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  تقديم

        
 

(النمو اإلقتصادي)، فمن الصعب التفك يف أي  يفجرد أن يبدأ املرء التفك "              

 ."(ألن)عواقبه عىل رفاهية اإلنسان هي ببساطة جد مذهلة يشء آخر
Robert E. Lucas, J. (1988 :5). 

  
اذا يصعب عىل قتصاد ملاحلائز عىل جائزة نوبل يف اال Robert Lucasُتلخص كلامت 

حياهتم املهنية  وقضاء كل "التفكري يف أي يشء آخر"العظامء االقتصاد علامء كثري من 
كتابة النصوص  وتزامنا معفهم عملية النمو االقتصادي. من حماسن الصدف  نيحماول

بجائزة  William Nordhausو Paul Romerاألوىل هلذا الكتاب، فاز االقتصاديان 
 يا شجعنظرية النمو احلديثة ممتطوير نظري مسامهتهام يف  2018عام نوبل يف االقتصاد 

ٌيضاف بمثابة انتصار آخر هو  . هذا الفوزتأليف هذا الكتابيف  لميض قدمالأكثر 
 أنه أهم موضوع يف علم االقتصادحتى القول  يدفعنيوربام ملجال النمو االقتصادي 

ومصادر ملية النمو االقتصادي عٌتعترب  !مستغربا: هذا ليس بالغ يف ذلك)(لست أ
جمال  وحتديا يفاألداء االقتصادي عرب البلدان أكثر القضايا اهتامما، إثارة  اختالف

ن النمو االقتصادي هو املحدد ألذلك ببساطة  والسبب يفالعلوم االجتامعية احلديثة 
ه بحجم الرئييس لرفاهية األمم: سواءا كان البلد فقريا أو غنيا اليوم فقد حتدد مصري

نمو دخله الوطني يف املايض، بل ستتحدد ثروته املستقبلية عن طريق النمو احلايل 
 . واملستقبيل
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، وعرب التاريخالبلدان  والفقر بني وأسباب الثراءلفهم عملية النمو االقتصادي            
ة عىل املرتتب ص اآلثارستخلوتالسببية  عالقاتح وتوضم احلقائق نحتاج نظرية تنظ

جماالت االقتصاد  يف اقتصاديات النمو كام هو احلال يف سياسات االقتصادية.ال
 والقضايا ذاتجراء دراسة جادة حول مسألة النمو االقتصادي إاألخرى، يقتيض 

العوامل املبارشة التي تدفع فيها ر نامذج ٌتعالج طوتٌ وشامال الصلة هنجا نظريا واضحا 
وٌتستخدم )، والبيانات الواقعيةمع احلقائق فق ليد معدالت نمو مستديمة (بام يتتو

 قبل احلكومات يف مجيع أنحاء العامل.  وتقييمها منمعيارية لتصميم السياسات  كأداة
، بشكل كبري خالل العقود املاضية لقد حتسن فهمنا لظاهرة النمو االقتصادي        

القتصاد بفضل فمنذ الثامنينات أصبح هذا املوضوع إحدى أنشط جماالت البحث يف ا
و  .وضوعهذا امل حول ونقاشات هامةدراسات ٌمؤثرة لنرش كثري من األفكار الرائعة 

تقديم نظرة عامة و  "لنمو االقتصاديااذج "عىل هذا األساس، يسعى كتاب 
شاملة ملا ٌيعترب حاليا أهم اإلسهامات النظرية يف حتليل النمو االقتصادي، الغرض منه 

كنظرية ديناميكية يف جمال االقتصاد الكيل (نمو االقتصاديظهار جوهر نظرية الإ
احلديث ٌتطور بشكل منهجي و وثيق روابط بني االقتصاد الكيل الساكن بالنظرية 

عن طريق اجلمع بني املناقشة التفصيلية للمناهج )االقتصادية الديناميكية احلديثة
رغم املنبثقة عنها (قتصادية بنامذج النمو االقتصادي و السياسات اال املرتبطةالنظرية 

أن هذا الكتاب ليس حول السياسة االقتصادية، إال أن معظم النامذج ٌتدرج و تتناول 
 عددا من قضايا السياسة االقتصادية). 
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من األوراق  والكم اهلائلرغم األمهية البالغة التي حيظى هبا النمو االقتصادي              
 النظريةجانب هذا املجال، إال أن معظمها ٌتركز عىل ٌنرشت يف  والكتب التيالبحثية 

دراسة يف  هنا ٌمتخصصةألأو  والتطبيقات التجريبيةالستخالص السياسات  إما
بالنامذج الرسمية  وال هتتمجماالت معينة فقط ذات الصلة بموضوع النمو االقتصادي 

وجتريبية بمواد نظرية ال ٌتدعم القارئ  كام أهنا، واأللغاز الرئيسيةالتي ترشح احلقائق 
. من جانب آخر، هناك تصميم سياسة النموحماولة حول النمو ٌتساعده يف  تفصيلية

عدد قليل جدا من الكتب الرائعة املكتوبة عىل شكل نصوص مدرسية تم نرشها حول 
نظرية النمو االقتصادي قد يرغب القارئ يف تفحصها نذكر منها (عىل سبيل املثال ال 

 1998 ،2009 ،(Barro and Sala-i-Martin( Aghion and Howittاحلرص) كتب 

)2003( ،Acemoglu )2009( وJones )2013( لكنها يف كثري من األحيان تعتمد هنجا ،
صعوبتها التقنية عىل قدرة استيعاب القارئ درجة  ومتفاوتا يف، معقدا وتقديام خمترصا

 يعىل حد علم ذلك هم منواأل، العليا وطالب الدراساتخاصة الطالب اجلامعيني 
عربية ال ونامذجه باللغةال ٌيوجد كتاب مدريس ٌمتخصص يف جمال النمو االقتصادي 

مقدمة يف النمو "مع زرواط) بعنوان حواس ( هباستثناء الكتاب الذي نرش

 . 2018عام  "االقتصادي
و دراسة موضوع النمليف ظل هذه احلاجة املاسة لكتاب ٌمتخصص إذن،              

 وحتى العلومجمال االقتصاد  والباحثني يفاالقتصادي ٌيكتب خصيصا للطالب 
بأسلوب  وتقديم املوضوعمن خالل هذا الكتاب ملء هذه الفجوة  تاألخرى، حاول

 االمكان.  وسهل قدرواضح 
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تدريس املقررات التعليمية للطالب ٌيستخدم لتم تصميم الكتاب كمرجع            
العليا يف مقاييس النمو االقتصادي، االقتصاد الكيل،  دراساتوطالب الاجلامعيني 

االطالع عىل نصوص عرب ، حيث ٌيفرتض االقتصاديةوالتنمية االقتصاد الكيل املعمق 
حول نظرية النمو  ومعرفة معقولةهذا الكتاب أن يكتسب الطالب كفاءة 

مل أن حيفز هذا هلم سهولة الوصول للمواد احلديثة عىل أ وأن ٌتتيح، واستخداماهتا
يجد الباحثون هذا الكتاب قيام كام سالعديد من األفكار اجلديدة.  استخالصلدهيم 

 وٌيمكن اعتامدهكمرفق ملعاجلة املقاالت األصلية حول املوضوع بشكل أفضل، 
. وألغراض تنبؤيهكمرجع يف جمال االقتصاد القيايس إلجراء االختبارات التجريبية 

ا الباحثني االقتصاديني املنخرطني يف تقديم املشورة الكتاب أيض ويستهدف هذا
هلم هذا  واملعادالت ٌيتيحفمع االستخدام املتقن للنامذج ؛ بشأن سياسة النمو احلكومية

. النمو االقتصادي األساسية اٌملساعدة عىل تصميم سياساتالنظرية الكتاب النامذج 
 م يف هذا الكتاب. جيد املهووسون بالرياضيات شيئا ما يروق هل قد أخريا

لالستفادة من هذا الكتاب، ٌيفرتض أن القارئ عىل دراية بمبادئ االقتصاد            
 وأن يكونمعرفة ٌمسبقة بنظرية النمو،  وال يتطلبأمر مفروغ منه) واجلزئي (الكيل 

واالحصاء ٌملام بشكل جيد باألدوات الرياضية اٌملفيدة حلساب التفاضل، التكامل 
رياضيات (لغة امد نامذج النمو االقتصادي بشكل شبه ٌمطلق عىل الالعتوهذا 

البد أن ُنؤكد أن الرياضيات ليست سوى أداة ٌتستخدم لكن ، )االقتصاد احلديث
للغاية: فالرياضيات تتواصل مع  لفهم الظواهر يف العامل احلقيقي إال أهنا أداة مفيدة

ام أهنا تفسح املجال بشكل ن غامضة عند استخدام الكلامت فقط، كأفكار غالبا ما تكو
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يستخدم هذا  األساس وعىل هذا، بيانات العامل احلقيقينة النامذج كميا بأفضل ملقار
تضمني فصل مع شكل مفرط يف التحليل االقتصادي ب ةالرياضياألدوات الكتاب 

دمة عىل طول نصوص ستخالقارئ عىل فهم بعض املفاهيم الرياضية املٌ  ٌيساعدملحق 
عموما دعم الرياضيات بتفسريات لفظية حتى ال  تني مع ذلك حاولهذا الكتاب، لك

 يشعر غري امللم بالرياضيات باالرتباك. 
ي يف جمال النمو االقتصاد بحوثوالهذا الكتاب حصيلة سنوات من التدريس             

كون أأن  اجاهد تبشكل غري رضوري، حيث حاول شامال كونأفيه أن  تأرد
، اخلطوات عند القيام بذلك وعدم جتاوزللغاية بشأن االشتقاقات الرياضية  اواضح

 وه آخر)إن مل يكن شيئا ( املجالٌيميز هذا الكتاب عن الكتب األخرى يف هذا  وربام ما
بربهنة أكرب عدد من املعادالت  معمق واالهتامم بشكلبساطة اخلطوات التي يتميز هبا 

 فهم املنطق وراء هذه العالقات.  من كن القارئ التي متٌ 
الفكر  وسهال لتطورٌيتيح تسلسل قراءة الفصول للقارئ فهام منطقيا، سلسا            

متدرجة من التعقيد  وينقله ملستوياتاالقتصادي يف جمال نظرية النمو االقتصادي، 
للنامذج األكثر تطورا.  (من األكثر سهولة إىل األكثر تعقيدا) تزداد مع تغطية النصوص

عىل تقديم  تاملستطاع، ٌأجرب ومنظم قدراحلفاظ عىل كتاب منهجي  ومن أجل
ستحالة (عىل األقل ال انظرجمال نظرية النمو  وشهرة يفاإلسهامات األكثر شيوعا 

يف جمال  وأبعاد متشعبةصعوبة) إدراج كل اإلسهامات النظرية التي أخذت نواحي 
أدبيات النمو االقتصادي يف  "العمود الفقري"يم نامذج ٌتعترب تقد تالنمو، لذا حاول

القارئ حتيز الكتاب بشكل واضح اجتاه النهج النيوكالسيكي  وربام سٌيالحظ السائدة.
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تفوق أداء هذا النهج عىل مجيع لره االجتاه له ما ٌيرب ولعل هذايف تفسري عملية النمو، 
 ناء نظرية االقتصاد الكيل احلديثب أساسليب األخرى، كام أنه ٌيمثل حجر األسا

تارخيي  من منظورحول النمو االقتصادي، لكن ألي مقرر تعليمي  ومرجعا أساسيا
 رشك بعض مناهج النمو البديلة الستيعاب فهم هذه الظاهرة بشكل أوسع.أُ مقارن 

بعد إدراج فصل متهيدي يتم فيه مراجعة أساسيات النمو االقتصادي (كيفية            
 االقتصادي النمو تارخيي لتطور مناهج وتقديم موجزسابه، املفاهيم املرتبطة به...) ح
استيعاب األسس عىل القارئ  تساعدتأسيس خلفية كافية لهذا الفصل  هيدف-

هذا الفصل أمهية النموذج ُيظهر نامذج النمو االقتصادي ( والرياضية لقراءةاملفاهيمية 
يتم تقسيم الكتاب جلزأين رئيسيني يتكون كل جزء -الكتاب) التحليل يف  وٌحيفز بقية

  فصول:  ثالثمن  وكل بابمن بابني 
ٌتؤكد عىل  التي يف اجلزء األول من الكتاب، يتم عرض نامذج النمو اخلارجي           

الباب األول لنامذج ، حيث تطرق ملصادر النمو عىل املدى الطويل الطبيعة اخلارجية
 Harrod-Domarر بشكل خارجي: النموذج الكينزي لـ نمو ٌحتدد معدل االدخا

 Uzawa(الفصل الثالث) و Solow-Swan(الفصل الثاين)، النامذج النيوكالسيكية لـ 
(الفصل الرابع). بعد ذلك، يتعامل الباب الثاين مع نامذج ٌحتدد االدخار بشكل داخيل: 

 Diamondو س)اخلام (الفصل Ramsey-Cass-Koopmansنامذج سلوك األمثلية لـ 
الفصل ( Kaldor-Pasinettiالنيوكينزي لـ  ونموذج التوزيع السادس)(الفصل 

 السابع).     
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يف اجلزء الثاين من الكتاب يتم تقديم نامذج النمو الداخيل األساسية ترشح             
يبدأ ، و طويل اآلجل داخل النظام والنمو االقتصاديمصادر التقدم التكنولوجي 

ول من هذا اجلزء بتقديم اجليل األول من نامذج ُتؤكد عىل دور تراكم رأس الباب األ
(الفصل الثامن)،  Rebelo –Barro لـ AKاملدى: نامذج  طويلاملال يف توليد النمو 

(الفصل التاسع)  Frankel-Arrow-Romer ـلمع اآلثار االنتشارية  AKنامذج 
يف حني ٌيركز ، (الفصل العارش) Uzawa-Lucasرأس املال البرشي لـ  ونامذج تراكم

عىل االبتكار: نامذج  ري التكنولوجي الداخيل أو القائمالباب الثاين عىل نامذج التغ
لـ  الشومبرتي)، نامذج النمو ادي عرشاحل(الفصل  Romerتوسيع األصناف لـ 
Aghion – Howitt ) ثاين عرش) و أخريا نامذج التغري التكنولوجي اٌملوجه لـ الالفصل

Acemoglu  ثالث عرش). ال(الفصل 
تكاليف. يف ال خيلو من  تهاتبع والنهج الذيال ٌيوجد غذاء جماين يف االقتصاد             

أدبيات النمو  الوقت احلارض، يتضمن الكتاب أهم النامذج األساسية املشهورة يف
ار آمل يف لطبيعة الديناميكية هلذا املجال الذي يتغري باستمرل انظراالقتصادي، لكن 

رحب أكام ، إن شاء اهللا اٌملقبلةوالسنوات بعاد عديدة خالل األشهر ألتوسيع الكتاب 
فيه نقائص ٌتوجد هذا الكتاب نظرا ألنه عمل برشي  وتعليقات حولبأي مالحظات 

بعض األقسام غري واضحة بشكل تام للقارئ. إذا  وقد تبدو، غري مقصودة)وأخطاء (
رساهلا عرب إات عىل أي من هذه األسطر، ٌيرجى اقرتاحكان لديكم أي تعليقات أو 

 الربيد اإللكرتوين عىل العنوان الوارد آخر هذه الكلامت. 
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ر) اجلزائومستغانم (تيارت  اتجامعمن طالب يف األخري، ممتن جدا ألجيال            
بشدة إلعداد هذا  ومقاييس ذات الصلة حفزين مقياس نامذج النمو يدرسوا عند

يف حتسني عرض  وردود أفعاهلمب خصيصا هلم، حيث سامهت تعليقاهتم الكتا
هم السبب الرئييس  "واملستقبليف املايض "ٌطالبنا  ويف النهايةالناجتة،  وحمتوى املادة

 لكتابة هذا النص. 
     

  أم حواس                                                                                                                  
                                                                                                                
(amine.haouas@univ-tiaret.dz)                                                                   

م 2021-هـ1442 ، رمضانالجزائر     
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  الفصل األول
 أساسيات النمو االقتصادي

  
 
 

 واالجتامعية كمسألةتفسري الظواهر االقتصادية إىل يسعى االقتصاد كعلم اجتامعي 
 بعض االقتصاديات وملاذا تنموجد فقرية،  وبعضها اآلخرملاذا بعض البلدان جد غنية 

عياري عىل يعمل االقتصاد من منظور م ال تنمو عىل اإلطالق؟ والبعض اآلخربرسعة 
: واالجتامعيةتقديم أسس نظرية للسياسة الواجب إتباعها حلل املشاكل االقتصادية 

حتقيق استقرار األسعار، تقليل البطالة  هو أليس اهلدف اجلوهري للسياسة االقتصادية
، توفري فائض واألجنبية، ميزانية حكومية متوازنة، احلد من الديون املحلية والفقر

التجارة  واالنفتاح عىلإزالة التدخالت احلكومية  العجز، احلساب اجلاري أو
 الدولية...الخ 

أيا من هذه األهداف ليس مهام يف حد ذاته ما مل يتوافق مع اهلدف الرئييس              
مل يثبت وجود  : فام"والتنمية االقتصاديةتعزيز النمو "للسياسة االقتصادية املتمثل يف 
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، لن تكون ذات مغزى والنمو االقتصاديه العوامل هذ ومرضية بنيصلة مقنعة 
 ف للسياسة االقتصادية.كهد

 ببساطة اجلواب حسنا، أن هنتم به؟ وملاذا جيبملاذا النمو االقتصادي جد مهم،            
معيشتنا. يف سعيه املعمق ملعرفة مصادر  وحتسني مستوياتألنه السبيل الوحيد لرفع 

 هذه احلقيقة بقوله: )Easterly William )2001 :03النمو االقتصادي، ٌيؤكد 
سكان ال ويٌقلل نسبةألنه يجعل الفقراء أفضل حاال ] االقتصادي والنم [بهنهتم ..."           

من  وسيشرتون املزيدبه ألن األغنياء سيأكلون أك  م.... نهتالذين يٌعانون من الفقر

  "....األدوية ألطفالهم
أمهية عن  أن تقاسم الكعكة ال يقل كال شسني مستوى املعيشة، من أجل حت            

عدم املساواة يف قنعة بأن النمو االقتصادي ٌيؤدي لليس هناك أدلة منمو حجمها، لكن 
أن الفقر حقيقة د من الدراسات التجريبية زيع الدخل. بدال من ذلك، ٌتوثق عدتو

بات درجة عدم املساواة يف ثافرتاض بألنه حتى  ينخفض مع زيادة النمو االقتصادي
إال إذا حقق االقتصاد نموا رسيعا مع  حالأفضل واألغنياء بالدخل لن يعيش الفقراء 

حدة الفقر،  إحدى طرق ختفيضُتعترب إعادة توزيع الدخل صحيح أن . الوقتمرور 
 الطريقة الثانية األهم تتمثل يف ترسيع وترية النمو االقتصادي.إال أن 
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  االقتصادي؟ما هو النمو  .1

اسأل أي صانع للسياسة االقتصادية يف أي مكان يف العامل حول اهلدف            
.هذا صحيح. بإلقاء .."النمو االقتصادي"سيكون جوابه عادة  :الرئييساالقتصادي 

معدالت اخلاصة ببيانات التستطيع التعرف عىل  اليومية عىل الصحفنظرة رسيعة 
يف املستقبل، لكن ما هو بالضبط  هانمو آفاقواديات ملختلف االقتصالنمو األخرية 

 هذا النمو االقتصادي؟
نصيب الفرد من الناتج مستوى تغري " هعباراتيقيس النمو االقتصادي بأبسط            

زمنية أو الدخل خالل فرتة  )Gross Domestic Product, GDP(املحيل اإلمجايل 
 مقارنة بالسنة املاضية أو الربع احلايل من السنة : عىل سبيل املثال السنة احلالية"معينة

ن النمو االقتصادي إديسمرب)....–مقارنة بالربع السابق(أكتوبر مارس)-(جانفي
 ة(القيمة السوقية اٌملعدلاحلقيقي GDPاحلاصلة يف نصيب الفرد من  الزيادةيعني تلك 

ما خالل فرتة زمنية) ملجموع السلع و اخلدمات النهائية املنتجة داخل بلد  من التضخم
عيشة ممستوى  تطور النمو االقتصادي التي تقيس تطور مستوى املعيشة. نعم يقيس

يميل الرفاه  GDPن ا يعني بزيادة نصيب الفرد مم بلد ما خالل فرتة زمنية حمددة،
فرد تلك البلدان ذات أعىل نصيب ( ثراءاالبلدان األكثر ٌحتقق الرتفاع: لاالقتصادي 

 اسكاهنمن البلدان الفقرية، كام يتمتع هية مادية أعىل يف املتوسط رفا )GDPن م
من  محاية أكرب أطول،حياة  االستهالك، زيادة األمن الغذائي،بمستويات أعىل من 
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من  واحلرب هذاحدوث العنف  إمكانيةوانخفاض  والكوارث البيئيةاألمراض 
لتعبري بارتياح أكرب عن ل جانب. من جانب آخر، يميل سكان املجتمعات األكثر ثراءا

 ...). واحرتام الذاتتتعلق بالتقييامت الذاتية حلياهتم (احلرية، الديمقراطية  مطالب
ن م ونصيب الفرداحلقيقي  GDP مؤرشاتيستخدم االقتصاديون عادة ما            

GDP املعيشة  ياتاألداء االقتصادي، مستوحول  اتإجراء مقارنبغية  احلقيقي
التغري املئوي "أنه  . هنا ٌيعرف النمو االقتصاديبني البلدان قتصاديةوالتنمية اال

: إذا أردنا قياس مدى "احلقيقي GDPن م نصيب الفردلاحلقيقي أو  GDP لـالسنوي 
عرب النمو االقتصادي هنا عن تلك الزيادة احلاصلة رسعة توسع االقتصاد اإلمجايل، يٌ 

 GDPنمو ( احلقيقي GDPفرد من احلقيقي، يف حني يعكس نمو نصيب ال GDPيف 

 أو بلد ماالسكاين) مدى تطور متوسط مستوى معيشة احلقيقي أرسع من النمو 
 متوسط مستوى الرفاهية املادية.

  الرياضيات لغة نظرية النمو .2

يقوم هذا القسم بإجياز بعض املفاهيم املفيدة ملعاجلة مسألة النمو االقتصادي            
البسيطة،  وحساب الفروقمسائل كتابة املعادالت التفاضلية ب خصوصا تلك املتعلقة

املنفصل  الزمن واملستقبلية يف وقيمها احلاليةفضال عن املفاهيم املرتبطة بمعدل النمو 
 .واملستمر
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 واستخدام الرياضياتالنموذج االقتصادي  .1.2
كل نموذج ُيصبح النامذج الرياضية عبارة عن اختصارات لواقع أكثر تعقيدا...            

إذا ما ُخصص  مفيدايكون  أالُيمكن  ومع ذلكمفيدا للغرض الذي ُخصص له، 
ر تعقيدا أنه أكثر نفعا: عالوة عىل ذلك، ال يعني وجود نموذج أكث ألغراض أخرى.

