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تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

مقدمة

والناتج   (Actual) المسجل  الناتج  بين  األول  الــفــرق  أنها  على   (Output Cap) الناتج  فجوة  تعرف 
الممكن إنتاجه (Potential Output). وفجـوة الناتج هـي قيـاس اقتصـادي للفـرق النسبي بيـن الناتج الفعلـي 
يمكـن  التـي  والــخــدمــات  للسـلع  األقــصــى  الــحــد  عــن  عــبــارة  وهــو  المحتمل.  وناتجه  مـا  القتصـاد  (المسجل) 
القتصاد مـا إنتاجهـا عندمـا يكـون في أوج كفاءتـه - أي عندمـا يكـون بكامـل طاقتـه. وفي األغلـب، يشـار إلى 

الناتج المحتمل بأنـه الطاقـة اإلنتاجية لالقتصاد (١).

وفجوة  المحتمل  الناتج  بتقدير  الدولي،  النقد  صندوق  وال سيَّما  الدولية،  والمنظمات  الدول  وتهتم 
الناتج باعتبارها توفر معلومات مفيدة لراسمي السياسات االقتصادية لتقديم النصح حيال معالجة التقلبات 

.(٢) (Business Cycle) االقتصادية الدورية وغير الدورية الناجمة باألصل عن الدورة االقتصادية

ويمكن التعرف إلى نوعين من الفجوات التي يمكن أن يواجهها االقتصاد (٣):

١ - فـــجـــــــوة الـــنـــاتـــج الـــمـــوجـــبـــــــة: عــنــدمـــــا يــكـــــون الــنــاتــج الــفــعــلـــــي أعــلـــــى مـــــن نــاتــج االقــتــصــاد بــكــامـــــل طــاقــتـــــه. 
والعاملـون  المصانـع  تعمـل  الطلـب،  ذلـــــك  ولمواجهـة  للغايـة،  مرتفعـًا  الطلـب  يكـون  عندمـا  ذلـــــك  ويحـدث 

بطاقـة أعلـى مـن أكفـأ طاقـة لديهـا.

بكامـل  المعنـي  االقتصاد  ينتجـه  أن  يمكـن  عمـا  الفعلـي  الناتج  يقـل  عندمـا  السـالبة:  الناتج  فجـوة   - ٢
طاقتـه. وتعنـي فجـوة الناتج السـالبة أن هنـاك طاقـة فائضـة، أو تراخيـًا، في االقتصاد نتيجـة لضعـف الطلـب.

يشـير حـدوث فجـوة في الناتج إلى أن االقتصاد يعمـل بمستويات غير مناسبة، حيث يمكن أن يفـرط 
في اسـتخدام مـوارده، أو أالَّ يسـتخدمها بالمعدالت المثلى.

وتـــكـــمـــن الــمــشــكــلــة الــبــحــثــيــة بـــــأن اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة، كــمــعــبــر أمـــثـــل عــــن اقــــتــــصــــادات الــــــــدول الــنــفــطــيــة أو 
االقتصادات المعتمدة على الريع النفطي في دخلها القومي، ال يعمل في أغلب األحيان عند مستوى الناتج 
ــمــا فــي الــقــطــاع غير  الممكن ويــعــود ذلـــك إلـــى عـــدم االســتــغــالل األمــثــل لــلــمــوارد االقــتــصــاديــة الــمــتــاحــة، وال ســيَّ

النفطي. وتاليًا، ال بد من مالحظة وجود فارق نسبي سالب ما بين الناتج المتحقق، والناتج الممكن فيها.

تأتي أهمية البحث في كونه يعتبر من الدراسات النادرة التي حاولت تقدير فجوة الناتج في البلدان 
النفطية، وبخاصة في السعودية، وأن هذا التحديد يساعد في التخلص من مشكلة عدم تحقيق التوازن بين 
هذا  يساعد  كما  انكماشية.  ضغوط  وإمــا  تضخمية  ضغوط  شكل  على  إمــا  عنها؛  المعبر  والطلب  العرض 
التحديد على العمل على تحسين مخزون رأس المال وإمكانية االستفادة من القوى العاملة، وتاليًا، زيادة 
انتاجية االقتصاد للتوصل إلى اإلنتاجية المثلى لباقي عوامل اإلنتاج، وتحسين مسارات التنمية والتخلص 

 Sarwat Jahan and Ahmed Saber Mahmud, «What Is the Output Gap?,» Finance and Development, vol. 50, (١)
no. 3 (2013).
 Paula R. De Masi, IMF Estimates of Potential Output: Theory and Practice (EPub) (Washington, DC: (٢)
International Monetary Fund, 1997).
Jahan and Mahmud, Ibid.  (٣)
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على  علميًا  دليـًال  بوصفه  تقديمه  إمكانية  يعني  ما  وهو  االقتصاد.  تصيب  قد  التي  االختالالت  مشاكل  من 
وجود الهدر أو فوات الفرصة في استخدام الموارد االقتصادية المتاحة في المملكة خالل مدة الدراسة.

الــدراســة  نــمــوذج  لتطوير  القياسي  واالقــتــصــاد  الرياضي  االقتصاد  أساليب  استخدام  الباحثان  يــحــاول 
بما  تعديلها،  بعد  ومــقــاربــات  نــمــاذج  عــدة  باستخدام  الممكن  الناتج  تقدير  سيتم  الــصــدد،  هــذا  وفــي  وحــلــه. 

يتناسب مع طبيعة االقتصاد السعودي.

إلى  إضافة  أقــســام،  أربعة  الــدراســة  تقسيم  تم  فإنه  الــدراســات  من  النوع  هــذا  مثل  في  الــعــادة  هي  كما 
المقدمة ونتائجها، كما يلي:

• اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة.

• تطور الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد السعودي.

• نموذج الدراسة.

• حل نموذج الدراسة وتفسير النتائج.

أوًال: اإلطار النظري والدراسات السابقة

١ - أهمية تقدير الناتج وفجوة الناتج

تعتبر دراسة الفجوة بين الناتج المسجل والناتج الممكن من أهم دراسات االقتصاد الكلي، والتي 
مصدرًا  الناتج  فجوة  تقدير  ويعتبر  ســواء.  حد  على  االقتصادية  السياسة  وراســمــي  الباحثين  اهتمام  حــازت 
كما  االقــتــصــاد.  فــي  واالنــكــمــاشــيــة  التضخمية  واالتــجــاهــات  االقــتــصــاديــة  الــــدورة  عــن  الــخــاصــة  للبيانات  مهمًا 

تلخص هذه الدراسات االستخدامات النوعية والكمية للموارد االقتصادية المتاحة.

يــمــكــن الــتــعــبــيــر عـــن الـــنـــاتـــج الــمــمــكــن، فـــي إطـــــار دراســـــــات االقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، أنــــه يـــتـــوافـــق مـــع الـــتـــوزان 
المثالي لجميع المتغيرات االقتصادية الكلية، أي مع حالة التوازن االقتصادي الكلي. وتختلف النظريات 
الممكن  الناتج  ودور  الكلي  التوازني  الوضع  هــذا  إلــى  بالنظر  يتعلق  ما  في  بينها  ما  في  الكلية  االقتصادية 
االقــتــصــادي  األداء  أن  األمــــر  حقيقة  وفـــي  مــثــالــيــة،  حــالــة  هــو  الــكــلــي  الـــتـــوازن  وضـــع  أن  الــكــيــزنــيــون  ويــــرى  فــيــه. 
(الــمــعــبــر عــنــه بــالــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي) يــتــذبــذب حـــول هـــذا الــوضــع الــمــثــالــي، وأن فــجــوة الــطــلــب تعكس 
فــي حــال  يــفــتــرض أن يــكــون  االقــتــصــاد  يــــَرْون أن  فــإنــهــم  الــنــقــديــون،  االقــتــصــاد. أمـــا  فــي  األعــمــال  تقلبات دورة 
تــــوازن أو فــي حـــال مــســتــقــرة، وتــالــيــًا، فـــإن الــنــاتــج الــمــمــكــن يــتــســاوى مــع الــنــاتــج الــمــســجــل، ولــكــن الــصــدمــات 
الناتج  تحدد  األجل  طويلة  الصدمات  فإن  وأيضًا،  الممكن.  الناتج  حول  تقلبات  تنتج  أن  يمكن  المختلفة 

الممكن، بينما تحدد الصدمات، قصيرة األجل، فجوة الناتج (٤).

