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 :الملخص

 ه الورقة البحثية مصادر النمو يف بعض بلدان شرق آسيا، باستخدام منهجية حماسبة النمو والتحليل القياسي للبياناتحتلل هذ
يف حني كان رأس املال املادي  TFPللعواملأشارت نتائج منهجية حماسبة النمو إىل مستوى معتدل من اإلنتاجية الكلية . املقطعية

توصلت نتائج الدراسة القياسية إىل نفس النتائج فيما خيص تراكم رأس  GDP .اإلمجايللناتج احمللي والعمالة أكرب املسامهني يف منو ا
كما أظهرت الدراسة . تعترب من أهم مكونات النمو اليت FDIاملباشراملال باإلضافة إىل عوامل االنفتاح، التعليم، االستثمار األجنيب 

 .تضخم والتنمية املالية اليت قد تؤثر على النموالقياسية أمهية بعض املتغريات األخرى مثل ال
 .بيانات البانل ،حماسبة النمو ،شرق آسيا ،النمو االقتصادي :الكلمات المفتاحية

 .JEL: C33، N15، F43، O47تصنيف 
 Abstract:  
This paper analyses the sources of growth in selected East Asian member countries 

using growth accounting framework and panel data analysis. The growth 
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accounting suggests a moderate level of TFP where the contribution of physical 

capital and labor has acquired the biggest contribution of growth in GDP. The 

results of the econometric study are also along the same line with capital 

accumulation, openness, education and foreign direct investment FDI observed to 

be among the most important ingredient of growth. The econometric study has also 

shown the importance of some other variables like inflation, financial development 

that may affect growth. 

Keywords: Economic Growth, East Asia, Growth Accounting, Panel Data. 

Jel Classification Codes  :  O47, F43, N15, C33. 
 :مقدمة

إهنا مسألة التقارب االقتصادي واليت تقع ...إحدى التحديات اليت تواجه البلدان النامية تتمثل يف اللحاق بركب البلدان املتقدمة     
حاولت العديد من االقتصاديات النامية اللحاق بركب البلدان  تارخييا، .عموما حتت إطار التقارب يف مستويات دخل الفرد احلقيقي

والعشرين  لكن بداية من القرن احلادي .جنحت يف هذا املسعى–معظمها يف شرق آسيا–الصناعية لكن مع األسف القليل منها
كية قوية يف أداء النمو يإندونيسيا وعددا من البلدان النامية الكربى دينام الصني، اهلند، شهدت العديد من البلدان على غرار الربازيل،

لتصبح بذلك إحدى القوى احملركة للنمو العاملي يف هذا العامل اجلديد متعدد  االقتصادي وحلاقا سريعا بركب البلدان املتقدمة،
  . قطاباأل
اإلمجايل حيث ارتفع حجم الناتج احمللي  عاما، 03منوا مثريا لإلعجاب ملا يقارب  2حققت البلدان اآلسيوية النامية يف الواقع،    

(Gross Domestic Product,GDP)   يف املنطقة(بداللة تعادل القوة الشرائيةPPP)  تريليون دوالر عام  0.0من حوايل
ضعفا مقارنة بثالثة أضعاف الزيادة بالنسبة  5.2، أي بزيادة تقدر بـ 5303تريليون دوالر عام  2..5إىل أكثر من  0893

يف املنطقة توسعا بأربعة أضعاف خالل نفس الفرتة مقارنة  GDPكما عرف نصيب الفرد من  .لالقتصاد العاملي خالل نفس الفرتة
إخراج  هذا النمو القوي بشكل واضح إىل زيادة مستويات الدخل،أدى  .مبتوسط الدخل العاملي للفرد الذي زاد بأقل من ضعفني

 .حتسن يف مؤشرات الرفاهية االجتماعية وتوسيع الـتأثري االقتصادي العاملي لبلدان آسيا النامية املاليني من فخ الفقر،
بدأت هذه  .عى اللحاق بالركبتقدم بلدان شرق آسيا قصة رائعة حول كيفية استدامة ديناميكية النمو االقتصادي وإجناح مس    

يف أواخر القرن التاسع عشر وإعادة إحياء البالد من  Meijiالقصة مع التحول املذهل الذي عرفته اليابان منذ تطبيق إصالحات 
بنمط  . قياسياهلزمية والفقر أثناء وبعد احلرب العاملية الثانية وارتقاء مكانتها لتصبح ثاين أكرب قوة اقتصادية يف العامل يف ظرف زمين

يف  "إعجازية" من حتقيق إجنازات –هونغ كونغ وسنغافورة تايوان، كوريا اجلنوبية،– متكنت اقتصاديات النمور اآلسيوية األربعة مماثل،
 -العمالقني االقتصاديني اآلسيويني– كما أن النمو اهلائل الذي حققته الصني واهلند عملية اللحاق بالركب االقتصادي منذ الستينات،

 . املقبل "قرن آسيا" إنهيف العقود األخرية جعل العديد من الباحثني إىل حد القول 
اليت استطاعت الدمج بني النمو الكبري السريع والعدالة يف  "Uniqueالوحيدة "تعد جتربة التنمية القتصاديات شرق آسيا التجربة    

حيث يتم حاليا يف العديد من البلدان النامية القيام  ح بالتقليد؛فليس من املستغرب أن يقابل هذا النجا  لذلك، .توزيع الدخل
والقيام بالعديد من األحباث والدراسات قصد  باإلصالحات من خالل استنساخ تلك السياسات الناجحة القتصاديات شرق آسيا،

من املمكن استنادا على حتليل  أوال، :هذه العملية مهمة جدا لسببني". املعجزة"التعرف على جممل العوامل اليت سامهت يف مثل هذه 
                                                           

2
 ماليزيا، إندونيسيا، تايالند، الجنوبية، كوريا تايوان، سنغافورة، كونغ، هونغ الصين،: من كل النامية آسيا بلدان تتضمن 

