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وحتليل   ،2018-1990لتحديد احملركات الرئيسية ألدائها االقتصادي خالل الفرتة  ادر النمو االقتصادي يف الصني  تبحث هذه الورقة عن مص  ملخص:
)رائد االقتصاد العاملي( لفهم مصادر اللحاق ابلركب خالل نفس الفرتة. تستخدم هذه الورقة إطار حماسبة   والوالايت املتحدة الصنيالنمو بني    فجوة

واإلنتاجية الكلية للعوامل، وهي أفضل   ( والعمالة)رأس املال  النمو املوسع لتجزئة النمو اإلمجايل القتصاد بلد ما إىل مسامهة خمتلف مدخالت اإلنتاج
ت اليت تٌؤثر من خالهلا احملددات املختلفة على النمو االقتصادي. تظهر نتائج التقدير أن الصني حافظت على معدالت منو  طريقة الكتشاف القنوا

هو  بلد    ألي املباشرة ألداء النمو االقتصادي    املصادر . إن حتليل  ومنو اإلنتاجية  عالية بفضل قدرهتا على استدامة معدالت مرتفعة لرتاكم رأس املال 
 تعزيز النمو بشكل أكثر استدامة. لتحديد ما جيب القيام به من أجل  خطوة أوىل
 .؛ الصنيالنموحماسبة   ؛ابلركبحلاق   ؛اقتصاديمنو  املفتاح:الكلمات  
 .O57 ؛O47 ؛JEL: O11تصنيف 

 

 
Abstract: This paper examines the sources of economic growth in China to identify the key drivers 
of its economic performance during the period of 1990-2018, then analyses the growth gap between 
China in comparison to United States (leader of world economy) to understand the sources of catch-
up economic performance during the same period. The paper uses the augmented growth accounting 
framework to decompose the aggregate growth of an individual economy into the contribution of 
various inputs (capital and labor) and the total factor productivity (TFP); a process that can be applied 
to explore the channels  through which various determinants influence growth. The estimate results 
show that China has maintained high growth rates thanks to its ability to sustain both the high rates 
of capital accumulation and productivity (TFP) growth. Analyzing the proximate sources of a 
country’s economic growth performance is a first step towards determining what needs to be done 
to promote growth in a more sustainable manner. 
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I- متهيد :   

حققت جناحا   يف آسيا   – معظمها    –يتمثل يف االستفادة من جتارب العقود املاضية: فالعديد من البلدان    االقتصاديني"...أعتقد أن أهم حتدي يواجه     
 Joseph Stiglitz (in Lin 2012 ,p.56) اخلرباء االقتصاديني..." توقعهمنقطع النظري، على عكس ما  

  يف واملتمثل  الطرح الذي جاءت به هذه الدراسة  (  2001)احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد عام    Joseph Stiglitzتلخص كلمات            
التنم منط  نوعية يف  طفرة  حتقيق  استطاعت  اليت  البلدان  من  املذهلة جملموعة  االقتصادي  النجاح  من جتارب  املمكنة  الدروس  استخالص  ية  حماولة 

ادية  تصاالقتصادية وبشكل غري متوقع خالل العقود املاضية، واليت من املمكن أن تظهر بعض املبادئ العامة احملتمل أن تفيد يف تصميم سياسات اق
العامل. البلببساطة   مالئمة يف أماكن أخرى يف  تلك  من بني  اختيار الصني كدراسة حالة  أو  ،  الصدفةدان مل يكن عبثيا  داء  األجذب  لقد    :حمض 

قدرا كبريا من االهتمام يف أوساط الباحثني وصانعي السياسات يف مجيع أحناء العامل منذ الثمانيات،    الشعبيةالصني  جلمهورية  االستثنائي  االقتصادي  
دينامكية    وشهد   ، كيف ال وهو البلد الذي حتول من اقتصاد فقري إىل اثين أكرب اقتصاد يف العامل )من حيث اإلنتاج الوطين( يف ظرف جيل واحد فقط

ديد متعدد  يف هذا العامل اجلحدى القوى احملركة للنمو العاملي إالصني لتصبح بذلك املتقدمة حلاقا سريعا بركب البلدان قوية يف أداء النمو االقتصادي و 
اقتصادي بال منازع للعامل غري الغريب   وزعيمبروز الصني كقوة عظمى جديدة  أن "  Tselichtchev  (2012,p.5). يف هذا اجلانب، يُؤكد  األقطاب

 ".والعشرينيعترب بال شك أحد أهم التطورات العاملية يف مطلع القرن احلادي 

فقد استطاعت    ،1978بعد اعتمادها سلسلة من اإلصالحات املوجهة حنو السوق منذ عام  اقتصادا انجحا بشكل ملحوظ  أصبحت الصني            
الت منو  الصني حتويل نفسها من إحدى البلدان الفقرية يف العامل إىل بلد ذات دخل متوسط خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة عقود من خالل حتقيقها ملعد

ية  كانت الصني أكرب املتلقني للمعوانت اخلارجية من بني البلدان النامية لكنها منذ بدا  ،الثمانينات والتسعيناتيف  اقتصادي مستدامة وبوترية قياسية. 
وجنوب آسيا فضال عن كوهنا البلد األكثر اكتظاظا  الالتينية  املسامهني واملاحنني الرئيسني إلفريقيا، أمريكا    ىحدالقرن احلادي والعشرين أصبحت إ

( وأكرب بلد يف التجارة الدولية. هنا الوالايت املتحدة أكرب مصدر لالستثمار يف اخلارج )بعد اثين ،لـالستثمار األجنيب املباشر األوىلابلسكان، الوجهة 
إىل  للصني  االقتصادية  القوة  صعود  يف  السبب  إرجاع  النمو  ميكن  سريعة  -""معجزة  عقود    ومستدامةمعدالت  ثالثة   .Song et al)خالل 

2019 ,p.09) . 

، بل  ما يثري الدهشة أكثر أن الصني كان اقتصاد السوق الصاعد الوحيد الذي جتنب األزمات املالية واالقتصادية خالل العقود القليلة املاضية        
بفضل استخدام احلوافز    2008العاملية لعام  ساعد هذا البلد احلفاظ على ديناميكية النمو وجنب االقتصاد العاملي الوقوع يف دوامة اهلبوط يف األزمة  

 ابملئة من النمو العاملي.  30املالية لتحقيق انتعاش سريع واملسامهة أبكثر من 

  كيف   استدامة ديناميكية النمو وإجناح مسعى اللحاق ابلركب، لكن السؤال اجلوهري هوإمكانية  تقدم الصني قصة رائعة حول  الدراسة:    إشكالية 
 ؟دان املتقدمة بداللة مستوايت نصيب الفرد من الدخلالبل كببر  ومتكنت اللحاقوعالية معدالت منو سريعة توليد الصني  استطاعت

لتحديد احملركات الرئيسية ألدائها االقتصادي،    2018-1990خالل الفرتة  نمو االقتصادي يف الصني  تبحث هذه الورقة يف مصادر ال  أهداف الدراسة:
 )رائد االقتصاد العاملي( لفهم مصادر اللحاق ابلركب أو التخلف للوراء.   املتحدة لنمو بني الصني والوالايتوحتليل فجوة ا

مثل يف تفكيك مكوانت منوها االقتصادي إىل مسامهة  قبة حول كيفية عمل االقتصادايت تتإحدى الطرق املفيدة للوصول لنظرة اث منهجية الدراسة: 
  ي األساس نستعني إبطار حماسبة النمو النيوكالسيك  وعلى هذا(،  TFPج )رأس املال والعمالة( وزايدة اإلنتاجية الكلية للعوامل )اختصارا  مدخالت اإلنتا 
النمو   قبل    اإلمجايللتجزئة  االقتصاد عام  Solow  (1957  )الذي مت تطويره من  قبل    وتوسيعه الحقا(  1987)احلائز على جائزة نوبل يف  من 

Jorgensen et al.   (2003,2005  )يٌ   مبا ابسم  أصبح  حاليا  املعلومات  "عرف  عصر  يف  النمو   Growth Accounting inحماسبة 

Information Age  حماسبة النمو حيظى بقبول واسع النطاق ابعتباره الطريقة األكثر دقة لقياس مسامهة املدخالت االقتصادية    إطار". لقد أصبح
 (.  126 ، ص2018وزرواط )حواس  ومصادر النمومبثابة املعيار الذهيب لتحليل اإلنتاجية  وهو بذلكاملختلفة، 

؛ حيث يتم حاليا يف العديد من البلدان النامية  توليد معدالت منو سريعة ومستدامة ابلتقليدالصني يف  أن يقابل جناح    ليس مستغراب   أمهية الدراسة:  
، والقيام ابلعديد من األحباث والدراسات  ل استنساخ السياسات الناجحة اليت اعتمدهتا الصني خالل العقود القليلة املاضيةالقيام ابإلصالحات من خال
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من املمكن استنادا على حتليل حمددات   امهت يف مثل هذه "املعجزة".  هذه العملية مهمة جدا لسببني: أوال،قصد التعرف على جممل العوامل اليت س
وما هي تركيبة العوامل "املثلى" اليت جتعل بلدا ما قادرا    منط النمو املتسارع الذي مٌييز اقتصادايت اللحاق ابلركبو يف الصني مٌيكن التعرف على  النم

أن تقدم دروسا قيمة للبلدان النامية األخرى فيما  الصني  اثنيا، ميكن للتحليل املفصل لتجربة منو  لسريع خالل عقود من الزمن.  ه امنو   للحفاظ على
عىن بدراسة مصادر النمو تٌ األوىل اليت  ابللغة العربية(  )  تعترب هذه الدراسةعلى حد علمي،    يتعلق بتدابري وإجراءات السياسة احملفزة للنمو االقتصادي.