Dominique Ladiray, Gian Luigi Mazzi, and Fabio Sartori, «Statistical Methods for Potential Output Esti- (٤)
mation and Cycle Extraction,» Office for Official Publications of the European Communities (Luxembourg) (2003).
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عـــلـــى  ــــكـــــون  يـ تــــأثــــيــــرهــــا  أن  إلـــــــى  بــــحــــســــب «أوســــــــمــــــــان»،  الـــــنـــــاتـــــج،  فـــــي  اإليــــجــــابــــيــــة  الـــــفـــــجـــــوات  وتــــشــــيــــر 
إلــى  الــســالــبــة  الــنــاتــج  فــجــوة  تــشــيــر  حــيــن  فـــي  االقـــتـــصـــاد،  فـــي  األســـعـــار  نــمــو  عــلــى  تــصــاعــديــة  ضــغــوط  شــكــل 
الــســيــاســة  فــي  أســاســيــة  تــغــيــرات  إجـــراء  يــســتــدعــي  الــحــاالت  هــذه  مــثــل  إن  األســعــار.  فــي  الــهــبــوطــي  الــضــغــط 
الحالي  الوقت  في  التغيرات  هذه  وتقدير  دقيق،  بشكل  ذلك  تراقب  أن  السلطات  وعلى  االقتصادية. 

.(٥ والمستقبل (

٢ - أهم الطرائق المستخدمة في قياس الناتج الممكن وفجوة الناتج

فجوة  تــقــديــر  وتــالــيــًا  الــمــمــكــن،  الــنــاتــج  لتقدير  ومــقــاربــات  طــرائــق  البحثية  الــدراســات  مــن  الكثير  قــدم 
يجعل  مما  حــدة،  على  منها  كـــــًال  مــتــعــددة،  ثــغــرات  القياسية  والــمــقــاربــات  الــطــرائــق  هــذه  وتــعــانــي  الــنــاتــج (٦). 
االفـــتـــراضـــات األولـــيـــة ألســلــوب  مـــن مــســألــة تــقــديــر هـــذا الــنــاتــج الــمــمــكــن مــســألــة احــتــمــالــيــة مـــحـــدودة بــصــحــة 
الممكن  الــنــاتــج  لتقدير  الباحثان  استخدمها  الــتــي  الــطــرائــق  يلي  مــا  فــي  الــدراســة  تــعــرض  وســوف  الــقــيــاس. 
المتغيرات  متعدد  كاملن  ومرشح   HP بريسكوت  هودريك -  مرشح  وهي  السعودية،  في  الناتج  وفجوة 

.MKF

أ - طريقة مرشح هودريك - بريسكوت

االتــجــاه  وتــحــديــد  الــزمــنــيــة  الــســالســل  تــمــهــيــد  فــي  الــمــســتــخــدمــة  الــطــرائــق  أهــم  مــن  الــطــريــقــة  هــذه  تــعــتــبــر 
ســلــســلــة  إلـــى  الـــتـــوصـــل  أجـــل  مـــن  الــكــلــيــة  االقـــتـــصـــاديـــة  الــــدراســــات  تــســتــخــدمــهــا  كــمــا  الـــســـالســـل،  لـــهـــذه  الـــعـــام 
تــؤدي  الــتــمــهــيــد  عــمــلــيــة  خــالل  ومــن  الــطــريــقــة،  هــذه  ألن  وذلــك  الــطــويــل.  األجــل  فــي  الــتــوازنــيــة  لــلــقــيــم  زمــنــيــة 
تــرشــيــح  إن  األجـــــل.  طــويــلــة  أو  الـــتـــوازنـــيـــة،  الــقــيــم  عــلــى  واإلبــــقــــاء  الــقــصــيــر  األجــــل  فـــي  الـــتـــغـــيـــرات  إزالـــــة  إلــــى 
مــن   (τ) الــســلــســلــة  حـــســـاب  عــلــى  يـــقـــوم  وبـــريـــســـكـــوت  هـــودريـــك  مـــرشـــح  بـــواســـطـــة  الــزمــنــيــة  الــســلــســلــة  بـــيـــانـــات 
ومــعــادلــة  لــهــا  الــثــانــي  الــفــرق  حـــول  يــمــكــن  مــا  أقـــل   (τ) الــزمــنــيــة  الــســلــســة  تــبــايــن  يــكــون  بــحــيــث   (Y) الــســلــســلــة

هي (٧): المرشح  حساب 

 Mohamed Osman, «Potential Output and Output Gap for the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: (٥)
Alternative Methods,» Journal of Economic and Social Research, vol. 13, no. 2 (2011).

 Ganev :(٦) ويــــمــــكــــن لــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول هــــذه الـــطـــرائـــق وأســالــيــبــهــا مـــراجـــعـــة الــكــثــيــر مـــن الـــــدراســـــات مــثــل دراســــــــات
 Kaloyan, «A Small Model for Output Gap and Potential Growth Estimation: An Application to Bulgaria,»
 2015; Heba Shahin, «Estimation of Egypt’s Potential Output and Output Gap,» paper presented at: 6th Eurostat
 Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis: The Lessons from Global Economic Crisis,
 Luxembourg, 2010, <http://goo.gl/JxIwqR>; Tetsuya Konuki, «Estimating Potential Output and the Output Gap
 in Slovakia,» Eastern European Economics, vol. 48, no. 2 (2010), and Sweta Chaman Saxena and Valerie Cerra,
 Alternative Methods of Estimating Potential Output and the Output Gap: An Application to Sweden (Washington,
DC: International Monetary Fund, 2000).

وغيرهم...
 Robert J. Hodrick and Edward C. Prescott, «Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation,» (٧)
Journal of Money, Credit, and Banking (1997).
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تكون  المنعمة  السلسلة  فــإن   0 ← λ تــؤول  فعندما  االنسياب)،  (معامل  التنعيم  معامل  هي   λ حيث 

مصفاة  أن  وبما  خطية.  تصبح   (τ) السلسلة  فــإن   ∞ ← λ تــؤل  عندما  بينما  األصلية  السلسلة  على  منطبقة 

السلسلة  بــيــانــات  ترشيح  فــإن  ومــنــه  الــزمــنــيــة،  الــســالســل  تمهيد  طــرائــق  إحـــدى  هــو   HP وبــريــســكــوت هــودريــك 

 (Y) السلسلة مــن   (YPo) السلسلة  حــســاب  على  يــقــوم   HP وبــريــســكــوت ھــودريــك  مــرشــح  بــواســطــة  الزمنية 

بحيث يكون تباين السلسلة الزمنية YPo أقل ما يمكن حول الفرق الثاني.