بشكل أفضل ٌحتاول إثباهتا بعض احلقائق نامذج تستند عىل افرتاضات بسيطة  ٌتظهر قد
 ر تعقيدا.أكثأخرى أو دحضها نامذج 

حيث  تقديم تلك النامذج،يف ت هي اللغة (الرسمية) املستخدمة الرياضيا             
يف درجة ودة بني املتغريات املختلفة املتصف املعادالت الرياضية العالقة املوج

األدوات  استخدامويسمح ، ٌجمردا جلزء من االقتصاد أو كلهالنموذج بوصفه متثيال 
املتغريات الداخلية بسلوك تغري  وحتليل تأثررنات عملية الرياضية بإجراء مقا

املتغريات اخلارجية. عىل هذا األساس، هتتم نظرية النمو االقتصادي بدراسة السلوك 
 املتصلعمليات التغري عرب الزمن يف كال اجلانبني  وتتعامل معالديناميكي لالقتصاد 

لفهم طبيعة البسيطة  ت الفروقوحسابانستعني باملعادالت التفاضلية ، لذا املتقطعو
ا عىل سبيل املثال، لدينا توازن الدخل/االنفاق القتصاد مغلق م: النامذج الديناميكية

 ملعادلة التالية:ايف ظل غياب التدخل احلكومي وفق 
Y C I  

نفرتض أن االستثامر            Iون رأس املالُيساوي زيادة خمز K : 
I K  
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إذا افرتضنا أن مستوى معني من خمزون رأس املال ُيستخدم دائام إلنتاج وحدة             
من الناتج Y:فإن 

1Y K


 
 ا يعني أن: م           

1Y K


   
خرى. من جانب آخر، ٌيفرتض أل ومن سنةد من مستوى آلخر ينمو االقتصا            

خالل  وغري املستهلكأن مصدر رأس املال اجلديد يتأتى من جزء دخل(الناتج)اُملدخر 
نحو االستثامر هناية تلك الفرتة (السنة): إذا كان والذي ُيوجهتلك الفرتة  sذلك 

 )K( حجم خمزون رأس املال واٌملدخر لزيادةاجلزء الثابت من الناتج غري اُملستهلك 
 فإن: 

K sY  
 بدمج املعادلتني السابقتني نحصل عىل:           

sY Y


  
 عن وجود عالقة مبارشة بني "التفاضلية من الدرجة األوىل"ة ُختربنا هذه املعادل           

 Yو Y-تحديد مثل هذه العالقات بدقة.هتدف نظرية النمو االقتصادي ل 
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/هلذه املعادلة بافرتاض حل عدديإعطاء  ناٌيمكن              0.05s v مة أوليةوبقي 
للناتج 0 50Y  ، الطريقة التكرارية أو  :حلل هذه املشكلةبطريقتني ثم نستعني

 الطريقة العامة.
  الطريقة التكرارية 

0.05Y                                                   لدينا:                Y  
                        1 0.05t t tY Y Y   

                       1 1 0.05t tY Y   
                                 1 1.05t tY Y  

قيموفق             t :املختلفة، نحصل عىل اجلدول التايل 
 1 0
1.05Y Y                                               1t  
 
  
 

2 1

2 0

2
2 0

1.05

1.05 1.05

1.05

Y Y

Y Y

Y Y







 
2t  

 
  
   
 

3 2

3 1

3 0

3
3 0

1.05

1.05 1.05

1.05 1.05 1.05

1.05

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y









            
3t  

 
  
   
 

1

2

3

0

1.05

1.05 1.05

1.05 1.05 1.05

1.05

n n

n n

n n

n
n

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y















      

t n 



       االقتصادي اذج النمو   8
 

 

 : بشكل عام           
  01.05 t

tY Y 
قيمة علمناإذا             0Yُيمكننا إجياد قيم، األولية tYٌيبني . املختلفة بداللة الزمن

ملتغرياقيم اجلدول أعاله  tY يةيف فرتات زمناملختلفة t،1( وُيظهر الشكل خمتلفة .

 تطور هذا املتغري عرب الزمن. )1

 
). تطور املتغ 1. 1الشكل ( tY.عرب الزمن  
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  الطريقة العامة 

لدينا يف مثالنا             1 1.05t tY Y واحلد الثابت cٌيساوي إذن، . اوي الصفرٌيس
ٌيساوي احلل املتجانس وفق فعادلة اخلاص قيمة الصفر، أما احلل العام هلذه امل حللا
 لصيغة التالية:ا

  01.05 t
tY Y 

ٌيمكن استخدام النموذج إلظهار تساوي صايف االستثامر بمعدل نمو خمزون            
املال: إذا كانرأس املال مرضوبا بمستوى خمزون رأس  I K و K ينمو

بمعدل gأن ةنبره ناٌيمكن I gK: 
 ننطلق من املعادلة الديناميكية ملخزون رأس املال يف الزمن املنفصل:           

 0 1 t
tK K g  

1tعندما يكون             : 
   1

1 0
0

1 1KK K g g
K

     
 أخذ اللوغاريتم: ب           

   1 1

0 0

log log 1 log 1 log 1K Kg g
K K

   
        

   
 

نألو             /K Kو g :ليست أعدادا كبرية، فإن 
K g K gK
K


    
وألن            I K : 
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II gK g
K

   
 طاملا أنبنفس معدل نمو صايف االستثامر: خمزون رأس املال  نموٌيمكن إظهار               

 gمعدل ثابت و I gK :نجد 
I g K I gI
I g
I

     



 

 أن: برهناوبالتايل             
 0 1 tI K gK gK g     

 هذه العالقة يف الزمن املستمر(املتصل)أيضا: إذا علمنا أن صايف االستثامرنثبت            
 I K و Kنمو بمعدل ثابتي gمع I gK سينمو خمزون رأس املال ،

 مكن التعبري عنه كاآليت: بمعدل تناسبي ثابت يٌ 
0

gt
tK K  

 بأخذ اللوغاريتم:             
0log log t

tK K g  
نوأل             0K لدينا: بداللة الزمن، التفاضلأخذ بوثابت 

log 1d K dt dKg g
dt dt K dt

   
 لذلك:           

K g K gK
K
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طاملا أن             I K : 
II gK g
K

   
خمزون رأس املال بنفس معدل نمو صايف  نمومرة أخرى، ٌيمكن إثبات            

االستثامر طاملا أن g وألنثابت I gK  : 
I gK I gI
I g
I

  



  
 

 أن:  وعليه برهنا           
0

gtI K gK gK    
تغرياملبشكل عام، إذا كان             x :ٌيساوي 

gtx a  
 ذا املتغري عرب الزمن ُيساوي: فإن تغري ه           

gtdxx ga
dt
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  قياس النمو .3

البيولوجيا االقتصاد، العلوم الكمية كٌتستخدم معدالت النمو يف مجيع جماالت            
...يف االقتصاد، من األمثلة عىل استخدامات معدالت النمو نذكر معدل الفيزياءو

سنويا هذا يعني أن املستوى العام لألسعار  % 3م إذا كان معدل التضخ: التضخم
يتزايد عدد السكان : معدل النمو السكاين هو مثال آخر سنويا. % 3يرتفع بنسبة 

يف االقتصاديات املتقدمة يف العامل. يف هذا الكتاب، هنتم بقياس معدالت  %1بنسبة 
 بلدان.ألداء االقتصادي عرب الل ) كمؤرشGDP(أو  GDPنمو نصيب الفرد من 

افرتاض بألنه  تمعدل النمو مع مرور الوق ثباتعىل طول النص، نفرتض           
ثبات معدل تغري أو نمو متغري ما من السهل حساب قيمه املستقبلية فضال عن قيمه 
احلالية أو حتى يف املايض. رياضيا، ٌيمكن حساب معدالت النمو يف الزمن املنفصل 

 املستمر. ويف الزمن
  الزمن املنفصل  واملاضية يفمو، القيم الحالية . الن1.3

ٌيمثل املتغري GDPإذا كان              Y فإن معدل نموه بني وحدات زمنية حمصورة بني
 :هو 1و 0

                     1 0

0

Y Yg
Y


 
 عىل: نحصل           
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 1

0

1Y g
Y

  
                          و                             1 01Y g Y  

ثبات معدل النمو وعىل افرتاض            g،ٌيصبح بعد الفرتة فرتة بعد فرتة t : 
  01 t

tY g Y  
  لية يف الزمن املنفصل . القيم الحا1.1.3 

إذا شهد املتغري بشكل عام،             x الزمننموا بمعدل ثابت عرب )g(  فإن قيمته
0tيف الفرتة  ٌتساوي 0x1قيام يف الزمن وبالتايل يأخذt ويف الفرتة t: 

:                                       1الفرتة  1 0 1x x g  
t                                       :الفرتة  0 1 t

tx x g  
ض أن ميزة مركب النمو حتدثاآلن نفرت            k:نفرتض أن  مرة خالل العام

الزمن tفإن: سنوات،ٌمقسم ل 

1:                                            1الفرتة  0 1
kgx x

k
   
 

 

t           :                                 0الفرتة  1
kt

t
gx x
k

   
 

 
الحظ أن            k ٌاألسابيع أو األيام: إذا اجته مثل عدد األشهر،قد ي k نحو ما

الهناية kن املتصل.مع الزمنتعامل  يف هذه احلالة نصبح 
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  . القيم األولية يف الزمن املنفصل2.1.3

ٌمتثل القيمة االبتدائية للمتغري             x0قيمته عند الزمنt  ، احلصولوٌيمكن 
عىل هذه القيمة 0x  :من الصيغة السابقة 

 0 1
t

t
xx
g




 

 أو يف حاالت أخرى:          
0

1

t
kt

xx
g
k


  
 

 

  .معدل النمو يف الزمن املنفصل 3.1.3

نموالحلساب قيمة معدل             g:لدينا ، 

   0
0

1 1t t t
t

xg x x g
x

 
      

 
 

 يليه:           

 
0

0

1

1

tt

tt

xg
x

xg
x

 
   

 

 
   
 

 

ءا بـ بد             01 t
tg x x :ُيمكن كتابة 

0
0

1 1
kt kt

t
t

xg gx x
k k x
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 بأخذ اللوغاريتم نحصل عىل:           

0
0

0

log 1 log log 1 log log

log loglog 1

kt
t

t

t

xg gkt x x
k x k

x xg
k kt

             
    

   
 

 

إذا افرتضنا قيمة            /g kليست كبرية جدا، ٌيمكن كتابةlog 1 /g g k
k

   
 

: 
0log logtx xg

k kt


 
 ٌيساوي معدل النمو: إذن            

0log logtx xg
t


 
و نسبة ما 4.1.3   . معدل 

كام أرشنا سابقا، عادة ما ٌيستخدم نصيب الفرد من الناتج كمؤرش لقياس             
عىل عدد  ج الوطنيالرفاهية املادية لسكان بلد ما. هذا املؤرش عبارة عن قسمة النات

ليكن من املفيد تعلم كيفية حساب معدل نمو نسبة متغريين:لذا  السكان، Y هو
GDP و P،ٌيمكن التعبري عن نصيب الفرد من  عدد السكانGDP ليكن)y وفق (

 آليت:ا
t

t
t

Yy
P

 
معدل نمويكون             yبني الفرتتني 1t و t  : 
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1 1

1 1

1

1

t t

t t

t t

t t

y y
y y
y y
y y

 

 


 


 

 

 للتعبري عن نصيب الفرد من الناتج بداللة مكوناته، لدينا:           

1 1

1

1

1 1

1

1

t

t t

t t

t

t t t

t t t

Y
P y

Y y
P
Y P y
Y P y

 





 


 


 

 

 رتتب عىل ذلك:ي           

1 1

1 1

1

1
1

1

t

t t t t

tt t t

t

Y
y Y P Y

Py Y P
P

 

 







  




 

ليكن             gمعدل نمو الناتج و n،معدل نمو نجد و عليه  معدل نمو السكان
 نصيب الفرد من الناتج: 

1

1

1 1
1

1

t

t

t

t

y g
y n
y g n

y n
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  تطبيق عددي 

: لدينا قيمة 2018و 1960ط معدل النمو السنوي بني عامي ٌنريد حساب متوس           
GDP  مليون (و.ن)  21929بعد أن كان  2018(و.ن) عام  مليون 191479بلد ما هو

 ). بتطبيق الصيغة التالية:2004(بأسعار عام 1960عام 
 58

2018 1960

2018 5858

1960

1

1914791 1 0.038
21929

GDP GDP g

GDPg
GDP

 

   
         

  

 

 سنويا. % 3.8نحصل عىل معدل نمو ٌيساوي            
 تإذا أردنا حساب معدل نمو نصيب الفرد من الناتج، ينبغي معرفة قيم معدال            

 عىل الرتتيب). بتطبيق املعادلة % 3و % 5(ليكن  وعدد السكاننمو الناتج الكيل 
 نحصل عىل:

1

0.05 0.03 0.02 0.0194
1 1 0.03 1.03

t

t

y g n
y n

  
   

 
 

 سنويا. % 1.9بمعدل  GDPنصيب الفرد من  ينمو           
مهية النمو االقتصادي كآلية وحيدة قوية لتوليد زيادات طويلة أن نشري ألالبد            

فروق مستويات املعيشة الناجتة عن  فروقوكذا اآلجل يف نصيب الفرد من الدخل 
تالفات بسيطة حتى بوجود اخوالظاهر ، وبلدان العاملمعدالت النمو يف مجيع مناطق 
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زمنية  وعىل فرتاتالبلدان ني نصيب الفرد من الدخل بمستمرة يف معدالت نمو 
 ظهور فروق كبرية يف مستويات املعيشة بني البلدان.سُتؤدي ل، طويلة

ستدام عرب الزمن عىل مستويات ٌيوضح الشكل التايل األثر املركب للنمو امل           
لفرد من الدخل عنداافرتاضية تبدأ بنفس مستوى نصيب  بلدان 4عيشة م 0t  .     

) بني البلدان عىل مدار %g( النموفروق معدالت كيف أدت ) 1. 2( الشكل ُيظهر
مكاسب النمو أن  رغمالحظ أنه مستوى املعيشة. يف عاما إىل بروز تباين جوهري  50

 عة غري حمسوسة للمستفيدين إالاالقتصادي عىل املدى القصري غالبا ما تكون متواض
 املدى الطويل ٌتصبح ال لبس فيها. كاسبم أن
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 .اآلثار الرتاكمية ملعدالت النمو املختلفة). 1. 2( الشكل

  الزمن املستمر  واملاضية يف. النمو، القيم الحالية 2.3

إىل سنة أو ربع السنة ألنه امتداد زمني عىل  الوقتم قسيٌ يف الزمن املستمر ال            
فرق قيم املتغريٌيمكن مالحظة طول سلسلة متصلة ( x عند أي نقطتني زمنيتني

 ). فقط الطولوٌمتساوية بني فرتات زمنية ٌحمددة وليس 
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 للتعبري عن معدل نمو متغري ما يف الزمن املستمر، البد من إدراج العدد احلقيقي           
 دلة التالية:  : نبدأ من املعا 

0 1
kt

t
gx x
k

   
 

 
 نحصل عىل:           

0 1

gtk
g

t
gx x
k

 
      
 

 

اآلن، إذا اجته            k:نحو ما الهناية نتعامل مع هناية الصيغة التالية 

lim 1
k
g

k

g
k

  
 

 
ممثال بالرمز "العدد النيربي"ملعروف بـٌتساوي هذه النهاية العدد ا             و الذي

 :2.71828ٌيساوي القيمة التقريبية 

lim 1 2.71828
k
g

k

g
k

    
 

 
 
 
 
 
 



 21 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

  . القيمة الحالية يف الزمن املستمر1.2.3

ٌيمكن التعبري عن قيمة            txعندما يؤول k:كالتايل 

0

0

lim 1

1lim 1

kt

t k

gtk
g

t k
g

gx x
k

x x k
g





   
 

 
          
  
 

 

 ببساطة:  والتي ٌتصبح           
0
gt

tx x  
  . القيم االبتدائية أو املاضية يف الزمن املستمر 2.2.3

قيمة يأخذها املتغرينفصل، ٌتشري القيمة االبتدائية لكام رأينا يف الزمن امل             x يف
0t( البتدائيةاالفرتة  ( ٌيعادل خصم قيمة املتغري يف الفرتة وهو ما tهبمعدل نمو 

 بعدد الفرتات املنقضية: امرضوب
0

gt
tx x   

 معدل النمو يف الزمن املستمر .3.2.3
حصول عىل معدل نمو املتغريلل            x،نستعني باللوغاريتم  يف الزمن املستمر

من للتخلص الحظ أن اللوغاريتم الطبيعي لـ .  ٌساوي الواحد الصحيحي 
)log 1( وعليه  : 
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0

0

0

log log log

log log

log log

t

t

t

x x gt

x x gt

x x
g

t

 

 






 

و نسبة ما 4.2.3   . معدل 

لكن هذه املرة يف  GDPمرة أخرى، نقوم بحساب معدل نمو نصيب الفرد من            
الزمن املتصل: Y هو GDP  و P،جيادإمكن يٌ  عدد السكان y ن نصيب الفرد م

GDP  ا ييل:موفق 
Yy
P

 
 :شتقاق هذه املعادلة بداللة الزمنبأخذ اللوغاريتم يتم اال           

     

loglog log log
log

log log log

1 1 1. . .

Yy Y P
P

d y d Y d P
dt dt dt
dy dY dP

y dt Y dt P dt

  

 

 

 

dxxللتبسيط نضع            
dt

وعليه : 
y Y P
y Y P

 
  



 23 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

ليكن             gمعدل نمو الناتج الكيل و n ٌيساوي لذا معدل نمو عدد السكان
 معدل نمو نصيب الفرد من الناتج: 

y g n
y

 
 

  . واملتصلالنمو يف الزمن املنفصل ). 1. 1( الجدول

 الزمن املتصل الزمن املنفصل 
 tالقيمة عند 

0 1
kt

t
gx x
k

   
 

 0
gt

tx x  

القيمة 
 االبتدائية

0

1

t
kt

xx
g
k


  
 

 0
gt

tx x   

معدل نمو 
نسبة 

/y Y P 

   
 

1 1

1 1

/ /
1 /

t t t tt

t t t

Y Y P Py
y P P

 

 

  


 
 y Y P

y Y P
 

  

معدل نمو 
ب رض

.Z x y 
1 1 1 1 1

t t t t t

t t t t t

Z y x y x
Z y x y x    

    
   z y x

z y x
 
  

يف الزمن املستمر عن قيمته يف الزمن  GDPكام ٌيمكن رؤيته، خيتلف معدل نمو             
 .)1.1(اجلدولاملنفصل كام ٌيظهره 
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  قاعدة السبع الذهبية  .3.3

 نفرتض أن:            
 

 

 

0

0

0

1

log log log 1
log loglog 1

t
t

t

t

x x g

x x t g
x xg
t

 

  


 

 

إذا كانت قيمة            g:صغرية جدا فإن 
 log 1 g g  

 يف الزمن املستمر ٌيصبح:           
0
gt

tx x  
 بأخذ اللوغاريتم نحصل عىل:            

0
0

log loglog log log t
t

x xx x gt g
t


    
ساب املدة الزمنية التي قاعدة هامة جدا تسمح لنا بح إىلتقودنا هذه املعادالت            

كي يتضاعف إذا نام اقتصاد ما بمعدل ) GDPيستغرقها متغري ما (نصيب الفرد من 
 بعبارة أخرى، كمتوسط سنوي) % 7أو  % 5،% 3(عىل سبيل املثال %gثابت

يتضاعف املتغريلعدد السنوات املطلوبة  ملعرفةعدة نستخدم هذه القا x. 
نريد معرفة عدد السنوات الالزمة ليتضاعف إنتاج بلد ما إذا كان ينمو بمعدل            
1kأن بام: 5% )،النمو يقيس السنوات)و بغض النظر عن املستوى االبتدائي للناتج 
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لدينا  سنويا. % 5عاما بمعدل نمو  14ٌيمكن هلذا االقتصاد مضاعفة إنتاجه يف غضون 
02tx x: 

     02 1 0.05 2 1.05 log 2 log 1.05 0.7 0.05
0.7 14
0.05

t t
tx x t t

t

       

 
 

  وعوامل اإلنتاجدالة اإلنتاج، محاسبة النمو  .4

(نصيب الفرد من  ٌيركز النمو االقتصادي عىل التوسع طويل املدى للناتج           
فمن الرضوري  التوسع طويل املدى)(النمو  وهبدف حتليلاتج) يف اقتصاد ما، الن

. تنطلق حماسبة " Growth Accountingحماسبة النمو"عرف بـقياسه بإتباع طريقة تٌ 
والعمل) رأس املال (وعوامل اإلنتاج النمو من فكرة وجود عالقة بني التكنولوجيا 

مدخالت (اج اإلنتلتي تصف كيفية دمج عوامل دالة اإلنتاج الكيل اا وفق متثيله نٌيمك
قوم هذا يحجم معني من الناتج.  جطاة) إلنتاعمٌ تكنولوجيا ما  والعمل وفقرأس املال 

تتناول بعض املسائل املتعلقة بدالة اإلنتاج، التي  زء بتقديم بعض املفاهيم األساسيةاجل
 .وعوامل اإلنتاجحماسبة النمو 

 دالة اإلنتاج .4.1

الكيل يف قلب كل نموذج للنمو  "Production Functionدالة اإلنتاج "ع تق           
الدالة أن تتخذ أشكاال خمتلفة اعتامدا عىل تصورها للعالقة  وُيمكن هلذهاالقتصادي، 

قة (من بني تعتمد هذه العال .والناتج الكيل)LوKاحلقيقية بني عوامل اإلنتاج(
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الزراعة،  طة االقتصادية (عىل سبيل املثالاألمور األخرى) عىل مزيج من األنش
الصناعة الثقيلة، الصناعة اخلفيفة كثيفة العاملة، العمليات ذات التقنيات العالية 

من النقاش النظري  الكثريويدور  .وعوامل أخرى)، مستوى التكنولوجيا واخلدمات
 كيفية متثيل عملية اإلنتاج الكيل عىل أحسن وجه. حولادي لنمو االقتصاأدبيات يف 

  دالة االنتاج النيوكالسكية .4.1.1

-Cobbنظرية النمو هي دالة  واستخداما يفشيوعا األكثر إحدى دوال اإلنتاج             

Douglas  ُتظهر ثبات عوائد احلجم: التي املتجانسة من الدرجة األوىل أو 
 1Y K AL   

0مع العلم أن           1 . Y،هو الناتج L،عنرص العمل K رأس املال
و A تكنولوجيا تزيد كفاءة عنرص العمل.ُتعرب عن 
ينا سابقا، ُيعطى معدل التغري النسبي ملتغري ماكام رأ            x:عىل أنه 

 log 1 .
d x dx
dt x dt

 
إذا كان             logd x

m
dt

 :فإن ، 
0
mt

tx x  
إلجياد معدل التغري النسبي للمتغري            Y نأخذ اللوغاريتم يف دالة اإلنتاج ،

 بداللة الزمن: ونقوم باشتقاقها
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log log log log
1 1

1 1 1 11 1

d Y d K d L d A
dt dt dt dt
dY dK dL dA

Y dt K dt L dt A dt

  

  

    

    
 

معدالت نمو عوامل  ةمسامه إىل ٌيقسمأن معدل نمو الناتج  وعليه ُيالحظ           
 االنتاج زائدا التغري التكنولوجي.

 ) v(الناتج نسبة رأس املال إىل  .4.1.1.1
ٌتعترب نسبة رأس املال إىل الناتج معلمة مهمة جدا يف نامذج النمو االقتصادي،            

تفصيل معناها. بالتعريف، ُمتثل هذه النسبة مقياسا إلنتاجية رأس املال من لذلك البد 
 أو االستثامر.

 لدينا:     
Kv
Y

 
مقلوب متوسط إنتاجية رأس إال هي ما نسبة رأس املال إىل الناتج  الحظ أن            
Y/( املال K:( 

1 Y
v K
 

 اإلنتاج:ُتقدم نسبة رأس املال إىل الناتج إشارة عىل كثافة رأس املال يف عملية            
نسبة وجود vزيد من رأس املالني احلاجة ملأكرب يع K إلنتاج نفس كمية
الناتج Y رب البلدان لسببني: إما هذه النسبة ع األسايس، ختتلف. يف نموذج النمو
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نتج خليطا خمتلفا من إنتاج نفس السلع أو ألهنا تٌ يف تقنيات خمتلفة البلدان  الستخدام
بإنتاج الذرى باستخدام يف بلد ما ع. عىل سبيل املثال، حينام يقوم املزارعون السل

يها املزارعون يعتمد ف بلدالناتج أعىل بكثري من اجلرارات تكون نسبة رأس املال إىل 
نتج حصة كبرية من يٌ  بلدويف ، يستخدمون األدوات اليدويةعامل عىل عدد كبري من 

البرتوكيامويات  صناعات السيارات،كلب آالت أكثر (تتط املنتجات الكثيفة رأسامليا
تكون )واحلديد v صناعات النسيج، ك( نتج منتجات كثيفة العاملةيٌ  بلد آخرأكرب من

). يف املامرسات العملية، عندما ٌيقارن االقتصاديون واأللبسةالزراعة القاعدية 
قيمة vرية إىل قياسها الفعيل يف العامل احلقيقي ٌيمكن أيضا أن تتغري نسبة ٍرأس النظ

يف الكفاءة، حيث تدل القيمة  وظ لسبب ثالث: االختالفاملال إىل الناتج بشكل ملح
الكبرية لـ vملال بشكل ٌمنتج قدر م رأس استخد إنتاج أقل كفاءة عندما ال يٌ إىل

 وعمليات إنتاجنع حيتوي عىل الكثري من اآلالت اخلاملة (العاطلة) مصاإلمكان: ف
غري منظمة بشكل جيد يتميز بنسبة رأس مال إىل ناتج عالية مقارنة بمصنع أكثر كفاءة 

 يف التنظيم.
رأس املال إىل الناتج املتزايدة لنسبة الغالبا ما يقوم االقتصاديون بحساب            

هذه النسبة إنتاجية  تقيس لذا ات رأس املال عىل اإلنتاج،وحد ةدايلتحديد تأثري ز
الزمن، نحصل  بداللة واشتقاقهرأس املال اإلضايف. بأخذ اللوغاريتم هلذه املعادلة 

 عىل معدل نمو نسبة رأس املال إىل الناتج:
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log log log

log log log

v K Y

d v d K d Y
dt dt dt

 

 
 

بح معدل نمو نسبة رأس املال باستبدال معدل نمو الناتج بصيغتها السابقة، ُيص            
 :ٌمساو إىلإىل الناتج 

         log log log log
1

d v d K d L d A
dt dt dt dt


 

    
 

 
إذا نام عنرص العمل و كفاءته بمعدالت لتكن           nو gالرتتيب عىل 

)0
nt

tL L 0و
gt

tA A ساوي: معدل نمو نسبة رأس املال إىل الناتج يٌ  )، فإن 
     log log

1
d v d K

n g
dt dt


 

    
 

 
 خمزون رأس املال خالل فرتة معينة: ُيعرب صايف االستثامر عن صايف زيادة            

dK K
dt

  
واستثامر ن يف املقابل يتم ادخار لك ٌهيتلك كل فرتة، )( جزء من رأس املال          

 صايف االستثامر ُمساويا:  وبذلك ُيصبح )s( من الدخل جزء
dK sY K
dt

  
 عىل معدل نمو خمزون رأس املال: نحصلمن هذه املعادلة          

 log1 d KdK Y ss
K dt K dt v
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ساوهيا يف معادلةباستبداهلا بام يٌ              log /d v dt: 
   log

1
d v s n g
dt v

           
 

 عىل:  ل)، نحصإذا بقيت نسبة رأس املال إىل الناتج ثابتة(مستقرة           
   log

0 1

0

d v s n g
dt v

s n g
v

sv
n g

 






           
     
 


 

 

عربتٌ  حيث           vاحلالة "ى الطويل أو يف عن نسبة رأس املال إىل الناتج عىل املد
. الحظ أن عالقة نسبة رأس املال إىل الناتج يتم اشتقاقها من دالة االنتاج مع "املستقرة

 تقدم تكنولوجي ٌيعرب عن زيادة كفاءة عنرص العمل:
 1Y K AL   

  :الشكل من Cobb – Douglasنتاج إإذا افرتضنا دالة           
   1t t tY K L  

 ٌتصبح نسبة رأس املال إىل الناتج عىل املدى الطويل:           
sv

n 
 


 

 : ن)، فإv(الثابتة إذا تعامل اقتصاد ما مع هذه العالقة          
t tK v Y 
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 دالة االنتاج كاآليت: التعبري عن  وبالتايل ٌيمكن            
   

   

   

    

 

1

1

11

1
1 1 1

1

.

