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تقدير اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون
لمنمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية
في الفترة  2102-0971م
ة

Estimating Total Factor Productivity and its Importance
as a Component in the Economic Growth Rate in the
Kingdom of Saudi Arabia in the (1970-2012) Period
مهخص انبحث:
تٍاولتتالدلاسد تتدلت تتاَالدةٌااكُتتدلدلامُتتدللؼىدو ت ل
دةٌاتتا ل(لدخاصتتاسد)TFPللكأحتتالواىٌتتانلدلٍىتتىل تتٍل
دلٍاتجلدلىحمًلدلح ُ ٍل تٍلدلىىماتدلدلؼاةُتدلدلدتؼى َدل
تتتتتٍلدل اتتتتتا ل2102-0791ل،لوتتتتتتهلد تتتتتا ادنل دلتتتتتدل
Cobb-Douglasلوت تتتتاَااالةا تتتتا ادنلدلىاةؼتتتتانل
دلصتتىايلرُتتالدل ُ.تتدلتلوكاٌتتالجاتتهلٌاتتا جلدلاسد تتدل
اتتتٍلواى تتتلللوؼتتتاللدلٍىتتتىلدلدتتتٍىٌل تتتٍلد اصتتتا ل
دلدتتتؼى ٌل تتتٍل اتتتا لدلاسد تتتدلكتتتايل1190.5ت3ل%ل
تتٍىَاللوجيلواىٌتتانلاتتعدلدلىؼتتالللمٍىتتىلدلامتتٍلكاٌتتال
كىالَمٍل :ل
 -0ودتتتااىدلػٍصتتتالدلؼىتتت ل ل%.2.7040لواتتتٍل
ودااىدلتىث لٌدبدل799ت%.
 -2ودتتتااىدلػٍصتتتالسجللدلىتتتالل 5194.3ت%2ل
وةٍدبدل 170ت%..
 -5ودتتتتتتتتتتتااىدلTFPل ل.31179ت%2لةٍدتتتتتتتتتتتبدل
752ت %.4ل
ىًلواى للوؼاللٌىىل ٍىٌللم اا لكمهالحتىدلٍل
%3ل دتتانلTFPلحتتىدلٍل%.7لجٌلوتتالَ اتتا لوتتًل
ٌصتتتعلوؼتتتاللدلٍىتتتىل تتتٍلدلٍتتتاتجلدلىحمتتتًلدلح ُ تتتٍل
دلدؼى ٌلت ل
واتتتعدلَؼٍتتتًلجيلTFPلاتتتٍلدلاتتتىيلدنولللمٍىتتتىل
د اصتتا ٌل تتٍلد اصتتا لدلدتتؼى ٌل،لَمُهتتالودتتااىدل
ػٍصتتالسجللدلىتتالل،لوجخُتتادلتتتأتٍلودتتااىدلػٍصتتال
دلؼى ت لةٍدتتبدلاتتىُادل،لوىتتالَا.متتعللتتاوس لدلؼى ت ل
ػمًلس غلإٌااكُتدلػٍصتالدلؼىت لةى َتالوتًلدلاتاسَعل
ودكادا لدل با لووهاسدنلدلؼى ل،لحُثلجيلدةٌاا ل ل

ل
ل

دلحاٌللاجللدلىاللجػمًلوًلدةٌااكُتدلدلحاَتدللمؼىت ل
وجيل :ل
(واوٌدلدةٌاا لدلامٍللاجللدلىال)ل<(واوٌدلدةٌاتا ل
دلامٍللمؼى ) ل
وةٍدتتتتتتتتتتتبدل

لل×

ل لل1.932312ت5.لل

،%ل اةٌاا لدلامٍل ٍلدلىىمادلدلؼاةُدلدلدؼى َدلجكثال
حدا ُدللماىُال ٍلسجللدلىتاللػٍتلللماىُتال تٍلكىُتدل
دلؼى ت ،ل ال َتتا ل تتٍلساتتُالسجللدلىتتاللةٍدتتبدل%0ل
خ ت لل اتتا لدلاسد تتدل()2102-0791نلج ضتتًلإلتتًل
زَا ل ٍلدةٌاا لدلامٍلةٍدبدلحىدلٍل%1..لت اَبتا،ل
وغلثبانلكىُدلدلؼى ل،ل ٍلحًُلجيلزَا لكىُتدلدلؼىت ل
ةٍدبدل%0لوتغلثبتانلساتُالسجللدلىتاللخت للٌ ت ل
دل اا لَ ضٍلإلتًلزَتا لدةٌاتا لدلامتٍلةٍدتبدلحتىدلٍل
554ت%1لت اَبات ل
وحٍُىتتالحممتتالدلدمدتتمدلدل وٍُتتدللاٌااكُتتدلدلامُتتدل
لؼىدو لد ٌاتا ل،لوكتالجيلدلدمدتمدلدل وٍُتدللاٌااكُتدل
دلامُتتتدللؼىدوتتت لدةٌاتتتا لَدتتتى االدلىاتتتىيلدةت تتتااٍل
Trendلوجيلدلىاتىيلدلتاوسٌلcyclical compon-
entودلىاىيلدلؼالتٍلtemporary componentل
َمىٍلةؼضهىالدلبؼضل،للُصبحلواى للدلٍىىلدلى دال
ةىد .دلTFPل لواى للدلٍىىلدةت ااٍ،لوحُتثلجيل
دلىاتتتتتىيلدةت تتتتتااٍلاتتتتتىلواتتتتتىيلدلٍىتتتتتىلGrowthل
ودلىاتتتتتتىيلدلتتتتتتاوسٌلاتتتتتتىلواتتتتتتىيل وس لدنػىتتتتتتالل
business cycleلل،ل ت يلٌىتتىلد اصتتا لدلدتتؼى ٌل
دلى دالةىد .دلTFPلَاىُ لةا ا ادستل ل
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ٌاُ دلودتااىدلTFPل تٍلوؼتاللٌىتىلGDPلدلح ُ تٍل
هٍل :ل
Total rate of increase in real GDP due
= to TFPل
وةى اسٌدلوؼاللدلٍىتىلدلٍتاتجلػتًلTFPلةىؼتاللدلٍىتىل
دلٍتتتاتجلػتتتًلػىدوتتت لدةٌاتتتا ل(لواتتتٍلدلؼىتتت لوسجلل
دلىال)لل يلت اَادنلدلاسد دلجػ.الدلٍاا جلدلاالُدل :ل

وكايلوؼاللدلٍىىلدلدٍىٌل تٍلدلٍىتىلدلى دتالةىد ت.دل
% 02 TFPل تتتتٍىَال،ل اتتتتتأيلدل َتتتتا ل تتتتتٍلدلٍىتتتتتىل
دلىداىال ٍلTFPلدلعٌلتىُ لةتللد اصتا لدلدتؼى ٌل
تتٍل اتتا لدلاسد تتدل()0791-2102نلػمتتًلوتتادسل.5ل
ػاوالاٍل اا لدلاسد دل :ل
174.16%
واٍلزَا ل ٍلٌىىلTFPلتل ل

ل

ل
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Abstract:

ووٍهتالٌ حتألجيلودتااىدلTFPل تٍلٌىتىل real
GDPلدست ؼتتال تتٍلدلؼ تتى لدلتتث ةلدلىالتتُدلوزد نل The main object of the study is est-
ةىؼاللج اعل ٍلػ الدلادتؼٍُانلوتًلدل تايلدلىالتٍل imating TFP as a component of the gro-
wth rate of real GDP in Saudi Arabia in
ودلدٍىدنلدنثٍٍلػشالوًلدل ايلدلىدحالودلؼشاًَل،ل
the period of (1970-2012). The study
و اسٌتتتدلةىدتتتااىدلػىدوتتت لد ٌاتتتا لدلىا َتتتدل(لدلؼىتتت ل estimate nonlinear Cobb-Douglas prod-
وسجللدلىال)ت ل
uction function using nonlinear-least
و تتالػالتتالدلاسد تتدلناتتهلدلؼىدو ت لدلى ت ثا لػمتتًل squares. The results of the study refers
TFPل ٍلد اصتا لدلدتؼى ٌلواتٍل وسلدلى دتانل that the average growth rate of the
ولدلٍظانلدل اٌىٌٍللوحىاَدلح ىقلدلىماُدلود ا ا ل ل whole period was 5.0077143% and the
components of this growth rate were :
ل
وتتتتتًلدلا تتتتتانلدلااٍىلتتتتتىكٍلدلىدتتتتتاىس لوتاٍىلىكُتتتتتال 1- Labor contribution= 0.249181% and
ratio of total growth rate= 4.977%.
د تصا نلودلؼ ُا لدة وُدلدلاٍلتحانلكٍٍلدلاَتغل
rent seekingلوتتتتتًلوسدظلدلىاُ تتتتتدلدلحاىوُتتتتتدلل 2- Capital contribution = 2.307865%
which is about 46.091 % of total
ودل.ا دلدلاخُصدلود ا ادسلدلدُا ٍلود كاىاػُتدل
growth rate.
ودٌ تتاملوؼتتاللدلاضت هلودست تتاعلوشتتاسكدلدل .تتاعل 3- TFP contribution = 2.450097% wh-
دل اصل ٍلد اصا لت ل
ich is about 48.932% of total growth
ودٌاهالدلاسد دلإلتًلو ىىػتدلوتًلدلاىاتُانلتاكت ل
rate.
From 5% growth rate , TFP explains
ػمًلزَا ل اػمُدلدلؼىدو لدلى ثا لػمًلTFPت ل
about 49% of total growth rate .
ل
ل
ل
ل
2
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It is referred that the contribution of is also very small and positive . Then ,
capital is more that of labor by about TFP is almost a growth component and
nine fold and this reflects two things :
grows yearly at a constant rate of 12%,
First : The high technical efficiency of then :
capital components because most of
them are imported from advanced cou174.16%
ntries.
while the growth rate in real GDP grew
Second:There is a need to raise effi- to:
ciency of labor through education and Total rate of increase in real GDP due
training.
to TFP=
The study analyzed the time series When comparing the contribution of
of TFP into its components and found TFP with the contribution of factors
that the trend component(which is the accumulation in the growth rate of real
growth component) dominates the other GDP, the estimates of the study gave
components and the noise components the results :
is very small and negative and cyclical
Contribution of factor accumulation in
Contribution of TFP in
period
growth of real GDP
real GDPلgrowth of
0771-0777
%ل05
%49
2111-2117
%02
%44
0771-2102
%00ت1.0
%44ت75
0741-2102
%07ت.
%41ت.
0791-2102
%30
%.7
2101-2102
%.
%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.

1-There is economic and political stability where the inflation rate is low
which protects the long term contracts.
2- A high level of accumulated international 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.

The study referred to many factors
affecting TFP from which institutional,
social, economic factors . In the Kingdom of Saudi Arabia enjoys many of
these factors that affects TFP , from
which :
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مقدمة

اإلات ػ ػػتو الكم ػ ػػح ااػ ػ ػػد ي ػ ػػل مرػ ػ ػػتو م ػ ػػف مرػ ػ ػػتويت

يعتبر تقدير TFPمػف الموضػوات

المػػدخال

التػح يظيػ

بتهتمػػتـ يبيػػر ظػػح اظرمػػا الامػػو اويتزػػتد

اورـ الذ أطمقا اميR. Solow(1957, 312- ،

ويعػػز

) 20اإلاتتيي ػػا الكمي ػػا لعوام ػػل اإلات ػػتو  TFPوه ػػذا

ذلػػؾ إلػػت اهتمػػتـ اويتزػػتدييف بتدرػػير مزػػتدر الامػػو

الاوع هو الذ تأخذ ب ،الدرارا اليتليا .

اويتزتد ظح مختمف الدوؿ واهتمتمهـ بتيميل مػت
إذا يػػتف هاػػتؾ ميػػل اف تتقػػترا معػػدو

وتر ػػتهدؼ ه ػػذه الد ارر ػػا تقػ ػدير اإلاتتيي ػػا الكمي ػػا

الامػػو بػػيف

لعوامػ ػ ػػل اواتػ ػ ػػتو productivity

الػ ػػدوؿ واا ػ ػػد تيمي ػ ػػل مز ػ ػػتدر الامػ ػ ػو اويتز ػ ػػتد

الام ػ ػ ػػو

اويتزػػتد ظػػح المممكػػا العر ي ػا الرػػعوديا ظػػح الدت ػرة

لمامو اويتزتد ثالثا مزتدر تتمثل بزدا أرترػيا

2102-0971ـ وذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ بترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ دالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ظػػح الامػػو ظػػح الييػػـ العياػػح لرزػػيد رأس المػػتؿ ظػػح

إات ػ ػػتو Cobb-Douglasني ػ ػػر الخطي ػ ػػا

الميتمػ ػػن والامػ ػػو ظػ ػػح ييػ ػػـ العمػ ػػل ومعػ ػػدؿ الت يػ ػػر

ترػ ػ ػ ػ ػػتخدـ المر عػ ػ ػ ػ ػػت

التكاول ػ ػػويح .وبتلار ػ ػػبا اث ػ ػػر الت ي ػ ػػر التكاول ػ ػػويح

0

يي ػ ػػا

الز ػ ػ ػ ػ ػ ر نيػ ػ ػ ػ ػػر الخطيػ ػ ػ ػ ػػا

 Nonlinear-Least Squaresمػف خػالؿ طرمقػا

توزػػل اويتزػػتديوف إلػػت أف هاػػتؾ أا ػواع مػػف الت يػػر

 Gauss-Newton algorithmوطبقػػت لمعتدلػػا

التكاول ػػويح ت ي ػػر تكاول ػػويح متض ػػمف ظ ػػح اوام ػػل

 Solowلتقػدير المتبقػح مػف معػدؿ الامػو اويتزػػتد

اإلاتػػتو وت يػػر تكاولػػويح نيػػر متضػػمف ظػػح اوامػػل

الكمػح ظػح  GDPاليقيقػح ظػ ف  TFPهػح اليػز مػػف

اإلات ػػتو  .ظ ػػتلت ير التكاول ػػويح المتض ػػمف ي ػػدخل ظ ػػح

الام ػ ػػو اويتز ػ ػػتد الكم ػ ػػح ال ػ ػػذ

دالػا اإلاتػػتو مضػروبت ظػػح اتمػػل اإلاتػتو الػػذ تيرػػد

ااخػػر نيػػر يميػػت

ظيػػ ،وبييػػا إذا يػػتف لعتمػػل اإلاتػػتو أس معػػيف ظػ ف

يدر ػ ػػر بتلعوام ػ ػػل

اوامػػل اواتػػتو ( العمػػل ورأس

المػػتؿق و ػػذلؾ ظ ػ ف TFPتعيػػس تػػأثير اوامػػل مثػػل

اتم ػ ػػل اإلات ػ ػػتو مض ػ ػػروبت ظ ػ ػػح مؤ ػ ػػر التكاولػ ػ ػػويح

التقدـ التكاولػويح واليويمػا  governanceواوامػل

ويتز ػػل الض ػػرا يرظ ػػن اس اتم ػػل اإلات ػػتو وظ ػػح

مؤررػػيا  Institutionalوديايػػا واظتميػػا وايتمتايػػا

هذه اليتلا يترتا امػت التقػدـ التكاولػويح ارتدػتع ظػح

تعيس الطبيعا الختزا بتلبمد ميل التيميل .