ب - طريقة مرشح كالمن متعدد المتغيرات

تــتــعــامــل هـــذه الــطــريــقــة مـــع مــشــكــلــة تــصــفــيــة فـــي نــظــام صــغــيــر مـــن أجـــل تــقــديــر الــنــاتــج الــمــحــتــمــل وبــعــض 

المقدرات في نموذج ديناميكي في آن واحد (ما يشبه نظام المعادالت اآلنية)، ومع ذلك، فإن هذا النهج 

الــدوريــة  العناصر  تحديد  لشحذ  االقــتــصــاديــة  النظرية  دمــج  لنا  يتيح  ألنــه  التقليدية (٨)،  الــطــرائــق  على  مــيــزة  لــه 

درجة  حــول  المعلومات  الستغالل  المفيد  من  يكون  قد  الخصوص،  وجــه  على  اإلنــتــاج.  ديناميات  واتجاه 

فـــائـــض الــطــلــب فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، ألنــــه مـــن الــمــحــتــمــل أنــــه كــــان هـــنـــاك فـــائـــض الــطــلــب فـــي ســــوق الــمــنــتــجــات 

مراعاة  باتخاذ  لنا  يسمح  األسلوب  هذا  باختصار،  العمل.  سوق  في  التقاط  األجــور  ضغوط  نالحظ  عندما 

على   HP) اإلحصائية الطرائق  من  الطريقة  هذه  تميز  الظروف.  العمل  وســوق  المخرجات  بين  التفاعالت 

سبيل المثال) بحيث تمكننا من دمج النظرية االقتصادية من أجل تحديد العناصر الدورية واتجاه ديناميات 

فائض  مستوى  بخصوص  المعلومات  كامل  استغالل  المفيد  مــن  يكون  قــد  التحديد،  وجــه  وعلى  الناتج. 

الطلب في سوق العمل، باعتباره يشير إلى احتمال وجود فائض في سوق المنتجات. هذه الطريقة تسمح 

لنا بأخذ التفاعالت بين المخرجات والمدخالت (عناصر اإلنتاج) بعين االعتبار (٩).

٣ - الدراسات السابقة

وفجوة  الممكن  الناتج  تقدير  أساليب  حــول  األخــيــرة  السنوات  فــي  الــدراســات  أهــم  يلي  مــا  فــي  نقدم 

الطلب، لإلشارة إلى أن هناك كّمًا كبيرًا من الدراسات التي تنشر سنويًا حول الموضوع ذاته.

 Jaromir Benes and Papa N’Diaye, «A Multivariate Filter for Measuring Potential Output and the (٨) انـــظـــر: 
NAIRU Application to the Czech Republic,» International Monetary Fund (March 2004), <https://www.imf.
org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0445.pdf>, and Anastassios Gagales, «Growth in Switzerland: Can Better Per-
formance be Sustained?,» International Monetary Fund (Septemeber 2002), <http://www.imf.org/external/pubs/
cat/longres.aspx?sk=15976.0>.
Konuki, «Estimating Potential Output and the Output Gap in Slovakia».  (٩)

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٣بحوث اقتصادية عربية 



تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

الباحثة  قامت  أمريكا»؛  وسط  دول  في  الناتج  وفجوة  الممكن  بعنوان: «الناتج  دراسة «جونسون»   •

في دراستها بتقدير الناتج الممكن بثالث طرائق مختلفة وتوصلت إلى أن معدل نمو الناتج الممكن كان 

بحدود ٤٫٤ بالمئة، بينما كان متوسط فجوة الناتج النسبية بالمئة ١٫٩ (١٠).

االقــتــصــاد الكلي  نــمــوذج  بــاســتــخــدام  نــيــوزيــالنــد  فــي  الــنــاتــج  تــقــديــر: «فــجــوة  بــعــنــوان  دراســـة «ســزتــو»   •

الـــصـــغـــيـــر»؛ قـــــام الـــبـــاحـــث بـــاســـتـــخـــدام نــــمــــوذج اقــــتــــصــــادي قـــيـــاســـي يــســتــنــد إلـــــى مــــا قــــدمــــه، وهـــــي طـــريـــقـــة تــتــيــح 

فجوة  لتقدير  مفيدة  أداة  توفر  الطريقة  هــذه  أن  الباحث  وبــيَّــن  الــنــاتــج.  فجوة  تقدير  فــي  اليقين  عــدم  تقييم 

تقدير  فــي  اليقين  عــدم  مــن  ال تــقــلــل  أنــهــا  مــن  الــرغــم  عــلــى  االفــتــراضــيــة،  الــنــظــريــة  التقنيات  بــاســتــخــدام  الــنــاتــج 

الفجوة (١١).

• دراسة «بنس» وآخرين، بعنوان: «تقدير فجوة الناتج باستخدام مصفاة متعدد المتغيرات»؛ طورت 

تطبيق  وتم  والتضخم،  البطالة  عن  بيانات  باستخدام  المحتمل  الناتج  لقياس  بسيطًا  نموذجًا  الدراسة  هذه 

أن  الــبــاحــثــون  وقـــرر  الــيــورو.  منطقة  ودول  األمــريــكــيــة  المتحدة  الــواليــات  منها  بــلــدان   ١٠ على  الــنــمــوذج  هــذا 

هــنــاك حــــاًال مـــن عـــدم الــيــقــيــن فـــي الــنــتــائــج الـــمـــقـــدرة، كــمــا الحـــظـــوا أن األزمـــــة الــمــالــيــة قـــد خــفــضــت مـــن الــنــاتــج 

الممكن في هذه االقتصادات (١٢).

• دراســــــة «كـــونـــوكـــي» بـــعـــنـــوان: «تـــقـــديـــر الـــنـــاتـــج الــمــمــكــن وفـــجـــوة الـــنـــاتـــج فـــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا»؛ قـــــدرت هــذه 

قليلة  عالمات  وجــود  مع  سريع  بنمو  تتمتع  التي  لسلوفاكيا،  الناتج  في  والفجوة  المحتمل  الناتج  الــدراســة 

مــن اإلنــهــاك االقــتــصــادي فــي الــســنــوات األخـــيـــرة. تــم تطبيق طريقتين فــي هـــذا الــصــدد: طــريــقــة تــابــع اإلنــتــاج، 

.(١٣) MV وطريقة مصفاة كالمن متعددة المتغيرات

تقدير  فــي  تستخدم  التي  المنهجيات  مــن  الكثير  عرضا  اللذين  وســيــرا»  «ساكسينا  الباحثين  دراســـة   •

الناتج الممكن وفجوة الناتج، وطّبقا هذه الطرائق على بيانات من السويد بين أعوام ١٩٧٨ - ١٩٩٩ (١٤).

فجوة  لتقدير  مــتــعــددة  طــرائــق  الــبــاحــثــون  اســتــخــدم  حــيــث  و«جــونــيــر»،  و«مــيــنــال»  دراســـة «كــوســيــنــاتــو»   •

وعلى  تــعــبــيــرهــمــا.  وفـــق  الــحــقــيــقــي،  الــزمــن  مــع  لتكييفها  الــنــتــائــج  لتنقيح  طــريــقــة  وتــقــديــم  الــبــرازيــل  فــي  الــنــاتــج 

 Christian A. Johnson, «Potential Output and Output Gap in Central America, Panama and Dominican (١٠)
Republic,» IMF Working Paper (June 2013), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13145.pdf>.
Kam Leong Szeto, ed., Estimating New Zealand’s Output Gap Using a Small Macro Model (New Zea- (١١)
land: New Zealand Treasury, 2013), <http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2013/13-18/
twp13-18.pdf>.
 Jaromír Beneš [et al.], «Estimating Potential Output with a Multivariate Filter,» IMF Working Papers (١٢)
(December 2010), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10285.pdf>.
Konuki, «Estimating Potential Output and the Output Gap in Slovakia».  (١٣)
Saxena and Cerra, Alternative Methods of Estimating Potential Output and the Output Gap: An Applica- (١٤)
tion to Sweden.
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الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــإنــهــمــا ال يــعــتــبــران مـــا قـــّدمـــاه نــتــائــج قــطــعــيــة حـــول حــجــم الــنــاتــج الــمــمــكــن، وتـــالـــيـــًا، فــجــوة 
الناتج (١٥).

