي بش ع القتصادللوامع اإلنتاج في القطاع غي  ال  طو  اال ت اد  املفلى منك اء  ارت اع للى 

 
 
كو يص حا ذلك  تجدر اإلشار  إلى ان السيا ة املالية التو عية واإلن ان الرا مالي قد يستغرقان وقتا

 م.2007إلى م  2005نتاجية للى ال حو الذ  يم ن مالحةته الالا ال ة   التو عية من اإل  رف ملرثرين في 
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 : تقديرات نمو إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج3 رقم الجدول 

2011-2015 1980-2015  

 ككلاالقتصاد  1,1%- 1,3%

 القطاع غير النفطي   1,6% 2,5%

 .الباحثين املصدر: تقديرات  

 

الذ  لوحظ في نمو ال اتج املحلي  االرت اع رع في إجمالي إنتاجية لوامع االنتاج ن   األ  مو اليع        

لت ا ل ل تمامامغاير  الزياد  في اإلنتاجية  جاء  هذهومر  االر   . 2 رق  في الجدوا  املم ناإلجمالي 

إلى اآلرثار املت قية من األ مة املالية تعز  ذلك و   املتقدمالعال  دوا في دوا االر   والا ة في االقتصاد  

 لبا تكرثي   ل  ي نالتي 
 
 ك ي   ا

 
 .املالي هنةامصاد السعود  و للى االقت ا

قد  املم  ة وال عليةاالالتالفا  بين معدال  نمو ال اتج املحلي اإلجمالي الحقيقو  إلى ان وتجدر اإلشار      

(. وكما 2-1 رق  )الش النالقطاع غي  ال  طو في و ك عاالقتصاد اةية  في ت اءلت في الس وا  القليلة امل

ومر   رث اء م تصف الفماني ا ال  ي  في إنتاج ال    ا يم ن بوةوا ر د الة اج   لينش ال ينيت ين من هذ

إلى  واملم ناالر  في اواالر التسعي ا . ويتس  الت او  بين نمو ال اتج املحلي اإلجمالي الحقيقو ال علي 

امل اجئة في  التحركا تكرثي   بسببفي األ ا   ذلك و  االقتصاد   وال ساداقص   حد الالا دورا  اال دهار 

يتجاو   اقته االقتصاد السعود   وكان اداءا عار ال    للى مستو  اإلن ان الح ومو واالقتصاد ك ع. 

 عار أل السل ية  البزا السعودية موا نة  الح ومةوا تطالت . الس وا  القليلة املاةية  يلة املم  ة

ملا  Countercyclical Policies)) ن ان ملواجبة التقل ا  الدوريةال    من الالا ت  يذ  يا ا  اإل 

 تتمت  به اململ ة 
 
املالية القوية ومستويا   االحتيا يا املفاا  قوية )للى  بيع ا   اقتصادية  منحاليا

 (.متينونةام مصرفي  معتدلةالديون امل    ة وبيئة تضخ  
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 لناتج املحلي اإلجمالي ل (املمكن)الفعلي مقابل نمو الحقيقي ال: 1 رقم الشكل

.وتقديرا  ال احفينالبيئة العامة لإلحصاء املصدر:   

 

 للناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي  (املمكن)الفعلي مقابل  الحقيقي: النمو 2 رقم الشكل

 

 وتقديرا  ال احفين.البيئة العامة لإلحصاء املصدر: 

 النمو الفعلي  النمو الممكن 

 النمو الفعلي  النمو الممكن 
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كع  اد ال لي والقطاع غي  ال  طوالقتصلال مو الحقيقو لل اتج املحلي اإلجمالي  تو ت ول د ال ةر إلى      

 ان الرا مالي كان لإلن  الضخ املستو  ان  بش ع جليل ا  يتضك  للى حد 
 
 ر يسا

 
 لل مو )الش لين مح زا

للى نطان وا   في معة  هذه  محدود  اليد العاملة ل صر مساهمة  ظلت  ومن ناحية االر  (. 4-3 رق 

في ال مو محدود  للغاية  تهمساهم  عد الذ القطاع العام   في التوظيفالزياد  ال  ي   في  وترت  ال ة  . 

لاملي  إنتاجية لوامع اإلنتاج وإجمالياليد العاملة  كان ل صراالقطاع الخاص. وم  ذلك   بمساهمةمقارنة 

.  جيد الإلى إ الحا   ون العمع  باإلةافة-الس وا  األرب  املاةية   يلةلل مو  التح يز 
 
التي جر  ملالرا

 ياد  فرص العمع والقدر  الت افسية للموا  ين في القطاع  هذه اإل الحا   س مدف بش ع ر ي  وكانت

 اإلنتاجية. بزياد  مستو  الخاص الذ  يرت   

  

 النمو الحقيقي للناتج املحلي اإلجمالي  توزيع: 3 رقم الشكل

 املصدر: تقديرا  ال احفين.
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 النمو الحقيقي للناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي توزيع: 4 رقم الشكل

 املصدر: تقديرا  ال احفين.

