
 

 
 
 
 

 يف اململكة العربية السعودية: حقائق منطية دورة األعمال
 

 أمحد بن عبد هللا علي عسريي  و  محد بن حممد محد آل الشيخ
 ،2459قسم االقتصاد، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود، ص. ب. 

 ،  المملكة العربية السعودية11451الرياض  
 هـ(24/8/1423لنشر في هـ؛ وقبل ل13/1/1423)قدم للنشر في 

 
تفحص هذه الدراسة "الحقائق النمطيةة" لةدورا امامةال الحقيقيةة فةي حالةة  ملخص البحث. 

م. وتُقةةدم الدراسةةة ن ريةةة دورا 1999إلةة 1963المملكةةة العربيةةة السةةعودية للفتةةرا مةة  
امامةةال الحقيقيةةة وتُأطةةي وهةةم وجةةوه الجةةدل والجةةدل المرةةاد لم تلةة  مةةدار  الفكةةر 

المتعلقة بهذا الموروع.  وجدت الدراسة و  مع م الحقائق النمطية التي تتنبة   االقتصادي
بها ن رية دورا امامال الحقيقية منطبقة في حالة السعودية  ةلل فتةرا الدراسةة. والة  
ام ص وجدت الدراسة مشكلتي  متعلقتي  بدورات امامال السعودية وقةدمت لهةا بعةض 

 الحلول.

 
 املقدمة

 ] 29-7، ص ص1 [م 1977للوكةا  فةي اةام  (seminal)لعلقةي قاد البحة  ا
إل   هور ادد كبير م  امبحا  العلمية في حقةل االقتصةاد الكلةي التطبيقةي 

(empirical macroeconomics)  والتةةي تحةةاول إبةةرا  صةةوره وارةةحة للحقةةائق
. إ   (systematic)فةي شةةكل من ةوم  (business cycle)النمطيةة لةدورا امامةةال 

هتمةةام بةةدورات امامةةال فةةي ودبيةةات االقتصةةاد ال يعةةود فقةةط إلةة  النصةة  اال
امول مةةة  القةةةةر  المارةةةةي بةةةةل سةةةةبق ذلةةةةك التةةةةاري  بك يةةةةر، ان ةةةةر مةةةة ل 

، بل نستطيع القول إنه يعةود ] 5 [و بير  وميتشل  ] 2-4 [  (Mitchell)ميتشل

، الرياض 334-295(، ص ص 2) العلوم اإلدارية، 15، ممجلة جامعة الملك سعود
 م(2003هـ/1423)
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لةم إل  العهد اليوسفي القديم كما هو وارح في تفسير يوسة  اليةة السةلم لح
 الملك، سورا يوس  )القرآ  الكريم(.

إ  الطريقة الم لوفة في حقل وبحا  اقتصاديات دورات امامال هةي 
 (regularities)محاولةةةة التعةةةر   الةةة  الةةةدورات المتةةةواترا )وو االطراديةةةة( 

العريرةةةة المبنةةةي الةةة  ال صةةةائص وو الصةةةفات اإلحصةةةائية ل ةةةاهرا دورا 
ا هو متعار  اليه يةتم تحديةدها اة  امامال. هذه ال صائص اإلحصائية كم

 للمتأيةرات االقتصةادية (cyclical deviations)طريق شكل االنحرافات الدوريةة 
 . وفةةي امدبيةةات االقتصةةاديةsecular trends)الكليةةة اةة  اتجاهاتهةةا ال منيةةة )

لةةدورات امامةةال جةةرف العةةر  الةة  تقةةديم مل ةةص لحجةةم التأيةةر الةةدوري 
(cyclical variation)  ركة متأيرات االقتصاد الكلي وتأيراتهم الدورية المشتفي

(co-variations)   انعي القةرار السياسةي صةوالذي له وهمية جوهرية حي  يمك
مةةة  معرفةةةة المتأيةةةرات االقتصةةةادية التةةةي يمكةةة  ااتبارهةةةا م شةةةرات قائةةةدا 

(leading indicators) للنشاط االقتصادي م  تلك التي تعتبر م شةرات متباطئةة 
(lagging indicators) .ل  النشاط االقتصادي  

 وتطالعنةةا امدبيةةات الحدي ةةة لةةدورات امامةةال و  مةةذهبا جديةةدا تطةةور
 ونحةة  بنفسةةه اةة  امدبيةةات التقليديةةة لةةدورات امامةةال وهةةو مةةا يُطلةةق اليةةه

.  RBCوو ا تصةارا (real business cycle models)نماذج دورا امامال الحقيقية 
ذهب في النموذج الةذي ورسةيت معالمةه الن ريةة ووصةبح وتقبع جذور هذا الم

راسة يُطلق اليه اصطلحا بالنموذج امساسي لدورا امامال الحقيقية في الد
[ وتلةةك المقدمةةة مةة  قبةةل لونةةق و 6المقدمةةة مةة  قبةةل كيدالنةةد و بريسةةكوت  

 ه [. وما الدراسةات التطبيقيةة التةي تلةت ذلةك فةم  مع مهةا تةم إجةرا7بلوسر  
 الةةـعالم المتقةةدم. فعلةة  سةةبيل الم ةةال ال الحصةةر وجريةةت الدراسةةات الةة  دول

، [9[، الواليةةات المتحةةدا اممريكيةةة  8اآلتيةةة حسةةب الترتيةةب الةة  سويسةةرا  
ال [ ، البرتأةةة12[، السةةةويد  11[، النمسةةةا و ولمانيةةةا  10المملكةةةة المتحةةةدا  

 [.14[، ونيو يلندا  13 
ورات االطراديةةة وو قمنةةا، فةةي هةةذه الدراسةةة، با تبةةار  صةةائص الةةد

الحقةةائق النمطيةةة لةةدورا امامةةال فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية باسةةت دام 
م. والة  حةد المنةا فهةذه الدراسةة 1999إل  1963بيانات سنوية للفترا م  

هي امول  التي تسةت دم التقنيةات الحدي ةة إلبةرا  صةفات دورا امامةال فةي 
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لةة   ل ةةة وجةة اة تاليةةة: يعةةرض المملكةةة. واليةةه فةةم  هةةذه الدراسةةة انقسةةمت إ
المسةةت دم لعةة ل التذبةةذبات الدوريةةة  (procedure)الجةة ة امول منهةةا اإلجةةراة 

(cyclical fluctuations)  ويتعةةرض لةةبعض الن ريةةات فةةي هةةذه امدبيةةات. يقةةدم
الج ة ال اني تفصيل للبيانات المست دمة ويعرض النتائج اإلحصائية للحقائق 

في المملكة العربية السعودية بينما ن تم الدراسة بة هم النمطية لدورا امامال 
 االستنتاجات في الج ة ال ال .

 

 (Detrending)إزاحة االجتاه  (Procedure)اجلزء األول: إجراء 
 من السلسلة الزمنية ونظرايت دورة األعمال احلقيقية

مي احلركثة يف النثا ا القثو لدورا امامةال الة  ونهةا " التعريف اللوكاسييورح 
" واليةه فةم  المفهةوم حثول اجتثاه زمثي [gross national product (GNP)]اإلمجثا  

-Co)احلركةةا ارتكةة)كا  العةةريض لةةدورات امامةةال االطراديةةة يُعةةر  الةة  ونةةه "

movement هةةةذا لالحنرافةةةان اةةةه الزةةةا  الةةة ال م ال السةةةي ال املخةةةا الت  خعخةةةا ارت تل ةةةا ."

مةة  السلسةةلة ال منيةةة  (time trend) منةةي يعنةةي ونةةه يتوجةةب فصةةل االتجةةاه ال
المعبةةةرا اةةة  المتأيةةةر االقتصةةةادي الحقيقةةةي )الةةةذي جةةةرف تكميشةةةه بم شةةةر 

 امسعار( بحي  يبق  لنا التذبذبات الدورية وو االنحرافات.
 dataإ  طريقة ا ل االتجاه ال مني في البيانات تُسم  تصفية البيانات 

filtering) بينمةةا يُسةةم  اإلجةةراة )(procedure)  المسةةت دم فةةي التصةةفية بمصةةفي
(filter)   البيانةةات. إ  المشةةةكلة التةةةي تواجةةةه االقتصةةةادي فةةةي هةةةذا الحقةةةل مةةة

االقتصةةاد هةةي نةةوع المصةةفي الةةذي سةةو  يُسةةت دم. وحةةد المصةةفيات الشةةائعة 
االست دام هو اإلجراة الذي يقترحه نموذج النمو النيوكلسيكي والةذي يعتمةد 

اللوغاري مي للتجاه ال مني إل الة االتجاه مة  ال  تو ي  النموذج ال طي 
المتأير االقتصةادي الحقيقةي. هةذا اإلجةراة غيةر مقبةول مة  الناحيةة الن ريةة 

فةي هةذا النمةوذج  (productivity)والتطبيقية منه يقوم ال  فرض و  اإلنتاجية 
 ابت وهو فرض غير واقعةي. إ  المصةفي  (exogenous)تنمو بمعدل  ارجي 

الشائع االست دام االميا في هةذا النةوع مة  الدراسةات هةو ذلةك الةذي البديل و
تطبيقةه فةي االقتصةاد الكلةي وقةد جةرف  ] 15 [اقترح هودريةك و بريسةكوت 
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. إ  هةذا المصةفي، وبةافتراض و  السلسةةلة HPالعةر  الة  تسةميته بمصةفي 
ا  الدورا اة  طريةق  tτ، يقوم بفصل االتجاه T,...,1=  tحي   tXال منية هي 

 حل مشكلة امم لية اآلتية:
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هو المعامةل الةذي يسةيطر الة  مقةدار  λتعبر ا  ادد المشاهدات و  Tحي  
فةةي السلسةةلة. وكمةةا نلحةة  فةةم  حةةل مشةةكلة  (smoothness)النعومةةة وو الرتابةةة 

امم لية هذه يقتري حساب سلسلة االتجةاه فةي السلسةلة امصةلية الةذي يعتمةد 
. إ  الحد امول فةي التعبيةر الريارةي λ  القيمة الم تارا لمعامل النعومة ال

السابق هو مجموع االنحرافات المربعة للتجاه ا  قةيم السلسةلة نفسةها بينمةا 
الحد ال ةاني لةي  إال مجمةوع مربعةات الفةروت المتعاقبةة لعنصةر االتجةاه فةي 

لسلسةةلة. وكمةةا السلسةةلة والةةذي يعكةة  درجةةة النعومةةة فةةي هةةذا العنصةةر مةة  ا
بةي  نعومةة انصةر االتجةاه  trade off)نلح  فم  هنةاك نواةا مة  المقايرةة )

بقةةدرا السلسةةلة المنعمةةة الةة  انطباقهةةا الةة  السلسةةلة امصةةلية. بمعنةة  آ ةةر 
فم  السلسلة المنعمة تكةو  منطبقةة الة  السلسةلة امصةلية  λ = 0اندما تكو  

مة تصبح هةي االتجةاه ال منةي فةي فم  السلسلة المنع  λ = بينما اندما تكو  
الةةذي  (statistical criterion)السلسةةلة امصةةلية. إ  غيةةاب الفرقةةا  اإلحصةةائي 

يم ـةةـل مشكلـةةـة للبـةةـاح  ولكـةةـ  جـةةـرف  يسااـةةـد الةة  ا تيـةةـار قيمـةةـة 
في البيانات الربةع سةنوية. والة  الةرغم مة   = λ 1600العر  ال  ا تيار 

إال و  لةةه القةةدرا الةة  إ احةةة تذبةةذبات  (arbitrary)ا اال تيةةار تحكمةةي و  هةةذ
 (periodicity)والةذي لةةه دوريةةة  (low-frequency oscillations)التةردد المةةن فض 

 %5سةةنوات. هةةةذا يعكةة  وجهةةة الن ةةةر و   8ربةةةع وو مةة   32والةة  مةة  
 نمو في االتجاه ال مني للسلسلة يعتبرا  %1م  معدل  1/8انصر دوري و

ربةع الواقعةة فةي الحةد امالة  لتذبةذبات  32معتدلي الر امة وست ودنا بالةـ 
. وهةةةذا يعنةةةي و  االنحةةةرا  1600=2([1/8)/5التةةةردد المةةةن فض، وي و   

المعيةاري للعنصةةر الةةدائري يكةو  معةةادال وربعةةي  مةرا للنحةةرا  المعيةةاري 
دبيةات لعنصر االتجاه في السلسلة. ال  كل حال، فةم  الدراسةات فةي هةذه ام

ربةع 24إل   16والتي جرف ذكر بعرها آنفا تست دم دورات تقع تقريبا بي  
والةةذي يتطةةابق مةةع مةة  وربةةع سةةنوات إلةة  سةةت سةةنوات. إ  هةةذا اال تيةةار 
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التحكم  لم يسلم م  النقد منه نتاج للمحاولة وال ط . إ  وهم نقةد موجةه لهةذا 
للدورات  spurious))اإلجراة هو ونه يمك  و  ي دي إل   لق ارتباطات  ائفة 

اندما تُع ف هذه االرتباطات إل  تأيرات في العنصر الدوري للسلسةلة بينمةا 
 [.20-16هي في الحقيقة ج ة م  انصر االتجاه، ان ر للتفاصيل في  

فةةي المراحةةل اموليةةة مةة  هةةذه الدراسةةة جةةرف تجربةةة اةةدد كبيةةر مةة  
ق مةةع دوره يوسةةفية ، الةةذي يتطةةاب 7وقةةد و بةةت العةةدد  λاماةةداد التةةي ت  ةةذها 