الـــمـــالـــيـــزي  لـــالقـــتـــصـــاد  الـــنـــاتـــج  فـــجـــوة  لـــتـــقـــديـــر  أســـالـــيـــب  ثـــالثـــة  قـــدمـــت  حـــيـــث  وشـــاهـــريـــر  لـــيـــان  دراســــــة   •
طــريــقــة  أن  إلـــــى  الـــــدراســـــة  وتـــوصـــلـــت  الـــهـــيـــكـــلـــيـــة.  والـــطـــريـــقـــة  الـــمـــتـــغـــيـــرات،  ومـــتـــعـــدد  الـــمـــتـــغـــيـــر،  وحـــيـــد  وهــــــي: 
المحتملة  المخرجات  بين  المواءمة  تضمن  ألنها  مناسبة  األكثر  هي   (MVF) المتغيرات  متعدد  كالمن 
والبطالة  التضخم  معدل  ذلك  في  بما  الرئيسة،  الكلي  االقتصاد  لمتغيرات  المحسوبة  والقيم  التقديرية 

.(١٦) (NAIRU)

• دراسة أوسمان بعنوان: «الناتج المحتمل وفجوة الناتج في دول مجلس التعاون الخليجي: طرق 
بديلة»؛ وقد استخدم الباحث أربع طرائق وحيدة المتغير (Univariate)، وتبين له بأن االساليب المختلفة، 
أظهرت تقييمات متماثلة على نطاق واسع، وأن لهذه الدول دورات تجارية أو تقلبات اقتصادية متشابهة، 
وال سيما منذ اعتماد اقتصاداتها على النفط. كما أوضحت الدراسة بأن تقلبات أسعار النفط كان لها تأثير 

كبير في األنشطة االقتصادية لهذه البلدان (١٧).

• دراسة شاهين بعنوان: «تقدير الناتج المحتمل وفجوة الناتج في مصر»؛ حيث استخدمت الباحثة 
 Median Smoothing ومــرشــح  المتغير،  أحــاديــة  األســالــيــب  كأحد   HP مرشح أســلــوب  منها  أســالــيــب،  عــدة 
.(١٨) NAIRU كما استخدمت الباحثة طريقة تابع اإلنتاج ونموذج الناتج المحتمل باستخدام Filter (MSF)

ثانيًا: تطور الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد السعودي

باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مستقرة  غير  نمو  معدالت  الماضية  األربــعــة  العقود  شهدت 
الــمــتــوســط  فــــي  بـــالـــمـــئـــة   ٣٫٠٦ بـــنـــحـــو  يــــقــــدر  ســــنــــوي  نـــمـــو  مــــعــــدل   (١٩٩٩=١٠٠) ســــــجــــــل (١٩)  الـــــــذي  الـــثـــابـــتـــة؛ 
أســرع  بــمــعــدالت  النفطي  غــيــر  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  تــطــور  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن  خـــالل (١٩٧٠ - ٢٠١٢). 
مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، حــيــث بــلــغ مــعــدل الــنــمــو غــيــر الــنــفــطــي ٤٫٣٣ بــالــمــئــة فـــي الــمــتــوســط خــالل 

(١٩٧٠ - ٢٠١٢). (انظر الشكل الرقم (١) والجدول الرقم (١) في الملحق).

 Rafael Tiecher Cusinato, André Minella, and Sabino da Silva Pôrto Júnior, «Output Gap in Brazil: A (١٥)
Real-time Data Analysis,» Empirical Economics, vol. 44, no. 3, (2013).
 Chuah Lay Lian and Nur Ain Shahrier, «Bank Negara Malaysia Working Papers WP4/2014 Estimating (١٦)
Malaysia’s Output Gap: Have We Closed the Gap?,» (November 2014), <http://www.bnm.gov.my/files/working_pa-
pers/05_WP_Chuah_Lay_Lian_Nur_Ain_Shahrier.pdf>.
Osman, «Potential Output and Output Gap for the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: Alterna- (١٧)
tive Methods».
Shahin, «Estimation of Egypt’s Potential Output and Output Gap».  (١٨)

بيانات  استخدام  بعضهم  ويفضل  اإلجمالي  المحلي  للناتج  السنوي  النسبي  التغير  بمعدل  االقتصادي  النمو  (١٩) يقاس 
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج مــأخــوذة بــاألســعــار الــثــابــتــة لــقــيــاس الــنــمــو. وهـــذا مــا درج عليه الــبــاحــثــان فــي هـــذه الـــدراســـة، ولــهــذا االخــتــيــار 

والتفضيل مبررات متعددة ليس محلها هنا.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٥بحوث اقتصادية عربية 
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الشكل الرقم (١)

الناتج المحلي اإلجمالي والناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية 
خالل الفترة (١٩٧٠ - ٢٠١٢) باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩

GDP with Constant Price
Non Oil GDP with Constant Price

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الجدول الرقم (١) في الملحق.

ثالثًا: الناتج الممكن للتحليل التطبيقي
تقدير  وتاليًا،  السعودية،  في  الممكن  الناتج  لتقدير  أسلوبين  استخدام  يتم  ســوف  البحث،  هــذا  في 
المتغيرات متعدد  كالمن  وطريقة   HP طريقة هما:  الطريقتان  هاتان  منها.  طريقة  كل  بحسب  الناتج  فجوة 

.MV Kalman Filter

١ - بيانات الدراسة
اعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات البنك الدولي المنشورة على اإلنترنت (٢٠) وعلى قاعدة بيانات 
 GDP مؤسسة النقد العربي السعودي (٢١) في ما يتعلق بتفصيالت الناتج ما بين الناتج المحلي اإلجمالي

.GDPN والناتج المحلي االجمالي غير النفطي

٢ - نموذج الدراسة
المتبعة  الطرائق  أهم  تمثالن  طريقتين  على  الناتج  وفجوة  المحتمل  الناتج  تقدير  في  الدراسة  تعتمد 
وطريقة  فلتر،  بريسكوت  هــودريــك -  طريقة  وهــمــا:  األكاديمية،  والــمــراكــز  االقتصادية  المؤسسات  قبل  مــن 

.MV Kalman مرشح

 The World Bank, Countries and Economies Databases, Saudi Arabia (Washington, DC: The World (٢٠)
Bank, 2015), <http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia>.
<http://www.sama.gov.sa/ar-sa/  ،(٢٠١٥) الــــخــــمــــســــون  الـــــســـــنـــــوي  الــــتــــقــــريــــر  الــــســــعــــودي،  الـــعـــربـــي  الـــنـــقـــد  (٢١) مـــــؤســـــســـــة 
EconomicReports/YearlyStatistics/Annual%20Statistics%20-Arabic.xlsx>.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٦بحوث اقتصادية عربية 
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HP ٣ - الناتج الممكن بحسب

يظهر   ،Smoothing Parameter (=1000λ) التمهيد  لمعامل  قيمة  وبــاســتــخــدام  الــطــريــقــة،  هـــذه  وفـــق 
الجدول الرقم (٢) في الملحق نتائج تقدير الناتج الممكن في السعودية. ويوضح الشكل الرقم (٢) منحنى 
الناتج الممكن والدورة االقتصادية، حيث بلغت مدة الدورة االقتصادية األولى ١٧ عامًا (من عام ١٩٧٤ إلى 
الــدورة  أن  نالحظ  كما  عام ٢٠٠٥).  إلى  عام ١٩٩١  عامًا (من  الثانية ١٤  االقتصادية  والـــدورة  عام ١٩٩١) 
االقتصادية األولى أكثر عمقًا من الثانية؛ حيث ابتعدت ذروتا الفجوة التضخمية والركودية أكثر من تلك التي 
بعدها،  ومــا  األعــــوام ١٩٩١ - ٢٠٠٥  خــالل  شهد  قــد  الــســعــودي  االقــتــصــاد  أن  يعني  مــا  الثانية،  الــــدورة  بلغتها 

استقرارًا نسبيًا في األداء االقتصادي، حيث كانت التذبذبات حول اإلمكانات الحقيقية لالقتصاد هادئة.

الشكل الرقم (٢)

HP الناتج الحقيقي (المسجل) والناتج الممكن في االقتصاد السعودي باستخدام مرشح

-

-

GDP Trend Cycle

GDP Hodrick-Prescott Filter (lambda=1000)

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين باالعتماد على نتائج EVIEWS9 والبيانات المدرجة في الجدول الرقم (٢) في 
الملحق.