.

t t t

t
t

t

t t

t t

t t

Y v Y L

Y v L
Y

Y v L

Y v L

Y v L

 

 



 


  








 

  

 











 

  عوائد الحجم .4.1.1.2

غري املوسع يف التغري احلاصل يف اإلنتاج نتيجة الت"ٌتعرف عوائد احلجم أهنا           
رفع )ل%n: إذا أدت زيادة العوامل بنسبة("تكنولوجيا معطاةعملية اإلنتاج وفق 

 Increasing املتزايدة عوائد احلجم "ٌتسمى هذه احلالة بـ )%nج بنسبة أكرب من (النات

ScaleReturn to " و يف حالة ما أدت زيادة العوامل بنسبة (؛n % لزيادة الناتج (
؛ " ScaleDecreasing Return to املتناقصة حلجمعوائد ا " ) ُتسمى%n( بأقل من

 ") ٌتسمى هذه احلالة بـ%nالناتج (أما إذا تساوى مقدار زيادة العوامل مع زيادة 
 ."Constant Return to Scale الثابتة عوائد احلجم

 :Cobb-Douglas ٌيمكن إظهار هذه احلاالت بداللة دالة اإلنتاج من نوع           
, , 0Y AK L     
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ٌحيدد جمموع املعامالت             , ميز دالة اإلنتاج الكيل: عائد احلجم الذي يُ  نوع
إذا كان 1  أما ،املتزايدة تتحقق خاصية عوائد احلجم 1   تتحقق

وأخريا ٌمتثل ،املتناقصة ة عوائد احلجمخاصي 1  الثابتة عوائد احلجم . 
إذا كان عىل سبيل املثال،            0.5 و 0.6  ٌتصبح دالة اإلنتاج من

0.5الشكل 0.6Y AK Lبمعنى رضب كل  % 50تاج بـ عوامل اإلن ت. اآلن إذا زاد
 :1.5عامل بـ 

   
 

 

0.5 0.6

0.5 0.6 0.5 0.6

1.1 0.5 0.6

1.5 1.5

1.5 .

1.5
1.56

A K L

A K L

AK L
Y







 

بسبب  % 56زيادة الناتج بـ سُيؤدي ل % 50هذا يعني أن زيادة عوامل اإلنتاج بـ          
 .املتزايدة عوائد احلجم

 خصائص دالة االنتاج النيوكالسكية  .4.1.1.3
   كاآليت: Cobb-Douglas نوعمن  ةالسيكيالنيوكٌيمكن تقديم دالة اإلنتاج            

  1,Y F K L K L   
يف هذه الدالة، ٌيمكن إحالل عوامل االنتاج عكس دالة اإلنتاج ذات املعامالت            

اإلنتاج مع  ةدايكام تتميز هذه الدالة أيضا بز، ة التي سيتم التطرق إليها الحقاالثابت
زيادة ل ؤديوالعمل ستٌ مستويات مرتفعة من رأس املال تزايد عوامل االنتاج: وجود 
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مع بقاء ( اإلنتاجزيادة االنتاج نتيجة زيادة كمية عوامل ٌتصبح  ذلك، ومع اإلنتاج
أقل فأقل، أو بعبارة أخرى حتمل عوامل اإلنتاج (رأس ) العوامل األخرى عىل حاهلا

هذا أن املشتق األول  يعني. رياضيا، املتناقصة عوائد احلجم ةوالعمل) خاصياملال 
 : "سالبة"يف حني ٌتصبح املشتقة الثانية  "موجبة"لدالة اإلنتاج بداللة العوامل 

 
2 2

2 2

0; 1 0

0; 0

dY Y dY Y
dK K dL L
d Y d Y
dK dL

    

 
 

ا يعني أن زيادة عوامل االنتاج م: ثابتة حجم بعوائدأيضا تتميز هذه الدالة             
نسبةب نتاج بنفس النسبةزيادة االسيؤدي ل   :الحظ أن . 

 
     

   
 

1

11

,

,

,

Y F K L

F K L K L

K L

F K L Y

 

  

   



 



 







 

 

 :"التجانس اخلطي من الدرجة األوىل"بفضل هذه امليزة املعروفة أيضا باسم          
ليكن، الة بداللة نصيب الفرد أو العاملعن هذه الد ٌنعرب 1/ L  : 

 

 

,

,1

Y F K L

Y KF
L L
y f k
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عىل يسار البيان، يتم : ة هندسياٌيظهر الشكل املوايل دالة االنتاج النيوكالسيكي            
 العملوعنرص ثل التوليفات املختلفة لعاميل رأس املال تقديم منحنيات السواء متٌ 

إلنتاج نفس كميات االنتاج 0Yو 1Y(هذه الدوال يف األصل مقعرة) ، أما عىل
 خاصية عوائد احلجم حتمل ج بداللة نصيب العاملتظهر دالة اإلنتا يمني البيان

 لرأس املال. املتناقصة

 
  اإلنتاج النيوكالسيكية. ). دالة1. 3الشكل (

هذا وفق  :Inadaسمى بقانون أيضا، تستويف دالة اإلنتاج النيوكالسيكية ما يٌ            
ة نتاجية احلدية لعوامل اإلنتاج نحو الصفر كلام اجتهت كميالقانون، تقرتب اإل

الهناية كلام اقرتبت الكمية املستخدمة من العوامل نحو  ومتيل ملا، نحو الهنايةالعوامل 
 الصفر:  
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0 0
lim ;lim

lim 0; lim 0

K L

K L

dY dY
dK dL
dY dY
dK dL

 

 

   

 
 

نافسة الكاملة، تعني رشوط امل ويف ظليف دوال االقتصاد الكيل النيوكالسيكية             
، أو ديةع مقابل إنتاجيته احلكفاءة اإلنتاج ضمنيا أن كل عامل إنتاج جيب عليه الدف

 والعائد احلقيقيالبد أن ُيساوي الناتج احلدي للعمل األجر احلقيقي  أخرى بعبارة
عوائد يتميز ب اإلنتاجوألن ٌيساوي الناتج احلدي لرأس املال. البد أن لرأس املال 

- وجهة لعوامل االنتاج، يتم استنزاف الناتج كليا من قبل املدفوعات املٌ الثابتة احلجم
  ": Eulerنظرية "ـُيعرف هذا الرأي ب

dY dYK L Y
dK dL

rK wL Y

 

 
 

            /dY dK rرأس املال و هو معدل الربح أو عائد /dY dL w هو
 عائد العمل.قيقي أو معدل األجر احل

بقسمة طريف هذه املعادلة عىل            Y :نجد 
1K dY L dY

Y dK Y dL
  

 أو             
, , 1Y K Y Le e  

حيث           ,Y xeٌمتثل املرونة اجلزئية لـ Yالنسبة لـب x: 
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,
log.
logY x

Y x Ye
x Y x

  
    

1 
كل عامل إنتاج مع إنتاجيته عائد إذا تساوى معدل تعني هذه املعادلة ضمنيا             

ساوي الواحد صحيح تٌ مل اإلنتاج من الناتج اإلمجايل احلدية، فإن حصص عوا
 ). Eulerنظرية الصحيح وفق  رونات ٌيساوي الواحدهذه امل مجعأن (الحظ 

لدينا ،لكل عامل إنتاجاحلدية  ةاآلن نقوم بإجياد اإلنتاجي             Y Lf k: 
   

   

2

dY KMPL f k Lf k
dL L

f k kf k y ky

     
 

    
 

 :وباملثل            
 

 

1dYMPK Lf k
dK L

f k y

    
 

  
  

 أما املرونات اجلزئية ٌتعطى:            
   

 
 
 , 1 1Y L

f k kf k f kL ye MPL k k
Y f k f k y

  
      

                             و               , .Y K
K k ke MPK f k y
Y f k y

    
 ، ٌيظهر منحنى)1. 4( يف الشكل: ملفاهيم اهلامة هندسيامن املفيد إظهار هذه ا         

  y f k املشتق الثاين لـ املال لرأسومتناقصة إنتاجية حدية موجبة) 
                                                 

  .النمو وعالقتها بمعدلملعرفة طريقة احلصول عىل مرونة دالة اإلنتاج  1أنظر امللحق رقم  - 1



 37 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

 /y k f k  ٌيساوي 2 2/ /y k f k L  وألن 2 2/Y k فمن  سالب
الرضوري أن يكون  f k(اإلنتاجية احلدية لرأس املالمع العلم أن  سالبا أيضا 

  /Y K f k  نقطةيل املنحنى عند أي ٌمتثل م ,k y لدينا نقطة تقاطع مماس .
املسافة بني ارتفاع املحور العمودي: وإحداثياته عىلاملنحنى   f k y وهذه

هييف املحور العمودي  النقطة  kf k ky  ،اإلنتاجية احلدية للعمل وعليه ٌمتثل 
 /Y L y ky    يتم متثيل املرونات  يف املحور العمودي.النقطة إحداثية هذه

اجلزئية , ,,Y K Y Le eعىل املحور العمودي يسار البيان حيث يتم تطبيع yإىل الواحد 
: الحظ أنالصحيح , . /Y Ke y k yٌتساوي kyو  ,Y Leٌتساوي 1 ky. 
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 .اإلنتاجلدالة  واملرونات الجزئيةالهنديس لإلنتاجيات الحدية  ). التمثيل1. 4الشكل (

  دالة االنتاج ذات املعامالت الثابتة  .4.1.2

 Production Function with Fixedلثابتةدالة االنتاج ذات املعامالت ا"            

Coefficients "  نسب تفرض حتديد اإلنتاج وفق نوع خاص من دوال اإلنتاج هي
، أو احلاجة الستخدام رأس املال وعنرص العملحمددة جدا من خمزون رأس املال 

 ثابتة ٌحمددة إلنتاج مستويات خمتلفة من الناتج. والعمل بنسب
مسبقا عضها البعض عوامل االنتاج التي يتم مزجها مع ب تأخذ، وفق هذا املعنى           
 لتايل:اهذه الفكرة وفق  ويتم متثيل حمددةنسبا 
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min ,K LY
v u

   
 

 
حيث             0v ، 0u و /v u ٌحتدد قيم احلصص(النسب)الثابتة للعوامل

نتاجاإلدالة رمز املوجود يف العني وي التي ينبغي استخدامها. min  يل الناتجأن إمجا...
 :والعملاألدنى ملقدار رأس املال ٌيساوي احلد  (اٌملنتج بأكثر كفاءة)

  إذا كانK L
v u
  KY

v
  K LL uY u u

v u
    

  إذا كانK L
v u
  LY

u
  L KK vY v v

u v
   

 ةوتتجاوز العامل، ٌحيدد خمزون رأس املال مستوى اإلنتاج يف احلالة األوىل          
األمثيل. يف احلالة اإلنتاج مستوى تصاد احلجم املطلوب للوصول إىل املوجودة يف االق

وى اإلنتاج حتديد مست يتملذا عترب رأس املال العامل األكثر وفرة يف االقتصاد الثانية، يٌ 
 إذا جتاوز أي عامل احلجم الالزمأنه ٌيمكن القول  عىل أساس عنرص العمل.

) /v u(هذا النوع من دوال اإلنتاج  حسب عىل سبيل املثال، :سيظل الفائض عاطال
مزيد من رأس املال فإن إضافة عامل جدد استثامر مزيد من العاملة دون  ٌأضيفإذا 

ال (اإلنتاج دون زيادة عدد اآلالت يعني وجود عامل غري نشطني حيول دون زيادة 
دون عامل (رأس املال)  مزيد من اآلالتود وج وباملثل، فاع)يشهد اإلنتاج أي ارت

 أخرى مماثلةأكثر لعامل بدون زيادة  استخداموأي إضافيني ينتج عنها آالت معطلة، 
 ."طاقة ضائعة"متثل 
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الثابتة خاصية عوائد خصائصها األساسية، حتمل دالة املعامالت  ومن بني           
قيمة موجبة ثابتة وجود :معني ما يعني زيادة العوامل بنسبالثابتة احلجم   ٌيؤدي

ن النسبةألزيادة الناتج النهائي بنفس النسبة ل /v u .وإحدى اخلصائصال تتغري 
ولذلك إحالل العوامل ن الدوال أهنا ال تسمح بقابلية األخرى املميزة هلذا النوع م

 امالت التقنية الثابتة:بدوال االنتاج ذات املع ُسميت
min , min ,K L K LY

v u v u
K L K Lif
v u v u

 

 

       
   

 
 

منحنيات الكميات املتساوية ملستويات اإلنتاج )1. 5( ُيظهر الشكل            0Y 
و 1Y.يلاملخارج املنحدر ذو  املالحظ أن /v uزيادة باإلنتاج  من املستحيل زيادة

بداللة عدد  ورأس املاليظهر اإلنتاج  أما عىل يمني البيان، أي كمية لعاميل اإلنتاج
 وحدات العمل املشتغلة.



 41 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

 
  اإلنتاج ذات املعامالت الثابتة. ). دالة1. 5الشكل (

إذا كان ،الثابتة اإلنتاج حتمل خاصية عوائد احلجم دالةوألن             1/ L  ٌيمكن
 التعبري عن دالة اإلنتاج بداللة نصيب العامل:

1Yy
L u

  
kمن رأس املال: ونصيب العامل       vk

L u
  

 ذات قيمة ثابتة:–ٌيمكن التعبري عن نسبة رأس املال إىل الناتج      
1Y y

K k v
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  النمو االقتصادي محاسبة   .2. 4

تقوم بمزج  دالة إنتاج كيلكتقوم حماسبة النمو عىل افرتاض التكنولوجيا             
للحصول عىل مستوى إنتاج  ةالرضوري )والعملرأس املال ( اإلنتاجكميات عوامل 

 ودالة اإلنتاجالتغري التقني "مقاال بعنوان  Solow، نرش 1957يف فرتة حمددة. يف عام 
أجرى  "Technical Progress and Aggregate Production Functionالكيل 

ونمو نمو رأس املال، نمو العاملة  فيها عملية حسابية بسيطة لتجزئة نمو اإلنتاج إىل
 .التكنولوجيا

 :Cobb-Douglasتبدأ عملية حماسبة النمو بافرتاض دالة إنتاج من نوع             
1Y AK L  

ٌيمثل           Aالعوامل التي تؤثر عىل االنتاج دون Kو L كمستويات الكفاءة)
وُتعرباملحققة يف اقتصاد ما عند كل فرتة زمنية)،  A عن الزيادات املستمرة يف التغري

هنا تسمح بزيادة مستويات اإلنتاج بنفس كميات عوامل اإلنتاج أل وجيالتكنول
لتعظيم  وسعي الرشكاتتنافسية األسواق  ومع افرتاضاملستخدمة يف االقتصاد. 

ٌيصبح ) كام أرشنا إليه سابقا( الثابتة احلجماإلنتاج خلاصية عوائد  ومحل دالةاألرباح 
والتغري رأس املال، العمل  معدل نمو الناتج عبارة عن جمموع معدالت نمو

 : التكنولوجي
 1dY dA dK dL

Y A K L
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اإلنتاجية الكلية  نموأيضا ب التغري التكنولوجيمو به ُيسمى املعدل الذي ين           
يف دالة االنتاج املستخدمة هنا ال  .)Total Factor Productivity, TFP( للعوامل

ىل قرارات األعوان االقتصاديني بل عىل عوامل يعتمد التقدم التقني بشكل مبارش ع
غري مشاهدة تتطور عرب الزمن، هلذا السبب ُيشار للتغري التكنولوجي أنه خارجي 

عن نصيب العامل من ٌنعرب ، ثابتة حجمعوائد ج ُتظهر املنشأ. إذا كانت دالة االنتا
 الناتج كاآليت: 

 y A f k 
ساويا معدل نمو التغري عدل نمو نصيب العامل من الناتج مٌ ٌيصبح م            

عائد رأس املال يف إمجايل عدل نمو رأس املال مرضوبا بحصة التكنولوجي زائد م
 الناتج:


y A K kr
y A Y k



 
 

  عوامل االنتاج .4.3

يف   رأيناوكام. واخلدماتعىل إنتاج السلع  "قدرته" ـبلد ما بدد مستوى ناتج ٌحي            
رب دجمهام معا ع موالعمل) يت(رأس املال  دوال اإلنتاج، يتم استخدام عاملني هامني

تسمح  التكنولوجيا أهنا املعرفة التي ٌيمكن تعريف عملية تتضمن تكنولوجيا معينة.
بداللة  متثيلهاويتم بدمج عاميل اإلنتاج معا  , ,Y F K L Tدالة "ٌتعرف بـو

 ."اإلنتاج
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التكنولوجيا  و)L(العمل و)K(املال رأس  تصف دالة اإلنتاج كيف يتم ترمجة           
)T(إىل إنتاج أو رفع كمية Y -،يتم إنتاج بعبارة أخرى Y باستخدام تلك العوامل

وجود اقتصاد ما ينتج كميات أكرب من بشكل عام، الثالثة. Yلك عددا يعني أنه يم
 باآلالت. لربط العامل "طريقة"كثر أو أفضل كبريا من العامل، آالت أ

  والنمو االقتصاديالعمل عنرص  .4.3.1

بالغني سن العمل، أما الذين يعملون أو دد السكان أنه عٌيعرف عنرص العمل            
 وٌيسمى األشخاص. "السكان الناشطني اقتصاديا"راغبني يف العمل ٌيطلق عليهم 

ٌيمثل معدل البطالة لذا ، "لني عن العملالعاط"بـ وال جيدونهالباحثني عن العمل 
 جزءا من السكان الناشطني اقتصاديا غري املشغلني. 

نطاق ا يصل اإلنتاج إىل مستوى إمكانياته ٌيقال أن االقتصاد ٌيوجد يف عندم           
باسم  والبطالة الطبيعيالفرق بني معدل البطالة  وبالتايل ٌيعرفمعدل البطالة الطبيعي 

وجود عالقة عكسية بني ل ٌيشارعادة ما من جانب آخر، . "البطالة الدوريمعدل "
تج فوق مستوى إمكانياته، يكون معدل : عندما يكون الناومعدل البطالةالناتج 

 .والعكس صحيحالبطالة حتت املعدل الطبيعي 
العالقة واخلدمات (املني زاد إنتاج السلع الع مزيد من األشخاصد كلام ٌوج            

: إذا أردنا زيادة النمو االقتصادي جيب علينا زيادة حجم العاملة و/أو خفض )مبارشة
 ٌيوجد هناك قيود:  نلك)، إىل الصفر(إذا أمكن  معدل البطالة
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عمل األطفال ألسباب أخالقية أو ويستثني ٌحيدد املجتمع حجم القوى العاملة  )1(
لٌيصبحوا  واكتساب املعرفةألنه األفضل إبقائهم يف املدارس لتطوير مهاراهتم 

ٌيقرر املجتمع تطبيق نظام تأمني اجتامعي  من جانب آخر، امال مهرة يف املستقبلعٌ 
 توظيفهم.لني كبار السن التمتع بتقاعدهم دون احلاجة لتمك

عن العمل يف  دائام عاطلونقد ال يصل معدل البطالة الطبيعي إىل الصفر: هناك  )2(
 الكلية.إنتاجه  االقتصاد إمكانيات وإن بلغحتى  أي اقتصاد

  محددات معدل البطالة الطبيعي .4.3.1.1

والبطالة البطالة االحتكاكية  الطبيعي إىلزيادة معدل البطالة  ٌيمكن إرجاع           
 :اهليكلية

  سوق العمل، التي تشهدها البطالة االحتكاكية: حتدث أساسا نتيجة التحوالت
لبحث عن وظائف جديدة أو اللذين ينتظرون بغية ااألفراد التاركني لعمل ما 

 فرتة زمنية قصرية. وتتم يف  عمل...الخاحلصول عىل
 خرى أو يضطر العامل لالنتقال من صناعة أل ث عندماالبطالة اهليكلية: حتد

عامل ال يملكون املؤهالت الرضورية  وهم عادةالعمل يف جمال غري مؤهلني له 
 للعمل يف جماالت معينة.

ليكن            L،هي قوة العمل U البطالون و E.وعليه املوظفون: 
L U E  



       االقتصادي اذج النمو   46
 

 

 ٌيعطى معدل البطالة:             
U
L

  
 لتعاريف التالية:استنادا ل )n(الطبيعي يتم تعريف معدل البطالة             
 معدل فقدان الوظيفة )s عدد األشخاص الذين يفقدون وظائفهم مقسوما :(

 عىل عدد األفراد املوظفني.
 معدل العثور عىل وظيفة )f عدد البطالني الذين جيدون وظيفة مقسوما عىل :(

 عدد األفراد العاطلني عن العمل. 
 : وبالتايل            

 ما ٌيساوي عدد األفراد الذين جيدون وظيفة يف فرتة fU. 
 عدد األفراد الذين خيرسون وظائفهم يف فرتة ما ٌيساوي s L U. 
 فرتة ٌيعترب معدل البطالة الطبيعي املعدل السائد عندما يكون االقتصاد يف           

 الزمنني عن العمل عرب يتغري عدد األفراد العاطل وإذا مل، االزدهار أو فرتة الركود
وظائف، احلاصلني عىل وظائفهم عدد األفراد  الفاقدينجيب أن ٌيعادل عدد األفراد 

 احلصول عىل معدل البطالة الطبيعي كاآليت: وبالتايل ٌيمكن
 

 

n

fU s L U

f s U sL
s
f s



 

 




 



 47 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

خيرسون  ئام مابشكل عام، ال ٌيساوي معدل البطالة قيمة الصفر ألن األفراد دا            
ما يعني أنوظائفهم لسبب ما،  0s ذلك لعدة أسباب: فشل  ، وٌيمكن إرجاع

أخرى أو االخرتاعات التي تضع منتجات مؤسسات  ونجاح مؤسساتمؤسسات 
ة يكرس هيمنة أخرى هلذه منافسة خارج السوق، اخرتاق السوق من قبل بلدان معين

البطالة الطبيعي عندما تكون قيمةيزيد معدل  وهكذا، األسواق s ما يعني أن عالية
 معدل فقدان الوظيفة مرتفع أو عندما تكون قيمة f.(معدل اجياد وظيفة) منخفضة 

 معدل البطالة الطبيعي إذا وفقط: إذن، يرتفع           

n
s

f s
 


  

 
 ما الذي ينبغي عمله خلفض معدل البطالة الطبيعي؟            

  سياسة العمل التي تربط (العمل حتسني عملية احلصول عىل املعلومات يف سوق
 العرض بالطلب).

 جياد إمعدل ويزيد ل فقدان الوظيفة خلفض معد يؤدييب العامل حتسني تدر
 الوظائف.