 .آسيا قارة GDP من %59 بحوالي تساهم مجتمعة االقتصاديات هذه. وفيتنام الفليبين، باكستان،
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فإذا كان تراكم رأس  ؛حمددات النمو التنبؤ فيما إذا كانت أمناط النمو احلالية القتصاديات شرق آسيا تتميز باالستمرارية واالستدامة
أما  .القتصادي يف املستقبلفمن املرجح أن تتباطأ معدالت النمو ا املال املادي عن طريق االدخار هو املسئول عن ذلك النمو اهلائل،

فمن املتوقع أن تكون تلك البلدان قادرة على احلفاظ على منوها السريع خالل  إذا كان النمو االقتصادي مرتبطا باالبتكار التكنولوجي،
ن النامية األخرى فيما ميكن للتحليل املفصل لتجربة منو اقتصاديات شرق آسيا أن تقدم دروسا قيمة للبلدا ثانيا، .العقود القليلة املقبلة

  .يتعلق بتدابري وإجراءات السياسة احملفزة للنمو االقتصادي
، حيث تنطلق من بلدان شرق آسياتأسيسا على ما سبق، فإن هذه الدراسة حتاول البحث يف عوامل االنطالق االقتصادي يف 

. املباشرة، وليس مرحلة طبيعية يف سياق خطي للتنميةفكرة أن النمو االقتصادي يتحقق باجتماع جمموعة من العوامل املباشرة وغري 
كما تعترب هذه الدراسة أن النمو االقتصادي ال ميكن أن يشكل هدفا هنائيا يف حد ذاته، بل حيتاج إىل اسرتاتيجية طويلة املدى لضمان 

 : لتطرح اإلشكالية التالية الورقة البحثيةوعليه، جاءت هذه  .استمراره
الدول من حتقيق منو اقتصادي سريع ومستدام، وكيف ميكن االستفادة منها يف  دول شرق آسيااليت مكنت  لالعوامما هي أهم  

 ؟ النامية
منهجية حماسبة النمو والتحليل القياسي باستخدام منوذج البيانات املقطعية باستعمال سنستخدم  لإلجابة على هذه اإلشكالية    

، استقرار (اإلنفاق واالستثمار)، التدخل احلكومي (االنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر)رج املتغريات اليت متثل التوجه حنو اخلا
الصني، الفلبني، )بلدان لشرق آسيا مثانية وسيحلل هذا النموذج جمموعة من  .والناتج احمللي اإلمجايل( التضخم)االقتصاد الكلي 
 . 5308إىل  1980على مدى فرتة زمنية من ( هونغ كونغ، سنغافورة ، كوريا اجلنوبية، تايوان،إندونيسيا، تايالند

 :الدراسات السابقة -1

يف اآلونة األخرية حاول الكثري من االقتصاديني تفسري النمو االقتصادي يف شرق آسيا واستنادا إىل األدبيات النظرية والتجريبية 
ومع ذلك، كشفت بعض البحوث أن اقتصاديات شرق  .د واهليكليللموضوع يبدو أن هناك أنصار يؤيدون الطرح الكالسيكي اجلدي

 Commonاألسس املشرتكة للنجاح الشرق اآلسيوي "يف دراسة بعنوان  .آسيا قد اتبعت عن كثب النهج الصديق للسوق
Foundations of East Asian Success"،  حيللPetri (0880 )دي االقتصا نمواملختلفة اليت أدت دورا يف ال العوامل

أربع نظريات رئيسية ميكن أن تفسر النمو االقتصادي الذي شهدته شرق آسيا  Petri قدم .القوي لكثري من اقتصاديات شرق آسيا
حتدد النظرية الثقافية حتدد كيف تشجع التقاليد الثقافية  أوال، .الثقافية والتفاعلية البنيوية، واليت تشمل النظرية الكالسيكية اجلديدة،

ولة عن البدائل العالية بشكل غري عادي يف شرق آسيا من أجل ؤ اليد الكونفوشيوسية مسقد تكون التق" والدينية التنظيم االقتصادي،
النمو "أما نظرية التفاعل تناقش العالقات اجلغرافية بني بلدان املنطقة مربزا أن  ".إنقاذ وتعليم البريوقراطيات القوية ذات الدوافع العامة

التطلعات  التكنولوجيات، االستثمارات، يمية مبا يف ذلك تدفقات السلع،االقتصادي يف شرق آسيا قد شكلته االتصاالت اإلقل
تعبئة املوارد العامة واالستثمار،  كما أكد الباحث على أمهية اسرتاتيجيات التنمية املوجهة حنو اخلارج، ".واألفكار حول احلكم

 أخريا، .ملواتية يف تغذية الضخم االقتصادي اليت شهدته املنطقةاألسواق املالية املنظمة والبيئة اخلارجية ا السياسات الصناعية املستهدفة،
ضروري لفهم كيفية ظهور النجاح جملموعة متنوعة من السياسات يف جمموعة متنوعة من  "هنج العوامل املتعددة"أن  Petriاستخلص 

 .األوضاع املؤسسية
سياسة التجارية والقرب اجلغرايف كتفسريات احلكومي وال تدخلبال Thomas and Wong(0881)اهتم  أخرى،من ناحية   

إطار السياسات املتفوق الذي اعتمدته اقتصاديات شرق "ليخلص الباحثني أن العامل الوحيد األهم هو . حمتملة ألداء شرق آسيا
االقتصادي الكلي بالنمو النتيجة الرئيسية اليت توصلت إليها أن هناك ارتباط معنوي واجيايب بني االنفتاح التجاري واالستقرار  ".آسيا
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ومن املرجح أن تؤثر نوعية  وحده ال يرتبط بالضرورة باألداء العايل، (احلكومي)كما أشارت الدراسة أن اإلنفاق املعتدل  ".االقتصادي
يا تتمتع حيث أن اقتصاديات شرق آس ،"التنفيذ ونوعية قاعدة رأس املال البشري ونوع اإلنفاق والعوامل غري امللموسة على النتائج

 .بالفعل بالصفات العالية للتنفيذ ونوع اإلنفاق وعوامل أخرى أدت إىل مستويات عالية من النمو
االقتصادات الصناعية "مؤكدين على أن  يف شرق آسيا، حمددات النمو االقتصاديGlick and Moreno (0885 )درس   