يف املاضي    الصيينأمناط النمو االقتصادي    لفهمهذه الورقة  تسعى  األساس    وعلى هذااالقتصادي يف الصني ابستخدام منهجية حماسبة النمو املوسع،  
 وجعله أكثر استدامة.  سريع وعايل  خللق منو اقتصادي  تحديد ما جيب القيام بهلاالقتصادي كخطوة أوىل  ألدائها عن طريق حتليل احملددات املباشرة 

الدراسة: النحو اآليت:    هيكل  الورقة على  يتم تقسيم هذه  منذ  مالمح تطور األداء االقتصادي يف الصني   I  -1القسم    يٌظهروعلى هذا األساس 
مصادر النمو االقتصادي    وكيفية حساب إطار حماسبة النمو    IIيف اللحاق بركب البلدان املتقدمة، يف حني يعرض القسم    وتقدم مسعاهاالسبعينات  

 . يٌدرج نتائج تقدير إطار حماسبة النمو وبعض األفكار ذات الصلة، لتخلص الدراسة ابستنتاجات ختامية III. أما القسم واللحاق ابلركب

I.1-  الصنياللحاق ابلركب يف النمو االقتصادي و  : 

ابملئة خالل أكثر من ثالثة    10رب  ( يق GDPلناتج احمللي اإلمجايل )اختصارا  لنصيب الفرد من احافظت الصني على متوسط معدل منو سنوي  
  عقود مدفوعا بشكل رئيسي ابإلصالحات اليت فتحت إمكاانت هائلة للنمو يف الصني، وخلقت ظروفا مواتية للحاق بركب االقتصادايت ذات الدخل 

متوسط  نسبة    ت ارتفع  ، 2018-1970مرة خالل الفرتة    40مع تضاعف دخل الفرد    على سبيل املثال، وتقليص فجوة الدخل بسرعة كبرية:  املرتفع  
(. من جانب  01)الشكل    2018ابملئة عام    30إىل أكثر من    1970ابملئة عام    2من  إىل دخل الفرد يف الوالايت املتحدة  دخل الفرد يف الصني  

أكثر  إىل    1970العاملي عام    GDPابملئة من    1آخر، مكنت معدالت النمو اهلائلة من زايدة حجم مسامهة الصني يف االقتصاد العاملي من نسبة  
ال ينظر إىل أمهية االقتصاد    ذلك، عالوة على  مقابل تقلص حصص البلدان املتقدمة كاالحتاد األوريب والوالايت املتحدة.    2018ابملئة عام    14من  

  يف املائة   32بنسبة    االقتصادي العاملي   أكرب مساهم يف النمو  الصنيتعد  -العاملي بل أيًضا مسامهته يف النمو االقتصادي  فحسب  حجمه    بداللةالصيين  
   .2018عام 

سجيل معدالت منو منخفضة  : فبعد ت1978بلغ معدل النمو االقتصادي يف الصني مستوايت عالية جدا خالل فرتة ما بعد اإلصالحات عام 
  2011-2001فرتة الالثمانينات، قفز معدل النمو لتحقيق أرقام عالية )برقمني( ابتداءا من التسعينات، و خالل  ل ابملئة سنواي خال 4رب نسبيا تق

ثابتة لعام  السعار  ألدوالر أمريكي )اب  19000رب  ارتفع مستوى دخل الفرد إىل ما يقبفضلها  ابملئة سنواي    10سجل النمو االقتصادي أكثر من  
( واضعة  OCEDما يٌعادل ربع متوسط بلدان التعاون االقتصادي والتنمية )اختصارا    أي- ر أمريكي قبل عقدين  دوال  1500بعد أن كان  -(  2018

يف السنوات األخرية، بدأ  لعديد من االقتصادايت الناشئة.  اب  مقارنة فرد أعلى  ات أعلى دخل متوسط و مبستوى دخل  نفسها ضمن قائمة البلدان ذ
( كما هو متوقع متاما حيث خيربان التاريخ وعلم االقتصاد أن التباطؤ حيدث  2018ابملئة عام    6.5بيعي جديد" )النمو االقتصادي يتباطأ مبعدل "ط

د من البلدان وتفشل على مدى د هذا املستوى من الدخل، يتعثر عد(. عن02بشكل عام حول املستوى احلايل لدخل الفرد يف الصني )أنظر الشكل 
"، ومل  Middle-Income Trapابسم فخ الدخل املتوسط  تعرف هذه الظاهرة  -حماولتها االنضمام جملموعة البلدان املتقدمةعقود طويلة يف  

لمستوى احلايل  ابملئة لعقد آخر بعد بلوغها ل 7تتمكن سوى عدد قليل من البلدان كالياابن وكوراي اجلنوبية من احملافظة على معدالت منو عند مستوى 
عاما من النمو    15إىل    10ألن معظم البلدان تعود إىل متوسط منوها بعد    " استثنائيا للغاية"مٌيكن اعتبار النمو يف الصني  صني، لذا  الذي تشهده ال
 (. 236، ص 2017السريع )حواس 

االستهالك النهائي وبعيدا عن االستثمار الرأمسايل الثابت،    اجتاه يف السنوات األخرية، أحرزت الصني تقدما ملحوظا يف إعادة توازن االقتصاد             
هالك  ، جتاوز االست2014عام    ومنذ (.  03الشكل  )الك  وهذا يعين حدوث حتول تدرجيي من اقتصاد قائم على االستثمار إىل منوذج منو بقيادة االسته

إىل    GDP  كحصة من ابملئة من النمو اإلمجايل، وارتفع االنفاق االستهالكي    57مستوى االستثمار لٌيصبح أكرب حمرك للنمو حيث ُيسهم مبتوسط  
ترافق مع هذا النمو    (.Song et al. 2019,p.6)نتيجة زايدة حصة دخل العمال فضال عن اخنفاض معدل االدخار    2018يف املئة عام    3.6

كانت النتيجة الطبيعية ة واخلدمات منذ أواخر السبعينات، و  االقتصادي املذهل حتول قطاعي جذري لالقتصاد من هيمنة الزراعة إىل هيمنة الصناع
(، لكن  04)الشكل    2018ابملئة عام    7إىل    1970ابملئة عام    42من حوايل    GDPللتصنيع السريع يف الصني اخنفاض حصة الزراعة األولية من  

عايري العاملية للنمو  وهو أمر مثري لإلعجاب وفق امل  2004ابملئة منذ عام    4غم هذا االجتاه النسيب تستمر الزراعة يف النمو مبتوسط سنوي يزيد عن  ر 
 ابملئة من اإلنتاج الزراعي العاملي.  23تعد الصني اآلن أكرب منتج زراعي يف العامل حيث توفر الزراعي، كما 
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املنتجات والعمليات لدفع مكاسب   مصنعا عامليا مهيمنا ومتلك قاعدةأيضا  تعترب الصني           تٌقدم جماال واسعا البتكار  تصنيعية قوية وواسعة 
ابملئة   27إىل ما يقرب  2000ابملئة عام  7لصناعات التحويلية العاملية من زايدة حصتها من القيمة املضافة يف ا  اإلنتاجية املستقبلية، كما استطاعت

وفرة يد العاملة واإلصالحات العميقة منذ الثمانينات وانضمام الصني ملنظمة التجارة    أنويبدو لعامل. وهي أكرب زايدة من بني كل بلدان ا 2018عام 
" إىل جانب استقطاهبا للشركات متعددة اجلنسية اليت  World Factoryساعدها على حتفيز تطورها لُتصبح "مصنع العامل    2001العاملية عام  

استمرار توسع  لكن على الرغم من    .(WB 2019)  تصديرتنجذب للعمالة منخفضة التكلفة والبنية التحتية الواسعة إلنشاء شركات فرعية كمنصات  
  1994ابملئة عام    46من    GDPاض حصة التصنيع يف  اخنفالصيين  يكل الصناعي  اهلتطور  ترافق  حصتها يف القيمة املضافة للصناعات التحويلية،  

موظف لليد العاملة يف االقتصاد  قطاع    أكرب  وبذلك أصبح  GDPابملئة من    52مقابل زايدة حجم اخلدمات الذي مٌيثل    2018ابملئة عام    41إىل  
 )وهو مؤشر على حتول االقتصاد إىل مرحلة النضج(. 