وو  10( رةد البةدائل ام ةرف م ةل (robustواحدا فةي القطةاع الحقيقةي، قوتةه 
. ولقيةةةا  الحركةةةات المشةةةتركة الدوريةةةة فمننةةةا اسةةةت دمنا االرتباطةةةات 100

للسلسةل اللوغاري ميةة المعبةرا اة  متأيةرات   (cross correlations)التقاطعيةة 
. وبالتحديةد فمننةا HPيتها بمصفي االقتصاد الكلي السعودي بعد و  جرف تصف

للرتباطات التقاطعيةة  (estimated parameters)قمنا بعرض المعاملت المقدرا 
السةعودي والسلسةل ال منيةة ام ةرف  (output)بي  التذبةذبات الدوريةة للنةاتج 

المعبةةرا اةة  المتأيةةرات االقتصةةادية الكليةةة. وتبعةةا لمةةا هةةو مةة لو  فةةي هةةذه 
لت االرتباط المقدرا المعرورةة فةي الجةداول اإلحصةائية امدبيات فم  معام

فةةي هةةذه الدراسةةة هةةي نتةةائج انحةةدار سلسةةلة تذبةةذبات متأيةةر مةةا الةة  سلسةةلة 
 + t)وقائدات  (t  i)باإلرافة إل  متباطئات   tتذبذبات متأير آ ر في ال م  

i)   المتأيةةر اآل ةةر لةةتعك  مقياسةةا للحركةةات الدوريةةة المشةةتركة المعاصةةرا
(contemporaneous)  وغيةةةر المعاصةةةرا(non-contemporaneous)  حيةةة  تسةةةت دم

. وتعبةةر امرقةةام التةةي بةةي  امقةةوا  فةةي الجةةداول i = −2, …, 2الدراسةةة 
 (standard errors)اإلحصائية تحت المعاملت المقدرا ا  ام طةاة المعياريةة 

ا ةةتل  التبةةاي  و (autocorrelation)مةةع االرتبةةاط الةةذاتي  (consistent)المتسةةقة 
heteroscedasticity) المقاربةةةة )(asymptotic)   مسةةةت دمي  21لنيةةةوي ووسةةةت ]

حجم العينة ليكو  حجم النافةذا كمةا هةو موصة   1/3وفارري   Parzenنافذا 
به. ولكي نكو  رم  نهج دراسات هذه امدبيةات فمننةا نعةرض فةي الجةداول 

مقايي . فةاالنحرا  المعيةاري العينة لدالالتها ك (moments)اإلحصائية ا وم 
التذبةةذبات بينمةةا يسةةت دم معامةةل  (amplitude)المئةةوي يسةةت دم كمقيةةا  لنطةةات 

لهةذه  (persistence)االرتباط الذاتي ذو الرتبة امول  كمقيا  لدرجة الديمومةة 
 التذبذبات.
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للبيانةات نقةوم اآل  بعةرض بعةض الن ريةات  HPوبعد مناقشةة مصةفي 
في شةكله االبتةدائي دالةة  RBCاإلحصائية. يفترض نموذج قبل مناقشة النتائج 

ذات غلةةة  ابتةةة بالنسةةبة للحجةةم  (aggregate  production function)إنتةةاج كليةةه 
(constant returns to scale)  حية  يتحةدد النةاتج(output)  بمةد لي  همةا انصةر

)pital caوانصةر رو  المةال  tnوالةذي نرمة  لةه بةالرم   )labor input(العمل 

)input   والذي نرم  له بالرمtk   1حي  يكوtk  محةدد سةلفا)predetermined( .
للستهلك والةذي نرمة   (allocate)ويُفترض هنا و  الناتج يمك  و  يُ صص 

وو  معامةةل التقنيةةة  tiوو للسةةت مار والةةذي نرمةة  لةةه بةةالرم   tcلةةه بةةالرم  
technology parameter نية العشةوائي( الةذي ية  ر الة  )وو معامل ان حا  التق

. واليةةه فةةم  القيةةد المفةةروض هنةةا هةةو و  tzإنتاجيةةة العنصةةر اإلجماليةةة هةةو 
مجموع االستهلك الجاري واالست مار ال يمك  و  يفيض ا  الناتج الجاري 

 في االقتصاد: (resource  constraint) وهو ما يُسم  بقيد الموارد

tttttt ynkfzic  ),(    (2) 

والذي نرم  لةه بةالرم   )leisure(ع ملح ة و  مجموع وقت الفراغ وم

tl  ووقت العمل ال يمك  و  يفةيض اة  إجمةالي الة م  الموهةوب)endowed( 
 دو  إلحات تأيير في امومية النموذج: (normalized)والذي يمك  تطبيعه 

1=  t+ n tl      (3) 
بالمعةةةدل ال ابةةةت  (capital stock)وبينمةةةا يتهالةةةك رصةةةيد رو  المةةةال 

رصةيد رو   (law of motion)كةل فتةرا  منيةة فةا  قةانو  حركةة  δالمفتةرض 
 المال يمك  كتابته في الشكل اآلتي:

 ti) +  δ  1(  t= k 1t+k    (4) 
 معطاا. 1kو  δ<  0  >1حي : 

ويُفتةةرض فةةي هةةذا النمةةوذج و  صةةدمات التقنيةةة تتبةةع االنحةةدار الةةذاتي 
قريب  ρبحي  يكو  معامل االرتباط الذاتي  (autoregressive process)السلسلي 

 م  الواحد الصحيح:

1+tε+  tz ρ=  1+tz    (5) 
) independently and identicallyمسةةةتقلة ومتما لةةةة التو يةةةع  }tε+1{حيةةة : 

distributed) ويُفترض في هذا النموذج و  الشة ص االقتصةادي يعةيف لفتةرا .
 rational)عاتةه طبقةا لةنهج التوقعةات العقلنيةة  منيةة النهائيةة وونةه يشةكل توق
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expectations)   المعتمدا ال  المعلومات المتاحة له في ال مt  وبام ذ بعةي ،
( والتةي يجةب و  ال تكةو  سةالبة فةم  مشةكلة 5( إل  )2االاتبار القيود م  )

 المنفعة التي تواجه الفرد االقتصادي هي تع يم:

ttttttt
t

tt
t

t

kδkcnkfzncu )1(),([)]1,([ 1
00

 









  (6) 

هةي دوال   (∙)f و (∙)u بينما (time preference)هو معامل تفريل الوقت  βحي : 
 وقابلة للتفارل مرتي . (concave)مقعرا 

هذا النموذج هو نموذج نمةو تةوا ني حركةي اشةوائي وحلةه سةيقدم لنةا 
 غيةر المتأيةرا مةع الة م  ال تيةار (decision rules)ن ام م  قوااةد القةرارات 

ر كدوال في رصيد رو  المال في بداية الفترا وهةو العنصة c, n, kالمتأيرات 
وسلسةةلة مةة  صةةدمات التقنيةةة وهةةي العنصةةر  exogenous factor)ال ةةارجي )

 العشوائي حي  تكو :

)}{,( 0

 iittt zkvV    (7) 

 .1t+, kt, ntc (=  tV (حي : 
مجةةر وتكةةو  امسةةعار التوا نيةةة المسةةتنتجة مةة  قوااةةد القةةرار ابةةارا اةة  ا

 ,marginal productivity of labour)الحقيقي الذي يعادل اإلنتاجيةة الحديةة للعمةل 

)LMP  وسةةةعر الفائةةةدا الحقيقةةةي الةةةذي يعةةةادل اإلنتاجيةةةة الحديةةةة لةةةرو  المةةةال
) Kmarginal productivity of capital, MP(  ناقصةا اسةتهلك رو  المةال. وكمةا

الحكومةة وال النقةود وو القطةاع  نلح  فم  هذا النموذج ال يحتوي ال  قطاع
منةه  (Pareto-optimal)البنكي وو  حلةول هةذا النمةوذج تتصة  ب م ليةة بةاريتو 

تتعةةدل  (Walrasian general equilibrium)فةةي إطةةار التةةوا   العةةام الوالراسةةي  
امسعار بشكل مستمر في كل سوت بشكل آني لمساواا العرض بالطلب وو ما 

فةةي العةةر  الكلسةةيكي. وفةةي إطةةار  (market clearing)يُسةةم  بتحةةرر السةةوت 
ن رية دورا امامال الحقيقية فةم  هةذا يعنةي و  دورا امامةال وو التذبةذبات 
االقتصادية تتص  نفسها ب م لية بةاريتو منهةا نتةاج طبيعةي للقةرارات البينيةة 

(intertemporal) التي يقوم بها امفةراد بطريقةة اقلنيةة كاسةتجابات للصةدمات 
التقنية. وتُعد هذه الن رية آ ةر صةيحة إلاةادا الحيةاا لوجهةة ن ةر الكلسةيك 

 تجاه التذبذبات االقتصادية.
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جةةة إ  ن ريةةة دورا امامةةال الحقيقيةةة تتنبةة  ب يةةادا النةةاتج القةةومي نتي

ا صدمة تقنية موجبة. ولك  كي ؟. تة دي الصةدمة التقنيةة الموجبةة إلة   يةاد

   يةادا الطلةب الة  رو  المةال والعمةل ممةا ية دي إلة KMPو  LMPكل مة  

بشكل وال  م  مستواهما العةادي. وحية  إ  اةرض العمةل دالةة فةي امجةر 

الحقيقةةي فةةم   يةةادا الطلةةب الةة  العمةةل سةةت دي إلةة  ارتفةةاع حجةةم العمالةةة 

الة   فمنها ست دي إل   يادا الطلب KMPوامجر الحقيقي. وما بالنسبة ل يادا 

  رو  الناتج المسةتقبلي. إ  ال يةادا فةي الطلةب الةاالست مار وبالتالي ي داد 

طلوبةة المال يواكبها ارتفاع في سعر الفائدا الحقيقي الستح ا  المةد رات الم

دمة التي تواكب هذه ال يادا في الطلب ال  االست مار. وكما نلح  فم  الصة

  اإلنتاجية امصلية ودت إل  ارتفةاع النةاتج نتيجةة  يةادا اةرض العمةل ورو

هةةذه  (propagation)ال المتسةةببة اةة  هةةذه الصةةدمة. ولكةة  كيةة  يةةتم تنفةةي  المةة

اآل ةةار فةةي النشةةاط االقتصةةادي لكةةي تصةةبح فةةي شةةكل دورات؟. تقةةدم لنةةا هةةذه 

 امدبيات آليتي  وو ميكانيكيتي :

 

 (Long and Plosser)  ]7[أوال: ميكانيكية لونق و بلوسر 
الي مشةاهدا تمامةا وبالتة في هذه الحالةة تكةو  ال حفةة فةي تقنيةة اإلنتةاج

قة م   لل ال (intertemparal substitution)تحد  االستجابة اإلحللية البينية 

المد ل والم رج بي  قطااات االقتصاد حي  يكو  نةاتج قطةاع هةو انصةر 

 اإلنتاج )وو المد ل( في قطاع آ ر في الفترا اللحقة.
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 (Kydland and Prescott) ]6[اثنيا: ميكانيكية كيدالند و بريسكوت 
ي فةفي هذه الحالة ال تكو  التأيرات فةي التقنيةة من ةورا )وو مشةاهدا( 

الوقةةت الحارةةر وبالتةةالي فةةم  امفةةراد يواجهةةو  مشةةكلة اسةةت لص اإلشةةارا 
(signal extraction)  فةي محاولةة الفصةل بةي  اآل ةار العةابرا(transitory effects) 
يةة . فالعةائلت يحةد  لهةم التباسةا مة  ناح(permanent effects)واآل ةار الدائمةة 

 (temporary)هل يعررو   يةادا فةي اةرض العمةل بسةبب االرتفةاع الم قةت 
ي فةفي امجور الحقيقية، بينما المنشآت يحةد  لهةا التباسةا حةول هةل تسةت مر 

 رو  مال جديد بسبب مستوف دائم وال  م  الناتج والم دي إل  ربح والة .
ديمومةةة الصةةدمة يمكةة  و  يقةةود المنشةةآت  طةة  إلةة   هةةذه ام طةةاة فةةي تقةةدير

ي  ةذ واالست مار وو تقليل االست مار فةي رو  المةال والةذي ي  ةذ وقتةا لبنةاةه 
 وقتا الهتلكه وإل  و  يصبح  ردا.