حواجز  تنطوي على استخدام ترويج الصادرات،" مالئمة للسوق"ا اجلديدة ودول املنطقة اعتمدت سياسات تدخلية على الرغم من أهن
وتظهر الدراسة ثالث نظريات رئيسية تشرح ملاذا تفضي السياسات اليت تشجع املزيد من  ".االسترياد االنتقائية والسياسة الصناعية

لية ميكن أن تسهم يف النمو من خالل إنشاء قناة النظرية األوىل هي أن التجارة الدو  :االنفتاح والتجارة الدولية إىل أداء أفضل للنمو
هناك نظرية أخرى حول أمهية التوجه اخلارجي هي أن السياسات اليت تشجع هذا النشاط ختلق  جديدة للتكنولوجيا وأساليب اإلدارة،

أن التجارة الدولية  Glick et Morenoأخريا، يعتقد . حافزا للشركات للتنافس يف األسواق العاملية وليس فقط يف األسواق احمللية
وأهم درس يستخلص من حتليلهما للنمو االقتصادي يف  .قد تؤدي إىل منو اقتصادي بسبب زيادة فرص الوصول إىل األسواق العاملية

ومع ذلك، ميكن  .لصناعات اليت ميكن أن تتنافس يف األسواق العامليةشرق آسيا هو أن التدخل احلكومي قد يكون مهما يف اختيار ا
السياسات الصناعية قد تنجح يف تشجيع أنواع معينة من "ومثة درس هام آخر يف السياسة هو أن . أن تكون األخطاء مكلفة جدا

  ."ن التنميةالشركات، ولكنها قد تثبط نوع االبتكار وريادة األعمال الالزمة لتحقيق مستويات أعلى م
تقدمي نظرة شاملة حول خمتلف العوامل اليت سامهت يف إحداث النمو والتنمية السريعني واملذهلني يف ( 5300)حاول حواس  أخريا،  

 على الرغم من أن العناصر التارخيية، حد أهم االستنتاجات اليت يقدمها هذا البحث هو أنهأ .شرق آسيا خالل العقود اخلمسة املاضية
اآلسيوية، إال أن هناك عنصرا مشرتكا يف كل هذه التجارب  التنمية كان هلا وقعها االجيايب يف حتقيق جناح لعمليةاسية والثقافية  السي

فاقتصاديات شرق أسيا قامت بدمج اسرتاتيجيات للتنمية أكثر . الناجحة واملتمثل يف استمرارية تطبيق السياسات االقتصادية السليمة
كما . رج اليت تشجيع ترقية التنافسية الصناعية ضمن بيئة اقتصاد كلي غري تضخمي مساعد على االدخار واالستثمارانفتاحا على اخلا

شددت تلك البلدان على تطبيق الربامج االجتماعية كالتعليم، التدريب، والرعاية الصحية اليت هتدف إىل رفع مستوى املوارد البشرية 
 .صاحل سياسات النمو االقتصاديوتساعد على توليد توافق اجتماعي ل

 

 :الطريقة واألدوات -2

 :(Growth Accounting Methodology)منهجية محاسبة النمو  2-1

وبشكل أكثر . من أجل تقدير معدل النمو وذلك بدمج أثر رأس املال البشري يف النمو االقتصادييتم استخدام منهجية حماسبة النمو 
إىل املسامهة النسبية ملدخالت عوامل ( معدل نصيب العامل من الناتج)و بتفكيك النمو اإلمجايل حتديدا تقوم منهجية حماسبة النم

ويستخدم  .TFPاليت متثل االنتاجية الكلية للعوامل  (Residual)والبواقي ( رأس املال املادي ورأس املال البشري)اإلنتاج 
اليت هي منفصلة عن  TFPاملستخدمة يف االنتاج، كما أن التغريات يف لقياس الفعالية املشرتكة جملموع العوامل  TFPاالقتصاديون 

تعترب هذه  . (Helpman,2010)دخالتالتغريات يف مدخالت االنتاج متثل اآلثار املشرتكة جلميع التطورات التكنولوجية لزيادة امل
هو أول Solow (0825 )تارخييا  االقتصادي املنهجية أفضل الطرق دقة واملستخدمة لقياس مسامهة املدخالت االقتصادية يف النمو

 ;Diewert 1976)من استخدم منهجية حماسبة النمو االقتصادي لكنها تطورت بعد ذلك على يد العديد من الباحثني أمثال 

Jorgenson, Gollop, et Fraumeni 1987; Christensen et Greene 1976)9 

 . TFPيتم استخدام دالة اإلنتاج الكلي الذي يعرب عن العالقة بني الناتج واملدخالت املنتجة و  
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 :التالية Cobb- Douglasيتم افرتاض دالة إنتاج من نوع  أوال،  
(1)    


1

hLAKY 
 TFP.يقيس Aنصيب العامل من رأس املال البشري وhالعمل،Lرأس املال،Kالناتج الكلي،Y:حيث 
 :آليتبداللة نصيب العامل، تعطى دالة اإلنتاج وفقا ل 

(2)   1hAky 
 .ميثل نصيب العامل من رأس املال املادي kحيث 

يتم استخدام طريقة حماسبة النمو لتجزئة معدل منو الناتج الكلي إىل مسامهات كل من منو  ،Solow (0825)تبعا للعمل املتميز لـ  
 TFP .مدخالت املنتجة ومنو اإلنتاجية

 :التالية Cobb- Douglasق هذه الطريقة على دالة يتم تطبي
(3)     LhKAY ln1ln1lnlnln   

 :ميكن إعادة كتابتها بداللة نصيب العامل كاآليت
(4)   hkAy ln1lnlnln   

ري وفقا للمعادلة أعاله، ميكن جتزئة منو نصيب العامل من الناتج إىل مسامهة معدالت منو نصيب العامل من رأس املال املادي والبش 
بني البلدان إىل االختالفات يف نسبة رأس املال  GDPتسمح لنا هذه املعادلة بتجزئة االختالفات يف نصيب العامل من . TFPو