، استحوذت الشركات احلكومية أو اململوكة للدولة على االستثمارات والقوى العاملة يف االقتصاد، لكن مع 1978يف بداية فرتة اإلصالح عام      
مقابل مساح اإلصالحات    GDPابملئة من    30ابملئة يف توظيف اليد العاملة وأقل من    20الدولة إىل أقل من  مسامهة  مرور الوقت اخنفضت حصة  

ا  املوجهة للسوق بتوسيع القطاع اخلاص بسرعة، لكن مع ذلك تواصل الشركات اململوكة للدولة لعب دور مهم يف خمتلف جماالت االقتصاد. يف هذ
اد حيث تصل امللكية  أن احلكومة الصينية ُتسيطر على جزء كبري من أصول الشركات يف االقتصPiketty et al.  (2018 ,p.204  )السياق، ٌيشري  

ابملئة املتبقية.   10بينما تستحوذ الشركات اململوكة األجانب على نسبة  اخلاصة  ابملئة للملكية   30ابملئة من اإلمجايل مقابل   60العامة لألصول حلوايل  
للشركات    ابملئة  8ستثمارات( مقارنة بنسبة  ابملئة من إمجايل اال  78الصناعة التحويلية )قطاع    اتاستثمار خر، هٌتيمن الشركات اخلاصة على  من جانب آ

ابملئة( لذا ال   44ابملئة( أقل من نظريهتا من قبل الشركات احلكومية ) 37قطاع اخلدمات من قبل الشركات اخلاصة )  اتاستثمار اململوكة للدولة، لكن 
 تزال هناك إمكاانت كبرية لتوسيع اخلدمات اخلاصة.  

  انضمام   رة العاملية وزايدة احلمائية. أدىحتدايت وفرصا عاملية جديدة خصوصا مع تباطؤ وترية التجاالصني  ، تواجه  لالقتصادمع التحول اهليكلي         
مكنها من رفع حصة  أكثر  تسريع وترية اإلصالحات ومنو اإلنتاجية، حيث استفادت الصني من بيئة جتارية مالئمة  الصني ملنظمة التجارة العاملية إىل  

ابملئة وأصبحت البلد املصدر املهيمن على املسرح العاملي. من جانب آخر، متيز اندماجها يف سلسلة القيمة العاملية  14العاملية إىل أكثر من  صادراهتا
نامي. لكن منذ  مبوجات هائلة من االستثمار األجنيب املباشر وتركيزها على التصنيع املوجه حنو التصدير وبشكل متزايد حنو سوقها احمللي اهلائل واملت

 لنمو يف الصني.  أزاحت الصادرات كمصدر رئيسي ل 2009ابملئة عام  12.8األزمة املالية العاملية وتباطؤ التجارة العاملية اليت انكمشت بنسبة 

العاملية أو حتوال هيكليا بعيدا  زمة املالية  لبات دورية و بطء االنتعاش من األتباطؤ التجارة العاملية يعكس تقهناك جدل ساخن حول ما إذا كان          
ارتفاع شعارات   العوملة على تفسريات خمتلفة مبا يف ذلك  هناية  القائمة على فكرة  استندت احلجج  املقابل  العاملية، يف  القيمة  القومية  عن سالسل 

نتاج القريب من السوق، و ترفع تكاليف العمالة يف االقتصادية و احلمائية و تكنولوجيات التصنيع اجلديدة اليت تٌقلل أمهية تكاليف العمالة و متكن اإل
اإلنتاج احمللي للسلع الوسيطية يف البلدان املصدرة )مرة أخرى خاصة يف الصني(. من جانب آخر، تٌواجه   تزيدالبلدان املصدرة )خاصة يف الصني( و  

الستثمارات األجنبية. على مدار  اب  يتعلقالب املعاملة ابملثل فيما  الصني أيضا خماوف خارجية بشأن سياساهتا الصناعية والتجارية "غري العادلة" ومط
د العاملي، لكن  العقود األربعة املاضية، تبنت الصني وشركاؤها التجاريون الرئيسيون مبادئ العوملة وفتحت الصني اقتصادها تدرجييا واندجمت يف االقتصا

الت الصني والبلدان  التوترات حاليا بني  امع تصاعد  يتعلق  جارية  فيما  الفكرية  لكربى األخرى  امللكية  الصينية وحقوق  التجارة واالستثمار  سياسات 
نظام التجارة العاملي وحتد قدرة الصني لالستفادة من التجارة  دة، قد تٌقوض هذه التوترات دعم  واالستثمارات اخلارجية يف البنية التحتية والتقنيات اجلدي

ا وتنميتها. وردا على ذلك، أعلنت قيادة الصني التزامها بدعم العوملة واقتصاد عاملي مفتوح وجمتمع عاملي ذو مستقبل  واالستثمارات العاملية لتعزيز منوه
التعريفات اجلمركية وأطلقت  أمام االستثمارات األجنبية وخفض  احمللية بشكل أكرب  أسواقها  لفتح  للبشرية، كما أعلنت الصني عن خطط    مشرتك 

 (. WB 2019 ,pp.9-10) العاملي " لتعزيز الرتابطBelt and Roadمبادرة "احلزام والطريق مبادرات رئيسية مهمة ك

II - واألدوات : الطريقة   

سامهت  ينبغي حتليل العوامل اليت    وابلتايل   االقتصاد الصيين خالل العقود القليلة املاضية، أحرزته  من نوعه  تقدًما فريًدا  سابقا  تظهر البياانت الواردة         
واستنادا إىل    وزهنا وما يرتتب على ذلك من أثر طويل األجل على التنفيذ الشامل لإلصالحات االقتصادية يف الصني.  والرتكيز على  يف هذا التقدم

 زايدة إحدى مكوانت الناتج اإلمجايل.  تتمثل يفنظرية النمو املعيارية، فإن القوى الدافعة للمعجزة االقتصادية الصينية 
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الصني وما يرتتب عنها من تباين مسارات  عالية يف  منو  معدالت    خلقاملسؤولة عن    املباشرةالعوامل  تحليل  نستخدم إطار حماسبة النمو املوسع ل          
 اللحاق ابلركب بينها وبني البلدان املتقدمة خالل فرتة الدراسة. 

1-II مصادر النمو االقتصادي  : 

نسخة مطورة إلطار حماسبة النمو هتدف لتفكيك النمو االقتصادي   Jorgensen et al (2005 ,pp.23-27 ;2003,pp.4-5) طرح       
دالة اإلنتاج أدانه، يتم    م(. ابستخداTFPيف شكل مسامهة مدخالت رأس املال والعمالة ومنو كفاءة اإلنتاج أو اإلنتاجية الكلية للعوامل )اختصارا  

هذه اخلدمات الرأمسالية مٌيكن جتزئتها إىل رأس مال    واجلديد أن، والعمالة  كخدمات رأس املال  (𝑋)بواسطة حزمة من املدخالت (𝑌) إنتاج املخرجات
أما خدمات العمل فهي  ،  (𝐾𝑁𝐼𝐶𝑇)ليس من نوع تكنولوجيا االتصال و املعلومات   و رأس مال  (𝐾𝐼𝐶𝑇)من نوع تكنولوجيا االتصال و املعلومات 

 : Hicksة يحياد من نوع(𝐴)بواسطة زايدة اإلنتاجية الكلية للعوامل (𝑋)زايدة املدخل . ويتم (𝐿𝑄)نوعية العمل و  (𝐻)ساعات العمل   مكونة من

(1)     𝑌 = 𝐴𝑋(𝐾𝐼𝐶𝑇, 𝐾𝑁𝐼𝐶𝑇, 𝐻, 𝐿𝑄)                          

مدخل وبتطبيق فرضية ثبات عوائد احلجم، مٌيكن حتويل املعادلة  كل    أسعار يف ظل فرضية سوق املنافسة الكاملة أين يدفع الناتج احلدي       
 إىل إطار حماسبة النمو التالية:  (1)

(2)                  ∆𝑙𝑛𝑌 = ∆𝑙𝑛𝐴 + 𝑣𝐾∆𝑙𝑛𝐾 + 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐿 

= ∆𝑙𝑛𝐴 + 𝑣𝐼𝐶𝑇∆𝑙𝑛𝐾𝐼𝐶𝑇 + 𝑣𝑁𝐼𝐶𝑇∆𝑙𝑛𝐾𝑁𝐼𝐶𝑇 + 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐻 + 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐿𝑄 