إاتتييا اتمل اإلاتتو بمعات يرتدن يػل مػف اإلاتػتو

ولقػػد يػػدر الد اررػػا الارػػبا التػػح تدرػػرهت يميػػت

اليػػد والمتورػػا لعتمػػل اإلاتػػتو وظػػح هػػذه اليتلػػا

اوامل اواتتو والاربا التػح تدرػرهت  TFPمػف معػدؿ

يي ػ ػ ػػوف الت ي ػ ػ ػػر التكاول ػ ػ ػػويح ني ػ ػ ػػر ميتي ػ ػ ػػد Non-

الامو الكمح ظح  GDPاليقيقػح ظػح المممكػا العر يػا

 . neutralومتبقح اوع أخػر مػف الت يػر التكاولػويح

الر ػػعوديا ظ ػػح الدتػ ػرة (0971-2102ق ظ ػػح المممك ػػا

وهػ ػػو الت يػ ػػر الػ ػػذ و يتضػ ػػمف ظػ ػػح أ اتمػ ػػل مػ ػػف

العر يػ ػ ػػا الرػ ػ ػػعوديا ظػ ػ ػػح الدت ػ ػ ػرة (0971-2102ق

اوامل اإلاتتو ولكف يظهر أثرة بتلترػتو امػت يػل
 inputsدالا اإلاتتو بمعات و يؤثر امت

أيد المدخال

total factor

(واختز ػ ػ ػػت ار TFPق يمي ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػػف ميوا ػ ػ ػػت

توزػ ػػل اويتزػ ػػتديوف إلػ ػػح أف المزػ ػػتدر اارترػ ػػيا

مدخال

العيايػػا لعوام ػػل اإلاتػػتو وم ػػف هاػػت ي ػػت

0ل تهلت اَال دلدلإٌاا لCESلرُالدل ُ.دل،لووٍهالتتهلت تاَال
TFPلووٍهالودتااىدلTFPل تٍلوؼتاللدلٍىتىل تٍلGDPل
دلح ُ تتتٍل،لولتتتهلت امتتتعلٌاتتتا جلدلا تتتاَالTFPلةتتتًُل دلتتتدل
Cobb-Douglasلرُتتتتالدل ُ.تتتتدلػتتتتًلٌاتتتتا جلدلا تتتتاَال
ةا تتتا ادنلCESلرُتتتالدل ُ.تتتدل،لولتتتعل لد تتتا اوٍال تتتٍل
دلاسد دلت اَالCobb-Douglasلرُالدل ُ.دلت

أكثر مػف ااخػر ولكاػ ،يمثػل معممػا

( يد تكػوف ييمتهػت ثتبتػا أو مت يػرة ق اتيمػا shifting
 parameterلدالا اإلاتتو أ يتمثل أثرة ظح ت ير
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 OECDلمدت ػ ػرة  0961 -2111يػ ػػتف  %86وبيػ ػػد

وات ػػتهذ ه ػػذا التق ػػدير ظ ػػح ت ػػير إل ػػت أف الار ػػا الت ػػح

ترتهـ بهت  TFPظح معػدؿ امػو  GDPاليقيقػح هػح
ارػػا يبي ػرة ولػػـ تقػػل  %81إو ظػػح الرػػاوا

أداػ ػػت  %55ظ ػ ػػح ايطتلي ػ ػػت وأامػ ػػت ار ػ ػػبا  %86ظ ػ ػػح

اليواػ ػػتف

المبي ػرة

مف القرف المتضح ق مػف اياػا الد اررػا

(الربعيات

4

ومػ ػػف هاػ ػػت ايػ ػػد أف مرػ ػػتهما  TFPظػ ػػح

الام ػػو اويتز ػػتد مر ػػتهما يبيػ ػرة

يي ػػا ياط ػػو

مػػف القػػرف المتضػػح تميػػز بػػأف

تيته ػ ػػت مت يػ ػ ػ ار يثيػ ػ ػرة بعض ػ ػػهت ظا ػ ػػح مث ػ ػػل التق ػ ػػدـ

ماظػ ػػور الماطػ ػػق اويتزػ ػػتد أييتاػ ػػت ظمػ ػػثال معػ ػػدؿ

 gressوبعضهت ايتزتد مثػل الكيديػا التػح يػتـ بهػت

اف ظتػرة الرػػبعيات

التكاولػػويح الييػػتد neutral technical pro-

معدؿ الامو ظيهت يتف نير مرتقر وم يوؾ ظيػ ،مػف
الام ػ ػ ػػو ظ ػ ػ ػػح  GDPاليقيق ػ ػ ػػح ا ػ ػ ػػتـ 0974ـ ي ػ ػ ػػتف

تاظ ػ ػػيـ ار ػ ػػتخداـ المػ ػ ػوارد المتتي ػ ػػا وبعض ػ ػػهت ني ػ ػػر

ظػ ػ ف مر ػػتهما  TFPظ ػػح مع ػػدؿ الام ػػو ل ػػـ تق ػػل ا ػػف

العتمػػا  Social infrastructureوظػػروؼ الماػػت

لمرتهما  TFPظح معدؿ امػو  GDPاليقيقػح ظػح

 ionsوأرػعتر الطتيػا  price energyالمرػػتخدما

%27.5

2

ايتزتد ياطو تي

وب ػػض الاظػ ػػر ا ػػف ظت ػ ػرة الرػ ػػبعيات

والتاظيمػػت

 % 81ولك ػ ػ ػػف المر ػ ػ ػػتر الزما ػ ػ ػػح لالتي ػ ػ ػػته الع ػ ػ ػػتـ
المممكا العر يػا الرػعوديا المقػدر ظػح الد اررػا اليتليػا

مت يرمت المراظق اويتمتايػا

الييوميػػا regulat-

government

ظػػح العمميػػا اإلاتتييػػا امػػت اي ػو مػػت راوضػػي ،ظػػح

الدرارت

يػػتف مت ازيػػد ومتورػػا معػػدؿ الامػػو ظػػح  GTFPيػػتف

الرتبقا.

راويت  %02وهذا الامو ظح  GTFPييعل المرتر

وخطة الدراسة هي عمى النحو التالي:

 GTFPدالا آريا تزايديا.

المبيا الثتاح اارتس الاظر لممر عت

المبيا ااوؿ الدرارت

الزما ػ ػػح لمع ػ ػػدؿ الام ػ ػػو التراكم ػ ػػح المدر ػ ػػر بوار ػ ػػطا

الرتبقا .

الزػ ر

وهػػذا يعاػػت أف مرػػتهما  TFPظػػح معػػدؿ الامػػو

نير الخطيا

يتتيته اتـ مقتراا بمرتهما تراكـ اوامل اواتتو مػف

نير الخطيا

اليتليا .

المبيا الختمس تيميل  TFPإلت ميواتتهت .

ظػ ػػح المممكػ ػػا العر يػ ػػا الرػ ػػعوديا مرػ ػػتمر ظػ ػػح الت ازيػ ػػد

المبي ػ ػػا الثتلػ ػ ػا تق ػ ػػدير دال ػ ػػا Cobb-Douglas

امل ورأرمتؿ ومف تمؾ الاقطا تابػن أهميػا الد اررػا

المبيا الرابن تقدير TFP

ولق ػػد توز ػػل  Solowإل ػػت أف الار ػػبا الت ػػح ر ػػتهـ

والمراين

الختتما والتوزيت

ظيهػػت مػػت أرػػمته  Solowالمتبقػػح  residualظػػح امػػو
الوويػ ػػت

المتيػ ػػدة يػ ػػتف %54

3

يمػ ػػت أف متورػ ػػا

مرػػتهما  TFPظػػح معػػدؿ الامػػو لميمواػػا مػػف دوؿ

Saudi Arabian Monetary Agency, Annual
Report:45, 1430H(2009), p. 369,
ل)table(5
Snyder C. and Nicholson , " 01Microeconomic Theory: Basic Principles and
Extensions" 11th., edit, International
لEdition , South-Western, 2012, p.293

2

3

Aghion P., and Howitt P., " The Economicsof Growth" The Mit Press,
ل)Cambridge:2009, p.109, Table(5.1
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المبحث األول

القااايم االجتماعياااة واإلنتاجياااة الكمياااة يم ػػت تت ػػأثر

أيضت بمد تواظر يرما الدير واإلبداع ومد تػواظر

الدراسات السابقة

اظتـ اقيد  religionييدز العمػل واإلتقػتف وييػترا

تعتبػ ػ ػ ػ ػػر اإلاتتييػ ػ ػ ػ ػػا الكميػ ػ ػ ػ ػػا لعوامػ ػ ػ ػ ػػل اإلاتػ ػ ػ ػ ػػتو

الت ارخػػح والتكترػػل ومػػد ت ػواظر الترػػتمب بػػيف أظ ػراد

(TFPق Total factor productivityميواػت هتمػت
معػػدؿ الامػػو اويتزػػتد

وهػػح أبػػرز

مػػف ميواػػت

متاواػػا يميػػا وييدي ػػا ماهػػت الريترػػت

اويتز ػػتديا

الميوات

ظح تدرير هذا الامو

الميتم ػػن والتر ػػتو ب ػػيف ااظػ ػراد وا ػػدـ التميي ػػز ب ػػيف
ااظراد إو امت أرس موضوايا (يتلكدت ة ظح العمل

وهػح تتػأثر بعوامػل

وتواظر المهت ار

ومػػد ويػػود ييومػػا تتميػػز بتلا ازهػػا وتماػػن المزػػتدر

واظػ ػػتـ اليي ػ ػػـ وا ػ ػػوع الاظػ ػػتـ الريتر ػ ػػح واإليػ ػ ػ ار ا

التػػح يميػػف مػػف خاللهػػت لمموظػػف العمػػومح أف يياػػت

التاظيميػا الييوميػاgovernment regulations

الرمػن  rent seekingمػف و ار الدػ ار ار

وطرمقػػا تخزػػيص اإلادػػتؽ العػػتـ ظػػح ميزاايػػا الدولػػا

واا ارض ػ ػػح العتم ػ ػػا والماتيز ػ ػػت

اظػ ػػر ااظ ػ ػراد مػ ػػت بػ ػػيف العمػ ػػل

).pp.222-279

اور ػ ػػتهالكح والد ػ ػػرص واليػ ػ ػواظز المتتي ػ ػػا لما ػ ػػت

وتق ػ ػػتس ميموا ػ ػػا المت يػ ػ ػ ار الت ػ ػػح تق ػ ػػن تيػ ػ ػ

الدػػرد الخػػتص واطػػتؽ تػػدخل الييومػػا ظػػح الا ػػت

الم ارظ ػ ػػق اارتر ػ ػػيا اويتمتاي ػ ػػا وت ػ ػػؤثر ام ػ ػػت TFP

اويتزػتد ودريػػا ال ػػدتظيا التػح تتمتػػن بهػػت اارػواؽ

بأريتـ ييترػيا لاوايػا الاظػتـ الريترػح والػريـ القيترػح

المتتيػا وتخػتذ القػ ار ار

ودريػ ػػا الماتظرػ ػػا المتتيػ ػػا أمػ ػػتـ م ػ ػػروات

لمديمقراطيػا ظػػتلاظـ الترػػمطيا التػػح يات ػػر ظيهػػت ياػػح

القطػ ػػتع

الرمػػن مػػف يبػػل الاخبػػا والميمواػػت

الختص (Maddison, 2007,464-480ق .

إلػػت تيػػوؿ الم ػوارد diversion

النظااام القااانوني واإلنتاجيااة الكميااة  :تتػػأثرTFP

الكميا  .ولكف لـ يتـ التوزل إلت دليل تيرمبح اثر

الديرم ػػا والاظ ػػتـ القض ػػتهح وم ػػد اور ػػتقالؿ ال ػػذ

الاظـ الريترػيا  political regimesأو الديمقراطيػا

يتمتن ب ،ظح إررػت اظػتـ اػتدؿ لميقػوؽ والوايبػت
والوي ػ

 cementويػػوة اإلل ػزاـ التعتيػػد

contractual

ظػح الماتزاػت

امت الامو ظتاثر نير ميػدد ولكػف هاػتؾ مػف ويػد
أف اوايا المؤررت

ويػوة اإليبػتر القػتاواح law enfor-

وطرمقا ت ػ يمهت لضػمتف يقػوؽ

الممكيا ومرتو اإليبتر التعتيد تمعػا دو ار يوهرمػت

بتلاربا لالرتثمتر والامو (Sebastian D., 2010,

 enforcementويمتيا المرتثمر investor pro-

 tectionواإليػ ػ ار ا

 resourceاػػف

المزػ ػػتلب ال خزػ ػػيا ومػ ػػف ثػ ػػـ تتػ ػػدهور اإلاتتييػ ػػا

الممكيػا  property rightsوو رػيمت يقػوؽ الممكيػا

الػػذ ترػػت ري ،اإلي ػ ار ا

المقر ػػا تدضػػح

ارػ ػػتخدامتتهت ظ ػ ػػح اانػ ػ ػراض اإلاتتييػ ػػا إل ػ ػػت خدم ػ ػػا

أيضػػت بتلاظػػتـ القػػتاواح ومػػد ت ػواظر اليمتيػػا ليقػػوؽ

القضػػتهيا لمدزػػل

الييومي ػ ػػا وم ػ ػػرور

الرػمن مػف اليمػترؾ (La Porta , et al.,1999,

والد ػ ػ ػ ػراغ والتقتليػ ػ ػ ػػد ا لتػ ػ ػ ػػح تييػ ػ ػ ػػـ امػ ػ ػ ػػا اإلادػ ػ ػ ػػتؽ

مف ييػا تػواظر المعمومػت

الييوميػا

الختزػ ػ ػػا بمػ ػ ػػاب الت ػ ػ ػراخيص أو تخزػ ػ ػػيص المػ ػ ػػورد

والاظتـ التعميمح والعوامل المؤرريا institutional

 factorsوويهػ ػػت

الالزما ادا الوظتهف المختمدػا ق

).P.4

التاظيميػ ػا لم ػػدخوؿ ظ ػػح مي ػػتؿ

ااامػػتؿ Porta, et. al.,1998, pp.1113-

)1155ق .
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تفسير الفروق الكبيارة فاي مساتويات  TFPبػيف

التيترة الدوليا واادا اويتزتد المؤثر امت TFP
ظتلتخزص ظػح اواتػتو يعقػا الم ازيػت الارػبيا يػأثر

الػدوؿ يقػرر Hill and Jones (1999, PP.