 .TFPفضال عن االختالفات يف  إىل العمل، االختالفات يف رأس املال البشري
ئم، والذي يعتمد أساسا على بيانات االستثمار اإلمجايل باستخدام طريقة اجلرد الدايتم احلصول على بيانات خمزون رأس املال املادي  

وجه خاص، ميكن حساب خمزون رأس  علىFeestra et al. (5302 .)املقدم من قبل  Penn-World (9.3)من جدول 
 :كاآليت  tاملال يف الزمن 

  tititi IKK ,1,, 1    
  .وهي ثابتة عرب الزمن 3.00تأخذ قيمة أنبالنظر إىل معلمة حصة رأس املال، يفرتض   
يتم قياسه على أنه جمموع حصص العمالة جلميع الفئات التعليمية مرجحة  ما خيص نصيب العامل من رأس املال البشري أما  

 . (Barro and Lee, 2015) واملقاسة مبعدالت األجور النسبية بإنتاجيتهم لكل فئة
 :قة مع عدد سنوات التمدرس كاآليتيفرتض أن لرأس املال البشري عال 

(5)  sh  
يف هذه املعادلة،  sمع يقيس كفاءة وحدة عنصر العملsومع . تعرب عن عدد سنوات التعليم بدءا مع فرد بدون أي تعليم

افرتاض أن  s خطية: 

(2'       )sh  
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Barro and Lee (2015 )يف هذا الصدد، وجدت دراسة . يقيس متوسط العائد احلدي لسنة إضافية من التمدرسحيث  
رات عائد أنه بعد التحكم يف احملددات اآلنية لرأس املال البشري والناتج يساوي معدل العائد املقدر لسنة إضافية للتمدرس تقريبا تقدي

Mincer 10%يفرتض أن . املوجود يف أدبيات اقتصاد العملوالذي ميثل املتوسط العاملي. 
 :وفقا لآليت" Solowبواقي "فيقاس على أنه  TFPأما منو   

(1           )            hkyA ln1lnlnln   
الحظ أن . يف حماسبة النمو على الرغم من أهنا ال ختلو من بعض أوجه القصورTFPمتثل هذه املعادلة الطريقة التقليدية حلساب منو  

ميكن أن تتضمن –غري املالحظة" البواقي"والذي ميثل –TFPفتقديرات : هذا اإلطار يستند على العديد من االفرتاضات املبسطة
دورة األعمال، كما أن التمييز بني عوامل اإلنتاج وزيادة العديد من العناصر األخرى إىل جانب اإلنتاجية مثل املوارد الطبيعية وعوامل 

 .غري مستقلة عن بعضها البعضA،k،hغالبا هي عملية معقدة وغامضة بالنظر إىل أن( اإلنتاجية)التكنولوجيا 

 :االقتصاد القياسي للنمو 2-2

 : لنموذجمراحل تقدير ا  . أ

، حيث اعتمدنا يف التحليل (بيانات البانل)اعتمد البحث على طريقة مجع البلدان يف حتليل واحد وفق أسلوب حتليل البيانات اجلدولية 
  (Random Effect).واألثر العشوائي  (Fixed Effect)، األثر الثابت(Pooled)على طريقة النموذج االمجايل 
حيث أن جذر الوحدة إحدى املشكالت اليت تواجه  (Unit root Test)جراء اختبار جذر الوحدة قبل تقدير النموذج البد من إ
أو  OLS، إذ يتعذر علينا استخدام طرائق التقدير املتعارف عليها مثل طريق (Non stationary)السالسل الزمنية غري الساكنة 

سلة الزمنية من هذه املشكلة، وإجراء املعاجلات الالزمة يف حال غريها، لذا البد من التأكد من خلو املتغري الذي يأخذ شكل السل
و يف حالة البيانات املقطعية نستخدم طرائق خاصة الختبار وجود جذر الوحدة يف هذا النمط من البيانات منها اختبار . وجودها

Levin, Lin and Chu (LCC)  ،  واختبار(Im, Pesaran and Shin(IPS)  (Hsiao,2004).  
 :إضافة أثر التباين إىل احلد الثابت يف معادلة االحندار كما توضحه الصيغة اآلتية يتم (FE)وفق طريقة األثر الثابت

 
 

 Least Squares Dummy Variables)يطلق على هذه الطريقة أيضا طريقة املربعات الصغرى ذات املتغريات الومهية 
(LSDV))وذج االحندار مبا يسمح باختالف احلد الثابت بني الوحدات املقطعية، وذلك لوجود املتغريات الومهية يف من. 

فيتم التعامل مع األثر غري املشاهد لتباين اجملموعات على أنه عشوائي وغري مرتبط ببقية  (RE)أما وفق طريقة األثر العشوائي 
 :املتغريات التفسريية كما هو موضح يف املعادلة اآلتية
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يف تقدير معلمات  (Generalized Least Squares (GLS))لة الطريقة العامة للمربعات الصغرى نستعمل يف هذه احلا
 .(Asteriou and Stephen, 2007) النموذج

 unobserved)الختبار طريقة التقدير املناسبة لبيانات الدراسة، يتم عادة البدء بالتأكد من وجود اآلثار غري امللحوظة 
heterogeneity)م اختبار النموذج بقاطع لكل دولة مقابل منوذج بقاطع مشرتك، وفرض العدم هو افرتاض التجانس ، وهنا يت

 :وفق الصيغة التالية (F)يتم اختبار فرض العدم باستخدام إحصائية (. قاطع مشرتك)

 
 

. (Hausman)استخدام اختبار ، ب(RE)تتم املفاضلة بينه وبني منوذج األثر العشوائي(FE)يف حالة معنوية منوذج اآلثار الثابتة 
الناجم عن تعدد الوحدات )يتناول هذا االختبار حتديد فرضييت وجود أو عدم وجود ارتباط بني احلد الذي ميثل األثر غري املشاهد 

درات طريقة فإذا كان هذا االرتباط معنوي ففي هذه احلالة يتم ترجيح مق. وبقية املتغريات التفسريية( املقطعية للمدة الزمنية نفسها
(FE)  إذا كان هذا االرتباط غري معنوي ففي هذه احلالة يتم ترجيح مقدرات طريقة اليت تسمح بوجود مثل هذا االرتباط، أما