∆)ملتوسط فرتتني حلصص إمجايل دخل العوامل، و(𝑣) حيث تشري     ln∙)ومع افرتاض   احلقيقي خالل تلك الفرتة.  عدل منوهمل  مام متغري ما ٌيشريأ
 ثبات عوائد احلجم هذا يعين أن:  

𝑣𝐾 + 𝑣𝐿 = 1(𝑣𝐾 = 𝑣𝐼𝐶𝑇 + 𝑣𝑁𝐼𝐶𝑇) 
 مٌيكن تقسيمه لثالث مصادر رئيسية: GDPضمنيا أن منو  (2)ٌتشري املعادلة     

 :  ICTورأس املال غري ICTمسامهة رأس املال الذي يتكون من مسامهة رأس املال من نوع  •

𝑣𝐾∆𝑙𝑛𝐾 = 𝑣𝐼𝐶𝑇∆𝑙𝑛𝐾𝐼𝐶𝑇 + 𝑣𝑁𝐼𝐶𝑇∆𝑙𝑛𝐾𝑁𝐼𝐶𝑇 
 مسامهة مدخل العمالة الذي يتكون من الساعات املشتغلة ونوعية العمل:  •

𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐿 = 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐻 + 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐿𝑄 

 TFP  :∆𝑙𝑛𝐴 منوومسامهة  •

(  WDI( وقاعدة بياانت مؤشرات التنمية العاملية )اختصارا  TEDيتم استخدام قاعدة بياانت االقتصاد العاملي جمللس املؤمتر )اختصارا         
، اليت تسمح بتوفري البياانت الكاملة الالزمة لعملية جتزئة النمو لعينة كبرية من االقتصادايت خالل الفرتة Penn-Worldوللبنك العاملي  

1990-2018.  

عتمد أساسا على بياانت االستثمار اإلمجايل من جدول  ية واليت تابستخدام طريقة اجلرد الدائم التال(𝑖)يتم حتديد كمية األصل الرأمسايل من نوع          
Penn-World (9.1)  املقدم من قبلFeestra et al. (2015,pp.3150-3182): 

(3) 𝑆𝑖,𝑇 = 𝑆𝑖,𝑇−1(1 − 𝛿𝑖) + 𝐼𝑖,𝑇 = ∑ (1 − 𝛿𝑖)𝑡∞
𝑡=0 𝐼𝑖,𝑇−𝑡 

السنة(𝑆𝑖,𝑇)حيث       يف  املال  رأس  خمزون  من  (𝑖)األصل لنوع  (𝑇)هو  األصول  مكون  من  أنواع  و (𝛿𝑖)؛ الرأمساليةستة  لالهتالك  الثابت  املعدل   هو 

(𝐼𝑖,𝑇−𝑡) هو تدفق االستثمار ابلسعر الثابت يف السنة(𝑇 − 𝑡) . 
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أجزاء   ICTن نوع يشمل رأس املال م، حيث ICTوغري   ICTتقع األنواع الستة لألصول الرأمسالية يف صنفني عريضني: رأس املال من نوع        
𝛿𝑖)أجهزة الكمبيوتر  = 𝛿𝑖)، معدات االتصال (30% = 𝛿𝑖)وبرامج الكمبيوتر  (12% =   ICT؛ يف حني يتضمن رأس املال غري  (46%

𝛿𝑖)التشييد والبناء كال من  = 𝛿𝑖)، معدات النقل  (3% = 𝛿𝑖)واآلالت (20% = 13%)  . 

، Jorgensen et al.  (2005)الرأمسالية بواسطة    األصولاخلطوات املستخدمة لتقدير خدمات رأس املال اليت يٌقدمها نوع معني من    اتباع يتم         
االمسي:  ائد ويتطلب هذا االجراء تقدير كمية اخلدمات الرأمسالية وسعر إجيار تلك اخلدمات الرأمسالية ومسامهة األصل الرأمسايل يف الدخل ومعدل الع

𝑇)و(𝑇)  على أهنا متوسط املخزون الرأمسايل بني عامي (𝑇)يف العام(𝑖)حٌتدد كمية اخلدمات الرأمسالية املقدمة حسب نوع األصل الرأمسايل  − 1) : 

(4)                                   𝐾𝑖,𝑇 =
(𝑆𝑖,𝑇+𝑆𝑖,𝑇−1)

2
 

ة  أن املستثمر العادي يف الفرت القائلة  فرضية  الابستخدام    مٌيكن اجياده(𝑇)يف الفرتة (𝑖)خدمات األصل الرأمسايل (𝑐𝑖,𝑇)أما سعر اجيار               
(𝑇 − املطبق يف االقتصاد وسعر  (𝑟𝑇)العائد اإلمسي يتحصل على معدل عائد يربر معدل  (𝑝𝑖,𝑇−1)الذي يستثمر يف األصل الرأمسايل عند السعر (1

 . يف ظل شروط السوق التوازين، هذا يعين أن:  (𝑇)السوق للقيمة املتبقية لألصل يف السنة 

(5)                 𝑝𝑖,𝑇−1(1 + 𝑟𝑇) = 𝑐𝑖,𝑇 + (1 − 𝛿𝑖)𝑝𝑖,𝑇                       

 ٌيساوي:(𝑐𝑖,𝑇)أن السعر االجياري (5)ُتشري املعادلة       

(6)           𝑐𝑖,𝑇 = 𝑟𝑇𝑝𝑖,𝑇−1 + 𝛿𝑖𝑝𝑖,𝑇 − 𝜋𝑖,𝑇𝑝𝑖,𝑇−1 

𝜋𝑖,𝑇حيث      =
(𝑝𝑖,𝑇 − 𝑝𝑖,𝑇−1)

𝑝𝑖,𝑇−1
للخدمات  (𝑣𝑖,𝑇)أما حصة املسامهة يف الدخل  سعر أصل رأمسايل ما خالل الزمن،هو تغري⁄

 :(𝑇)يف السنة (𝑖)الرأمسالية املقدمة من قبل السلع الرأمسالية  

(7)                                                           𝑣𝑖,𝑇 =
𝐾𝑖,𝑇

𝑌𝑇
𝑐𝑖,𝑇                

 .(𝑇)ابألسعار اجلارية عند السنة  GDPهو (𝑌𝑇)مع      

 يف حالة ما مل يتم تقديرها بواسطة حماسبة الدخل الوطين لبلد ما.  0.6-0.3نفرتض أن حصة الدخل من رأس املال أتخذ قيم ما بني      

ساب عدد العمال املتكافئني بدوام كامل  لعمل، ومٌيكن حساب كمية العمل حباستخدام ساعات العمل كمقياس لكمية اجانب آخر، يتم  من       
 ساعة يف السنة.  2000ويله إلمجايل ساعات العمل على افرتاض أن املتكافئ بدوام كامل يعمل يف املتوسط حت مٌيكنوالذي 

مبعدالت األجور النسبية    ومقاسةالة جلميع الفئات التعليمية مرجحا إبنتاجيتها لكل فئة  على جمموع حصص العم فُيعرب  مؤشر نوعية العمالة    أما   
(Barro and Lee 2015,p.130) . مع عدد سنوات التمدرس كاآليت: مباشرة عالقة له  رأس املال البشري أن  ضيفرت 

(8)                                                    𝐿𝑄 = 𝑒𝜃(𝑠)                         
  التعليم بدءا بفرد بدون أي تعليم. ومع افرتاض أن تعرب عن عدد سنوات  (𝑠)يقيس كفاءة وحدة عنصر العمل مع (𝜃(𝑠))يف هذه املعادلة،       

(𝜃(𝑠)) :خطية ُتصبح 

𝐿𝑄 = 𝑒𝜃𝑠                 
أنه   Barro and Lee  (2013,p.5)  يقيس متوسط العائد احلدي لسنة إضافية من التمدرس. يف هذا الصدد، وجدت دراسة (𝜃) حيث     

  Mincer  البشري والناتج، فإن معدل العائد املقدر لسنة إضافية للتمدرس ٌيساوي تقريبا تقديرات عائدبعد التحكم يف احملددات اآلنية لرأس املال  
𝜃) أن يفرتض-العمل املوجود يف أدبيات اقتصاد =  والذي ميثل املتوسط العاملي.(10%

 " وفق اآليت: Solow على أنه "بواقي TFP يٌقاس منو أخريا،    
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(9) ∆𝑙𝑛𝐴 = ∆𝑙𝑛𝑌 − 𝑣𝐾∆𝑙𝑛𝐾 − 𝑣𝐿∆𝑙𝑛𝐿 
الحظ أن هذا اإلطار  ض أوجه القصور.  ال ختلو من بع ذلك  رغم  لكنها  يف حماسبة النمو،    TFPمتثل هذه املعادلة الطريقة التقليدية حلساب منو     