اييػ ػ ػػتبح ومعػ ػ ػػ ،تتيقػ ػ ػػق إميتايػ ػ ػػا اورػ ػ ػػتدتدة مػ ػ ػػف

)83-116ظرضػ ػ ػػت مضػ ػ ػػموا ،أف يػ ػ ػػز ا يبي ػ ػ ػ ار مػ ػ ػػف

ايتز ػ ػػتديت

التدرػػير ييمػػف ظػػح البيهػػا اويتزػػتديا التػػح ياػػتذ ظيهػػت

ااظػ ػراد ومتب ػػتدلوف

اايابي ػ ػػا المتقدمػ ػ ػػا ظييػ ػ ػػـ التيػ ػ ػػترة الخترييػ ػ ػػا و

 transactومبتك ػػروف invent

الريترػػت

ومراكمػػوف المهػػت ار  .والم ارظػػق اويتمتايػػا اارترػػيا

الزػ ػػدمت

لاليتز ػػتد ظ ػػح هػ ػػذا المي ػػتؿ هػ ػػح ميموا ػػا الق ػ ػواايف

 lawsوالمؤررػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

اليي ػ ػػـ الكبي ػ ػػر وار ػ ػػتيعتا التكاولويي ػ ػػت

الاقديػػا والمتليػػا ا بمػػد تتػػداخل مػػن آثػػتر
الخترييػ ػػا shocks

Exogenous

) (Leduc and Sill, 2007, pp.595-614

 institutionsوالريترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

التح يتعرض لهت اويتزػتد ظػح الػدوؿ المختمدػا اتميػا

الييومي ػػا الت ػػح تك ػػوف وتز ػػان البيه ػػا اويتز ػػتديا

أو متقدما وتؤثر امت .TFP

والمراظق اارتريا الاتييا هح التح ت ين اواتتو

اإلنتاجياااة الكميااااة والكفااااا ة اإلنتاجيااااة :يم ػػت أف

أم ػػت الم ارظ ػػق اارتر ػػيا ني ػػر العتدل ػػا ظتث ػػبا اوات ػػتو

بطرمقػ ػ ػ ػ ػػا تكػ ػ ػ ػ ػػوف معويػ ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػ ػ دا اويتزػ ػ ػ ػ ػػتد .

ييػػتس اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو (TFPق وثيػػق

امػ ػ ػ ػػت ااا ػ ػ ػ ػػطا اإلاتتييػ ػ ػ ػػا ظػ ػ ػ ػػح اويتزػ ػ ػ ػػتد اف

م يػ ػ ػ ػ ػ ػػتؿ البيػ ػ ػ ػ ػ ػػا والتطػ ػ ػ ػ ػ ػػومر(Griliches R&D

ظتلبيرويراطي ػػا الدتر ػػدة م ػػثال يي ػػوف له ػػت أث ػػر ضػ ػرمبح

الزػػما بقيػػتس العتهػػد اويتمػػتاح امػػت اورػػتثمتر ظػػح

المر ػ ػػتثمروف ام ػ ػػيهـ أف يقضػ ػ ػوا بعض ػ ػػت م ػ ػػف وي ػ ػػتهـ

) Z.,1964, PP.1-23ظأيػل التقػدي ار ت ػير إلػت

امت الرخص الضرورما لممتررا الا ت اويتزػتد

مت بيف ضعف إلػت أر عػا أمثػتؿ اورػتثمتر الدعمػت

ومػ ػواردهـ لر ػػوة الم ػػوظديف الرر ػػمييف لك ػػح ييز ػػموا
ظػ ذا يتاػ

اور ػ ػ ػػتثمتر

أف المرتو اامثػل لالرػتثمتر ظػح البيػا والتطػومر

التاظػػيـ الييػػومح ييعػػل أمػػر الم ػػروع
ه ػ ػ ػػو تيػ ػ ػ ػ

مم ػػت يقط ػػن ب ػػأف اور ػػتثمتر ظ ػػح البي ػػا والتط ػػومر و

ر ػ ػ ػػيطرة ميموا ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف

يأخػػذ مػػت يرػػتيق مػػف اوهتمػػتـ مقتراػػت بتورػػتثمتر ظػػح

وأف ميم ػ ػػوع الر ػ ػػوة الكمي ػ ػػا

) and William J.1998,PP.1119-35ومػػف

البيرويػ ػراطييف ظم ػػف يي ػػوف ها ػػتؾ أم ػػل ظ ػػح تار ػػيق
الا ػ ػػت اويتز ػ ػػتد

(Jones C. J. A

رأس المػتؿ العياػح التقميػد

ر ػػييوف أكب ػػر م ػػف الميتر ػػا الختز ػػا الاتيم ػػا ا ػػف

الطبيعػ ػ ػػح أف اإلاتتييػ ػ ػػا والكدػ ػ ػػت ة اويتزػ ػ ػػتديا ظػ ػ ػػح

تيومل الموارد ل ،آثتر دياتميييا هتما امػت TFP

يي ػػتس الكدػ ػػت ة ل ػػيس أم ػ ػ ار ر ػػهال وو رػ ػػيمت وايػ ػػف و

ارتخداـ الموارد مرتبطتف ارتبتطت وثيقت ولكف بػتلطبن

إيتمػػا الم ػػروع ظ ػػح المقػػتـ ااوؿ وه ػػذا الاػػوع م ػػف

اعرؼ نتلبت يدهت اايزت(Fried, et.al 1993).

ت ػػايـ ا ػػف تخز ػػيص المواه ػػا ظتا ػػختص ال ػػذيف

يدتػ ػػرض أاهػ ػػـ رػ ػػييواوف أزػ ػػيتا مواهػ ػػا تاظيميػ ػػا

قياااس اإلنتاجيااة الكميااة

(Chang-Tai and

مرنوب ػػا لرظ ػػن  TFPر ػػيريزوف ط ػػتيتهـ وييول ػػوف

)207-223

تيومل الموارد ممت يؤثر رمبت امت . TFP

المختمد ػ ػػا رػ ػ ػوا يػ ػ ػػوا -دوي ػ ػػالس أو دال ػ ػػا إاتػ ػ ػػتو

اهتم ػػتمهـ ام ػػت يا ػػح الرم ػػن أو أ

pp.

2000,

 Klenow,ااداة

ػػيل أخ ػػر م ػػف

الرهير ػػيا لقي ػػتس (TFPق ه ػػح دال ػػا اإلات ػػتو بز ػػورهت

درجاااة تكامااال االقتصااااد فاااي االقتصااااد العاااالمي

.Christensen

al(1973) Translog

et.,

ويمي ػ ػػف أف ادت ػ ػػرض دال ػ ػػا إات ػ ػػتو ي ػ ػػوا دوي ػ ػػالس

واإلنتاجيااااة الكميااااة  :ظتويػ ػػد زػ ػػما واضػ ػػيا بػ ػػيف
7
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
يػػد تكواػػتف مت يػػرتيف إذا يتا ػ

بتاتبترهت الزورة المقيدة لدالا  Translogوهح امت

ذا

الزورة

مقػػدرة مػػف دالػػا إاتػػتو

زػػي ا مراػػا مثػػل دالػػا إاتػػتو Translog pr-

 oduction functionو ومعمػػوـ أف دالػػا Cobb-

ييا أف  Yهػح اإلاتػتو الميمػح اإليمػتلح K

 Douglasهح الزيتنا المقيدة constrained

ه ػػح م ػػدخل رأس الم ػػتؿ  Lم ػػدخل العم ػػل α

 formلدالا.Translog

مرواػ ػػا اإلاتػ ػػتو الكمػ ػػح بتلارػ ػػبا ل ػ ػرأس المػ ػػتؿ β

وظػ ػ ػػح هػ ػ ػػذه الد اررػ ػ ػػا تػ ػ ػػـ ارػ ػ ػػتخداـ المر عػ ػ ػػت

مرواا اإلاتتو الكمح بتلاربا لمعمل  Aهػح معتمػل

الزػ ر نيػػر الخطيػػا nonlinear–least squ-

وااػدمت درس (Robert Solow, 1957pp.65-,

تقػػدير  TFPوالارػػبا الت ػػح تدرػػرهت م ػػف معػػدؿ الام ػػو

ايت ػ ػػر مدهوم ػ ػ ػت

ويمػػت ذيراػػت ظػ ف اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو

)Dnsion,1972,pp.1-25ق تطبيقػ ػ ػػ ،وايتػ ػ ػػر أف

الرتهد ظح الميتمن واوع الريترا اويتزتديا المتبعػا

[ ]0معػػدؿ التقػػدـ ظػػح التكاولػػويح والتاظػػيـ اإلدار .

أو مويه ػػا اي ػػو الخ ػػترو  outward orientedمث ػػل

ويميػ ػ ػ ػ ػ ػػت ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف Solowايتػ ػ ػ ػ ػ ػػر ييػ ػ ػ ػ ػ ػػتس TFP

ميثد ػ ػػا

التقدـ التكاولويح .

)94,pp.312-20

 aresظػح تقػدير دالػا Cobb-Douglasوماهػت تػـ

0956مرػ ػ ػ ػ ػ ػػتهما مختمػ ػ ػ ػ ػ ػػف

العوام ػ ػػل ظػ ػ ػػح الام ػ ػػو اويتزػ ػ ػػتد

الكمح .

لإلاتتييػ ػ ػػا الكميػ ػ ػػا لعوامػ ػ ػػل اإلاتػ ػ ػػتو  TFPويػ ػ ػػتوؿ

تتأثر بعوامل اديدة ماهػت الهييػل الثقػتظح والريترػح

الامو اويتزتد يرين إلت

هػل هػح مويهػا ايػو الػداخل inward oriented

[ ]2معدؿ امو مدخال

اوامل اإلاتتو .

ارترتييا التزػاين المويهػا لإليػالؿ ميػل الػواردا
ا

أو التز ػ ػػاين لمتز ػ ػػدير أو إات ػ ػػتو ماتي ػ ػػت

بمعتدلػ ػ ػ ػ ػػا ويميف ارػ ػ ػ ػ ػػتاتتيهت إذا وضػ ػ ػ ػ ػػعات بعػ ػ ػ ػ ػػض
التعرمدت

لمعم ػػل الميم ػػت أو معتم ػػد ام ػػت ار ػػتيراد رأس الم ػػتؿ

البرػيطا مػف دالػا يػوا -دويػالس ييػا

مف الخترو .

اػػرؼ معػػدؿ التقػػدـ التكاولػػويح بأاػػ،
وأف
مػ ػ ػػدخال

ه ػ ػػو معػ ػ ػػدؿ الام ػ ػػو ظػ ػ ػػح

اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو مرتبا بيتاػا اػرض

معػػدؿ الامػػو

يػػتف الترييػػز امػػت أ اوامػػل اإلاتػػتو هػػو ااهػػـ ظػػح

رأس المػ ػ ػػتؿ وأف

الامػػو ظػػح مػػدخال

وظح يمين اليتو

ظ ف الامػو اويتزػتد ظػح

العمػػل

هػ ػ ػػو معػ ػ ػػدؿ

اوام ػػل اإلات ػػتو وظ ػػح أدبي ػػت

الام ػػو اويتز ػػتد

ظ ػػح اإلات ػػتو الكم ػػح وظ ػػح ظ ػػل ي ػػيـ مق ػػدرة لك ػػل م ػػف

ار ػػتمرار الام ػػو اويتز ػػتد طوم ػػل ااي ػػل اختم ػػف

ومرواا اإلاتتو الكمح بتلاربا لمعمل

مثػػل امػػوذو  Harrod-Domarوامػػوذو Rostow

مرواػ ػػا اإلاتػ ػػتو الكمػ ػػح بتلارػ ػػبا ل ػ ػرأس المػ ػػتؿ (  αق

الترييز من مرور الزمف ظدح الامتذو ااولت لمامو

( βق ظ ػ ػ ف  Solowيػ ػػدـ مقيترػ ػػت لإلاتتييػ ػػا الكميػ ػػا

وام ػػوذو الدظع ػػا القوي ػػا  Big-Pushايت ػػل اودخ ػػتر

لعوامل اإلاتتو امت الزورة
يي ػػا

واور ػ ػ ػػتثمتر ااهمي ػ ػ ػػا القز ػ ػ ػػو ( وهم ػ ػ ػػت مت يػ ػ ػ ػراف

𝛂
هػ ػػح اإلاتتيي ػػا الكميػ ػػا لعوام ػػل اإلاتػ ػػتو

مرتبط ػ ػ ػػتف بم ػ ػ ػػدخل رأس الم ػ ػ ػػتؿق  .وظ ػ ػ ػػح ر ػ ػ ػػتيات

ور ػػبعيات

 TFPولكػػف ياليػ أف  β αيػد تكواػتف ثوابػ

(إذا يتا

الق ػػرف المتض ػػح اا ػػدمت ازده ػػر الام ػػتذو

الايويالريييا لمامو ظػ ف التقػدـ التكاولػويح يػتف هػو

مقدرة مف دالا إاتتو  CobbDouglasأو
8
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

الميػ ػػدد اارػ ػػتس لمامػ ػػو طومػ ػػل اايػ ػػل  .وظػ ػػح ظػ ػػل

والمدخل القيترح يبدأ بزيتنا دالا إاتتو ولػتكف دالػا

ايتػػل التقػػدـ التكاولػػويح ااهميػػا ااولػػت ظػػح تدرػػير

امػػت الييػػـ مػػثال

اظتراض أف اازر رأس المتؿ يخضن لتاػتيص ال مػا

إاتػػتو

دالػػا ااتػػتو الرػػتبقا تعيػػس ثبػػت

الت يػػر ظػػح اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو ومػػف ثػػـ

يتمؾ الزيتنا

تدرير معدؿ الامو اويتزتد  .أمت ظح اظرما الامػو

ييػا  Ytاإلاتػتو الكمػح ظػح الػزمف  Kt tمػدخل

اليديػػدة (Lucas ,R Romer. P.M. 198-

رأس المػ ػػتؿ ظػ ػػح الػ ػػزمف  Lt tمػ ػػدخل العمػ ػػل ظػ ػػح

) (1988,pp.3-42) 6,pp.1002-38ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح
ثمتاياػ ػػت

الػػزمف  tأمػػت

القػ ػػرف المتضػ ػػح ظ ػ ػ ف الترييػ ػػز يػ ػػتف امػ ػػت

معمما مرواػا اإلاتػتو بتلارػبا لػرأس المػتؿ

المتؿ وهح التػح تماػن تاػتيص ال مػا امػت رأس المػتؿ
human

 A0يمت يمح

اإلاتتيي ػػا المت ازي ػػدة ويدض ػػح إل ػػت

يامو بمعدؿ ثتب

الامػو لمتقػترا بػيف الػدوؿ المتقدمػا

) (2وهػ ػػح تعاػ ػػح أف التقػ ػػدـ التقاػ ػػح

=  λوبتلتعويض مػف (2ق ظػح (0ق

ظ ف دالا اواتتو تزبب

والدوؿ الاتميا ابر الزمف اف تراكـ رأس المتؿ أررع

(3ق

ظ ػ ػػح ال ػ ػػدوؿ المتقدم ػ ػػا وهػ ػ ػػو يخض ػ ػػن لت ازي ػ ػػد ال مػ ػ ػػا

وبأخذ لونترمتـ الطرظيف ظح (3ق

 increasing returnsولكػػف الم ػػيما الرهيرػػيا

()4

هح ييف يميف ييتس رأس المتؿ الب ر .