(RE).  يستخدم يف االختبار ما يعرف بإحصائية(Hausman)   ويرمز هلا(H) وهي تتبع توزيع مربع كاي ،Chi-square 
(Hausman and William, 1981)9 

 

إذا كانت القيمة احملسوبة إلحصائية أكرب من القيمة احلرجة إلحصائية املقابلة لدرجة احلرية، فهذا يعين وجود فرق معنوي بني قيم 
، بوصفها ال تقيد النموذج بشرط عدم وجود ارتباط بني (FE)املعلمات املقدرة باستخدام كلتا الطريقتني، عندئذ يتم ترجيح طريقة 

اليت تضع مثل هذا الشرط، أما يف حالة  (RE)واملتغريات املفسرة، خالفا لطريقة ألثر غري املشاهد للوحدات املقطعية احلد الذي ميثل ا
 . (RE) (Asteriou and Stephen, 2007)عدم وجود فرق معنوي يتم ترجيح طريقة

 : صياغة النموذج  . ب

لتحديد أمهيتها النسبية يف شرق آسيا الرئيسية للنمو االقتصادي الغرض من هذه الدراسة هو الرتكيز على عدد قليل فقط من املؤشرات 
 ,Mankiw)، (Barro 1991, 1996)اعتماد إطار اقتصادي ألعمال ولتحديدها سنعتمد على لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، 

Romer, et Weil 1992) ،(Levine et Renelt 1992) ،(Islam 1995). 

 :وبالتايل يتم حتديد منوذج النمو املعزز التايل

 
 :حيث
 هو الناتج احمللي االمجايل: 

 .، مت متثيله بنسبة التكوين الرأمسايل الثابت إىل إمجايل الناتج احمللي االمجايلنسبة االستثمار اخلاص:
 .إىل الناتج احمللي اإلمجايل( االسترياد+ التصدير )بة إمجايل التجارة مستوى انفتاح البلدـ، مت متثيله بنس  :
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 .من سنوات التعليم( 02)، مت متثيله مبتوسط نصيب الفرد فوق سن ( اليد العاملة)نوعية العمل  :
:  .تطـور املسـتوى العـام لألسـعارمعدل التضخم، مت متثيله ب  

على الناتج احمللي  M3يقاس هذا األخري بقسمة عرض النقد باملعىن األوسع منو املعروض النقدي، و التطوير املايل، ميثل  :
 .االمجايل
 االستثمار األجنيب املباشر : 

 :ومنه سيتم تقدير منوذج البانل التايل

 

مشاهدة  005لتشمل ( 5308-0893)عالقة املقدرة عرب السلسلة الزمنية اعتمد املنهج القياسي املستخدم يف الدراسة على حتليل ال
 (.الصني، كوريا اجلنوبية، إندونيسيا، الفلبني، تايالند، هونغ كونغ، سنغافورة، ماليزيا)ثمانية دول من شرق آسيا لزمنية 

 :ومناقشتها النتائج -3

  :(2118-1891)نتائج محاسبة النمو لبلدان شرق آسيا  3-1

  5308إىل غاية  0893تباع منهجية حماسبة النمو للتعرف على خمتلف املصادر املسامهة يف منو اقتصاديات شرق آسيا منذ عام مت ا
 .  1كما يظهره اجلدول

 (2118-1891)محاسبة النمو واجمالي انتاجية عوامل االنتاج لبلدان شرق آسيا : 1جدول 

  (Annual average growth rates)                                      

  1980-90 1991-00 2001-10 2011-6. 1980-026. 

South Korea 

GDP per labor 6.34 3.8 2.91 3.97 4.25 

Education per labor 0.85 1.37 0.64 0.33 0.79 

Capital per labor 7.52 7.32 3.61 4.08 5.63 

TFP 3.842 1.694 1.85 2.536 2.472 

Thailand 

GDP per labor 4.3 3.05 3.34 3.87 3.64 

Education per labor 0.81 0.7 0.91 0.76 0.79 

Capital per labor 3.89 6.42 0.76 4.16 3.8 

TFP 3.23 0.902 3.582 2.662 2.594 

Malaysia 
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GDP per labor 2.43 4.12 2.78 3.59 3.23 

Education per labor 1.39 1.38 0.94 0.52 1.05 

Capital per labor 4.67 5.83 1.15 4.02 3.91 

TFP 2.386 1.776 2.464 0.624 1.806 

 

 

Philippines 

GDP per labor -1 1.1 2.57 3.84 1.62 

Education per labor 0.67 0.67 0.53 0.38 0.56 

Capital per labor 0.07 0.69 0.18 3.5 1.11 

TFP -0.626 1.226 2.816 2.668 1.512 

Indonesia 

GDP per labor 2.64 1.53 2.58 3.16 2.47 

Education per labor 0.09 0.8 0.79 0.46 0.53 

Capital per labor 5.69 3.11 -0.04 3.79 3.13 

TFP 0.418 0.766 3.07 1.92 1.536 

Hong Kong 

GDP per labor 4.59 2.16 3.33 3.88 3.49 

Education per labor 1.11 -0.08 0.92 0.72 0.66 

Capital per labor 5.62 4.71 1.79 5.62 4.43 

TFP 3.008 0.228 3.166 2.064 2.114 

China 

GDP per labor 5.81 7.91 10.22 5.75 7.42 

Education 0.7 1.19 0.83 0.65 0.84 

Capital per labor 5.93 8.72 9.16 7.5 7.82 

TFP 3.858 5.136 7.054 3.14 4.796 

Singapore 

GDP per labor 3.8 4.93 2.71 3.65 3.77 

Education 1.32 1.15 0.77 0.63 0.96 

Capital per labor 3.99 4.13 0.84 5.26 3.55 

TFP 2.996 3.968 2.836 1.924 2.926 

 (Barro and Lee, 2013; ILO, 2010; WDI Database)  :بيانات على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر
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 لكل من معدالت العمالة تزايد باطراد على معدل منو الناتج احمللي اإلمجايلمعدل النمو يف الناتج احمللي االمجايل و حقق يف الواقع، 
و قد ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل لليد العاملة يف مجهورية . يف كل من مجهورية الصني الشعبية، الفلبني و اندونيسيا اضيةمدى العقود امل