ومةةا بالنسةةبة لقنفةةات الحكةةومي فةةم  و ةةر ال يةةادا فيةةه يةة دي إلةة   يةةادا 
  مدرستي دورا امامال التو   والناتج كما يجمع ال  ذلك االقتصاديي  م

الحقيقيةةة والكين يةةة إال و  الميكانيكيةةة التةةي ت هةةر بهةةا هةةذه اآل ةةار هةةي محةةط 
اال تل . فمع ملح ة و  ن رية دورا امامال تشدد الة  اإلحةلل البينةي 
للستهلك والفراغ كما روينا في النموذج البسيط السابق فةم  ال يةادا الم قتةة 

 دي إل   يادا في الطلب ال  السلع. وللوصول في المشتريات الحكومية ست
إل  التةوا   فةي سةوت السةلع فةم  سةعر الفائةدا الحقيقةي يجةب و  يرتفةع ممةا 
ي دي إل  ان فاض االستهلك واالست مار. ويرا ارتفاع سعر الفائدا الحقيقي 

( وقت الفراغ ابر ال م . فعل  (re-allocateيدفع امفراد إل  إاادا ت صيص 
 ال، سعر الفائدا الحقيقي المرتفةع يجعةل العمةل فةي الوقةت الحارةر سبيل الم

وك ةر إغةةراة مةة  العمةةل فةةي المسةةتقبل واليةةه فةةم  اةةرض العمةةل سةةي داد. إ  
 يادا ارض العمل تعني ارتفاع مستوف التو   و يادا الناتج. وما الن رية 

جةة لل يةادا الكين ية فعل  الرغم م  ونها تتنب  بارتفاع سعر الفائدا الحقيقي نتي
الم قتةةة فةةي اإلنفةةات الحكةةومي إال ونهةةا ال تعطةةي وي دور م ةةر سةةعر الفائةةدا 
الحقيقي ال  ارض العمةل. إ  ارتفةاع مسةتوف التو ة  والنةاتج هنةا يرجةع 
إل  ان فاض ادد العمال العاطلي  ا  العمل. اال تل  في النتائج هنةا ينبةع 

ي حالةة فةائض اةرض م  كو  الن رية الكين ية تفتةرض و  سةوت العمةل فة
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بينمةةا ن ريةةة دورا امامةةال الحقيقيةةة ال تسةةمح بم ةةل إمكانيةةة البطالةةة غيةةر 
هةةذه. هةةذا الطةةرح هةةو م ةةال وارةةح  (involuntary unemployment)التطوايةةة 

 ال تل  وجهة ن ر مدار  الفكر االقتصادية حول التذبذبات االقتصادية.
الكلسةةيكي وبالتةةالي إ  النمةةوذج الوالراسةةي الةةذي يعتمةةد اليةةه الفكةةر 
الكلسةةيكي  (dichotomy)ن ريةةة دورا امامةةال الحقيقيةةة يعتمةةد الةة  الفصةةل 

م ةةةل التو ةةة  والنةةةاتج  real variables)المشةةةهور بةةةي  المتأيةةةرات الحقيقيةةةة )
وامسعار النسةبية بمةا فةي ذلةك سةعر الفائةدا الحقيقةي وامجةر الحقيقةي والتةي 

 nominal)المتأيةةةرات اإلسةةمية تتحةةد اةةة  طريةةةق الن ةةام الوالراسةةةي وبةةةي  

variables)  م ل مستوف السةعر وامجةر اإلسةمي وسةعر الفائةدا اإلسةمي والتةي
تتحدد ا  طريق التوا   في سوت النقةود. وحية  إ  المتأيةرات اإلسةمية ال 
تةة  ر الةة  المتأيةةرات الحقيقيةةة فةةم  سةةوت النقةةود يصةةبح مهمةةل فةةي العةةر  

الكلسةةيكية ونةةه باإلمكةةا  إهمةةال سةةوت الكلسةةيكي وبالتةةالي تقتةةرح الن ريةةة 
النقةةود انةةد مناقشةةة السياسةةة االقتصةةادية. ومةةا فةةي الن ريةةة الكين يةةة فةةم  هةةذا 
الفصةةةل الكلسةةةيكي ُطةةةرح جانبةةةا اةةة  طريةةةق رفةةةض فررةةةية و  امجةةةور 
وامسعار تتعدل آنيا لت لةق تحةرر امسةوات. إ  هةذا الةرفض الكينة ي يعتمةد 

اإلسةةمية  ابتةةة اةة  طريةةق اقةةود امةةل الةة  ملح ةةة و  ك يةةرا مةة  امجةةور 
طويلةةة امجةةل وو  ك يةةرا مةة  وسةةعار المنتجةةات ال تتأيةةر لفتةةرا طويلةةة مةة  
ال م . واليه فم  إدراج فرض جمود امجةور وامسةعار فةي الفكةر الكينة ي 
يقري ال  هذا الفصل الكلسيكي وال  ادم وهمية سوت النقود. وما ن ريةة 

RBC ض الكلسةةةيكي فةةةي الفصةةةل بةةةي  البسةةةيطة فهةةةي تحترةةة  هةةةذا الفةةةر
المتأيرات اإلسمية والحقيقية بحي  ترف و  المتأيرات االسةمية م ةل اةرض 
النقود ومستوف السعر ال يلعبةا  وي دور فةي شةرح المتأيةرات الحقيقيةة م ةل 

 التو   والناتج.
وتطالعنةةا ودبيةةات النيوكلسةةيك و  وول المحةةاوالت للةةت لص مةة  القيةةد 

ة السةةبعينات مةة  القةةر  المنصةةرم. وبةةدو  العبةة  الكلسةةيكي جةةرت فةةي بدايةة
[ 23[ و  22ببديهية تحرر امسوات امساسية للفكر الكلسةيكي قةام لوكةا   

بورةةع بعةةض النمةةاذج القائمةةة الةة  فةةرض و  امفةةراد يمتلكةةو  معلومةةات 
اةة  مسةةتوف امسةةعار. واليةةه فةةم  امفةةراد  (imperfect information)ناقصةةة 

فةي مسةتوف السةعر العةام والةذي ال يهةم تحةت الفصةل يلتبسو  بي  الحركات 
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الكلسةةيكي وبةةي  الحركةةات فةةي امسةةعار النسةةبية وهةةو المهةةم. فعنةةدما تحةةد  
فةي اةرض النقةود يسةتنتج امفةراد منهةا و   (unanticipated) يادا غير م ملةة 

وسعار السلع النسةبية التةي ينتجونهةا مرتفعةة م قتةا فيسةتح هم ذلةك إلة   يةادا 
لتي يعررونها. ال  كل حال لم تح ة  هةذه النمةاذج بعةدد كبيةر مة  الكمية ا

امنصةةار م  االلتبةةا  الةةذي يحةةد  حةةول مسةةتوف امسةةعار لةةي  بالدرجةةة 
الكبيةةرا الكافيةةة ليجعةةل الكميةةات تتذبةةذب بالشةةكل الكبيةةر الملحةةو  فةةي دورا 

 امامال.
البسةةيط يت مةةل  RBCومةة  العةةرض السةةابق نسةةتطيع القةةول إ  نمةةوذج 

 ق دورا امامال اآلتية:بحقائ

  (pro-cyclical)ن االستهالك، االستثمار واإلنتاجية كال منها مؤيد للدورة أ -1

               كثثثثال  مثثثثن األجثثثثر احلقيقثثثثي وسثثثثعر الوائثثثثدة احلقيقثثثثي مؤيثثثثد   ثثثثوي  بشثثثثكص أثثثثا  أن -2
  (contemporaneously pro-cyclical)املعاصرة للدورة 

إذا كانةةةت  (pro-cyclical)م يةةةد للةةةدورا الحةةة  وننةةةا نقةةةول إ  المتأيةةةر 
معاملت ارتباطه المتقاطعة المقةدرا معنويةة وتألةب اليهةا اإلشةارا الموجبةة 

-counter)ووما إذا غلبت اإلشارا السالبة فم  المتأير يقال إنه معةاك  للةدورا 

cyclical)  وباإلرافة إل  ذلك فمنه إذا كانت قيمة وحد المعاملت هةي امالة .
القيم ام رف ولك  كانت مة  رةم  متباطئةات المتأيةر فةم  المتأيةر  م  بي 

، وومةةا إذا كانةةت هةةذه القيمةةة (leading variable)يقةةال إنةةه متأيةةر قائةةد للةةدورا 
امالةة  رةةم  قائةةدات المتأيةةر فمنةةه يقةةال و  المتأيةةر متبةةاط   لةة  الةةدورا 

(lagging variable)نفة  الة م   ، ووما إذا حد  وكانت هةذه القيمةة امالة  فةي
 فم  المتأير يقال إنه معاصر للدورا.

إ  دور النقةةةود كمصةةةدر للتذبةةةذبات االقتصةةةادية كةةةا  قةةةد وشةةةير إليةةةه 
بدراستي  قبل و  ي هر جةدل ال مانينةات الميلديةة حةول إذا مةا كانةت سياسةة 
نقدية من ومة تستطيع تحقيق االستقرار االقتصادي. هاتي  الدراستي  وصلتا 

حتياطي اممريكي هو مصدر مهم للرةطرابات االقتصةادية إل  و  البنك اال
[. هةةذه المشةةاهدا اسةةتح ت بعةةض االقتصةةاديي  لمحاولةةة 25( و  24الكليةةة  

امساسةةي مةةع االحتفةةا  بفةةرض حيةةاد النقةةود  RBCإدراج النقةةود فةةي هيكةةل  
(neutrality of money)  الكلسةةيكي. وحةةد هةةذه المحةةاوالت هةةي محاولةةة كةةنج
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امساسي ليحتوي ال  قطاع إنتاجي  اني  RBCتوسيع نموذج [ ل26وبلوسر  
يقةةدم  ةةدمات ماليةةة ) ةةدمات المعةةاملت( وهةةذا القطةةاع هةةو القطةةاع البنكةةي 
ال اص. ويُدرج هذا القطاع كمد ل إرافي )انصر إنتةاجي( فةي دالةة إنتةاج 
السةةلع النهائيةةة منةةه يسةةااد الةة  االقتصةةاد فةةي انصةةر الوقةةت والمةةوارد فةةي 

ل السلع. واليه فم  دالة اإلنتاج التي جرف وصفها سابقا سيرا  املية تباد
إليها انصر )وو مد ل( ال دمات المالية وتكةو  دالةة إنتةاج ال ةدمات الماليةة 
محتويةةةة الةةة  انصةةةر العمةةةل وانصةةةر رو  المةةةال باإلرةةةافة إلةةة  معامةةةل 

 وويرا توص  الدالة ب نها ذات غلة  ابتة بالنسبة للحجم: tzالصدمة التقنية 
 )f,t, n f,tk(g tz=  tF     (8) 

و   ةدمات المعةاملت التةي يقةدمها القطةاع  ]26[ويقترح كنج وبلوسر 
. واليةه فةم  مقةايي  اةرض (stock of deposits)البنكي تعادل رصةيد الودائةع 

ر تكو  مع مهةا مة   لةق الن ةام البنكةي وبالتةالي يمكة  الن ة M1النقود م ل 
نقةود اع البنكي. وقد اُصةطلح الة  تسةمية هةذه الإليها ال  ونها هي ناتج القط

ت . وطبقةةا لهةةذا النمةةوذج فةةم  إنتةةاج ال ةةدما(inside money)بةةالنقود الدا ليةةة 
املهةا  المالية يكو  وسرع م  إنتةاج السةلع النهائيةة م  ال ةدمات الماليةة يةتم

 بمصاحبة إدارا المحصلة وال دمات الوسةيطة. واليةه فةم  امفةراد ي تةارو 
يص امم ل للستهلك واالست مار ا  طريةق تحصةيص وقةت العمةل التحص

 لتدنية بي  قطاع اإلنتاج وقطاع ال دمات المالية بحي  إ  ام ير يتم ا تياره
 تكةةالي  المعةةاملت. وطبقةةا لهةةذا النمةةوذج فةةم  الصةةدمة اإلنتاجيةةة الموجبةةة

 لطلةبست دي إل   يادا النةاتج كمةا تةم وصةفها سةابقا ممةا ية دي إلة   يةادا ا
ب ال  ال دمات المالية كعنصر إنتاجي )وو مةد ل( فةي دالةة اإلنتةاج فيسةتجي

القطةةاع البنكةةي اةة  طريةةق  لةةق م يةةد مةة  النقةةود الدا ليةةة. واليةةه فةةم  هةةذا 
 النموذج يت مل "بحقائق" دورا امامال اآلتية:

 ر باط موجب بني النا ا والودائع )النقود الداألية( ا -1
ي    ني الودائثثثثع والنثثثثا ا  يثثثث.  كثثثثون النقثثثثود الداأليثثثثة  ثثثثبثثثثحثثثثدوب سثثثثببية معكوسثثثثة  -2

ركثثثة  حلتجابة القائثثثدة للثثثدورة بشثثثرط أن ألثثثق  ثثثقه النقثثثود يسثثثت ر  زمنثثثا   ثثثريا كاسثثث
 خمطط هلا يف النا ا 
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إ  الطريقة ام رف التي يمك  بهةا السةماح للنقةود بة   يكةو  لهةا آ ةار 
المقترحةة بواسةطة  (cash-in-advance constraints)حقيقية هي قيود الةدفع مقةدما 

 ]28[[ والتي تم بح ها ويرا في دراسة كوولي وهانس  27لوكا  وستوكي  
. في هذا النموذج ينطبةق قيةد الةدفع مقةدما )وو الكةاف( الة  سةلع االسةتهلك 
بينما الفراغ )وو الترفيه( واالسةت مار يُعتبةرا  سةلع ائتمانيةة )وي تُبةاع بالةدي  

فراد الذي  يرغبو  في ت فيض ما يمتلكونه م  نقةود الربوي(. واليه فم  ام
سائلة كاستجابة لمستوف تر م مرتفع فمنهم يسةتطيعو  فعةل ذلةك مة   ةلل 

 inflation)ت فيض االستهلك فقط وهذا هو ما يُعةر  بة  ر رةريبة الترة م 

tax)  في نموذجRBC  وهنةا يجةب التفريةق بةي  حةالتي  مرتبطةة بنوايةة النمةو
ا  النمو النقدي  ابت فم  الصدمة التقنية سيكو  لها نف  الةنمط النقدي. إذا ك