 Multivariate Kalman الــمــتــغــيــرات  مــتــعــدد  كــالــمــن  مــرشــح  طــريــقــة  بــحــســب  الــمــمــكــن  الــنــاتــج   - ٤
Filter (MKF)

تـــم تــقــديــر الــنــاتــج الــمــمــكــن وفـــجـــوة الــنــاتــج، وفـــق هـــذه الــطــريــقــة فـــي الــســعــوديــة بــعــد إدخـــــال الــكــثــيــر من 
المتغيرات االقتصادية المساعدة، وهي معدل نمو مخزون رأس المال cptl ومعدل نمو اإلنفاق الحكومي 
التجاري  االنفتاح  ومؤشر   labr العمالة  نمو  ومعدل   tfp اإلنتاج  لعوامل  الكلية  االنتاجية  نمو  ومعدل   gov

.opn

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٧بحوث اقتصادية عربية 



تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

الشكل الرقم (٣)

HP الناتج غير النفطي الحقيقي (المسجل) والناتج الممكن في االقتصاد السعودي باستخدام مرشح

-

-

Non Oil GDP with Constant Price
Trend
Cycle

Hodrick-Prescott Filter (lambda=1000)

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين باالعتماد على نتائج EVIEWS9 والبيانات المدرجة في الجدول الرقم (٣) في 

الملحق.

في  الــمــقــدرة  الــصــيــغــة  وفـــق   ،MKFالمتغيرات مــتــعــدد  كــالــمــن  لــمــرشــح  الــتــالــي  الــنــمــوذج  تــقــديــر  تــم  وقـــد 
.Eviews برنامج

1.  @signal gdp = gap + c(2) * (gdp(−1) − gap1) + c(3) * 

d(log(cptl(0))) + c(4) * d(log(gov(0))) + c(5) * d(opn(0)) + c(6) * 

d(log(labr(0))) + c(7) * d(tfp(0)) + [var = 1600 * exp(c(1))]

2. @state gap = gap(−1) + dgap(−1)

3. @state dgap = dgap(−1) + [var = exp(c(1))]

4. @state gap1 = gap(−1)

في هذا النموذج، تم إعطاء كل المعلمات القيمة االبتدائية (0)، وفق الصيغة البرمجية التالية:

@param c(1) 0 c(2) 0 c(3) 0 c(4) 0 c(5) 0 c(6) 0 c(7) 0

سعوديًا  اقتصادًا  شهد   ١٩٩٠ عام  قبل  ما  أن  نالحظ  حيث  التقدير؛  نتائج  الرقم (٤)  الشكل  ويظهر 
بحيث  األداء،  في  تحوًال  العام  لهذا  التالية  المرحلة  شهدت  فيما  الممكن،  الناتج  مستوى  من  بأقل  يعمل 
من  المرحلة  بــأن  الشكل  يوضح  كما  الممكن.  الناتج  مــن  األعـــوام  أغلب  فــي  أكبر  المسجل  الناتج  أصبح 
بين  الــفــجــوة  تعمقت  حــيــث  االقـــتـــصـــادي،  األداء  فــي  حــــادًا  تــراجــعــًا  شــهــدت   ١٩٨٦ عـــام  وحــتــى   ١٩٨٠ عـــام 

الناتج الممكن والناتج المسجل فعـًال.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٨بحوث اقتصادية عربية 
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الشكل الرقم (٤)

MKF الناتج والناتج الممكن وفجوة الناتج وفق طريقة مرشح

-

-

-
-

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات الجدول الرقم (٤).

الـــرقـــم  بـــالـــشـــكـــل  مـــوضـــح  هــــو  كـــمـــا  الـــنـــتـــائـــج  جـــــاءت  فـــقـــد  الـــنـــفـــطـــي،  غـــيـــر  الـــنـــاتـــج  إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  أمــــا 
.(٥)

الشكل الرقم (٥)

MKF الناتج غير النفطي والناتج الممكن وفجوة الناتج وفق طريقة مرشح

-

-

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين باالعتماد على بيانات الجدول الرقم (٥).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٦٩بحوث اقتصادية عربية 



تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

الــــنــــاتــــج  دون  كـــــــان  الــــنــــفــــطــــي  غــــيــــر  اإلجـــــمـــــالـــــي  الــــمــــحــــلــــي  ــــاتـــــج  ــنـ ــ الـ أن   (٥ ) الـــــرقـــــم  الــــشــــكــــل  يــــظــــهــــر 
حـــادًا  تـــراجـــعـــًا   (١٩٨٧  - ١٩٨١ ) األعــــوام  خـــالل  وشـــهـــد   .١٩٩٧ عـــام  قـــبـــل  مـــا  مـــرحـــلـــة  فـــي  الـــمـــمـــكـــن 
بــعــد  مــا  الــمــرحــلــة  فــي  أمــا  اإلجــمــالــي.  الــمــحــلــي  الــنــاتــج  أداء  تــراجــع  مــع  بــالــتــزامــن  األداء،  مــســتــوى  فــي 
الــنــاتــج  مــن  أكــبــر  الــمــســجــل  الــنــاتــج  أصــبــح  بــحــيــث  الــنــفــطــي،  غــيــر  الــنــاتــج  أداء  تــحــســن  فــقــد   ،١٩٩٧ عــام 

الــمــمــكــن.

رابعًا: النتائج والتحليل
 (GDP لــــنــــاتــــج  ا وفـــــجـــــوة   (Potential GDP) الــــمــــمــــكــــن  لــــنــــاتــــج  ا تــــقــــديــــر  إلـــــى  لـــــدراســـــة  ا هــــدفــــت 
عــــلــــى  لـــــحـــــصـــــول  ا تــــــم  وقــــــــد   .(٢٠١٢  - ١٩٧٠ ) بـــــيـــــن  بـــــيـــــانـــــات  بـــــاســـــتـــــخـــــدام  لــــــســــــعــــــوديــــــة،  ا فــــــي   Gap)

الـــدولـــي  لـــبـــنـــك  ا بـــيـــانـــات  وقـــاعـــدة  والـــمـــعـــلـــومـــات،  الـــعـــامـــة  اإلحـــصـــاءات  مـــصـــلـــحـــة  مـــن  الـــدراســـة  بـــيـــانـــات 
(Hodrick- بـــريـــســـكـــوت  هــــودريــــك -  مـــرشـــحـــي  لـــبـــاحـــثـــان  ا اســـتـــخـــدم  وقــــد  اإلنـــتـــرنـــت.  عـــلـــى  الـــمـــنـــشـــورة 

حـــيـــث  Multivariate Kalman Filter (MKF)؛  لـــمـــتـــغـــيـــرات  ا مـــتـــعـــدد  وكـــالـــمـــن   Prescott) (HP)

االقــــتــــصــــاديــــة -  لـــلـــطـــرائـــق  ــًا  نــــمــــوذجــ لـــــثـــــانـــــي  ا يـــمـــثـــل  بـــيـــنـــمـــا  اإلحــــصــــائــــيــــة،  لـــلـــطـــرائـــق  ــًا  نــــمــــوذجــ األول  يـــمـــثـــل 
الــمــخــتــلــطــة. اإلحــصــائــيــة 

خالل  مر  السعودي  االقتصاد  أن   HP وطريقة  EVIEWS9 برنامج  باستخدام  النتائج،  أظهرت  وقــد 
خــالل  الــثــانــيــة  وامـــتـــدت  خــــالل (١٩٧٠ - ١٩٩٠)  األولــــــــى  امـــتـــدت  اقــتــصــاديــتــيــن:  بـــدورتـــيـــن  الــــدراســــة  مــرحــلــة 
النهايات  ابتعاد  حيث  مــن  أعمق  كانت  األولـــى  االقتصادية  الـــدورة  أن  مالحظة  وتمت   .(١٩٩١ - ٢٠١٢)
الناتج  بــيــانــات  بــاســتــخــدام  تقريبًا  تشابهت  النتيجة  هــذه  الممكن.  الــنــاتــج  منحنى  عــن  الــــدورة  لقبتي  الــحــديــة 

المحلي اإلجمالي والناتج غير النفطي.