ويميػ ػ ػػف التمييػ ػ ػػز بػ ػ ػػيف مػ ػ ػػدخميف لقيػ ػ ػػتس TFP

لممػدخال

 approachيقػ ػػوـ امػ ػػت اورػ ػػتخداـ الز ػ ػرمب لدالػ ػػا

=

)

(

وم ػ ػػف تم ػ ػػؾ المعتدل ػ ػػا يمي ػ ػػف تق ػ ػػدير

مرواػػت

الماادخل األول  :المػػدخل القيترػػح econometric

اإلاتػػتو بمعموميػػا بيتاػػت

وي ػ ػػذلؾ

الرالرػػل الزماي ػػا

 K,Lوييػـ اإلاتػتو الكمػح Yو تقػدير

يميػػف معرظ ػػا مرػػتهما التق ػػدـ التكاولػػويح ظ ػػح تامي ػػا

اإلاتتو الكميا لتقدير  TFPييتريت والمدخل الثاني:

اإلات ػ ػػتو الكم ػ ػػح ومعا ػ ػػت

هػو مػدخل الػدخل القػومح أو المػدخل اليرػتبح لمامػػو

ه ػ ػػو الت ي ػ ػػر التقا ػ ػػح

الخػ ػ ػ ػػتريح  exogenousني ػ ػ ػ ػر المتض ػ ػ ػ ػػمفdise-

 growth accounting approachوالذ يرػتخدـ
البيتات

1-

ظح زورة دالا أرػيا معتمػدة امػت ييمػا مبدهيػا

ػرس الم ػػتؿ الب ػػر يػػؤد إل ػػت با ػػت رأس
 capitalظػ أ
ادـ ميل معدو

ه ػػح

هػػح معممػػا اإلاتػػتو بتلارػػبا لمعمػػل .واػػتدة مػػت تعػػرؼ

والعياػػح وهػػذا أد إلػػت إدخػػتؿ اازػػر إاتػػتو يديػػد

الم ػػتؿ العيا ػػح ذا

ظهػػح معممػػا التقػػدـ التقاػػح والتػػح

ت ػػتييـ ظ ػػح ااتق ػػتؿ دال ػػا اإلات ػػتو والمعمم ػػا

المعرظا  Knowledgeيػأهـ ػيل مػف أ ػيتؿ رأس

ظػػح دالػا اإلاتػػتو هػػو رأس المػػتؿ الب ػػر

 Cobb-Douglasولادتػػرض زػػيتنا مثػػل

 mbodiedوالييػ ػ ػ ػ ػػتد  neutralااػ ػ ػ ػ ػػد هػ ػ ػ ػ ػػييس .

الوثتبا أو المادزما  discrete dataومػف

ومعات نير متضمف أف التقدـ التقاح لـ يتضػمف ظػح

ثـ ظهو يدترض ضمات دالا إاتتو يميا وهذه الدرارا

مدخال

رترػ ػػتخدـ المػ ػػدخل القيترػ ػػح المباػ ػػح امػ ػػت المػ ػػدخل

اوامل اإلاتتو ولكا ،ييدا يأا ،هبا مف

الرػمت ظػػح زػػورة ورػػتهل أكثػر تطػػو ار أمػػت أ تقػػدـ

ااوؿ ظهو ااظضل اا ،يرتخدـ تأزيل اظر وهو

تقا ػػح متض ػػمف ظ ػػح م ػػدخال

دال ػ ػػا اوات ػ ػػتو ظ ػ ػػح التق ػ ػػدير وم ػ ػػف ث ػ ػػـ ظم ػ ػػ ،أر ػ ػػتس

اوام ػػل اإلات ػػتو ظي ػػتـ

إدختل ،زػرايا ظػح زػورة ضػر يا ظػح اتمػل اإلاتػتو

ايتزتد .

والقػ ػػيـ المض ػ ػػروبا مرظوا ػ ػػا اس المروا ػ ػػا  .ويي ػ ػػوف
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

التقدـ التقاح ختريح اادمت ييوف يدوث ،مرػتقال اػف

الميواػ ػػت

نيػ ػػر الم ػ ػػتهدة لإلاتتييػ ػػا الكمي ػ ػػا

ظػػح امػػوذو الامػػو يمػػت ظػػح المعتدلػػا (4ق .

ي ػػذها اويتزػ ػػتديوف إلػ ػػت أااػ ػػت و ييػ ػػا أف اقتزػ ػػر

ام ػػتذو التقػ ػػدـ التقاػ ػػح ال ػػداخمح ظ ػ ػ ف التقػ ػػدـ التقاػ ػػح

نيػػر الم ػػتهدة

المت ي ػ ار

وييػػوف الػػزمف هػػو ظقػػا العتمػػل المػػؤثر اميػػ . ،وظػػح

امػػت تقػػدير TFPومرػػتهمتهت ظػػح الامػػو اويتزػػتد
ولكػػف ييػػا أف ابيػػا اػػف الميواػػت

 Unobservableلمرمر ػ ػػما الزماي ػ ػػا لممت ي ػ ػػرTFP

يػرتبا بتإلادػػتؽ امػػت البيػػا والتطػػومر  R&Dوالػػتعمـ

بتلعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل  ( Learning by doingأو الخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةق

وهػػح الدي ػرة الميورم ػا ظػػح اويتزػػتد الكمػػح اليػػديا

واذا أف لديات زي ا اتما لدالا اإلاتتو الايويالريييا

ودورة ااامػ ػػتؿ  business cycleظهػ ػػذا التيمي ػ ػػل

)Y= F(K,L,t

لمرالرػ ػػل الزمايػ ػػا لإلاتتييػ ػػا الكميػ ػػا لعوامػ ػػل اإلاتػ ػػتو

وهػػح المػػدخل ال ػرهيس ظػػح تيميػػل الامػػو اويتزػػتد

واورتثمتر ظح التعميـ.

يعتمػ ػػد امػ ػػت خزػ ػػتهص ميػ ػػددة لمميواػ ػػت

امت الزورة

 TFPظعاػػد د اررػػا الامػػو اويتزػػتد

ييا  : Yاإلاتتو الكمح  : Kاازر رأس المػتؿ

 Lااز ػ ػ ػػر العم ػ ػ ػػل Yومع ػ ػ ػػدؿ الام ػ ػ ػػو ظ ػ ػ ػػح تم ػ ػ ػػؾ
المت ي ار هو ̇
̇ ̇ امت التوالح.

التكاولويح يمت يقػتس بػتلميوف اإلتيػتهح secular

 componentلإلاتتيي ػ ػػا الكمي ػ ػػا لعوام ػ ػػل اوات ػ ػػتو

بيامػ ػػت ظػ ػػح د اررػ ػػا دورة ااامػ ػػتؿ ظ ػ ػ ف دور ااامػ ػػتؿ

اازػبا يػل مػف رأس

اليقيقػػا  real business cycleتدرػػر التقمبػػت

المػػتؿ والعمػػل ظػػح الػػدخل أو اإلاتػػتو الكمػػح وماهػػت

يز ػ ػػيرة ااي ػ ػػل ظ ػ ػػح اويتز ػ ػػتد بتلتقمب ػ ػػت

ظ ف معتدلا تقدير اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو هح
̇
̇
̇ =TFP

component

 temporaryواميا ػػت بع ػػد تق ػػدير

المػرتبا بػدورة ااامػتؿ(Crespo2008, pp.20-

وييتس  TFPيعازر ميوف لمعدؿ الامػو ومدرػر لػ،

) 85-2097ولقػػد ايتػػر

بمعا ػػت تق ػػدير مر ػػتهما ي ػػل م ػػف رأس الم ػػتؿ والعم ػػل

)pp82-87

واإلاتتييا الكميا لعوامػل اواتػتو ظػح الامػو وتدتػرض

هذه الزي ا أف يل مف

العرض ػ ػػيا

 TFPأف ادرؽ بيف الميوف الذ يدظن الامو والميوف

وهػ ػػذه المعتدلػ ػػا يميػ ػػف أف ترػ ػػتخدـ ظػ ػػح تقػ ػػدير

ثواب

ظ ػ ف اظرمػػا

الامػ ػػو الايػ ػػو الكالرػ ػػيييا تدرػ ػػر الامػ ػػو بدولػ ػػا التقػ ػػدـ

ومف ثـ ظ ف معتدلا معدؿ الامو تزتغ يمت يمح
̇
̇
̇

ييا تمثل يل مػف

المختمدػ ػػا

لمدقتا ػػت

ابػر الػزمف

 2010,اظرم ػ ػػا ال ػ ػػداظن اوهتم ػ ػػتاح

الر ػػعرما لر ػػوؽ اار ػػهـ يم ػػؤثر ام ػػت

TFPومضػػمواهت أف الدقتاػػت

ولكف يد تت ير تمؾ ااازبا ابر الزمف وهذا يعات

(Miao and Wang

الرػػعرما تيرػػف يدػػت ة

اورتثمتر ظعادمت يرود توازف ظقػتاح ظػ ف المؤررػت

أف أو ازا ػػت مختمد ػػا ي ػػد تر ػػتخدـ ظ ػػح تق ػػدير TFPاا ػػد

ااكثػر إاتتييػػا ييػػوف لػديهت ظقتاػػت

الاقت الزمايا المختمدا.

وتم ػ ػػؾ الدقتا ػ ػػت

تر ػ ػػمب لم ػ ػػريت

رػػعرم ،مرتدعػػا

ااكثػ ػ ػر إاتتيي ػ ػػا

وميا أو ي يا اف الذهف أف  TFPالمقدرة مف

ب رخت ييود اوهتمتف ظيتت لهت مزمػد مػف رأس المػتؿ

هو أثر ميمواػا مػف العوامػل تدرػر اليػز مػف الامػو

ظيضػ ػ ػػيق ومزمػ ػ ػػد ييػ ػ ػػود اوهتمػ ػ ػػتف

المعتدل ػػا ) (8ه ػػح متبق ػػح  Residualوه ػػذا المتبق ػػح

ومػػف ثػػـ تتيرػػف يدػػت ة اورػػتثمتر وترتدػػن  TFPأمػػت

ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح الػػذ و يميػػف تدرػػيره بتلزمػػتدة ظػػح

ومخدػػض يدػػت ة اورػػتثمتر وييػػدا الريػػود وتػػاخدض

مدخال

ااهي ػ ػػتر الدقتاػ ػ ػػت

اوامل اإلاتتو .
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 .TFPولقػ ػػد لػ ػػوي ااخدػ ػػتض  TFPأثاػ ػػت اازمػ ػػت

صياغة النموذج وطريقة التقدير:

المتليػ ػػا ظػ ػػح ػ ػػرؽ آرػ ػػيت والميرػ ػػيؾ واارياتػ ػػيف ظػ ػػح

تعتم ػػد الد ارر ػػا ام ػػت ار ػػتخداـ ام ػػوذو المر ع ػػت

المبحث الثاني

لعوام ػػل اوات ػػتو ظ ػػح المممك ػػا العر ي ػػا الر ػػعوديا ظ ػػح

ترعيات

القرف المتضح .

الزػ ػ ر ني ػػر الخطي ػػا ظ ػػح تق ػػدير اإلاتتيي ػػا الكمي ػػا
الدتػرة  2102-0971ـ وتزػػتغ دالػػا اواتػػتو نيػػر

األساس النظري لمنموذج القياسي
 -0يقػػوـ امػػوذو الد اررػػا امػػت اظت ػراض ايتزػػتد يػػتـ

الخطيا ظح الزورة العتما
(
)
) (
ييا أف  xtهح متي vector ،رتبتN×1( ،قمف

ااوؿ ه ػػو ااز ػػر العم ػػل والث ػػتاح

هػ ػػح متيػ ػػ ،مػ ػػف

افتراضات النموذج :

اوات ػػتو ظي ػػ ،بتر ػػتخداـ مػ ػزمذ م ػػف م ػػدخميف م ػػف

المت ي ار

اازر رأس المتؿ.

المعمم ػ ػػت

الم ػػدخال

التتبعا ( وهمت مت يػراف اازػر العمػل L

واازػ ػػر رأس المػ ػػتؿ Kق وأف

 -2ويقػ ػػتس اازػ ػػر العمػ ػػل امػ ػػت المرػ ػػتو الكمػ ػػح

ه ػ ػػو المت ي ػ ػػر

رتبت ػ ػػm×0( ،ق وأف

الت ػػتبن ( يي ػػـ اوات ػػتو الكم ػػح ق ومتور ػػط ،دال ػػا ظ ػػح

بيي ػػـ العمتل ػػا ظ ػػح ي ػػل ر ػػاا ي ػػتـ ظيه ػػت اإلات ػػتو

ق

)

هح مت ير ا واهح.

الكم ػػح يم ػػت يق ػػتس يي ػػـ رأس الم ػػتؿ برزػ ػػيد

وظػػح زػػورة ميػػددة رمزمػػا ظػ ف دالػػا اواتػػتو الرػػتبقا

 -3يدت ػػرض أف العممي ػػا اإلاتتيي ػػا تخض ػػن لتا ػػتيص

(Judge,

رأس المتؿ المتت ظح تمؾ الراا .

يميف زػيتنتهت ظػح زػورة دالػا يػوا دويػالس نيػر

الخطيػػا

الاػػتتذ اليػػد لكػػل مػػف العمػػل ورأس المػػتؿ ظػػح

[

اايل القزير ولكف من ذلؾ يد تخضن العمميا
اإلاتتييا لتاػتيص أو ت ازيػد أو ثبػت

ظح اايل الطومل .

ch12,

)pp.497-514

1988,

et.al

نمػا الييػـ

) (
يي ػ ػ ػػا

 -4يدتػػرض هػػذا الامػػوذو أف التقػػدـ التقا ػح ييػػتد

)

(

اوات ػ ػ ػػتو الكم ػ ػ ػػح

العمل

ااز ػ ػ ػػر

اازر رأس المتؿ يمهػت تاتمػح لمدتػرة

بييا أف الت يػر ظػح اإلاتػتو الكمػح رػيعز إلػت

 tوالمعمم ػػت

الم ػػتؿ أو ت ي ػػر يع ػػز إل ػػت الت ي ػػر ظ ػػح العوام ػػل

بتلضبا مثل الزػي ا ظػح (0ق يمػت ياليػ أاػ ،ظػح

الكميػ ػ ػ ػػا رػ ػ ػ ػػتعيس أيضػ ػ ػ ػػت الت يػ ػ ػ ػػر ظػ ػ ػ ػػح التقػ ػ ػ ػػدـ

بتلضرورة من اػدد المت يػ ار

(Greene, -242

معمما اتيما .