أخرى إىل جانب  مٌيكن أن تتضمن عناصر    – ثل "البواقي" غري املالحظة  واليت متٌ   –   TFPيستند على العديد من االفرتاضات املبسطة: فتقديرات  
ية( غالبا هي عملية معقدة وغامضة  األعمال، كما أن التمييز بني عوامل اإلنتاج وزايدة التكنولوجيا )اإلنتاج ية كاملوارد الطبيعية وعوامل دوراتاإلنتاج

 مستقلة عن بعضها البعض.  غري هي عناصر رأس املال والعمل والتكنولوجيا  ابلنظر أن

2-II  ابلركبمصادر اللحاق  : 

،  ما للحد )تقليص( من فجوات الدخل" عادة يف األدبيات االقتصادية للداللة على قدرة بلد  Catch-Upيستخدم مفهوم " اللحاق ابلركب          
أنه كلما    اإلطار،الرواد. يف هذا    والتكنولوجيا معنتاجية  اإل املوضوع  العلمية حول هذا  املناقشات  اإلنتاجية بني    اتسعتتشري    االقتصادايت فجوة 

املتخلفة بسرعة    االقتصادايتاملتوقع أن تنمو    كبرية، وابلتايل من  نقلةاملتخلفة إلحداث    لالقتصادايت  وجدت هناك إمكانية أكربوالرائدة  املتخلفة  
ميكن تشبيه عملية اللحاق ابلركب هنا  على املدى الطويل عند مستوى مماثل لنصيب الفرد من الدخل. وتتالقى حتمااملتقدمة  االقتصادايتأكرب من 

املعدل( اليت جيب على البلدان املتخلفة اللحاق به تتحدد بقدرهتا على  يتبعه الرواد؛ فالسرعة )  على طول مسار اثبت السرعة النسبية يف سباق  "بـ  
         .(Szirmai 2014,p.233)" من احلدود التكنولوجية واملعرفةاألفكار  استيعاب

استخدام  حيث يتم بلدين،  بني  الدخل )أو الناتج(فجوة اإلنتاجية يف العملية التطورية ليقوم هذا العنصر بتقييم دور تراكم عوامل اإلنتاج وزايدة      
بناءا على   TFPو املدخالت املنتجة )مبا يف ذلك رأس املال املادي والبشري( مسامهةإىل  الدخلمن  الفردتقسيم مستوى نصيب دالة اإلنتاج الكلي ل

-Jorgensen et al.  (2016,pp.64  قبل   واملوسعة من  Hall and Jones  (1999,pp.87-89)  املقرتحة من قبل  النمومنهجية حماسبة  

 Vu (2020,pp.71-72 .) و (67

,0]بركب بلد رائد يف االقتصاد العاملي خالل الفرتة(𝑖)لتقدير أداء حلاق بلد ما       𝑇]يتم انشاء مؤشر أداء اللحاق ابلركب ،(CUPI)  الذي يٌعرف
 كاآليت:

(10)                               𝐶𝑈𝑃𝐼0,𝑇
𝑖 = 𝑙𝑛

[
𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑇

𝑖

𝑟𝑒𝑙_𝑦0
𝑖 ]

𝑇
⁄ 

𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑇)حيث   
𝑖 𝑦𝑇)أو(𝑖)الفرد من الدخل يف البلد هو نصيب  (

𝑖 𝑦𝑇) ابلنسبة لنصيب الفرد من الدخل يف الوالايت املتحدة(
𝑈𝑆𝐴)  رائد االقتصاد(

 : (𝑡)العاملي( يف الزمن 

(11)                  𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑡
𝑖 =

𝑦𝑡
𝑖

𝑦𝑡
𝑈𝑆𝐴                                                  

𝐶𝑈𝑃𝐼0,𝑇 حيدث   ابلتعريف،        
𝑖 > البلد 0 حقق  ابلركب (𝑖)إذا  𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑇)حلاقا 

𝑖 > 𝑟𝑒𝑙_𝑦0
𝑖 >) يتحقق و ( ختلف  (0   للوراء إذا 

(𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑇
𝑖 < 𝑟𝑒𝑙_𝑦0

𝑖 =) و( 𝑟𝑒𝑙_𝑦𝑇)  فسواء حلق ابلركب أو ختل(0
𝑖 = 𝑟𝑒𝑙_𝑦0

𝑖 ). 

 كاآليت:(CUPI) مٌيكن التعبري عن         

𝐶𝑈𝑃𝐼0,𝑇
𝑖 = 𝑙𝑛

[
𝑟𝑒𝑙

𝑦𝑇
𝑖

𝑟𝑒𝑙
𝑦0

𝑖
]

𝑇

⁄
= 𝑙𝑛

[

𝑦𝑇
𝑖

𝑦𝑇
𝑈𝑆𝐴

𝑦0
𝑖

𝑦0
𝑈𝑆𝐴

]

𝑇

⁄

= ∆𝑙𝑛𝑦0,𝑇
𝑖 − ∆𝑙𝑛𝑦0,𝑇

𝑈𝑆𝐴 

𝑙𝑛𝑦0,𝑇∆حيث     
𝑖 هو متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل للبلد(𝑖) 0]خالل الفرتة, 𝑇]. :الحظ أن 

(12)            ∆𝑙𝑛𝑦0,𝑇
𝑖 = ∆𝑙𝑛𝑌0,𝑇

𝑖 − ∆𝑙𝑛𝑃0,𝑇
𝑖 
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𝑙𝑛𝑌0,𝑇∆مع    
𝑖  هو معدل منو الدخل الوطين أوGDP  البلد(𝑖)و∆𝑙𝑛𝑃0,𝑇

𝑖 0]هو معدل منو السكان للبلد خالل الفرتة, 𝑇]. 

،  CUPI. إلظهار مصادر  TFPبلد ما مٌيكن أن جٌيزأ إىل مسامهة مدخل رأس املال، ساعات العمل ونوعية العمل و  GDPكما أشران سابقا، منو      
 إىل:  GDPيتم تقسيم معدل منو 

(13)       ∆𝑙𝑛𝑌 = 𝑣∆𝑙𝑛𝐾 + (1 − 𝑣)∆𝑙𝑛𝐻 + ∆𝑙𝑛𝐵 
اخلام"    TFP  املؤشر مسامهة حتسني الكفاءة يف استخدام عوامل اإلنتاج وٌيسمى"يلتقط هذا  :  TFP  يدمج مسامهة نوعية العمل ومنو  𝑙𝑛𝐵∆مع     

  :(13)بـ (12) يف هذه الدراسة. بدمج
(14)            ∆𝑙𝑛𝑦 = ∆𝑙𝑛𝑌 − ∆𝑙𝑛𝑃 = [𝑣∆𝑙𝑛𝐾 + (1 − 𝑣)∆𝑙𝑛𝐻 + ∆𝑙𝑛𝐵] − ∆𝑙𝑛𝑃 

↔ ∆𝑙𝑛𝑦 = 𝑣(∆𝑙𝑛𝐾 − ∆𝑙𝑛𝑃) + (1 − 𝑣)(∆𝑙𝑛𝐻 − ∆𝑙𝑛𝑃) + ∆𝑙𝑛𝐵 
↔ ∆𝑙𝑛𝑦 = 𝑣∆𝑙𝑛(𝐾

𝑃⁄ ) + (1 − 𝑣)∆𝑙𝑛(𝐻
𝑃⁄ ) + ∆𝑙𝑛𝐵                                             

 وعليه يتم التعبري عن مؤشر أداء اللحاق ابلركب كاآليت: 
(15)   

𝐶𝑈𝑃𝐼0,𝑇
𝑖 = (𝑘𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇

𝑖 − 𝑦𝑘𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇
𝑈𝑆𝐴) + (𝑙𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇

𝑖 − 𝑙𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇
𝑈𝑆𝐴)

+ (𝑅𝑇𝐹𝑃0,𝑇
𝑖 − 𝑅𝑇𝐹𝑃0,𝑇

𝑈𝑆𝐴) 
 وعليه مصادر حلاق بلد ما بركب الوالايت املتحدة هي: 

• (𝑘𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇
𝑖 − 𝑦𝑘𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇

𝑈𝑆𝐴)الفرق يف معدل التعميق الرأمسايل مع : 𝑘𝑝𝑜𝑝𝑐 = 𝑣∆𝑙𝑛(𝐾
𝑃⁄ ) 

• (𝑙𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇
𝑖 − 𝑙𝑝𝑜𝑝𝑐0,𝑇

𝑈𝑆𝐴) العاملة مع: الفرق يف معدل النشاط أو مشاركة السكان يف القوى 

 𝑙𝑝𝑜𝑝𝑐 = (1 − 𝑣)∆𝑙𝑛(𝐻
𝑃⁄ ) 

• (𝑅𝑇𝐹𝑃0,𝑇
𝑖 − 𝑅𝑇𝐹𝑃0,𝑇

𝑈𝑆𝐴)هو الفرق يف كفاءة اإلنتاج نرمز له ابلرمز RTFP مع:  𝑅𝑇𝐹𝑃 = ∆𝑙𝑛𝐵 

مما يعين أهنا    GDP  )السلبية( ملصادر اللحاق ابلركب أن أداء البلد يفوق )يقل( أداء الوالايت املتحدة يف تعزيز مصادر منو   اإلجيابيةتعين القيم      
 تعترب حمركات )مثبطات( للحاق البلد ابلركب. 