ــنـــاتـــج بـــاســـتـــخـــدام مـــرشـــح MKF لــلــنــاتــج الــمــحــلــي  ــنـــاتـــج الــمــمــكــن وفــــجــــوة الـ وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج تـــقـــديـــر الـ
هــذه  وتــشــيــر  الــكــامــل.  التشغيل  حـــدود  عــنــد  الــســعــودي يعمل  االقــتــصــاد  الــنــفــطــي، أن  غــيــر  والــنــاتــج  اإلجــمــالــي 
تكون  أن  إلــى  قريبة  بطريقة  إنــتــاجــه  وعــوامــل  المتاحة  مــــوارده  يستخدم  الــســعــودي  االقــتــصــاد  أن  إلــى  النتيجة 

المثلى.

من الناحية النظرية، يرى الباحثان أن استخدام مرشح MKF أفضل من استخدام مرشح HP؛ حيث 
مــقــوالت  إلـــى  بــاالســتــنــاد  االقــتــصــادي،  للنمو  الــمــفــســرة  الــمــتــغــيــرات  مــن  عــــددًا  تضمينه  تــم  األول،  الــمــرشــح  إن 
من  أيــًا  يتضمن  لــم  الــثــانــي،  أن  حين  فــي   ،(Endogenous Economic Growth) المنشأ  ذاتــي  النمو  نظرية 
الــمــتــغــيــرات الــمــفــســرة، واعــتــمــد أســلــوبــًا إحــصــائــيــًا بــحــتــًا، مستقـًال عــن مــتــغــيــرات الــســيــاســة االقــتــصــاديــة وعــوالــم 

اإلنتاج.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٠بحوث اقتصادية عربية 



محمد المرعي وعماد الدين المصبح

الملحق

الجدول الرقم (١)

الناتج المحلي اإلجمالي والناتج غير النفطي في السعودية خالل 
الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢ باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩

GDPnGDPالعامGDPnGDPالعام

١٩٧٠٧٦٠٣٣١٧٤٣٩٢١٩٩٢٣٣٠٣٠٢٥٥٤٤٤٥

١٩٧١٨٢٦٢٨٢٠٣٨٧٨١٩٩٣٣٣٧٢٨٨٥٥٤٧٦٩

١٩٧٢٩٤٣٥٥٢٤٥٤٠٦١٩٩٤٣٤١٩٦٤٥٥٨٦٦٦

١٩٧٣١١٣١٥٠٣٠١٠٥٤١٩٩٥٣٤٥١٣٨٥٥٩٨٨٤

١٩٧٤١٥٩٤٦٥٣٦٩١١٨١٩٩٦٣٥٧٩١١٥٧٨٨٥٢

١٩٧٥١٩٨٠٢٨٣٧٣٢٤١١٩٩٧٣٧٦٠١٨٥٩٣٨٦٦

١٩٧٦٢٠٢٦١٣٤١٧٨١٧١٩٩٨٣٨٥٢٢٢٦١٠٧٦٠

١٩٧٧٢١٦٣٧٠٤٤٦٥٨٠١٩٩٩٣٩٧٦٠٦٦٠٦٤٣٩

١٩٧٨٢٣١٩٧٦٤٤٢٠٩٠٢٠٠٠٤١٣٦٥٠٦٣٦٣٠٦

١٩٧٩٢٤٥٨٨٤٤٨٥١٦٢٢٠٠١٤٢٧٩٢٧٦٣٩٧٣٥

١٩٨٠٢٦٧٣٠١٥١٧٠٦١٢٠٠٢٤٤٣٨٢٦٦٤٠٧٠٢

١٩٨١٢٩٤٧٩١٥٤١٨٦٤٢٠٠٣٤٦٠٣٢٩٦٩٠٠٤١

١٩٨٢٣١٤١٩٩٤٨٥٥٧٠٢٠٠٤٥١١٩٧٧٧٤٩٥٢٤

١٩٨٣٣٢٠٠٧٦٤٤٧٤٤٠٢٠٠٥٥٥١٤٧٣٨٠٣٩١٠

١٩٨٤٣١٥٩٩٣٤٣٢٧٩٣٢٠٠٦٥٩٨٣١٥٨٤٨٧٤٢

١٩٨٥٣١١٨٦٩٤٠٨٦٥٩٢٠٠٧٦٥٨١٠٣٨٩٩٦٠١

١٩٨٦٢٩٣٦٩٧٤٢٨٤٦١٢٠٠٨٧٢٢٣٤١٩٧٥٤١٢

١٩٨٧٢٩٢٣٢٤٤١٢٣١٨٢٠٠٩٧٦٠٤٤٢٩٩٣٢٥٤

١٩٨٨٢٩٦٠٧٨٤٤٦٢٣٥٢٠١٠٨٣٣٢٠٠١٠٦٧٠٩٧

١٩٨٩٣٠١٩٠٩٤٤٦٤٩٥٢٠١١٨٩٩٦٥٩١١٥٨٥٤٦

١٩٩٠٣٠٧٦٢٣٤٨٥٦٩٧٢٠١٢٩٥٢١٠٢١٢٢٥٨٩١

١٩٩١٣١٤٦٧٨٥٢٩٨٩٥

الــمــصــدر: مصلحة اإلحـــصـــاءات الــعــامــة والــمــعــلــومــات (٢٠١٥)، الــكــتــاب اإلحــصــائــي الــســنــوي، مــوقــع المصلحة على شبكة 
اإلنترنت.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧١بحوث اقتصادية عربية 



تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

الجدول الرقم (٢)