  وغريها( القيود التنظيمية زالةوذلك بإ وٌمثبطات العملالقضاء عىل العراقيل( 
 من شأهنا رفع معدالت البطالة خصوصا يف البلدان النامية.التي املفرطة 
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  والنمو االقتصاديرأس املال  .4.3.2

حتسني عىل ٌتساعد واملخزونات يتكون رأس املال من املعدات، اهلياكل، اآلالت            
 املستخدمةملال ما هو إال كمية األصول القدرة اإلنتاجية لالقتصاد: فمخزون رأس ا

يف نفس الوقت، يرتبط االستثامر ارتباطا وثيقا بمخزون  .واخلدماتإلنتاج السلع 
ن خزواملضاف ملتعريف االستثامر أنه كمية رأس املال اجلديد  وعليه ٌيمكنرأس املال 

هو خمزون  املالس ورأٌيعترب االستثامر تدفقا متغريا ، كام رأس املال احلايل عند كل فرتة
 حلسابات الوطنية من:امتغري يتكون وفق 

  واملعدات والبناءاالستثامرات الثابتة (يف اآلالت .( 
  بيعها بعد). ومل يتمالتغري يف املخزون (السلع قيد البيع أو التي ٌأنتجت 

يل .4.3.2.1 ر االج    والصايفاالستث

د فق ادة املخزون احلايل من رأس املال،ليس بالرضورة أن ٌيمثل االستثامر زي           
 صطلحعليه مٌ  ٌيطلقتجديد رأس املال اٌملستخدم يف عملية اإلنتاج هيدف جزء منه ل

ٌيعرب لذلك، "اهتالك" Kخمزون رأس املال و عن تغري  معدل اهتالك عن
  لدينا:رأس املال. 

Gross

Net Gross

Net

I K K
I I K
I K
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أو ، صاد مايزيد الكميات اإلمجالية ملخزون رأس املال يف اقت صايف االستثامر           
ُيمثل صايف االستثامر الزيادة الصافية يف خمزون رأس املال خالل فرتة  بعبارة أخرى

 صايف االستثامر:معينة. يف الزمن املتصل، ُيعطى تغري زمنية 
dK K
dt

  
ر .4.3.2.2    واالدخاراالستث

حلسابات الوطنية، ٌيعرب اإلنتاج عن جمموع االستهالك، االستثامر، اوفق             
 :وصايف الصادراتاإلنفاق 

Y C I G NX    
           Y،الناتج  C،االستهالك  I،االستثامر  Gو احلكومي اإلنفاق NX 

تقوم احلكومة بتمويل اإلنفاق احلكومي  الواردات).–الصادرات( صايف الصادرات
إدراج إمجايل الرضائب ٌيمكنلذا ، طريق فرض الرضائب عىل املواطنني عن T يف

 آليت:ااملعادلة السابقة وفق 
   Y T C T G I NX      

متييز االدخار اخلاص ٌيمكن            PSمن االدخار العام GS : 
P

G

P G

S Y T C
S T G
S S I NX

  
 
  

 

 ويف ظل، زائدا صايف الصادرات تثامراالسإىل االمجايل ٌيساوي االدخار املحيل            
0NX(مغلق اقتصاد  (  االستثامر.بيتساوى االدخار االمجايل 
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، الدخار اخلاصاساويا ة، ٌيصبح االدخار املحيل مٌ يف نموذج بسيط بدون حكوم         
 هنا:من ناجته، فإن دالة االدخار ٌتعرف أ ويستثمر جزءايدخر  املجتمعوألن 

S sY 
، ستثامر ينبغي أن ٌيساوي االدخارٌيشري رشط التوازن يف اقتصاد مغلق أن اال           

 : ومعدل نموهٌيمكن احلصول عىل صايف االستثامر  لذلك
 log1 d KdK dK Y ssY K s

dt K dt K dt v
          

ر .4.3.2.3    ومعدل الفائدةاالستث

ٌتؤدي سعر الفائدة  : زيادةوسعر الفائدةبني االستثامر هناك عالقة عكسية              
فع قيمة متويله (تكاليفه). حيدث هذا إذا كان رتس احجم االستثامر ألهن تقليصل

املستثمر يملك أمواال خاصة أو يقرتض من السوق ألنه سيزيد تكلفة الفرصة البديلة 
 اخلاصة.ألولئك الذين ٌخيططون لتمويل االستثامر باستخدام أمواهلم 

  التكنولوجيا و النمو االقتصادي  .34 .3.

حويل مدخالت اإلنتاج إىل تبتسمح  "عرفةم"لوجيا أهنا ٌتعرف التكنو           
 واخلدمات بنفسمعرفة أكرب ٌيمكن إنتاج أكرب قدر ممكن من السلع  خمرجات: بوجود

صص إلجياد أبحاث ٌخت نتيجة  وحتدث التكنولوجيا، كمية عوامل اإلنتاج املوجودة
   ."للقيام باألشياء"وأفضل طرق جديدة 
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إنتاج  حجم كربأو التغري التقني ضمنيا الوصول أل يعني التقدم التكنولوجي           
ممكن بنفس كميات Lو K.املتاحة مع مرور الوقت 

  . حيادية التقدم التكنولوجي1.3.3.4

طريقة نتاج بفيها التقدم التكنولوجي دالة اإل ولحاالت ٌحيَ ٌتشري احليادية إىل            
الزمن بنفس احلصص كام هو احلال يف  والعمل عرباستخدام رأس املال فيها ٌتواصل 

عنرص الفرتة املرجعية: التقدم التكنولوجي احليادي ال ٌيرجح كفة التوازن جلانب 
 بني ثالث أنواع من احليادية:  مكن التمييزويٌ العمل أو رأس املال. 

 حيادية Harrod:  ٌاستنادا إىل العمل األصيل لـ (العمل زيادة كفاءة ؤدي لتJoan 

Robinson, The Classification of Inventions (1938) ٌيعرف .(Harrod 
التكنولوجيا أهنا حيادية إذا بقيت حصص مدخالت العوامل ثابتة مع مرور 

 Uzawaو) Robinson )1938 وفق تج.ة معينة من رأس املال إىل الناالزمن لنسب
 جيب أن تأخذ دالة اإلنتاج الشكل التايل: )1961(

  ,Y F K aL  
مع                          0 1a   و  0a t  0من أجلt  

ُتسمى هذه الصيغة بالتقدم التكنولوجي اُملوسع للعاملة ألنه يرفع اإلنتاج بنفس             
الطريقة لو رفع االقتصاد خمزونه من العاملة (الحظ أن عامل التكنولوجيا a يظهر يف

 .)Lبـ مرضوبادالة اإلنتاج 
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 حيادية Solow ٌزيادة كفاءة رأس املال. ٌيعرف ؤدي ل: يSolow  التكنولوجيا أهنا
حيادية إذا بقيت حصص املدخالت ثابتة لنسبة معينة للعاملة إىل الناتج. ٌتعطى 

 دالة اإلنتاج من الشكل:  
 ,Y F aK L 

مع                       0 1a   و  0a t  0من أجلt  
لذلك فهو غري مالئم  رأس املال إىل الناتج غري ثابتةيف هذه احلالة، تكون نسبة             

تعددة. األجيال املنامذج ٌيمكن أن يكون مفيدا يف حالة  مع ذلك، Solowلنموذج 
س املال ألن التحسينات التقدم التكنولوجي اٌملوسع لرأبهذه  ٌتسمى دوال اإلنتاج

 التكنولوجية ترفع اإلنتاج كام لو أن االقتصاد يملك املزيد من رأس املال.
 حيادية Hicksإذا مل تتغري كميات : Kو L اج بمعدل مساو يتزايد اإلنت

( التكنولوجيللتقدم    0 mta t a ي .( رىHicks John )ائزة احلائز عىل ج
التكنولوجيا تكون حيادية إذا بقيت اإلنتاجية  ن) أ1972نوبل يف االقتصاد عام 

 كتابة، وٌيمكن معينة من رأس املال إىل العاملةاحلدية لعوامل اإلنتاج ثابتة لنسبة 
 :Hicksدالة اإلنتاج من نوع حيادية 

 ,Y aF K L 
مع                              0 1a   و  0a t  0من أجلt  
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إذا كانت دالة اإلنتاج حتمل خاصية ثبات عوائد احلجم أو متجانسة من الدرجة            
 :Solowو Harrodهي عبارة عن دمج حيادية  Hicksاألوىل فإن حيادية 

   , ,Y aF K L F aK aL  
 نامذج تفرتض ثبات نسبة رأس املال إىل الناتج.هذا التحديد ليس مالئام ل         

  جردة حول النمو االقتصادياملٌ حقائق ال .5

واقع االقتصاد من املالحظات الدقيقة لحال أي جمال علمي، ينطلق علم كام هو            
وٌحتفز ثري أسئلة حول جمال االهتامم، ريبية تٌ تسمح لنا باكتشاف بعض األسس التج

. يف جمال اقتصاديات خمتلفة وطرح فرضياتلبحث عن أجوبة معينة ل االقتصاديني
 Stylist Facts ofاحلقائق املجردة للنمو "ٌسميت هذه األسس التجريبية بـ النمو، 

Growth" قالاستنادا مل Kaldor " ست أظهر  الذي )1963( "والنموتراكم رأس املال
ٌتربز هذه احلقائق  نمو حماولة تفسريها.ي نظرية حقائق جمردة أساسية ينبغي عىل أ

االقتصاديات املتقدمة (أو االقتصاد األمريكي) التي تبدو مهمة للغاية  مزايابعض 
 :"املدى الطويل"ألهنا ُمتثل السمة العامة ملعظم االقتصاديات عىل 

ن الناتج بمعدالت مستقرة نسبيا يف االقتصاديات نصيب الفرد م و: نم01احلقيقة رقم 
 املتقدمة.    

 .تقرمس بمعدلنسبة رأس املال إىل العمل  تنمو: 02احلقيقة رقم 
 معدل العائد عىل رأس املال ثباتا عىل املدى الطويل. د: يشه03احلقيقة رقم 



       االقتصادي اذج النمو   54
 

 

 ة طويلة.رأس املال إىل الناتج تبقى ثابتة عىل فرتات زمني ة: نسب04احلقيقة رقم 
رأس املال يف إمجايل  وحصة دخل (األجور) دخل العاملة ة: حص05احلقيقة رقم 

 تبقى ثابتة نسبيا. الناتج
عرب  وإنتاجية العملفروق كبرية يف معدالت نمو اإلنتاج  ك: هنا06احلقيقة رقم 

 البلدان.
د من السمة العامة للعدي Kaldorُمتثل هذه احلقائق التي أشار إليها            

 Jones and Valtraith(االقتصاديات عىل املدى الطويل كالواليات املتحدة 

إذا تزايد نصيب ليست مستقلة عن بعضها البعض:  هذه احلقائق الستة .)13-14: 2013
 وفق ةنسبة رأس املال إىل الناتج ثابت مع بقاء 01الفرد من الناتج كام ٌتشري إليه احلقيقة 

 نفرتض ).02عامل من رأس املال (احلقيقة زايد نصيب الالبد أن يت، 04حلقيقة ا
,أن , ,r L K Y رأس املال وحصة دخلحجم العاملة  ،املالٌمتثل الناتج، خمزون رأس 

 عىل الرتتيب: 
Y K Kand
L Y L

            
     

 
األرباح  حصة وألنالناتج ثابتة عرب الزمن  نسبة رأس املال إىل 04 حلقيقةاوفق             

 ، ينبغي ثبات دخل رأس املال05كام ٌتشري إليه احلقيقة  يف الدخل مستقرة عرب الزمن
 ):03أيضا (احلقيقة 



 55 أساسيات النمو االقتصادي 
 

 
 

                                   K Kand r r
Y Y

      
  

  
حذفها  ٌيمكن لذااحلقائق األخرى  من 03و 02ٌيمكن استخالص احلقائق            

. من جانب آخر، هناك إمجاع واسع 06و 05و 04و 01عىل احلقائق  فقطوالرتكيز 
مكن أن جمردة للواقع، لكن االستثناء يٌ  كحقائق 06و 04و 01عىل احلقائق النطاق 

 الرتفاع) يف حصة األرباح عىل رأسهناك اجتاه لالنخفاض (ا ألن 05يظهر يف احلقيقة 
 املال (العمل) عرب الزمن.

 Capitalتراكم رأس املال يف نظرية النمو عىل املدى الطويل "يف عمله            

Accumulation In Theory of Long-Run Growth")1989( ٌيدرج ،Paul 

Romer ) إضافيةمخس حقائق جمردة ) 2018حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام 
 البلدان:  بإجراء مقارنات أكثر موثوقية بني سمحتظهور قاعدة بيانات جديدة نتيجة 

: باستخدام عينات تتضمن عددا كبريا من البلدان، ال ٌيوجد هناك ارتباط 07احلقيقة 
 لنصيب الفرد من الدخل. واملستويات االبتدائيةبني معدالت النمو 

 مع نمو الناتج. اجيابيا: يرتبط نمو حجم التجارة الدولية 08احلقيقة 
 ستويات الدخل.يرتبط معدل نمو السكان سلبيا بم :09احلقيقة 
لذا كيل نمو الناتج،  لوالعمل) بشكرأس املال (اإلنتاج : ال ٌتفرس عوامل 10احلقيقة 

 دائام بواقي عند القيام بعملية حماسبة النمو. هناك
 للهجرة نحو البلدان ذات الدخل املرتفع. وغري املاهرة: متيل العاملة املاهرة 11احلقيقة 
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  أدلة عىل الحقائق املجردة . 1.5

F 01  و عدل مستقر يف االقتصاديات املتقدمة :    نصيب الفرد من الناتج 

الذي ٌيظهر  )1.6(كام هو موضح يف الشكل  01ال ٌيوجد شك يف صحة احلقيقة             
يف الواليات املتحدة منذ عام  2تطور مستوى دخل الفرد (عىل أساس مقياس النسبة)

مرة مما  13أصبح أكرب  2012خل الفرد عام . ما جيب تأكيده أن د2012حتى  1870
دليل عىل قوة نمو اٌملركب،  و.هذه الزيادة الكبرية يف الدخل ه..1870كان عليه عام 

الزيادة  هذهوسنويا،  % 2فقد بلغ متوسط معدل نمو الدخل خالل تلك الفرتة حوايل 
ن هلا األثر عاما مما كا 142يصعب مالحظتها من سنة ألخرى لكنها تفاقمت عىل مدار 

 الكبري.
جتربة الواليات املتحدة خالل هذه الفرتة ثبات اجتاه النمو نحو الصعود  كدٌتو            

فريدة  وهي جتربة 1870األعامل) منذ عام  وصعود دورات(بغض النظر عن هبوط 
. 6( النمو املستمر املوضح يف الشكل هلذاونتيجة ، وعها تقريبا يف التاريخ العامليمن ن

 بكثري مما كان عليه عام اليوم أعىل ومستوى املعيشةأصبح نصيب الفرد من الدخل ) 1

                                                 
 ااس النسبة هي أداة تسمح بقراءة معدالت النمو برسعة من الرسم البياين. عىل سبيل املثال، ضع يف اعتبارك ممقي - 2

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل يف الواليات املتحدة عىل مقياس النسبة: إذا كان ٌيمكن تعلمه من رسم مسار 
 ارتفعت معدالت النمو من ذلك إذابدال ، لكن خطا مستقيام تظل نقاط البيانات الدخل ينمو بمعدل ثابت، فيجب أن

 نتوقع تزايد امليل بني نقاط البيانات املتتالية.
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إىل  1870دوالر عام  3365من  GDPعىل سبيل املثال، ارتفع نصيب الفرد من : 1870
(بداللة الدوالر الثابت لعام  2012دوالر عام  45336وإىل  1950دوالر عام  13056

نظرة عىل بلدان أخرى أو يف فرتة أطول من  ناوإذا ألقي PPP.(3معدال بـ  2005
 الزمن، سيختفي هذا االنتظام يف مسار النمو.

نمو املدى الطويل يف ثالث بلدان متقدمة هي الواليات ) 1. 7( ٌيظهر الشكل           
 وكام هو. 2012إىل  1870عاما بني  142مدار  واليابان عىلاملتحدة، اململكة املتحدة 

لة أيضا عىل وجود نمط نمو مستقر عرب الزمن: خالل تلك الفرتة مالحظ هناك أد
يا يف سنو % 2مقارنة بـ سنويا % 1.7حققت اململكة املتحدة نموا بمتوسط معدل 

وجود فروق ضئيلة يف معدالت النمو ٌمتارس تأثريات الواليات املتحدة. الحظ أن 
من  % 31حدة أغنى بحوايل كانت اململكة املت 1870واسعة النطاق عرب الزمن: يف عام 

أصبحت أفقر منها  2012الواليات املتحدة بداللة دخل الفرد، لكن بحلول عام 
 .% 19بحوايل 

                                                 
مل تكن الزيادات التي عرفها االقتصاد األمريكي ثابتة عىل مدار كل عام، بل كانت هناك حركات ارجتاجية أو تقلبات  - 3

ي انكامشا سجل خالله االقتصاد األمريكأين  1929م الذي بدأ عام ساد العظيتلك التقلبات: الك ومن أبرزاقتصادية. 
ن ألحدثا مؤقتا  عىل حياة املاليني، إال أنه مثل التأثري العميق الذي تركته أزمة الكساد العظيم رغمو. كبريا يف دخل الفرد

     العظيم. الكسادوبعد الفرد قبل  ومستمر لدخلنمو مطرد نمط الصفة املميزة لالقتصاد األمريكي هو وجود 
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  .2012-1870يف الواليات املتحدة،الفرد  دخل). 1. 6الشكل (

 
  .2012-1870،واليابانالفرد يف الواليات املتحدة، اململكة املتحدة  ). دخل1. 7الشكل ( 
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اجلزء األكثر إثارة يف الصورة هي البيانات املتعلقة باليابان: اليشء األول            
 1885الالفت لالنتباه هو كيف كانت اليابان فقرية جدا بالنسبة لآلخرين. يف عام 

دخل الفرد يف اليابان تقريبا ربع الدخل يف  لثَ مَ (السنة التي تبدأ فيها البيانات اليابانية) 
لكن بمرور نصف قرن من الزمن استطاعت اليابان أن تنمو أرسع  الواليات املتحدة،

من  % 35حوايل  1939أواخر عام ها الفرد في ويبلغ دخليات املتحدة قليال من الوال
ق النمو الياباين تغيريات حق، بعد احلرب العاملية الثانية خل يف الواليات املتحدة.الد

بعد التعايف من ويالت احلرب، لكن  ةالرسيع) حالهذا النمو (والذي ٌيمثل  جذرية
ققت نموا ح1990–1950 وبني عاميالنمو برسعة أكرب  الستينات استمرت اليابان

سنويا يف الواليات املتحدة خالل % 1.2سنويا مقارنة بـ % 5.9رب بمتوسط معدل يق
من مستواه  % 85، أصبح دخل الفرد يف اليابان ٌيمثل 1990 عاموبحلول نفس الفرتة. 

 الواليات املتحدة.يف 
 F04  نسبة رأس املال إىل الناتج عىل فرتات زمنية طويلة : ثبات.  

هناك أدلة عىل بقاء 04فيام خيص احلقيقة             /K Y مستقرا نسبيا يف البلدان
بنفس املعدل. رياضيا، نفرتض  )Yوالناتج ( )K(املال الصناعية. لذلك، ينمو رأس 

أن /Z K Yما يعني أنعرب الزمن  مستقر 0Z .  واالشتقاق بأخذ اللوغاريتم
 الزمن نجد:  بداللة

0K Y K YZ
K Y K Y
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 GDPخمزون رأس املال املادي إىل  التطور التارخيي لقيمة) 1.8( ٌيوضح الشكل           
يف االقتصاد األمريكي. كام هو متوقع، تظهر نسبة رأس املال املادي إىل الناتج املحيل 

 وتعني هذه، 2اخلمسني املاضية بقيمة حوايل  اإلمجايل ثابتة تقريًبا عىل مدى السنوات
 و االقتصاد.تبقى ثابتة مع نم GDPالنتيجة أيضًا أن نسبة رأس املال املادي إىل 

 
  يف الواليات املتحدة. GDPرأس املال إىل  ). نسبة1. 8الشكل (

 الذي ٌيمكنوإىل ثبات معدل العائد عىل رأس املال تقريبا  02ٌتشري احلقيقة              
تتبع قيم سعر الفائدة احلقيقي عىل الدين احلكومي يف االقتصاد األمريكي ب النظر إليه

. هذه احلقيقة جنبا إىل )Jones and Vollrath 2013 :13(اه الذي ال ٌيظهر أي اجت
 اقودنت )الدخلإمجايل  والعاملة يفاستقرار حصص رأس املال ( 05احلقيقة مع جنب 
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ستنتاج ثبات نسبة رأس املال إىل الناتج يف الواليات املتحدة كام ٌيؤكده الشكل ال
 أعاله.

F05: يل ا   .لناتج نسبيا عرب الزمنثبات حصص رأس املال و العمل يف إج

، والعاملة حتصيلهافيام يتعلق بمدفوعات عوامل اإلنتاج التي ٌيمكن لرأس املال            
للواليات املتحدة أن نسبة  ةبالنسب )Jones and Vollrath )2013 :14ٌيشري 

اخلواص كنسبة من  وتعويضات العاملاألجور، املرتبات (العمل املدفوعات حلصة 
GDPالدخلمن إمجايل % 70 وقدرت بحوايلثابتة نسبيا مع مرور الزمن  ت) كان ،

دم وجود أرباح اقتصادية) مع ع(عاملني وجود نموذج يتكون من  وإذا افرتضنا
ا يعني أهنا ، م% 100ل عىل حصة رأس املال يف الدخل بطرح حصة العاملة من حصن

 .% 30ٌتساوي 
F 06  : بلدانتباين كب يف معدالت النمو عرب ال.  

عدد من البلدان بني ل GDPنصيب الفرد من أنامط نمو  )1. 2(اجلدول ٌيبني             
لخص ). يٌ PPPمعدال بـ  2005(بالدوالر األمريكي لعام 2010و 1960عامي 

عدل النمو الضمني م أو 2010و 1960النمو بني عامي  (2.1)من اجلدول  3العمود 
بدءا من  2010توسط لينمو كل عام حتى يبلغ مستوى كم حيتاج بلد ما يف املالذي ٌيبني 

 .1960مستوى عام 
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  بلدان مختارة. والنمو يفالفرد من الدخل  ). نصيب1. 2الجدول (

 متوسط معدل النمو السنوي GDPنصيب الفرد من  البلدان 
 1960 2010  

 2.00 41365 15396 الواليات املتحدة

 2.26 34268 11204 اململكة املتحدة 

 2.27 31299 10212 فرنسا

 2.97 27332 6316 إسبانيا 

 1.79 11939 4914 املكسيك

 5.22 55862 4383 سنغافورة 

 1.47 6091 2930 غواتيامال

 2.45 8324 2483 الربازيل 

 5.71 26609 1656 كوريا اجلنوبية 

 -0.14 1410 1513 هايتي

 0.98 2094 1286 غانا

 0.40 1247 1020 كينيا

 4.72 7746 772 الصني 

 -2.10 241 696 كونغو الديمقراطية 

 3.20 3477 720 اهلند 

 5.47 9675 674 بوتسوانا
Source : Heston et al. (2011). 
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، حيث ٌنالحظ أوال زيادة 06ٌتؤكد هذه املقارنات بشكل قاطع صحة احلقيقة            
 معدالت-وفرنسا، اململكة املتحدة يف الواليات املتحدة GDPنصيب الفرد من لكبرية 

واململكة عىل سبيل املثال، حققت الواليات املتحدة . 3مدرجة يف العمود النمو 
ٌخيربنا . 2010و 1960بني عامي  % 2متوسط معدل نمو سنوي قدره حوايل  املتحدة

أعىل  ومعدالت نمو GDPاجلدول أيضا أن هناك زيادة أكرب يف نصيب الفرد من 
التي كانت –والصنييف كل من سنغافورة، إسبانيا، كوريا اجلنوبية، بوتسوانا  مقابلة هلا

الفجوة  تلك تصقل ، لكنها1960ت املتحدة عام مجيعها فقرية جدا بالنسبة للواليا
نجاحها يف تقليص  ويتمثل رس. 2010املتحدة بحلول عام  وبني الوالياتجزئيا بينها 

عىل سبيل املثال، سجل : ا خالل تلك الفرتةنمو عالية جد معدالت هاتوليدلالفجوة 
يف بوتسوانا، كوريا اجلنوبية  GDPمتوسط معدالت النمو السنوية لنصيب الفرد من 

 .% 4.72نحو  ويف الصني % 5تلك الفرتة قيمة أعىل من  وسنغافورة خالل
  البلدانوبنيأخرى مل تستطع تقليص الفجوة بينها  ابلدانٌيظهر لنا اجلدول أيضا             

البلدان املكسيك، الربازيل  وتشمل هذه، ةم حمدوداحجأالغنية أو استطاعت ذلك ب
 وقد سجلتٌتظهر معدالت نمو مماثلة أو أعىل قليال من الواليات املتحدة.  واهلند التي

نمو أقل من  وهايتي معدالتمعدالت النمو يف غواتيامال، غينيا، كينيا، غانا، رواندا 
. 2010سبيا بحلول عام أكثر فقرا ن أصبحتلذا دة خالل هذه الفرتة الواليات املتح

يف كينيا كان  GDPأن نصيب الفرد من  )2.1(نرى من البيانات الواردة يف اجلدول 
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يف  GDPالفرد من  وانخفض نصيبأساسا راكدا عىل مدى اخلمسني سنة املاضية 
مما  2010فقرا هناية عام كانت هايتي أكثر  نتيجة لذلك، سنويا % 0.14هايتي بمعدل 

سوءا بالنسبة هلايتي منذ وقوع الزلزال املدمر  وازداد الوضع، 1960كانت عليه عام 
مواطن فحسب بل دمر أيضا البنية  200000الذي مل يقتل أكثر من  2010عام 

 يف البلد.أصال األساسية املتدهورة 
F07 تدائية لنصيب الفرد يوجد ارتباط ب معدالت النمو و املستويات االب : ال

  من الدخل.