).1988, p.497

ت ي ػ ػػر يمي ػ ػػا العم ػ ػػل أو الت ي ػ ػػر ظ ػ ػػح يمي ػ ػػا رأس

ه ػػح (α

ق وياليػ ػ أف دال ػػا

 Cobb-Douglasظػ ػ ػػح (2ق لهػ ػ ػػت ادػ ػ ػػس الزػ ػ ػػيتنا

ااخػ ػػر ومػ ػػف بياهػ ػػت التقػ ػػدـ التقاػ ػػت ظتإلاتتييػ ػػا

الزيتنا نير الخطيا ظ ف ادد المعممػت

التكاولويح ظمعممػا التقػدـ التقػد التكاولػويح هػح

Judge, et. al, ,W., 2012, CH.7, PP222

 -4يدتػ ػػرض أف اارػ ػػموا الداػ ػػح لالاتػ ػػتو ظػ ػػح

هػػح مت ي ػ ار ا ػواهيا لهػػت يػػيـ

ويدتػػرض أف

اويتزػ ػ ػػتد الرػ ػ ػػعود تخضػ ػ ػػن لتكاولػ ػ ػػويح

و تتطػتبق

موزاػ ػا توزمع ػػت مر ػػتقال ومتم ػػتثال بور ػػا = 1وتب ػػتيف

.Cobb-Douglas

ثتب
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والػػدواؿ ظػػح (2ق ممتثمػػا لمزػػيتنا ظػػح (0ق و يميػػف

والمر عػػت

تيوممهت إلت زيتنا خطيػا اف يػد الخطػأ الع ػواهح

المعممت

دخػػل ظػػح زػػورة مضػػتظا ولػػيس ظػػح زػػورة ضػػر يا

وطرمقػػا تقػػدير المر عػػت

طرمقا  Gauss-Newton algorithmوراعرض
بطرمقا مختزرة لهذه الطرمقا ظح ظل زيتنا اتمػا

ييػ ػػا أف

⁄

)

['])

لممعمم ػ ػػت

(

())5
و دختؿ يل الم تهدا

بتقرما الدالػا )

(

( بترػتخداـ مترمرػما Taylor

مػ ػػف الرتبػ ػػا ااولػ ػػح ي ػ ػػوؿ ييمػ ػػا مبدهيػ ػػا ه ػ ػػح β

)

والتقرما يتت الم تهدة  tهو
(

……….

)

وييا أف الدالا اازميا هح الدالا (0ق
وبتلتعويض مف (6ق ظح (0ق ظ ف
()7

()

,

[)+

(0ق

)

)

(

) ()

()8
)

()

(
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(

)

(
)

(
)

)

(

(

()

وماهت يميف أف ازيغ اموذو خطح تزور هو

( (9

)

(

)+

[') (Z

(

ايزل امت
()6

ييا أف

(4ق )]=0

اا ػ ػػد تم ػ ػػؾ القيم ػ ػػا أ تعط ػ ػػح
(]

بتلز ػ ػػدر وال ػ ػػر

أف ييتا يمت يمح

اا ػػد ييم ػػا معيا ػػا

)

(2ق ])

(

) ( Zومف ثـ ظ ف ال ر الضرور لمتدايا يميف

ول ػ ػ ػػتكف  βظ اه ػ ػ ػػت تعط ػ ػ ػػح ييم ػ ػ ػػا

مز ػ ػػدوظا الم ػ ػػتقت

) (

(

لت ير إلت مدور  Transposeمزدوظا الم تقت
لممعممػ ػ ػػت

(

وار ػ ػػتو الم ػ ػػتقت

)

[

ق وبتر ػ ػ ػػتخداـ ) (Z

واا ػػدمت تق ػػيـ مز ػػدوظا الم ػػتقت

[

الضرور لمادايا هو

هػ ػػح مزػ ػػدوظا الم ػ ػػتقت

اليزهي ػ ػ ػػا رتبته ػ ػ ػػت (

التػح تػداح ميمػوع مر عػت

وظػػح هػػذه اليتلػػا رادتضػػل ) ( يزهيػػت بتلارػػبا

لدالا اواتتو .

(

هو ييما

البوايح

الزػ ر نيػػر الخطيػػا هػػح

لابدأ مف الزي ا العتما ظح المعتدلا (0ق
(
)
])
()3

الز ػ ر نيػػر الخطيػػا لتقػػدير متيػػ،

(

(
(̅
)

(̅

(
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والمر عػػت

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
تي

الز ػ ر مػػف الامػػوذو الخطػػح التزػػور

(8ق تعطح تقدير اليولا الثتايا لممعممت الماطويا
])
) (̅ ) (
(
])
=
()01

وهو

المتي،

( ) ( [
[) (

])

ومقدره هو

( )

( [

وبترتمرار تمؾ العمميا ظ ف الميتولا ريـ  nمف طرمقا  Gauss-Newton algorithmتعطح التقدير
))] (11

[)

(

وااػػدمت ييػػدا التقػػترا ظ ػ ف

(

])

المبحث الثالث

ومػػف

(00ق ظ ف ر الدريا ااولت لمادايا وهو
[) (
(
])
يػد تاػتظر
وبد أف يتيقق وظح هذه اليتلػا ظػ ف

تقاادير دالااة االنتاااج باسااتخدام المربعااات

الصغرى غير الخطية

ييمػػا زػ ر ميميػػا أو ييمػػا زػ ر اتمػػا ولكاهػػت

لف تاتظر ييما اظمت .

ومزػػدوظا  var-covarلتقػػدير المر عػػت

نير الخطيا ايزل اميهت مف المزدوظا

ظػػح هػػذا اليػػز اعػػرض تقػػدير دالػػا اواتػػتو وماهػػت

اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اواتػػتو لاليتزػػتد الرػػعود

الز ػ ر

]) ( ) ( [
ييا أف تبتيف اوايدار

( )

( [

لمدتػرة 2102-0971ـ وييتػػو هػػذا المبيػػا امػػت
ادة اقت هح أوو تقدير دالا اإلاتتو نير الخطيا

=̂

ثتايت تقدير اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو مػف دالػا

 Cobb-Douglasنير الخطيػا ثتلثػت ارػا الامػو

) (

التح يدررهت العمل ورأس المػتؿ واإلاتتييػا الكميػا مػف

معدؿ الامو.ومخريت

وه ػػح المعموم ػػا الت ػػح تر ػػتخدـ ظ ػػح اختب ػػتر الد ػػروض

التقدي ار التتليا .

وظح تقدير ظت ار الثقا .

براتمذ ) Eviews (6أاطػ

أوال  :تقدير دالة كوب دوجالس غير الخطية:

النموذج غير الخطي لدالة : Cobb-Douglas

)

(

جدول ()0

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.573418
-3.188384

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
)C(1
1.862236 0.099344
18.74533
)C(2
0.337862 0.035673
9.471159
)C(3
0.459653 0.027962
16.43848
R-squared
0.962157 Mean dependent var
S.E. of regression
0.047514 Akaike info criterion
Durbin-Watson stat
1.057741
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ودالا  Cobb-Douglasنير الخطيا المقدرة بترتخداـ  Gauss-Newton algorithmهح
)
جدول ( :)2اختبار سكون البواقي المقدرة من دالة  Cobb-Douglasغير الخطية

(

Null Hypothesis: RES_COB has a unit root
Exogenous: Constant
)Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9
*Prob.

t-Statistic

0.0002

-4.917216

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.600987

1% level

Test critical values:

-2.935001

5% level

-2.605836

10% level

-2اختبتر إذا يتا

ماااان جاااادول ( )2نجااااد أن بااااواقي دالااااة Cobb-

الدالا Cobb-Douglasالمقدرة

بوارػػطا  nonlinear least squaresمتيتارػػا

 Douglasساااااكنة فااااي المسااااتوى ألن إحصااااا ية

مف دريا و تختمف معاويت اػف  1.8وخضػوع الدالػا

اوختبتر وهح  t=-4.917216وهػح أكثػر رػتلبيا

لقتاوف تاتيص نما الييـ

مػػف القيمػػا اليريػػا ااػػد مرػػتو معاويػػا  %0والتػػح

يريػػن اختيػػتر  0.8اااػػت يمعاػػت مرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح

ترتو  - 3.600987ولهذا ييوف المزمذ الخطػح

بتلاربا لمعمل وبتلاربا لرأس المتؿ ظيػتف الميمػوع =

مف اإلاتتو الكمح اليقيقح  yويميا العمػل  Lويميػا

 1.79750وواضػ ػ ػػب أاهػ ػ ػػت تقرمبػ ػ ػػت =  1.8ولهػ ػ ػػذا

رأس الم ػػتؿ  Kمتكتممػ ػػا مػ ػػف اد ػػس الرتبػ ػػا وازػ ػػمب

أيرمات  Wald testوالتقدير هو

لدخوؿ اوايدار نير الخطح .

Wald Test:
Equation: Untitled
Probability

df

Value

Test Statistic

0.9417
0.9414

)(1, 40
1

0.005410
0.005410

F-statistic
Chi-square

Std. Err.

Value

)Normalized Restriction =0

0.033781

-0.002485

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

Null Hypothesis Summary:

دالا اواتتو متيتارا تقرمبػت مػف دريػا = 1.8ومػف

و هذا ي ير إلت أف الدالا متيتارا مػف الدريػا أيػل

ثـ ظ ف هذه القيما تدرر بأف مضتادا يل مػف العمػل

م ػ ػػف الواي ػ ػػد =  1.798=1.459+1.341أ أف
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 Lورأس الم ػ ػػتؿ  Kمع ػ ػػت وظ ػ ػػح اد ػ ػػس الويػ ػ ػ

باربا %01من ثبت

و ػ ػػادس

الاربا ولتكف %0يدضح إلت مضتادا اإلاتتو الكمػح

العوامل ااخر ( يميا رأس

الم ػػتؿ وتكاولويي ػػت اإلات ػػتو قأد

باربا  %1.8ولهػذا ظػ ف التقػدي ار مػف العياػا تؤمػد

إل ػػت زم ػػتدة اإلات ػػتو

الكمػ ػ ػػح ظ ػ ػ ػػح الرػ ػ ػػعوديا ظ ػ ػ ػػح ظت ػ ػ ػرة الد ارر ػ ػ ػػا بار ػ ػ ػػبا

. %3.3786

خض ػػوع اويتز ػػتد الر ػػعود لتا ػػتيص نم ػػا اليي ػػـ

ظيي ػ ػ ػػا أف إيز ػ ػ ػػتهيا اختب ػ ػ ػػتر خض ػ ػ ػػوع اويتز ػ ػ ػػتد

ثانيااااااا  :مرواػ ػ ػػا اإلاتػ ػ ػػتو بتلارػ ػ ػػبا ل ػ ػ ػرأس المػ ػ ػػتؿ =

الرػ ػ ػ ػ ػػعود لتاػ ػ ػ ػ ػػتيص نمػ ػ ػ ػ ػػا الييػ ػ ػ ػ ػػـ هػ ػ ػ ػ ػػح =F

1.45965

العػ ػػدـ بخضػ ػػوع اويتزػ ػػتد الرػ ػػعود لتاػ ػػتيص نمػ ػػا

 %01م ػػن ثب ػػت

ت ػير إلػت أف يػل زمػػتدة ظػح يميػا رأس المػتؿ بارػػبا

0.005410وهػػح و تقػػدـ دلػػيال امػػت رظػػض ظ ػػرض
الييـ ظح الدترة 2102-0971ـ .

العوام ػػل ااخ ػػر ( يمي ػػا العم ػػل

وتكاولوييػت اإلاتػتوقأد

إلػت زمػػتدة اإلاتػتو الكمػح ظػػح

الرعوديا ظح ظترة الدرارا باربا . %4.5965

مرونااة اإلنتاااج بالنساابة لكاال عاماال ماان عواماال

ومػػف ثػػـ ييػػوف اإلاتػػتو الكمػػح نيػػر مػػرف بتلارػػبا لكػػل

اإلنتاج :

حيث أن دالة االنتاج المقدرة :

م ػػف العم ػػل وم ػػف رأس الم ػػتؿ ولكا ػػ ،أكث ػػر يرتر ػػيا

ظ اات ارتاتذ ماهت التقدي ار التتليا

اإلاتتو اليد لمعمل واإلاتتو اليد لراس المتؿ ظح

بتلاربا لرأس المتؿ اا ،بتلاربا لمعمل.

أوال  :مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرواا اإلات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتو بتلارػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبا لمعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل =

1.33786ت ير إلت أف يل زمتدة ظ ػ

اويتزتد الرعود

يميا العمػ ػ ػل

دالػ ػ ػ ػػا اإلاتػ ػ ػ ػػتو اليػ ػ ػ ػػد لمعمػ ػ ػ ػػل هػ ػ ػ ػػح Mpl_cob

×

(

)

ودالا اواتتو اليد لرأس المتؿ Mpk_cob

× 0.8558683

)

وبتلتعويض بقػيـ  Y K Lايزػل امػت اواتػتو

(

العياح اليد لكل مػف العمػل ورأس المػتؿ متاػتيص

الي ػػد لك ػػل م ػػف العم ػػل ورأس الم ػػتؿ ظ ػػح اويتز ػػتد

واليدوؿ (3ق ييتو امت اإليزت ا

الخطيا والقيـ المقدرة ظح الدترة .2102- 0971

وال ػ ػ ػػيل البيػ ػ ػػتاح ريػ ػ ػػـ (0ق المرػ ػ ػػتر الزماػ ػ ػػت لكػ ػ ػػال

الوزديا لكل

الرعود والمقدرة مػف دالػا  Cobb-Douglasنيػر

مف اإلاتتو اليد لمعمل واإلاتتو اليد ل أرس المتؿ

ومف الواضب مف تمؾ الدواؿ الم تقا أف اواتتو

الاتتييف.
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جدول ( )3الخصا ص الوصفية لإلنتاج الحدي لمعمل واإلنتاج الحدي لرأس المال
STATISTICS
2.141755
2.196276
3.442003
1.327224
0.484654
0.277373
2.952628
0.555393
0.757527
92.09546
9.865375
43

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev.
Observations

0.421882
0.352658
0.750308
0.285823
0.158548
1.065055
2.519454
8.543194
0.013959
18.14091
1.055776
43
marignal_c ob

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
10

05

95

00

MPK

85

90

80

75

70

MPL

شكل ( )0إلنتاج الحدي لمعمل ورأس المال

االي ػ ػ مػ ػػف يػ ػػدوؿ (3قاإليزػ ػػت ا

وتواػ ػ ػ ػ ػس م ػ ػثالق ودوؿ ياػ ػػوا وياػ ػػوا ػ ػػرؽ آرػ ػػيت

الوزػ ػػديا

وال ػ ػػيل البيػ ػػتاح (0ق لإلاتػ ػػتو اليػ ػػد لمعمػ ػػل MPL

(بتكرتتف و ايالديش والهاد ورػيروايت والدمبػيف مػثالق

اليد لرأس المتؿ أكبر مػف اإلاتػتو اليػد لمعمػل

العممػ ػػح والداػ ػػح وهػ ػػو مرػ ػػتو يقػ ػػل اػ ػػف المرػ ػػتو

والعمتلػ ػػا القتدمػ ػػا مػ ػػف تمػ ػػؾ الػ ػػدوؿ تعيػ ػػس مرػ ػػتواهت

واإلات ػ ػػتو الي ػ ػػد لػ ػ ػرأس الم ػ ػػتؿ  MPKأف اإلات ػ ػػتو

ويميػ ػ ػػف تدرػ ػ ػػير ذلػ ػ ػػؾ أف مرػ ػ ػػتو التقػ ػ ػػدـ والمعرظػ ػ ػػا

الما ػػتظر ظ ػػح دوؿ أوروب ػػت والووي ػػت

العيا ػػح أام ػػت م ػػف اظيرته ػػت ظ ػػح العم ػػل ظتلمممك ػػا

يدومػ ػػ ،إلػ ػػت المممكػ ػػا  .ظتلقيمػ ػػا المتورػ ػػطا لإلات ػ ػػتو

التكاولوييػػا المتضػػماا  embodiedظػػح رأس المػػتؿ
مت ازلػ

مرػتوردة لػرأس المػتؿ (آو

ومعػػدا

المتي ػػدة ممػ ػػت

ياعيس ظح اإلاتتييا اليديا لكل اتمل يرا موطف
اليػ ػ ػػد ل ػ ػ ػرأس المػ ػ ػػتؿ تزمػ ػ ػػد اػ ػ ػػف  5أمثػ ػ ػػتؿ القيمػ ػ ػػا

وأدوا

إاتػ ػػتو ق مػ ػػف الخػ ػػترو وورػ ػػيمت مػ ػػف الػ ػػدوؿ ااور يػ ػػا

المتورػػطا لإلاتػػتو الي ػػد لمعمػػل المق ػػدرة مػػف دال ػػا

تعيػػس مرػػتو تقػػدمهت العممػػح والداػػح ويػػذلؾ ظ ػ ف

ظترة الدرارا (2101-0971قـ .