HP الناتج المسجل والناتج الممكن وفجوة الناتج باستخدام مرشح

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

١٩٩٢٥٥٤٤٤٥٥١٤١٤٤٤٠٣٠١−١٩٧٠١٧٤٣٩٢٢٠١٤٤٤٢٧٠٥٢

١٩٩٣٥٥٤٧٦٩٥٢٧٠٤٩٢٧٧٢٠−١٩٧١٢٠٣٨٧٨٢٣٧٣١٠٣٣٤٣٢

١٩٩٤٥٥٨٦٦٦٥٣٩٩٧٩١٨٦٨٧−١٩٧٢٢٤٥٤٠٦٢٧٢٩٠٥٢٧٤٩٩

١٩٩٥٥٥٩٨٨٤٥٥٣٠٩٣٦٧٩١−١٩٧٣٣٠١٠٥٤٣٠٧٦٢٥٦٥٧١

١٩٧٤٣٦٩١١٨٣٤٠٥٩٠٢٨٥٢٨١٩٩٦٥٧٨٨٥٢٥٦٦٧٣٩١٢١١٣

١٩٧٥٣٧٣٢٤١٣٧٠٨٥٤٢٣٨٧١٩٩٧٥٩٣٨٦٦٥٨١٣٣٢١٢٥٣٤

١٩٧٦٤١٧٨١٧٣٩٧٧٥٧٢٠٠٦٠١٩٩٨٦١٠٧٦٠٥٩٧٤٠٨١٣٣٥٢

١٩٧٧٤٤٦٥٨٠٤٢٠٦٦٢٢٥٩١٨١٩٩٩٦٠٦٤٣٩٦١٥٦٢٨٩١٨٩−

١٩٧٨٤٤٢٠٩٠٤٣٩١٣٤٢٩٥٦٢٠٠٠٦٣٦٣٠٦٦٣٦٧٨٨٤٨٢−

١٩٧٩٤٨٥١٦٢٤٥٢٩٩٧٣٢١٦٥٢٠٠١٦٣٩٧٣٥٦٦١٥٩١٢١٨٥٦−

١٩٨٠٥١٧٠٦١٤٦٢١٠٢٥٤٩٥٩٢٠٠٢٦٤٠٧٠٢٦٩٠٧٣٥٥٠٠٣٣−

١٩٨١٥٤١٨٦٤٤٦٦٦٢٥٧٥٢٣٩٢٠٠٣٦٩٠٠٤١٧٢٤٦٩٩٣٤٦٥٨−

١٩٨٢٤٨٥٥٧٠٤٦٧٢٩٠١٨٢٨٠٢٠٠٤٧٤٩٥٢٤٧٦٣٤٦٣١٣٩٣٩−

٢٠٠٥٨٠٣٩١٠٨٠٦٦٦٠٢٧٥٠−١٩٨٣٤٤٧٤٤٠٤٦٥٥٧٤١٨١٣٤−

٢٠٠٦٨٤٨٧٤٢٨٥٣٧٨٤٥٠٤٢−١٩٨٤٤٣٢٧٩٣٤٦٣١٣٥٣٠٣٤٢−

٢٠٠٧٨٩٩٦٠١٩٠٤٣٠٠٤٦٩٩−١٩٨٥٤٠٨٦٥٩٤٦١٤٥٢٥٢٧٩٣−

٢٠٠٨٩٧٥٤١٢٩٥٧٦٢٤١٧٧٨٨−١٩٨٦٤٢٨٤٦١٤٦١٧٠٠٣٣٢٣٩

٢٠٠٩٩٩٣٢٥٤١٠١٣١٢٤١٩٨٧٠−١٩٨٧٤١٢٣١٨٤٦٤٥٢٥٥٢٢٠٧−

٢٠١٠١٠٦٧٠٩٧١٠٧٠٣٤٧٣٢٥٠−١٩٨٨٤٤٦٢٣٥٤٧٠٢٤٢٢٤٠٠٧−

٢٠١١١١٥٨٥٤٦١١٢٨٦٤٠٢٩٩٠٦−١٩٨٩٤٤٦٤٩٥٤٧٨٦٤٢٣٢١٤٧

٢٠١٢١٢٢٥٨٩١١١٨٧٣١٩٣٨٥٧٢−١٩٩٠٤٨٥٦٩٧٤٨٩٢٧٨٣٥٨١

١٩٩١٥٢٩٨٩٥٥٠١٣٨٠٢٨٥١٥

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٢بحوث اقتصادية عربية 



محمد المرعي وعماد الدين المصبح

الجدول الرقم (٣)

HP الناتج غير النفطي المسجل والناتج غير النفطي الممكن وفجوة الناتج باستخدام مرشح

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

١٩٧٠١٠١٩٦٩٧٦٠٣٣٢٥٩٣٦١٩٩٢٣٣١٥٦٣٣٣٠٣٠٢١٢٦١

١٩٧١١١٦٨٤٠٨٢٦٢٨٣٤٢١٢١٩٩٣٣٤١٣٥١٣٣٧٢٨٨٤٠٦٣

١٩٧٢١٣١٦٨٥٩٤٣٥٥٣٧٣٣٠١٩٩٤٣٥٢٣٧١٣٤١٩٦٤١٠٤٠٧

١٩٧٣١٤٦٤٤٣١١٣١٥٠٣٣٢٩٣١٩٩٥٣٦٤٨١١٣٤٥١٣٨١٩٦٧٣

١٩٧٤١٦١٠١٨١٥٩٤٦٥١٥٥٣١٩٩٦٣٧٨٨٤٨٣٥٧٩١١٢٠٩٣٧

١٩٩٧٣٩٤٦٣٦٣٧٦٠١٨١٨٦١٨−١٩٧٥١٧٥٢٧٩١٩٨٠٢٨٢٢٧٤٩

١٩٩٨٤١٢٣١٣٣٨٥٢٢٢٢٧٠٩١−١٩٧٦١٨٩٠٩٣٢٠٢٦١٣١٣٥٢٠

١٩٩٩٤٣١٩٩٤٣٩٧٦٠٦٣٤٣٨٨−١٩٧٧٢٠٢٣٥١٢١٦٣٧٠١٤٠١٩

٢٠٠٠٤٥٣٧٧٠٤١٣٦٥٠٤٠١٢٠−١٩٧٨٢١٤٩٥٧٢٣١٩٧٦١٧٠١٩

٢٠٠١٤٧٧٦٩٦٤٢٧٩٢٧٤٩٧٦٩−١٩٧٩٢٢٦٨٢٨٢٤٥٨٨٤١٩٠٥٦

٢٠٠٢٥٠٣٧٨٦٤٤٣٨٢٦٥٩٩٦٠−١٩٨٠٢٣٧٩٠٠٢٦٧٣٠١٢٩٤٠١

٢٠٠٣٥٣٢٠٠٨٤٦٠٣٢٩٧١٦٧٩−١٩٨١٢٤٨١٢٧٢٩٤٧٩١٤٦٦٦٤

٢٠٠٤٥٦٢٢٦٦٥١١٩٧٧٥٠٢٨٩−١٩٨٢٢٥٧٤٩٢٣١٤١٩٩٥٦٧٠٧

٢٠٠٥٥٩٤٣٩٤٥٥١٤٧٣٤٢٩٢١−١٩٨٣٢٦٦٠٢٥٣٢٠٠٧٦٥٤٠٥١

٢٠٠٦٦٢٨١٧٦٥٩٨٣١٥٢٩٨٦١−١٩٨٤٢٧٣٨١٣٣١٥٩٩٣٤٢١٨٠

٢٠٠٧٦٦٣٣٥٢٦٥٨١٠٣٥٢٤٩−١٩٨٥٢٨٠٩٩٦٣١١٨٦٩٣٠٨٧٣

٢٠٠٨٦٩٩٦٣٣٧٢٢٣٤١٢٢٧٠٨−١٩٨٦٢٨٧٧٥٩٢٩٣٦٩٧٥٩٣٨−

١٩٨٧٢٩٤٣١٥٢٩٢٣٢٤١٩٩١٢٠٠٩٧٣٦٧٢٥٧٦٠٤٤٢٢٣٧١٧−

١٩٨٨٣٠٠٨٨٤٢٩٦٠٧٨٤٨٠٦٢٠١٠٧٧٤٣٥٧٨٣٣٢٠٠٥٨٨٤٣−

١٩٨٩٣٠٧٦٨٣٣٠١٩٠٩٥٧٧٤٢٠١١٨١٢٢٧٩٨٩٩٦٥٩٨٧٣٨٠−

١٩٩٠٣١٤٩٢٥٣٠٧٦٢٣٧٣٠٢٢٠١٢٨٥٠٣٠٢٩٥٢١٠٢١٠١٨٠٠−

١٩٩١٣٢٢٨١٩٣١٤٦٧٨٨١٤١

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٣بحوث اقتصادية عربية 



تقدير فجوة الناتج في االقتصاد السعودي خالل الفترة ١٩٧٠ - ٢٠١٢

الجدول الرقم (٤)