مع تأكيد وجود اختالفات كبرية يف معدالت النمو عرب البلدان بداللة احلقيقة             
 وهبذا تمفرد البلد يف الفرتة االبتدائية أيضا عدم ارتباطها بمستوى دخل  ، نالحظ06

قائلة بأن التشكيك يف فرضية التقارب التي يدعو إليها النموذج النيوكالسيكي ال
لنمو بمعدالت أرسع ل لمنخفض) متيتوى دخل فرد ابتدائي ذات مس(الفقرية البلدان 

اللحاق بالركب. يف هذا الصدد، ٌتشري العديد من  وبالتايل إمكانيةمن البلدان الغنية 
 1820أن أغنى البلدان عام  )Easterly and Levine )2001 :19الدراسات عىل غرار 

أن نسبة  وٌتؤكد الدراسةلبلدان الفقرية يف السنوات املوالية. نمت بشكل أرسع من ا
اجلدول  ٌيظهر. 1992عام  70إىل  1820عام  6أغنى إىل أفقر البلدان قد ارتفعت من 

(الواليات املتحدة، اململكة املتحدة، 1960البلدان األكثر ثراءا عام ) أن 2. 1(
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خالل  (رواندا، هايتي، كينيا...) نمت بمعدل أعىل من البلدان األشد فقرا فرنسا...)
 الفجوة بني املجموعتني (مل تتقلص) مع مرور الزمن. اتسعتو، 2010-1960الفرتة 

F 08  و الناتج. : وجود و حجم التجارة الدولية و    ارتباط موجب ب 

مع أكثر املواضيع جدال يف علم االقتصاد: وجود عالقة  08تتعامل احلقيقة            
البلد كام  ناتجونمو ) والوارداتبني نمو حجم التجارة (جمموع الصادرات  موجبة

 ،GDPبالنسبة لكثري من البلدان نام حجم التجارة أرسع من نمو  .)1 .9( ٌيبينه الشكل
بشكل عام يف مجيع أنحاء العامل  GDP والواردات إىلكام ازدادت حصة الصادرات 

 .1960منذ عام 

 
و1. 9الشكل ( و التج ).    .GDP،1960 -2008ارة مقابل 
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ٌتظهر  موجب جتمع التجارة بالناتج إال أهنا الهذه احلقيقة تصف عالقة ارتباط             
 "مبادئ االقتصاد السيايس"كتابه  Ricardoفمن ناحية، منذ نرش : اجتاه السببية بينهام

مدعومة بالفكرة نجحت نظرية املزايا النسبية يف ترجيح الكفة لصالح التجارة احلرة 
النمو االقتصادي.  يفوُيسهم أفضل سُيفيد البلدان القائلة أن ختصيص املوارد بشكل 

) 2008قتصاد عام حائز عىل جائزة نوبل يف اال( )Krugman )1987مع ذلك، ٌيشري 
توافق اآلراء حول نظريات امليزة النسبية القائمة عىل افرتاضات عوائد احلجم تأثر ل

ذه هالكاملة. وفق  واملنافسة غرييدة نامذج ٌتدرج العوائد املتزاب فسة الكاملةواملناالثابتة 
، ويرى را اجيابية عىل النمو االقتصاديالنامذج، قد ٌمتارس محاية بعض الصناعات آثا

Chang )2008(  أن البلدان الصناعية متكنت من ترسيع نموها االقتصادي بفضل تبني
ملحلية، لكن بمجرد أن ٌتصبح هذه الصناعة قادرة عىل ا وتعزيز صناعاهتاسياسة محائية 

 التجارة. وزيادة مستوياتاملنافسة يتم فتح األسواق أمامها 
 بالقول: )Jones and Vollrath )2013 :17ٌيشري           

 هونغ كونغ،كمعقدة. بعض االقتصاديات  واألداء االقتصاديالعالقة ب التجارة "          

 كثافة التجارة وتجاوزت نسبةلتبادل اإلقليمي، لكمراكز  سمبورغ ازدهرتولوكسنغافورة 

 150يف هذه االقتصاديات نسبة ) GDPعىل  والواردات مقسومامجموع الصادرات (

باملئة. هل هذا ممكن؟ تستورد هذه االقتصاديات منتجات وسيطية و تضيف القيمة يف 

تبط العنرص الرئييس ألداء النمو القوي ير  ]...[عملية اإلنتاج ثم تقوم بتصدير املخرجات

لهذه االقتصاديات بزيادة درجة كثافة التجارة. من ناحية أخرى، ليس بالرضورة أن تكون 

. يف اليابان كانت كثافة التجارة يف  2007عام  كثافة التجارة عالية ب أغنى بلدان العا
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ريقيا جنوب الصحراء الكربى جميع البلدان يف أف وتقريباً لدىيف املائة فقط،  28ثل 

ك شهد عدد من هذه البلدان زيادة يف كثافة التجارة من  كثافة تجارية أعىل من اليابان،

  ".بين تع النمو االقتصادي فيها 2008إىل عام  1960عام 

F09 و الناتج. : وجود و عدد السكان و    عالقة ارتباط عكيس ب 

ألن أكثر  ونمو الدخلعالقة سلبية بني معدل نمو السكان ُتظهر األدلة وجود            
نحو معدالت  ووفيات مرتفعةالبلدان تقدما حققت انتقاال من معدالت والدات 

يف البلدان النامية تتعايش معدالت الوالدات املرتفعة مع املستويات ، أما منخفضة
 املنخفضة للدخل.

F 10 ه بداللة رأس املال و العمل.كب من الناتج الكيل ال يتم تفس  : جزء  

تاج عىل تفسري النمو هناك توافق يف اآلراء حول عدم قدرة تراكم عوامل اإلن          
دالة اإلنتاج (وفق  والعاملة يف إذا أخذنا يف االعتبار فقط زيادة رأس املالبشكل كامل. 

ذه الطريقة إذا كانت لبيانات احلقيقية) لن تتوافق النتيجة مع النمو املالحظ للناتج، هبا
 دالة اإلنتاج من الشكل:

 , K L
Y K LY F K L F F
Y Y Y

Y K K L Lr w
Y Y K Y L

   

  

  

   

األيمن من املعادلة أصغر من اجلزء األيرس ألن هناك  جتريبيا، قيمة اجلزء          
حمل تقدير ال ُيمكن رشحها بداللة تراكم العوامل. بالنسبة لنصيب الفرد،  "بواقي"
 فإن: الثابتة وائد احلجمعا كانت دالة اإلنتاج تتميز بإذ
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   ,1 y K kY F k f k r
y Y k

   
 

يف هذه احلالة أيضا تظل هناك بواقي دون رشح، لكن إذا أدرجنا العنرص          A يف
 دالة اإلنتاج ُيمكن معاجلة هذه املشكلة:

   ,1 y A K kY AF k Af k r
y A Y k

    
 

من د عدأدلة كشفها بتجميع  )Easterly and Levine )2001 :5-18قام              
ؤكدين مٌ  "TFPاإلنتاجية الكلية للعوامل "الباحثني حول هذه البواقي أو ما ُتسمى 

أمهيتها يف تفسري التباين احلاصل يف معدالت نمو االقتصاديات. عىل وجه خاص، 
فرتة من النمو االقتصادي يف ال % 50يف البلدان الصناعية أكثر من  TFPٌتفرس 
 .3( (أنظر اجلدول 1990-1960ل الفرتة ، مع تراجع مسامهتها خال1947-1973

ورشق يف بلدان أمريكا الالتينية  )TFP(، كانت أمهية هذه البواقي ومع ذلك). )1
 أقل بكثري. آسيا
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  محاسبة النمو لبلدان مختارة.). 1. 3الجدول (

 GDPو   الفرتة

)%(  

  ) كل من%مساهمة (

لة  املادي ملالا رأس   TFP  الع

 OECD 1947 -1973بلدان 
 55 4 41 5.4 فرنسا

 56 3 41 6.61 أملانيا

 64 2 34 5.30 إيطاليا 

 42 23 35 9.50 اليابان

 52 1 47 3.70 اململكة املتحدة

 33 24 43 4.00 الواليات املتحدة

 OECD 1960 -1990بلدان 
 41 1 58 3.5 فرنسا

 49 8- 59 3.20 أملانيا

 29 14 57 6.81 اليابان

 52 4- 52 2.49 اململكة املتحدة

 13 42 45 3.10 الواليات املتحدة

 1980-1940الالتينية بلدان أمريكا 
 31 26 43 3.6 االرجنتني

 29 20 51 6.40 الربازيل
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 40 26 34 3.80 شييل  

 37 23 40 6.30 املكسيك 

 9 34 57 5.20 فنزويال

 1990- 1966رشق آسيا 
 30 28 42 7.30 هونغ كونغ

 5- 32 73 8.50 سنغافورة

 12 42 46 10.32 كوريا اجلنوبية

 12 40 40 9.10 تايوان
Source : Easterly and Levine. (2001 :8). 

من التفسريات املحتملة لوجود هذه البواقي نذكر: أوال، إغفال عامل ما ذو             
يتم  الةيف هذه احل، رفع نوعية عنرص العمليي ذال سةوالتعلم باملامركالتعليم  صلة

لشكلامتثيل دالة اإلنتاج وفق  ,Y F K EL ،ٌيقدم  مع ذلكLevine and 

Easterly )2001 :12(  عوامل ٌتؤثر ي ال تزال قائمة حتى بعد إدراج أن البواقأدلة ٌتفيد
البواقي أهنا نتاج  رية االقتصادية هذهعىل نوعية رأس املال البرشي. ثانيا، ترشح النظ

، شكل أفضل للحصول عىل إنتاج أكربما يسمح بدمج عوامل اإلنتاج بالتكنولوجيا 
تقدم تكنولوجي  كية هذه البواقي أهنايتعترب نامذج النمو النيوكالس كام سنرى الحقا

اآلثار كٌتدرج نظرية النمو الداخيل التأثريات اخلارجية ، يف حني حمدد بشكل خارجي
االنتشارية أو وفورات احلجم معتربة التقدم التقني داخيل املنشأ عكس النموذج 
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انخفاض التكاليف احلقيقية التي  نتيجة TFPأخريا، ٌيمكن إرجاع  .النيوكالسيكي
 .خمتلفةزمنية  ويف فرتاتٌيمكن أن حتدث يف قطاعات حمددة يف االقتصاد 

F11 يل لة املاهرة و غ امل :  اهرة للهجرة نحو البلدان ذات الدخل الع

  املرتفع.

فيام خيص تنقل العاملة نحو البلدان ذات الدخل املرتفع، هناك جمموعة متنوعة             
جائزة حائز عىل ( Robert Lucasمن األدلة التجريبية التي تدعم هذه احلقيقة. أكد 

حول آليات التنمية " لههذه احلقيقة املجردة يف مقا) 1995نوبل يف االقتصاد عام 
بواقع  مستدال )On Mechanics Of Economic Development")1988االقتصادية 

وضع البلدان املتقدمة قيودا قوية عىل اهلجرة. هذه املالحظة مهمة جدا ألن حركة 
شيئا ما حول  ٌختربنااألحيان) التي ٌيفرتض أهنا ٌمكلفة للغاية يف كثري من ( العاملة

بل أيضا من فقط ٌتعترب اهلجرة ٌمكلفة ليس من الناحية االقتصادية  يقة.األجور احلق
يشهد تدفق املهاجرين من البلدان النامية نحو املتقدمة  ومع ذلكاجلانب الشخيص، 

 وغري املاهرين)املاهرون ( يتوقع املهاجرون يف العقود األخرية.خصوصا نموا متزايدا 
طق ذات الدخل املرتفع منه يف املناطق ذات يف املنا (عوائد أعىل) أجور أعىل بكس

الذي جيعلهم مستعدين لتحمل تكاليف اهلجرة املرتفعة.  وإال ماالدخل املنخفض، 
لغزا مثريا لالهتامم ألنه من املفرتض أن العاملة هذا لكن بداللة العاملة املاهرة، يثري 

وائد العوامل تكون أعىل بأن ع وتتوقع النظرياتاملاهرة نادرة يف االقتصاديات النامية، 
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إذن ملاذا ال ٌهتاجر العاملة املاهرة من الواليات املتحدة ، كون العوامل نادرةعندما ت
 كينيا؟نحو 

  تاريخ موجز لنظرية النمو االقتصادي .6

 David Ricardoو) Adam Smith )1776ٌولدت النظرية االقتصادية عىل يد            
لكن هناك باحثون ، والنمو االقتصاديد الكيل قتصااالقضايا كعلم يدرس  )1817(

من ( François Quesneyو David Hume، Richard Cantillon أمثالسبقوهم 
 Smithمع ذلك، كان  باالقتصاد الكيل. صلةالذات تناولوا قضايا ) بني آخرين

بشكل  وخلق الثروةقضايا النمو االقتصادي  دراسةبأول من قاموا  Ricardoو
ٌتواجه عملية توسع اقتصاديات  والقيود التياحلدود " ل خاصوبشك، منهجي

 ."السوق الرأساملية
ٌيمكن حتديد ثالث فرتات حدثت فيها تطورات فكرية يف من منظور تارخيي،             

مناهج خمتلفة عن بعضها البعض من حيث املواضيع  وتطورت خالهلانظرية النمو، 
 كل رصيح أو ضمني. هذه التطورات هي:بش واهتاممات السياسةالتي تناقشها 

 فرتة توسع الرأساملية: من القرن الثامن عرش حتى هناية القرن التاسع عرش. -1
 حتى أوائل السبعينات. 1929فرتة انتعاش الرأساملية: ما بعد الكساد الكبري عام  -2
فرتة ما بعد الركود التضخمي منتصف بدءا من فرتة انتعاش الرأساملية الثانية:  -3

 .وأوائل الثامنيناتعينات السب
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لية  .6.1   فرتة توسع الرأس

من القرن الثامن عرش إىل هناية القرن التاسع عرش، كان االهتامم النظري لتلك             
 Adamٌيؤكد  ٌتواجه النمو االقتصادي. والعراقيل التياحلقبة مركزا عىل العقبات 

Smith  األمم  وأسباب ثروةالبحث عن طبيعة  "يف كتابهAn Inquiry Into The 

Nature and Causes of Wealth of Nations")1776(  أن حجم السوق ٌيشكل
: كلام كان السوق أكرب حجام زادت وزيادة اإلنتاجيةعائقا أمام النمو االقتصادي 

انخفاض تكلفة با يسمح بزيادة اإلنتاجية ممثلة م وتقسيم العملفرص التخصص 
ل هذه التخفيضات يف التكاليف عىل رفع قدرة االقتصاد تعمحدة. إنتاج وحدة وا

رفع قدراهتا زيادة حجم الصادرات و  عربالوطني الخرتاق األسواق األجنبية 
التنافسية الدولية و توليد عملية سببية دورية و تراكمية: عند إضافة جزء السوق 

للتخصص و إمكانية أكرب  ة حيدث توسع حلجم السوق والدولية إىل السوق الوطني
تقسيم العمل(نتيجة هلذا التخصص)، و سيعمل خلق ابتكارات رائدة عىل تقليص 

زيد التنافسية و هكذا....هبذه تلذا ة من السلع و اخلدمات تكلفة إنتاج وحدة واحد
زيادة  تدعيم بعضهام البعض ما ٌيؤدي لالطريقة، يعمل التخصص و توسع السوق عىل

رئيسية عترب التخصص و تقسيم العمل عوامل يٌ  من ثمعوائد حجم االقتصاد، و 
 تتحدد أساسا بحجم السوق.للنمو االقتصادي أو الزيادة املستمرة للثروة الوطنية و 

أن حجم السوق قد ٌيعرب أيضا عن عملية تطوير البنى التحتية األساسية  ٌيمكن القول
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زيادة  ات ووالصناععىل الصعيد الوطني، فتح جماالت اتصال جديدة، تطوير املدن 
الضوء عىل الدور الرئييس الذي تلعبه  Smithٌيسلط  يف هذا الصدد، و عدد السكان

 الدولة كٌميرس لتطوير البنية التحتية عىل الصعيد الوطني.
والرضائب حول مبادئ االقتصاد السيايس "يف كتابه  David Ricardoقدم               

On The Principales of Political Economy and Taxation")1817(  نظرية
قام بتقسيم ، حيث قتصاد الرأساميلحول احلدود التي ٌتواجه عملية التوسع يف اال

) 2(؛ وٌيولدون التقدمالرأسامليون يستثمرون رأس املال ) 1(املجتمع إىل ثالث فئات: 
 وأخرياامليني ٌمالك األرايض أو أصحاب األرايض ٌيؤجرون أو يبيعون األرايض للرأس

 أجر مقابل ذلك.  وحيصلون عىلجهودهم مهمون بالعامل ٌيس) 3(
مفهوم  Ricardoنتج بني هذه الفئات الثالثة، ٌيدرج لتحليل كيفية توزيع املٌ            

ٌيصبح الناتج ، أين )ونوعيتها متغريةكميتها ثابتة ("لألرايضص عوائد احلجم تناق"
ٌمعطى ما عامل معدل أجر حقيقي ل وعىل افرتاضمتناقصا،  واحلدي للعملاملتوسط 

يرادات إلكتلة اإلمجالية لألجور، إمجايل م مستوى اإلنتاج إىل ثالث أجزاء: اقسيٌ 
لألجور عىل الكتلة االمجالية نحصل ). )1 .10الشكل (( واألرباح اإلمجاليةرايض األ

)W(  العاملة حجمبرضب)L( )بمعدل األجرw( مالك األرايض دخلهم  يتلقى، كام
 عددب واحلدي لألرايضج املتوسط )برضب الفرق املوجود بني الناتR(مجايلاإل

 .العامل
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  حول توزيع الدخل. Ricardo ). نظرية1. 10الشكل (

عىل أساس الفرق بني  "بواقي"كـيتحصل عليها الرأسامليون األرباح التي ٌحتدد            
Y(الناتجإمجايل  (والريع وجمموع األجور)W R.(  ٌيمكن إجياد حجم الناتج

زيادة عدد العامل  وعليه سٌيؤدياإلمجايل برضب الناتج املتوسط يف عدد العامل، 
وتناقص لزيادة الدخل ) وجود عوائد حدية متناقصة لألرض افرتاضمع واإلنتاج (

مع بقاء العوامل ( الزيادة واإلنتاج يفحجم العاملة  وإذا استمر، األرباح حجم
إىل  ويصل االقتصادسيتقلص حجم األرباح ليصل إىل الصفر ) األخرى عىل حاهلا

ٌيوجد فيها أي دافع أو  الالتي  وهي احلالة "احلالة املستقرة" Ricardoحالة سامها 
. الرأسامليني قبل منواإلنتاج العامل  حجموتوسيع راكم رأس املال ستمرار تحافز ال
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استئصال الريع و/أو إدخال تغريات تقنية يف عملية  Ricardoيقرتح يف هذه احلالة، 
 اإلنتاج.

ني أن يسمح ، ينبغي عىل األجر املدفوع من قبل الرأسامليRicardoبالنسبة لـ            
وفق  ال يتحدد األجر، لذا ظل ظروف اجتامعية مواتية يف وزيادة العاملبازدهار 

: لناتج احلدي للعملاساويا املستقرة فقط ٌيصبح األجر احلقيقي مٌ  ويف احلالةلسوق ا
إذا كان األجر أدنى من املستوى حتدث رصاعات اجتامعية َحتُول دون السري العادي 

 لالقتصاد.
عىل النحو التايل: عندما يزيد دخل  Ricardoٌيمكن تلخيص نظرية التوزيع لـ            

مالك األرايض مع زيادة اإلنتاج حيدث انخفاض يف حجم األرباح، لكن ٌيمكن أن 
لسلع ا السكان) وارتفاع أسعارتنخفض أيضا بسبب ارتفاع األجور (مع ارتفاع عدد 

زيادة ريع (وانعكاساهتا وائد احلجم ٌيؤدي تناقص ع مع زيادة الطلب عىل الغذاء.
احلالة املستقرة أو  بلوغلالتي ختفض حجم األرباح)  وزيادة األجورمالك األرايض 

ٌيمكن التصدي هلذه التأثريات عن طريق التقدم  عكس ذلك، غياب النمو
التكنولوجي أو التخصص عن طريق التجارة احلرة التي تسمح باقتناء الغذاء بأسعار 

 .واألجور املرتفعةواجهة ارتفاع تكاليف املعيشة منخفضة مل
(نقال عن  John M. Keynes، الحظ Ricardoعىل ضوء اقرتاحات            

Malthusعكس  "طلب غري كايف" لـرايض سٌيؤدي ) أن اختفاء طبقة مالك األ
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 Sayامللتزمني بحامسة بقانون ) Malthus وانتقادا ملقرتح( Ricardo كـالكالسيك 
 . "رض خيلق الطلب اخلاص بهالع"
اهتاممهم عىل  Marx و Ricardo ،Malthus ،Millو Smithعىل العموم، ٌيركز            

املنبثقة من  ةالنيوكالسيكيأما النظرية ، والنمو االقتصاديكم رأس املال نظرية ترا
ص كز بشكل أكرب عىل التبادل، ختصيفٌرت ) أواخر القرن التاسع عرش( الثورة احلدية

ٌتواجهها.  واحلدود التيتاركة عىل جنب حتليل مصادر النمو  وحتديد األسعاراملوارد 
 املايض. وستينات القرنتارخييا، تناول النيوكالسيك هذه القضية فقط يف مخسينات 

لية.6.2   األوىل  فرتة انتعاش الرأس

 Smithتبدال نظرية العرشين، تم اس بداية القرنوبني أواخر القرن الثامن عرش             
لكن رسعان ما تم حتدي هذه النظرية حول  ةالنيوكالسيكي بالنظرية Ricardoو

 والقضايا امللحة 1929التنظيم الذايت أو احلر للسوق من قبل الكساد العظيم عام 
النظرية العامة "يف كتابه  John M. Keynesيرى  .والكساداملتصلة هبا كالبطالة 
 The General Theory of Employment, Interestلنقودللتشغيل، الفائدة و ا

and Money" )1936(  عدم "أن املشكلة التي ٌتواجه االقتصاديات الرأساملية هي
تدخل لتصدي ال، و بالتايل ينبغي عىل الدولة "البطالة القرسية"و  "كفاية الطلب

 .Franklin D لبطالة و الكساد. يف هذا اإلطار، قرر الرئيس األمريكي آنذاكا

Roosevelt الصفقة اجلديدة "تطبيق السياسات الكينزية املعروفة بـNew Deal"  . 
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عرب أساملية اخلروج من األزمة فقط لكن مع ذلك، مل تستطع االقتصاديات الر           
جياد نظام إت الدورية، فقد كان مطلوبا أيضا تطبيق السياسات الكينزية ملواجهة التقلبا

يف بناء هذا  Keynesساهم  الذي فقد بريقه. "الذهبي املعيار"ل حمل نقدي جديد حي
الذي أدرج نظام سعر  "Bretton Woodsنظام "النظام اجلديد الذي ٌسمي الحقا بـ 

ذهب، السيطرة عىل حركة رؤوس ابت مع حرية حتويل الدوالر إىل الرصف الث
دة معروفة باسم االقتصاد الكيل عن طريق مؤسسة جدي ومراقبة توازناألموال 

 ."صندوق النقد الدويل"
من  ونموا استمريف ظل نظام نقدي جديد، بدأت االقتصاديات تشهد انتعاشا             

عقد األربعينات إىل أوائل السبعينات. خالل تلك الفرتة املعروفة باسم لنصف الثاين 
ناء اقتصاديات قامت الواليات املتحدة عرب مرشوع مارشال بإعادة ب "العرص الذهبي"

 . املدمرة ابان احلرب البلدان األوروبية
ظهر االهتامم بقضايا النمو منتصف األزمة هناية سنوات الثالثينات بفضل            