III- ومناقشتها : النتائج   

1-III  االقتصادينتائج تقدير مصادر النمو :   

  2010-2000، 2000-1990متضمنة الفرتات الفرعية  2018-1990خالل الفرتة يف الصني  GDPمنو مصادر 01 جلدوليعرض ا
ع  ( وتوسTFP  التحسينات احلاصلة يف اإلنتاجية )أو منو حتليل جتزئة منو الناتج أن النمو االقتصادي الصيين استفاد من    يُظهر  . 2018-2010و

وٌتظهر نتائج    املاضية.  الثالثةمدار العقود    ى)لكن بدرجات متفاوتة( عل، ولعبت كل هذه العوامل دورا مهما  مدخالت رأس املال املادي والعمالة
  GDP  مما يعين تضاعف مستوى  2018-1990  ابملئة سنواي خالل الفرتة  9.2  يعادل  GDPمتوسط معدل منو    تحقق  الصني أن  حماسبة النمو  

ابملئة من منو  46نقطة مئوية وحبصة  4.2 حوايل TFP، حيث مثلت مسامهة منو الذهبية( 70)حسب قاعدة  مرات خالل هذه الفرتة 3 يف الصني
GDP    وهي بذلك أكرب مصدر للنمو االقتصادي يف الصني خالل هذه الفرتة. ومٌيثل منو رأس املال املادي أيضا مصدرا رئيسيا للنمو حيث ُيسهم
أما النسبة املتبقية تتشارك فيها القوى العاملة املتزايدة واالستثمار يف رأس  ، GDP ابملئة من منو 43.8قدر بـ نقطة مئوية من النمو وحبصة ت 4 حبوايل

 (.  01 املال البشري )أنظر اجلدول

املصاحبة النضمام الصني إىل منظمة التجارة العاملية استطاعت الصني احلفاظ على منو مرتفع نسبيا    اإلصالحاتالبد من اإلشارة أن بفضل         
نقطة مئوية    3.5  نقطة مئوية يف السنوات اليت سبقت األزمة إىل  4.5  زمة املالية العاملية منمسامهتها تراجعت بشكل حاد بعد األ لكن    TFPمن  

ابملئة خالل   48  كان على النمو أن يعتمد بشكل أكرب على االستثمار يف رأس املال املادي )ما يقرب  TFP  بعد ذلك. ونتيجة الخنفاض مسامهة
مع مرور الوقت لكنه ال يزال بعيدا عن املستوى املطلوب، مما يعين أن الصني    ICT  ( مع مالحظة زايدة أمهيةٍ رأس املال من نوع2017-2008  الفرتة

  ا املعلومات واالتصال مقارنة ابلبلدان املتقدمة. إضافة إىل ذلك، اخنفضت مسامهة العمالة بشكل حاد ما بني عامي ال تزال متخلفة يف جمال تكنولوجي
نقطة مئوية   0.25  إىل  2000-1990  نقطة مئوية خالل الفرتة  1.12  نتيجة مواصلة اخنفاض حجم ساعات العمل املشتغلة من  2018إىل    1990
يف سن العمل إىل جانب حتول منوذج النمو اجلديد    السكان   نعكاس املكاسب الدميغرافية وارتفاع عمروالسبب يف ذلك ا،  2018-2010  خالل

ة، لكن يف  )االرتقاء يف سلم سلسلة القيمة( بعيدا عن الرتكيز على الصناعات التحويلية مكثفة العمالة واليت تعتمد على املعروض الكبري من العمال
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ابملئة   3.7ابملئة يف التسعينات إىل  2.5 عنصر العمل )أو رأس املال البشري( تدرجييا لكن يبدو أهنا ضعيفة )من املقابل نالحظ حتسن مسامهة نوعية
 .  خالل الفرتة احلالية(

الذي مٌييز تؤكد نتائج حماسبة النمو أن النمو السريع الذي حققته الصني )وال زالت( خالل العقود القليلة املاضية يتوافق مع منط النمو املتسارع        
ادي. تتفق نتائج  اقتصادايت اللحاق ابلركب والذي يٌؤكد على التحسينات يف اإلنتاجية وتراكم رأس املال املادي كأهم مصدرين الستدامة النمو االقتص

كمصدر وحيد الستدامة معدالت منو    TFPهذه الدراسة أيضا مع توقعات نظرايت النمو والدراسات التجريبية ذات الصلة اليت ُتؤكد على أمهية  
أن سجل معدل    العديد من الدراسات التجريبية اليت حاولت التعرف على مصادر النمو االقتصادي يف الصنيخلصت  كما  موجبة على املدى الطويل،  

  يتضح -املادي    ورأس املالد كبري إىل النمو يف اإلنتاجية  النمو السريع واملذهل الذي حققته الصني على مدى العقود القليلة املاضية ميكن إرجاعه حل
 . 02اجلدول  يف حول مصادر النمو الصيين الدارسات  هذا بصورة جلية من خالل استعراض

ارتفاع مستوايت    " بتأثريات رجعية مستدامة: حيث أن Virtuous Circleفاضلة  حلقة  يعيش "االقتصاد الصيين  تشري هذه النتائج بوضوح أن         
أن التفاعل اإلجيايب بني ا نشري  االستثمار خيلق منوا اقتصاداي سريعا والنمو السريع بدوره يعزز التوقعات اليت تشجع ارتفاع مستوايت االستثمار. هن

  . (254، ص.2017حواس )خلي  يتماشى مع توقعات نظرية النمو الدا  وإعادة التخصيصالنامجة عن التقدم التكنولوجي    ومكاسب الكفاءة االستثمار  
(. يف املقابل،  05)أنظر الشكل    2018-1990يف الصني خالل الفرتة    GDPو منو  TFP وجود عالقة ارتباط قوية بني منو نالحظيف هذا اإلطار،  

مما يوحي أن الرتكيز فقط على حتسني الكفاءة الكلية وحده )حىت يف    2018-2010أصبح تراكم رأس املال مصدرا هاما يف الصني خالل الفرتة  
  ة زال مُيثل أولوية اسرتاتيجيالبلدان املتقدمة( ليس كافيا للحفاظ على النمو املنشود، مما يعين أن حتسني بيئة األعمال لتعزيز االستثمار الرأمسايل ال ي

مما يوحي لتناقص    GDPوجود ارتباط سليب بني منو العمالة ومنو    07(. أخريا، يظهر الشكل  06لتعزيز النمو االقتصادي يف الصني )أنظر الشكل  
الصني   واملستدام يفالقتصادي السريع ، ميكن إرجاع النمو اوابختصارلعبه يف النمو االقتصادي الصيين. مسامهة مدخل العمالة ودوره الثانوي الذي ي

 . 2018-1990خالل الفرتة  TFPيف زايدة إنتاجية  والذي يظهر والتقدم التكنولوجيبشكل كبري إىل االستخدام الكفء لعوامل اإلنتاج 

كثر أتثريا يف مستوايت النمو االقتصادي يف الصني وغريها من البلدان الصاعدة كاقتصادايت النمور اآلسيوية  لطاملا كان رأس املال املادي العامل األ    
رجاع ذلك إىل زايدة معدالت االدخار ورأس املال األجنيب واالستخدام الكفء لرأس املال  وسنغافورة(، ومٌيكن إ)كوراي اجلنوبية، اتيوان، هونغ كونغ  

ا منت  ( لكنه1962عام    GDPابملئة من    15اإلنتاجية. اترخييا، انطلقت الصني مبعدالت ادخار منخفضة منذ الستينات )الذي يٌعزز الكفاءة و 
ستقر حاليا يف  وت  ت بعد ذلك تراجع  اابملئة( لكنه  52)  2010ويبلغ ذروته عام    2008ابملئة عام    50تجاوز عتبة  بشكل مطرد منذ ذلك احلني لت

ويف الوقت الذي تزامن ارتفاع تكوين رأس املال اإلمجايل مع زايدة املدخرات االمجالية يف معظم السنوات على مدار العقود املاضية،   . حدود األربعينات
أو بعبارة أخرى، تسجل الصني ابستمرار وفورات زائدة. يف السنوات األخرية، عرف االستثمار  -جند أن مستوى االستثمار أقل من مستوى االدخار

: 2010-2001ني منوا متناقصا بشكل ملحوظ )املدفوع أساسا ابالستثمارات العامة( حيث منا مبعدل أقل من نصف متوسط وترية الفرتة  يف الص
أشران    كما.(Song et al. 2019,p.113)  2017ابملئة فقط عام  5مقارنة بـ    2011ابملئة سنواي قبل عام    18توسع االستثمار احلقيقي بنسبة  

من الطاقة  سابقا، حدث تباطؤ االستثمار يف سياق تباطؤ النمو االقتصادي وإعادة التوازن حنو االستهالك النهائي، كما سامهت اجلهود األخرية للحد  
لربجميات وتكنولوجيا  الصناعية الفائضة واحلد من املخاطر املالية من خفض االستثمار. ابإلضافة إىل ذلك، تتطلب القطاعات االقتصادية اجلديدة كا

 املعلومات وخدمات املستهلكني كثافة أقل من رأس املال لذا تتطلب استثمارا أقل. 