 المشروح سابقا. 
فم  رةريبة الترة م  (erratic)وما إذا كا  النمو النقدي يتص  بالشذوذ 

تصبح ذات وهميةة كبيةرا، فالصةدمة الموجبةة لعةرض النقةود تقةود إلة   يةادا 
ة نسةبيا وبالتةالي م ملة في الترة م وبالتةالي تصةبح السةلع الكةاف وك ةر غةل

يقوم امفةراد بةمحلل سةلع االئتمةا  م ةل الفةراغ )الترفيةه( واالسةت مار محلهةا 
وبالتالي يكو  ام ر هةو ان فةاض النةاتج واالسةتهلك. التصةور اآل ةر حةول 

، ص 29[وهمية النقود كمصدر للتذبذبات االقتصادية هو ما اقترحه  لوكةا  
البسيط في شةكل نمةوذج  RBCج حي  يرف ونه إذا ُورع نموذ  ]57-39ص 

متعدد القطااات فم  ذلك سي دي إل  انفجار في  كمية المعلومات إذا تمسكنا 
بفةةرض و  المعلومةةات المتاحةةة لتفةةراد تامةةة. ولكةة  إذا كةةا  هنةةاك نةةوع مةة  
التكلفةةةة فةةةي معالجةةةة هةةةذه المعلومةةةات فةةةم  امفةةةراد سيقتصةةةدو  فةةةي كميةةةة 

حتف و  بالمعلومةات التةي تسةااد بشةكل المعلومات التي يجمعونها وبالتالي ي
املي في تحسي  قدرتهم ال  صنع القةرارات المتعلقةة باإلنتةاج واالسةت مار. 
واليةه فمنةةه إذا كانةةت حركةةات النقةةود م ملةة فةةم  ميكانيكيةةة رةةريبة الترةة م 
ستعمل بالشكل الةذي جةرف وصةفه سةابقا. الة  كةل حةال، للصةدمات النقديةة 

بشةةرط تةةوافر المعلومةةات ال اصةةة وو  النقةةود  غيةةر الم ملةةة و ةةر الةة  النةةاتج
تصةةبح غيةةر محايةةدا. ومةةا إذا كانةةت المعلومةةات محةةدودا فةةم  الصةةدمة النقديةةة 
ستجعل امفراد يواجهةو  مشةكلة اسةت لص اإلشةارا وبالتةالي ال يسةتطيعو  
معرفة فيما إذا كا  التأير فةي السةعر هةو تأيةر فةي السةعر العةام وم تأيةر فةي 
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يه فم  ردا فعل امفراد، في ج ة منها ال  امقل، ستكو  السعر النسبي وال
وكةة نهم تعررةةوا لصةةدمة حقيقيةةة. إذاا، يقةةر امفةةراد الصةةدمة النقديةةة وك نهةةا 
صدمة تقنية وبالتالي تبع  استجابة ديناميكية م ل تلك التي تصدرها الصدمة 

  النقود قد تكون قائد مؤيد للدورة.التقنية، وي و : 
فةةم   ]30[لقةةة بةةي  النقةةود وامسةةعار فمنةةه طبقةةا لفامةةا  ومةةا بالنسةةبة للع

 مستوف السعر هو السعر المعكو  للنقود التي  ارج القطاع البنكي ال ةاص
وو القااةةدا  (outside money)والةةذي يطلةةق اليهةةا اصةةطلحا النقةةود ال ارجيةةة 

ال تكةةو  لةةه  [26، واليةةه فمنةةه طبقةةا لكةةنج وبلوسةةر  (monetary base)النقديةةة 
قبةةل  قةة بةةالنقود الدا ليةة. إ  النقةةود الدا ليةةة يفتةرض و  تكةةو  م بتةة مةة ال

ا، في هةذه الحالةة(. إذا  SAMAالبنك المرك ي )م سسة النقد العربي السعودي 
 نتيجة لصدمة موجبةة فةي النةاتج، والةذي ية دي إلة  ان فةاض وسةعار الفائةدا،

ت ض النقود  ابسيقود إل  ارتفاع الطلب ال  النقود ال ارجية وحي  إ  ار
فم  امسعار يجب و  تن فض لمعادلةة الطلةب مةع العةرض. إ  هةذا النمةوذج 

 الموسع يقترح:

 ن النقود الداألية  قود النا ا بشكص مؤيد للدورة أ -1
 خلارجية أشد ار باطا ابألسعار من النقود الداألية أن النقود ا -2

 ن األسعار  كون مضادة للدورة أ -3

البسيط فهو ذلك الذي ود له بةاكو   RBCفي نموذج  وما التطور اآل ر
 ال  هذا النموذج لكي يشمل دولتي  ويقترح هذا التحليل: ]31[وآ رو  

 ن  ناك ار باط موجب بني النا ا عرب الدول  أ -1
 ن  ناك ار باط موجب بني االستهالك عرب الدول  أ -2
 ن العال ة بني االستثمار واالدأار موجبة  أ -3
 صايف ال ادرات مضاد للدورة أن  -4

وبعد هذا الشرح مهم صةفات ن ريةة دورا امامةال الحقيقيةة نقةوم فةي 
الجةة ة التةةالي بمحاولةةة الكشةة  اةة  وبةةر   صةةائص دورا امامةةال الحقيقيةةة 

 للبيانات االقتصادية الكلية للمملكة العربية السعودية.
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 اجلزء الثاين:  احلقائق النمطية  
 قيقية السعوديةلدورة األعمال احل

فةةي هةةذا الجةة ة نقةةوم بتو يةةق بعةةض الحقةةائق المتعلقةةة بةةدورا امامةةال 
الة   HPم. وقد قمنا بتطبيق مصةفي 1999م إل  1963السعودية للفترا م  

متأيةةرات االقتصةةاد الكلةةي السةةعودي والةة   ل ةةة متأيةةرات للقتصةةاد الكلةةي 
ر المنشةو 36رقم اممريكي. وقد جرف جمع البيانات م  التقرير االقتصادي 

م واسةةةتعنا 2000سةةةنة   SAMAبواسةةةطة م سسةةةة النقةةةد العربةةةي السةةةعودي 
سةةنة   IFSباإلحصةةائيات الماليةةة الدوليةةة التةةي نشةةرها صةةندوت النقةةد الةةدولي

 م1969م لتجميع البيانات لبعض المتأيةرات السةعودية للفتةرا مةا قبةل 2000
يةةل السلسةةل والمتأيةةرات اممريكيةةة المسةةت دمة فةةي الدراسةةة. وجةةرف تحو

ال منية المست دمة في الدراسةة إلة  سلسةل لوغاري ميةة قبةل تطبيةق مصةفي 
HP ائج اليها. إ  رمو  هذه السلسل وتعريفاتها والتي ت هر في جداول النتة

 (.1القياسية اللحقة في هذه الدراسة معطاا في الجدول التعريفي )
 

  الدراسة (  اجلدول التعريوي ابملت ريات املستخدمة يف1جدول )
 Y = C + G + I + EX - TI الناتج المحلي اإلجمالي بامسعار ال ابتة

 = C اإلنفات االستهلكي ال اص بامسعار ال ابتة

 = G اإلنفات الحكومي ال اص بامسعار ال ابتة

 I = II + GI + PI + OI اإلنفات االست ماري اإلجمالي بامسعار ال ابتة

 = II بامسعار ال ابتةاالست مار في الم  و  

 = GI است مار القطاع الحكومي بامسعار ال ابتة

 = PI است مار القطاع ال اص بامسعار ال ابتة

 = OI است مار القطاع النفطي بامسعار ال ابتة

االسةةت مار فةةي معةةدات النقةةل، المكةةائ  والمعةةدات بامسةةعار 

 ال ابتة

ITT =                      

 = IROفةةةةي إنشةةةةاة المبةةةةاني السةةةةكنية وغيةةةةر السةةةةكنية االسةةةةت مار 
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 بامسعار ال ابتة

  (1تابع جدول )

 = EX الصادرات بامسعار ال ابتة

 =TIM إجمالي الواردات بامسعار ال ابتة

 =IMF الواردات الأذائية بامسعار ال ابتة

 =IMD واردات السلع المعمرا بامسعار ال ابتة

واردات إلةةة  النةةةاتج المحلةةةي نسةةةبة الصةةةادرات ناقصةةةا الةةة

 اإلجمالي

NXY = 

 = W امجر اإلسمي للعمالة امجنبية

 RW = (W÷NOD)×100 امجر الحقيقي للعمالة

 = EE ادد العمالة امجنبية

 = FLP إنتاجية العامل امجنبي

 = NSR سعر الفائدا اإلسمي القصير امجل

 = NLR سعر الفائدا اإلسمي الطويل امجل

السةعر للقطةاع غيةر النفطةي وو مكمةف نةاتج القطةاع م شر 

 غير النفطي

NOD = 

 = OD م شر سعر القطاع النفطي  وو مكمف ناتج القطاع النفطي

 = NY الناتج المحلي اإلجمالي بالقيم اإلسمية

 = Log (NOD) التر م

 RSR = NSR −  log (NOD) سعر الفائدا الحقيقي القصير امجل

 RLR = NLR −  log (NOD) حقيقي الطويل امجلسعر الفائدا ال

 = MO ارض النقود  ارج المصار  بامسعار الجارية

 = MB بامسعار الجارية (0القاادا النقدية  )

 = M1 ( بامسعار الجارية1ارض النقود  )

 = M3 ( بامسعار الجارية3ارض النقود  )
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 VO=NY÷MO سراة تداول النقود  ارج المصار 

 VMB = NY÷MB (0اة تداول  )سر

 V1 = NY÷M1 (1سراة تداول  )

  (1تابع الجدول رقم )

 V3 = NY÷M3 (3سراة تداول  )

 = UI م شر الناتج الصنااي اممريكي

 = UC اإلنفات االستهلكي اممريكي بامسعار ال ابتة

 = UY الناتج المحلي اإلجمالي اممريكي بامسعار ال ابتة

 S = Y − C االد ار

 
نلح  في الجدول السابق و  ادد العمالة امجنبيةة وكةذلك م شةر وجةر 
العمالةةةة امجنبيةةةة غيةةةر منشةةةوري  رسةةةميا. واليةةةه فقةةةد لج نةةةا إلةةة  اسةةةت دام 

مرافا  SAMAالمنشورا ا  طريق  (private remittances)التحويلت امجنبية 
التةي يةدفعها  (wage bill)هةذه التحةويلت لتشةكل لنةا فةاتورا امجةر  1/3إليهةا 

االقتصاد بم تل  ونشطته االقتصادية لهذه العمالة امجنبية. ومةا بالنسةبة لعةدد 
 (interpolate)العمالةةة غيةةر المن ةةور فقةةد جربنةةا قوااةةد ك يةةرا لمحاولةةة توليةةد 

السلسلة لتأطي كامل الفترا. الح  و  سوت العمل في هذه الفترا مةر بالعديةد 
في الستينات والسبعينات كا  هناك التواجد القوي م  الصدمات. فبشكل اام 

للقةةةوف العاملةةةة اليمنيةةةة، المصةةةرية والعمانيةةةة  ةةةم فةةةي النصةةة  ال ةةةاني مةةة  
السةةبعينات حةةد  التةةدفق للقةةوف العاملةةة الكوريةةة وذلةةك لتلبيةةة متطلبةةات بنةةاة 
البنية امساسية و اصة  لل فترا الصةدمة النفطيةة ال انيةة. إال ونةه بعةد اةام 

دوت وسةةعار الةةنفط فةةي االن فةةاض م شةةرا إلةة  و  نمةةو االقتصةةاد م بةة1981
العالمي بدو في الترا ي. واليه فةم  التشةدد فةي السياسةة الماليةة الةذي تة ام  
مع هذا التباط  في نمو االقتصاد العالمي وفر  فئة م  مو في الياقة البيراة 

فيد لسةةبب وو التةي وقةةع ام ةةر امكبةر لهةةذا التشةةدد المةالي اليهةةا والتةةي لةم تسةةت
آل ر بشكل كبير م  الصدمة ال انية في ارتفاع وسعار النفط وهي التي تشكل 
قااةةدا اريرةةة فةةي الهةةرم الةةو يفي فةةي م تلةة  القطااةةات التابعةةة للقطةةاع 
الحكومي. وحت  تلك النسبة البسيطة م  العائلت التي استفادت م  قةروض 
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ولة اوائلهم والناتج ا  بنك التنمية العقاري فهم ي رعو  لقيد مل م ال  سي
وجةةوب تسةةديد هةةذا القةةرض  ةةلل فتةةرا ربةةع قةةر  مةة  اسةةتلم آ ةةر قسةةط 

 للقرض. 
ع فةي نتيجة للتوسع في تعليم المروا الذي واكبه قدرا المروا الة  التوسة

ال روج للعمل في مجتمع نسائي تحت إذ  مة  الرجةل، وتحةت و ةر الصةدمة 
لةدائم، االة  ونهةا  يةادا فةي الةد ل  النفطية ال انيةة والتةي ربمةا قُرئةت التباسةا

نة ، غوتحت و ر التقليد )وو المحاكةاا( منمةاط االسةتهلك فةي الطبقةة امك ةر 
روا والذي يعني دفع فواتير إرافية قد ال يكفي معها راتب الة وج، ت لةت المة

اة  و يفةةة ومهةةا و رجةةت للعمةةل ممةةا جعةل هنةةاك حاجةةة لمةة  يراةة  شةةئو  
لفئة   وم  الوجهة التي تقصدها. وحي  إ  هذه االمن ل وحاجة لم  ينقلها إل