 وتفيش ظاهرةكانت تعاين األزمة  وألن االقتصاديات، Keynesو Harrodأعامل 
الرأساملية، فشلت  األزمة عدم استقرار تلك االقتصاديات تلككام أظهرت البطالة 

لتعامل مع امكانيات النمو كا نظرية النمو االقتصادي التصدي للعقبات التي ٌتواجهها
 )Roy Harrod )1939يرى ، لذلك واالستقرارالتي حتدث يف ظل املنافسة الكاملة 
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من املستحيل توليد نمو اقتصادي يف ظل املنافسة أنه  )Evsey Domar )1946و
  .واالستقرارالكاملة 

ت ثابتة تعني ضمنيا دالة إنتاج ذات معامال Harrod-Domarنامذج  تفرتضا           
ثبات ما يعني عنرص العمل يف عملية االنتاج،  حملرأس املال  استبدالعدم إمكانية 

رف أيضا ثبات معدل ادخار االقتصاد أو ما ٌيع تافرتض، كام نسبة رأس املال إىل الناتج
 ني اخلاصيتتنيدد خارج النموذج. بداللة هو أنه ٌحم  "الدخارامليل احلدي ل"أيضا بـ

من املستحيل أن ٌحيقق النمو ) ومعدل االدخاراملال إىل الناتج نسبة رأس ثبات (
من املتوقع أن يدخل االقتصاد يف فرتات طويلة ملنافسة الكاملة، بل استقرارا يف ظل ا

 .والبطالةمن عدم االستقرار 
متيز العرص الذهبي بتحقيق االقتصاديات معدالت نمو مرتفعة رغم ذلك،            

، حتسن فضال عن وجود انخفاض كبري يف معدالت البطالة، نمو التجارة الدولية
تكنولوجي عن طريق تكنولوجيا  تقدموحتقيق لسكان امستويات معيشة 

 ن االزدهار االقتصادي للبلدان يف تلك احلقبةإ ....واالتصاالتاإللكرتونيات 
. يف تلك الفرتة، قام النيوكالسيك Harrod-Domar تتناقض مع استنتاجات نموذج

ملعاجلة مسألة النمو  واقرتاح مناهج Harrod-Domarبتحدي استنتاجات نموذج 
 Koopmansو )Solow )1956( ،Swan )1956( ،Cass )1965تتلخص أساسا يف أعامل

)1965( . 
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ثبات إمكانية حتقيق النمو مع استقرار العاملة إل Solow – Swanهيدف نموذج             
أن النامذج الكينزية خلصت إىل تلك  Solow ، واعتربضمونة يف ظل املنافسة الكاملةامل

اإلنتاج، مل عدم وجود إحالل بني عوا تشائمة حول النمو بسبب افرتاضالنتائج امل
تة بدالة إنتاج بنتاج ذات املعامالت الثاتم استبدال دالة اإل األساس وعىل هذا

توقف والعاملة (تسمح بإمكانية وجود إحالل بني رأس املال التي كية ينيوكالس
هذا التعديل لـ  سمح عىل أهنا معلمة). ورأس املالالتعامل مع العالقة بني اإلنتاج 

Solow  والتأكيد  معدل نمو العاملة بنفسينمو والناتج خمزون رأس املال أن باستنتاج
يقودنا افرتاض نمو الناتج بنفس معدل نمو العاملة لكن ، وظيف الكاملفرضية الت عىل

لنتيجة مفادها أن نصيب العامل من الناتج (أو حصة العامل من الناتج) ال ٌحيقق نموا 
 .نمو صفري)أي (الطويل عىل املدى 

بمعدالت غري صفرية ينمو نصيب العامل من الناتج أن العميل الواقع  ٌيشري           
النمو الذي يشهده  تفسري، لذا وهبدف Solow-Swanنتائج نموذج  لتي ٌتناقضوا

من الرضوري إدراج عامل إضايف لدالة االنتاج فنصيب الفرد من الناتج 
مع افرتاض معدل تغري تكنولوجي : "تقدم التكنولوجيال" يكية أيالنيوكالس

قوى العاملة نمو ال تبمعدل مساو ملجموع معدالالكيل خارجي، سينمو الناتج 
يب العامل من الناتج بمعدل مساو التكنولوجي يف حني سينمو معدل نمو نص التغريو
 لتقدم التكنولوجي.ل
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 )Solow )1957عملية حماسبة النمو التي اقرتحها عرب تم تأكيد هذه النتيجة            
لنمو إىل ا وجتزئة معدل 1949إىل  1909باستخدام بيانات الواليات املتحدة من الفرتة 

أن  Solow كشف. TFPو) والعملرأس املال (اإلنتاج مكونات ٌتعزى إىل عوامل 
 اهي املصدر الرئييس للنمو االقتصادي حتى مع جتاهل حقيقة أن جزء TFPزيادة 

ترفع عائد ( TFPمن زيادة نصيب الفرد من رأس املال يكون مدفوعا بزيادة  اكبري
اسات التجريبية للنمو ا أداة مفيدة جدا يف الدرأثبتت حماسبة النمو أهن. )االستثامر

الالحقة للنامذج  وكذا األجيال Solow-Swanتأكيد نموذج  رغم لكن، االقتصادي
، إال أهنا مل تتمكن من يف النمو االقتصادي TFPالنيوكالسيكية عىل أمهية مكاسب 

جي املنشأ أنه خارافٌرتض التقدم التكنولوجي  لذلك، اإلشارة ملصادر تلك املكاسب
 رشح القوى التي ٌحتدد النمو االقتصادي طويل املدى. من هذه النامذج  تتمكنومل 

 – Harrodنتقادات أخرى لنامذج أدبيات النمو النيوكالسيكية اجهت و            

Domar هنج األمثلية "ظهرت نامذج ٌتدرج  لذلك، "خارجية معدل االدخار"تعلق بـت
لنظرية ا" Frank Ramsey وٌيعترب عمل، داخليا ار حمددإلجياد معدل ادخ "الزمنية

. Cass-Koopmansحدى تلك النامذج إىل جانب نموذج إ )1928( "الرياضية لالدخار
-Ramsey-Cass نموذج هنج األمثلية الزمنية يف نامذج النمو، حافظ تضمنيورغم 

Koopmans  لـالنموذج النيوكالسيكي  يفعىل النتائج املتحصل عليها Solow-

Swanاحلجم كية حول عوائد ي. من جانب آخر، تعرضت الفرضية النيوكالس
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نعكاساهتا اخلطرية عىل نتائج التحليل: عدم وجود نمو النتقادات حادة الاملتناقصة 
هذه العقبة إال أن النموذج  ، لكن رغمدون تقدم تكنولوجي خارجي املنشأاقتصادي ب

 حتليل النمو االقتصادي. حموركانت دائام  ةيكيالنيوكالس ودالة اإلنتاج يالنيوكالسيك
كية هذه التطورات، اقرتحت ييف الوقت الذي قادت فيه املدرسة النيوكالس           

يف اململكة املتحدة حتليال جديدا للنمو ٌممثال أساسا يف عمل  Cambridgeمدرسة 
Nicholas Kaldor وLuigi Pasinetti.  قامKaldor يات البديلة النظر" بنرش مقال

توزيع الناتج فيه قدم فيها نموذجا للنمو االقتصادي يتم  )1956( "حول التوزيع
: يتميز هؤالء األعوان والعاملبني الرأسامليني  (أو الدخل الوطني) الوطني

إىل معدل ادخار االقتصاد  ٌيساويلذا  يون بميول خمتلفة اجتاه االدخار،االقتصاد
 منألعوان ٌمرجحا بحصة دخل كل فئة اجتامعية متوسط معدالت ادخار هؤالء ا

متتع الرأسامليني بميل أكرب اجتاه االدخار مقارنة بالعامل،  وعىل افرتاضإمجايل الدخل. 
توليد الدخل لصالح الرأسامليني سٌيؤدي لتوزيع أن تغري  Pasinettiو Kaldorٌيظهر 

ت ة حجم االستثامرالزياد ، وبدوره ٌيمكناملال وتراكم رأسالدخار زيادة معدل ا
ذات دالة إنتاج بأن تشهد االقتصاديات  ومن املمكن استيعاب العاملة غري املشتغلة

عدل االدخار معامالت ثابتة نموا موجبا يف ظل التوظيف الكامل إذا تم حتديد م
 توزيع الدخل.بشكل داخيل بداللة تغري 
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لية الثانية.6.3   فرتة انتعاش الرأس

ية السبعينات، حتيزت األبحاث النظرية نحو دورات األعامل االقتصادية مع بدا            
أظهره  الذيوالفشل اآلجل ُحمفزة أساسا بثورة التوقعات العقالنية  والظواهر قصرية

، أصدر 1971. يف عام )"عرشية األزمة"ٌسميت تلك الفرتة بـ(الكينزي النموذج 
أدى ا مة حتويل الدوالر إىل ذهب عدم قابلييقيض بقرارا  Nixonالرئيس األمريكي 

. بعد ذلك Bretton Woodsيف نظام  وٌحدوث أزمةظهور نظام سعر الرصف العائم ل
بعامني، فشل صندوق النقد الدويل املصادقة عىل ضوابط رأس املال كام شهدت تلك 

دوث حلأدى ارتفاع أسعار النفط أين  "أزمة النفط"السنوات حدثا هاما معروفا بـ
 أو الركود التضخمي).(تضخام اإلمدادات ٌمسببة ركودا اقتصاديا و صدمة يف 

 جديدة أخرى وأدرجت مسألةجددت هذه األزمة االهتامم نحو قضايا البطالة             
لكن بفضل عمل ، مستدامةرفاهية نتاجية لبلوغ مستويات ضامن استمرارية نمو اإلك

Romer )1986( وLucas )1988(  لقضية النمو يف ميدان  كل متزايدوبشعاد االهتامم
 األبحاث النظرية.

، يدعي هؤالء الباحثون إمكانية حتقيق األوائل عىل نقيض النيوكالسيك            
فرتاض خارجية التقدم عىل املدى الطويل دون احلاجة ال موجبةمعدالت نمو 

 احلقبة:الضوء عىل أهم التطورات النظرية خالل تلك  وٌيمكن تسليط، التكنولوجي
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 فرضية عوائد احلجمها من بدالوإدراج املتناقصة لغاء فرضية عوائد احلجم إ -1
 ذكر(ن نتاجص تكاليف الوحدة مع زيادة حجم اإلكتفسري منطقي لتناق املتزايدة
 )Kaldor )1966(، Romer )1986(، Lucas )1988 ،(Robelo )1991أعامل 

ية هلذه التطورات ترجع أساسا نظرأن اخللفية ال ُيمكن القولو. ))Barro )1990و
 .)Allyn Young )1928عمل ل

دراج مفهوم املنافسة غري الكاملة لبناء نامذج تعترب االستثامر يف أنشطة البحث إ -2
 Romerمصدرا رئيسيا للتقدم التكنولوجي بفضل مسامهة  )R&D(والتطوير

)1987, 1990,1994(، Aghion and Howitt )1992,1998( ،Grossman and 

Helpman )1991( وAcemoglu )1998,2002(.  يقوم املجتمع بمكافأة
عرب التمتع بسلطة احتكارية إذا كانت قادرة عىل  R&D يفالرشكات املنخرطة 

 ومن املهم، ت حتسني نوعية املنتجات احلاليةاخرتاع ٌمنتج جديد أو استطاع
وق حق لضامن )Paretoتدخل احلكومة ألن معدل النمو ليس أمثليا (حسب 

، تنظيم األسواق املالية، القضاء عىل التشوهات والفكريةألصول املادية املكية 
 ...الخ.واألمنٌأطر قانونية تضمن النظام  واحلفاظ عىل

اجليل األول جيلني أساسيني: نامذج ضمن يتم تصنيف نامذج النمو الداخيل            
وبدورها الستينات ة حقب باحثيمن د عدتستمد خلفية نظرية من اسهامات  التي

 )Frankel )1962عمل ل ٌنشريخلفية لنامذج اجليل الثاين. ضمن اجليل األول  ٌتشكل
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 )1965( Uzawaنموذج التعليم لـ  ،)Arrow )1962باملامرسة لـ  ونموذج التعلم
وتعديلها توسيعها  والتي تم )Nelson and Winter )1982لـ  والنظرية التطورية

أما نامذج اجليل ، من بني آخرين )1988( Lucasو )Romer )1986من قبل  الحقا
 قائمتعرف باسم نظرية النمو الداخيل ال وبشكل عامالثاين فٌطورت أواخر الثامنينات 

 عىل االبتكار. 
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تطوير إطار علمي ٌيساعدنا عىل فهم هو مهمتنا األساسية يف هذا اجلزء من الكتاب 
، وعرب الزمناألسباب املبارشة لالختالفات احلاصلة يف األداء االقتصادي عرب البلدان 

خصائص البلد التي ٌتفيض إىل  رشحأي : آليات عملية النمو االقتصادي والتعرف عىل
 اقتصادي أرسع.  نمووحتقيق مستويات أعىل من دخل الفرد 

التي " Exogenous Growth النمو اخلارجي"نقطة انطالقتنا ستكون نامذج          
ٌسميت هبذا االسم ألهنا تعترب مصادر النمو طويل املدى خارجية عن النظام (غري 

كل يشء يدفع النمو االقتصادي أو التقدم التكنولوجي عىل  حمددة داخل النموذج):
خارج  وبالتايل فهو "الصندوق األسود"املدى الطويل خارجي بحد ذاته مثله مثل 

ما يعني ضمنيا أن السياسة االقتصادية ال ٌتؤثر  الرشوط (احلوافز) االقتصادية، تأثري
عترب نامذج النمو اخلارجي املدى الطويل. لكن مع ذلك، تٌ  يفعىل معدل نمو بلد ما 

النمو جيب أن نفهم  رشحأنه ل: فهي ٌتشدد واألسئلة العامةمفيدة كإطار لطرح القضايا 
ن نفهم طبيعة جيب أ وربام األهم) والبرشيطبيعة عملية تراكم رأس املال (املادي 

 وبالتايليف نامذج النمو اخلارجي،  "صناديق سوداء"التي تعترب  التقدم التكنولوجي
اجلزء األكرب من هذا الكتاب للحفر أعمق كمحاولة لكشف كينونة هذه  ٌخيصص

 الصناديق السوداء. 
) سواءا عىل املدى القصري أو الطويل( بافرتاضبشكل عام، تبدأ نامذج النمو            

والساكن عني بداللة مسار النمو الديناميكي ما ي)، I(باالستثامر)S(االدخارتساوي 
 رشط التوازن التايل: استيفاء االقتصاديات وجوب

              S I 
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يتحدد مستوى االدخار            S 0(لالدخارعىل أساس امليل احلدي 1s  ،(أي 
 اد ٌيدخر جزءا من الدخل:أن االقتص

S sY 
مجايلاالستثامر اإل ٌيعرف         Iأنه االستثامر الرضوري لزيادة خمزون رأس املال 

 Kاٌملهتلك واستبدال اجلزء K.زيادة خمزون رأس ٌيساوي االستثامر الصايف 
يف الزمن املتصل بالرمز وٌيعرب عنهاملال  dK-االستثامر  ٌيساوي االستثامر الصايف

  :مجايل ناقصا اهتالك رأس املالاإل

Iمجايل)                                         (االستثامر اإل dK K  
dKيف)                                           (االستثامر الصا I K  

 باستبدال رشط التوازن يف معادلة االستثامر الصايف نحصل عىل:           
dK sY K  

املعادلة عىل وبقسمة طريف            Kس املال:معدل نمو خمزون رأجد ، ن 
dK Ys
K K

  
إذا عرفنا نسبة رأس املال إىل الناتج            v: 

Kv
Y

 
 ملعادلة التالية:اخمزون رأس املال وفق  عن معدل نموٌنعرب            

(1)                                             dK s
K v
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معدل نمو خمزون رأس املال بداللة امليل احلدي لالدخاريتحدد              s نسبة ،
رأس املال إىل الناتج vومعدل االهتالك  .(إن وجد) 

 ) أكرب من الصفر، أي أن:1لتحقيق نمو موجب، البد أن تكون املعادلة (           
0dK s

K v
  

(أو نصيب العامل من رأس العمل معدل نمو نسبة رأس املال إىل  وٌيمكن اجياد            
ليكن املال، kال الكيل:) بطرح معدل نمو العاملة من معدل نمو رأس امل 

(2)                                dK dL dk s n
K L k v

      
 

 
          n.هو معدل النمو السكاين الذي ٌيساوي معدل نمو قوة العمل 

كي ُحيقق نصيب العامل من رأس املالبنفس الطريقة،            /K L،نموا موجبا 
 ما يعني: ) أكرب من الصفر،2بد أن تكون املعادلة (ال

0dK dL s n
K L v

    
 

  
ٌيفرتض بشكل عام،            nو متغريات خارجية التحديد. أهنا  
سلوك املعلامتوفق  من ناحية أخرى،            sو v ٌيمكن تصنيف نامذج النمو إىل

 أنواع معينة:
بداللة امليل احلدي لالدخار -  s ،بعض النامذج معدل االدخار حمددا  تفرتض

خارج النموذج يف حني ٌتدرج نامذج أخرى قرارات املستهلك يف حتديد معدل ادخار 
ن بني النامذج التي ٌحتدد ميل االدخار بشكل خارجي نذكر االقتصاد داخليا. وم

   من نوع  والنموذج النيوكالسيكي Harrod-Domar النموذج الكينزي من نوع
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Solow – Swanو Uzawa .يف جمموعة النامذج التي ٌتدرج أمثلية االستهالك نذكر  أما
 لـ جيالونموذج األ Ramsey-Cass-Koopmans كية من نوعيالنامذج النيوكالس

Diamond .نموذجككينزية أيضا  وهناك نامذج Kaldor  ونموذجPasinetti  جتعل
  تغري توزيع الدخل.ميل االدخار حمددا وفق 

بداللة نسبة رأس املال إىل الناتج -  v هناك نامذج تتعامل مع هذه النسبة أهنا ،
مستوى ىل األقل حتى يصل االقتصاد إىل ثابتة، يف حني تسمح نامذج أخرى بتغريها ع

-Harrod احلالة املستقرة. مثال عىل نوع األول نذكر النموذج الكينزي من نوع

Domar  الذي يستخدم دالة اإلنتاج ذات املعامالت الثابتة. من ناحية أخرى، تتعامل
ا الناتج أهن–مع العالقة بني رأس املال Solow نموذجكنامذج النمو النيوكالسيكي 

متغرية من خالل السامح بإحالل عوامل اإلنتاج للوصول إىل احلالة املستقرة 
   .لالقتصاد

 خصائص املعلامتوفق  تصنيفا لنامذج النمو االقتصادياآليت ٌيقدم اجلدول            
)sوvمعدل االدخار بشكل  مو التي ٌحتدد). يف هذا اجلزء سنتطرق أوال لنامذج الن

(الفصل الثاين)،  Harrod-Domar نقوم بدراسة النموذج الكينزي لـخارجي: أوال 
الفصل ( Uzawaو (الفصل الثالث) Solow-Swan ثم النامذج النيوكالسيكية لـ

 الرابع). بعد ذلك، نتعامل مع نامذج أمثلية االستهالك النيوكالسيكية (الفصل
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الفصل السابع التي ٌتتيح لنا دراسة أكثر منهجية  والكينزية يف) دسوالسااخلامس 
   داخيل. وٌحمددا بشكلتغريا لرتاكم رأس املال بجعل معدل االدخار مٌ 

s  

v  

 حمدد داخليا حمدد خارجيا

 Harrod-Domarنموذج  ثابت
 

 Kaldorنموذج 
 Pasinettiنموذج 

 Solow-Swanنموذج  متغري
 (ذو قطاعني) Uzawaنموذج 

-Ramsey-Cassنموذج 
Koopmans 

 Diamondنموذج 
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  الباب األول
  النمو الخارجي مع ادخار محدد خارجيا

     

  

  

معدل االدخار أو امليل احلدي لالدخار كمعلمة  ُتظهرنامذج عرض تٌ ، البابيف هذا 
طار تنا ستكون النموذج املبني عىل اإلحمددة بشكل خارجي يف النموذج. نقطة انطالق

ٌيؤكد عىل اجلوانب  ذيال )1946( Domarو )Harrod )1939 من قبل طوراملالكينزي 
ن للنمو االقتصادي أن يسري جنبا اٌملختلة املحتملة للنمو االقتصادي أو كيف ٌيمك

عرض النموذج النيوكالسيكي يُ (الفصل الثاين). بعد ذلك،  نب مع زيادة البطالةجل
) ٌيظهر عيوب Solow (أو اختصارا نموذج Solow-Swan املشهور املعروف بنموذج

كام ُيشكل هذا النموذج الطريقة التي نتعامل هبا ليس مع ، Harrod-Domar نموذج
جمال االقتصاد الكيل بأكمله (الفصل الثالث). مع النمو االقتصادي فحسب بل أيضا 

 النيوكالسيكي ثنائي القطاع توسيع نموذج Uzawa أخريا، ٌيمكننا من خالل نموذج

Solow رابع).الفصل الوالواقعية (من التعقيد  وإضفاء املزيد 
والنيوكالسيكية جتدر اإلشارة أن أهم اختالف منهجي بني النامذج الكينزية           

ففي الوقت الذي تستخدم : طار التحلييلاإلدالة اإلنتاج املستخدمة يف يف نوع  تمثلي
ثابتة لكل مدخل،  وعوائد حجمفيه النامذج الكينزية دالة إنتاج ذات معامالت ثابتة 
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نيوكالسيكية باستخدام دالة إنتاج ذات إمكانية إحالل عوامل اإلنتاج تقوم النامذج ال
االختالفات يف نوع دالة اإلنتاج يف  وٌترتجم هذهمتناقصة لكل مدخل.  وعوائد حجم

التعامل مع نسبة رأس املال إىل الناتجطريقة  v التي ٌتفرتض ثابتة يف حالة النامذج
 تنقل االقتصاد ها أثناءتغريالكينزية عىل عكس النامذج النيوكالسيكية التي تفرتض 

 نحو احلالة املستقرة.  
كل نظرية لنتائج خمتلفة متاما عن وصول عىل هذا األساس، من املنطقي             

أس املال و عملية نمو االقتصاد من جانب، يتفق كال النموذجني أن تراكم راألخرى: 
يتم تنظيمهام من قبل رواد األعامل بدافع حتقيق الربحية، لكن الكينزيني يعتقدون أن 

حالة عدم االستقرار  نحوعملية الرتاكم و النمو املدفوع بالربحية تقود االقتصاد 
م القدرة نتيجة االختالفات املستمرة بني استخدام القدرة الفعلية (احلالية) و استخدا

يؤدي التناقض بني توقعات املستثمرين و  املرغوبة من قبل املستثمرين: بعبارة أخرى،
النمو الفعيل إىل توليد حاالت نمو ٌتصاحبها بطالة دائمة أو تضخم مزمن. من ناحية 
أخرى، ينفي النيوكالسيك وجود حالة عدم االستقرار ألن عملية تراكم رأس املال 

ا كانت توقعات املستثمرين صحيحة عىل املدى الطويل، كام تكون مستدامة فقط إذ
ٌتؤكد أنه إذا ٌسمح  ويف املقابلتنتقد النامذج النيوكالسيكية فرضية املعامالت الثابتة، 

باإلمكان ضامن نمو مستقر عند مستوى التوظيف فبتغري نسبة رأس املال إىل الناتج 
 الكامل.
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 الفصل الثاني
وذ النمو   Harrod-Domar جالكينزي: 

    
 

نمو بشكل مستقل نامذج  )1946( Evsey Domarو ) Roy Harrod )1939طًور 
اقتصادي حظيت بشعبية واسعة خاصة لدى املخططني االقتصاديني بعد احلرب 

سمى طار التحلييل للنموذجني حتت منية، و عادة ما يتم اجلمع بني اإلالعاملية الثا
متطابقا بشكل  ان نموذجان االقتصاديا. تقديم هذ"Harrod-Domarنموذج "

متدادا منطقيا لنموذج االقتصاد الكيل املقدم من ا ٌيعتربحيث مفاجئا: مستقل مل يكن 
. يف تلك احلقبة اعتمد اخلرباء االقتصاديون بشكل John Maynard Keynesقبل

خمتلف القضايا  يعالجبناء إطار حتلييل لكبري عىل نموذج االقتصاد الكيل الكينزي 
 االقتصادية.

