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 انبحث: مهخص

تٍاولتتالدلاسد تتدلت تتاَالدةٌااكُتتدلدلامُتتدللؼىدوتت ل

(للكأحتتالواىٌتتانلدلٍىتتىل تتٍلTFP)لدخاصتتاسددةٌاتتا ل

دلٍاتجلدلىحمًلدلح ُ ٍل تٍلدلىىماتدلدلؼاةُتدلدلدتؼى َدل

،لوتتتتتتهلد تتتتتا ادنل دلتتتتتدلل2102-0791 تتتتتٍلدل اتتتتتا ل

Cobb-Douglasوت تتتتاَااالةا تتتتا ادنلدلىاةؼتتتتانلل

دلصتتىايلرُتتالدل .ُتتدلتلوكاٌتتالجاتتهلٌاتتا جلدلاسد تتدل

اتتتٍلواى تتتلللوؼتتتاللدلٍىتتتىلدلدتتتٍىٌل تتتٍلد  اصتتتا ل

%لل1190.5ت3 تتتٍل اتتتا لدلاسد تتتدلكتتتايللدلدتتتؼى ٌ

 تتٍىَاللوجيلواىٌتتانلاتتعدلدلىؼتتالللمٍىتتىلدلامتتٍلكاٌتتال

لكىالَمٍل:

%لواتتتٍل.2.7040ودتتتااىدلػٍصتتتالدلؼىتتت ل ل -0

 %799ت.ودااىدلتىث لٌدبدل

%ل5194.3ت2ودتتتااىدلػٍصتتتالسجللدلىتتتالل  -2

 %170ت..وةٍدبدل 

%لةٍدتتتتتتتتتتتبدل31179.ت2 للTFPودتتتتتتتتتتتااىدل -5

ل%752ت4.

 ىًلواى للوؼاللٌىىل ٍىٌللم اا لكمهالحتىدلٍل

%لجٌلوتتالَ اتتا لوتتًل7.حتتىدلٍللTFP%ل دتتانل3

ٌصتتتعلوؼتتتاللدلٍىتتتىل تتتٍلدلٍتتتاتجلدلىحمتتتًلدلح ُ تتتٍل

لدلدؼى ٌلت

اتتتٍلدلاتتتىيلدنولللمٍىتتتىللTFPواتتتعدلَؼٍتتتًلجيل

د  اصتتا ٌل تتٍلد  اصتتا لدلدتتؼى ٌل،لَمُهتتالودتتااىدل

ػٍصتتالسجللدلىتتالل،لوجخُتتادلتتتأتٍلودتتااىدلػٍصتتال

ىتت لةٍدتتبدلاتتىُادل،لوىتتالَا.متتعللتتاوس لدلؼىتت لدلؼ

ػمًلس غلإٌااكُتدلػٍصتالدلؼىت لةى َتالوتًلدلاتاسَعل

لودكادا لدل با لووهاسدنلدلؼى ل،لحُثلجيلدةٌاا ل

ل

ل

دلحاٌللاجللدلىاللجػمًلوًلدةٌااكُتدلدلحاَتدللمؼىت ل

لوجيل:

)واوٌدلدةٌاتا ل>)واوٌدلدةٌاا لدلامٍللاجللدلىال(ل

لدلامٍللمؼى (

وةٍدتتتتتتتتتتتبدل 
       

       
×لل

   

   
لل1.932312ت.5 للل

%،ل اةٌاا لدلامٍل ٍلدلىىمادلدلؼاةُدلدلدؼى َدلجكثال

دلىتاللػٍتلللماىُتال تٍلكىُتدللحدا ُدللماىُال ٍلسجل

%ل0،ل ال َتتا  ل تتٍلساتتُالسجللدلىتتاللةٍدتتبدلدلؼىتت 

(نلج ضتتًلإلتتًل2102-0791ختت لل اتتا لدلاسد تتدل)

،ل%لت اَبتا..1 لدلامٍلةٍدبدلحىدلٍلزَا  ل ٍلدةٌاا

وغلثبانلكىُدلدلؼى ل،ل ٍلحًُلجيلزَا  لكىُتدلدلؼىت ل

%لوتغلثبتانلساتُالسجللدلىتاللخت للٌ ت ل0ةٍدبدل

دلامتٍلةٍدتبدلحتىدلٍلدل اا لَ ضٍلإلتًلزَتا  لدةٌاتا ل

لت%لت اَبا554ت1

وحٍُىتتالحممتتالدلدمدتتمدلدل وٍُتتدللاٌااكُتتدلدلامُتتدل

ُتدللؼىدو لد ٌاتا ل،لوكتالجيلدلدمدتمدلدل وٍُتدللاٌااك

دلامُتتتدللؼىدوتتت لدةٌاتتتا لَدتتتى االدلىاتتتىيلدةت تتتااٍل

Trendوجيلدلىاتىيلدلتاوسٌللcyclical compon-

entودلىاىيلدلؼالتٍلtemporary componentل

َمىٍلةؼضهىالدلبؼضل،للُصبحلواى للدلٍىىلدلى دال

،لوحُتثلجيل لواى للدلٍىىلدةت ااٍلTFPةىد .دل

لGrowthدلىاتتتتتىيلدةت تتتتتااٍلاتتتتتىلواتتتتتىيلدلٍىتتتتتىل

ودلىاتتتتتتىيلدلتتتتتتاوسٌلاتتتتتتىلواتتتتتتىيل وس لدنػىتتتتتتالل

business cycleل تت يلٌىتتىلد  اصتتا لدلدتتؼى ٌللل،

لَاىُ لةا  ا ادستللTFPدلى دالةىد .دل
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وكايلوؼاللدلٍىىلدلدٍىٌل تٍلدلٍىتىلدلى دتالةىد ت.دل

TFP 02ل تتتتٍىَال،ل اتتتتتأيلدل َتتتتا  ل تتتتتٍلدلٍىتتتتتىل%

دلعٌلتىُ لةتللد  اصتا لدلدتؼى ٌللTFPدلىداىال ٍل

ل5.(نلػمتتًلوتتادسل0791-2102اسد تتدل) تتٍل اتتا لدل

لػاوالاٍل اا لدلاسد دل:

                               

        174.16% 

للتلTFP ٍلٌىىل واٍلزَا  ل

ل

جوتتالدل َتتا  ل تتٍلوؼتتاللٌىتتىلدلٍتتاتجلدلىحمتتٍلدلح ُ تتٍل

دلح ُ تٍللGDP تٍلوؼتاللٌىتىللTFPٌاُ دلودتااىدل

ل هٍل:

Total rate of increase in real GDP due 

to TFP=                  ل

ةىؼتاللدلٍىتىللTFPوةى اسٌدلوؼاللدلٍىتىلدلٍتاتجلػتًل

دلٍتتتاتجلػتتتًلػىدوتتت لدةٌاتتتا ل)لواتتتٍلدلؼىتتت لوسجلل

ل:نلدلاسد دلجػ.الدلٍاا جلدلاالُدلدلىال(لل  يلت اَاد
ل

 انفترة
كمٍاث عوامم اإلنتاج)عمم نسبت مساهمت 

 ورأس انمال( فً معدل اننمو انكهً )%(

فً معدل  TFPنسبت مساهمت 

 اننمو انكهً )%(

ل%49ل%ل05لل0777-0771

ل%44للللل%ل02ل2117-2111

ل%75ت44ل%1.0ت00ل2102-0771

ل%.ت41ل%.ت07ل2102-0741

ل%7.ل%30ل2102-0791

ل%.7ل%.ل2102-2101
ل

ل

 real تٍلٌىتىللTFPووٍهتالٌ حتألجيلودتااىدل

GDPدست ؼتتال تتٍلدلؼ تتى لدلتتث ةلدلىالتتُدلوزد نلل

ةىؼاللج اعل ٍلػ الدلادتؼٍُانلوتًلدل تايلدلىالتٍل

ودلدٍىدنلدنثٍٍلػشالوًلدل ايلدلىدحالودلؼشاًَل،ل

و اسٌتتتدلةىدتتتااىدلػىدوتتت لد ٌاتتتا لدلىا َتتتدل)لدلؼىتتت ل

لوسجللدلىال(ت

و تتالػالتتالدلاسد تتدلناتتهلدلؼىدوتت لدلىتت ثا لػمتتًل

TFPٍل وسلدلى  دتانل ٍلد  اصتا لدلدتؼى ٌلواتل

للٍظانلدل اٌىٌٍللوحىاَدلح ىقلدلىماُدلود  ا ا  لولد
ل

وتتتتتًلدلا تتتتتانلدلااٍىلتتتتتىكٍلدلىدتتتتتاىس لوتاٍىلىكُتتتتتال

د تصا نلودلؼ ُا لدة  وُدلدلاٍلتحانلكٍٍلدلاَتغل

rent seekingوتتتتتًلوسدظلدلىاُ تتتتتدلدلحاىوُتتتتتدللل

ودل.ا دلدلاخُصدلود  ا ادسلدلدُا ٍلود كاىاػُتدل

ودٌ  تتاملوؼتتاللدلاضتت هلودست تتاعلوشتتاسكدلدل .تتاعل

لدل اصل ٍلد  اصا لت

ودٌاهالدلاسد دلإلتًلو ىىػتدلوتًلدلاىاتُانلتاكت ل

لتTFPػمًلزَا  ل اػمُدلدلؼىدو لدلى ثا لػمًل

ل

ل

ل

ل

 

Abstract: 
 

The main object of the study is est-

imating TFP as a component of the gro-

wth rate of real GDP in Saudi Arabia in 

the period of (1970-2012). The study 

estimate nonlinear Cobb-Douglas prod-

uction function using nonlinear-least 

squares. The results of the study refers 

that the average growth rate  of the 

whole period was 5.0077143% and the 

components of this growth rate were : 

1- Labor contribution= 0.249181% and 

ratio of total growth rate= 4.977%. 

2- Capital  contribution = 2.307865% 

which is about 46.091 % of total 

growth rate. 

3- TFP contribution = 2.450097% wh-

ich is about 48.932% of total growth 

rate.  

From 5% growth rate , TFP explains 

about 49% of total growth rate . 
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It is referred that the contribution of 

capital is more that of labor by about 

nine fold and this reflects two things : 

First : The high technical efficiency of 

capital components because most of 

them are imported from advanced cou-

ntries. 

Second:There is a need to raise effi-

ciency of labor through education and 

training.  

The study analyzed the time series 

of TFP into its components and found 

that the trend component(which is the 

growth component) dominates the other 

components and the noise components 

is very small and negative and cyclical 

is also very small and positive . Then , 

TFP  is almost a growth component and 

grows yearly at a constant rate of 12%, 

then : 

                               
        174.16% 

while the growth rate in real GDP grew 

to: 

Total rate of increase in real GDP due 

to TFP=                   

When comparing the contribution of 

TFP with the contribution of factors 

accumulation in  the growth rate of real 

GDP, the estimates of the study gave 

the results : 

period 
Contribution of factor accumulation in 

growth of real GDP 

Contribution of TFP in 

real GDPلgrowth of 

0777-0771 %ل05   49%  

2117-2111  02%  44%  

2102-0771 %1.0ت00  %75ت44   

2102-0741 %.ت07  %.ت41   

2102-0791  30%  .7%  

2102-2101  .%  7.%  

 

From these estimates, it is noticed 

that the contribution of TFP in growth 

of real GDP was high during the last 

three decades  and increased by high 

rates in ninth decade of the last century 

and thr-ough the  first twelve years of 

the cur-rent century comparing with the 

cont-ribution of factor accumulation.   
 

The study referred to many factors 

affecting TFP  from which institutional, 

social, economic  factors . In the Kin-

gdom of Saudi Arabia enjoys many of 

these factors that affects TFP ,  from 

which : 

 

   

 

 

 

 

1-There is economic and political sta-

bility where the inflation rate is low 

which protects the long term con-

tracts. 

2- A high level of accumulated inte-

rnational reserves. 

3- Protection of property rights  and 

investors contracts 

4-Good level of social infrastructure , 

legal discipline  

5-A big base of educational structure.   

6-Airports , telecommunications, high 

roads. 

7- The location of  the two holy 

mosques 

8-  The subsidized energy power . 

9- Location in the roads of international 

trade. 
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 مقدمة
الموضػوات  التػح يظيػ   مػفTFPيعتبر تقدير 

بتهتمػػتـ يبيػػر ظػػح اظرمػػا الامػػو اويتزػػتد    ويعػػز  
ذلػػؾ إلػػت اهتمػػتـ اويتزػػتدييف بتدرػػير مزػػتدر الامػػو 
اويتزتد  ظح مختمف الدوؿ   واهتمتمهـ بتيميل مػت 
إذا يػػتف هاػػتؾ ميػػل اف تتقػػترا معػػدو  الامػػو بػػيف 

و اويتزػػػػػتد  الػػػػػدوؿ   وااػػػػػد تيميػػػػػل مزػػػػػتدر الامػػػػػ
أف المزػػػػػتدر اارترػػػػػيا زػػػػػتديوف إلػػػػػح توزػػػػػل اويت

لمامو اويتزتد  ثالثا مزتدر تتمثل بزدا أرترػيا 
ظػػح الامػػو ظػػح الييػػـ العياػػح لرزػػيد رأس المػػتؿ ظػػح 
الميتمػػػػػن والامػػػػػو ظػػػػػح ييػػػػػـ العمػػػػػل ومعػػػػػدؿ الت يػػػػػر 
التكاولػػػػػويح .وبتلارػػػػػبا اثػػػػػر الت يػػػػػر التكاولػػػػػويح   
توزػػل اويتزػػتديوف إلػػت أف هاػػتؾ أاػػواع مػػف الت يػػر 

 يػػػر تكاولػػػويح متضػػػمف ظػػػح اوامػػػل التكاولػػػويح   ت
اإلاتػػتو وت يػػػر تكاولػػػويح نيػػر متضػػػمف ظػػػح اوامػػػل 
اإلاتػػػتو . ظػػػتلت ير التكاولػػػويح المتضػػػمف يػػػدخل ظػػػح 
دالػا اإلاتػػتو مضػروبت ظػػح اتمػػل اإلاتػتو الػػذ  تيرػػد 
ظيػػ،   وبييػػا إذا يػػتف لعتمػػل اإلاتػػتو أس معػػيف ظػػ ف 
اتمػػػػػػل اإلاتػػػػػػتو مضػػػػػػروبت ظػػػػػػح مؤ ػػػػػػر التكاولػػػػػػويح 

ا يرظػػػن اس اتمػػػل اإلاتػػػتو   وظػػػح ويتزػػػل الضػػػر 
هذه اليتلا يترتا امػت التقػدـ التكاولػويح ارتدػتع ظػح 
إاتتييا اتمل اإلاتتو   بمعات يرتدن يػل مػف اإلاتػتو 
اليػػد  والمتورػػا لعتمػػل اإلاتػػتو   وظػػح هػػذه اليتلػػا 

-Nonييػػػػػػػػوف الت يػػػػػػػػر التكاولػػػػػػػػويح نيػػػػػػػػر ميتيػػػػػػػػد 
neutral  ح . ومتبقح اوع أخػر مػف الت يػر التكاولػوي

وهػػػػو الت يػػػػر الػػػػذ  و يتضػػػػمف ظػػػػح أ  اتمػػػػل مػػػػف 
اوامل اإلاتتو   ولكف يظهر أثرة بتلترػتو  امػت يػل 

دالا اإلاتتو   بمعات و يؤثر امت  inputsمدخال  
أيد المدخال  أكثر مػف ااخػر   ولكاػ، يمثػل معممػا 

 shifting) يد تكػوف ييمتهػت ثتبتػا أو مت يػرة ق اتيمػا 
parameter   أ  يتمثل أثرة ظح ت ير  لدالا اإلاتتو

اإلاتػػػػػػتو الكمػػػػػػح ااػػػػػػد يػػػػػػل مرػػػػػػتو  مػػػػػػف مرػػػػػػتويت  
المػػػدخال  العيايػػػا لعوامػػػل اإلاتػػػتو   ومػػػف هاػػػت يػػػت  

-R. Solow(1957, 312اورـ الذ  أطمقا امي، 
  وهػػػػذا TFPاإلاتتييػػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػل اإلاتػػػػتو  (20

 الاوع هو الذ  تأخذ ب، الدرارا اليتليا .
دير اإلاتتييػػػا الكميػػػا وترػػػتهدؼ هػػػذه الدرارػػػا تقػػػ

 total factor productivityلعوامػػػػػػل اواتػػػػػػتو 
ق يميػػػػػػػوف مػػػػػػػف ميواػػػػػػػت  الامػػػػػػػو TFP)واختزػػػػػػػترا 

ا الرػػعوديا ظػػح الدتػػرة اويتزػػتد  ظػػح المممكػػا العر يػػ
  وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـ0971-2102
  ييػػػػػا  0نيػػػػػر الخطيػػػػػا  Cobb-Douglasإاتػػػػػتو

ترػػػػػػػػػػػتخدـ المر عػػػػػػػػػػػت  الزػػػػػػػػػػػ ر  نيػػػػػػػػػػػر الخطيػػػػػػػػػػػا 
Nonlinear-Least Squares  مػف خػالؿ طرمقػا
Gauss-Newton algorithm  وطبقػػت لمعتدلػػا  

Solow   لتقػدير المتبقػح مػف معػدؿ الامػو اويتزػػتد
هػح اليػز  مػػف  TFPاليقيقػح ظػ ف  GDPالكمػح ظػح 

الامػػػػػػو اويتزػػػػػػتد  الكمػػػػػػح الػػػػػػذ   يدرػػػػػػر بتلعوامػػػػػػل 
ااخػػر  نيػػر يميػػت  اوامػػل اواتػػتو ) العمػػل ورأس 

تعيػػس تػػأثير اوامػػل مثػػل  TFPظػػ ف المػػتؿق   و ػػذلؾ
واوامػل  governanceالتقدـ التكاولػويح واليويمػا 

وديايػػا واظتميػػا وايتمتايػػا  Institutionalمؤررػػيا 
 تعيس الطبيعا الختزا بتلبمد ميل التيميل .