مةا كيألب اليها الطابع االستهلكي ونتيجةة "الحاجةة" إلة  ال ادمةة والسةائق 
 ليه فةم ذكرنا آنفا فم  هذه الفئة لج ت إل   دمات العمالة ال هيدا امجر. وا

ق اقدي ال مانينةات والتسةعينات  ةلل فتةرا الدراسةة شةهدت مةا يُسةم  بالتةدف
 سيوي. اآل

وما الفئة ام رف التي وفر تها هذه الصدمة فهي فئة المةد ري  والةذي  
تراكمةةت فةةي ويةةديهم ال ةةروات ابةةر السةةنوات اةة  طريةةق قةةدرتهم الةة  و  
يو فوا المعلومات المتاحةة اة  االقتصةاد التو ية  امم ةل. إ  جة ةا كبيةرا 

 ةلل قنةوات  م  هذه الفئة التي انتقلت إليها ال روات ابر سني  الدراسة مة 
التمويل الحكةومي كةالقروض االسةت مارية الصةنااية وال راايةة ومة   ةلل 
قنةةةوات و ةةةري كتعويرةةةات امرارةةةي واممةةةلك وغيرهةةةا كونةةةت القطةةةاع 
ال ةةةاص؛ ولمواجهةةةة  ةةةرو  تراجةةةع وسةةةعار الةةةنفط روف الم طةةةط  طةةة  وو 
صةةةوابا إاطةةةاة الفرصةةةة لهةةةذه الفئةةةة )القطةةةاع ال ةةةاص( وتحةةةت اإلشةةةرا  

لمباشر وو غير المباشر لكي تحل تدريجيا محل الحكومة فةي قيةادا الحكومي ا
النشاطات الم تلفة في االقتصاد. لم يسلم هذا القطاع ويرا م  و ر المحاكةاا، 
ف  ذت كل منش ا بالتوسع بشكل كبير في توريد القوف العاملة امجنبية والتي 

ة ذات امجر المرتفع هو العمالة الأربي النوع األولتنقسم إل  نواي  رئيسيي . 

هةةو العمالةةة اآلسةةيوية ذات امجةةر المتةةدني جةةدا مقارنةةة بةةامول   والنثثوع الثثثاين

والتي هي السواد اما م في هذه المنشآت. وال  الرغم مة  و  هةذا القطةاع 
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يست دم التقنية العالية في غالبية مراحل اإلنتةاج فةم  ك افةة الفئةة ال انيةة ربمةا 
ر اقتصةةادية. واليةةه إذا افتررةةنا و  المةةن م هةةو تكةةو  مرتبطةةة بعوامةةل  غيةة

سةواة كةا  سةلعة وو  product)ش ص يسع  لتع يم الةربح فةم  سةعر الُمنةتج )
 دمةةة لةة  يكةةو  مةةن فض )كمةةا هةةو ملحةة ( بسةةبب تةةدني وجةةور العمالةةةة 
المسةةت دمة م  العةةدد المرتفةةع سةةيُلأي و ةةر هةةذا التةةدني وبالتةةالي تبقةة  فةةاتورا 

قتصاد الةوطني وحتة  لةو سةلمنا بان فةاض هةذا امجةر امجر مرتفعة ال  اال
فم  ارتفاع سعر التقنية المست دمة يتطلب المطالبة بسعر وال  بأةض الن ةر 
ا مةة  تقليةةد فئةةة  اةة  قةةدرا المشةةتري الد ليةةة. ولةةم تسةةلم فئةةة المسةةتهلكي  ويرةةا
المد ري  حي  وقةاموا منشةآت فرديةة صةأيرا الحجةم والقابلةة للتأييةر حسةب 

مستألة هذه العمالة ذات امجةر الةر يص والتةي تقبةل بالعمةل  (fads)المورة 
متدنية، وفي ك ير م  امحيا  تحةت  (working conditions)تحت  رو  امل 

غطةةاة التسةةتر التجةةاري للحصةةول الةة  اوائةةد االيةةة نسةةبيا مةة  نشةةاطها يةةتم 
تحويلها إل  ال ارج، ويحصل المتستر منها ال  د ةل  ابةت إرةافي ليأطةي 

 جاته االستهلكية اإلرافية.احتيا
 وحي  إننا لسنا هنا بصةدد دراسةة سةوت العمالةة امجنبيةة بمةا فةي ذلةك

ا ال و  مإامسباب االجتمااية االقتصادية والنفسية لهجرا العمالة إل  المملكة 
ل سبق يورح للقارئ و  هناك ت ام  في فترا ال مانينات والتسةعينات مة  قبة

الةة  جلةةب العمالةةة امجنبيةةة واليةةه فةةم  اةةدد  فئتةةي المسةةتهلكي  والمةةد ري 
ا سةبق العمالة امجنبية تصااد وك ر في هذه الفترا ال منية م  الدراسةة. وممة

وم  وجهة ن ر االقتصاد الكلي ت هر لنةا ال صةائص اآلتيةة التةي تفتررةها 
 الدراسة:

 عمص ليف سو  ا [rationed]ن الوئة االستهالكية  ي فئة مقننة )حمددة الكمية( إ -1
  قضي ابلعمص ألجنبية  ي فئة مقننة يف سو  العمص الر باطها بعقود عمصاإن العمالة  -2

 معظم اليوم أو عقود  سرت جترهبم على دفعات اثبتة ودورية 

          وثق السثواد   ألجنبية  ي فئة مقننة يف سو  السلع حي. كما  و مالحظ يناإن العمالة  -3
بقثى  السو  ومثا  ص على االستهالك أو  كاليف البقاء يفاألجر أو الدأ 1/3األعظم 

 حيول إىل اخلارج 
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 ن زايدة عرض العمص أتيت من زايدة  وريد العمالة األجنبية إ -4

            د م يف معظثثثم ة يف اال ت ثثثاد حمثثثدودة هبثثثقه العمالثثثة األجنبيثثثة نتيجثثثة  واجثثثإن اإلنتاجيثثث -5
 مراحص اإلنتاج واألنشطة التجارية 

 نلح  فةم  السلسةلة المعبةرا اة  اةدد العمالةة امجنبيةة يجةب و  وكما
 تكو  مشتملة ال  ال صائص اآلتية:

 ب أن  عكس النمو يف عدد السكان اإلمجا  جي -1
 اإلنتاجي   النمو يف  طاع االستثمار يف البنية التحتية واالستثمار جيب أن  عكس -2
 ب أن  عكس التحويالت األجنبية جي -3

حةق ة ادد العمالة امجنبيةة التةي تةم اسةتقراةها معطةاا فةي الملإ  سلسل
 التابع لهذه الدراسة والتي نرف ونها مقارنة بعدد السكا  ليست سيئة.

جةل وللوصول إل  وسعار الفائدا اإلسمية المحلية القصيرا والطويلةة ام
ت فقد است دمنا معدل ال صم اممريكةي والعائةد الطويةل امجةل الة  امذونةا

 مريكيه في النموذج اآلتي:ام
 tE+  t= FNR tDNR    (9) 

 حي  يعر :

tDNR ،سعر الفائدا االسمي المحلي 

tFNR ية السعر المم ل لسعر الفائدا االسم  المدفوع ال  امصول النقد
 امجنبية،

tE  هو الفرت امول للوغاري م سةعر الصةر  والةذي يُعةر  الة  ونةه
 امجنبية بالعملة المحلية. سعر الوحدا الواحدا م  العملة
 (volatility)( مقايي  التقلب 7( إل  )2تورح الجداول اإلحصائية م  )

، الديمومة، واالرتباط بي  المتأيرات االقتصادية الم تلفة. في هذه الجداول، 
يورح العمود ال اني ال  اليسار مقيا  التقلب وتشير امرقةام بةي  امقةوا  

بة المئويةةة للتقلبةةات فةةي متأيةر مةةا إلةة  التقلبةةات فةةي فةي هةةذا العمةةود إلةة  النسة
النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي. ومةةا العمةةود ال الةة  فيشةةير إلةة  مقيةةا  الديمومةةة. 
ويمك  ترجمة هذه اإلحصاةات المقدرا في هذي  العمودي  إل  حقائق نمطية 
وو سةةمات متكةةررا اةة  االقتصةةاد السةةعودي. فةةالعمود ال ةةاني يشةةير إلةة  و  



 315 في المملكة العربية السعودية: حقائق نمطية دورا امامال

،  C   ،II   ،NXY    ،FE   ،RLRدوريةة المعبةرا اة  المتأيةرات السلسل ال
وقل تقلبا م  الناتج  NODالمتأيرات النقدية التجميعية ما ادا القاادا النقدية و 

،  G  ،I  ،GIالمحلي اإلجمالي. وما السلسل الدورية المعبرا اة  المتأيةرات 
PI  ،ITT  ،TIM  ،FLP  وV3   النةةةاتج المحلةةةي. فهةةةي وك ةةةر تقلبةةةا بقليةةةل مةةة

 IMF  ،IMDوتطالعنا هذه النتائج و  السلسل الدورية المعبرا ا  المتأيرات 
 ،RW  ،VO  ،VMB  ،V1  وOD  فهي وال  م  مرا ونصة  تقلبةا مة  تقلةب

،  IROالناتج. وما السلسل الدورية التي يكو  تقلبها معادال تقلب النةاتج فهةي 
EX وRSR بينما ،OI قلبا م  تقلب الناتج.وال  مرتي  ونص  ت 

تورح النتائج و  بعض السلسل المصفاا لها معامل ارتبةاط ذاتةي مة  
و  C  ،Gالرتبةةة امولةة  قريةةب جةةدا مةة  الصةةفر والةة  ام ةةص المتأيةةرات  

IMF  واليه فم  هذه السلسل هي م  نوع السير العشوائي(random walk)  وو
سلسلة االسةتهلك تعنةي التذبذبي. إ  هذه ال اصية التي تص  ال  ام ص 

وفررةية  [permanent income hypothesis (PIH)]ونه تحت فررية الد ل الةدائم 
ك ال يمك  التنبة  بمسةتوف االسةتهل [life cycle hypothesis (LCH)]دورا الحياا 

 في الفترا القادمة معتمدي  ال  معرفة د ل الفترا الجاريـــة 
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 مع املت ري Y(  االر باط التقاطعي ل 2جدول )
Variable SD% AR(1) t-2 t-1 t T+1 t+2 

Y 

 

C 

 

G 

 

I 

 

II 

 

GI 

 

PI 

 

OI 

 

ITT 

 

IRO 

 

EX 

 

TIM 

 

IMF 

 

IMD 

 

NXY 

 

RW 

 

FE 

 

FLP 

 

RSR 

 

RLR 

10.1 

 

7.1 

(0.70) 

11.7 

(1.16) 

12.8 

(1.27) 

5.74 

(0.57) 

13.5 

(1.34) 

12.1 

(1.20) 

27.5 

(2.72) 

12.1 

(1.20) 

10.0 

(0.99) 

10.0 

(0.99) 

11.8 

(1.17) 

15.2 

(1.51) 

15.2 

(1.51) 

6.68 

(0.66) 

17.1 

(1.69) 

7.64 

(0.76) 

11.9 

(1.18) 

10.1 

(1.00) 

6.92 

(0.69) 

0.218 

 

-0.004 

 

-0.040 

 

0.433 

 

0.103 

 

0.357 

 

0.289 

 

0.176 

 

0.175 

 

0.293 

 

0.341 

 

0.120 

 

-0.038 

 

0.203 

 

0.430 

 

0.366 

 

0.087 

 

0.170 

 

0.380 

 

0.155 

-0.147 

(0.090) 

0.103 

(0.291) 

0.052 

(0.100) 

-0.062 

(0.111) 

-0.060 

(0.398) 

-0.057 

(0.168) 

-0.115 

(0.114) 

0.204 

(0.036) 

0.028 

(0.098) 

-0.106 

(0.092) 

0.177* 

(0.045) 

-0.158 

(0.116) 

0.116 

(0.127) 

-0.132 

(0.085) 

0.422* 

(0.152) 

0.247* 

(0.087) 

-0.519* 

(0.154) 

0.092 

(0.072) 

0.037* 

(0.012) 

0.035*** 

(0.019) 

0.261*** 

(0.155) 

0.054 

(0.123) 

0.083 

(0.049) 

-0.116 

(0.167) 

0.236 

(0.218) 

-0.023 

(0.055) 

-0.029 

(0.085) 

0.013 

(0.092) 

-0.147*** 

(0.078) 

0.150 

(0.109) 

-0.101 

(0.081) 

-0.158 

(0.127) 

0.093 

(0.119) 

-0.018 

(0.054) 

-0.130 

(0.274) 

-0.047 

(0.072) 

-0.493* 

(0.105) 

0.125 

(0.111) 

-0.012 

(0.015) 

-0.010 

(0.021) 

1 

- 

0.857* 

(0.276) 

0.688* 

(0.082) 

0.590* 

(0.170) 

0.133 

(0.182) 

0.514* 

(0.192) 

0.329 

(0.280) 

0.193* 

(0.066) 

0.608* 

(0.149) 

0.647* 

(0.215) 

0.949* 

(0.150) 

-0.203 

(0.272) 

0.542* 

(0.057) 

-0.369* 

(0.051) 

0.850* 

(0.232) 

0.422* 

(0.133) 

-0.658* 

(0.197) 

0.643* 

(0.109) 

0.057* 

(0.015) 

0.086* 

(0.018) 

0.253** 

(0.120) 

0.099 

(0.167) 

0.220** 

(0.102) 

-0.068 

(0.178) 

0.494 

(0.338) 

-0.043 

(0.153) 

-0.034 

(0.185) 

-0.013 

(0.031) 

0.103 

(0.128) 

-0.077 

(0.205) 

-0.040 

(0.062) 

0.060 

(0.126) 

0.254* 

(0.025) 

0.052 

(0.107) 

0.045 

(0.130) 

-0.080 

(0.102) 

-0.207 

(0.201) 

0.116 

(0.071) 

-0.023 

(0.024) 

-0.015 

(0.037) 

-0.206 

(0.165) 

-0.322 

(0.457) 

0.573* 

(0.146) 

0.308** 

(0.133) 

0.109 

(0.199) 

0.117 

(0.128) 

0.471* 

(0.154) 

0.178* 

(0.036) 

0.404* 

(0.137) 

0.436* 

(0.081) 

-0.109*** 

(0.058) 

0.028 

(0.076) 

0.161 

(0.105) 

0.026 

(0.050) 

-0.244 

(0.278) 

0.023 

(0.035) 

-0.175 

(0.123) 

0.260*** 

(0.115) 

0.001 

(0.025) 

0.039* 

(0.013) 

ال وواوج عوور  (. عميوو  1رموووا المتريووراط م فوواة دوو  العوودو  الت ري وو    مالحظثثات:
( تشووير الوو  ***( و  **(،  *حسوواا ا موون المتريووراط اللوياريلميووة الم وو اة.  