عىل تطوير نموذج ديناميكي كشف عن مصدر حمتمل  Domarو Harrodعمل            
القائم نموذج االقتصاد الكيل الكينزي تفاقا مع نتائج االستقرار طويل اآلجل ا لعدم

 ى التوظيف الكاملستوميف حتليله إلمكانية استعادة  Keynesركز لقد  عىل الطلب.
عىل سياسة االقتصاد الكيل عىل االستثامر كعنرص رئييس يف جانب الطلب الكيل عرب 
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سامهته يف زيادة الطلب الكيل عىل الناتج احلايل، إضافة ملاالقتصاد: ديناميكيا،  ناتج
 منآثارا  ٌيامرسفهو لذا ٌيمكن لالستثامر رفع إمكانية ناتج االقتصاد يف املستقبل، 

ال ٌيمكن احلفاظ عىل مستوى التوظيف  ذلك واألهم من، والطلبي العرض جانب
خرى بالرسعة الكيل األ ومصادر الطلبالكامل عىل املدى الطويل إال إذا نام االستثامر 

 الناتج الذي ٌيتيحه االستثامر. الكافية الستيعاب زيادة 
بمرور الوقت سيتسبب  مل يرتفع الطلب الكيل أنه إذا Domarو Harrodأدرك            

يف هناية  وسرتتفع البطالةلطلب الكيل جم ااالستثامر يف جتاوز العرض الكيل حل
 وعىل نمواملحتملة بني آثار االستثامر عىل الطلب الكيل  وألخذ التناقضاتاملطاف. 

يف  جانب العرض عن الطلب Domarو Harrodالقدرة اإلنتاجية لالقتصاد، فصل 
مبسطة من نموذج االقتصاد الكيل الكينزي لتحليل جانب  بنسخةواستعانوا  النموذج

االقتصاد. عرض ٌحيدد فيها االستثامر جانب الطلب، كام افرتضوا عملية مبسطة للغاية 
متجاهلني جانب  تخدم االقتصاديون جانب العرض فقط، غالبا ما يسمع األسف

 الكامل. Harrod-Domarالطلب يف نموذج 
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 Harrod وذج .1
حماولة يف "املنشور يف عمله  Roy Harrodٌيعترب نموذج االقتصادي الربيطاين            

امتدادا طبيعيا  )An Essay in Dynamic Theory" )1939النظرية الديناميكية 
هذا النموذج، . وفق Keynesلتحليل التوازن الساكن للنظرية العامة املقدمة من قبل 

وهبذه تطابق خطط االستثامر مع خطط االدخار، يتحقق رشط التوازن الساكن عند 
النموذج االستثامر كدالة تابعة ٌحمددة بتوقعات الرأسامليني حول  ٌيدرج الطريقة

ٌحتدد نسبة ، وهبذا املعنى ية أو مستوى استخدام هذه القدرةاستخدام القدرة اإلنتاج
 وقعات الرأسامليني.رأس املال إىل الناتج أو نسبة الناتج إىل رأس املال بناءا عىل ت

ىل الناتج ٌبلوغه : ما هو معدل النمو الذي جيب عHarrodطرحه السؤال الذي             
 ؟واالدخاره املساواة بني االستثامر ددحتتوازن عند حتقق رشط 

 ثالثة مفاهيم خمتلفة ملعدل النمو: Harrodقدم لإلجابة عىل السؤال،            
  ٌالحظمعدل النمو الفعيل أو امل g بواسطة نسبة االدخارٌحيدد sونسبة رأس 

املال إىل الناتج v. 
 معدل النمو املرغوب فيه أو املضمون wg ٌيمثل معدل نمو ناتج االقتصاد عند

 مستوى التوظيف الكامل. 
 الطبيعي ومعدل النمو ng أمثلية الرفاهية"ٌيمثل". 
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ٌيظهر معدل النمو الفعيل            g وال  عدل النموملتقلبات دورية قصرية األجل
أما معدل ، عادلة مستوى االدخار املخطط لهالتوازن بني مستوى االستثامر ملٌ  يضمن
ملضمونالنمو ا wgزنة خطط االستثامر بخطط ٌيمثل معدل النمو املطلوب ملواف

تم فيه تلبية توقعات حيث يظل االقتصاد عىل مسار النمو التوازين يب االدخار
تحقق التوظيف إذا نام االقتصاد عند املعدل املضمون ي يف هذه احلالة، املستثمرين

كامل لعنرص العمل الذي يتحدد وفق ال يضمن االستخدام اله لكن الكامل لرأس املال
معدل النمو الطبيعي ng واإلنتاجية اٌملساوي ملجموع معدالت نمو عنرص العمل

 التقدم التكنولوجي). (
ق الكشف عن الرشوط الرضورية لتحقهو  Harrodالغرض من نموذج             

 وٌيامرس االستثامر نموا يشهديف اقتصاد ما  واالستثامر الكيلالكيل التوازن بني االدخار 
الستخدام احلايل للقدرة اطبيعة مزدوجة): أوال كٌمحدد  تأثريين أساسيني (ذوفيه 

جانب (اإلنتاج ىل خيلق القدرة ع الكيل) وثانيا كعاملجانب العرض (اإلنتاجية 
خمزون  يملكونموذج يف أن الرأسامليني ثل الفرضية اجلوهرية هلذا النمتٌ  الطلب الكيل).

لدهيم معدل  لب عىل منتجاهتم، أومرغوب فيه من رأس املال بداللة حجم الط
إذا ٌاستخدم خمزون رأس املال أكثر من املال:  رأسم من مرغوب فيه الستخدام خمزوهن

الالزم سريغب أصحاب املشاريع يف االستثامر أكثر باحثني عن حتقيق مستوى رأس 
االستثامر انخفاضا ال املرغوب فيه، لكن إذا ٌاستخدم أقل من الالزم سيعرف امل
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التوظيف الكامل لرأس املال لن حتدث حاالت إفراط أو مستوى إذا حتقق و ، حمسوسا
نقص يف اإلنتاج و سريغب املنتجون يف االستثامر مستقبال بنفس املعدل الذي كان 

 عليه يف املايض.
ما يعني أن كل وحدة الناتج احلدي لرأس املال  ثبات Harrod يفرتض نموذج           

أن رأس املال ال ٌيعاين من أي لناتج النهائي بنفس املقدار، إضافية من رأس املال تزيد ا
لعمل تكون متاحة دائام ملرافقة ألن العاملة العاطلة عن ااملتناقصة عوائد احلجم 

 وبالتايل، العوامل بشكل تناسبيغري مدخالت ت واحلفاظ عىلزيادات رأس املال 
 ٌيعطى الناتج كدالة ثابتة ملخزون رأس املال: 

(2. 1)                                              KY
v

  
ٌيمثل معكوس املعلمة            v)1أو/ vل(أو إنتاجية رأس )نسبة الناتج لرأس املا

 أي اجتاه لتطورها عرب الزمن). يوجد الاملال)و ٌتعطى ثابتة (
فائدة دالة عكسية لسعر ك راالستثامعادة تفرتض نامذج االقتصاد الكيل الكينزي            
السعر الذي  أنهالفائدة  معدل وٌيفرتض عادةقيس تكلفة الفرصة البديلة لالستثامر، ت

إذا حتقق االدخار نحو االستثامر. املالية خالله األسواق ٌتوجه S Iأن  هذا يعني
 وبالتايل يتساوىيتم انفاقه كله عىل االستهالك فقط بل عىل االستثامر أيضا  الدخل ال

معقدة لالستثامر كدالة  )Keynes )1936 ينظر مع ذلك، العرض الكيل بالطلب الكيل
يرى  التوقعات اٌملتقلبة للمستقبل.من املتغريات بام يف ذلك كبري  بعدد ومدفوعةأكثر 
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Keynes العوائد املستقبلية  اأن قرار االستثامر ليس نتيجة عملية قرار دقيق ٌتقارن فيه
ال ٌيوجد لدى أحد ما يكفي من املعلومات حول : بتكلفة الفرصة البديلة لالستثامر

 كرحلة" )Keynes )1936 :162كتب املستقبل ألداء مثل هذه املامرسات احلتمية. 

، هل استكشافية ل ر[لقطب الجنو يعتمد حقا عىل حساب دقيق للفوائد ] االستث

 ."؟القادمة
أن يكون الدافع وراء االستثامر ما أسامه  Keynesبدال من ذلك، اقرتح            
الثقة، التفاؤل ٌيقصد هبا اجلمع املعقد بني التي  "Animal Spiritsاألرواح احليوانية "

والثقة القائم عىل الثقة بالنمو املستقبيل لالقتصاد: إن املشاعر، اإليامن  وااليامن غري
أن  Keynesوخلص بطبيعتها ألننا ال نملك معلومات ثابتة حول املستقبل،  ٌمتقلبة

 طاملاأنه  Keynesاعترب  صعود أو هبوط النمو االقتصادي. تذبذب االستثامر ٌيسبب
عدم وجود  رغمسيستمر االستثامر  ة معظم توقعات املستثمرين،صح حتققت

، أما إذا فشل جزء كبري من االستثامر يف مقابلة "حسابات دقيقة للفوائد القادمة"
أن  Keynes. افرتض وينهار االستثامر "الفوائد املقبلة"تتالشى الثقة يف سالتوقعات 

النسبة إىل الناتج الكيل ب عىل مدى رسعة نمو الطلبيعتمد استمرار االستثامر 
 1ٌيثبط أو ٌيفسد األرواح احليوانية للمستثمرين. هولذا  (العرض الكيل)

                                                 
 للمزيد من التفصيل ٌأنظر: - 1

Akerlof, G. and Schiller, R. (2009). Animal Spirits: How Human Psychology Drives the 
Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton: Princeton University 
Press. 
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لكيفية اعتامد ثقة املستثمرين عىل ما إذا كانت النتائج  Keynesيف ضوء مناقشة            
أن  Harrodاالقتصادية األخرية ٌمتسقة مع الروح احليوانية للمستثمرين، يفرتض 

 عىل اإلنتاج. لتجسيد هذه الفكرة:األخري نمو الطلب دالة تابعة ل عىل االستثامر الطلب
واملطلوب قبل املستثمرين من ف ٌمعامل رأس املال إىل الناتج املرغوب فيه عريٌ            

 كاآليت: أو ذلك املعدل الذي ٌيقابل توقعاهتم)(املضمون عىل معدل النمو  للحفاظ
d (معامل رأس املال إىل الناتج املضمون)  (2 .2)

d
Kv
Y

   
 

 
 بالرمز ورأس املالناتج  عن تغري، ٌيمكن التعبري يف نسخة الزمن املتصل           

 /Y dY dtو /K dK dtاملعامالت ذات دالة اإلنتاج وفق  .عىل الرتتيب
  الثابتة min / , /Y K v L u     إذا كان Kأو Lأكرب من تلك املطلوبة إلنتاج 
 Y ،ستظل الزيادة يف هذه احلالة عاطلة (خاملة و غري مستغلة). بنفس الطريقة

تاج مرتبطا عرض اإلن تغري ٌيصبح عامل نسبة رأس املال إىل الناتجمٌ  وبداللة ثبات
ارتفاع أو انخفاضأن ا يعني (م خمزون رأس املال مبارشة بتغري Yتحدد وفقي 

سلوك تغري K :فقط)، أو 
(2. 3)                                            K Y

K Y
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نمو الناتج سلوكولرشح  )2. 3(بداللة املعادلة              Y فهم سلوك نمو  منالبد
خمزون رأس املال K.  ٌوفق  ٌيعطىصايف االستثامر خمزون رأس املال أنه عرف تغري ي

  2:دالة االستثامر التالية
dI                    (دالة االستثامر)          (4 .2) K     

 :واالستثامر هوأما رشط التوازن بني االدخار            
S                    ( رشط التوازن)       (5 .2) I    

 كاآليت: )2. 5(و  )2. 4( تنيٌيمكن التعبري عن املعادل            
(2. 6)                                                    dI v Y   
(2. 7)                                                S sY I   

           s لالدخار هو امليل احلدي)/s S Y.(3 
الذي  االستثامر املطلوب)(أو  دالة الطلب عىل االستثامر )2. 6(ٌمتثل املعادلة            

 ٌحتدده املشاعر عىل أساس الزيادات األخرية يف اإلنتاج.
 يف معادلة رشط التوازن، نحصل:) 2. 7(و  )2. 6(باستبدال املعادلتني            

                                                 
تج عىل تغري الناتج نسبة رأس املال إىل النا ٌيعرب ثباتحيث رأس املال، لعدم وجود اهتالك  Harrodيفرتض نموذج  - 2

  تحليل.ال ٌيؤثر عىل نتائج ال هتالكاالالستثامر اجلديد يف رأس املال، كام أن عدم إدراج معدل بنسب مبارشة ل
 سلوك االدخار يف النموذج، لذلك ٌيصبح امليل املتوسط لالدخار ٌمساويا ميله احلدي: ثبات Harrod يفرتض -  3

/ /s S Y S Y   .  
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d

d

d

d

sY v Y

v Ys
Y
Ys v
Y

s Y
v Y
















 

 يكون معدل النمو املضمون ٌمساويا:           
w         (معدل النمو املضمون)   (8 .2)

d

Y sg
Y v

 
  

(اٌملعتمد  هذه هي املعادلة الرئيسية للنموذج، حيث ٌيعترب معدل النمو املضمون            
ذلك املعدل الذي ٌحيافظ عىل مستوى  املال إىل الناتج) ونسبة رأسعىل معدل االدخار 

 ريض رجالويٌ  (ال ٌيوجد إفراط أو نقص يف اإلنتاج) التوظيف الكامل لرأس املال
ثل معدل النمو الذ" Harrodوبعبارات ، بحجم االستثامر احلايل اٌملنجز األعامل ي ٌ

ا يقومون به.  التوازن املشاريعي" خط التقدم الذي إذا ما تحقق " إنهيٌريض املنتج 

 ٌ هذا  وبالتايل يرتبط، ): 251939("اليشء الصحيحب قامواآخذي الربح بأنهم يض س
قام األول بسلوك رجال األعامل. عند هذا املعدل يتم استخدام خمزون املعدل يف امل

مرتفعا بام فيه الكفاية ليبيع رجال  ويكون الطلبرأس املال بالكامل يف االقتصاد 
اإلنتاج بنفس وترية النمو: فهو ٌيمثل املسار الذي  يفويستمرون األعامل ما أنتجوه 

ٌيشري معدل النمو  حالة التوازن. واخلدمات يفالسلع  والطلب عىلٌيبقى العرض 
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رضورة نموإىل فيه املضمون أو املرغوب  Yو Kبنفس املعدل يف احلالة املستقرة ،
يتساوى معدل النمو الفعيل حالة توازن االقتصاد الكيل أيضاو يف  g و معدل النمو

املضمون wg )أيwg g .( 
لتحديد معدل النمو الفعيل              gآليت:اى نسبة رأس املال إىل الناتج وفق ، ٌتعط 

Kv       (معامل رأس املال إىل الناتج الفعيل )     (9 .2)
Y

   
 

  
 :)2. 10(ملعادلة اٌيعطى معدل النمو الفعيل وفق            

Y                                       (معدل النمو الفعيل)    (10 .2) sg
Y v

 
  

احلسابات  واالستثامر يفٌتعرب هذه املعادلة عن املساواة الالحقة بني االدخار            
نسبة  ٌيساويمعدل نمو بلد ما أن  )2 .10(ري املعادلة ٌتش بعبارة أخرىأو ، الوطنية

 االدخار مقسومة عىل نسبة االستثامر اجلديد (بام يف ذلك االستثامر يف املخزونات).
ٌيعطى معدل النمو الطبيعي كذلك،            ng:أنه 

ng                  (معدل النمو الطبيعي) (11 .2) n    
ٌيمثل         nمعدل نمو قوة العمل و جية العمل حمددا بالتقدم معدل نمو إنتا

األمثيل " Harrodسامه  بلوغه ملعدل النمو ممكنحد أقىص هو هذا املعدل ، التقني
بداللة  نمو القوى العاملة بيعي أنه معدل: جيب فهم معدل النمو الط"اجتامعيا

)و معدل نمو nمعدل نمو عنرص العمل(مها  ون من ٌعنرصينالوحدات الفعلية اٌملك
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جمموع هذين العاملني ٌيعطينا معدل النمو الطبيعي و)إنتاجية العمل( ng  الذي
 ه خارجي التحديد:ٌيفرتض أن

(2. 12)                               
.

EL E L n
EL E L

   
   

إذا تم توظيف العاملة بالكامل، ٌيصبح معدل النمو الفعيل            g ٌمعدل ساويا م
النمو الطبيعي ng ، كان أما إذا)ng g( .هذا يعني وجود بطالة هيكلية متزايدة 

مسار التوازن: ال ٌيمكن أن يكون معدل النمو الفعيل أعىل من  يفٌيعترب هذا املعدل قيدا 
عىل أساس (العمل معدل النمو الطبيعي بسبب الطبيعة الثابتة ملٌعامل استخدام عنرص 

 مبدأ تكامل عوامل اإلنتاج).  
  املسار الذهبي.1.1

التوظيف الكامل  متوازن ٌحيققأنه مسار نمو  4املسار الذهبي Harrodيصف             
. يف ظل هذه الظروف، البد أن تتساوى )والعملرأس املال (اإلنتاج لعوامل 

معدالت النمو الثالثة: الفعيل gاملضمون ، wgوالطبيعي ng إىل جانب تساوي
نسبة رأس املال إىل الناتج الفعيل vواملرغوب فيه dv:لتحقيق نمو مستقر 

w n dg g g v v    

                                                 
للتأكيد عىل الطبيعة األسطورية هلذه  "املسار الذهبي"من مدرسة كامربيدج مصطلح  Robinson Joan تأطلق - 4

 ت النمو الثالثة)(تساوي معدال هذه املصادفة السعيدة ديولت هٌيمكن Harrodيشء يف نموذج  الوضعية ألنه ال ٌيوجد
 بشكل تلقائي كام سنرى الحقا.
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عدل النمو املضمون يتحقق رشط ميكون معدل النمو الفعيل مساويا عندما            
 احلدي لالدخار ٌمساويا: ٌيصبح امليلوصاد الكيل، توازن االقت

(2. 13)                                     . .w ds g v g v   
 والعرض الكيلاخلطوة التالية تتطلب منا تعريف جانبي الطلب الكيل            

 دخلتودون  اقتصاد مغلق يف ظل نفاقطريقة اإلقتصاد: نبدأ بمحاسبة الناتج وفق لال
 الستهالك زائدا االستثامر:ااحلكومة. ٌيصبح اإلنتاج ٌمساويا 

(2. 14)                                     dY C I   
اجلزء غري املدخر من الدخل مع العلم أنهو االستهالك              c هو امليل احلدي

 لالستهالك: 
                                                              d dY cY I  

 :ولالستثامردالة تابعة للمضاعف الكينزي هو جانب الطلب الكيل             
  

 
1 .

1dY I
c




 
غري املستهلك من الدخل ٌيوجه نحو االدخار، فإن وألن اجلزء             1 c s  

 :)15 2(ملعادلة اعن الطلب الكيل وفق وعليه ٌنعرب 
(2. 15)                                  1 .dY I

s
    

بإدراج نسبة رأس املال إىل الناتج املرغوب فيها من قبل املستثمرين يف دالة            
 اإلنتاج إىل العرض الكيل نجد:
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(2. 16)                                           1 .s
d

Y K
v

  
فيه، ن باملعدل املرغوب واملستثمرالطاقة اإلنتاجية التي خلقها  تماستخدإذا            

 املعدل املضمون:ب وسينمو االقتصادلعرض الكيل االكيل مساويا  ٌيصبح الطلب
wgالطلب الكيل=العرض الكيل   و      g 

(2. 17)                                          
d

I K
s v
  

 أو 
(2. 18)                                    w

d

K sg
K v
 

  
التي ٌتواجهها  مفيًدا فقط لفهم بعض املشاكل اإلنامئية Harrodال ٌيعترب إطار            

 Albert Hirshmanأيًضا ألغراض التخطيط. ٌيشري  يدلكنه مف البلدان النامية،
)1958 :31-32(: 
، فهو ال يسمح لنا االستخداماتبشكل ملحوظ أنه متعدد  Harrodوذج أثبت  "           

فقط بإظهار املعدل الذي يجب أن ينمو به االقتصاد إذا استخدم كل قدراته الناتجة عن 

ر الجديد  املال إىل الناتج  ونسب رأسعدل االدخار املطلوب م عكيس، ولكن بشكلاالستث

و مستهدف. رين، إذا أراد تحقيق معدل  يتم افرتاض نسبة رأس املال  يف مثل هذه الت

و  ويف بعض ،5و 2.5إىل الناتج ب قيمت  األحيان يتم وضع توقعات بديلة ملعدالت 

ة، معينة بشكل عام أو لنصيب الفرد مع توقع عدد مع من ال سكان. يف الحالة األخ

يل رأس املال املطلوب لخمس أو عرش سنوات كن اشتقاق الخطط بسهولة من إج ٌ ". 
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املائة ب 5ق معدل نمو الناتج ٌيقدر بـ عىل سبيل املثال، إذا وضع بلد ما هدف حتقي           
 اٌملخطط أن عىلجيب ، 3الناتج املطلوبة هي  سنوًيا مع العلم أن نسبة رأس املال إىل

من خالل  إذا أراد حتقيق معدل النمو املستهدف. GDPمن  % 15يدخر ويستثمر 
)، ٌيمكن للمخطط االقتصادي معرفة نسبة )2 .18((املعادلة  Harrodتطبيق صيغة 

 باملئة سنويا: 5نمو عدل االدخار إىل الدخل املطلوبة للحفاظ عىل م
.w dg v s 

 عددي نجد:التطبيق لاب           
0.05 3 0.15  

ثمة فجوة بني ، GDPيف املائة من  15إذا كان االدخار املحيل أقل من             
 .االستثامرات واملدخرات ٌيمكن سدها عن طريق االقرتاض األجنبي
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 Domar وذج .2
توسع رأس املال، " لهبنرش عم Evsey Domarقام االقتصادي األمريكي             

 Capital Expansion, Rate of Growth andوالعاملة معدل النمو 

Employment" )1946 (نموذج  نفس نتائجتوصل خالله لHarrod  لكن بشكل
 بام أن االستثامر يرفع الدخل السؤال التايل:نموذجه عىل  Domarمستقل. يبني 

اإلنتاجية  القدرة وٌيوسع من جهة عن طريق املضاعف الكينزي (جانب الطلب)
من جهة أخرى، فام هو املعدل الذي ينبغي أن يزيد به االستثامر  (جانب العرض)

 مستوى التوظيف الكامل؟ عىلواحلفاظ لضامن تساوي العرض بالطلب 
 والعرض الكيلإجياد عالقة بني الطلب الكيل بهذا السؤال  نع Domarٌجييب            

توى زيادة مسالطلب الكيل جانب الطلب الكيل، ٌمتثل زيادة من : بداللة االستثامر
/1(الكينزي االستثامر مرضوبا باملٌضاعف تتحدد عىل أساس زيادة التي الدخل  s:( 

1        (زيادة الطلب الكيل)       (19 .2) .dY I
s

   
ٌيمكن  ذيجية لالقتصاد زيادة الناتج النتاالقدرة اإليف حني ٌمتثل زيادة            

تحدد عىل أساس القدرة اإلنتاجية يأو جانب العرض يف النظام و هلالقتصاد إنتاج
 ):( لرؤوس األموال املضافة املستثمرة مرضوبة بمتوسط إنتاجية رأس املال

sY.         (زيادة العرض الكيل)    (20 .2) I  
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/(حيث           /Y I Y K  .(  للحفاظ عىل مستوى توازن الدخل عند التوظيف
(املعادلة  بالعرض الكيل ))2. 19املعادلة ((الكيل الكامل، البد أن يتساوى الطلب 

 إىل املعادلة األساسية للنموذج: نصلل))، 2 .20(

       (رشط التوازن)   (21 .2)
d s

IY Y I
s

I s
I





  



 

  

تتحقق حالة التوازن عند األخذ بعني االعتبار الدور املزدوج لالستثامر: كعامل             
للحفاظ عىل أنه ) 2 .21القدرة اإلنتاجية. ٌتظهر املعادلة ( وكعامل لبناءخللق الطلب 

مستوى التوظيف الكامل، ينبغي نمو االستثامر /I Iبمعدل ٌيساويs امليل)
احلدي لالدخار مرضوبا بإنتاجية رأس املال): هو املعدل الذي جيب عىل االستثامر أن 

احلفاظ عىل معدل نمو مستقر لالقتصاد و ينمو به لضامن استخدام القدرة اإلنتاجية 
 عند مستوى التوظيف الكامل.