ولقػػد يػػدر  الدرارػػا الارػػبا التػػح تدرػػرهت يميػػت  
مػف معػدؿ  TFPاوامل اواتتو والاربا التػح تدرػرهت 

اليقيقػح ظػح المممكػا العر يػا   GDPالامو الكمح ظح 
ق ظػػػح المممكػػػػا 0971-2102الرػػػعوديا ظػػػح الدتػػػرة )

ق   0971-2102العر يػػػػػػػا الرػػػػػػػعوديا ظػػػػػػػح الدتػػػػػػػرة )
                                                             

لت تاَالتتهلووٍهال،لدل .ُدلرُالCESلإٌاا ل دلدلت اَالته ل0

TFPلودتااىدلووٍهالTFPل تٍلدلٍىتىلوؼتالل تٍلGDPل

ل دلتتتدلةتتتًُلTFPلدلا تتتاَالٌاتتتا جلت امتتتعلولتتتهل،لدلح ُ تتتٍ

Cobb-Douglasلدلا تتتتاَالٌاتتتتا جلػتتتتًلدل .ُتتتتدلرُتتتتال

ل تتتٍلد تتتا اوٍالولتتتعل ل،لدل .ُتتتدلرُتتتالCESلةا تتتا ادن

 تلدل .ُدلرُالCobb-Douglasلت اَالدلاسد د
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واتػػػتهذ هػػػذا التقػػػدير ظػػػح ت ػػػير إلػػػت أف الارػػػا التػػػح 
اليقيقػح هػح   GDPظح معػدؿ امػو TFPترتهـ بهت 

رػػاوا  المبيػػرة % إو ظػػح ال81ارػػا يبيػػرة ولػػـ تقػػل 
)الربعيات  مف القرف المتضح ق مػف اياػا الدرارػا   

  تميػػز  بػػأف لقػػرف المتضػػحاف ظتػػرة الرػػبعيات  مػػف ا
  وم يوؾ ظيػ، مػف نير مرتقر معدؿ الامو ظيهت يتف

  ظمػػػػثال معػػػػدؿ الماطػػػػق اويتزػػػػتد  أييتاػػػػت ماظػػػػور
ـ يػػػػػػػتف  0974اليقيقػػػػػػػح اػػػػػػػتـ   GDPالامػػػػػػػو ظػػػػػػػح 

رة الرػػػػبعيات      وب ػػػػض الاظػػػػر اػػػػف ظتػػػػ 27.5%2
ظػػػػح معػػػدؿ الامػػػو لػػػػـ تقػػػل اػػػػف  TFPظػػػ ف مرػػػتهما 

%   ولكػػػػػػػػف المرػػػػػػػػتر الزماػػػػػػػػح  لالتيػػػػػػػػته العػػػػػػػػتـ 81
اليقيقػح ظػح  GDPظح  معدؿ امػو   TFPلمرتهما 

المممكا العر يػا الرػعوديا المقػدر ظػح الدرارػا اليتليػا 
يػػتف   GTFPيػػتف متزايػػد ومتورػػا معػػدؿ الامػػو ظػػح 

ييعل المرتر  GTFP%   وهذا الامو ظح 02راويت 
الزماػػػػػػح لمعػػػػػػدؿ الامػػػػػػو التراكمػػػػػػح المدرػػػػػػر بوارػػػػػػطا 

GTFP  .دالا آريا تزايديا  
ظػػػح معػػػدؿ الامػػػو  TFPوهػػػذا يعاػػػت أف مرػػػتهما 

ظػػػػح المممكػػػػا العر يػػػػا الرػػػػعوديا مرػػػػتمر ظػػػػح التزايػػػػد 
يتتيته اتـ مقتراا بمرتهما تراكـ اوامل اواتتو مػف 

لدرارػا امل ورأرمتؿ   ومف تمؾ الاقطا تابػن أهميػا ا
 اليتليا . 

إلػػػت أف الارػػػبا التػػػح رػػػتهـ  Solowولقػػػد توزػػػل 
ظػػح امػػو  residualالمتبقػػح  Solowظيهػػت مػػت أرػػمته 

  يمػػػػت أف متورػػػػا  3% 54الوويػػػػت  المتيػػػػدة يػػػػتف 
ظػػػح معػػػدؿ الامػػو لميمواػػػا مػػػف دوؿ  TFPمرػػتهما 

                                                             
2
  Saudi Arabian Monetary Agency, Annual 

Report:45, 1430H(2009), p. 369, 

table(5)ل 
3
  Snyder C. and Nicholson , " 01Microec-

onomic Theory: Basic Principles and 

Extensions" 11
th

., edit, International 

Edition , South-Western, 2012, p.293ل 

OECD  وبيػػػػػد 86يػػػػػتف  0961 -2111لمدتػػػػػرة %
% ظػػػػػح 86% ظػػػػػح ايطتليػػػػػت وأامػػػػػت ارػػػػػبا 55أداػػػػػت 
ظػػػػح  TFP  ومػػػػف هاػػػػت ايػػػػد أف مرػػػػتهما  4اليواػػػػتف 

الامػػػػو اويتزػػػػتد  مرػػػػتهما يبيػػػػرة    ييػػػػا ياطػػػػو  
تيتهػػػػػػت مت يػػػػػػرا  يثيػػػػػػرة بعضػػػػػػهت ظاػػػػػػح مثػػػػػػل التقػػػػػػدـ 

-neutral technical proالتكاولػػويح الييػػتد  
gress   مثػل الكيديػا التػح يػتـ بهػت وبعضهت ايتزتد

تاظػػػػػيـ ارػػػػػتخداـ المػػػػػوارد المتتيػػػػػا  وبعضػػػػػهت نيػػػػػر 
ايتزتد  ياطو  تي  مت يرمت المراظق اويتمتايػا 

وظػػروؼ الماػػت   Social infrastructureالعتمػػا 
-government regulatوالتاظيمػػػت  الييوميػػػا 

ions   وأرػعتر الطتيػاprice energy  المرػػتخدما
و مػػت راوضػػي، ظػػح   امػػت ايػػظػػح العمميػػا اإلاتتييػػا

 . الدرارت  الرتبقا
 :خطة الدراسة هي عمى النحو التاليو 

 المبيا ااوؿ   الدرارت  الرتبقا .
المبيا الثتاح   اارتس الاظر  لممر عت  الزػ ر  

 نير الخطيا 
 Cobb-Douglasا   تقػػػػػدير دالػػػػػا المبيػػػػػا الثتلػػػػػ
 نير الخطيا 

 TFPالمبيا الرابن   تقدير 
 إلت ميواتتهت . TFPالمبيا الختمس   تيميل 

 الختتما والتوزيت  والمراين 
 
 
 
 
 

                                                             
4
 Aghion P., and Howitt P., " The Eco-

nomicsof Growth" The Mit Press, 

Cambridge:2009, p.109, Table(5.1)ل 
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 المبحث األول
 الدراسات السابقة  

تعتبػػػػػػػػػػر اإلاتتييػػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػػا لعوامػػػػػػػػػػل اإلاتػػػػػػػػػػتو 
(TFPقTotal factor productivity تهتمػ تميواػ 

 أبػػػرزمعػػػدؿ الامػػػو اويتزػػػتد   وهػػػح ميواػػػت   مػػػف 
وهػح تتػأثر بعوامػل ظح تدرير هذا الامو     الميوات 

متاواػػػا يميػػػا وييديػػػا ماهػػػت   الريترػػػت  اويتزػػػتديا 
واظػػػػػتـ الييػػػػػـ واػػػػػوع الاظػػػػػتـ الريترػػػػػح واإليػػػػػرا ا  

  government regulations التاظيميػا الييوميػا
وطرمقػػا تخزػػػيص اإلادػػتؽ العػػػتـ ظػػح ميزاايػػػا الدولػػػا 

 institutionalوالاظتـ التعميمح والعوامل المؤرريا 
factors  وويهػػػػت  اظػػػػر ااظػػػػػراد مػػػػت بػػػػيف العمػػػػػل  

لتػػػػػػػػػح تييػػػػػػػػػـ امػػػػػػػػػا اإلادػػػػػػػػػتؽ والدػػػػػػػػػراغ   والتقتليػػػػػػػػػد ا
  والدػػػػػرص واليػػػػػواظز المتتيػػػػػا لما ػػػػػت  اورػػػػػتهالكح

  واطػػتؽ تػػدخل الييومػػا ظػػح الا ػػت    الخػػتصالدػػرد
اويتزػتد  ودريػػا ال ػػدتظيا التػح تتمتػػن بهػػت اارػػواؽ 

  يػا وتخػتذ القػرارا معمومػت  المتتمف ييػا تػواظر ال
ودريػػػػا الماتظرػػػػا المتتيػػػػا أمػػػػتـ م ػػػػروات  القطػػػػتع 

 . قMaddison, 2007,464-480)الختص 
  TFPتتػػأثر :النظااام القااانوني واإلنتاجيااة الكميااة 

أيضػػت بتلاظػػتـ القػػتاواح ومػػد  تػػواظر اليمتيػػا ليقػػوؽ 
وو رػيمت يقػوؽ الممكيػا   property rightsالممكيػا 

قضػػػتهح ومػػػد  اورػػػتقالؿ الػػػذ  الديرمػػػا   والاظػػػتـ ال
يتمتن ب، ظح إررػت  اظػتـ اػتدؿ لميقػوؽ والوايبػت    
والويػػ  الػػذ  ترػػت ري، اإليػػرا ا  القضػػتهيا لمدزػػػل 

-law enforظػح الماتزاػت  ويػوة اإليبػتر القػتاواح 
cement   ويػػوة اإللػػزاـ التعتيػػد  contractual 

enforcement  ويمتيا المرتثمرinvestor pro-
tection لمػػػدخوؿ ظػػػح ميػػػتؿ  اواإليػػػرا ا  التاظيميػػػ
-Porta, et. al.,1998, pp.1113ااامػػتؿ 
 ق .(1155

 يمػػػت تتػػػأثر القااايم االجتماعياااة واإلنتاجياااة الكمياااة
أيضت بمد  تواظر يرما الدير واإلبداع   ومد  تػواظر 

ييدز العمػل واإلتقػتف وييػترا  religionاظتـ اقيد 
رػػتمب بػػيف أظػػراد التراخػػح والتكترػػل   ومػػد  تػػواظر الت

الميتمػػػن  والترػػػتو  بػػػيف ااظػػػراد واػػػدـ التمييػػػز بػػػيف 
يتلكدت ة ظح العمل موضوايا )ااظراد إو امت أرس 

وتواظر المهترا  الالزما ادا  الوظتهف المختمدػا ق   
ومػػد  ويػػود ييومػػا تتميػػز بتلازاهػػا وتماػػن المزػػتدر 
التػػح يميػػف مػػف خاللهػػت لمموظػػف العمػػومح أف يياػػت 

لييوميػا مػف ورا  الدػرارا  ا  rent seekingالرمػن 
تخزػػػػػػيص المػػػػػػػورد الختزػػػػػػا بمػػػػػػاب التػػػػػػراخيص أو 

وااراضػػػػػح العتمػػػػػا والماتيزػػػػػت  الييوميػػػػػا ومػػػػػرور 
 ,La Porta , et al.,1999)الرػمن مػف اليمػترؾ 
pp.222-279) . 

وتقػػػػػتس ميمواػػػػػا المت يػػػػػرا  التػػػػػح تقػػػػػن تيػػػػػ  
 TFPالمراظػػػػػق اارترػػػػػيا اويتمتايػػػػػا وتػػػػػؤثر امػػػػػت 

يترػح والػريـ القيترػح ـ ييترػيا لاوايػا الاظػتـ الربأريت
  ظػػتلاظـ الترػػمطيا التػػح يات ػػر ظيهػػت ياػػح لمديمقراطيػا

الرمػػن مػػف يبػػل الاخبػػا والميمواػػت  المقر ػػا   تدضػػح 
اػػػف   resource diversionإلػػػت تيػػػوؿ المػػػوارد 

ارػػػػػتخدامتتهت ظػػػػػح اانػػػػػراض اإلاتتييػػػػػا إلػػػػػت خدمػػػػػا 
المزػػػػتلب ال خزػػػػيا   ومػػػػف ثػػػػـ تتػػػػدهور اإلاتتييػػػػا 
الكميا  . ولكف لـ يتـ التوزل إلت دليل تيرمبح اثر 

أو الديمقراطيػا  political regimes االاظـ الريترػي
امت الامو ظتاثر نير ميػدد  ولكػف هاػتؾ مػف  ويػد 

ت ػ يمهت لضػمتف يقػوؽ  أف اوايا المؤررت  وطرمقا
الممكيا ومرتو  اإليبتر التعتيد  تمعػا دورا يوهرمػت 

 ,Sebastian D., 2010)بتلاربا لالرتثمتر والامو 
P.4) . 
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بػيف  TFPتفسير الفروق الكبيارة فاي مساتويات 
 .Hill and Jones (1999, PPالػدوؿ   يقػرر 

مضػػػػػػػموا، أف يػػػػػػػز ا يبيػػػػػػػرا مػػػػػػػف  ظرضػػػػػػػت(83-116
التدرػػير ييمػػف ظػػح البيهػػا اويتزػػتديا التػػح ياػػتذ ظيهػػت 

 inventومبتكػػػروف   transactااظػػػراد ومتبػػػتدلوف 
ومراكمػػوف المهػػترا  . والمراظػػق اويتمتايػػا اارترػػيا 
لاليتزػػػػتد ظػػػػح هػػػػذا الميػػػػتؿ هػػػػح ميمواػػػػا القػػػػواايف 

laws   والمؤررػػػػػػػػػػػػػػػػتinstitutions   والريترػػػػػػػػػػػػػػػػت
التػػػػح تكػػػػوف وتزػػػػان البيهػػػػا اويتزػػػػتديا   الييوميػػػػا 

والمراظق اارتريا الاتييا هح التح ت ين اواتتو   
أمػػػػت المراظػػػػق اارترػػػػيا نيػػػػر العتدلػػػػا ظتثػػػػبا اواتػػػػتو 
بطرمقػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػوف معويػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػ دا  اويتزػػػػػػػػػػتد  . 
ظتلبيرويراطيػػػا الدترػػػدة مػػػثال ييػػػوف لهػػػت أثػػػر ضػػػرمبح 
امػػػػػػػػػت  ااا ػػػػػػػػػطا اإلاتتييػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػح اويتزػػػػػػػػػتد اف 