أما أداء الفلبني فكان . الفرتة الثالثةيف % 03.5الثانية، و  الفرتة يف% 5.8فقط يف الفرتة األوىل، إىل  % 2.9الصني الشعبية، من 
تلتها زيادة صغرية  ،0883-0893من الناتج احمللي اإلمجايل لليد العاملة خالل الفرتة  % 0.3أكثر اعتداال، بدءا بانكماش بنسبة 

جزء كبري  وميكن ارجاع هذه الزيادة يف ،5303-5330يف الفرتة  % 5.1، وبزيادة قدرها 5333-0880يف الفرتة % 0.0بنسبة 
أما كوريا  اجلنوبية سجلت تدهورا تدرجييا يف  .نتيجة زيادة أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات وازدهار شبكة األنرتنت TFPمنه إىل 

رتات ما تبقى من اجلدول يظهر تطور النمو االقتصادي ومكوناته خالل الف. منو الناتج احمللي اإلمجايل لليد العاملة خالل العقود املاضية
تتزايد مسامهتها سنويا يف كل من الصني الشعبية، الفلبني  TFPحيث يالحظ أن إمجايل عوامل اإلنتاج  0893املختلفة منذ عام 

 .وكوريا اجلنوبية
 . مسامهة منو كل عامل يف الناتج بالنسبة لالقتصادات اآلسيوية الثمانية 1 يبني الشكل

 GDP ،1980-2118اإلجمالي المساهمة في نمو الناتج المحلي  .1شكل 

 
 . 1الجدول بيانات على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر

حيث ساهم منو إنتاجية العوامل  PRCأنه من بني االقتصادات الثمانية يف العينة املدروسة، جند الصني الشعبية  1 نرى من الشکل
وسجلت سنغافورة ثاين أسرع منو يف . 5308و 1980بني عامي بأكرب قدر من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  TFPالكلية 

 . ل نفس الفرتةخال %0.3اإلنتاجية الكلية، حيث بلغت حنو 
ويف مجهورية الصني . يف معظم االقتصادات األخرى، شكل النمو يف رأس املال املادي اجلزء األكرب من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل

، وكان النمو يف خمزون رأس املال لكل 5308-1980سنويا يف الفرتة  %5.9ملال لكل عمل بنسبة الشعبية، ارتفع رصيد رأس ا
باستثناء اقتصاد الفلبني وماليزيا، حيث أن منو الناتج احمللي اإلمجايل كان مدفوعا . %1.2عمل سريع أيضا يف مجهورية كوريا بنسبة 

يبدوا أن . و اإلنتاجية الكلية للعوامل هو أقل مساهم يف منو الناتج احمللي اإلمجايلأساسا بنمو القوى العاملة ورأس املال املادي، أما من
 .التعليم هو أقل املسامهني أمهية يف النمو بني معظم اقتصاديات شرق اآلسيوية
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وقد . لشعبيةيف مجهورية الصني ا GDP، كان رأس املال املصدر الرئيسي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل 0883-1980خالل الفرتة 
ميثل أكثر من نصف النمو  TFP ، عندما بدأ منو اإلنتاجية الكلية للعوامل(2000)تغري هذا الوضع يف العقد األول من القرن احلايل 

 بوط مع أن مسامهةاهل، كانت مسامهة العمالة يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف اجتاه (1980)منذ مثانينات القرن املاضي . يف اإلنتاج
 .التعليم ظلت صغرية

رأس مال يف العقدين األولني - PRCيف مجهورية الصني الشعبية  املصادر الرئيسية للنمو يف هونغ كونغ تتبع األمناط املسجلة
ال توجد اجتاهات واضحة يف جمال العمل  .العقد الثالث، وإن كان ذلك مبختلف األحجام يف TFPواإلنتاجية الكلية للعوامل 

يف إندونيسيا حقق النمو يف خمزون رأس املال أكثر من نصف منو الناتج احمللي اإلمجايل ما . ل الفرتات الثالث املستعرضةوالتعليم خال
 .وحبلول العقد األول من القرن احلادي والعشرين، اخنفض رأس املال إىل املركز الثالث كمساهم يف النمو. 0883-1980 بني

فقد . الت العمالة باستمرار على تصنيفه باعتباره ثاين أهم مساهم يف منو الناتج احمللي اإلمجايليف الوقت نفسه، حافظ النمو يف مدخ
انتقل التعليم من كونه مصدر غري مساهم تقريبا يف الثمانينيات إىل مصدر ثابت لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما ميثل أكثر من 

 .5333 -0880 من إمجايل النمو خالل الفرتة 03%
وباملثل، كانت حصة العمالة متسقة، حيث . يف كوريا اجلنوبية، كان رأس املال املصدر الرئيسي للنمو خالل العقود الثالثة املاضية

الكلية  اإلنتاجيةغري أن مسامهات منو . من منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتات قيد االستعراض %09 - %01بلغت حنو 
 .على التوايل %02إىل  %1و %00و %0غري مستقرة، حيث تراوحت بني للعوامل والتعليم كانت 

فقد تراوحت نسبة . بالنسبة ملاليزيا، فإن العمالة والتعليم مصادر منو مستقرة نسبيا خالل الثمانينات والتسعينات ومطلع األلفية الثالثة
هم منو رأس املال بشكل مطرد يف منو الناتج وقد سا. %.0و %00يف حني تراوحت نسبة التعليم بني  %02و %55العمالة بني 

 .احمللي اإلمجايل خالل العقود الثالثة املاضية، يف حني أن منو اإلنتاجية الكلية للعوامل قد احتل تدرجييا حصة أكرب من منو الناتج
كما ساهم التعليم . لعاملة ورأس املالأما منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الثمانينات يف الفلبني يفسر إىل حد كبري من النمو يف اليد ا