والوويت

المتيدة واآلو

 Cobb-Douglasني ػػر الخطي ػػا ظ ػػح المممك ػػا ظ ػػح

المرتوردة مػف تمػؾ الػدوؿ

المممكا مرتوردة لمعمتلا بتإلضتظا لمعمتلا الرػعوديا

والعمتلا المرتوردة مف دوؿ ا ػ ػ ػ ػ ػر يا (مزػر وااردف
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ثانيا تقدير اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج من دالة

[ ]0تقاادير مساااهمة العماال ورأس المااال فااي

 Cobb-Douglasغير الخطية :

اإلنتاج الكمي:

لتق ػ ػ ػ ػػدير اإل اتتيي ػ ػ ػ ػػا الكمي ػ ػ ػ ػػا لعوام ػ ػ ػ ػػل اإلات ػ ػ ػ ػػتو

مر ػػتهما العم ػػل = مروا ػػا اإلات ػػتو بتلار ػػبا لمعم ػػل ×

ومرػ ػػتهمتهت الارػ ػػبيا ظػ ػػح تدرػ ػػير الزمػ ػػتدة ظػ ػػح الاػ ػػتتذ

معدؿ امو يميا العمل

رػ ػػيتـ أوو تقػ ػػدير الييػ ػػـ الكمػ ػػح لمرػ ػػتهما يػ ػػل مػ ػػف

لرأس المتؿ× معدؿ امػو يميػا رأس المػتؿ والمرواػت

الدت ػ ػرة ميػ ػػل البيػ ػػا ثػ ػػـ يػ ػػتـ تقػ ػػدير الييػ ػػـ الكمػ ػػح

هح

الميم ػػت اليقيقػ ػػح ظػ ػػح المممكػ ػػا (2102-0971قـ

مرػػتهما رأس المػػتؿ = مرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح بتلارػػبا

العمػػل ورأس المػػتؿ ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح لممممكػػا ظػػح

المقدرة مف دالػا يػوا-دويػالس نيػر الخطيػا ثتبتػا

لمرتهما اإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو .

أوو مرواا اإلاتتو الكمح لمعمػل (مػف يػدوؿ (0ق هػح

المعمما )(C(2

=

) (
أوال مرونااة اإلنتاااج الكمااي ل ارأس المااال (ماان جاادول

( )0هي المعممة(:(C( 3

=

) (

ظػ ػػيميف تقػ ػػدير الييػ ػػـ الكمػ ػػح لمرػ ػػتهما العمػ ػػل ظػ ػػح

ومف الواضب أف

(مروا ػ ػ ػػا اإلات ػ ػ ػػتو الكم ػ ػ ػػح لػ ػ ػ ػرأس الم ػ ػ ػػتؿ

<(مرواػ ػ ػػا اإلاتػ ػ ػػتو الكمػ ػ ػػح لمعمػ ػ ػػل
×

=

011

=

اإلاتػ ػ ػػتو الكمػ ػ ػػح مػ ػ ػػف التقػ ػ ػػدير نيػ ػ ػػر الخطػ ػ ػػح لدالػ ػ ػػا

ق

 Cobb-Douglasورم ػ ػ ػ ػزه هػ ػ ػ ػػو  cl_cobم ػ ػ ػ ػػف

ق و ارػ ػ ػػبا

36.14752512

المعتدلا

%

= Cl_cob

ظتإلاتػػتو الكمػػح ظػػح المممك ػػا العر يػػا الرػػعوديا أكث ػػر

و تقػ ػػدير الييػ ػػـ الكم ػ ػػح لمرػ ػػتهما رأس المػ ػػتؿ ظ ػ ػػح

يرتريا لمت ير ظح رأس المػتؿ ااػ ،لمت يػر ظػح يميػا

اإلاتػ ػ ػػتو الكمػ ػ ػػح مػ ػ ػػف التقػ ػ ػػدير نيػ ػ ػػر الخطػ ػ ػػح لدالػ ػ ػػا

العمػػل ظتلزمػػتدة ظػػح رزػػيد رأس المػػتؿ بارػػبا %0

 Cobb-Douglasورمػ ػ ػ ػزه ه ػ ػ ػػو  ck_cobم ػ ػ ػػف

خ ػػالؿ ظتػ ػرة الد ارر ػػا (2102-0971قـ أظض ػػت إل ػػت

المعتدلا

زمػتدة ظػػح اإلاتػػتو الكمػح بارػػبا يػوالح  %146تقرمبػػت
مػػن ثبػػت

= Ck_cob

يميػػا العمػػل ظػػح يػػيف أف زمػػتدة يميػػا

العمل باربا  %0من ثبػت

ثانيا :تقدير اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج

رزػيد رأس المػتؿ خػالؿ

وييػػوف تقػػدير الييػػـ الكمػػح لمرػػتهما اإلاتتييػػا

ادػػس الدتػ ػرة يدض ػػح إل ػػت زم ػػتدة اإلات ػػتو الكم ػػح بار ػػبا

الكميػػا لعوامػػل اإلاتػػتو ظ ػػح امػػو اإلاتػػتو الكمػػح م ػػف

يوالح  %1.338تقرمبت.

ظ ذا يتف معدؿ امو يميا العمل =
معدؿ امو يميا رأس المتؿ =

التقدير نير الخطح لدالػا  Cobb-Douglasورمػزه

=

هو  TFP_cobمف المعتدلا ااتيا

=
)
17
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[ ]2إذا ارتثايات الراوا

معػػدؿ امػػو الاػػتتذ اإليمػػتلح اليقيقػػح

واليػدوؿ (4قظػػح المميػق ييتػػو امػت التقػػدير الكمػػح

رأس المتؿ ظيهت رػتلبا ( وهػح الرػاوا

لمارػػا المهويػػا التػػح يرػػتهـ بهػػت العمػػل ورأس المػػتؿ

 0980 0975والرػػاوا

واإلاتتيي ػػا الكمي ػػا لعوام ػػل اوات ػػتو ظ ػػح ام ػػو اوات ػػتو

المقػػدرة تقػػل ظػػح يميػػن الرػػاوا

تمؾ التقدي ار يالي أف

– اػػف ارػػبا

مرػتهما اازػر رأس المػتؿ ظػح اإلاتػتو الكمػح

[ ]0إف اربا مرتهما العمػل ظػح امػو اإلاتػتو الكمػح
يتا ػ

0984إلػػت 0987

ظ ػ ف ارػػبا مرػػتهما العمػػل ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح

 Cobb-Douglasنيػػر الخطيػػا ومػػف

مويبػػا ظػػح يميػػن الرػػاوا

0973

وا ػ ػ ػػتـ  0991وا ػ ػ ػػتـ  0994ا ػ ػ ػػتـ  2110ق

الكمػػح اليقيقػػح ظػػح المممكػػا العر يػػا الرػػعوديا مقػػدرة

مػػف دالػػا

التح يتف معدؿ امو يميا

ويعز ذلؾ يميت إلت أف

(أق أف اإلاتتو اليد لرأس المتؿ أامػت مػف اإلاتػتو

بيامػػت يتا ػ

ارػ ػػبا مرػ ػػتهما رأس المػ ػػتؿ رػ ػػتلبا ظػ ػػح بعػ ػػض

اليد لمعمل ظح يل الراوا

اتتيا اػف يتزػل ضػرا (مرواػا اإلاتػتو الكمػح

أكب ػػر م ػػف اظيرته ػػت بتلار ػػبا لمعم ػػل ظ ػػح رػ ػػاوا

الرػ ػػاوا

وييػ ػػا أف ارػ ػػبا مر ػ ػتهما العازػ ػػر

( يل (0قق

(اق أف مروا ػػا اإلات ػػتو الكم ػػح بتلار ػػبا لػ ػرأس الم ػػتؿ
الد ارر ػ ػػا ظيم ػ ػػت ر ػ ػػبق اإل ػ ػػترة ظػ ػ ػ ف يرتر ػ ػػيا

لمعاز ػػر × مع ػػدؿ الام ػػو ظ ػػح يمي ػػا العاز ػػرق

اإلاتتو الكمح بتلاربا لرأس المتؿ يتا

ومرواػػا اإلاتػػتو الكمػػح لمعازػػر (لكػػل مػػف العمػػل

أكبر مف

ورأس المػ ػ ػ ػػتؿ ق والمقػ ػ ػ ػػدرة مػ ػ ػ ػػف دالػ ػ ػ ػػا Cobb-

يرتر ػػيا اإلات ػػتو بتلار ػػبا لمعم ػػل ظ ػػح المممك ػػا

يػػدوؿ 0ق ظ ػ ف رػػتلبيا ارػػبا مرػػتهما

الوزديا لارػا

 Douglasنيػ ػػر الخطيػ ػػا مويبػ ػػا ( يمػ ػػت ت ػ ػػير
تقػػدي ار

العر يا الرعوديا خالؿ ظترة الدرارا .

وييتو يدوؿ (4ق اإليزت ا

اازر رأس المتؿ ظح معدؿ اإلاتتو الكمت ترين
إلت أف معدؿ امػو يميػا رأس المػتؿ يتاػ

ظح تمؾ الراوا

مرتهما يل مف العمل ورأس المػتؿ واإلاتتييػا الكميػا

لعوامل اواتتو ظح معدؿ امػو اإلاتػتو الكمػح اليقيقػح

رػتلبا

لممممكا ظح ظترة الدرارا .

.

جدول ()4اإلحصا ات الوصفية لممساهمات النسبية لكل من العمل

ورأس المال واإلنتاجية الكمية لعوامل االنتاج في معدل نمو اإلنتاج الكمي
نسبت مساهمت اإلنتاجٍت
انكهٍت نعوامم االنتاج
0.842822
0.913408
1.575247
-1.367474
0.438246
-3.265223
17.14169
424.6099
0.000000
35.39853
7.874438
42

نسبت مساهمت رأس انمال

نسبت مساهمت انعمم

0.116784
0.065105
2.323972
-0.642552
0.431012
3.278614
18.03283
470.7205
0.000000
4.904944
7.616622
42

0.040393
0.023728
0.226014
0.004755
0.045117
2.380160
9.126494
105.3405
0.000000
1.696526
0.083459
42
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STATISTICS
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev.
Observations

أ.د /أمحد أبو الفتوح الناقة

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
يوضػػب اليػػدوؿ (5ق ظػػح مميػػق الد اررػػا الارػػبا

مف يدوؿ (4ق يتضب أف

[ ]0متورػػا ارػػبا مرػػتهما اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل

مػػف امػػو الاػػتتذ الميمػػت اليقيقػػح التػػح تعػػز إلػػت يػػل

 1.843بيػػد أداػػت = ( -0.367رػػتلا ق ويػػد

اإلاتػػتو وايزػػل امػػت تمػػؾ الارػػا بضػػرا الارػػبا

مػ ػػف العمػ ػػل ورأس المػ ػػتؿ واإلاتتييػ ػػا الكميػ ػػا لعوامػ ػػل

اواتػ ػػتو ظ ػ ػػح مع ػ ػػدؿ امػ ػػو اوات ػ ػػتو الكم ػ ػػح ه ػ ػػح

التح يرتهـ بهت العازر ظح الامو × معػدؿ الامػو)gق

أيزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح =  0.57524وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتلطبن إذا زاد

مر ػػتهما ااز ػػر ا ػػف  0ظػ ػ ف مر ػػتهما ااز ػػر

آخر تكوف رتلبا اف ميموع المرتهمت

=. 0

ومف ثـ ايزل امت الارا التتليا

[ GL ]0ارػػبا الامػػو التػػح ير ػػتهـ بهػػت العمػػل ظ ػػح

الاربيا

معدؿ امو اواتتو الكمح اليقيقح .

[ ]2أف اازػػر رأس المػػتؿ يػػأتح ظػػح المريػػز الثػػتاح

[ GK ]2ارػػبا الامػػو التػػح يرػػتهـ بهػػت رأس المػػتؿ

الر ػػعوديا بمتور ػػا ار ػػبا =  1.00678وبي ػػد

[ GTFP ]3ارػػبا الامػػو التػػح ترػػتهـ بهػػت اإلاتتييػػا

ظح معدؿ امو اواتتو الكمح اليقيقح .

يعازػػر مػػؤثر امػػت الامػػو ظػػح المممكػػا العر ي ػػا

الكمي ػػا لعوام ػػل اوات ػػتو ظ ػػح مع ػػدؿ ام ػػو اوات ػػتو

أدا ػػت =  ( -1.6426ر ػػتلاق وبي ػػد أيزػ ػػت =

الكمح اليقيقح.

. 2.234

وييػػا أف  Gهػػح معػػدؿ امػػو اواتػػتو الكمػػح

[ ]3أف مرتهما اازر العمل ظح معدؿ امو اإلاتتو

اليقيقح وهح تيقق الميموع التتلح

الكمػػح =  1.141393وبيػػد أداػػت =1.11476
وبيد أيزت = .1.226

وييتػػو يػػدوؿ (5ق ظػػح مميػػق الد اررػػا امػػت القػػيـ

ثالثااا نسااب النمااو التااي يفساارها كاال ماان العماال

المقدرة لتمؾ الارا .