مرػػػػػتثمروف امػػػػػيهـ أف يقضػػػػػوا بعضػػػػػت مػػػػػف ويػػػػػتهـ ال
ومػػػواردهـ لر ػػػوة المػػػوظديف الررػػػمييف لكػػػح ييزػػػموا 
امت الرخص الضرورما لممتررا الا ت  اويتزػتد  

الييػػومح  ييعػػل أمػػر الم ػػروع  ـ  ظػػ ذا يتاػػ  التاظػػي
اورػػػػػػػتثمتر   هػػػػػػػو تيػػػػػػػ  رػػػػػػػيطرة ميمواػػػػػػػا مػػػػػػػف 
البيرويػػػػراطييف   ظمػػػػف ييػػػػوف هاػػػػتؾ أمػػػػل ظػػػػح تارػػػػيق 

اويتزػػػػػػتد    وأف ميمػػػػػػوع الر ػػػػػػوة الكميػػػػػػا  الا ػػػػػػت 
رػػػييوف أكبػػػر مػػػف الميترػػػا الختزػػػا الاتيمػػػا اػػػف 
إيتمػػػا الم ػػػروع  ظػػػح المقػػػتـ ااوؿ   وهػػػذا الاػػػوع مػػػف 

   TFPتيومل الموارد ل، آثتر دياتميييا هتما امػت 
تػػػايـ اػػػف تخزػػػيص المواهػػػا   ظتا ػػػختص الػػػذيف 
يدتػػػػرض أاهػػػػـ رػػػػييواوف أزػػػػيتا مواهػػػػا تاظيميػػػػا 

  رػػػيريزوف  طػػػتيتهـ وييولػػػوف  TFPلرظػػػن مرنوبػػػا 
امػػػت  ياػػػح الرمػػػن أو أ   ػػػيل أخػػػر مػػػف  ـاهتمػػػتمه

 . TFPتيومل الموارد  ممت يؤثر رمبت امت 
درجاااة تكامااال االقتصااااد فاااي االقتصااااد العاااالمي 

ظتويػػػػد زػػػػما واضػػػػيا بػػػػيف  : واإلنتاجيااااة الكميااااة 

 TFPالتيترة الدوليا واادا  اويتزتد  المؤثر امت 
  ظتلتخزص ظػح اواتػتو يعقػا المزايػت الارػبيا يػأثر 
اييػػػػػػػتبح   ومعػػػػػػػ، تتيقػػػػػػػق إميتايػػػػػػػا اورػػػػػػػتدتدة مػػػػػػػف 
ايتزػػػػػتديت  الييػػػػػـ الكبيػػػػػر وارػػػػػتيعتا التكاولوييػػػػػت 

 وييػػػػػػـ التيػػػػػػترة الخترييػػػػػػا  اايابيػػػػػػا المتقدمػػػػػػا   ظ
تتػػداخل مػػن آثػػتر  ا  بمػػدالريترػػت  الاقديػػا والمتليػػا 

  Exogenous shocks  الزػػػػػدمت  الخترييػػػػػا
(Leduc and Sill, 2007, pp.595-614 ) 
التح يتعرض لهت اويتزػتد ظػح الػدوؿ المختمدػا اتميػا 

 . TFPوتؤثر امت  أو متقدما
يمػػػػت أف اإلنتاجياااة الكميااااة والكفااااا ة اإلنتاجيااااة :

ق وثيػػق TFPييػػتس اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو )
الزػػما بقيػػتس العتهػػد اويتمػػتاح امػػت اورػػتثمتر ظػػح 

 R&D (Grilichesيػػػػػػػػػػػػػتؿ البيػػػػػػػػػػػػػا والتطػػػػػػػػػػػػػومرم

Z.,1964, PP.1-23)  ظأيػل التقػديرا  ت ػير إلػت 
أف المرتو  اامثػل لالرػتثمتر ظػح  البيػا والتطػومر  
 مت بيف ضعف إلػت أر عػا أمثػتؿ اورػتثمتر الدعمػت  
ممػػػت يقطػػػن بػػػأف اورػػػتثمتر ظػػػح البيػػػا والتطػػػومر و 

ر ظػػح يأخػػذ مػػت يرػػتيق مػػف اوهتمػػتـ مقتراػػت بتورػػتثمت
 Jones C. J. A)  رأس المػتؿ العياػح التقميػد  

and William J.1998,PP.1119-35)   ومػػف
ظػػػػػػح  لكدػػػػػػت ة اويتزػػػػػػتدياالطبيعػػػػػػح أف اإلاتتييػػػػػػا وا

ارتخداـ الموارد مرتبطتف ارتبتطت وثيقت  ولكف بػتلطبن 
وايػػػػف و  ييػػػػتس الكدػػػػت ة لػػػػيس أمػػػػرا رػػػػهال وو رػػػػيمت

  (Fried, et.al 1993).اعرؼ نتلبت يدهت اايزت
 Chang-Tai and) قياااس اإلنتاجيااة الكميااة

Klenow, 2000, pp. 207-223)  ااداة
دالػػػا اإلاتػػػتو بزػػػورهت  هػػػحق TFPالرهيرػػػيا لقيػػػتس )

 إاتػػػػػػتودويػػػػػػالس أو دالػػػػػػا  -المختمدػػػػػػا رػػػػػػوا  يػػػػػػوا
Translog  Christensen et., al(1973). 

 يػػػػػػوا دويػػػػػػالس  إاتػػػػػػتودالػػػػػػا   ويميػػػػػػف أف ادتػػػػػػرض
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امت وهح  Translogبتاتبترهت الزورة المقيدة لدالا 
   الزورة

        
 K   اإليمػتلحهػح اإلاتػتو الميمػح  Y ييا أف 

   α  مػػػػدخل العمػػػػل    Lهػػػح مػػػػدخل رأس المػػػػتؿ   
   βمرواػػػػػا اإلاتػػػػػتو الكمػػػػػح بتلارػػػػػبا لػػػػػرأس المػػػػػتؿ   

  هػح معتمػل  A  واا اإلاتتو الكمح بتلاربا لمعملمر 
 التقدـ التكاولويح .

 ,-Robert Solow, 1957pp.65)وااػدمت درس
94,pp.312-20)    0956 مرػػػػػػػػػػػػتهما مختمػػػػػػػػػػػػف

 تالعوامػػػػػػل ظػػػػػػح الامػػػػػػو اويتزػػػػػػتد    ايتػػػػػػر  مدهومػػػػػػ
ويػػػػػػتوؿ   TFPاتتييػػػػػػا الكميػػػػػػا لعوامػػػػػػل اإلاتػػػػػػتو لإل

Dnsion,1972,pp.1-25) أف تطبيقػػػػػػ، وايتػػػػػػر   ق
 الامو اويتزتد  يرين إلت  

 [ معػػدؿ التقػػدـ ظػػح التكاولػػويح والتاظػػيـ اإلدار  .0]
 [ معدؿ امو مدخال  اوامل اإلاتتو . 2]

  TFP ايتػػػػػػػػػػػػر  ييػػػػػػػػػػػػتس Solowويميػػػػػػػػػػػػت ظػػػػػػػػػػػػ ف
إذا وضػػػػػػػػػػعات بعػػػػػػػػػػض  هت ويميف ارػػػػػػػػػػتاتتيبمعتدلػػػػػػػػػػا

ييػا  دويػالس  -التعرمدت  البرػيطا مػف دالػا يػوا
         اػػرؼ  معػػدؿ التقػػدـ التكاولػػويح بأاػػ،

  
  

 
     وأف

  

 
معػػػػػػدؿ الامػػػػػػو ظػػػػػػح هػػػػػػو    
    وأف مػػػػػػدخال  رأس المػػػػػػتؿ 

  

 
معػػػػػػدؿ هػػػػػػو   

    الامػػو ظػػح مػػدخال  العمػػل  
  

 
معػػدؿ الامػػو  

وظػػػح ظػػػل يػػػيـ مقػػػدرة لكػػػل مػػػف   ظػػػح اإلاتػػػتو الكمػػػح 
  ق α ) مرواػػػػا اإلاتػػػػتو الكمػػػػح بتلارػػػػبا لػػػػرأس المػػػػتؿ

  بتلاربا لمعملومرواا اإلاتتو الكمح 
(β ظػػػػ ف  ق  Solow  يػػػػدـ مقيترػػػػت لإلاتتييػػػػا الكميػػػػا

  لعوامل اإلاتتو امت الزورة
     𝛂     

  هػػػػح اإلاتتييػػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػل اإلاتػػػػتو   ييػػػػا   
TFP   ولكػػف ياليػػ  أف  α β ثوابػػ   تف  يػد تكواػػ

أو  CobbDouglasإذا يتا  مقدرة مف دالا إاتتو )

إذا يتاػػ  مقػػدرة مػػف دالػػا إاتػػتو  تيفمت يػػر  اػػتفيػػد تكو 
-Translog prذا  زػػي ا مراػػا مثػػل دالػػا إاتػػتو 

oduction functionدالػػا ومعمػػـو أف   وCobb-
Douglas هح الزيتنا المقيدة   constrained  

form  لدالاTranslog . 
المر عػػػػػػػت  وظػػػػػػح هػػػػػػػذه  الدرارػػػػػػػا تػػػػػػػـ ارػػػػػػػتخداـ 

-nonlinear–least squالزػػ ر  نيػػر الخطيػػا 
ares    ظػح تقػدير دالػاCobb-Douglas وماهػت تػـ
والارػػػبا التػػػح تدرػػػرهت مػػػف معػػػدؿ الامػػػو  TFPتقػػػدير 
 الكمح .

اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو  ويمػػت ذيراػػت ظػػ ف
تتأثر بعوامل اديدة ماهػت   الهييػل الثقػتظح والريترػح 
الرتهد ظح الميتمن واوع الريترا اويتزتديا المتبعػا 

  inward orientedهػل هػح مويهػا ايػو الػداخل 
مثػػػل  outward orientedأو مويهػػػا ايػػػو الخػػػترو 

ردا  تييا التزػاين المويهػا لإليػالؿ ميػل الػوااارتر 
ماتيػػػػػت  ميثدػػػػػا   إاتػػػػػتوالتزػػػػػاين  لمتزػػػػػدير أو  أو

لمعمػػػل الميمػػػت  أو معتمػػػد امػػػت ارػػػتيراد رأس المػػػتؿ  
 مف الخترو .

وظح يمين اليتو    ظ ف الامػو اويتزػتد  ظػح 
اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو مرتبا بيتاػا اػرض 
اوامػػػل اإلاتػػػتو   وظػػػح أدبيػػػت  الامػػػو اويتزػػػتد    

أ  اوامػػل اإلاتػػتو هػػو ااهػػـ ظػػح  يػػتف الترييػػز امػػت
ارػػػتمرار الامػػػو اويتزػػػتد  طومػػػل اايػػػل   اختمػػػف 

  لزمف   ظدح الامتذو ااولت لماموالترييز من مرور ا
 Rostowوامػػػوذو  Harrod-Domarمثػػػل امػػػوذو 

ايتػػػل اودخػػػتر  Big-Pushوامػػػوذو الدظعػػػا القويػػػا 
واورػػػػػػػػتثمتر ااهميػػػػػػػػا القزػػػػػػػػو  ) وهمػػػػػػػػت مت يػػػػػػػػراف 

ل رأس المػػػػػػػػتؿق . وظػػػػػػػػح رػػػػػػػػتيات  مرتبطػػػػػػػػتف بمػػػػػػػػدخ
هػػػر  الامػػػتذو ورػػػبعيات  القػػػرف المتضػػػح ااػػػدمت ازد

   ظػ ف التقػدـ التكاولػويح يػتف هػوالايويالريييا لمامو
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ظػػػػح ظػػػػل و الميػػػػدد اارػػػػتس لمامػػػػو طومػػػػل اايػػػػل . 
أف اازر رأس المتؿ يخضن لتاػتيص ال مػا اظتراض 

ايتػػل التقػػدـ التكاولػػويح ااهميػػا ااولػػت ظػػح تدرػػير 
ظػػح اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو ومػػف ثػػـ الت يػػر 

تدرير معدؿ الامو اويتزتد  . أمت ظح اظرما الامػو 
-Lucas ,R Romer. P.M. 198)اليديػػدة 

6,pp.1002-38)  (1988,pp.3-42)  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
ثمتاياػػػػت  القػػػػرف المتضػػػػح ظػػػػ ف الترييػػػػز يػػػػتف امػػػػت 

يػأهـ  ػيل مػف أ ػيتؿ رأس   Knowledgeالمعرظا 
المتؿ وهح التػح تماػن تاػتيص ال مػا امػت رأس المػتؿ 
والعياػػح   وهػػذا أد  إلػػت إدخػػتؿ اازػػر إاتػػتو يديػػد 

 humanاإلاتػػتو هػػو رأس المػػتؿ الب ػػر   اظػػح دالػػ
capital  س المػػػتؿ الب ػػػر  يػػػؤد  إلػػػت باػػػت  رأس أظػػػر

المػػػتؿ العياػػػح ذا  اإلاتتييػػػا المتزايػػػدة ويدضػػػح إلػػػت 
عدو  الامػو لمتقػترا بػيف الػدوؿ المتقدمػا ادـ ميل م

والدوؿ الاتميا ابر الزمف اف تراكـ رأس المتؿ أررع 
ظػػػػػػح الػػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػػا  وهػػػػػػو يخضػػػػػػن لتزايػػػػػػد ال مػػػػػػا 

increasing returns  ولكػػف الم ػػيما الرهيرػػػيا  
 هح ييف يميف ييتس رأس المتؿ الب ر .

  TFPيميػػػػػػف التمييػػػػػػز بػػػػػػيف مػػػػػػدخميف لقيػػػػػػتس و 
 econometricالمػػدخل القيترػػح  : الماادخل األول
approach  يقػػػػػـو امػػػػػت اورػػػػػتخداـ الزػػػػػرمب لدالػػػػػا

 :المدخل الثانيو    ييتريتTFP اإلاتتو الكميا لتقدير 
خل القػومح أو المػدخل اليرػتبح لمامػػو دهػو مػدخل الػ

growth accounting approach  والذ  يرػتخدـ
ومػف  discrete dataالبيتات  الوثتبا أو المادزما  
  وهذه الدرارا يميا  إاتتوثـ ظهو يدترض ضمات دالا 

رترػػػػتخدـ المػػػػدخل القيترػػػػح  المباػػػػح امػػػػت المػػػػدخل 
ااوؿ ظهو ااظضل اا، يرتخدـ  تأزيل اظر  وهو 
دالػػػػػا اواتػػػػػتو ظػػػػػح التقػػػػػدير   ومػػػػػف ثػػػػػـ ظمػػػػػ، أرػػػػػتس 

 ايتزتد  .