أما يف التسعينات،  . وخالل ذلك العقد، أدى منو اإلنتاجية الكلية للعوامل إىل خفض النمو. إجيابيا، ولكن حصته كانت صغرية نسبيا
  .ر من ثالثة أرباع اجملموعكانت العمالة ورأس املال ال تزاالن املصدرين الرئيسيني لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، حيث متثالن معا أكث

ول من القرن املاضي، كان األوحبلول العقد . %00يف الوقت نفسه، ساهم كل من التعليم ومنو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بنحو 
أما . %2.و مصدر منو للناتج احمللي اإلمجايل، حيث بلغت حصته حنكمنو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج قد حاز على مكانة بارزة  

، أما التعليم %53من اجملموع، وكان رأس املال يف املرتبة الثالثة بنسبة  %59منو القوى العاملة احتل املرتبة الثانية، حيث ساهم بنسبة 
 .مل يساهم كثريا خالل العقد

فرتات النمو، يف حني ظلت حصة أما سنغافورة، شهدت حصة منو رأس املال يف منو الناتج احمللي اإلمجايل اخنفاضا مطردا على مدى 
 %00- %8و %55- %55وكانت حصص العمالة والتعليم مستقرة عموما عند حوايل  .منو اإلنتاجية الكلية للعوامل ترتفع باطراد

 .على التوايل

رأس املال، اإلنتاجية  يف الثمانينيات، ساهم خمزون. يف تايلند ال يوجد منط واضح يف العوامل املسامهة يف منو الناتج احمللي اإلمجايل
يف التسعينيات، حقق . فقط %1بلغت حصة التعليم حوايل يف حني . من إمجايل النمو%09إىل %51الكلية للعوامل، والعمالة من 

لكل منهما، يف  %00وبلغت حصة العمل والتعليم حوايل . النمو يف خمزون رأس املال أكثر من ثالثة أرباع منو الناتج احمللي اإلمجايل
وحبلول العقد األول من القرن احلادي والعشرين، حدث تغري جذري يف . %5حني أن منو إمجايل اإلنتاجية الكلية للعوامل مل يتجاوز 
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ترتيب مصادر النمو، حيث ساهم منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بأكثر من نصف منو الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني بلغت 
  .%00لكل منهما، وظلت حصة التعليم  %08لة حصة رأس املال والعما

  :الدراسة القياسيةنتائج  3-2

ما يسمح باستخدام طريقة املربعات الصغرى من ( ساكنة)أن مجيع املتغريات مستقرة  2 يف اجلدولتظهر نتائج اختبار جذر الوحدة 
 .دون أي تعديل يف صيغ املتغريات

 نتائج اختبار جذر الوحدة .2جدول 
 IPS test المتغير

 

LLC test 

 القيمة االحتمالية معلمة االختبار القيمة االحتمالية معلمة االختبار

Y -8.37668 0.0000 -9.35685 0.0000 

GFCF -1.95864 0.1072 -1.19818 0.1154 

OPEN 1.95864 0.9749 -0.77983 0.2177 

EDU 2.04164 0.9996 0.11338 0.5451 

INF -8.54982 0.0000 -2.32502 0.0100 

FD -7.41659 0.0000 -7.36823 0.0000 

FDI -2.81816 0.0024 -2.37690 0.0087 

IPS test: Null : Unit root (assumes individual unit root process) 

LLC test: Null : Unit root (assumes common unit root process) 

 Eviews10 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر

 
 Random) واألثر العشوائي  (Fixed Effect)، منوذج األثر الثابت(Pooled)أما نتائج حتليل االحندار للنموذج االمجايل 

Effect) 3تظهر يف اجلدول  . 
 

نتائج تقدير نموذج البانل لمحددات النمو االقتصادي لدول شرق آسيا .3جدول   

قة التقدير طري المتغيرات التفسيرية (Method of estimation) 

POOLED OLS 

 

FIXED EFFECT RANDOM EFFECT 

 3.0573 (constant)القاطع 

 (2.2676)** 

6.3745 

(2.1337)** 

4.2630 

(2.7286)** 

GFCF 0.1877 

(5.7748)** 

0.00965 

(2.6745)** 

0.1387 

(4.4290)** 

OPEN 0.0065 

(2.0966) 

0.0054 

(0.7925)* 

0.0053 

(1.5366) 

EDU 2.2773 

(2.7183)** 

0.3699 

(1.1231)* 

-0.2516 

(-1.7442)* 

INF -0.1542 

(-4.4642)** 

-0.1412 

(-4.6807) 

-0.1472 

(-5.0932) 

FD 0.0427 0.0037 0.0401 
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(1.8787)* (1.9837)** (2.2108)** 

FDI 0.0769 

(1.8063)* 

0.0397 

(0.9822)* 

0.0507 

(1.3719) 

(H) test 9.9279 (0.1277) 

(C.S.E) test  FC=41.4285> Ft(7.0.2) - 

Log likelihood -770.2057 -660.8861 - 

Adj. R2 0.2158 0.5684 0.1669 

F 14.1659 8.8764 10.5892 

D.W 1.3208 1.1579 1.1017 

S.E 3.5526 2.6354 2.6459 

No. of Obs 312 312 312 

 %6معنوي عند *** ، % 5معنوي عند **، %62معنوي عند *

 بين قوسين  tإحصائية 

(C.S.E) test: cross-section effects test 

 Eviews10 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر

 
، Fixed Effectطريقة اآلثار الثابتة  نالحظ أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج البانل هي  3على ضوء نتائج التقدير يف اجلدول

معنوية، وبالتايل رفض فرض العدم القائم على جتانس قواطع  Fجند أن إحصائية  Pooledفباملقارنة مع طريقة التقدير االمجايل 
 .      الدول، وذلك يشري إىل أمهية تضمني اآلثار املقطعية والزمنية يف النموذج