علوو  الترتيووأل. امرقوواج اووين امقوووا   %10و   %5،  %1مسووتوياط الم نويووة 
تحووط الم وووامتط التقاف يوووة  المقوودرة اووو  امةفووواق الم ياريووة. امرقووواج اوووين 
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اط الم ياريوووة المئويوووة امقووووا  تحوووط اانحرادووواط الم ياريوووة اووو  اانحرادووو
 .Yاالنساة لـ

 مع املت ري Y(   االر باط التقاطعي ل 3جدول )
Variable SD% AR(1) t-2 t-1 t t+1 t+2 

MO 

 

MB 

 

M1 

 

M3 

 

VO 

 

VMB 

 

V1 

 

V3 

 

NOD 

 

OD 

 

6.64 

(0.78) 

10.1 

(1.19) 

6.73 

(0.79) 

5.31 

(0.63) 

13.1 

(1.55) 

16.8 

(1.98) 

13.2 

(1.56) 

11.9 

(1.40) 

7.81 

(0.77) 

16.4 

(1.62) 

0.395 

 

0.365 

 

0.590 

 

0.587 

 

0.405 

 

0.349 

 

0.375 

 

0.340 

 

0.092 

 

0.234 

 

0.011 

(0.197) 

-0.159 

(0.208) 

-0.089 

(0.305) 

-0.208 

(0.264) 

0.101 

(0.116) 

0.153 

(0.093) 

0.199** 

(0.082) 

0.236** 

(0.093) 

-0.036 

(0.185) 

0.075 

(0.063) 

-0.517* 

(0.187) 

-0.133 

(0.327) 

-0.083 

(0.437) 

0.031 

(0.430) 

0.137 

(0.211) 

0.093 

(0.113) 

0.048 

(0.136) 

0.055 

(0.147) 

0.094 

(0.143) 

-0.035 

(0.067) 

0.205 

(0.134) 

0.039 

(0.275) 

-0.114 

(0.455) 

-0.416 

(0.360) 

0.363** 

(0.159) 

0.298* 

(0.080) 

0.481* 

(0.149) 

0.581* 

(0.166) 

-0.675* 

(0.094) 

0.481* 

(0.064) 

-0.049 

(0.262) 

-0.113 

(0.260) 

0.194 

(0.340) 

0.750 

(0.471) 

0.161 

(0.109) 

0.123** 

(0.058) 

0.074 

(0.098) 

0.077 

(0.098) 

0.139 

(0.186) 

0.065** 

(0.030) 

0.496* 

(0.174) 

0.304* 

(0.127) 

0.518 

(0.326) 

0.334*** 

(0.173) 

0.023 

(0.099) 

0.057 

(0.082) 

0.084 

(0.080) 

0.148*** 

(0.081) 

0.570*** 

(0.283) 

0.146*** 

(0.083) 

 (.2ن   المتحظاط الواردة د  ن اية عدو    مالحظات:

 

  EXو  ODمع النقود ،  NOD(  االر باط التقاطعي ل 4جدول )
Variable SD% AR(1) t-2 t-1 t t+1 t+2 

MO 

 

MB 

 

M1 

 

M3 

 

OD 

 

EX 

 

6.64 

(0.78) 

10.1 

(1.19) 

6.73 

(0.79) 

5.31 

(0.63) 

16.4 

(1.62) 

10.0 

(0.99) 

0.395 

 

0.365 

 

0.590 

 

0.587 

 

0.234 

 

0.341 

-0.023 

(0.121) 

0.161 

(0.237) 

0.400*** 

(0.230) 

0.342*** 

(0.201) 

0.017 

(0.029) 

-0.025 

(0.072) 

0.212* 

(0.070) 

-0.033 

(0.101) 

-0.278*** 

(0.152) 

-0.163 

(0.185) 

0.154** 

(0.075) 

0.290** 

(0.132) 

0.220* 

(0.098) 

0.170 

(0.126) 

0.344* 

(0.131) 

0.458* 

(0.141) 

-0.067 

(0.089) 

-0.601*** 

(0.320) 

0.208 

(0.212) 

0.019 

(0.183) 

0.351 

(0.227) 

0.392 

(0.273) 

-0.036 

(0.045) 

0.098 

(0.144) 

0.038 

(0.146) 

0.210** 

(0.092) 

-0.161 

(0.161) 

-0.232 

(0.144) 

-0.128 

(0.085) 

-0.099 

(0.088) 

 (.2ن   المتحظاط الواردة د  ن اية عدو    مالحظات:
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 EXو  ODمع  UI(   االر باط التقاطعي ل 5جدول )
Variable SD% AR(1) t-2 t-1 t t+1 t+2 

OD 

 

EX 

 

 

16.4 

(1.62) 

10.0 

(0.99) 

 

0.234 

 

0.341 

 

 

-0.085** 

(0.032) 

-0.056 

(0.087) 

 

-0.089* 

(0.012) 

-0.074 

(0.045) 

 

0.002 

(0.018) 

0.107** 

(0.045) 

 

0.031 

(0.034) 

-0.037 

(0.048) 

-0.041 

(0.038) 

0.046 

(0.075) 

 (.2متحظاط: ن   المتحظاط الواردة د  ن اية عدو   
 

 RLRو  EXمع  OD(   االر باط التقاطعي ل 6جدول )
Variable SD% AR(1) t-2 t-1     t t+1 t+2 

EX 

 

RLR 

 

10.0 

(0.99) 

6.92 

(0.69) 

0.341 

 

0.155 

0.253 

(0.167) 

0.008 

(0.056) 

0.170 

(0.163) 

0.040** 

(0.017) 

0.856* 

(0.209) 

0.115* 

(0.031) 

-0.034 

(0.245) 

0.034 

(0.036) 

-0.356* 

(0.113) 

0.015 

(0.018) 

 (.2ن   المتحظاط الواردة د  ن اية عدو    مالحظات:

 

 (  االر باط التقاطعي التزامي 7جدول )
Variable SD% AR(1) Y C I 

USY 

 

USC 

 

S 

 

1.45 

 

1.64 

 

13.7 

(1.36) 

0.333 

 

0.447 

 

0.233 

0.689 

(1.16) 

 

 

0.692 

(0.546) 

 

 

 

 

0.525* 

(0.144) 

 (.2ن   المتحظاط الواردة د  ن اية عدو    مالحظات:

 
منه ال يحتوي ال  معلومات إرافية تسااد ال  التنبة  والةذي نحتاجةه فقةط 

ف االستهلك في الفترا السةابقة. والسةبب فةي ذلةك ونةه تحةت هو معرفة مستو
( (risk averseهةةذه الفررةةيات يُفتةةرض و  المسةةتهلكو  المتجنبةةو  للم ةةاطرا 

سيسةةت دمو  سةةوت رو  المةةال المتصةةاص تأيةةرات الةةد ل بحيةة  يُكةةاملو  
فةةةي  (dissaving)وينفقةةةو  المةةةد رات  (booms)امصةةةول فةةةي ووقةةةات الةةةرواج 

. إ  وجهة الن ر البينية التي تتص  بها هذه النماذج  (slumps)ووقات الركود 
تعنةةي و  امفةةراد لةةديهم القةةدرا واالسةةتعداد السةةت دام اسةةتراتيجيات اإلقةةراض 
واالقتةةراض فةةي سةةوت المةةال لتحريةةك القةةوا الشةةرائية بةةي  الفتةةرات ال منيةةة، 

ات اسةةتهلكهم. وفةةي إطةةار هةةذه الفررةةي (smooth)وبالتةةالي يسةةتطيعو  تنعةةيم 
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فم  اهتمام الفرد يُفتةرض ونةه منصةب لةي  الة  الةد ل الجةاري وإنمةا الة  
للتةدفق المتوقةةع اإلجمةالي للقةوه الشةرائية الةةذي  (present value)القيمةة الحاليةة 

 يمك  اكتسابه طوال فترا حياته. 
إ  المعن  المنب ق هنا إلمكانية تنعةيم االسةتهلك باسةت دام سةوت رو  

إلنفةات للفتةةرا الجاريةةة يتأيةر فقةةط كاسةةتجابة لتأيةةرات المةال هةةو و  مسةةتوف ا
دائمةةة فةةي  ةةروا العمةةر المتوقعةةة. وهةةذه الن ةةرا هةةي ن ةةرا متطرفةةة معاكسةةة 
للن رية الكين ية التي ترف و  االستهلك يستجيب دائما للتأيرات فةي الةد ل 
الجاري بأض الن ر اة  آ ةار هةذه التأيةرات الة  قةدرا المسةتهلك الشةرائية 

. إ  ا ةةتل  وجهتةةي الن ةةر هنةةا لةةه تدااياتةةه المنعكسةةة الةة  طةةول امةةره
يمكةة  إلدارا الطلةةب  PIH/LCHسياسةةات االقتصةةاد الكلةةي. فتحةةت فررةةيات 

الكين ية نقل االسةتهلك فقةط إذا صةدت امفةراد و  هنةاك تأيةر فةي مكتسةبات 
العمر اإلجماليةة. ولكة  المشةكلة و  سياسةات إدارا الطلةب ليسةت بالرةرورا 

را ال   لق تأيرات في د ل العمر. والم ال الصارخ ال  ذلك هو دائما قاد
لةةت ذلةةك اةة  طريةةق إصةةدار  ونةةه إذا قامةةت الحكومةةة بت فةةيض الرةةريبة وُمو 

فةةةم  آ ةةةار ذلةةةك الت فةةةيض الةةة   (bonds)امذونةةةات )وو السةةةندات الحكوميةةةة( 
-forward)االستهلك تكو  محايدا م  المستهلك العقلني ذو الن را اممامية 

looking)  ين ةةر إلةة  إصةةدار ديةة  الحكومةةة الةة  ونةةه إشةةارا(signal)   إلةة  و
الررائب سيتوجب رفعها في المستقبل م  وجل تمويل مدفواات الدي  العةام 

هةةي السةةمة الصةةحيحة  PIH/LCH. إذاا، إذا كانةةت فررةةيات  ] 32[المتةةراكم  
الماليةة  التي تص  السلوك الفعلي للفةرد االقتصةادي فةم  اسةت دام السياسةات
 (fine-tune)التةةي اةةةادا مةةةا تكةةةو  الحكومةةةة قةةةادرا الةةة  اسةةةت دامها لتصةةةفية 

 .]33[االقتصاد ستكو  ذات آ ار محدودا جدا 
( 3( و)2وبةةالن ر إلةة  االرتباطةةات التقاطعيةةة المورةةحة فةةي جةةدولي )

وباالاتماد ال  وال  قيمة مطلقة معنوية لمعاملت هذه االرتباطات المقةدرا 
هةةي سلسةةل م يةةدا  HPم هةةذه السلسةةل المصةةفاا بمصةةفي نلحةة  و  مع ةة

،  C  ،G ،Iمعاصرا للدورا. هذه السلسل هي سلسل سراة دورا  النقةود، 
GI  ،OI  ،ITT  ،IRO  ،EX  ،IMF،NXY  ،RW  ،FE  ،FLP  ،RSR  ، RLR ،

NOD  وOD ومةةةا السلسةةةل المصةةةفاا المسةةةت ناا مةةة  ذلةةةك فهةةةي التأيةةةر فةةةي .
حي  يترح م   TIMوالواردات اإلجمالية  M1النقود ، وارض  IIالم  و  
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المعةاملت التقاطعيةة المقةدرا و  ال القةة مي منهةا بالةدورا. ومةا االسةةت مار 
فيُعتبر كةل منهمةا متأيةر م يةد متبةاط   لة   M3وارض النقود  PIال اص 

متأيةةر معةةاك  قائةةد  M1الةةدورا بفتةةرا سةةنتي . وبينمةةا يُعتبةةر اةةرض النقةةود 
تُعتبةةر متأيةةر معةةاك  معاصةةر لةةدورا  IMD  الةةواردات المعمةةرا للةةدورا فةةم
 الناتج.