والمدخل القيترح يبدأ بزيتنا دالا إاتتو ولػتكف دالػا 
مثػػل  ولادتػػرض زػػيتنا  Cobb-Douglasإاتػػتو 

تعيػػس ثبػػت  امػػت الييػػـ مػػػثال  دالػػا ااتػػتو الرػػتبقا 
   يتمؾ الزيتنا  

       
 
  
    

  مػدخل  t   Ktاإلاتػتو الكمػح ظػح الػزمف  Ytييػا 
  مػػػػدخل العمػػػػل ظػػػػح  t   Ltرأس المػػػػتؿ ظػػػػح الػػػػزمف 

  ظهػػح معممػػا التقػػدـ التقاػػح والتػػح      أمػػت  tالػػزمف 
هػػػػح   تػػػػتييـ ظػػػػح ااتقػػػػتؿ دالػػػػا اإلاتػػػػتو   والمعممػػػػا 
     -1   معمما مرواػا اإلاتػتو بتلارػبا لػرأس المػتؿ

هػػح معممػػا اإلاتػػتو بتلارػػبا لمعمػػل .واػػتدة مػػت تعػػرؼ 
  ظح زورة دالا أرػيا معتمػدة امػت ييمػا مبدهيػا    
A0   يمت يمح 

(2)        
وهػػػػح تعاػػػػح أف التقػػػػدـ التقاػػػػح     

ق 0ق ظػح )2وبتلتعويض مػف ) λيامو بمعدؿ ثتب  = 
 ظ ف دالا اواتتو تزبب

       
    

 
  
      ق3)    

 ق  3وبأخذ لونترمتـ الطرظيف ظح ) 
              (   )      =     (4)  

  ويػػػػػذلؾ   ومػػػػػف تمػػػػػؾ المعتدلػػػػػا يميػػػػػف تقػػػػػدير 
مرواػػػت  اإلاتػػػتو بمعموميػػػا بيتاػػػت  الرالرػػػل الزمايػػػا 

    و تقػدير Yوييػـ اإلاتػتو الكمػحK,L   لممػدخال 
تكاولػػػويح ظػػػح تاميػػػا يميػػػف معرظػػػا مرػػػتهما التقػػػدـ ال

الت يػػػػػػر التقاػػػػػػح  هػػػػػػو    معاػػػػػػت و    اإلاتػػػػػػتو الكمػػػػػػح
-diseالمتضػػػػػػػػػمف رنيػػػػػػػػػ exogenousالخػػػػػػػػػتريح 
mbodied   والييػػػػػػػػػػتدneutral  . ااػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػييس
ظػح  يتضػمفأف التقدـ التقاح لـ  متضمفومعات نير 

مف هبا مدخال  اوامل اإلاتتو   ولكا، ييدا يأا، 
أمػػت أ  تقػػدـ  أكثػر تطػػورا  الرػمت  ظػػح زػػورة ورػػتهل 

ظػػػػح مػػػدخال  اوامػػػػل اإلاتػػػػتو ظيػػػػتـ  متضػػػػمف تقاػػػح 
ظػح اتمػل اإلاتػتو  ضػر ياإدختل، زػرايا ظػح زػورة 
اس المرواػػػػػا . وييػػػػػوف والقػػػػػيـ المضػػػػػروبا مرظواػػػػػا 



ل.............تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي            أمحد أبو الفتوح الناقةد/ أ.

10 
 

التقدـ التقاح ختريح اادمت ييوف يدوث، مرػتقال اػف 
. ق 4مػػوذو الامػػو يمػػت ظػػح المعتدلػػا )المت يػػرا  ظػػح ا

وييػػوف الػػػزمف هػػػو ظقػػػا العتمػػػل المػػػؤثر اميػػػ، . وظػػػح 
الػػػػداخمح   ظػػػػ ف التقػػػػدـ التقاػػػػح  التقاػػػػحامػػػػتذو التقػػػػدـ 

والػػتعمـ  R&Dيػػرتبا بتإلادػػتؽ امػػت البيػػا والتطػػومر 
 ق) أو الخبػػػػػػػػػػػػػػػرة Learning by doingمػػػػػػػػػػػػػػػل بتلع

 .واورتثمتر ظح التعميـ
ذا أف لديات زي ا اتما لدالا اإلاتتو الايويالريييا   وا 

   امت الزورة 
Y= F(K,L,t) 

اازر رأس المػتؿ   K : اإلاتتو الكمح    Y :ييا 
L اازػػػػػػػر العمػػػػػػػل  Y ومعػػػػػػػدؿ الامػػػػػػػو ظػػػػػػػح تمػػػػػػػؾ  

 .امت التوالح ̇  ̇    ̇  المت يرا  هو 
 ومف ثـ ظ ف معتدلا معدؿ الامو تزتغ يمت يمح   

 ̇     ̇     ̇      
  اازػبا يػل مػف رأس         ييا تمثل يل مػف 

المػػػتؿ والعمػػػل ظػػػح الػػػدخل أو اإلاتػػػتو الكمػػػح   وماهػػػت 
 ظ ف معتدلا تقدير اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو هح 

TFP=  ̇    ̇     ̇ 
المعتدلػػػػػا يميػػػػػف أف ترػػػػػتخدـ ظػػػػػح تقػػػػػدير هػػػػػذه و  

يعازر ميوف لمعدؿ الامػو ومدرػر لػ،   TFPوييتس 
رأس المػػػتؿ والعمػػػل مػػػف بمعاػػػت تقػػػدير مرػػػتهما يػػػل 

  وتدتػرض الكميا لعوامػل اواتػتو ظػح الامػو واإلاتتييا
ثواب  ابػر الػزمف         هذه الزي ا أف يل مف 

عات   ولكف يد تت ير تمؾ ااازبا ابر الزمف وهذا ي
ااػػػد  TFPترػػػتخدـ ظػػػح تقػػػدير يػػػد أف أوزااػػػت مختمدػػػا

  .الاقت  الزمايا المختمدا
المقدرة مف TFP وميا أو ي يا اف الذهف أف 

وهػػػذا المتبقػػػح  Residualهػػػح متبقػػػح  (8)المعتدلػػػا 
هو أثر ميمواػا مػف العوامػل تدرػر اليػز  مػف الامػو 
ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح الػػذ  و يميػػف تدرػػيره بتلزمػػتدة ظػػح 

   اوامل اإلاتتو .مدخال

  نيػػػػػر الم ػػػػػتهدة  لإلاتتييػػػػػا الكميػػػػػا  الميواػػػػػت 
يػػػػذها اويتزػػػػتديوف إلػػػػت أااػػػػت و ييػػػػا أف اقتزػػػػر 

  ومرػػتهمتهت ظػػح الامػػو اويتزػػتد  TFPامػػت تقػػدير
ولكػػف ييػػا أف ابيػػا اػػف الميواػػت  نيػػر الم ػػتهدة 

Unobservable لمرمرػػػػػما الزمايػػػػػا لممت يػػػػػرTFP  
  اويتزػػتد الكمػػح اليػػدياا ظػػح وهػػح الديػػرة الميورمػػ

وهػػػح المػػػدخل الػػػرهيس ظػػػح تيميػػػل الامػػػو اويتزػػػتد  
  ظهػػػػػذا التيميػػػػػل  business cycleودورة ااامػػػػػتؿ 

يعتمػػػػد امػػػػت خزػػػػتهص ميػػػػددة لمميواػػػػت  المختمدػػػػا 
لمرالرػػػػل الزمايػػػػا لإلاتتييػػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػل اإلاتػػػػتو 

TFP ظعاػػد درارػػػا الامػػػو اويتزػػػتد    ظػػػ ف اظرمػػػا  
كالرػػػػيييا تدرػػػػر الامػػػػو بدولػػػػا التقػػػػدـ الامػػػػو الايػػػػو ال

 secularالتكاولويح يمت يقػتس بػتلميوف اإلتيػتهح 
component    لإلاتتييػػػػػا الكميػػػػػا لعوامػػػػػل اواتػػػػػتو

بيامػػػػت ظػػػػح درارػػػػا دورة ااامػػػػتؿ ظػػػػ ف دور ااامػػػػتؿ 
 تدرػػر التقمبػػت   real business cycleاليقيقػػا 

يزػػػػػيرة اايػػػػػل ظػػػػػح اويتزػػػػػتد بتلتقمبػػػػػت  العرضػػػػػيا 
temporary component  وامياػػػت بعػػػد تقػػػدير  

TFP و والميوف أف ادرؽ بيف الميوف الذ  يدظن الام
-Crespo2008, pp.20) المػرتبا بػدورة ااامػتؿ

 Miao and Wang)ولقػػد ايتػػر   (85-2097
2010, pp82-87)  اظرمػػػػػا الػػػػػداظن اوهتمػػػػػتاح

 لمدقتاػػػت  الرػػػعرما لرػػػوؽ اارػػػهـ يمػػػؤثر امػػػت 
TFP الدقتاػػت  الرػػعرما تيرػػف يدػػت ة ومضػػمواهت أف

اورتثمتر ظعادمت يرود توازف ظقػتاح ظػ ف المؤررػت  
ااكثػر إاتتييػػا ييػػوف لػديهت ظقتاػػت  رػػعرم، مرتدعػػا   

ر إاتتييػػػػػا  وتمػػػػػؾ الدقتاػػػػػت  ترػػػػػمب لم ػػػػػريت  ااكثػػػػػ
  ظيتت  لهت مزمػد مػف رأس المػتؿ  ب رخت  ييود اوهتمتف

  أمػػت TFPومػػف ثػػـ تتيرػػف يدػػت ة اورػػتثمتر وترتدػػن 
ااهيػػػػػػتر الدقتاػػػػػػت   ظيضػػػػػػيق ومزمػػػػػػد ييػػػػػػود اوهتمػػػػػػتف 
ومخدػػض يدػػت ة اورػػتثمتر وييػػدا الريػػود وتػػاخدض 
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TFP ولقػػػػد لػػػػوي  ااخدػػػػتض .TFP   أثاػػػػت  اازمػػػػت
المتليػػػػا ظػػػػح  ػػػػرؽ آرػػػػيت والميرػػػػيؾ واارياتػػػػيف ظػػػػح 

 ترعيات  القرف المتضح .

 المبحث الثاني
 األساس النظري لمنموذج القياسي

 النموذج :افتراضات 
ـ يقػػـو امػػوذو الدرارػػا امػػت اظتػػراض ايتزػػتد يػػت -0

مػػػف مػػػدخميف اواتػػػتو ظيػػػ، بترػػػتخداـ مػػػزمذ مػػػف 
المػػػػدخال  ااوؿ هػػػػو اازػػػػر العمػػػػل  والثػػػػتاح 

 .اازر رأس المتؿ
ويقػػػػتس اازػػػػر العمػػػػل امػػػػت المرػػػػتو  الكمػػػػح  -2

بييػػػـ العمتلػػػا ظػػػح يػػػل رػػػاا يػػػتـ ظيهػػػت اإلاتػػػتو 
الكمػػػػح   يمػػػػت يقػػػػتس ييػػػػـ رأس المػػػػتؿ برزػػػػيد 

 رأس المتؿ المتت  ظح تمؾ الراا .
يدتػػػػرض أف العمميػػػػا اإلاتتييػػػػا تخضػػػػن لتاػػػػتيص  -3

الاػػتتذ اليػػد  لكػػل مػػف العمػػل ورأس المػػتؿ  ظػػح 
اايل القزير  ولكف من ذلؾ يد تخضن العمميا 
اإلاتتييا لتاػتيص أو تزايػد أو ثبػت   نمػا الييػـ 

 ظح اايل الطومل .
  ح ييػػػتد ذو أف التقػػػدـ التقاػػػيدتػػػرض هػػػذا الامػػػو  -4

رػيعز  إلػت   بييا أف الت يػر ظػح اإلاتػتو الكمػح
الت يػػػػػر ظػػػػػح يميػػػػػا رأس  ت يػػػػػر يميػػػػػا العمػػػػػل أو

   أو ت يػػػر يعػػػز  إلػػػت الت يػػػر ظػػػح العوامػػػلالمػػػتؿ
  ظتإلاتتييػػػػػا ااخػػػػر  ومػػػػف بياهػػػػػت التقػػػػدـ التقاػػػػت

الت يػػػػػػػػر ظػػػػػػػػح التقػػػػػػػػدـ  الكميػػػػػػػػا رػػػػػػػػتعيس أيضػػػػػػػػت
هػح  لتقػدـ التقػد التكاولػويح  ظمعممػا االتكاولويح

 معمما اتيما .
يدتػػػػرض أف اارػػػػموا الداػػػػح  لالاتػػػػتو ظػػػػح  -4

اويتزػػػػػػتد الرػػػػػػعود  تخضػػػػػػن لتكاولػػػػػػويح 
Cobb-Douglas. 

 

 :صياغة النموذج وطريقة التقدير
تعتمػػػد الدرارػػػا امػػػت ارػػػتخداـ امػػػوذو المر عػػػت   
الزػػػ ر  نيػػػر الخطيػػػا ظػػػح تقػػػدير اإلاتتييػػػا الكميػػػا 

ظػػػح لعوامػػػل اواتػػػتو ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا الرػػػعوديا 
ـ   وتزػػتغ دالػػا اواتػػتو نيػػر  2102-0971الدتػرة 

 الخطيا ظح الزورة العتما   
    (     )                   ( ) 

قمف N×1رتبت، )  vector  هح متي، xtييا أف 
   Lالمت يرا  التتبعا ) وهمت مت يػراف اازػر العمػل 

  هػػػػح متيػػػػ، مػػػػف   ق  وأف Kواازػػػػر رأس المػػػػتؿ 
  هػػػػػو المت يػػػػػر      وأف  قm×0المعممػػػػػت  رتبتػػػػػ، )

التػػػتبن ) ييػػػـ اواتػػػتو الكمػػػح ق ومتورػػػط، دالػػػا ظػػػح 
   هح مت ير ا واهح.    ق     (     

وظػػح زػػورة ميػػددة رمزمػػا ظػػ ف دالػػا اواتػػتو الرػػتبقا  
يميف زػيتنتهت ظػح زػورة دالػا يػوا دويػالس نيػر 

 ,Judge, et.al 1988, ch12)الخطيػػػا 
[pp.497-514)  

    (     )        
 

      
    

                  ( ) 
  اازػػػػػػػر          اواتػػػػػػػتو الكمػػػػػػػح   ييػػػػػػػا 
  يمهػت تاتمػح لمدتػرة   اازر رأس المتؿ   العمل   

t ( والمعممػػػت  هػػػح        αوياليػػػ  أف دالػػػا ق  
Cobb-Douglas ( ق لهػػػػػػت ادػػػػػػس الزػػػػػػيتنا 2ظػػػػػػح

ق   يمػت ياليػ  أاػ، ظػح 0بتلضبا مثل الزػي ا ظػح )
الزيتنا نير الخطيا ظ ف ادد المعممػت  و تتطػتبق 

 ,Greene)-242بتلضرورة من اػدد المت يػرا     
W., 2012, CH.7, PP222 ,Judge, et. al, 

1988, p.497)   . 
هػػح مت يػػػرا  ا ػػواهيا لهػػت يػػػيـ    ويدتػػرض أف 

وتبػػػػتيف  1ا توزمعػػػػت مرػػػػتقال ومتمػػػػتثال بورػػػػا =موزاػػػػ
 .   ثتب  = 
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ق و يميػػف 0ق  ممتثمػػا لمزػػيتنا ظػػح )2والػػدواؿ ظػػح )
تيوممهت إلت زيتنا خطيػا اف يػد الخطػأ الع ػواهح 
دخػػل ظػػح زػػورة مضػػتظا ولػػيس ظػػح زػػورة ضػػر يا   
وطرمقػػا تقػػدير المر عػػت  الزػػ ر  نيػػر الخطيػػا هػػح 

  وراعرض  Gauss-Newton algorithmطرمقا 
بطرمقا مختزرة لهذه الطرمقا ظح ظل زيتنا اتمػا 

 لدالا اواتتو .
 ق  0لابدأ مف الزي ا العتما ظح المعتدلا )
   (   )                                   

والمر عػػت  الزػػ ر  نيػػر الخطيػػا لتقػػدير متيػػ، 
التػح تػداح ميمػوع مر عػت    هو ييما   المعممت  
 البوايح  

 ( )      [   (   )]'[  

ق2)     [(   )   
يزهيػػت بتلارػػبا  ( ) وظػػح هػػذه اليتلػػا رادتضػػل 

لممعممػػػػػت  وارػػػػػػتو  الم ػػػػػػتقت  بتلزػػػػػػدر   وال ػػػػػػر  
    لمادايا هوالضرور 

  

  
   

  (   )          

  
[   (   )]     (3)  

 (   )  ييػػػػا أف 
هػػػػح مزػػػػدوظا الم ػػػػتقت   ⁄  

 ( )Zق   وبترػػػػػػػػتخداـ       اليزهيػػػػػػػػا رتبتهػػػػػػػػت )
مزدوظا الم تقت     Transposeلت ير إلت مدور 

وااػػػػدمت تقػػػػيـ مزػػػػدوظا الم ػػػػتقت  ااػػػػد ييمػػػػا معياػػػػا 
β  ولػػػػػػػتكف   لممعممػػػػػػػت  