ورأس المال واإلنتاجية الكمية من معدل النمو

وال ػػيل (2ق يوضػػب المرػػتر الزماػػح لمعػػدو

وظػػح هػػذا اليػػز ايػػتوؿ تقػػدير ارػػبا الامػػو التػػح

التػ ػ ػ ػ ػ ػػح يرػ ػ ػ ػ ػ ػػتهـ بهػ ػ ػ ػ ػ ػػت العمػ ػ ػ ػ ػ ػػل

ير ػػتهـ به ػػت ي ػػل م ػػف العم ػػل ورأس الم ػػتؿ واإلاتتيي ػػا

الامػػو

ورأس المػ ػ ػ ػ ػ ػػتؿ

واإلاتتييػػا الكميػػا GTFPظػػح معػػدؿ امػػو اواتػػتو

الكميا لعوامل اإلاتتو ظح المعدؿ الرػاو لامػو الاػتتذ

الكمح G

الميمػػح اليقيقػػح ظػػح المممكػػا العر يػػا الرػػعوديا ظػػح

الدترة (0971-2104قـ.
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أ.د /أمحد أبو الفتوح الناقة

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
شكل ( :)2المسار الزمنى لممساهمات في معدل النمو
G
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[ ]3رموؾ معدؿ الامو الذ يعز إلت العمل GL

وهذا الشكل يوضح المساار الزمناي لسامون عناصار

ورموؾ معدؿ الامػو الػذ يعػز إلػت اإلاتتييػا الكميػا

النمو في المممكة في الفترة 2102-0971م

لعوامل اإلاتتو  GTFPيوضي ،مادردا ال يل (3ق

[ ]0رموؾ معدؿ الامو الكمح G

[ ]2رموؾ معدؿ الامو الذ يعز لرأس المتؿ GK

شكل ( )3معدل النمو في  gdpالمفسر بواسطة TFP
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أ.د /أمحد أبو الفتوح الناقة

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

وانجدول (ٌ )5وضح اإلحصاءاث انوصفٍت نهنسب انتً ٌفسرها انعمم ورأس انمال واإلنتاجٍت انكهٍت من
معدل اننمو انكهً فً االنتاج انحقٍقً :
جدول ( )5نهنسب انتً ٌفسرها انعمم ورأس انمال واإلنتاجٍت انكهٍت
من معدل اننمو انكهً فً االنتاج انحقٍقً
GTFP
2.450097
3.026826
23.41597
-31.58867
7.746856
-1.711015
11.04732

GL
0.249181
0.085879
3.774415
-1.612562
0.837947
2.583068
11.81539

GK
2.307865
0.244461
53.68375
-1.974370
8.606719
5.316672
31.83414

G
5.007143
5.000000
23.10000
-10.50000
7.178912
0.573038
3.873115

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

133.8219
0.000000

182.7002
0.000000

1652.833
0.000000

3.632688
0.162619

Jarque-Bera
Probability

102.9041
2460.565

10.46559
28.78837

96.93033
3037.100

210.3000
2113.008

Sum
Sum Sq. Dev.

42

42

42

42

Observations

ومف يدوؿ (5ق يتضب أف

ومػػف الاتػػتهذ المقػػدرة ( مػػف يػػدوؿ (5ق ق يتضػػب م ػػت

[ ] 3متورػ ػ ػػا معػ ػ ػػدؿ الامػ ػ ػػو ظػ ػ ػػح الاػ ػ ػػتتذ اليقيقػ ػ ػػح

يمح

=  %5.117043ييا

[ ]0أف الارػػبا التػػح يدرػػرهت يػػل اتمػػل مػػف العوامػػل
الثالثا مف امو اواتتو الكمح تت ير مف راا إلػت

أخػػر وه ػػح ليرػ ػ

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

ارػػبا ثتبت ػػا اف تم ػػؾ الار ػػبا

ه ػػح ات ػػتو اوام ػػل مت يػ ػرة مػ ػف ر ػػاا إل ػػت أخ ػػر

ير ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتهـ رأس الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتؿ بمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار

ومػػف تمػػؾ العوامػػل مرواػػا اإلاتػػتو بتلارػػبا لهػػذا

% 2.307865

امو اإلاتتو الكمح اليقيقح.

=%48.932

العتمل ومعدؿ الامو الرػاو لهػذا العتمػل ومعػدؿ

باربا = %46.190

ترػتهـ  TFPبمقػدا = % 2.450097

=
بارػبا

[ ]2رنػ ػػـ أف اإلاتتييػ ػػا الكميػ ػػا لعوامػ ػػل اإلاتػ ػػتو هػ ػػح

..................................................

بمتورػ ػ ػػا = ) 0.842822يػ ػ ػػدوؿ (5ق لمدت ػ ػ ػرة

تقرمبػػت( والتػػح تميػػز بمعػػدؿ

الميموع =  %5.117043باربا =%011

العازػػر ااكبػػر الػػذ يرػػتهـ ظػػح اإلاتػػتو الكمػػح

[ ]4ظػػح يميػػن الرػػاوا

يمه ػ ػ ػػت إو أف مع ػ ػ ػػدؿ الام ػ ػ ػػو المدر ػ ػ ػػر بوار ػ ػ ػػطا

امو موياق يتا

إلت أخر يمت يوضب ال يل البيػتاح (GTFPق

أو مرتهما رأس المتؿ ظح معدؿ الامو.

اإلاتتييػػا الكميػػا لعوامػػل اواتػػتو يتقمػػا مػػف رػػاا

اربا مرػتهما  TFPظػح امػو

اواتػػتو الكمػػح اليقيقػػح أكبػػر مػػف مرػػتهما العمػػل

ظح يل (3ق.
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أ.د /أمحد أبو الفتوح الناقة

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

المبحث الرابع

ظ ػػح دال ػػا اوات ػػتو ظ ػػح اويتز ػػتد ولارم ػػز له ػػذا

الميوف بتلرمز

عنصر النمو والعنصر الدوري في TFP

[ ]3مكاااون عشاااوا ي component

يرتهدؼ هذا المبيػا تيميػل تقرػيـ اإلاتتييػا الكميػا

 nentورمػ ػزه

ال ػػذ يتد ػػق امي ػػ ،اويتز ػػتديوف ه ػػو أف مع ػػدؿ ام ػػو

ويدت ػػرض أف خزتهز ػػ ،ه ػػح

ادػس خزػتهص يػػد الخطػأ الع ػواهح ظػح امػػوذو

 TFPياقرـ إلت ثالا ميوات

اوايدار ومخضن لادس اوظتراضت .

[ ]0مكاااون نماااو  :Growth componentوه ػػذا

وام ػػت ه ػػذا ظػ ػ ف ميوا ػػت

الميوف يمثل العازر اإلتيػتهح secular tre-

مع ػػدؿ الام ػػو المدر ػػر

بتإلاتتييا الكميا لعوامل اإلاتتو هح

 ndظح  TFPوهو أهػـ اازػر ااػ ،الميػوف

الداهـ  permanent componentالذ يعيس

والي ػػدوؿ (6ق ظ ػػح الممي ػػق ييت ػػو ام ػػت تق ػػدير

أثػػر العوام ػػل طوممػػا ااي ػػل (نيػػر تػ ػراكـ اوام ػػل

ميوات

اواتتو ق امت معػدؿ الامػو ظػح اايػل الطومػل

اواتػ ػػتو

.

معدؿ الامو الراين لإلاتتييػا الكميػا لعوامػل

وتقرػ ػػيمتت ،الثالثػ ػػا وهػ ػػح الميػ ػػوف

الػػدور طومػػل اايػػل أو ميػػوف الامػػو

[ ]2مكاااون دوري  Cyclical componentوه ػػذا
الميػػوف هػػو الػػذ يدرػػر التقمبػػت

random

وهػو يمثػل اازػر اإلزاػتو noise compo-

لعوامػ ػػل اإلاتػ ػػتو إلػ ػػت ميواتتهػ ػػت المختمدػ ػػا والتقرػ ػػيـ

ولارمز ل ،بتلرمز

.

الدور المرتبا بدورة ااامتؿ

يزػػيرة اايػػل

والميػػوف

والميػوف الع ػواهح

و معػػدؿ الامػػو الػػذ يعػػز إلػػت  TFPااػػد أ

ظػػح اويتزػػتد وهػػو مدرػػر رهيرػػح لػػدورة ااامػػتؿ

راا ييقق المعتدلا

التػػح تيػػدا ظػػح اويتزػػتد الكمػػح وهػػو اازػػر

يمثل الت يػ ار المؤيتػاtemporary changes
GTFP= TREND COMPONENT( ) +CYCLICAL COMPONENT ( ) +
) (NOISE COMPONENT
وجدول (ٌ )6حتوي عهى اإلحصاءاث انوصفٍت نتهك انمكوناث.
TABLE (6)Descriptive Statistics
SE Mean
1.17
.232
.215
.11

StDev
7.65
1.520
1.412
7.26

Variable
N Mean Median Tr Mean
GTFP
43 2.45
2.89 2.85
TREND COMPONENT
43 2.451
2.451 2.451
CYCLICAL COMPONENT
43 0.039
0.447 0.052
NOISE COMPONENT
43 -0.039198 0.46 0.11
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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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

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

ومف يدوؿ اإليزػت ا

 1.139ومتورػ ػ ػ ػ ػػا الميػ ػ ػ ػ ػػوف الع ػ ػ ػ ػ ػواهح ) ( =

الوزػديا(6ق ظػ ف متورػا

المي ػ ػ ػػوف اإلتي ػ ػ ػػتهح ) ( =  2.451ومتور ػ ػ ػػا
معدؿ الامو المدرر بوارػطا الميػوف الػدور

)

 -1.14وميمػػوع تمػػؾ الميواػػت

=

يعطػػح ارػػبا الامػػو

التح تدررهت اإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو

GTFP= ( ) +( )+ ( )=2.451+0.039+(-0.04)=2.45

وياليػ أف الميػػوف اإلتيػػتهحTREND CO-

 TFPيريػ ػػن إلػ ػػت اوامػ ػػل ايتزػ ػػتديا يقيقيػ ػػا طوممػ ػػا

ييمػ ػ ػػا معػ ػ ػػدؿ الامػ ػ ػػو المدرػ ػ ػػر بوارػ ػ ػػطا  TFPوأف

ظػ ػػح

) ( MPONENTوهػ ػػو يمثػ ػػل تقرمبػ ػػت  %011مػ ػػف

اوامل دورما يزيرة اايػل أو اوامػل

اايل ولير

ا ػ ػواهيا ور مػ ػػت ظ ػ ػ ف هػ ػػذا يدرػ ػػر أف التقمبػ ػػت

الميػوف الػدور ( CYCLICAL COMPONENT

مايا ػػت المر ػػتر الزما ػػح  GTFPبع ػػد ال ػػتخمص م ػػف

) ( ONENTومػف ثػػـ ظػ ف الامػػو المدرػػر بوارػػطا

يعيس اوتيته العتـ .

( يم ي ػػ ،المي ػػوف الع ػ ػواهحCOMP-

المي ػ ػػوف ال ػ ػػدور ه ػ ػػو ادر ػ ػػ ،مايا ػ ػػت  GTFPال ػ ػػذ

NOISE

وبيانيا :

شكل ()4مكونات معدل النمو المفسر بواسطة GTFP
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وظػػح ػػيل (5ق أر ػػن أ ػػيتؿ ظػػح ال ػػيل ااوؿ

البيتا ػػت

ااز ػػميData ،

ال ػػيل الثتل ػػا ( ظ ػػح الزػ ػف الث ػػتاح ير ػػت ارق بيتا ػػت
 GTFPبعد ارػتبعتد ااثػر الػدور

 Orginalوه ػػح مع ػػدؿ

الامػػو الػػذ تدر ػره  GTFPمػػف معػػدؿ الامػػو الكمػػح

 adjusted dataممػت يقمػل مػف أثػر التقمبػت

وظػح

 GTFPلكػػف بعػػد إ ازلػػا أاثػػر

ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيل الرابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ( الزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاح يرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراق

الدورم ػػا وير ػػتبعد اوتي ػػته وله ػػذا ظمايا ػػت

اإلتيػػتهح وهػػح أكثػػر ارػػتق ار ار مػػف أا ػػيتؿ الػػثالا

و يتايػػ ،يمياػػت بيتاػػت

اإلتيتهح  Detrended dataظهذا ال ػيل ييػتد
بتلتقمب ػػت

seasonally

بيتاػت GTFPبعػد الػػتخمص مػف ااثػػر الػدور وااثػػر
ااخػػر

 GTFPأيػػرا إلػػت التقمػػا يػػوؿ ييمػػا ثتبتػػا وظػػح
23
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
ه ػػح اوام ػػل طومم ػػا ااي ػػل وله ػػذا ر ػػاتي ،وختب ػػتر

ز ػ يراف ويميػػف تيتهمهمػػت ظػػيميف القػػوؿ أف معػػدؿ
الامػ ػ ػػو المدرػ ػ ػػر بوارػ ػ ػػطا  TFPهػ ػ ػػو تقرمبػ ػ ػػت ااثػ ػ ػػر

رػػيوف

بيتات

اإلتيػ ػػتهح طومػ ػػل اايػ ػػل و ػ ػػذلؾ يميػ ػػف القػ ػػوؿ أف
ام ػػو  TFPظ ػػح المممك ػػا العر ي ػػا الر ػػعوديا

مي ػػددا

 GTFPامػػت أر ػتس أف رػػيوف رمرػػما

 GTFPيؤمد هذا الدرض .

شكل ()5
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل

ظ ػػح ال ػػيل البي ػػتاح الر ػػتبق ت ػػـ اظتػ ػراض أف ظتػ ػرة

الدرارا تاقرـ إلت خمس ظت ار

-3تػ ػواظر تػ ػراكـ يبي ػػر م ػػف اويتيتطي ػػت

دورما .

الختريي ػػا

يعزز الثقػا ظػح القيمػا الخترييػا لمرمػتؿ الرػعود

وظح يدوؿ( 7ق ظػح المميػق اختبػتر الرػيوف لمعػدؿ

ومػػوظر بيهػػا مرػػتقرة لممعػػتمال

الامو المدرر بوارطا  TFPإيزتهيا

الرػػمعيا والمتليػػا

الدوليا لممممكا ومف ثػـ ارػتيراد التكاولػويح ويػل

متطمب ػ ػ ػ ػ ػػت

اوختب ػػتر المق ػػدرة =  -7.208817وه ػػح أكب ػػر م ػػف

اممي ػ ػ ػ ػ ػػا التامي ػ ػ ػ ػ ػػا دوف اختاتي ػ ػ ػ ػ ػػت

القيما اليريا إليزػتهيا Augmented Dickey-

bottlenecks

المعاويػػا ( %0أو %5ق وم ػػف ا ػػرظض الع ػػدـ معتم ػػل

واإلظزػ ػػت لم ػ ػػريت

ويمػت رػػبق أف ذيراػػت أف الميػوف الػػدور ظػػح GTFP

يويا.