( معةةاملت االرتباطةةات التقاطعيةةة المقةةدرا لمتأيةةر 4ويورةةح جةةدول )
مةةع المقةةايي  الم تلفةةة للنقةةود ومتأيةةري السةةعر  NODالسةةعر غيةةر النفطةةي 

النفطةةةي والصةةةادرات. يوجةةةد فةةةي هةةةذا الجةةةدول شةةةاهد قةةةوي الةةة  االرتبةةةاط 
 M1بينما هناك شةاهد و   M3و MOر للسعر غير النفطي مع الموجب المعاص

سةعر تقود السعر غير النفطي. وما العلقة بي  سلسل السعر غير النفطةي وال
را النفطي فم  الشاهد يشير إلة  و  السةعر النفطةي هةو متأيةر م يةد قائةد لةدو

 السعر غير النفطي بفترا  منية واحدا. وهةذا يعنةي و  ارتفةاع مسةتوف سةعر
نفط سةةينعك  الحقةةا الةة  مسةةتوف وسةةعار السةةلع المصةةدرا إلةة  السةةعودية الةة

ع و  ال  ج ة كبير منها. وتبعا لهذه المجادلة فمننا نتوقة NODوالذي يحتوي 
تكةةو  العلقةةة بةةي  الصةةادرات والسةةعر غيةةر النفطةةي القةةة سةةالبة وهةةو مةةا 

ة فطيةيطالعنا به هذا الجدول. والسبب كما هو وارح و   يادا الصةادرات الن
السةةعودية سةةي دي إلةة   يةةادا العةةرض وان فةةاض سةةعر الةةنفط والةةذي بةةدوره 
سةةيقود إلةة  ان فةةاض مسةةتوف السةةعر غيةةر النفطةةي طبقةةا للعلقةةة السةةابقة بةةي  

فةي السةعر غيةر النفطةي نتيجةة  (adjustment)السعري . الحة  هنةا و  التعةديل 
  السةعر الصدمة في كمية النفط المعرورة وسرع ووكبر م  التعديل فةي نفة

ة اندما تُع ي الصدمة إل  تأير في السةعر النفطةي ولةي  الكميةة وهةذه نتيجة
 مذهلة م  الناحية الن رية.

 
( و  السعر النفطةي يُعتبةر متأيةر قائةد معةاك  لةدورا 5يورح جدول )

اهد شةبينما بالنسبة للصادرات السعودية فهناك  UIالناتج الصنااي اممريكي 
اصةر مةع دورا النةاتج الصةنااي اممريكةي. ومةا ال  ارتباطها الموجةب المع

( فيورةح و  الصةادرات النفطيةةة وسةعر الفائةدا ذو امجةل الطويةةل 6جةدول )
RLR   يُعتبةةر كةةل منهمةةا متأيةةر م يةةد معاصةةر للةةدورا فةةي السةةعر النفطةةي. إ

 ط. سي للنفالنتيجة ام يرا لها انعكاساتها الكبيرا امهمية ال  االقتصاد السيا
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 (1حية دورا امامال السةعودية الدوليةة فةنلح  مة  جةدول )وما م  نا

يُعتبةر متأيةر م يةد معاصةر للةدورا وهةي نتيجةة  NXYو  صافي الصةادرات 
في االقتصاد المفتوح الةذي يفتةرض و  تكةو  معاكسةة  RBCمعاكسة لنموذج 

يورح فلدورا الناتج. وما الوجوه ام رف لهذا النموذج في االقتصاد المفتوح 
( معةةةةاملت االرتباطةةةةات التقاطعيةةةةة المقةةةةدرا المعاصةةةةرا للنةةةةاتج 7جةةةةدول )

. ونلحة  (UY, UC)واالستهلك السةعودي مةع النةاتج واالسةتهلك اممريكةي 
ا مم  هذا الجدول و  هناك ارتباط موجب بي  هذه المتأيرات والمتطابق مع 

فةةي االقتصةةاد المفتةةوح وقيمةةة هةةذه المعةةاملت ويرةةا  RBCتفتررةةه ن ريةةة 
 هة لةةبعض الدراسةةات الأربيةةة المشةةار إليهةةا سةةابقا إال و  معنويةةة هةةذهمشةةاب

المعاملت كما هو متوقةع من فرةة. ويرةا يورةح الجةدول و  هنةاك ارتبةاط 
موجب معنوي قةوي بةي  المةد رات المحليةة واالسةت مار الةذي يتفةق مةع هةذا 

 الوجه م  الن رية.
 لوك التذبةذبيومما سبق فمنه يمك  القةول إ  ال صةائص المتةواترا للسة

ورا للعناصةةر المكونةةة للنةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي والمو قةةة فةةي امدبيةةات المةةذك
سةةابقا لةةبعض الةةدول منطبقةةة فةةي حالةةة دورا امامةةال السةةعودية فيمةةا اةةدا 

 الواردات وصافي الصادرات وادد العمالة امجنبية.
وتطالعنةةةا هةةةذه الجةةةداول بسةةةمات مرتبطةةةة وو ذات  صوصةةةية بةةةدورا 

 سعودية وهي كما يلي:امامال ال

 يُعتبةر متأيةر معةاك  معاصةر NODهي و  السعر غير النفطةي  السمة األوىل:

ل  هو متأير م يد معاصر للدورا وهذا ي ةا RWللدورا بينما امجر الحقيقي 
 ما ت مله الن رية النيوكلسيكية.

ا تُعتبر متأير م يد معاصر للدور EXهي و  الصادرات النفطية  :السمة الثانية

وبمعامل مقارب للواحد الصحيح. إ  البرهةا  المقةدم بمعاصةرا هةذا المتأيةر 
وادم قيادته للقتصاد يُرفي نواةا مة  التسةا ل حةول تنويةع مصةادر الةد ل 
الذي نادت به ال طط التنموية ال مسية. لي  ذلك فحسب بةل إ  هةذه النتيجةة 

ولربمةا تعكة  . (short termism)تُرفي ال  االقتصةاد صةفة "قصةر امجليةة" 
هذه النتيجة تباينةا بةي  الم ططةي  وصةناع السياسةات الماليةة حةول امهةدا  
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(targets)  الطويلةةة، المتوسةةطة والقصةةيرا امجةةل ومةةدف وهميةةة اآلفةةات ال منيةةة
 التي يمك  الوصول بها إل  امهدا . (instruments)وكذلك امدوات 

القة بدورا الناتج. ولك   TIMال يترح و  للواردات اإلجمالية  :السمة الثالثثة

وإلةةة  الةةةواردات  IMFانةةةدما يةةةتم تقسةةةيم الةةةواردات إلةةة  الةةةواردات الأذائيةةةة 
فمننا نلح  و  امول يُعتبر متأيةر م يةد معاصةر للةدورا بينمةا  IMDالمعمرا 

 first)ام ير يُعتبر متأير معاك  معاصر للةدورا وهةذه هةي الحيةرا امولة  

puzzle). 
ممكنةةة لهةةذه الحيةةرا هةةو ا ةةتل  المصةةدر الجأرافةةي وحةةد التفسةةيرات ال

للواردات. فالسلع الأذائيةة وكمةا هةو ملحةو  غالبةا مةا تُسةتورد مة  دول ذات 
مةع الةدوالر وفةي العةدد امكبةر منهةا  (fixed exchange rate)سعر صر   ابت 

لديها ا دواجية في سعر الصر  حي  هناك سةعر الصةر  الرسةمي وسةعر 
. وما السلع المعمرا فأالبا (black market exchange rate) صر  السوت السوداة

 floating exchange)ما تُستورد م  الدول الأربيةة ذات سةعر الصةر  المعةوم 

rate)  الحةةة  ويرةةةا و  مسةةةتوف التقنيةةةة المسةةةت دم والمةةةبط .(embodied)  فةةةي
السلعتي  م  المصدري  م تلة  جةدا. فالسةلع المعمةرا يكةو  مسةتوف التقنيةة 

لمبط  فيها وال  م  السلع الأذائية و اصة تلك التي تشكل الوجبة الرئيسية ا
(basic diet)  لأالبيةةةة سةةةكا  المملكةةةة بمةةةا فةةةيهم السةةةواد اما ةةةم مةةة  العمالةةةة

امجنبية. واليه فمنه اندما يتعرض االقتصاد لصدمة تقنية موجبة والتةي فةي 
ي و  االقتصاد بدو فةي هذه الحالة ابارا ا  ارتفاع في سعر النفط والذي يعن

التصااد إل  وال  الدورا فم  السعر غير النفطي والذي يحتوي ال  وسعار 
السلع المعمرا سيبدو في التصااد الحقا باالرتفاع في سعر النفط طبقا للنتيجة 

(. إ  المورد يتعرض في هذه الحالةة لنةوع مة  اةدم 4المورحة في جدول )
ال منيةة االحتماليةة التةةي سةيبق  فيهةا السةةعر حةول الفتةةرا  (uncertainty)اليقةي  

يجةب و  تنفجةر م   (bubble)النفطي في تصااد ولكنه متيق  م  و  الفقااةة 
 يادا سعر النفط ست دي إل   يادا ارض النفط بااتبةار و  الصةادرات هةي 

 (. 6متأير م يد معاصر للدورا طبقا للنتيجة المورحة في جدول )
لها الصفة االنتشارية الة  القةوا الشةرائية وحي  إ  هذه الصدمة لي  

 (profit margin)للمةةةةواط  السةةةةعودي وللمحاف ةةةةة الةةةة  الهةةةةامف الربحةةةةي 
د سةيُحجم اة  االسةتيراد  ةلل فتةرا تصةااد  وبافتراض العقلنية فةم  المةور 
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فةي  storing policy)السعر النفطي. وحت  لو ود لنةا انصةر سياسةة الت ة ي  )
الة التحليةل لة  تتأيةر. إ  الت ة ي  السةلعي فةي حالةة التحليل السابق فةم  وصة

السةةلعتي  ومةةرك ممكةة  ويكمةة  الفةةرت فةةي و  السةةلع المعمةةرا تحتةةاج اةةاداا إلةة  
مساحة ت  ينية وكبر م  المساحة التي تحتاجها السلع الأذائية إال و  حساسية 
السلع ام يرا تجعل كلفة تشأيل م ا نها وال  نسةبيا. إ  المشةكلة تكمة  فةي 
و  السلع المعمرا بشةكل اةام ت رةع لقيةد ملة م الة  إمكانيةة الت ة ي  لفتةرا 

  (technology innovations)طويلة م  ال م  وهةو االبتكةارات التقنيةة المسةتمرا 
فالسلعة التي لم تُبع  لل السنة تفقد ج ة غير بسيط مة  سةعرها إذا  هةرت 

ا بشةكل م تلة . وهةذا نف  السلعة بعد اام واحد ولكة  بتقنيةة م تلفةة ولربمة
يُري  انصرا مهما إل  ادم اليقي  الذي يحيط بالمستورد واليه فمنه يمكة  

 (smooth)القةةول إ  سياسةةة الت ةة ي  التةةي يمكةة  و  يتبعهةةا المسةةتورد لتنعةةيم 
 مبيعاته تصبح محدودا جدا وبالتالي ينطبق اليهما نف  االستنتاج السابق.

كةةي يُسةةعر ويُةةدفع بالةةدوالر اممريالتفسةةير اآل ةةر الممكةة  هةةو و  الةةنفط 
  واليه فم  الصدمة التقنية الموجبةة فةي سةعر الةنفط يعنةي  يةادا الطلةب الة
و   الدوالر مما يعني تراجع وسعار املت الةدول ام ةرف ومةام الةدوالر، إال
بيةةة النتيجةةة اإلحصةةائية التةةي توصةةلنا إليهةةا تعنةةي و  و ةةر فةةرت العمةةلت امجن

را فةم  تيراد المواد الأذائية وما في حالةة السةلع المعمةمنطبق فقط في حالة اس
و ةةر هةةذا الفةةرت ربمةةا ال يكةةو  كبيةةرا ليعةةوض ارتفةةاع وسةةعار الطاقةةة والةةذي 
يةةنعك  الةة  فةةاتورا تشةةأيل المنشةةآت التصةةديرية وبالتةةالي الةة  وسةةعارها. 

 واليه فم  االستنتاج السابق سينطبق هنا ويرا.
لحيرا والةذي لةه التصةات شةديد بةدورا إ  التفسير امك ر معقولية لهذه ا

( حية  وسةعار الفائةدا تُعتبةر 2امامال السعودية هو ما نلح ةه فةي جةدول )
متأيرات م يدا معاصرا للدورا. فمذا قارنةا هةذه النتيجةة اإلحصةائية بالنتيجةة 

( والتي تورح االرتباط الموجب المعاصةر 6اإلحصائية المعطاا في جدول )
لفائةةدا ذو امجةةل الطويةةل، وحيةة  إ  وسةةعار الفائةةدا بةةي  سةةعر الةةنفط وسةةعر ا

بم تل  ونوااها تتحرك مع بعرها ابر ال م ، فمنه إذا كانت السلع المعمرا 
التي يسةتوردها المةورد هةي سةلع ائتمانيةة، فةم  الصةدمة التقنيةة الموجبةة فةي 
د الةذي يعتمةد الة  البنةوك التجاريةة فةي تمويةل  سعر الةنفط سةيعني و  المةور 

ده سةةيدفع فائةةدا والةة ، اممةةر الةةذي سةةينعك  الةة  وسةةعار السةةلع التةةي اسةةتيرا
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يستوردها وبالتالي سيُحجم هنا ويرا ا  االستيراد. وما بالنسبة للسلع الأذائية 
والتي هي سلع كاف فمننا نعتقد و  و ر فرت صر  العملة غيةر الرسةمي فةي 

 ا.الدول المصدرا لها يُلأي تماما هذا االرتفاع في سعر الفائد
 ةر إ  التفسيرات السابقة للحيرا امول  قد يكو  وحةدها متمية  اة  اآل

 إال ونها ليست متنافية الوقوع.