 
  ظ اهػػػػػػػت تعطػػػػػػػح ييمػػػػػػػا  

مزػػػػػػدوظا الم ػػػػػػتقت  ااػػػػػػد تمػػػػػػؾ القيمػػػػػػا أ  تعطػػػػػػح 

Z(  )  ومف ثـ ظ ف ال ر  الضرور  لمتدايا يميف  
 أف ييتا يمت يمح  

 
Z( )'[   (   )]=0        (4ق  

 Taylorبترػتخداـ مترمرػما  (   ) بتقرما الدالػا 
βمػػػػػف الرتبػػػػػا ااولػػػػػح يػػػػػوؿ ييمػػػػػا مبدهيػػػػػا هػػػػػح 

 
   

 هو   tوالتقرما يتت الم تهدة 
 (   )   (  ,  )+[  (    )

   
……….  (    )

   
](    )    (5)  

 و  دختؿ يل الم تهدا   ايزل امت   
 (   )   (     )   (  ) (    )         (6)  

ق  0الدالا اازميا هح الدالا )وييا أف   
   (   ) ق0)                    

ق  ظ ف  0ق ظح )6وبتلتعويض مف )
   (    )   (  ) (    )+                        (7)  

   يميف أف ازيغ اموذو خطح تزور  هووماهت 
              ̅(  )    (  ) (  )                           (8)  

 ييا أف  
 ̅(  )     (    )   (  ) (  )       (     (9  
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والمر عػػت  الزػػ ر  مػػف الامػػوذو الخطػػح التزػػور  
 ق تعطح تقدير اليولا الثتايا لممعممت  الماطويا 8)

  ومقدره هو   وهو   تي  المتي، 

   [ (  )
  (  )]

   (  )   ̅(  ) 
[ (  )

  (  )]
   (  )

 [   (    )]       =       (01)  
 تعطح   التقدير    Gauss-Newton algorithmمف طرمقا  nوبترتمرار تمؾ العمميا ظ ف الميتولا ريـ 

           [ (  )
  (  )]

   (  )
 [   (    )]    (11) 

ومػػػف          وااػػػدمت ييػػػدا التقػػػترا ظػػػ ف   
 ق ظ ف  ر  الدريا ااولت لمادايا وهو    00)

 (  )
 [   (    )]    

يػد تاػتظر    وبد أف يتيقق   وظح هذه اليتلػا ظػ ف 
ييمػػا زػػ ر  ميميػػا أو ييمػػا زػػ ر  اتمػػا   ولكاهػػت 

 لف تاتظر ييما اظمت .
لتقػػدير المر عػػت  الزػػ ر    var-covarومزػػدوظا 

 نير الخطيا ايزل اميهت مف المزدوظا  
 ̂=  [ ( )  ( )]   

 ييا أف تبتيف اوايدار   

   
 ( )

   
 

وهػػػح المعمومػػػا التػػػح ترػػػتخدـ ظػػػح اختبػػػتر الدػػػروض 
  وظح تقدير ظترا  الثقا .

 

 المبحث الثالث
تقاادير دالااة االنتاااج باسااتخدام المربعااات 

 الصغرى غير الخطية 
ظػػح هػػذا اليػػز  اعػػرض تقػػدير دالػػا اواتػػتو وماهػػت 
اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اواتػػتو لاليتزػػتد الرػػعود  

ـ   وييتػػو  هػػذا المبيػػا امػػت 2102-0971لمدتػػرة 
ادة اقت  هح  أوو   تقدير دالا اإلاتتو نير الخطيا 
  ثتايت تقدير اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو مػف دالػا 

Cobb-Douglas لخطيػا   ثتلثػت ارػا الامػو نير ا
التح يدررهت العمل ورأس المػتؿ واإلاتتييػا الكميػا مػف 

أاطػ   Eviews (6)معدؿ الامو.ومخريت  براتمذ 
 التقديرا  التتليا .

 :قدير دالة كوب دوجالس غير الخطيةأوال : ت
(     )    : Cobb-Douglasالنموذج غير الخطي لدالة        

    
      

 (0جدول )
Dependent Variable: Y   

Method:non- Least Squares   

Included observations: 43   

Convergence achieved after 1 iteration  

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Y=C(1)*L^C(2)*K^C(3)   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 1.862236 0.099344 18.74533 0.0000 

C(2) 0.337862 0.035673 9.471159 0.0000 

C(3) 0.459653 0.027962 16.43848 0.0000 

R-squared 0.962157 Mean dependent var 0.573418 

S.E. of regression 0.047514 Akaike info criterion -3.188384 

Durbin-Watson stat 1.057741    
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 هح   Gauss-Newton algorithmنير الخطيا المقدرة بترتخداـ  Cobb-Douglasودالا 
    (     )       

    
                               

 غير الخطية Cobb-Douglas(: اختبار سكون البواقي المقدرة من دالة 2جدول )
 

Null Hypothesis: RES_COB has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.917216  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.600987  
 5% level  -2.935001  
 10% level  -2.605836  
           

-Cobb(  نجااااد أن بااااواقي دالااااة 2ماااان جاااادول )
Douglas  ساااااكنة فااااي المسااااتوى ألن إحصااااا ية

وهػح أكثػر رػتلبيا  t=-4.917216اوختبتر وهح   
% والتػػح 0مػػف القيمػػا اليريػػا ااػػد مرػػتو  معاويػػا 

  ولهذا ييوف المزمذ الخطػح  3.600987 -ترتو  
ويميػا   Lويميا العمػل  yمف اإلاتتو الكمح اليقيقح 

متكتممػػػػا مػػػػف ادػػػػس الرتبػػػػا   وازػػػػمب  Kرأس المػػػػتؿ 
 لدخوؿ اوايدار نير الخطح .

المقدرة Cobb-Douglasاختبتر إذا يتا  الدالا -2
متيتارػػا   nonlinear least squaresبوارػػطا 

وخضػوع الدالػا  1.8مف دريا و تختمف معاويت اػف 
 لقتاوف تاتيص نما الييـ  

اااػػت يمعاػػت مرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح  0.8يريػػن اختيػػتر 
بتلاربا لمعمل وبتلاربا لرأس المتؿ ظيػتف الميمػوع = 

  ولهػػػػػػػذا  1.8وواضػػػػػػػب أاهػػػػػػػت تقرمبػػػػػػػت =  1.79750
 والتقدير هو     Wald testأيرمات 

Wald Test:   

Equation: Untitled  

    
    
Test Statistic Value df Probability 

    
    
F-statistic 0.005410 (1, 40) 0.9417 

Chi-square 0.005410 1 0.9414 

    
    
Null Hypothesis Summary:  

    
    
Normalized Restriction =0) Value Std. Err. 

    
    
-0.8 + C(2) + C(3) -0.002485 0.033781 

و هذا  ي ير إلت أف الدالا متيتارا مػف الدريػا أيػل     
  أ  أف  1.798=1.459+1.341مػػػػػػف الوايػػػػػػد = 

  ومػف  1.8دالا اواتتو متيتارا تقرمبػت مػف دريػا =
ثـ ظ ف هذه القيما تدرر بأف مضتادا يل مػف العمػل 
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L  ورأس المػػػػػتؿK  معػػػػػت وظػػػػػح ادػػػػػس الويػػػػػ  و ػػػػػادس
% يدضح إلت مضتادا اإلاتتو الكمػح 0الاربا ولتكف

%   ولهػذا ظػ ف التقػديرا  مػف العياػا تؤمػد 1.8باربا 
خضػػػوع اويتزػػػتد الرػػػعود  لتاػػػتيص نمػػػا الييػػػـ   

زػػػػػػػتد ظييػػػػػػػا أف إيزػػػػػػػتهيا اختبػػػػػػػتر خضػػػػػػػوع اويت
 =F   الرػػػػػػػػػػعود  لتاػػػػػػػػػػػتيص نمػػػػػػػػػػػا الييػػػػػػػػػػػـ هػػػػػػػػػػػح

مػػػت رظػػػض ظػػػرض وهػػػح و تقػػػدـ دلػػػيال ا0.005410
العػػػػػدـ بخضػػػػػوع اويتزػػػػػتد الرػػػػػعود  لتاػػػػػتيص نمػػػػػا 

 ـ .2102-0971الييـ ظح الدترة 
مرونااة اإلنتاااج بالنساابة لكاال عاماال ماان عواماال 

 اإلنتاج : 
 حيث أن دالة االنتاج المقدرة :

                            
 ظ اات ارتاتذ ماهت التقديرا  التتليا  

=  تو بتلارػػػػػػػػػػػػػػػػبا لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػلرواا اإلاتػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػ أوال :
 ل ػػػػػ  يميا العمػػ تدة ظت ير إلت أف يل زم1.33786

 
 

  من ثبت  العوامل ااخر  ) يميا رأس % 01باربا
المػػػػتؿ وتكاولوييػػػػت اإلاتػػػػتو قأد  إلػػػػت زمػػػػتدة اإلاتػػػػتو 
الكمػػػػػػػح ظػػػػػػػح الرػػػػػػػعوديا ظػػػػػػػح ظتػػػػػػػرة الدرارػػػػػػػا بارػػػػػػػبا 

3.3786. % 
مرواػػػػػػا اإلاتػػػػػػتو بتلارػػػػػػبا لػػػػػػرأس المػػػػػػتؿ =  ثانيااااااا :

1.45965 
ت ػير إلػت أف يػل زمػػتدة ظػح يميػا رأس المػتؿ  بارػػبا 

) يميػػػا العمػػػل %   مػػػن ثبػػػت  العوامػػػل ااخػػػر  01
قأد  إلػت زمػػتدة اإلاتػتو الكمػح ظػػح وتكاولوييػت اإلاتػتو

 % .4.5965الرعوديا ظح ظترة الدرارا باربا 
ارػػبا لكػػل بتل ومػػف ثػػـ ييػػوف اإلاتػػتو الكمػػح نيػػر مػػرف 

  ولكاػػػ، أكثػػػر يرترػػػيا مػػػف العمػػػل ومػػػف رأس المػػػتؿ
 .با لرأس المتؿ اا، بتلاربا لمعملبتلار

اإلاتتو اليد  لمعمل واإلاتتو اليد  لراس المتؿ ظح 
 اويتزتد الرعود   

Mpl_cobدالػػػػػػػػا اإلاتػػػػػػػػتو اليػػػػػػػػد  لمعمػػػػػػػػل هػػػػػػػػح  

  

  
 (             )                             ×  

 
 

   Mpk_cobودالا اواتتو اليد  لرأس المتؿ   
  

  
 (             )                   0.8558683    ×  

 
 

 

ايزػل امػت اواتػتو  L  K  Yوبتلتعويض بقػيـ 
اليػػػد  لكػػػل مػػػف العمػػػل ورأس المػػػتؿ ظػػػح اويتزػػػتد 

نيػر  Cobb-Douglasالرعود  والمقدرة مػف دالػا 
 . 2102- 0971الخطيا والقيـ المقدرة ظح الدترة 

 ومف الواضب مف تمؾ الدواؿ الم تقا أف اواتتو
  

 
  لكل مػف العمػل ورأس المػتؿ متاػتيص العياح اليد 
 امت اإليزت ا  الوزديا لكل و  ق ييت3واليدوؿ )

المتؿ  ساإلاتتو اليد  لمعمل واإلاتتو اليد  لرأ مف
لكػػػػػػػال  الزماػػػػػػت المرػػػػػػػتر ق0) وال ػػػػػػيل البيػػػػػػػتاح ريػػػػػػـ

 .الاتتييف
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 ( الخصا ص الوصفية لإلنتاج الحدي لمعمل واإلنتاج الحدي لرأس المال3جدول )
  

  
 

  

  
 STATISTICS 

2.141755 0.421882 Mean 

2.196276 0.352658 Median 

3.442003 0.750308 Maximum 

1.327224 0.285823 Minimum 

0.484654 0.158548 Std. Dev. 

0.277373 1.065055 Skewness 

2.952628 2.519454 Kurtosis 

0.555393 8.543194 Jarque-Bera 

0.757527 0.013959 Probability 

92.09546 18.14091 Sum 

9.865375 1.055776 Sum Sq. Dev. 

43 43 Observations 

 إلنتاج الحدي لمعمل ورأس المال (0شكل )
قاإليزػػػػت ا  الوزػػػػػديا 3االيػػػػ  مػػػػف يػػػػػدوؿ )

 MPLق لإلاتػػػػتو اليػػػػد  لمعمػػػػل 0وال ػػػػيل البيػػػػتاح )
  أف اإلاتػػػػػتو MPKواإلاتػػػػػتو اليػػػػػد  لػػػػػرأس المػػػػػتؿ 

اليد  لرأس المتؿ أكبر مػف اإلاتػتو اليػد  لمعمػل   
ويميػػػػػػف تدرػػػػػػير ذلػػػػػػؾ أف مرػػػػػػتو  التقػػػػػػدـ والمعرظػػػػػػا 

ظػػح رأس المػػػتؿ  embodiedالتكاولوييػػا المتضػػماا 
هػػػػت ظػػػػح العمػػػػل   ظتلمممكػػػػا العياػػػػح أامػػػػت  مػػػػف اظيرت

ومعػػدا  وأدوا  متزالػ  مرػتوردة لػرأس المػتؿ )آو  
لػػػػدوؿ ااور يػػػػا   وورػػػػيمت مػػػػف اإاتػػػػتو ق مػػػػف الخػػػػترو
  واآلو  المرتوردة مػف تمػؾ الػدوؿ والوويت  المتيدة

تعيػػس مرػػتو  تقػػدمهت العممػػح والداػػح   ويػػذلؾ ظػػ ف 
  اتظا لمعمتلا الرػعوديالمممكا مرتوردة لمعمتلا بتإلض
ر يا )مزػر وااردف ػػػػػػػػػػوالعمتلا المرتوردة مف دوؿ ا

ثالق ودوؿ ياػػػػػوا وياػػػػػوا  ػػػػػرؽ آرػػػػػيت س مػػػػػػػػػػػػػػػوتوا
بتكرتتف و ايالديش والهاد ورػيروايت والدمبػيف مػثالق )

والعمتلػػػػا القتدمػػػػا مػػػػف تمػػػػػؾ الػػػػدوؿ تعيػػػػس مرػػػػػتواهت 
العممػػػػح والداػػػػح   وهػػػػو مرػػػػتو  يقػػػػل اػػػػف المرػػػػتو  
الماػػػػتظر ظػػػػح دوؿ أوروبػػػػت والوويػػػػت  المتيػػػػدة   ممػػػػت 
ياعيس ظح اإلاتتييا اليديا لكل اتمل يرا موطف 

ورػػػػػطا لإلاتػػػػػتو يدومػػػػػ، إلػػػػػت المممكػػػػػا . ظتلقيمػػػػػا المت
أمثػػػػػػتؿ القيمػػػػػػا  5اليػػػػػػد  لػػػػػػرأس المػػػػػػتؿ تزمػػػػػػد اػػػػػػف 

المتورػػػطا لإلاتػػػتو اليػػػد  لمعمػػػل  المقػػػدرة مػػػف دالػػػا 
Cobb-Douglas  نيػػػػر الخطيػػػػا ظػػػػح المممكػػػػا ظػػػػح

 قـ .  2101-0971ظترة الدرارا )
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ثانيا تقدير اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج من دالة 
Cobb-Douglas : غير الخطية 

اتتييػػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػػا لعوامػػػػػػػػػػل اإلاتػػػػػػػػػػتو لتقػػػػػػػػػدير اإل
ومرػػػػتهمتهت الارػػػػبيا ظػػػػح تدرػػػػير الزمػػػػتدة ظػػػػح الاػػػػتتذ 

قـ   2102-0971الميمػػػػت اليقيقػػػػح ظػػػػح المممكػػػػا )
رػػػػيتـ أوو تقػػػػدير الييػػػػـ الكمػػػػح لمرػػػػتهما يػػػػل مػػػػف 
العمػػػل ورأس المػػػتؿ ظػػػح اإلاتػػػتو الكمػػػح  لممممكػػػا ظػػػح 
الدتػػػػرة ميػػػػػل البيػػػػػا ثػػػػػـ يػػػػتـ تقػػػػػدير الييػػػػػـ الكمػػػػػح 

 اتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو .  لمرتهما اإل

ورأس المااال فااي  [ تقاادير مساااهمة العماال0]  
 اإلنتاج الكمي: 

× مرػػػتهما العمػػػل = مرواػػػا اإلاتػػػتو بتلارػػػبا لمعمػػػل 
 معدؿ امو يميا العمل 

مرػػتهما رأس المػػتؿ = مرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح بتلارػػبا 
والمرواػت  معدؿ امػو يميػا رأس المػتؿ × لمتؿلرأس ا
دويػالس نيػر الخطيػا  ثتبتػا -مف دالػا يػواالمقدرة 
 هح  

ق هػح 0أوو مرواا اإلاتتو الكمح لمعمػل )مػف يػدوؿ )
        C(2))المعمما 

    =  

  
 

 

 
  ( )                 

أوال مرونااة اإلنتاااج الكمااي لاارأس المااال )ماان جاادول 
     : )C) 3( هي المعممة)0)

   =  

  
 

 

 
  ( )                

 

 ومف الواضب أف 
ق       )مرواػػػػػػػا اإلاتػػػػػػػتو الكمػػػػػػػح لػػػػػػػرأس المػػػػػػػتؿ   

و ارػػػػػػبا  ق    )مرواػػػػػػا اإلاتػػػػػػتو الكمػػػػػػح لمعمػػػػػػل   >

=       

       
  ×011

   
   =  36.14752512    %   

ظتإلاتػػػتو الكمػػػح ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا الرػػػعوديا أكثػػػر 
يرتريا لمت ير ظح رأس المػتؿ ااػ، لمت يػر ظػح يميػا 

% 0العمػػػل   ظتلزمػػػتدة ظػػػح رزػػػيد رأس المػػػتؿ بارػػػبا 
قـ أظضػػػت إلػػػت 2102-0971خػػػالؿ ظتػػػرة الدرارػػػا )

% تقرمبػػت 146زمػتدة ظػػح اإلاتػػتو الكمػح بارػػبا يػػوالح 
  مػػن ثبػػت  يميػػا العمػػل   ظػػح يػػيف أف زمػػتدة يميػػا 

% من ثبػت  رزػيد رأس المػتؿ خػالؿ 0العمل باربا 
الكمػػػح بارػػػبا ادػػػس الدتػػػرة يدضػػػح إلػػػت زمػػػتدة اإلاتػػػتو 

 .% تقرمبت1.338يوالح 
     ظ ذا يتف   معدؿ امو يميا العمل = 

   
  =     

     معدؿ امو يميا رأس المتؿ =

   
  =   

ظػػػػيميف تقػػػػدير الييػػػػـ الكمػػػػح لمرػػػػتهما العمػػػػل ظػػػػح 
اإلاتػػػػػػتو الكمػػػػػػح مػػػػػػف التقػػػػػػدير نيػػػػػػر الخطػػػػػػح لدالػػػػػػا 

Cobb-Douglas   ورمػػػػػػػػػزه هػػػػػػػػػوcl_cob  مػػػػػػػػػف  
 المعتدلا   

Cl_cob =         
و تقػػػػػدير الييػػػػػـ الكمػػػػػح لمرػػػػػتهما رأس المػػػػػتؿ ظػػػػػح 
اإلاتػػػػػػتو الكمػػػػػػح مػػػػػػف التقػػػػػػدير نيػػػػػػر الخطػػػػػػح لدالػػػػػػا 

Cobb-Douglas   ورمػػػػػػػػزه هػػػػػػػػوck_cob  مػػػػػػػػف  
 المعتدلا   

Ck_cob =         
   ثانيا :تقدير اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج

وييػػوف تقػػػدير الييػػػـ الكمػػػح لمرػػػتهما اإلاتتييػػػا 
الكميػػػا لعوامػػػل اإلاتػػػتو ظػػػح  امػػػو اإلاتػػػتو الكمػػػح مػػػف 

ورمػزه  Cobb-Douglasالتقدير نير الخطح لدالػا 
 مف المعتدلا ااتيا   TFP_cobهو  

TFP_cob=  –(       )  (         ) 
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   معػػػدؿ امػػػو الاػػػتتذ اإليمػػػتلح اليقيقػػػح   ييػػا 
قظػػح المميػق ييتػػو  امػت التقػػدير الكمػػح 4واليػدوؿ )

لمارػػػا المهويػػػا التػػػح يرػػػتهـ بهػػػت العمػػػل ورأس المػػػتؿ 
واإلاتتييػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػل اواتػػػتو ظػػػػح امػػػػو اواتػػػػتو 
الكمػػح اليقيقػػح ظػػح المممكػػا العر يػػا الرػػعوديا مقػػدرة 

نيػػر الخطيػػا   ومػػف   Cobb-Douglasمػػف دالػػا 
 تمؾ التقديرا  يالي  أف  

إف اربا مرتهما العمػل ظػح امػو اإلاتػتو الكمػح  [ 0] 
يتاػػ  مويبػػا ظػػح يميػػن الرػػاوا    بيامػػت يتاػػ  
ارػػػػبا مرػػػػتهما  رأس المػػػػتؿ رػػػػتلبا ظػػػػح بعػػػػض 

تهما العازػػػػر الرػػػػاوا    وييػػػػا أف ارػػػػبا مرػػػػ
مرواػا اإلاتػتو الكمػح اتتيا اػف يتزػل ضػرا )

ق   معػػػدؿ الامػػػو ظػػػح يميػػػا العازػػػر× ازػػػر لمع
عازػػر )لكػػل مػػف العمػػل ومرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح لم

-Cobbورأس المػػػػػػػػتؿ ق والمقػػػػػػػػدرة مػػػػػػػػف دالػػػػػػػػػا 
Douglas  نيػػػػر الخطيػػػػا مويبػػػػا ) يمػػػػت ت ػػػػير

 ق   ظػػ ف رػػتلبيا ارػػبا مرػػتهما0تقػػديرا  يػػدوؿ 
اازر رأس المتؿ ظح معدؿ اإلاتتو الكمت ترين 
إلت أف معدؿ امػو يميػا رأس المػتؿ يتاػ  رػتلبا 

 . ظح تمؾ الراوا 

 [ إذا ارتثايات الراوا  التح يتف معدؿ امو يميا 2] 
  0973 رأس المتؿ ظيهت رػتلبا ) وهػح الرػاوا      

 0987إلػػت 0984  والرػػاوا  0980  0975
ق   2110  اػػػػػػػتـ 0994واػػػػػػػتـ  0991واػػػػػػػتـ 

ظػػ ف  ارػػبا مرػػتهما العمػػل ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح 
اػػػف ارػػػبا   –لمقػػػدرة تقػػػل ظػػػح يميػػػن الرػػػاوا  ا

المػتؿ ظػح اإلاتػتو الكمػح  مرػتهما اازػر رأس
 ويعز  ذلؾ يميت إلت أف  

   تػتو )أق أف اإلاتتو اليد  لرأس المتؿ أامػت مػف اإلا 
 قق0 يل )) اليد  لمعمل ظح يل الراوا  

)اق أف مرواػػػا اإلاتػػػتو الكمػػػح بتلارػػػبا لػػػرأس المػػػتؿ 
أكبػػػػر مػػػػف اظيرتهػػػػت بتلارػػػػبا لمعمػػػػل ظػػػػح رػػػػاوا  

يرترػػػػػيا الدرارػػػػػا   ظيمػػػػػت رػػػػػبق اإل ػػػػػترة ظػػػػػ ف 
اإلاتتو الكمح بتلاربا لرأس المتؿ يتا  أكبر مف 
يرترػػػيا اإلاتػػػتو بتلارػػػبا لمعمػػػل   ظػػػح المممكػػػا 

 العر يا الرعوديا خالؿ ظترة الدرارا .
ق اإليزت ا  الوزديا لارػا 4وييتو  يدوؿ )

كميػا مرتهما يل مف العمل ورأس المػتؿ واإلاتتييػا ال
كمػح اليقيقػح اإلاتػتو ال لعوامل اواتتو ظح معدؿ امػو
   لممممكا ظح ظترة الدرارا .

 (اإلحصا ات الوصفية لممساهمات النسبية لكل من العمل4جدول )
 ورأس المال واإلنتاجية الكمية لعوامل االنتاج في معدل نمو اإلنتاج الكمي

نسبت مساهمت اإلنتاجٍت 

 انكهٍت نعوامم االنتاج
 STATISTICS نسبت مساهمت انعمم رأس انمالنسبت مساهمت 

0.842822 0.116784 0.040393  Mean 

0.913408 0.065105 0.023728  Median 

1.575247 2.323972 0.226014  Maximum 

-1.367474 -0.642552 0.004755  Minimum 

0.438246 0.431012 0.045117  Std. Dev. 

-3.265223 3.278614 2.380160  Skewness 

17.14169 18.03283 9.126494  Kurtosis 

424.6099 470.7205 105.3405  Jarque-Bera 

0.000000 0.000000 0.000000  Probability 

35.39853 4.904944 1.696526  Sum 

7.874438 7.616622 0.083459  Sum Sq. Dev. 

42 42 42  Observations 
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 ق يتضب أف 4مف يدوؿ )
[ متورػػػا ارػػػبا مرػػػتهما اإلاتتييػػػا الكميػػػا لعوامػػػل 0]

اواتػػػػػتو ظػػػػػح معػػػػػدؿ امػػػػػو اواتػػػػػتو الكمػػػػػح  هػػػػػح 
) رػػتلا ق ويػػد  -0.367  بيػػد أداػػت =1.843

  وبػػػػػػػػػػػػػػتلطبن إذا زاد   0.57524أيزػػػػػػػػػػػػػػح = 
ظػػػ ف مرػػػتهما اازػػػر  0مرػػػتهما اازػػػر اػػػف 
ف ميموع المرتهمت  الاربيا آخر تكوف رتلبا ا

=0 . 
[ أف اازػػػر رأس المػػػتؿ يػػػأتح ظػػػح المريػػػز الثػػػتاح 2]

يعازػػػر مػػػؤثر امػػػت الامػػػو ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا 
  وبيػػػد  1.00678الرػػػعوديا بمتورػػػا ارػػػبا = 

) رػػػػتلاق وبيػػػػد أيزػػػػت =  -1.6426أداػػػػت = 
2.234 . 

[ أف مرتهما اازر العمل ظح معدؿ امو اإلاتتو 3]
 1.11476وبيػػد أداػػت = 1.141393الكمػػح = 

 .  1.226وبيد أيزت = 
 

ثالثااا نسااب النمااو التااي يفساارها كاال ماان العماال 
  ورأس المال واإلنتاجية الكمية من معدل النمو

وظػػح هػػذا اليػػز  ايػػتوؿ تقػػدير ارػػبا الامػػو التػػح 
يرػػػتهـ بهػػػت يػػػل مػػػػف العمػػػل ورأس المػػػتؿ واإلاتتييػػػػا 
الكميا لعوامل اإلاتتو ظح المعدؿ الرػاو  لامػو الاػتتذ 

الرػػػعوديا ظػػػح الميمػػػح اليقيقػػػح ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا 
 .قـ0971-2104الدترة )

ق ظػػح مميػػق الدرارػػا  الارػػبا 5يوضػػب اليػػدوؿ )
الاػػتتذ الميمػػت اليقيقػػح التػػح تعػػز  إلػػت يػػل مػػف امػػو 

مػػػػف العمػػػػل ورأس المػػػػػتؿ واإلاتتييػػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػػل 
اإلاتػػػتو  وايزػػػل امػػػت تمػػػؾ الارػػػا بضػػػرا الارػػػبا 

ق (gمعػدؿ الامػو× التح يرتهـ بهت العازر ظح الامو 
 ومف ثـ ايزل امت الارا التتليا 

 [0 ]GL  ارػػػبا الامػػػو التػػػح يرػػػتهـ بهػػػت العمػػػل ظػػػح  
 اواتتو الكمح اليقيقح . معدؿ امو

[2   ]GK  ارػػبا الامػػو التػػح يرػػتهـ بهػػت رأس المػػتؿ  
 ظح معدؿ امو اواتتو الكمح اليقيقح .

[3 ] GTFP  ارػػبا الامػػو التػػح ترػػتهـ بهػػت اإلاتتييػػا  
الكميػػػا لعوامػػػػل اواتػػػػتو ظػػػح معػػػػدؿ امػػػػو اواتػػػػتو 

 الكمح اليقيقح.
  هػػػح معػػػدؿ امػػػو اواتػػػتو الكمػػػح  Gوييػػػا أف  

 اليقيقح وهح تيقق الميموع التتلح  
             

ق  ظػػح مميػػػق الدرارػػا امػػػت القػػػيـ 5وييتػػو  يػػػدوؿ )
 المقدرة لتمؾ الارا .

ق يوضػػب المرػػتر الزماػػح لمعػػدو  الامػػو 2وال ػػيل )
ورأس المػػػػػػػػػػػػتؿ    التػػػػػػػػػػػػح يرػػػػػػػػػػػػتهـ بهػػػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػػػل 

ظػػح معػػدؿ امػػو اواتػػتو  GTFPواإلاتتييػػا الكميػػا  
   Gالكمح 
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 (: المسار الزمنى لممساهمات في معدل النمو2شكل )

 

هذا الشكل يوضح المساار الزمناي لسامون عناصار و 
  م2102-0971النمو في المممكة في الفترة 

 G[ رموؾ معدؿ الامو الكمح   0]
 GK[ رموؾ معدؿ الامو الذ  يعز  لرأس المتؿ  2]

 GL[ رموؾ معدؿ الامو الذ  يعز  إلت العمل   3]
ورموؾ معدؿ الامػو الػذ  يعػز  إلػت اإلاتتييػا الكميػا 

ق  3يوضي، مادردا ال يل ) GTFPلعوامل اإلاتتو 

 

 TFPالمفسر بواسطة  gdp( معدل النمو في 3شكل )
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( ٌوضح اإلحصاءاث انوصفٍت نهنسب انتً ٌفسرها انعمم ورأس انمال واإلنتاجٍت انكهٍت من 5وانجدول )

 االنتاج انحقٍقً : معدل اننمو انكهً فً
 

( نهنسب انتً ٌفسرها انعمم ورأس انمال واإلنتاجٍت انكهٍت5جدول )  

 من معدل اننمو انكهً فً االنتاج انحقٍقً

 G GK GL GTFP 

 Mean 5.007143 2.307865 0.249181 2.450097 

 Median 5.000000 0.244461 0.085879 3.026826 

 Maximum 23.10000 53.68375 3.774415 23.41597 

 Minimum -10.50000 -1.974370 -1.612562 -31.58867 

 Std. Dev. 7.178912 8.606719 0.837947 7.746856 

 Skewness 0.573038 5.316672 2.583068 -1.711015 

 Kurtosis 3.873115 31.83414 11.81539 11.04732 

     

 Jarque-Bera 3.632688 1652.833 182.7002 133.8219 

 Probability 0.162619 0.000000 0.000000 0.000000 

     

 Sum 210.3000 96.93033 10.46559 102.9041 

 Sum Sq. Dev. 2113.008 3037.100 28.78837 2460.565 

     

 Observations 42 42 42 42 

 

ق ق يتضػػػب مػػػت 5يػػػدوؿ ) ومػػػف الاتػػػتهذ المقػػػدرة ) مػػػف
 يمح  

[ أف الارػػبا التػػػح يدرػػرهت يػػػل اتمػػل مػػػف العوامػػػل 0]
الثالثا مف امو اواتتو الكمح تت ير مف راا إلػت 
أخػػػر  وهػػػح ليرػػػ  ارػػػبا ثتبتػػػا اف تمػػػؾ الارػػػبا 

ف رػػػاا إلػػػت أخػػػر  هػػػح  اتػػػتو اوامػػػل مت يػػػرة مػػػ
  مرواػػا اإلاتػػتو بتلارػػبا لهػػذا ومػػف تمػػؾ العوامػػل

ومعػدؿ الرػاو  لهػذا العتمػل  ولعتمل ومعدؿ الاما
 .امو اإلاتتو الكمح اليقيقح

[ رنػػػػـ أف اإلاتتييػػػػا الكميػػػػا لعوامػػػػل اإلاتػػػػتو هػػػػح 2]
العازػػر ااكبػػر الػػذ  يرػػتهـ ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح 

ق لمدتػػػػػػػرة 5يػػػػػػػدوؿ )0.842822 (بمتورػػػػػػا =  
يمهػػػػػػػػت إو أف معػػػػػػػػدؿ الامػػػػػػػػو المدرػػػػػػػػر بوارػػػػػػػػطا  

رػػاا  اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اواتػػتو يتقمػػا مػػف
ق  GTFPإلت أخر  يمت يوضب ال يل البيػتاح )

 ق.3ظح  يل )
 

 ق يتضب أف  5ومف يدوؿ )
[  متورػػػػػػػا معػػػػػػػدؿ الامػػػػػػػو ظػػػػػػػح الاػػػػػػػتتذ اليقيقػػػػػػػح               3]

 % ييا  5.117043= 
 0.249181يرتهـ العمل ظح هذا المعدؿ بمقدار = 

 %4.977%  باربا   = 
يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهـ رأس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار             = 

 %46.190%      باربا  =  2.307865
%    بارػبا    2.450097=    بمقػدا  TFPترػتهـ 

=932.48   % 
.................................................. 