الميػػوف اإلتيػػتهح طومػػل اايػػل وهػػو اازػػر امػػو

امميا التاميا دوف مزايما مف القطتع الييومح

 Cyclicalم ػػن إهمػػتؿ المي ػػوف

م ػ ػػتلح ير ػ ػػتديد م ػ ػػف التط ػ ػػور التكاول ػ ػػويح ويم ػ ػػد

statistic

test

-4ت ػ ػواظر البيتاػ ػػت

 Fullerاا ػػد يمي ػػن مر ػػتويت

) = GTFP(-1الويػ ػ ػػدة وتكػ ػ ػػوف  GTFPرػ ػ ػػتكاا

 -6تػواظر التمومػل واوهتمػتف المزػرظح وويػود يطػتع
اوهتمتف لكتظا الويدا

العوامل المؤسسية المؤثرة عمى : TFP

تأريرهت

 -8وت ػ ػواظر الطتيػ ػػا الرخيز ػ ػػا والتاظػ ػػيـ اليي ػ ػػومح

تقااال خمااال النسااابة التاااي تسااااهم بااا  ، TFPفاااي

الييد ظح اإلدارة والريترا اويتزتديا

المممكااة العربيااة السااعودية  ،ظرممػػت يعػػز ذلػػؾ إلػػت

 -9تواظر دريا يبيرة مف اورتقرار الاقد وارتقرار

التػ ػػأثر اإلييػ ػػتبح لمعوامػ ػػل المؤررػ ػػيا ونيػ ػػر المتديػ ػػا

 -0تعزمػػز دور المؤررػػت

اويتزتديا .

-7اورػػتقرار الريترػػح الػػذ تتمتػػن بػػ ،المممكػػا ماػػذ

نحاااول هنااا عاارا لمعواماال المؤسسااية التااي ربمااا

المؤثرة امت  TFPوماهت

متليػ ػػا

-5وااطػػت الدرز ػػا لمقط ػػتع الخ ػػتص لممر ػػتهما ظ ػػح

 Growth componentولػيس اازػر دورة أامػتؿ
الع واهح.

المرػ ػػتهما وتورػ ػػن الرػ ػػوؽ

المػ ػػتلح الرػ ػػعود القػ ػػتهـ امػ ػػت مؤررػ ػػت

يرمػ ػػا م ػ ػػف الز ػ ػػدر وو يتبقػ ػػح م ػ ػػف  GTFPر ػ ػػو

component

الدييقػ ػػا ورظػ ػػن مرػ ػػتو ال ػ ػػدتظيا

المرػ ػػتو العػ ػػتـ ل رػ ػػعتر يػ ػػوظر اليمتيػ ػػا لمعقػ ػػود
طومما اايل وتوظير اليمتيا لممرتثمرمف .

ويقػػوؽ الممكيػػا وارػػتقرار

 -10تواظر بيا مػف الطػرؽ الرػرمعا وارتدػتع يدػت ة

ويػ ػ ػػودة الاظػ ػ ػػتـ القضػ ػ ػػتهح القػ ػ ػػتهـ امػ ػ ػػت الييػ ػ ػػـ

اوتزتو

بتل ػرمعا اإلرػػالميا بيتاػػا مػػت يرػػتيد مػػف اظػػـ

بيمين أ يتلهت

ظح معظـ المدف الهتما .

يضتهيا يديثا .

من ويود مطػت ار

-11التورػ ػػن ظػ ػػح التعمػ ػػيـ والرنبػ ػػا ظػ ػػح رظػ ػػن يدت تػ ػػ،

-2اور ػ ػ ػػتدتدة م ػ ػ ػػف التكاول ػ ػ ػػويح الي ػ ػ ػػديا وموي ػ ػ ػػا

روا التعميـ مت يبل اليتمعح أو التعميـ العتلح .

التي ػ ػ ػػديا والتط ػ ػ ػػومر الت ػ ػ ػػح ػ ػ ػػهدهت اويتز ػ ػ ػػتد

ظتإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو تعيس تػأثير يػل

الر ػػعود والييوم ػػا اولييترواي ػػا الت ػػح ر ػػتهم

تمؾ العوامل .

ظح رراا اايتز ااامتؿ والمهتـ برراا .
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تاتولػ ػ

اويتزتد

تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
ير ػ ػ ػػودهت المي ػ ػ ػػوف اوتي ػ ػ ػػتهح  Trendوأف المي ػ ػ ػػوف

الخاتمة والتوصيات

الػػدور cyclical componentوالميػػوف العرضػػح

الد ارر ػػا موض ػػوع ه ػػتـ ظ ػػح اظرم ػػا الام ػػو

 temporary componentيم ح بعضهمت البعض

وهو تقدير TFPمف خالؿ تقدير دالا-

ي ػػوا دوي ػػالس بتر ػػتخداـ المر ع ػػت

ليز ػ ػػبب متور ػ ػػا الام ػ ػػو المدر ػ ػػر بوار ػ ػػطا = TFP

الزػ ػ ر ني ػػر

متورػ ػ ػ ػػا الامػ ػ ػ ػػو اإلتيػ ػ ػ ػػتهح وييػ ػ ػ ػػا أف الميػ ػ ػ ػػوف

الخطي ػػا ظ ػػح المممك ػػا العر ي ػػا الر ػػعوديا ظ ػػح الدتػ ػرة

2102-0971ـ .

وتـ تقدير مرتهما يل مػف يميػت

اإلتيتهح هو ميوف الامو  Growthوالميوف الػدور

هػو ميػوف دورة ااامػتؿ business cycle

العمػل ورأس

امو اويتزتد الرعود المدرر بوارطا  TFPيتميػز

المتؿ واإلاتتييا الكميا لعوامل اواتتو ظح معػدؿ امػو

بتورتقرار.

الاػػتتذ الميمػػح اإليمػػتلح اليقيقػػح ظػػح ظت ػرة الد اررػػا
ويتا

تمؾ المرتهمت

ويتف معدؿ الامػو الرػاو ظػح الامػو المدرػر بوارػطا

امت الايو التتلح

 % 02=TFPر ػ ػ ػػاويت ظي ػ ػ ػػأف الزم ػ ػ ػػتدة ظ ػ ػ ػػح الام ػ ػ ػػو

متورػ ػ ػ ػػا مع ػ ػ ػ ػػدؿ الام ػ ػ ػ ػػو ظ ػ ػ ػ ػػح الا ػ ػ ػ ػػتتذ اليقيق ػ ػ ػ ػػح

المرتمر ظح  TFPالذ تميز ب ،اويتزتد الرػعود

=  %5.117043ييا

ظػػح ظت ػرة الد اررػػا (0971-2102قـ امػػت مػػدار 43

يرتهـ العمل ظح هذا المعدؿ بمقدار = 0.249181

اتمت هح ظترة الدرارا

 %و باربا = %4.977

يرػ ػ ػػتهـ رأس المػ ػ ػػتؿ بمقػ ػ ػػدار =  % 2.307865و

174.16%

باربا = %46.190

وهح زمتدة ظح امو .TFP

ترػ ػ ػػتهـ  TFPبمقػ ػ ػػدا =  % 2.450097و ارػ ػ ػػبا

أماا الزيااادة فاي معاادل نماو الناااتا المحماي الحقيقااي

=%48.932

نتيجاااااة مسااااااهمة  TFPفاااااي معااااادل نماااااو GDP

ظمف متورا معدؿ امػو رػاو لمدتػرة يمهػت يػوالح

الحقيقي فهي :

 %5ظرػػر  TFPي ػوالح  %49أ مػػت يقتػػرا مػػف

Total rate of increase in real GDP

ازػ ػػف معػ ػػدؿ الامػ ػػو ظػ ػػح الاػ ػػتتذ الميمػ ػػت اليقيقػ ػػح

الرعود .

وييام ػ ػػت اتيهػ ػ ػ

ظػ ف

=due to TFP

وبمقتراػا معػػدؿ الامػو الاػػتتذ اػف  TFPبمعػػدؿ الامػػو

الد ارر ػ ػػا إل ػ ػػت تيمي ػ ػػل الرمر ػ ػػما

الاتتذ اف اوامل اإلاتتو ( وهح العمل ورأس المتؿق

الزماي ػػا لإلاتتيي ػػا الكمي ػػا لعوام ػػل اوات ػػتو وي ػػد أف

ظ ف تقدي ار الدرارا أاط

الرمرػ ػػما الزمايػ ػػا لإلاتتييػ ػػا الكمي ػ ػا لعوامػ ػػل اإلاتػ ػػتو
نسبت مساهمت كمٍاث عوامم
اإلنتاج(عمم ورأس انمال) فً معدل
انفترة
اننمو انكهً ()%
05ل %ل
 0771-0777ل
 %02ل
 2111-2117ل
1.0ت %00ل
 0771-2102ل
.ت %07ل
 0741-2102ل
 %30ل
 0791-2102ل
 %.ل
 2101-2102ل
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الاتتهذ التتليا

نسبت مساهمت  TFPفً
معدل اننمو انكهً ()%
 %49ل
 %44ل
75ت %44ل
.ت %41ل
 %.7ل
 %7.ل

.2.ت 2ل
39ت -2ل
290ت 2ل
4.9ت 2ل
ل
ل
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تقدير اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وأهميتها كمكون للنمو االقتصادي .............ل
تكاولويي ػػت المعموم ػػت

ومنها نالحظ أن مساهمة  TFPفي نمو real

رظن معدؿ امو  GDPاليقيقح .

 GDPارتفعاات فااي العقااود الااثالث الماضااية وزادت
بمعػدؿ أرػرع ظػح اقػد الترػعيات
والرػاوا

 -5العمػػل امػػت رظػػن يدػػت ة طػػرؽ الموازػػال

مػف القػرف المتضػح

يديديا ق أو بيرما لضمتف اقل الرمن والخػدمت

مقتراا بمرتهما اوامل اواتتو المتديا (العمػل ورأس

الماتيػػا ميميػػت أو المرػػتوردة برػػراا وييقػػق أيػػل

المتؿق .

معػػدؿ مميػػف لتكػػتليف الاقػػل لكػػل ويػػدة ماقولػػا

التوصيات :

ويتػ ػػت تتيقػ ػػق يميػ ػػف اورػ ػػتدتدة مػ ػػف ضػ ػػختما

 -0تعزم ػػز وتقوي ػػا الػ ػوازع ال ػػدياح وااخالي ػػح ل ظػ ػراد

مر ػ ػػتيا المممك ػ ػػا ظ ػ ػػح تيقي ػ ػػق وظ ػ ػػو ار اليي ػ ػػـ

اف ه ػػذا ه ػػو العتم ػػل ااوؿ الم ػػؤثر ام ػػت TFP

 economics of scaleوالتح ترظن .TFP

وهو العتمل الذ ييدز ااظراد وورػيمت العػتمميف

 -6م ػ ػػف الض ػ ػػرور رظ ػ ػػن يد ػ ػػت ة العاز ػ ػػر الب ػ ػػر

الييوميا ويتت يقدـ الدرد الزػتلب

بػ ػ ػ ػػتلتعميـ والتػ ػ ػ ػػدرما وو رػ ػ ػ ػػيمت وأف مرػ ػ ػ ػػتهما

العػػتـ امػػت المزػػميا الختزػػا وو يتيػػ ،ليا ػ ػ ػح

ال ػ ػ ػ ػ ػرمن seeking

اازػػر العمػػل ظػػح معػػدؿ الامػػو ماخدضػػا برػػبا

 rentمػ ػ ػ ػ ػ ػف و ار الوظيد ػػا

ااخد ػ ػ ػػتض اإلاتتيي ػ ػ ػػا اليدي ػ ػ ػػا لعاز ػ ػ ػػر العم ػ ػ ػػل

الييومي ػػا وم ػػف ث ػػـ يتر ػػبا ظ ػػح اممي ػػا تيوم ػػل

بتلمقتراا بتإلاتتييا اليديا لعازر رأس المتؿ .

لمم ػوارد  resource diversionاػػف مرػػتراتهت

 -7تعزمػػز تكػػتظؤ الدػػرص ظػػح التعيػػيف ظػػح الوظػػتهف

المخططا والتح تخدـ امميا التاميا .

وال ػ ػػتخمص م ػ ػػف الوار ػ ػػطا ظ ػ ػػح التعي ػ ػػيف وااتب ػ ػػتر

 -2تعزمػ ػػز وتقويػ ػػا الاظػ ػػتـ القػ ػػتاواح والقضػ ػػتهح بمػ ػػت

الكد ػػت ة ه ػػح المعي ػػتر ااوؿ ظ ػػح ت ػػولت الوظ ػػتهف

يعػػزز ثقػػا اإلظ ػراد ظيهمػػت ويعػػزز أيضػػت ارػػتقالؿ

لعازر العمل.

الرمطا القضتهيا اف أ تدخل ظػح اممهػت بمػت

ييمػػت اليق ػػوؽ والوايبػػت

واولت ازم ػػت

ل ظراد والمرتثمرمف والم روات

.

تمؾ بعض اواتبت ار

التعتيدي ػػا

التح ييا أف تكػوف تيػ

اظر زتان الريترا والتح تؤثر امت مرتو .TFP
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مالحق الدراسة
TFP نسب النمو المفسرة بواسطة من العمل ورأس المال
GTFP
NA
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1.628855
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8.551858
5.306392
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-6.454537
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-4.206417
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9.029544
6.327223
3.159940
0.000000
1.047327
0.376849
2.893712
2.389166
2.505907
-0.674439
4.693319
1.002406
0.093551
6.888357
8.115763
6.150975
4.826843
5.075869
7.060237
1.907112
6.886921
8.150380
5.566637

GL
NA
3.774415
3.052829
1.658399
1.004928
0.105051
0.165354
0.295943
-0.043938
0.541811
0.426677
0.183688
-1.612562
-0.524459
-0.222667
-0.370187
0.257156
-0.163985
0.251393
0.011542
0.175188
0.155903
0.146966
0.000000
0.004280
0.006191
0.022638
0.095681
0.027088
-0.003636
0.078441
0.012292
0.001277
0.098722
0.091495
0.080264
0.057891
0.073378
0.234545
0.029922
0.045232
0.099087
0.141357

GK
NA
14.02343
6.021917
-1.974370
53.68375
-0.633904
10.31979
0.785937
-0.139121
0.806331
0.866944
0.125734
0.119550
-1.021004
0.205272
3.534034
-1.463680
0.470402
1.212934
0.034179
-0.804714
2.916874
0.893101
0.000000
-0.151605
0.016960
0.283651
0.115149
0.167005
-0.021926
0.128248
-0.014698
0.005172
0.712921
1.092742
1.068761
0.715266
0.850746
1.005218
-0.037032
0.567847
0.350533
0.092001
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GTFP ) مكونات6( جدول
noise
component( )
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Component(
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TREND
Component( )
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Growth rate due to
TFP
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انسنت
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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GTFP ) اختبار سكون7( جدول
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
Test critical values:
1% level
5% level

-7.208817
-3.596616
-2.933158

0.0000

10% level

-2.604867
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