متأيةةر  إ  السلسةةلة المصةةفاا لعةةدد العمالةةة امجنبيةةة ليسةةت فقةةط :السثثمة الرابعثثة

  ةذ معاك  معاصر لدورا الناتج بل إ  جميع المعاملت التقاطعية المقةدرا ت
 . (second puzzle)ذه هي الحيرا ال انية اإلشارات السالبة وه

كما ذكرنا سابقا في وص  سوت العمل فم  م  وبر  صةفات العمالةة 
امجنبية ونهم مقنني  في سوت العمل وسوت السلع. إ  التقني  في سوت العمل 
يرجع مصدره إل  الصيأة العقدية بي  وصحاب العمل والعمال والتي تقرةي 

سةااة يوميةا مقابةل وجةور نقديةة  12إلة   8هم مة  ب   يبقوا في ومةاك  وامةال
تحددها هذه الصيأة سلفا. وبشكل اام، فم  هذه امجةور النقديةة للنةواي  مة  

كمةا هةو  (non-indexed wages)العمالة التي جرف ذكرها غير مربوطة بم شر 
الحال ويرا لرواتب السعوديي . وكما هو مشاهد فةم  وجةور العمالةة امجنبيةة 

يسها ال  العر  وك ر م  ارتباطها بمنتاجية العامل الة  مسةتوف يجري ت س
المنشةة ا واليةةه فمنةةه يمكةة  اسةةتنباط و  اإلنتاجيةةة لكةةل اامةةل غيةةر مرتبطةةة 
بامجر النقدي الحقيقي وينطبق هذا الة  كةل النةواي  مة  العمالةة امجنبيةة. 

ذات  ومةةا بالنسةةبة للتقنةةي  فةةي سةةوت االسةةتهلك فةةم  النةةوع امول مةة  العمالةةة
امجور العالية اادا ما تكو  الفئة المح و ة حي  يُوفر لهم السةك  وو يُةدفع 
لهم تعويرا انه وباإلرةافة إلة  الم ايةا ام ةرف فةم  بعةض السةلع المعمةرا 
تكو  مهي ا واليه فم  جة ةا بسةيطا مة  إنفةاقهم االسةتهلكي سةيكو  موجهةا 

را فسيكو  تقريبا مهمةل إال للسلع الأذائية وما ذلك الج ة الموجه للسلع المعم
ال  ما    و نه وغلي  منه بحي  تكو  تكلفة النقل  هيدا جدا وغير قابلة 
وو من فرةةة الرةةريبة انةةد رجةةواهم إلةة  ووطةةانهم. ومةةا السةةواد اما ةةم مةة  
العمالة امجنبية فهم محشورو  في مجمعات وو ونهم جعلوا مواقع املهم هي 

إ  النةواي  مة  العمالةة مقننةة طبيعيةا فةي  مساكنهم. واليه فمنةه يمكة  القةول
سةةوت االسةةتهلك. فةةمذا قبلنةةا بهةةذا النقةةاف فةةم  وحةةد التفسةةيرات الممكنةةة لهةةذه 
الحيرا هي و  اإلشارات السالبة هي انعكا  ال  و  القةانو  القةديم لتنةاقص 
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قةد بةدو فةي السةريا  وال ية ال سةاري  (the law of diminishing returns)الألةة 
وقةةد تكةةو  امسةةباب لسةةريا  مفعةةول هةةذا القةةانو  الةة  المسةةتوف  المفعةةول.

 التجميعي ترجع إل :

الثثثقي  حممثثثص بوثثثائل مثثثن العمالثثثة األجنبيثثثة وأاصثثثة يف  طثثثاع اخلثثثدمات أن اال ت ثثثاد -1
 يسهص  نقص العمالة فيه 

تقنيثثة يف شثثا دة أن املنشثث ت يف القطثثاع اخلثثا   سثثتخدم آالت عاليثثة اليتضثثم مثثن امل -2
 لثثة األجنبيثثةة العماختلوثثة مثثن عمليثثات اإلنتثثاج، وعليثثه فننثثه إ ا كانثث  نسثثباملراحثثص امل

و  أتثاج مر وعثة حص اإلنلكص آلة مر وعة أو أن نسبة العمالة األجنبية لكص مرحلة من مرا
 كالمها معا فنن  قا القانون ي بم ساري املوعول  

تمةل وال  الرغم م  منطقية التفسير السابق إال و  التفسير اآل ر المح
بةةة والةةذي ال يتنةةاف  مةةع وقةةوع التفسةةير السةةابق هةةو و  الصةةدمة التقنيةةة الموج
 دي والمتم لة في ارتفاع سعر الةنفط يقروهةا المن مةو  التباسةا الة  ونهةا سةت
و   إل  ارتفاع الطلب المحلي ال  السلع وال دمات التي ينتجونها إل  درجةة

شةاة اقةة اإلنتاجيةة وو إنذلك يح هم إل   يادا تو ية  العمالةة بسةبب رفةع الط
ات مواقع إنتاجية جديدا وو إرةافة امالةة جديةدا للمراحةل الم تلفةة مة  املية

 لة  ونهةاااإلنتاج. وما بالنسبة للفئة المستهلكة فهةي تقةرو هةذه الصةدمة التقنيةة 
 ارتفاع في مستوف السعر العام وبالتالي فهي تلج  إل  االد ار. 

ها مةة  ناحيةةة االقتصةةاد السياسةةي لةةدورا إ  النتيجةةة السةةابقة لهةةا انعكاسةةات
امامةةةال الحقيقيةةةة السةةةعودية. فهةةةذه النتيجةةةة تقتةةةرح و  رفاهيةةةة المةةةواط  ذات 
حساسية شديدا للسياسات الحكومية المتبعة في هةذا االتجةاه. فةمذا كانةت سياسةة 
تو ي  العمالة امجنبية ما هي إال امتداد للسياسة  ال ارجية والتةي تم لةت فةي 

عونةةات للةةدول اإلسةةلمية والعربيةةة ولكةة  بشةةكل آ ةةر، فمننةةا نعتقةةد و  تقةةديم الم
انتهةةاج سياسةةات ت فةةيض اةةرض الةةنفط بشةةكل يرةةأط الةة  مسةةتوف السةةعر 
النفطي إل  امال  له ما يبرره امليا إذا كانت هذه السياسة لة  تتأيةر فةي هةذا 
القةةر  الجديةةد. إ  المحاف ةةة الةة  مسةةتوف سةةعر نفطةةي والةة  سةةيكو  بم ابةةة 

دمة التي ستجعل صانعي القرار السياسي في الدول المتقدمة ي  ذو  فكرا الص
و  وسةةعار صةةر  املتهةةم بالنسةةبة لعمةةلت الةةدول الناميةةة مأةةال  فيهةةا الةة  
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محمةةل الجةةد. ولكةة  الةة  الصةةعيد المحلةةي فمننةةا نةةرف و  التوسةةع فةةي تو يةة  
 ئةةةي العمالةةةة امجنبيةةةة دو  ارتباطةةةه باإلنتاجيةةةة الةةة  مسةةةتوف االقتصةةةاد الج

بمةا تحفةل بةه مة   (job creation)باإلرافة إلة  ال لةق المسةتمر للو ةائ  العليةا 
كا  باإلمكةا   (job destruction)م ايا يعني وبشكل مباشر القراة ال  و ائ  

 لقها للسعوديي  العاطلي  ا  العمل واللذي  بدوت واةدادهم فةي التفةاقم  اصةة 
 في  ل تردد القطاع ال اص في تو يفهم. 

وحقةائق  RBCمما سبق فمننا نلح  و  هناك تطابق شديد بي  ن ريةة و
دورا امامال السعودية وال  ام ص فم  هناك شاهد قةوي الة  و  وسةعار 

عاصةرا مالفائدا الحقيقية وامجر الحقيقي وإنتاجية العمل لها ارتباطةات قويةة 
لةك قرنةا ذمع دورا الناتج الحقيقةي وهةو مطةابق لمةا تنبة ت بةه الن ريةة. وإذا 

بنتيجة و  السعر غير النفطي هو متأيةر معةاك  معاصةر للةدورا فمنةه يمكة  
هةي المسةيطرا الة   (supply-side shocks)القةول و  صةدمات جانةب العةرض 
 تذبذبات دورا امامال السعودية.

 

 اجلزء الثال.: االستنتاجات
فقةد  تقدم هذه الدراسة دراسة موسعة لدورا امامال الحقيقية السعودية.

قمنةةا بتقةةديم الن ريةةات الحدي ةةة لةةدورا امامةةال واررةةنا الجةةدل القةةائم بةةي  
مدار  الفكر االقتصادي. وقمنا فةي هةذه الدراسةة بتقةويم "الحقةائق النمطيةة" 

م. والة  1999م إلة  1963لدورا امامال السعودية المعاصرا للفتةرا مة  
إبةةرا  الصةةورا  الةةرغم مةة  و  النتةةائج القياسةةية ال اصةةة بةةالنقود فشةةلت فةةي

القياديةةة للنقةةود إال و  الدراسةةة قةةدمت شةةاهدا قويةةا الةة  االرتبةةاط المعاصةةر 
القوي مسعار الفائدا الحقيقية وامجر الحقيقي وإنتاجية العمل مع دورا الناتج 
الحقيقي وهي ال ل ة محاور التي ترك   اليها الن رية. وهذا يداو إل  إاادا 

د العلمية. ويرا وورةحت الدراسةة و  مع ةم تفسير الن رية في روة الشواه
الصةةةفات التةةةي تنبةةة ت بهةةةا الن ريةةةة منطبقةةةة الةةة  دورا امامةةةال الحقيقيةةةة 
السةةعودية. وتوصةةي الدراسةةة فةةي رةةوة تراجةةع القطةةاع ال ةةاص اةة  الةةدورا 
وكةةو  االسةةتهلك كمتأيةةر م يةةد معاصةةر للةةدورا وو  اةةدد العمالةةة متأيةةر 

يةةات السياسةةات الماليةةة وكةةذلك ال طةةط معةةاك  للةةدورا إلةةي إاةةادا تقةةويم وولو
التنموية بما يكفل نوع مة  التنةاغم فةي امهةدا  االقتصةادية واآلفةات ال منيةة 
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وامدوات التي يمك  م   للها الوصول إل  امهدا ، وإل  القيام بمراجعةة 
دقيقة لسياسات تو ية  العمالةة السةعودية وامجنبيةة وجميةع بةرامج الرفاهيةة 

ت المباشةرا وغيةر المباشةرا الة  رفاهيةة كةل مة  المةواط  نتيجة االنعكاسةا
السعودي والعامل امجنبي. وباإلرافة إل  ذلك فقةد قةدمت الدراسةة مشةكلتي  
وقدمت بعض الحلول التفسيرية لها. إننةا ن مةل فةي هةذه الدراسةة و  كوننةا قةد 
ولقينا ولو بصيص م  الروة الة  دورا امامةال الحقيقيةة السةعودية ون مةل 

يتوسع هذا البح  ليشمل متأيرات إرافية وباست دام ربما نموذج ووسةع.  و 
ويرا نوصي ب   يتم توسيع البحة  ليشةمل الةدول ال ليجيةة ام ةرف لمعرفةة 

 وجوه الشبه واال تل .
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 ملحق الدراسة
 سلسلة عدد العمالة املستقرأة

 عدد السعوديني ابملاليني ينيعدد العمالة األجنبية ابملال العام
1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

1.3614 

1.4080 

1.4437 

1.4800 

1.5418 

1.5598 

1.6065 

1.5340 

1.5343 

1.1660 

1.1863 

1.6588 

1.5537 

1.6780 

1.5855 

1.5794 

1.5636 

1.8430 

2.0587 

2.1288 

2.8238 

3.0827 

3.4103 

3.6098 

4.1022 

4.9398 

4.9748 

3.8304 

4.7481 

5.9093 

6.1988 

6.2837 

6.4234 

6.6222 

6.6383 

7.0887 

7.6891 

3.7786 

3.8620 

3.9663 

4.0700 

4.1582 

4.3002 

4.4235 

4.6660 

4.8457 

5.4040 

5.5737 

5.3112 

5.6963 

5.9420 

6.4745 

6.9106 

7.3664 

7.5270 

7.7513 

8.1212 

7.8662 

8.0473 

8.1897 

8.4602 

9.5078 

9.0802 

9.4552 

11.0396 

11.7419 

10.9107 

10.9212 

11.1663 

11.4566 

11.8778 

12.4617 

12.6113 

12.6209 
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Abstract. This study investigates the “stylized facts” of the Real Business 

Cycle in the case of Saudi Arabia over the period 1963-1999. The study 

introduces the theory of the Real Business Cycle and covers the important 

aspects of the argument and counter-argument of the various schools of 

economic thought regarding this issue. The study found that most of the stylized 

facts predicted by the RBC hold in the case of Saudi Arabia over the period of 

the study. In particular, the study found two puzzles related to the Saudi 

business cycles and offered some solutions. 

 


