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إجمالي الدخل المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية :مقياس
الدخل القومي
استخداما
يتم تعريف الدخل القومي ألي دولة على أنه إجمالي القيمة السوقية إلنتاجها .ويعد الناتج المحلي اإلجمالي المقياس األكثر
ً
للدخل القومي .ومن أحد الطرق لتقدير الناتج المحلي اإلجمالي ألي دولة ما تكون بجمع استهالكها الحكومي والخاص واالستثمار
مطروحا منها واردات الدولة .يحصل انكماش في عناصر الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام سنة أساسية للسيطرة على
والصادرات
ً
التضخم (أو االنكماش) بمرور الزمن .بينما سيتحكم هذا التعديل بشكل فعال في تغير األسعار ،إال أنه قد ال يعكس بشكل صحيح القوة
الشرائية الناتجة عن أسعار النفط المتقلبة لالقتصادات المعتمدة على النفط.
ولمعالجة ذلك ،يتم حساب إجمالي الدخل المحلي الحقيقي ( )GDIلرصد التغيرات في القوة الشرائية لالقتصاد بسبب التغيرات في أسعار
عرف إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بأنه إجمالي الناتج المحلي الحقيقي باإلضافة إلى شروط التسوية في التجارة
االستيراد والتصديرُ .ي ّ
كال من إجمالي الدخل المحلي الحقيقي
( .)IMF 2020تشمل التسوية العالقة المتغيرة بين أسعار االستيراد والتصدير .بشكل عام ،يعد ً
والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي متكافئان ( .)Bureau of Economic Analysis 2017ومع ذلك ،بنا ًء على صندوق النقد الدولي
( )2003و ،)Pierru and Matar (2014فإن إجمالي الدخل المحلي الحقيقي يختلف عن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصادات
المعتمدة على النفط .حيث تم تقييم إجمالي الدخل المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية حتى عام  ،2010ويوضح أن بعض
وثيقا أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للدولة.
مؤشرات االقتصاد الكلي ،مثل االستهالك ،ترتبط به
ارتباطا ً
ً
عندما ترتفع أسعار الصادرات بشكل أسرع من أسعار الواردات ،تتحسن شروط التجارة ،مما يؤدي إلى زيادة الدخل .عندما ترتفع أسعار
الواردات بشكل أسرع ،تتدهور شروط التبادل التجاري .ووفق ًا لصندوق النقد الدولي ( ،)2003فإن حساب إجمالي الدخل المحلي الحقيقي
يطرح صافي الصادرات الحقيقية من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ويضيف صافي الصادرات الحقيقية المنخفضة بواسطة مؤشر سعر
واحد ،كما هو موضح في المعادلة ( .)1بالنسبة لدولة تعتمد على عائدات التصدير للقليل من السلع والواردات بشكل أساسي ،قد يمثل
مؤشر األسعار هذا سلة السلع المستوردة.
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حيث أن:
عادة أرباع السنة أو السنوات
 = tالزيادة في الفترة الزمنيةً ،
 = Xالقيمة االسمية للصادرات في t
 = Mالقيمة االسمية للواردات في t
 = Pxمتوسط انكماش سعر التصدير
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 = Pmمتوسط انكماش سعر االستيراد
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! = عنصر صافي الصادرات الحقيقية للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 = Pمعامل االنكماش الذي يمثل النفقات النهائية على االستهالك

تعرض رؤى البيانات هذه إجمالي الدخل المحلي الحقيقي المقدر للمملكة العربية السعودية .تم إنشاء سلسلة إجمالي الدخل المحلي
نظرا لكونه العام األول للربط بين
الحقيقي للسعودية بزيادة في الفترة الزمنية مدتها عام واحد (الشكل  .)1حيث تبدأ في عام ً ،1986
الريال السعودي والدوالر األمريكي ،ويمتد حتى عام  .2019يتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي السعودي باستخدام األسعار
الثابتة لعام  ،2010كما وضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ( .)2020ومن ثم فهو يختلف فقط في الكمية ،مما يعني أنه ال يمثل
تقلبات متوسط أسعار النفط السنوية وتأثيرها على االقتصاد السعودي .من ناحية أخرى ،فإن إجمالي الدخل المحلي الحقيقي السعودي
ارتباطا بسعر النفط الحقيقي من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .كما يوضح الشكل ( ،)1تنعكس فترات ارتفاع أو انخفاض أسعار
أكثر
ً
النفط بشكل صحيح في إجمالي الدخل المحلي الحقيقي.
يتم جمع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي و  Xو  Mو  Pxو  Pmمن مؤسسة النقد العربي السعودي ( .)SAMA) (2020تم الحصول على
بيانات  Pxو  Pmمن مؤسسة النقد العربي السعودي ( )2020وتعود فقط إلى عام  ،2000لذلك اخترنا تقدير  Pxو  Pmللسنوات التي
سبقت عام  2000باستخدام بيانات ( CEIC (2020من عام  1986إلى  .2013حصلت ( CEIC (2020على هذه البيانات من اإلصدارات
السابقة من الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية .قمنا بعد ذلك بإعادة توزيع بيانات  Pxو  Pmمن بيانات (،CEIC (2020
وجمعنا القيم بعد إعادة توزيعها للسنوات بين  1986و 2000مع بيانات ما بعد عام  2000لقيم  Pxو  Pmمن مؤسسة النقد العربي
السعودي ( .)2020حيث نتج عن ذلك سلسلة بيانات لـ  Pxو  Pmتغطي الفترة الكاملة بين عامي  1986و.2019
نظرا ألن المملكة العربية السعودية
تبع ًا لصندوق النقد الدولي ( ،)2003عادة ما يتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ( )CPIكقيمة ً .P
تستورد معظم اآلالت والمالبس واألجهزة اإللكترونية والسلع االستهالكية األخرى ،وأن البضائع يتم استيرادها من العديد من المناطق،
بدال من ذلك .نقدر مؤشر األسعار
تنخفض القيمة االسمية لصافي الصادرات بواسطة مؤشر متوسط األسعار العالمي للمستهلكين ً
العالمي للمستهلكين باستخدام البيانات األولية للتضخم من البنك الدولي (.)2020
الشكل  .1إجمالي الدخل المحلي الحقيقي للسعودية ،والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي السعودي ،والسعر الحقيقي للزيت
العربي الخفيف من عام  1986إلى .2019
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المصادر :تقديرات كابسارك إلجمالي الدخل المحلي الحقيقي باستخدام بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من مؤسسة النقد العربي
السعودي ( )2020وبيانات التضخم العالمي من البنك الدولي (.)2020
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