 %011% باربا  =5.117043=    وعالميم
مبػػت) والتػػح تميػػز  بمعػػدؿ [ ظػػح يميػػن الرػػاوا  تقر 4]

ظػح امػو  TFPق يتا  اربا مرػتهما امو مويا
اواتػػتو الكمػػح اليقيقػػح أكبػػر مػػف مرػػتهما العمػػل 

 .مرتهما رأس المتؿ ظح معدؿ الامو أو
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 المبحث  الرابع
 TFPعنصر النمو والعنصر الدوري في 

يرتهدؼ هذا المبيػا  تيميػل تقرػيـ اإلاتتييػا الكميػا 
لعوامػػػػل اإلاتػػػػتو إلػػػػت ميواتتهػػػػت المختمدػػػػا   والتقرػػػػيـ 
الػػػػذ  يتدػػػػق اميػػػػ، اويتزػػػػتديوف هػػػػو أف معػػػػدؿ امػػػػو  

TFP     ياقرـ إلت ثالا ميوات 
Growth componentمكاااون نماااو [ 0] وهػػػذا  : 

-secular treالميوف يمثل العازر اإلتيػتهح 
nd  ظح  TFP  وهو أهػـ اازػر ااػ، الميػوف  
الذ  يعيس  permanent componentالداهـ 

أثػػػر العوامػػػل طوممػػػا اايػػػل )نيػػػر تػػػراكـ اوامػػػل 
اواتتو ق امت معػدؿ الامػو ظػح اايػل الطومػل   

 .   ولارمز ل، بتلرمز 
وهػػػذا  Cyclical componentمكاااون دوري [ 2]

الميػػوف هػػو الػػذ  يدرػػر التقمبػػت  يزػػيرة اايػػل 
ويتزػػتد وهػػو مدرػػر رهيرػػح لػػدورة ااامػػتؿ ظػػح ا

التػػح تيػػدا ظػػح اويتزػػتد الكمػػح   وهػػو اازػػر 
  temporary changes يمثل الت يػرا  المؤيتػا

ظػػػح دالػػػا اواتػػػتو ظػػػح اويتزػػػتد   ولارمػػػز لهػػػذا 
 .   الميوف بتلرمز 

 random componentمكاااون عشاااوا ي [ 3]
-noise compoوهػو يمثػل اازػر اإلزاػتو  

nent  ويدتػػػرض أف خزتهزػػػ، هػػػح    ورمػػػزه  
 ادػس خزػتهص يػػد الخطػأ الع ػػواهح ظػح امػػوذو

 . اوايدار ومخضن لادس اوظتراضت 
وامػػػػت هػػػػذا ظػػػػ ف ميواػػػػت  معػػػػدؿ الامػػػػو المدرػػػػر 

 بتإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو هح  
                

ق ظػػػح المميػػػق  ييتػػػو  امػػػت تقػػػدير 6واليػػػدوؿ )
ميوات   معدؿ الامو الراين لإلاتتييػا الكميػا لعوامػل 

وتقرػػػػيمتت، الثالثػػػػا  وهػػػػح الميػػػػػوف      اواتػػػػتو 
  والميػػوف    الػػدور  طومػػل اايػػل أو ميػػوف الامػػو 

والميػوف الع ػواهح    الدور  المرتبا بدورة ااامتؿ 
ااػػد أ   TFPو معػػدؿ الامػػو الػػذ  يعػػز  إلػػت      

 راا ييقق المعتدلا   

GTFP= TREND COMPONENT(  ) +CYCLICAL COMPONENT (   ) + 

NOISE COMPONENT(   ) 
 

.اإلحصاءاث انوصفٍت نتهك انمكوناث( ٌحتوي عهى 6وجدول )  

TABLE (6)Descriptive Statistics 
 

Variable                                                N     Mean   Median  Tr Mean    StDev    SE Mean 

GTFP                                                   43     2.45        2.89     2.85           7.65          1.17 

TREND COMPONENT                     43     2.451      2.451    2.451        1.520        .232 

CYCLICAL COMPONENT              43     0.039       0.447    0.052       1.412         .215 

NOISE COMPONENT                      43    -0.039198  0.46     0.11         7.26            .11 

Variable                                    Min       Max        Q1         Q3 

GTFP                                       -31.59    23.42     0.09       6.31 

TREND COMPONENT          -0.091    4.993    1.120    3.783 

CYCLICAL COMPONENT    -2.133    1.953   -0.920    0.652 

NOISE COMPONENT            -29.85    22.70    -2.77     2.10 
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GTFP= TREND COMPONENT(  ) +CYCLICAL COMPONENT (   ) + 

NOISE COMPONENT(  ) 
 

ق ظػ ف   متورػا 6ومف يدوؿ اإليزػت ا  الوزػديا)
  ومتورػػػػػػػػا   12.45=  (  )الميػػػػػػػػوف اإلتيػػػػػػػػتهح  

= (   معدؿ الامو المدرر بوارػطا الميػوف الػدور   

=  (  )  ومتورػػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػػوف الع ػػػػػػػػػػواهح  1.139
وميمػػوع تمػػؾ الميواػػت  يعطػػح ارػػبا الامػػو  -1.14

 التح تدررهت اإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو      
GTFP= (  ) +(  )+ (  )=2.451+0.039+(-0.04)=2.45 

-TREND COوياليػػ  أف الميػػوف اإلتيػػتهح
MPONENT(  )  مػػػػف 011وهػػػػو يمثػػػػل تقرمبػػػػت %

  وأف  TFPييمػػػػػػا معػػػػػػدؿ الامػػػػػػو المدرػػػػػػر بوارػػػػػػطا 
 CYCLICAL COMPONENTالميػوف الػدور  )

-NOISE COMPيم يػػػ، الميػػػوف الع ػػػواهح  ) 
ONENT(  )ف ثػػـ ظػػ ف الامػػو المدرػػر بوارػػطا   ومػػ

TFP  يريػػػػن إلػػػػت اوامػػػػل ايتزػػػػتديا يقيقيػػػػا طوممػػػػا
 اايل ولير  اوامل دورما يزيرة اايػل أو اوامػل

درػػػػر أف التقمبػػػػػت  ظػػػػػح   ور مػػػػػت ظػػػػ ف هػػػػػذا يا ػػػػواهيا
بعػػػد الػػػتخمص مػػػػف  GTFPالزماػػػػح  المرػػػتر ماياػػػت

الػػػػػذ   GTFPهػػػػػو ادرػػػػػ، ماياػػػػػت الميػػػػػوف الػػػػػدور  
 يعيس اوتيته العتـ .

 وبيانيا :
GTFP(مكونات معدل النمو المفسر بواسطة 4شكل )

 

ق أر ػػن أ ػػيتؿ   ظػػح ال ػػيل ااوؿ 5وظػػح  ػػيل )
وهػػػح معػػػدؿ   Orginal Data البيتاػػػت  اازػػػمي،
  مػػف معػػدؿ الامػػو الكمػػح GTFPالامػػو الػػذ  تدرػػره 

لكػػف بعػػد إزالػػا أاثػػر   GTFPو يتايػػ، يمياػػت بيتاػػت  
  ظهذا ال ػيل ييػتد   Detrended dataاإلتيتهح 

بتلتقمبػػػت  الدورمػػػا ويرػػػتبعد اوتيػػػته   ولهػػػذا ظماياػػػت 
GTFP  أيػػػرا إلػػػت التقمػػػا يػػػوؿ ييمػػػا ثتبتػػػا   وظػػػح

ق بيتاػػػت  ف الثػػػتاح يرػػػترالثتلػػػا ) ظػػػح الزػػػال ػػػيل ا
GTFP  ااثػر الػدور    بعد ارػتبعتدseasonally 

adjusted data  ممػت يقمػل مػف أثػر التقمبػت    وظػح
ابػػػػػػػػػػػػػػن ) الزػػػػػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػػػػػتاح يرػػػػػػػػػػػػػػتراق ال ػػػػػػػػػػػػػػيل الر 

مػف ااثػػر الػدور  وااثػػر بعػد الػػتخمص GTFPبيتاػت 
  وهػػح أكثػػر ارػػتقرارا مػػف أا ػػيتؿ الػػثالا اإلتيػػتهح
ر الػػدور  وااثػػر الع ػػواهح وييػػا أف ااثػػ  ااخػػر  
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زػػ يراف ويميػػف تيتهمهمػػت   ظػػيميف القػػوؿ أف معػػدؿ 
هػػػػػػو تقرمبػػػػػػت ااثػػػػػػػر  TFPالامػػػػػػو المدرػػػػػػر بوارػػػػػػطا 

اإلتيػػػػتهح طومػػػػل اايػػػػل   و ػػػػذلؾ يميػػػػف القػػػػوؿ أف 
ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا الرػػػعوديا  TFPميػػػددا  امػػػو 

هػػػح اوامػػػل طوممػػػا اايػػػل   ولهػػػذا رػػػاتي، وختبػػػتر 
تس أف رػػػيوف رمرػػػما   امػػػت أرػػػ  GTFPرػػػيوف 
 هذا الدرض .يؤمد  GTFPبيتات  
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ظػػػح ال ػػػيل البيػػػتاح الرػػػتبق تػػػـ اظتػػػراض أف ظتػػػرة 
 الدرارا تاقرـ  إلت خمس ظترا  دورما .

ق ظػح المميػق  اختبػتر الرػيوف لمعػدؿ 7وظح يدوؿ) 
 إيزتهيا   TFPالامو المدرر بوارطا 
وهػػػح أكبػػػػر مػػػػف  7.208817-اوختبػػػتر المقػػػػدرة = 

-Augmented Dickeyالقيما اليريا إليزػتهيا 
Fuller test statistic ااػػػد يميػػػن مرػػػتويت  

العػػػدـ معتمػػػل %ق ومػػػف اػػػرظض 5% أو 0المعاويػػػا )
GTFP(-1)  الويػػػػػػدة   وتكػػػػػػوف =GTFP  رػػػػػػتكاا

 GTFPويمػت رػػبق أف ذيراػػت أف الميػوف الػػدور  ظػػح 
رػػػػػو   GTFP  وو يتبقػػػػػح مػػػػػف يرمػػػػػا مػػػػػف الزػػػػػدر

الميػػوف اإلتيػػتهح طومػػل اايػػل   وهػػو اازػػر امػػو  
Growth component  ولػيس اازػر دورة أامػتؿ

Cyclical component  مػػػن إهمػػػتؿ الميػػػوف  
 .الع واهح

 :  TFPالعوامل المؤسسية المؤثرة عمى
نحاااول هنااا عاارا لمعواماال المؤسسااية التااي ربمااا 

، فاااي  TFPتقااال خمااال النسااابة التاااي تسااااهم بااا  
ظرممػػت يعػػز  ذلػػؾ إلػػت المممكااة العربيااة السااعودية ، 

التػػػػأثر اإلييػػػػتبح لمعوامػػػػل المؤررػػػػيا ونيػػػػر المتديػػػػا 
 وماهت    TFPالمؤثرة امت 

تعزمػػز دور المؤررػػت  ويقػػوؽ الممكيػػا وارػػتقرار  -0
الييػػػػػػـ  الاظػػػػػػتـ القضػػػػػػتهح القػػػػػػتهـ امػػػػػػتويػػػػػػودة 

بتل ػرمعا اإلرػػالميا بيتاػػا  مػػت يرػػتيد مػػف اظػػـ 
 يضتهيا يديثا .

اليػػػػػػػػديا ومويػػػػػػػػا اورػػػػػػػتدتدة مػػػػػػػػف التكاولػػػػػػػػويح -2
التيػػػػػػػديا والتطػػػػػػػومر التػػػػػػػح  ػػػػػػػهدهت اويتزػػػػػػػتد 
الرػػػعود  والييومػػػا اولييتروايػػػا التػػػح رػػػتهم  

 ظح رراا اايتز ااامتؿ والمهتـ برراا .
 

تػػػواظر تػػػراكـ يبيػػػر مػػػف اويتيتطيػػػت  الخترييػػػا   3-
يعزز الثقػا ظػح القيمػا الخترييػا لمرمػتؿ الرػعود  
ومػػػوظر بيهػػػا مرػػػتقرة لممعػػػتمال  الرػػػمعيا والمتليػػػا 
الدوليا لممممكا ومف ثػـ ارػتيراد التكاولػويح ويػل 
متطمبػػػػػػػػػػػت  امميػػػػػػػػػػػػا التاميػػػػػػػػػػػػا دوف اختاتيػػػػػػػػػػػػت  

bottlenecks 
مرػػػػػتو  ال ػػػػػدتظيا تػػػػػواظر البيتاػػػػػت  الدييقػػػػػا ورظػػػػػن 4-

واإلظزػػػػت  لم ػػػػريت  المرػػػػتهما وتورػػػػن الرػػػػوؽ 
د  القػػػػتهـ امػػػػت مؤررػػػػت  متليػػػػا المػػػػتلح الرػػػػعو 

 .يويا
وا اطػػػت  الدرزػػػا لمقطػػػتع الخػػػتص لممرػػػتهما ظػػػح 5-

 امميا التاميا دوف مزايما مف القطتع الييومح
تػواظر التمومػل واوهتمػتف المزػرظح وويػود يطػتع  6-

مػػػػػػتلح يرػػػػػػتديد مػػػػػػف التطػػػػػػور التكاولػػػػػػويح ويمػػػػػػد 
 اوهتمتف لكتظا الويدا  اويتزتديا .

اورػػتقرار الريترػػح  الػػذ  تتمتػػن بػػ، المممكػػا ماػػذ 7-
 تأريرهت 

 والتاظػػػػػيـ الييػػػػػومح وتػػػػػواظر الطتيػػػػػا الرخيزػػػػػا  8-
 الييد ظح اإلدارة والريترا اويتزتديا  

تواظر دريا يبيرة مف اورتقرار الاقد  وارتقرار  -9 
المرػػػػتو  العػػػػتـ ل رػػػػعتر يػػػػوظر اليمتيػػػػا لمعقػػػػود 

 طومما اايل وتوظير اليمتيا لممرتثمرمف .
تواظر  بيا مػف الطػرؽ الرػرمعا وارتدػتع يدػت ة  -10

اوتزتو  بيمين أ يتلهت    من ويود مطػترا  
 ظح معظـ المدف الهتما .

التعمػػػػيـ والرنبػػػػا ظػػػػح رظػػػػن يدت تػػػػ،  التورػػػػن ظػػػػح -11
 روا  التعميـ مت يبل اليتمعح أو التعميـ العتلح . 

ظتإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو تعيس تػأثير يػل     
 تمؾ العوامل .

 
 



ل.............تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي            أمحد أبو الفتوح الناقةد/ أ.