ابملئة يف منو    11ففي الوقت الذي سامهت فيه العمالة مبا يقرب    : 2018- 1990شهدت مسامهة قوى العاملة تغريا دراماتيكيا خالل الفرتة         
GDP   (1.2    خالل الفرتة )نقطة مئوية يف السنوات العشر املاضية وفق تقديرات    0.25اخنفضت مسامهتها إىل    2000-1990نقطة مئوية

نقطة مئوية سنواي واخنفاض معدل منو    0.5حدى أسباب هذا التدهور يرجع أساسا الخنفاض معدل النمو السكاين يف الصني بنحو  حماسبة النمو. إ
. ومتاشيا مع اخنفاض عدد السكان، ستنخفض القوى العاملة  2016عاما( منذ عام    64و  15عمل )الذي ترتاوح أعمارهم بني  السكان البالغني سن ال

إن  .2030و  2010مليون نسمة ما بني عامي    47يف الصني أيضا يف السنوات القادمة ويزيد عمرها حيث من املتوقع أن تنكمش اليد العاملة مبقدار  
دة نسبة الشيخوخة يزيد من أمهية حتسني إنتاجية العمل عرب االستثمار يف رأس املال البشري لضمان استخدام االقتصاد للعمالة  تقلص قوى العاملة وزاي

ستثمار  بشكل كامل وعلى حنو منتج أكثر. ساعد رأس املال البشري وبشكل كبري يف دعم حتول اقتصاد قائم على الزراعة حنو الصناعة، كما يعترب اال
خدام  املال البشري )االستثمار يف التعليم والصحة( ضروراي لتسهيل نشر االبتكارات والتكنولوجيا من خالل تعزيز قدرة القوة العاملة على استيف رأس 

 .  (Lo 2017,pp.49-50) التقنياتوتبين ونشر 
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التعلي             لتعزيز نظام  البشري  املال  أولوية االستثمار يف رأس  االبتكار واإلنتاجية، تعطى  قائم على  االقتصاد واعتماد منوذج منو  م  مع حتول 
ود املاضية جعلت  والتدريب يف الصني. يف هذا اإلطار، أحرزت الصني تقدما كبريا يف تعزيز نظامها التعليمي مع توسيع فرص العمل، وعلى مدار العق

تدير الصني أكرب أنظمة التعليم يف العامل مع    حاليا  الصني التعليم االبتدائي متاحا للجميع ووسعت نطاق الوصول إىل التعليم على مجيع املستوايت.
ابملئة( والتعليم    88.8ابملدارس الثانوية )واملالحظ أنه مبرور السنوات توسع نطاق االلتحاق  مليون طالب يف خمتلف املستوايت،    270تسجيل أكثر من  

لكنها ما زالت متخلفة عن البلدان املتقدمة حسب هذه املعايري. يف املقابل، تسعى الصني لتحسني جودة التعليم    2017ابملئة( عام    48.1العايل )
ة. يف قطاع اجلامعة على سبيل املثال، استثمرت الصني  على مجيع املستوايت وخلق مهارات تستجيب ملتطلبات سوق العمل والبيئة الديناميكية املتغري 

  Pekingالبلد ألكرب اجلامعات العاملية، وحاليا تصنف جامعات  على مدى عقدين من الزمن لضمان توطني  بكثافة    211و  985من خالل مشاريع  
. يف كل 2017جلامعات العاملية جمللة اتميز عام  أفضل جامعة يف العامل وفق تصنيفات ا  100على التوايل من    35و  29عند املرتبة    Tsinghuaو

ألف دكتوراه جديدة يف التخصصات التقنية حولت البلد    30مليون يف ختصص العلوم واهلندسة و  1.5ماليني طالب جامعي منهم    7عام يتخرج حنو  
 Microsoft (WB 2019 ,p.75 .)و IBMلقاعدة حبثية لشركات التكنولوجيا مثل 

مقياس الكفاءة االقتصادية واالبتكار مبا يف  )  TFPيتأثر النمو االقتصادي يف الصني حلد كبري ابلتقلبات اليت حتدث يف منو اإلنتاجية أو            
 3.6ابملئة يف السنوات العشر السابقة لألزمة املالية إىل    4.5من حوايل    TFPبرتاجع منو    األخري بدليل ترافق تباطؤ النمو  التكنولوجي(  ذلك االبتكار  

الفرتة   الطويل، واعتربت  لقد  .  2018-2010ابملئة خالل  املدى  االقتصادي على  للنمو  الوحيد  التكنولوجي احملدد  التغري  النمو  حددت نظرايت 
حواس  ) األصليفة اليت تنتشر إىل كياانت مل تكن مسؤولة عن اإلبداع االخرتاع واالبتكار مصادر هذا التغري التكنولوجي ابإلضافة إلمكانية خلق املعر 

 ناسب لالستثمار يف هذه األنشطة. ، وهكذا هناك حاجة لسياسات اقتصادية ٌتشجع املستوى امل(257، ص.2018وزرواط 

ٌتشري التقييمات   االبتكارات والتقنيات الالزمة لنمو اإلنتاجية.لتشجيع االبتكار، قامت الصني ببناء نظام وطين لالبتكار كبري وواسع لدعم           
توسط، لكنها  الدولية املختلفة أن الصني تعمل على حتسني قدرهتا الوطنية على االبتكار تدرجييا وهي أعلى نسبة بني البلدان ذات الدخل املنخفض وامل

(، تضاعف إنفاق الصني  R&Dبداللة االنفاق على أنشطة البحث والتطوير )اختصارا  ال تزال متخلفة كثريا عن البلدان املتقدمة يف جمال االبتكار.
ابملئةOECD  (2.4    ،)وارتفع ابلقرب من متوسط    1996ابملئة عام    0.57بعد ما سجل    2018عام    GDPمن    2.18أربع مرات تقريبا إىل  

تبة الثانية بعد الوالايت املتحدة. كما زاد عدد براءات االخرتاع املمنوحة سنواي  ابملئة من اجملموع العاملي ويف املر  20حبوايل  R&Dٌيسهم انفاقها على 
وهي أعلى نسبة يف العامل )رغم اختالف جودهتا( وفق مكتب الدولة للملكية الفكرية يف الصني،    2017ألفا عام    420إىل   2007ألفا عام    68من  

-WB 2019,pp.50)ومن املرجح أن تتجاوز الياابن قريبا    2016وحتتل الصني أكرب اثلث مقدم لطلبات براءة االخرتاع الدولية يف العامل عام  

 الوالايت املتحدة يف عدد املنشورات ونوعية األوراق األكادميية املنشورة )مقاسة بعدد االقتباسات(. . أخريا، حتتل الصني املرتبة الثانية بعد (52

2-III  ابلركب نتائج تقدير مصادر اللحاق :   

بركب )أو ختلفها( العامل املتقدم )الوالايت املتحدة  األداء االقتصادي للصني  يبحث هذا القسم بشكل مقارن يف احملركات املسؤولة عن حلاق          
  الدخل من    الفرد تطور فجوة نصيب    03يٌظهر اجلدول   ومكوانته.  CUPIابستخدام مؤشر    2018-1990كرائد االقتصاد العاملي( خالل الفرتة  

بركب الوالايت    أسرع حلاق الصني شهدت  ركب الوالايت املتحدة:  مع تقييم مصادر عملية اللحاق ب  لوالايت املتحدة عرب الزمن، ل  للصني ابلنسبة
تضييق فجوة الدخل بينها   السرعة متكنت الصني  وبفضل هذه  ،2018-1990من بني كل بلدان العامل خالل الفرتة  CUPIمؤشر  املتحدة بداللة 
يبدو    .2018يف عام    ابملئة  30إىل    1990من قيمتها يف الوالايت املتحدة يف عام    ابملئة  4من    دخل الفردإرتفعت قيمة  املتحدة حيث    وبني الوالايت