MVKalman الناتج المسجل والناتج الممكن وفجوة الناتج باستخدام مرشح

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

الناتج العام
المسجل 

GDP

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDP

فجوة الناتج 
GDP Gap

١٩٧٠١٧٤٣٩٢١٩٩٢٥٥٤٤٤٥٥٦٠٦٧٣٢٩٩٢−

٩١١٩٩٣٥٥٤٧٦٩٥٨٩٦٨٢١٦٧٧٦−١٩٧١٢٠٣٨٧٨٥−

١٩٩٤٥٥٨٦٦٦٥٧٩٨٥٣١٠١٨١−١٩٧٢٢٤٥٤٠٦٢٨٥٤٣٠٨٩−

١٩٧٣٣٠١٠٥٤٢٨٦٩٣٤٥٣٣٧١٩٩٥٥٥٩٨٨٤٥٧٠٣٩٩٥٠٥٣−

١٩٧٤٣٦٩١١٨٣٤٨٦٣٥٩٤٣٣١٩٩٦٥٧٨٨٥٢٥٦٤١٠٠٧٠٨٩

١٩٩٧٥٩٣٨٦٦٥٨٤٣٢٢٤٥٨٦−١٩٧٥٣٧٣٢٤١٤٢٤٣٠٢٢٤٤٤٣

١٩٩٨٦١٠٧٦٠٦٠٥١٢٥٢٧٠٨−١٩٧٦٤١٧٨١٧٤٢٠٠٠٤١٠٥١

١٩٩٩٦٠٦٤٣٩٦٢٥٦٣٠٩٢٢١−١٩٧٧٤٤٦٥٨٠٤٥٢٣٣٢٢٧٦٣−

٢٠٠٠٦٣٦٣٠٦٦١٧٨١٩٨٨٨٣−١٩٧٨٤٤٢٠٩٠٤٧٩١٥٣١٧٨٠٧

١٩٧٩٤٨٥١٦٢٤٦٤٠٧٨١٠١٣١٢٠٠١٦٣٩٧٣٥٦٤٧٨٧٠٣٩٠٩−

١٩٨٠٥١٧٠٦١٥٠٣٨٥٨٦٣٤٤٢٠٠٢٦٤٠٧٠٢٦٥٣٥٣٧٦١٦٧−

٢٠٠٣٦٩٠٠٤١٦٤٩٤٢١١٩٥١٩−١٩٨١٥٤١٨٦٤٥٤٣٩٢١٩٨٩

٢٠٠٤٧٤٩٥٢٤٧٠٥٩٣٦٢٠٩٤٥−١٩٨٢٤٨٥٥٧٠٥٧١٢٦١٤١١٧٦

٢٠٠٥٨٠٣٩١٠٧٨٥٦٧٩٨٧٦٠−١٩٨٣٤٤٧٤٤٠٤٩٣١٠٠٢١٩٤١

١٩٨٤٤٣٢٧٩٣٤٢٣٧٨٥٤٣٢٩٢٠٠٦٨٤٨٧٤٢٨٥٤٦٨١٢٨٥٤−

١٩٨٥٤٠٨٦٥٩٤٠٠٨٤٣٣٧٥٦٢٠٠٧٨٩٩٦٠١٩٠٢٢٤١١٢٦٨−

١٩٨٦٤٢٨٤٦١٣٨٠٧٤٠٢٢٩٣١٢٠٠٨٩٧٥٤١٢٩٥١٠٦٩١١٦٩٧

٢٠٠٩٩٩٣٢٥٤١٠٣٢٣٤٧١٨٧٨٥−١٩٨٧٤١٢٣١٨٤١٤٢٥٩٩٣٣−

١٩٨٨٤٤٦٢٣٥٤٠٨٦٥١١٨٠٦٠٢٠١٠١٠٦٧٠٩٧١٠٤٦٠٥٢١٠١١٣

٢٠١١١١٥٨٥٤٦١١١٦١٢٠٢٠٣٨٦−١٩٨٩٤٤٦٤٩٥٤٥١٥٠٢٢٤٠٦

١٩٩٠٤٨٥٦٩٧٤٥٩١٩١١٢٧٣٧٢٠١٢١٢٢٥٨٩١٢٠٣٨٦

١٩٩١٥٢٩٨٩٥٥٠٣٨٥٣١٢٥١٤

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٤بحوث اقتصادية عربية 



محمد المرعي وعماد الدين المصبح

الجدول الرقم (٥)

MVKalman الناتج غير النفطي المسجل والناتج غير النفطي الممكن وفجوة الناتج باستخدام مرشح

الناتج غير العام
النفطي 

المسجل 
GDPn

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDPn

فجوة الناتج 
 GDPn

Gap

الناتج غير العام
النفطي 

المسجل 
GDPn

الناتج 
الممكن 

 Potential
GDPn

فجوة الناتج 
 GDPn

Gap

١٩٧٠٧٦٠٣٣١٩٩٢٣٣٠٣٠٢٣٢٠٩٨١٤٤٧٩

١٩٧١٨٢٦٢٨١٧٣٧١٩٩٣٣٣٧٢٨٨٣٣٩٥٢٠١٠٧٣−

١٩٩٤٣٤١٩٦٤٣٤٨١٠٠٢٩٤٨−١٩٧٢٩٤٣٥٥١١٥٦٧٢٤٨−

١٩٧٣١١٣١٥٠١٠٦٠٨٤٢٦٧٠١٩٩٥٣٤٥١٣٨٣٥٠٧٣٠٢٦٨٧−

١٩٧٤١٥٩٤٦٥١٢٧٩٠٤١٤٥٣٤١٩٩٦٣٥٧٩١١٣٥١٠٩٠٣٢٧٧

١٩٧٥١٩٨٠٢٨١٨٣٨٣٩٦٧٩٢١٩٩٧٣٧٦٠١٨٣٦٤٢٧٦٥٦٤٢

١٩٩٨٣٨٥٢٢٢٣٨٦٨٨٩٨٠١−١٩٧٦٢٠٢٦١٣٢٣٢٦٤٤١٤٤٢٥−

١٩٩٩٣٩٧٦٠٦٣٩٨٣٩٠٣٧٧−١٩٧٧٢١٦٣٧٠٢٣٢٩٧٠٧٩٧٤−

٢٠٠٠٤١٣٦٥٠٤١٠١٩٥١٦٦٠−١٩٧٨٢٣١٩٧٦٢٣٥٦٤٨١٧٦٤

٢٠٠١٤٢٧٩٢٧٤٢٦٩١٧٤٨٥−١٩٧٩٢٤٥٨٨٤٢٤٦٥١٠٣٠١

١٩٨٠٢٦٧٣٠١٢٥٩٤١٣٣٧٩٠٢٠٠٢٤٤٣٨٢٦٤٤٢٢٤٦٧٥٩

١٩٨١٢٩٤٧٩١٢٨٢٦٥٤٥٨٣٢٢٠٠٣٤٦٠٣٢٩٤٥٨٧٧٣٧٤٨

٢٠٠٤٥١١٩٧٧٤٧٦٠٢٧١٧٢٧٣−١٩٨٢٣١٤١٩٩٣١٤٩٩٤٣٨٢

٢٠٠٥٥٥١٤٧٣٥٣٧٠١١٦٩٤٩−١٩٨٣٣٢٠٠٧٦٣٣٧٠٠٧٨١٣٥

٢٠٠٦٥٩٨٣١٥٥٨٨٤١٥٤٧٥٧−١٩٨٤٣١٥٩٩٣٣٣٨٤٧٢١٠٨٠١

٢٠٠٧٦٥٨١٠٣٦٤١٠٦٩٨١٨٤−١٩٨٥٣١١٨٦٩٣٢٤٨٦٧٦٢٤٥

٢٠٠٨٧٢٢٣٤١٧٠٧٣٩٦٧١٨١−١٩٨٦٢٩٣٦٩٧٣١٢٣١٠٨٩٤٣

١٩٨٧٢٩٢٣٢٤٢٨٦٤٨٩٢٨٠٣٢٠٠٩٧٦٠٤٤٢٧٧٩٢٩٦٩٠٥٩−

١٩٨٨٢٩٦٠٧٨٢٨٢٢٧٦٦٦٣٢٢٠١٠٨٣٣٢٠٠٨١٦١٤٣٨١٩٥

١٩٨٩٣٠١٩٠٩٢٩٠٨٢٢٥٣٢٧٢٠١١٨٩٩٦٥٩٨٨٨٨٠٧٥٢١٤

١٩٩٠٣٠٧٦٢٣٣٠٢٦٠٩٢٤٠٩٢٠١٢٩٥٢١٠٢

١٩٩١٣١٤٦٧٨٣١٢١٣٢١٢٢٣

المصدر: بيانات مقدرة من قبل الباحثين.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٥بحوث اقتصادية عربية 