26 
 

 الخاتمة والتوصيات
تاتولػػػ  الدرارػػػا موضػػػوع هػػػتـ ظػػػح اظرمػػػا الامػػػو 

 -مف خالؿ تقدير دالا TFPاويتزتد    وهو تقدير
دويػػػالس بترػػػتخداـ المر عػػػت  الزػػػ ر  نيػػػر يػػػوا 

الخطيػػػا   ظػػػح المممكػػػا العر يػػػا الرػػػعوديا ظػػػح الدتػػػرة 
 ـ .0971-2102
وتـ تقدير مرتهما يل مػف يميػت  العمػل ورأس  

المتؿ واإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو ظح معػدؿ امػو 
الاػػتتذ الميمػػح اإليمػػتلح اليقيقػػح   ظػػح ظتػػرة الدرارػػا 

   امت الايو التتلح   ويتا  تمؾ المرتهمت
متورػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػدؿ الامػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػح الاػػػػػػػػػتتذ اليقيقػػػػػػػػػح                 
 % ييا  5.117043= 

 0.249181يرتهـ العمل ظح هذا المعدؿ بمقدار = 
 %4.977و باربا   =  %

و  %  2.307865=  المػػػػػػتؿ بمقػػػػػػداريرػػػػػػتهـ رأس 
 %46.190باربا  = 
%  و ارػػػػػػبا    2.450097=   بمقػػػػػػدا TFPترػػػػػػتهـ 

=932.48   % 
ظمف متورا معدؿ امػو رػاو  لمدتػرة يمهػت يػوالح 

% أ  مػػػت يقتػػػرا مػػػف 49يػػػوالح  TFP% ظرػػػر  5
ازػػػػػف معػػػػػدؿ الامػػػػػو ظػػػػػح الاػػػػػتتذ الميمػػػػػت اليقيقػػػػػح 

 الرعود  .
وييامػػػػػت اتيهػػػػػ  الدرارػػػػػا إلػػػػػت تيميػػػػػل الرمرػػػػػما 
الزمايػػػا لإلاتتييػػػا الكميػػػا لعوامػػػل اواتػػػتو   ويػػػد أف 

ا لعوامػػػػػل اإلاتػػػػػتو الرمرػػػػػما الزمايػػػػػا لإلاتتييػػػػػا الكميػػػػػ

وأف الميػػػػػػػوف  Trendيرػػػػػػػودهت الميػػػػػػػوف اوتيػػػػػػػتهح 
والميػػوف العرضػػح cyclical componentالػػدور  

temporary component لبعضيم ح بعضهمت ا  
=  TFPليزػػػػػػبب متورػػػػػػا الامػػػػػػو المدرػػػػػػر بوارػػػػػػطا 

متورػػػػػػػػا الامػػػػػػػػو اإلتيػػػػػػػػتهح   وييػػػػػػػػا أف الميػػػػػػػػوف 
 والميوف الػدور   Growthاإلتيتهح هو ميوف الامو 
  ظػ ف   business cycleهػو ميػوف دورة ااامػتؿ 

يتميػز  TFPامو اويتزتد الرعود  المدرر بوارطا 
 بتورتقرار. 

ويتف معدؿ الامػو الرػاو  ظػح الامػو المدرػر بوارػطا 
TFP=02 رػػػػػػػاويت   ظيػػػػػػػأف الزمػػػػػػػتدة ظػػػػػػػح الامػػػػػػػو %

الذ  تميز ب، اويتزتد الرػعود   TFPالمرتمر ظح 
 43قـ امػػت مػػدار 0971-2102ظػػح ظتػػرة الدرارػػا )

 اتمت هح ظترة الدرارا  
                        

               174.16% 
 .TFPظح امو  وهح زمتدة 

 

أماا الزيااادة فاي معاادل نماو الناااتا المحماي الحقيقااي 
 GDPفاااااي معااااادل نماااااو  TFPنتيجاااااة مسااااااهمة 

 الحقيقي فهي :
Total rate of increase in real GDP 
due to TFP=                   

بمعػػدؿ الامػػو  TFPوبمقتراػا معػػدؿ الامػو الاػػتتذ اػف 
الاتتذ اف اوامل اإلاتتو ) وهح العمل ورأس المتؿق  

 ظ ف تقديرا  الدرارا أاط  الاتتهذ التتليا   

 انفترة

نسبت مساهمت كمٍاث عوامم 

اإلنتاج)عمم ورأس انمال( فً معدل 

 اننمو انكهً )%(

فً  TFPنسبت مساهمت 

 معدل اننمو انكهً )%(
 

ل.2.ت2ل%49ل%ل05ل0777-0771

ل-39ت2ل%44ل%02ل2117-2111

ل290ت2ل%75ت44ل%1.0ت00ل2102-0771

ل4.9ت2ل%.ت41ل%.ت07ل2102-0741

لل%7.ل%30ل2102-0791

لل%.7ل%.ل2102-2101
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 realفي نمو  TFPومنها نالحظ أن مساهمة 
GDP  ارتفعاات فااي العقااود الااثالث الماضااية وزادت

مػف القػرف المتضػح بمعػدؿ أرػرع ظػح اقػد الترػعيات  
ا ػر مػف القػرف الوايػد والع ػػرمف    والرػاوا  ااثاػح

العمػل ورأس بمرتهما اوامل اواتتو المتديا )مقتراا 
 المتؿق . 

 التوصيات :
 تعزمػػػز وتقويػػػا الػػػوازع الػػػدياح وااخاليػػػح ل ظػػػراد -0

 TFPامػػػػت  اف هػػػذا هػػػو العتمػػػػل ااوؿ المػػػؤثر
يف   وورػيمت العػتمموهو العتمل الذ  ييدز ااظراد
يقدـ الدرد الزػتلب ظح اإلدارا  الييوميا  ويتت 

ح ػػػػػػػالعػػػتـ امػػػت المزػػػميا الختزػػػا وو يتيػػػ، ليا
 ف ورا  الوظيدػػػا ػػػػػػػػػػػم rent seekingرمن ػػػػػػػػػػال

الييوميػػػا  ومػػػف ثػػػـ يترػػػبا ظػػػح امميػػػا تيومػػػل 
اػػف مرػػتراتهت  resource diversionلممػػوارد 

 المخططا والتح تخدـ امميا التاميا .
تعزمػػػػز وتقويػػػػا الاظػػػػتـ القػػػػتاواح والقضػػػػتهح بمػػػػت  -2

يعػػزز ثقػػا اإلظػػراد ظيهمػػت   ويعػػزز أيضػػت ارػػتقالؿ 
القضتهيا اف أ  تدخل ظػح اممهػت   بمػت الرمطا 

ييمػػػت اليقػػػوؽ والوايبػػػت  واولتزامػػػت  التعتيديػػػا 
 ل ظراد والمرتثمرمف والم روات  .

تر ػػػػيد ارػػػػتخداـ الطتيػػػػا الرخيزػػػػا ورظػػػػن يدػػػػت ة  -3
ارػػػػػػػتخدامهت  واليػػػػػػػد مػػػػػػػف الدتيػػػػػػػد والهػػػػػػػدر ظػػػػػػػح 
ارػػػػػػتخدامهت   يتػػػػػػت تتػػػػػػواظر الطتيػػػػػػا ل نػػػػػػراض 

رػػػػتهالكيا اإلاتتييػػػػا امػػػػت يرػػػػتا اانػػػػراض او
نيػػػػر الضػػػػرورما و يتػػػػت ترتدػػػػن إاتتييػػػػا الطتيػػػػا 

 .TFPيمدخل يرتهـ ظح رظن 
توييػػػػػػػػػػػػػ، ارػػػػػػػػػػػػػتخداـ تكاولوييػػػػػػػػػػػػػت المعمومػػػػػػػػػػػػػت   -4

واوتزػػتو  اليديثػػا والبػػرامذ الداخمػػا تيتهػػت ظػػح 
أنػػػػػػػػراض إاتتييػػػػػػػػا امػػػػػػػػت يرػػػػػػػػتا اورػػػػػػػػتخداـ 
اورػػػػػتهالكح بمػػػػػت يرظػػػػػن مػػػػػف مرػػػػػتهما إاتتييػػػػػا 

ومػػػف ثػػػـ   TFPتكاولوييػػػت المعمومػػػت  ظػػػح رظػػػن 
 اليقيقح . GDPرظن معدؿ امو 

العمػػل امػػت رظػػن يدػػت ة طػػرؽ الموازػػال  التػػح  -5
تمتمكهػػػػػت المممكػػػػػا رػػػػػوا  برمػػػػػا ) طػػػػػرؽ ورػػػػػػيؾ 
يديديا ق أو بيرما لضمتف اقل الرمن والخػدمت  
الماتيػػا ميميػػت أو المرػػتوردة برػػراا وييقػػق أيػػل 
معػػدؿ مميػػف لتكػػتليف الاقػػل لكػػل ويػػدة ماقولػػا   

ورػػػػػتدتدة مػػػػػف ضػػػػػختما ويتػػػػت تتيقػػػػػق  يميػػػػػف ا
مرػػػػػتيا المممكػػػػػا ظػػػػػح تيقيػػػػػق وظػػػػػورا  الييػػػػػـ 

economics of scale  والتح ترظنTFP. 
مػػػػػف الضػػػػػرور  رظػػػػػػن يدػػػػػت ة العازػػػػػر الب ػػػػػػر   -6

بػػػػػػػػتلتعميـ والتػػػػػػػػدرما   وو رػػػػػػػػيمت وأف مرػػػػػػػػتهما 
اازػػر العمػػل ظػػح معػػدؿ الامػػو ماخدضػػا برػػبا 
ااخدػػػػػػػتض اإلاتتييػػػػػػػا اليديػػػػػػػا لعازػػػػػػػر العمػػػػػػػل 

 ا اليديا لعازر رأس المتؿ .بتلمقتراا بتإلاتتيي
تعزمػػػز تكػػػتظؤ الدػػػرص ظػػػح التعيػػػيف ظػػػح الوظػػػتهف  -7

والػػػػػتخمص مػػػػػف الوارػػػػػطا ظػػػػػح التعيػػػػػيف وااتبػػػػػتر 
وؿ ظػػػح تػػػولت الوظػػػتهف الكدػػػت ة هػػػح المعيػػػتر اا

 .لعازر العمل
تمؾ بعض اواتبترا  التح ييا أف تكػوف تيػ  

 .TFPاظر زتان الريترا والتح تؤثر امت مرتو  
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 مالحق الدراسة
 TFP نسب النمو المفسرة بواسطة من العمل ورأس المال

obs g GK GL GTFP 

1970 12.00000 NA NA NA 

1971 16.70000 14.02343 3.774415 -1.097843 

1972 20.60000 6.021917 3.052829 11.52525 

1973 23.10000 -1.974370 1.658399 23.41597 

1974 23.10000 53.68375 1.004928 -31.58867 

1975 1.100000 -0.633904 0.105051 1.628855 

1976 12.10000 10.31979 0.165354 1.614860 

1977 6.700000 0.785937 0.295943 5.618121 

1978 -0.900000 -0.139121 -0.043938 -0.716941 

1979 9.900000 0.806331 0.541811 8.551858 

1980 6.600000 0.866944 0.426677 5.306392 

1981 4.900000 0.125734 0.183688 4.590587 

1982 -10.50000 0.119550 -1.612562 -9.006988 

1983 -8.000000 -1.021004 -0.524459 -6.454537 

1984 -3.400000 0.205272 -0.222667 -3.382605 

1985 -5.500000 3.534034 -0.370187 -8.663861 

1986 5.100000 -1.463680 0.257156 6.306525 

1987 -3.900000 0.470402 -0.163985 -4.206417 

1988 7.000000 1.212934 0.251393 5.535657 

1989 0.500000 0.034179 0.011542 0.454280 

1990 8.400000 -0.804714 0.175188 9.029544 

1991 9.400000 2.916874 0.155903 6.327223 

1992 4.200000 0.893101 0.146966 3.159940 

1993 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

1994 0.900000 -0.151605 0.004280 1.047327 

1995 0.400000 0.016960 0.006191 0.376849 

1996 3.200000 0.283651 0.022638 2.893712 

1997 2.600000 0.115149 0.095681 2.389166 

1998 2.700000 0.167005 0.027088 2.505907 

1999 -0.700000 -0.021926 -0.003636 -0.674439 

2000 4.900000 0.128248 0.078441 4.693319 

2001 1.000000 -0.014698 0.012292 1.002406 

2002 0.100000 0.005172 0.001277 0.093551 

2003 7.700000 0.712921 0.098722 6.888357 

2004 9.300000 1.092742 0.091495 8.115763 

2005 7.300000 1.068761 0.080264 6.150975 

2006 5.600000 0.715266 0.057891 4.826843 

2007 6.000000 0.850746 0.073378 5.075869 

2008 8.300000 1.005218 0.234545 7.060237 

2009 1.900000 -0.037032 0.029922 1.907112 

2010 7.500000 0.567847 0.045232 6.886921 

2011 8.600000 0.350533 0.099087 8.150380 

2012 5.800000 0.092001 0.141357 5.566637 
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 GTFP( مكونات 6جدول )
 انسنت

Growth rate due to 

TFP 

TREND 

Component(  ) 

Cyclical 

Component(  ) 

noise 

component(  ) 

1970 0.5222 2.2.2.6- 2.65000 7..9.0 

1971 7.2.0.- 2.29272 7..59.5 9.2.7.- 

1972 77.5059 2.75775 2..027.- 70.0..9 

1973 09..762 2.00007 2...029 00.6.60 

1974 97.5..0- 2.9.900 0.79055- 0......- 

1975 7.60.. 2.57.99 2.65000 2..609 

1976 7.67.. 2.6959. 7..59.5 2..0.2- 

1977 5.67.7 2.056.. -2..027. 5.0.7. 

1978 2.076.- 2..0052 2...029 0.2.75- 

1979 ..557. 2....56 0.79055- ..6.5. 

1980 5.926. 7.77.60 2.65000 9.59.5 

1981 ..5.26 7.0.26. 7..59.5 7.9.65 

1982 ..2202- 7.9670. 2..027.- .....5- 

1983 6..5.5- 7...00. 2...029 ..9...- 

1984 9.9.06- 7.629.5 0.79055- 0..59.- 

1985 ..669.- 7.00..7 2.65000 77.2.72- 

1986 6.9265 7...5.0 7..59.5 0.5207 

1987 ..026.- 7..6029 2..027.- 5.0599- 

1988 5.5950 0.2..2. 2...029 9.2225 

1989 2..5.9 0.02.7. 0.79055- 2.9000 

1990 ..20.5 0.99202 2.65000 6.2.07 

1991 6.9000 0..5706 7..59.5 7..005 

1992 9.75.. 0.50090 -2..027. 7.520. 

1993 2.2222 0.6.990 2...029 9.7.2.- 

1994 7.2.09 0..7..9 0.79055- 2.965. 

1995 2.906. 0..95.. 2.65000 9.072.- 

1996 0...90 9.25655 7..59.5 0.7769- 

1997 0.9..0 9.70067 2..027.- 2.7970 

1998 0.525. 9.0..66 2...029 7.09..- 

1999 2.60..- 9..7.00 0.79055- 7..676- 

2000 ..6.99 9.5.20. 2.65000 2.5229 

2001 7.220. 9.667.. 7..59.5 ..670.- 

2002 2.2.96 9.0.0.2 2..027.- 0.06.0- 

2003 6..... 9..29.6 2...029 0.590. 

2004 ..775. ..20527 0.79055- 6.0099 

2005 6.7572 ..7.620 2.65000 7.9506 

2006 ...06. ..06079 7..59.5 7.9.90- 

2007 5.205. ..9..7. 2..027.- 7.620. 

2008 0.2620 ..52.05 2...029 0.72.2 

2009 7..207 ..69292 0.79055- 2.5.26- 

2010 6...6. ..05796 2.65000 7...99 

2011 ..752. ...00.0 7..59.5 7.90.5 

2012 5.5666 ....9.. 2..027.- 7...99 

 

 GTFP( اختبار سكون 7جدول )

Null Hypothesis: GTFP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.208817  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  
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