نتاجية وتراكم  اإلبفعل االخنفاضات السريعة اليت شهدهتا فجوات  العقدين املاضيني  والوالايت املتحدة اخنفضت على مدار    الصني أن فجوة الدخل بني  
شاركة  مب  وبدرجة أقل املال املادي    وتراكم رأس   RTFPحتسينات  وجود حلاق ركب قوي يف  ب  الدخلكب  عملية اللحاق بر   ارتبطت رأس املال املادي:  

  ابملئة يف حتسني أداء اللحاق ابلركب )أو  57سهم بنحو  يٌ أين هذه الفجوة تقليص هو املساهم األكرب يف  RTFPالحظ أن يٌ ، حيث القوى العاملة
لرئيسي لفجوة الدخل  املصدر اعترب حاليا  والذي يٌ ابملئة    38ابملئة من مستوايته يف الوالايت املتحدة(، إىل جانب التعميق الرأمسايل بنحو    57ما يٌعادل  

البلدين،   تبني  للصني.  االقتصادي  النجاح  هامة يف  أدوارا  تلعب  الرأمسايل  والتعميق  اإلنتاجية  أن حتسني كفاءة  يعين  نتائج مما  مع  الرؤية  هذه  تفق 
  وأمهية التخصيص (  ; Jorgensen et al. 2016سبيل املثال    )علىالدراسات السابقة حول أمهية تراكم رأس املال يف دفع النمو االقتصادي  

-Lin 2012,pp.14-15 ;Dietrich 2012,pp.329سهم بشكل فعال يف النمو االقتصادي )عرب التحول اهليكلي الذي يٌ الكفء للموارد  

338 .) 



 ________________ 0843-eISSN : 2437 /3613 -pISSN : 1112 __________________ ______________ ____________ ______________________  2020/(01)20 العدد:، الباحث مجلة ______ 
 

 

 
- 467 - 

تراكم    عن طريق زايدة وترية  CUPIحدة بداللة مؤشر  كن للصني من أن ترفع جهودها لللحاق بركب الوالايت املتميٌ هذه النتائج أنه  ٌتشري           
على أن أتخذ بعني االعتبار تطبيق مجلة من التدابري ضماان الستدامة منوها وذلك ابلرتكيز على السياسات املشجعة على حتسني  ومنو اإلنتاجية،  العوامل  

 . التكنولوجيا وتراكم رأس املال البشري

IV- اخلالصة : 

االقتصادي   النمو  ملصادر  مقارن  بفحص  الورقة  هذه  اللحاققامت  الص  وعملية  اليت شهدهتا  الفرتة  ني  ابلركب    2018-1990خالل 

كأفضل طريقة الكتشاف القنوات )تراكم العوامل مقابل إنتاجية العوامل( اليت تٌؤثر من خالهلا احملددات املختلفة  ابستخدام طريقة حماسبة النمو املوسعة  
من  النمو االقتصادي، ويف نفس الوقت توفر معلومات قيمة ابلتنسيق مع أشكال التحليل األخرى كدراسات احلالة املعمقة والنمذجة االقتصادية على 

 أجل تكوين فهم أفضل لعملية النمو من منظور مقارن عرب البلدان.  

ابلركب البلدان املتقدمة بداللة تضييق    وعالية واستطاعت اللحاق تشري نتائج الدراسة أن الصني متكنت من حتقيق معدالت منو سريعة   
تراكم رأس    وتدعيم عملية(  TFPالتكنولوجيا )  والتحسينات يف مسامهة التغري يف كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج    دمجفجوة الدخل ألهنا استطاعت  

 محيدة" جنحت من خالهلا يف مسعى اللحاق ابلركب. توليفة "ضمن املال 

لبلدان انمية    ا مقنع  تنمواي فحسب، بل أيضا منوذجا  جمرد قصة قيمة للتنمية االقتصادية مستمدة من املاضي  ليس    الصني األكيد أن جناح  
لعقود القليلة أخرى ميكن من خالهلا أن تتعلم الكثري لتحقيق مسعاها املتمثل يف اللحاق ابلركب. يف هذا اإلطار، نعتقد أن األداء املتميز للصني يف ا

قدم إجابة واضحة على أن منوذج  سات يٌ املاضية واليت حتاكي العديد من مزااي معجزة شرق آسيا كما أشارت إليه تقارير البنك العاملي والعديد من الدرا
الصيين  قابل لالستنساخ والتكرار:  النمو  أو متوسطة احلجم    النموذج ال يطبق فقط على االقتصادايت كبرية احلجم كالصني بل أيضا صغرية  هذا 

 لدان النامية األخرى يف خمتلف القارات. كاجلزائر، ليس فقط يف املاضي بل أيضا يف احلاضر، ليس يف شرق آسيا فحسب ولكن أيضا يف الكثري من الب

 : حقمال  - 

الصني كنسبة من دخل الفرد يف دخل الفرد يف (: 01الشكل )
 . 2018-1970الوالايت املتحدة،

 . 2018-1970معدالت منو ومستوايت دخل الفرد يف الصني،  (:02الشكل )

 
-4

0

4

8

12

16

20

0 

4,000 

8,000 

12,000 

16,000 

20,000 

24,000 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

GDP per capita

Growth of GDP per capita

A
n

n
u

a
l 

G
D

P
p

e
r 

c
a

p
it

a
 g

ro
w

th

Time

 

.00

.04

.08

.12

.16

.20

.24

.28

.32

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

CHINA

G
D

P
 p

e
r 

c
a

p
it

a
 r

e
la

ti
v
e

 t
o

 U
S

A

Time



 _________ ________________________________________________________  (471-457ص.ص، )باستخدام إطار محاسبة النمو الموسع مصادر النمو االقتصادي واللحاق بالركب 

 

 
- 468 - 

 . 2018-1970يف الصني، GDPالتوزيع القطاعي لـ  (:04الشكل ) . 2018-1970يف الصني،  GDPمكوانت  (:03الشكل )
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 . 2018-1990، الصنيمصادر النمو االقتصادي يف  .(01) دول اجل

1990-2018 2010-2018 2000-2010 1990-2000  

9.24 7.92 10.29 9.53 GDP growth (%) 

Sources of GDP growth (%) 

4.04 3.81 4.89 3.42 All Capital Input 

0.52 0.36 0.77 0.43 ICT 

3.52 3.45 4.12 2.99 NICT 

0.93 0.55 0.9 1.36 All Labor Input 

0.3 0.3 0.38 0.24 Quality 

0.63 0.25 0.52 1.12 Hour 

4.27 3.56 4.5 4.75 TFP 

Structure of GDP growth (=100) 

43.83 48.10 47.52 35.88 All Capital Input 

5.51 4.54 7.48 4.51 ICT 

38.32 43.56 40.04 31.37 NICT 

9.98 6.94 8.74 14.27 All Labor Input 

3.32 3.78 3.69 2.51 Quality 

6.65 3.16 5.05 11.76 Hour 

46.18 44.96 43.74 49.85 TFP 

Source : Author’s calculations. 

 

. النمو االقتصادي يف الصني حسب خمتلف الدراسات . مصادر(02)جلدول ا  
 GDP growth  % Structure of GDP growth (=100) الدراسات 

Capital Input Labor Input TFP 

Zhu (2012 )     

1952-1977 2.97 116.15 55.88 -72.03 

1978-2007 8.19 0.51 21.66 77.89 

Bosworth and Collins  (2008 )     

1978-2004 9.3 43.76 4.08 52.15 

1978-1993 8.9 37.41 6.17 56.29 

1993-2004 
Bosworth and Collins  (2014 ) 

1980-2008 

2000-2008 

Vu (2020 ) 

2000-2017 

9.7 
 

8.3 

10.2 

 

9.4 

49.38 
 

34.9 

33.3 

 

46.9 

3.5 
 

4.81 

3.9 

 

7.76 

47.11 
 

57.83 

51.0 

 

45.34 

Erumben and Van Ark  (2018 )     

2000-2007 9.7 55.6 4.1 40.3 

2008-2015 8.4 82.14 1.19 16.67 

. بناءا على نتائج الدراسات املبينة يف اجلدول املصدر: من إعداد الباحث  
. 2018-1990، الصنييف اللحاق ابلركب  رمصاد .(03)اجلدول   

1990-2018 2010-2018 2000-2010 1990-2000  

6.72 5.68 8.36 6.12 CUPI 

Sources of CUPI (%) 

2.59 2.7 3.4 1.69  Capital Deepening 

0.38 -0.38 1.08 0.44  Labor Participation 

3.74 3.36 3.88 3.99 RTFP 

Structure of CUPI (=100) 

38.6 47.53 40.66 27.61  Capital Deepening 

4.46 -6.7 12.91 7.18  Labor Participation 

56.94 59.5 46.41 65.2 RTFP 

Source : Author’s calculations. 
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