       
 
املقدر(  املم نال اتج و )ا  ال رن بين ال اتج ال علي  ال اتجفجو   اجر  الدرا ة حسابواالي ا

. وي دو ان 2015-1980لالقتصاد ال لي والقطاع غي  ال  طو في اململ ة العربية السعودية الالا ال ة   

للى و (. 6رق  لرثر للى لا دا  ال    )الش ع ت انما حي في ا عار ال      للتغي ا نم  ال جو  لرةة 

 إلى وجود فجوا   ل ية 1998 بيع املفاا  اد  الب وط في ا عار ال    الالا اوا ع الفماني ا  وفي لام 

قتصاد ال لي والقطاع اال لد ك ي  بش ع  ال اتجفجوا  تقلصت   ا عار تضخ  مستقر وفي ظع . في ال اتج

 . وهذا الس وا  الخم  املاةية  واء  يلة حدللى  غي  ال  طو
 
يلد  ان االقتصاد السعود   يدا ةم يا

 ل د ظع  ومن جبة االر  .  ةاملم   اقتهقريب من مستو  تعمع بدوره و 
 
في املئة.  3-2 التضخ  مستقرا

في  3-2تضخ  بين معدا  سجيع  يعدكانت قري ة من الص ر في تلك ال ة    ال اتج فجو  وإذا افة ة ا ان 

 نولا ما في العرف االقتصاد  و املئة 
 
   يعيا

 
 .لالقتصاد السعود  االرتياام طقة  ةمنامرا
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 لالقتصاد الكلي في الناتج: التضخم مقابل الفجوة 5رقم شكل ال

 املصدر: تقديرا  ال احفين.         

 

 للقطاع غير النفطي في الناتج: التضخم مقابل الفجوة 6 رقم الشكل

 

 املصدر: تقديرا  ال احفين.         
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 الخالصة -5

لالقتصاد السعود  با ت دام  في ال اتج جو  املم ن والتقديرا  لل اتج ب ورقة العمع هذه الرجت     

 منالحذر  يستلزم  مما امل تار الطريقة  ب اء  للىالتقديرا   وتت او . ودالة االنتاجامل هجيا  اإلحصا ية 

 نمو   شبدفي االقتصادا  ال امية التي  التقديرا  بش ع لام وترت   نس ة الشك في هذه. بقطعي ماالتسلي  
 
 ا

 متذبذب
 
القتصادا  فيما يتعلق بافي هذا املجاا  والا ة  ال ح . وتستدعي هذا إجراء مزيد من ال لي لل اتج ا

 التي  عتمد للى املوارد الط يعية.

 في  كانت للى حد  واء القتصاد ال لي والقطاع غي  ال  طول  في ال اتجواظبر  التقديرا  إلى ان ال جو       

ن قا  املالية العامة  وا  األالي  . وكانت الزياد  في تتحوا للسل ية وتتقلد في الس إال انما إيجابية  متو طبا

 ملوا نة اامر 
 
اإلن ان الح ومو إلى ا ساع وتي   لد  ت ا ل ي قد. وم  ذلك  املم نال اتج ال علي م  ال اتج  حيويا

مدف السيا ا  تحسين ك اء   ون العمع لن س ين غي ان    اليد العاملة فيما ي دو . في ال اتجال جو  

االقتصاد السعود  بالتككيد من و يست يد واملشاركة في القطالا  اإلنتاجية.   ريق  ياد  مبارا  اليد العاملة

 اقتصاد  لة  يخاال تفمار 
 
 للى املوارد الط يعية.و  اكث  ت ولا

 
 اقع التمادا

في ال ة   وانتاجية إجمالي لوامع اإلنتاج  املم نال مو في ال اتج املحلي اإلجمالي   سارعواشار التحليع إلى      

العال  املتقدم  الذ  قد دوا ا االر   وال  يما في ل مو في دو   وذلك للى ال قيض من ت ا ل ا2011-2015

 ارثر  الب التي ل  ي ن  2009-2008لام في أل مة املالية الالحقة لرثار اآلإلى  في معةمهيرج  
 
يذكر للى االقتصاد  ا

عز   وقدالسعود .   الي في االقتصاد السعود .املقطاع ال متانةإلى  هذاي 

بش ع ك ي  في املستق ع حي  يم ن ان يتكرثر اال تفمار الرا مالي  املم نوقد يتكرثر نمو ال اتج املحلي اإلجمالي      

. ال    األ ا يةمشارت  اإلن ان الح ومو للى  بدوره يلرثر في حاا تقليدبسبب ان  اض ا عار ال     والذ  

 حدوث شكنحو القو  العاملة  تلد  برامج  عود وقد . األجع في   يعته ي ون قصي   التكرثي  هذا  إال ان مفع

  في األيد  العاملة
 
الحتياجا  القطاع  اليد العاملة السعوديةمبارا  مستو   ان  اض في  اح هإذا  الا ة

امل ادرا  التعليمية للى   املا ان  االحتماا هذا وءذلك ال يعتقد للى األرجك نشمن رغ  للى الو   غي  ال  طو

   مما  ي ون له شابة ومدربة بش ع اف عقو  لاملة تفمر لن ت ريج مد  العقد املاض ي 
 
 إيجابي ارثرا

 
للى  ا

 .مةيح  ذلك بت طي  ورؤية مستق ليةت    إذا طويعللى األمد ال ال مو واإلنتاجية
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