اضلة بني منوذج اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية، جند أن مقدرة اآلثار العشوائية غري متسقة، للمف Hausmanوباستخدام اختبار 
واخلطأ  %.21.9وبالتايل تصبح مقدرة اآلثار الثابتة هي األنسب، إضافة إىل حتسن بعض اإلحصائيات مثل معامل التحديد املعدل 

 .1.15سون ، مع حتسن يف إحصائية داربن وات5.10 املعياري للنموذج
، معدل التضخم، االنفتاح التجاري، (االستثمار اخلاص)وعلى ضوء نتائج تقدير منوذج اآلثار الثابتة، جند أن معدل تكوين رأس املال 

 . التعليم واالستثمار األجنيب املباشر متثل حمددات رئيسية للنمو االقتصادي لدول شرق آسيا
احملرك الرئيسي للنمو مع أن مستوى االنفتاح، التعليم والتنمية املالية لعبوا أدوار واعدة  هويكشف منوذج النمو أن االستثمار اخلاص 

 ، %3.81إىل ارتفاع معدل النمو االقتصادي ب  %0حيث يؤدي ارتفاع معدل التكوين الرأمسايل يف دول شرق آسيا ب . أيضا
 Bal,and Subhasish, 2016; Collins and)ابقة والدور الرئيسي لالستثمار يف تعزيز النمو يتماشى مع الدراسات الس

Bosworth, 1996; Wang and Yao, 2003). 
و من اجلدير بالذكر أن االنفتاح لوحظ أيضا باعتباره عنصرا هاما آخر من عناصر النمو يف دول شرق آسيا، وهذا يؤكد نتائج 

 9(Chen, 1999; Razmi and Refaei, 2013)دراسات
هذا ما يتفق مع ما توصل . وكما هو متوقع، فإن العالقة اهلامة واإلجيابية مستمدة من التعليم، مما يشري إىل دورها احليوي يف شرق آسيا

  .و النمو االقتصادي مرونة إجيابية ببني املستويات التعليم ، الذي وجد(Barro, 1996)إليه كل من 
 ,Zhang) توصل إليها مع يتفق األثر اإلجيايب وغري املهمل لالستثمار األجنيب املباشر على أداء دول شرق آسيا مع النتائج اليت

2001)9 
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كان أقل نسبيا على منو بلدان من املالحظ أيضا أن هناك عالقة إجيابية بني التنمية املالية ومنو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد، وإن  
إذ يؤدي ارتفاع التضخم يف  ،ووفقا للتنبؤ النظري، يبدو أن للتضخم تأثري سليب على األداء االقتصادي لبلدان شرق آسيا. شرق آسيا

 .(Barro, 1996)يتسق األثر الضار للتضخم مع العمل الرائد ل. %05..0إىل اخنفاض النمو االقتصادي ب  %0املتوسط بنسبة 

 :الخاتمة

شرق آسيا النامية منوا قويا على مدى العقود الثالثة املاضية، إال أن الوترية قد قطعت مرحلتني، خالل األزمة املالية  منت منطقة    
 . ومع ذلك، متكنت املنطقة من االنتعاش بسرعة من كليهما. 5338-5339املالية العاملية واألزمة  0889-0885اآلسيوية 

وقد حبثت هذه الورقة مصادر النمو يف بعض بلدان شرق آسيا املختارة، باالعتماد على منهجية حماسبة النمو وحتليل االقتصاد 
 تطوير األداء االقتصادي السريع يف شرق آسيا يف الفرتة من وقد سلطت حماسبة النمو الضوء على املصادر اليت سامهت يف. القياسي
، توصلت إىل أن التوسع االقتصادي يف املنطقة متيز عموما بنمو قوي يف تراكم رأس املال، يف حني كانت مسامهة 5308إىل  1980

وأظهر حتليل . لناتج احمللي اإلمجايل كانت معتدلةجودة العمل، التعليم، اإلنتاجية الكلية للعوامل إجيابية على العموم ومسامهاهتا يف منو ا
شرق منوذج بيانات البانل، أنه باإلضافة إىل تراكم رأس املال، فإن االنفتاح التجاري، التعليم والنمو املايل عناصر حتبذ النمو يف منطقة 

 . يف حني كان للتضخم أثر تأخري. آسيا
، وال سيما يف االقتصادات اليت مل حتقق فيها 5339و 1980لي اإلمجايل بني عامي مسامهة التعليم كانت ضئيلة يف منو الناتج احمل

ومن مث ميكن لإلصالحات اليت من شأهنا رفع معدل االلتحاق . معدالت االلتحاق باملدارس معدالت أفضل يف املنطقة ويف العامل
 .يل يف السنوات املقبلةباملدارس وإمتامها أن تزيد مسامهة التعليم يف منو الناتج احمللي اإلمجا

النمو القوي واملستدام أيضا يتطلب من البلدان زيادة الكفاءة اليت أما االستنتاج الرئيسي الذي ميكن استخالصه من الدراسة هو أن 
نظر إىل وينبغي أن ي .TFP تستخدم هبا العوامل احمللية إلنتاج السلع واخلدمات، اليت يصفها االقتصاديون إمجايل إنتاجية العوامل

بل إن العديد من السياسات . على أهنما أساسيان يف عملية النمو( يف رأس املال املادي والبشري)إمجايل إنتاجية العوامل واالستثمار 
اليت اختذت لتعزيز أحد السياسات سوف متيل إىل الرتويج لآلخرين وهكذا، فإن منظور أن تراكم رأس املال يسري جنبا إىل جنب مع 

 (. مثل تلك اليت حتمي حقوق امللكية)اجلديدة واملقنعة اليت تربط جتربة منو إجيابية مع مؤسسات حملية قوية النتائج 
أما االستنتاج الذي ميكن استخالصه من النموذج التجرييب هلذه الدراسة ناجح ألن املتغريات املختارة كلها ذات أمهية كبرية كمحددات 

ني مجيع األدوات االقتصادية املتاحة جنبا إىل جنب مع املرونة يف إعادة تقييم اسرتاتيجيات النمو وقد أدى استمرار التفاعل ب. للنمو
 .إىل حتقيق النجاح املتوسط أعاله القتصادات شرق آسيا
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