25النتيجة: ليكن  هذهفرسيٌ مثاال عدديا  Domarقدم             %و سنويا 
%12s  150وY  مليار دوالر سنويا. إذا تم احلفاظ عىل التوظيف الكامل، فإن

150( دوالرمليار 18 حجم 12 /100 18I   (  سنويا لرفع القدرة  هرستثاماجيب
مليار  4.5بـ  (احلجم املستثمر مرضوبا بإنتاجية رأس املال) الناتج تغرياإلنتاجية أو 
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150( دوالر سنويا 12 /100 25 /100 4.5Y I      ( ،االرتفاع  لكن
 أن ٌيساوي الزيادة املطلقة مقسومة عىل الدخل: دنموه) البمعدل (لدخل لالنسبي 

12 /100 25 /100 0.03sY s
Y
      

 % 3لتوظيف الكامل، البد أن ينمو الدخل عند معدل امستوى للحفاظ عىل             

 "املسار الذهبي"ذا . الحظ أن أي انحراف عن ه"معدل النمو التوازين"أو سنويا 
يف حالةدوث تقلبات دورية: حل سيؤدي /I I s  أما ، انفجاراسيشهد االقتصاد

كان إذا /I I s ااد ركودسٌيعاين االقتص . 
فيام يتعلق بحالة  Harrodنفس نتائج نموذج ل Domarنموذج توصل               

افرتاض ثبات نسبة رأس مال إىل ناتج بأنه الحظ : والنمو االقتصاديالتوازن 
واالستثامر املتوسط لالدخار ميله احلدي، تستويف املساواة بني االدخار  تساوي امليلبو

 .معدل النمو التوازين رشط
هو نفسه  Harrodتشابه كبري بني النموذجني: معدل االدخار يف نموذج  هناك           

Harrod ، يف حني ٌيساوي معدل النمو املضمون لـ Domarيف نموذج  wg معدل
Domar النمو عند التوظيف الكامل لـ  s: 

   /w dHarrod g s v s Domar  
 للربهان، لدينا:           

(2. 22)                            Ss S sY
Y
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(2. 23)                           Y Y I
I

   
   

Iنأل           S  نجد: )2. 23( يف املعادلةنقوم باستبداهلا 

(2. 24)                           
Y sY
Y s
Y










  

وألن            /wg Y Y :فإن 
(2. 25)                          wg s  

برهنا رياضيا أن            wg يف نموذجHarrod هو نفسه sيف نموذجDomar. 
لذام توظيف رأس املال بالكامل عند التوازن يت 1/ dv  ، يف الوقت الذي لكن

نموذجه عىل معادلة نمو واحدة Domarيبني فيه  s يستخدم ،Harrod  ثالث
معدالت نمو للتعبري عن نموذجه: الفعيل gاملضمون ، wgالطبيعيو ng. 
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و  عدم .3    Harrod-Domar ذجاالستقرار يف 

 أنه الوضعية التي تتساوى فيها كل معدالت النمو: ٌيعرف املسار الذهبي            
w n

d

g g g
s s n
v v



 

   

توافق قرارات  )ريد كبحل( مرجحغري صعب جدا ألنه  الذهبي املساربلوغ             
من ناحية، يعتمد امليل احلدي : هماستثامرارات مع قرأصحاب املشاريع ادخار 

ما مل يتم نمذجة هذه  افرتض خارجييٌ  هلكن وسلوك األرسلالدخار عىل تفضيالت 
القرارات يف النموذج. كذلك، ٌيعطى معدل النمو السكاين nيف النموذج  اخارجي

، ىخرأ ناحيةمن  ).واهلجرة...نه ٌحمدد بالديناميكية الديمغرافية (املواليد، الوفيات لك
تتحدد نسبة رأس املال إىل الناتج v ملستوى التكنولوجي املعطى بشكل ثابت اوفق

يف االقتصاد. أخريا، تعتمد نسبة رأس املال إىل الناتج املرغوب فيه ااستيعاهب يتم dv 
 تثمرين أو األرواح احليوانية وفقاحلالة املستقبلية لثقة املس(الرأسامليني عىل توقعات 

Keynes عىل هذا األساس، ال ٌتوجد آلية تلقائية لضامن تساوي معدالت النمو .(
م تتحقق هذه املساواة سيقع االقتصاد يف حالة الالتوازن أو عد وإذا ملالثالثة، 

 االستقرار. 
 هناك مشكلتان تظهران من هذا التحليل:            
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  التوظيف الكامل ويف ظلعدم إمكانية نمو االقتصاد عند معدل النمو املضمون ،
) يف سياق النمو والعاملةبطالة الإرادية (يف جانبي رأس املال  وبالتايل حتدث

 االقتصادي.
 جود إمكانية حدوث تقارب نحو عدم استقرار االقتصاد الرأساميل مع عدم و

 حالة التوازن.
ملضمون، عىل سبيل املثال، إذا كان معدل النمو الفعيل أكرب من معدل النمو ا          

 تكون نسبة رأس املال إىل الناتج أقل من نظريهتا املرغوب فيها:

 w d
d

s sg g v v
v v
 

  
 

   
I/(الكيل يتجاوز الطلب            s(  الكيل جانب العرض)/ dK v(  لالقتصاد ألن

االستثامر الفعيل (احلايل) غري قادر عىل توسيع العرض الكيل بام يكفي لتلبية حجم 
عىل هذا ، ر املرغوب فيه أكرب من االدخار)الطلب الكيل يف الفرتة املقبلة (االستثام

ا يف خمزون رأس املال ألن خمزون رأس املال الفعيل سُيعاين االقتصاد عجز األساس
dv(فيه أقل مما هو مرغوب  vيرتفع الطلب الكيل يف الفرتة  مثل هذه الظروف، ). يف

االستثامر الرأساميل املفقود تعويض الرأسامليني زيادة استثامراهتم لاملقبلة مع حماولة 
رأس املال إىل  ومعه نسبةة، أي زيادة خمزون رأس املال توسيع القدرة اإلنتاجيبغية 

تتجاوز خطط االستثامر نظريهتا خطط  مع ذلك، لناتج لبلوغ مستوى الطلب الكيلا
ما يعني وجود عجز أكرب يف الكيل أقل من الطلب الكيل  وٌيصبح الناتجاالدخار 
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ويزيد ع النمو يتم ترسي بعبارة أخرى، يف دوامة تضخمية ويدخل االقتصاداإلنتاج 
حترك ا يعنيمواملضمون بني معدل النمو الفعيل  الفارق gبعيدا عن wg وهبذا
ٌتولد انخفاضا يف نسبةسخمزون رأس املال  زيادةأن  أيالطلب الزائد،  يتفاقم 1/ v 

التضخم "بني املعدلني: ٌتعرف هذه احلالة بـ ق الفارقوتعممعدل النمو الفعيل  زيادةو
 ).)A( (عىل اليسار )2 .1(ها يف الشكل مكن إظهارالتي يٌ  "الرتاكمي

 
 ).I( Harrod-Domar وذجعدم االستقرار وفق  ). حاالت2. 1(الشكل 

بداية من مستوى الناتج عند التوظيف الكامل االبتدائي            0Y يتبع معدل ،
النمو الفعيل gمسار النمو املضمون wgإىل غاية النقطةE2عند الزمنt لكن بعد ،
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هذه النقطة ينحرف gعن wgوٌيصبح wg gالالحقة ٌيصبح  ويف الفرتات
 التفاوت بني املعدلني أكرب فأكرب.

يف حالة أخرى، إذا كان معدل النمو الفعيل أقل من معدل النمو املضمون تكون            
هذا ، ريناملرغوب فيها من قبل املستثمنسبة رأس املال إىل الناتج أكرب من نظريهتا 

I/(الكيل الطلب  ألنأن االستثامر املرغوب فيه أقل من االدخار و  يعني s(  يكون
/(الكيل أقل من العرض  dK v( )املستوى الكايف الستيعاب أي الطلب الكيل ليس ب

 )تتحقق توقعات املستثمرين ية و ملناتج تم خلقه من قبل استثامرات الفرتة املاضتزايد 
ن هناك فائض يف ألسٌيولد حافزا لدى املستثمرين لتقليل حجم االستثامر املرغوب فيه 

 خمزون رأس املال بداللة ديناميكية النمو االقتصادي معربا عنه باملعدل النمو الفعيل:

 w d
d

s sg g v v
v v
 

  
 

   
فعلية مع م الرأساميل حتى تتناسب النسبة الٌيقوم املستثمرون بتخفيض خمزوهن             

ى انعكاسات ما يعني انخفاضا أكثر للطلب عىل الناتج. إحدالنسبة املرغوب فيها 
حدوث دوامة هبوطية تراكمية يف الطلب الكيل ينتج عنه تراجع النمو هي هذه العملية 
لفعال غري الطلب ا" : ٌتعرف هذه احلالة بـوالبطالةالكساد  ويقود إىلاالقتصادي 

بني  ويزيد الفارقسٌيؤثر هذا االنخفاض عىل معدل النمو الفعيل  مع ذلك، "الكايف
الكيل دون مستوى التوظيف الكامل ٌيؤدي معدالت النمو ألن انخفاض الطلب 



وذج                          Harrod-Domar 119       النمو الكينزي: 

 
 

: كاملأبعد فأبعد عن مستوى التوظيف ال وسيتحرك االقتصادزيادة اختالل التوازن ل
 B ٌيظهر الشكل. "الكساد الرتاكمي"احلالة بـ هذهٌتعرف  عىل عكس احلالة السابقة

ينخفض2tبعد النقطة هذه احلالة: gمن وٌيصبح أقل wgوٌيواصل املعدلني 
 التباعد مع مرور الوقت.  

فارنحابمجرد أنه  Domar-Harrodذج ورى نمي            gعن wg،  سيبتعد
عن  االقتصادوخيرج االقتصاد أكثر فأكثر عن وضعية توازن التوظيف الكامل 

. تم وصف نموذج )تصحيحه ذاتياال ٌتوجد إمكانية لبمجرد اضطرابه ( السيطرة
Harrod-Domar  توازن حافة السكني "أنه نموذجKnife Edge Equilibrium" 

سياسات ل حاجةلذا هناك الة سقوط االقتصاد عن حافة السكني، الذي ٌيشري حل
اقتصادية نشطة تعمل عىل رفع أو تقليل الطلب الكيل من أجل احلفاظ عىل نمو 

أو أقل. أيضا، ٌيبني النموذج أن االنحراف عن التوظيف  والعرض أكثرالطلب 
 طويلة. ا لفرتاتومستمرالكامل ٌيمكن أن يكون كبريا 

طبيعة العالقة بنياالقتصادية) يف الدورة (القصري ثل مشكلة املدى مت            g 
و wgمثل طبيعة العالقة بني، أما مشكلة املدى الطويل فت wgو ngقة : العال

ٌيمثل التوازن بني معدالت النمو  املال. ونمو رأسبني نمو العاملة بالوحدات الفعلية 
الثالثة توازنا من نوع حافة السكني ألنه بٌمجرد حدوث تباعد بني املعدالت الثالثة 

ينتج كساد أو تضخم مزمن يف االقتصاد: إذا كان wg gاالستثامر أرسع من  يزيد
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احلايل بمعدل أرسع من ويرتفع الدخلالدخار ا wgأما إذا كان ، wg g  يكون
احلايل بمعدل أقل من وسيزيد الدخلاالدخار أعىل من االستثامر  wg يف نموذج .

Domar-Harrodإذا كان ، w ng gالكساد الرتاكمي ألن تتطور حالة wg g 
احلد األعىل لـ دٌحيدأين  gحسب معدل النمو الطبيعي ng كام هو موضح يف

 . عندما يكون)2. 2( الشكل w ng gفإن dv vمعطل فائض  وبالتايل هناك
الناتج ٌيؤدي إلبقاء معدل زيادة  بدورهوليد العاملة يف خمزون رأس مال بسبب نقص ا

عند مستوى أقل من wg ،يف  وهناك فائضٌتصبح اآلالت ٌمعطلة  يف هذه احلالة
ويقع  والدخلتقليل حجم االستثامر، اإلنتاج، العاملة القدرة اإلنتاجية ٌيؤدي ل

ألنه  "رذيلة"االدخار ٌيعترب اد مزمن. يف مثل هذه الظروف، يف قبضة كس االقتصاد
 ٌيديم عجز الطلب الكيل يف االقتصاد. 
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وذج ). حاالت2. 2الشكل (  .)Harrod-Domar )II عدم االستقرار يف 

إذا كان              w ng gٌيصبح wgأقل من g ،وهناك اجتاهكام ٌيوضحه الشكل 
يكون يف هذه احلالة، كمي يف االقتصاددوث تضخم تراحلٌ  dv vا يعني نقصم 

تكون األرباح املتوقعة عالية  (أو بطالة هيكلية). العاملةيف وفائض خمزون رأس املال 
زيادة األعامل ل يميل رجالور املحقق، املرغوب فيه أعىل من االستثامألن االستثامر 

دوث تضخم مزمن. يف مثل هذه احلالة ٌيعترب ما ٌيؤدي حلخمزوهنم من رأس املال 
 سمح بزيادة املعدل املضمون. يألنه  "ةفضيل"االدخار 

يف  "فضيلة"رب إحدى انعكاسات السياسة اٌملنبثقة من النموذج أن االدخار ٌيعت            
جيب لذا ، يف اقتصاد ٌيعاين فجوة انكامشية "رذيلة"أي اقتصاد ٌيعاين فجوة تضخمية و 
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 صاد ما كلام تطلب األمر ذلك، لكنأن يتحرك معدل االدخار صعودا أو هبوطا يف اقت
-Harrodمع افرتاض ثبات معدل االدخار يف نموذج هذا يتناقض  الوقتنفس يف 

Domar. 
 Harrod-Domar وذجصادية وفق السياسة االقت .4

نموذجا ديناميكيا يقوم عىل منطق االقتصاد  Harrod-Domarٌيعترب نموذج            
تدخالت سياسية لحلاجة اس ٌمستغربا أن يدعو هذا النموذج الكيل الكينزي، لذلك لي

 الطلب الكيل بام يتامشى واحلفاظ عىلزيادة أو خفض الطلب عىل اإلنتاج هبدف نشطة 
وجود إدارة فعالة لالقتصاد  عىل ذلك، القتصاد للبقاء عىل حافة السكنيمع قدرة ا

 الكيل هبدف االستقرار رضوري لٌيحقق االقتصاد نموا مستمرا.
يف البلدان املتقدمة، يكون معدل النمو املضمون أعىل من املعدل الطبيعي بسبب            

مع يعني عدم كفاية االستثامر ليتطابق ما معدل املواليد يف تلك البلدان،  انخفاض
مل يستخدم  Keynesأن  رغم دوث كساد يف االقتصاد.حل وقد ٌيؤديخطط االدخار 

 1937إال أنه حدد هذا اخللل عام  "واملعدل املضموناملعدل الطبيعي "مصطلحات 

 .)Harrod )Thirlwall 2007 :2-3 عمل قبل نرش
يكون املعدل الطبيعي أكرب من املعدل املضمون أي  أما يف البلدان املتخلفة،            

مال ما يعني إنتاجية رأس املال إىل الناتج مرتفعة  ونسبة رأسادخار منخفض 
عكس نسبة رأس املال إىل الناتج املرتفعة إنتاجية تمنخفضة جدا. بعبارة أخرى، 
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عنرص العمل  الالتوازن يف البلدان املتخلفة بني نمو وعليه ٌيعترب، استثامر منخفضة
 وفقرأس املال إحدى األسباب الرئيسية حلدوث البطالة اهليكلية  ومعدل تراكم

 ملصطلحات الكينزية.ا
كام رأينا، إذا كان معدل النمو الطبيعي            ngأكرب من معدل النمو املضمون 

 wgوبذلك البلدان املتخلفةيز متٌ  وهي حالةلة اهليكلية سيتجه االقتصاد نحو البطا ،
حداث تطابق بنيإقتصادية يف البلدان النامية يف مهمة السياسة اال تتمثل ng 

و wg إما بخفض معدل النمو الطبيعي ngأو برفع معدل النمو املضمون wg: 
n w

d

g g
sn
v






 

سياسات ٌتؤثر عىل املعدل سياسات:  ةٌيمكن للحكومة التدخل عرب عد            
الطبيعي ng n   عىل معدل النمو املضمون ٌتؤثروسياسات /w dg s v 

 ).)2. 1((أنظر اجلدول 
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 .Harrod-Domar وذج). السياسة االقتصادية وفق 2. 1(جدول ال
 سياسات حول املعدل املضمون سياسات حول املعدل الطبيعي

 تنظيم املواليد -
 خفض إنتاجية العمل -

 املايل وحترير النظامإصالح -
 والنقديةالسياسة املالية  -
 سياسات معدل الفائدة يف السوق املايل -
 ىل الناتجخفض نسبة رأس املال إ-

  السياسات املٌستهدفة ملعدل النمو الطبيعي .4.1

للتحكم يف توسع املعدل الطبيعي            ng ٌيمكن لربامج تنظيم املواليد أن ٌختفض ،
معدل نمو العاملة n ٌهناك  قابليف امل، داة فعالة فقط عىل املدى الطويلتكون أ، لكنها

خفض معدل إنتاجية العاملكسياسة أخرى خلفض معدل النمو الطبيعي   لكن ،
 .وتنافسية االقتصادهذا املقياس سٌيؤثر عىل مستوى املعيشة 

  السياسات املٌستهدفة ملعدل النمو املضمون .4.2

: االدخار لية النموحني أساسيني لعمٌتشري معادلة معدل النمو املضمون إىل مفتا           
قم "هذا النموذج رسالة واضحة مفادها  وعليه ٌيرسلاملال إىل الناتج،  ونسبة رأس
 ."ٌمنتج ينمو اقتصادك بشكل أعىل واستثمر بشكلبادخار أكثر 

قيمة املعدل املضمونٌيمكن رفع             wg املايل ما  نظامحترير الوبتنفيذ إصالحات
ونقدية تطبيق سياسات مالية أن ، إىل جانب زيادة االدخار)(االدخار ع سلوك شجيُ 

من وجهة نظر كينيزية ال تضمن هذه  يف هذا املجال. مع ذلكضا أيمفيدا  سيكون
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جراءات التي تدفع االدخار بالرضورة حتقق ٌخطط االستثامر ألهنا تعتمد عىل اإل
ي تقود عملية الرتاكم وعة أساسا بدرجة توقعاهتم التقرارات املستثمرين املدف

صول يتجه املستثمرون نحو النظام املايل للحإذا ٌوجدت توقعات مواتية، : الرأساميل
ار الفائدة دورا حاسام يف هذا أسع سياساتتلعب و عىل األموال التي حيتاجوهنا

ة سٌيحفز االدخار مرتفع حترير النظام املايل أن وجود أسعار فائدة ويرى أنصارطار. اإل
يف  Keynesٌيدرج رارات االستثامر. ثبط قتٌ وجود أسعار فائدة مرتفعة جدا سلكن 

 مالحظة هامة: "والنقودالنظرية العامة حول العاملة، الفائدة "هناية كتابه 
ر الذي يتم  "           أظهرنا أن حجم االدخار الفعال يٌحدد بالرضورة حجم االستث

ستوى أبعد من املستوى  أالعار فائدة منخفضة، رشيطة تشجيعه بأس نٌحاول تشجيعه 

 .)330: 1936("املقابل للتوظيف الكامل
رتفاع معدالت الفائدة يف االقتصاد نظرا الستثامر راجع الاحوافز غياب            

يكون  عادة ما وباملثل، لالستثامر ورغبة قليلةاجتاه السيولة  عاليةلوجود تفضيالت 
مناطق ٌيوجد فيها عدم اليقني بشأن السلوك املستقبيل تفضيل السيولة مرتفعا يف 
 ألسعار الفائدة املرتفعة جدا.

ت أخريا، تقليل نسبة رأس املال إىل الناتج يعني ضمنيا استخداما أكثر لتقنيا           
النامية ما إذا كانت البلدان من املهم حتليل ، لكن إنتاج ٌتوظف العاملة بشكل مكثف
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خداما للعاملة دون أن ٌيؤدي ذلك قادرة عىل تغيري هيكل إنتاجها نحو تقنيات أكثر است
 .واالدخارخفض مستوى الناتج 

وذج .5  Harrod-Domar حدود 
النموذج، من اٌملنصف اإلشارة إىل  وحدود هذاقبل احلديث عن نقاط الضعف             

: متطلبات "بساطته"تتمثل أساسا يف  رباموالتي نقاط القوة الرئيسية هلذا النموذج 
ٌيمكن أن يكون النموذج دقيقا  .والتقديراالستخدام  ومعادالت سهلةالبيانات قليلة 

 اجلفاف،ك( غياب الصدمات االقتصادية احلادة ويف ظلد ما من سنة إىل أخرى، حل
ذج بعمل لنموايقوم  أزمة مالية أو تغيريات كبرية يف أسعار الصادرات أو الواردات)

تقدير معدالت النمو املتوقعة يف معظم البلدان خالل فرتات زمنية قصرية يف معقول 
 (بضع سنوات). جدا

نقطة قوة أخرى للنموذج تتمثل يف تركيزه عىل الدور الرئييس لالدخار: ٌتعترب            
لعملية  واستهالكه جوهريةالقرارات الفردية حول مقدار الدخل الواجب توفريه 

مع تفضيل بعض األفراد الستهالك احلارض دون املستقبل، سيزيد استهالكهم (لنمو ا
-Harrod. ٌيوضح نموذج )يف املقابل يقل ما ٌيمكن توفريه لتمويل االستثامر هلكن

Domar .أن االدخار عنرص رضوري لنمو الدخل مع مرور الوقت 
ركيزه املفرط عىل ت : أوال،ضعفالذلك، يتميز النموذج ببعض نقاط  مع           

رغم أن االدخار رضوري للنمو إال أن الشكل البسيط للنموذج يعني أيضا  االدخار.
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لتحقيق نمو مستقر، لكن يف حقيقة األمر هو ليس كذلك:  "عنرص كاف"أنه 
فاالستثامرات التي يتم متويلها عن طريق االدخار جيب أن ٌتؤيت ثامرها بعائد أعىل يف 

 تنجح كل االستثامرات يف حتقيق هذا املسعى. يف الواقع العميل، املستقبل، لكن قد ال
ٌيمكن لقرارات االستثامر السيئة أو تغري السياسات احلكومية أو األسعار العاملية 

. والنمواملتقلبة أو ببساطة سوء احلظ أن ٌيغري تأثري االستثامر اجلديد عىل اإلنتاج 
إمكانية خلق استثامرات جديدة تضمن أن  أن النمو الدائم يعتمد عىل وٌيمكن القول

نتجة مع مرور الوقت. يف هذا السياق، ٌمتثل عملية التخصيص األمثل للموارد تكون مٌ 
 وألن نموذج، والنموعامال مهام يف حتديد الناتج  ورشكات معينةنحو قطاعات 

Harrod-Domar ٌهيمل مسألة التخصيص. بذلك هويفرتض وجود قطاع واحد ف  
-Harrodهناك مشكلة أخرى تظهر مع فرضية ثبات معدل االدخار يف نموذج            

Domar.  أدركHarrod  وأهنا  عىل املدى الطويل قد ال تكون نسبة االدخار ثابتةأنه
يف فرتات الركود قد تنخفض املدخرات ويف فرتات تضخم الطلب قد ٌتعدل:  سوف

التوزيع الوظيفي للدخل  ل هو تغريالتي يتحقق هبا هذا التعديترتفع. إحدى الطرق 
من قبل  عديلتملة للتحمآلية كعليها التأكيد تم و التي  واألرباحبني األجور 

 Joan Robinson، Nicholas Kaldor، Richard االقتصاديني الكينزيني أمثال

Kahn  وPasinetti Luigi إذا كان: و غريهم w ng g ساد نحو الكهناك اجتاه
تقليل حصة األرباح يف الدخل الوطني و زيادة حصة األجور يميل االقتصاد فيه ل
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عن األجور  املتولدار عن األرباح أعىل من ميل ادخ املتولدبحيث إذا كان ميل ادخار 
ينخفض نسبة املدخرات الكلية وتوزيع الدخل لتغيري السيقلل هذا  wg نحو ng 

مع ذلك، هناك حد ما النخفاض حصة األرباح بداللة احلد األدنى ملعدل الربح (
، إذا كانوباملثل. )املقبول لدى أصحاب املشاريع w ng g  هناك اجتاه نحو تضخم

ما يزيد نسبة املدخرات  الرتفاعاألرباح يف الدخل الوطني ل حصةومتيل الطلب 
 ويرتفعالية اإلمج wgنحو ng ) ٌحتددها  الربحلكن هناك أيضًا حد الرتفاع حصة

حاجز " Robinsonسميه تٌ ما ، تخفيض أجورهم احلقيقيةلرىض العامل تٌ الدرجة التي 
 .)"التضخم

الصارمة لثبات نسبة رأس نبع من االفرتاضات يقيود هذا النموذج  ولعل أهم            
عىل قدر  تنطويوإىل الناتج  ونسبة العملاملال إىل العمل، نسبة رأس املال إىل الناتج 

ضئيل من املرونة يف االقتصاد مع مرور الوقت. للحفاظ عىل ثبات هذه النسب، جيب 
مرجح حدوثه غري  وهو أمراملعدل بالضبط  والناتج بنفسأن ينمو رأس املال، العمل 

والناتج االقتصاديات الواقعية. كام أرشنا سابقا ينبغي أن ينمو خمزون رأس املال يف 
معدل عند /w dg s v مرور مع ثبات نسبة رأس املال إىل الناتج للحفاظ عىل
فهي تنمو بنفس الوترية التي يتزايد هبا السكان  ت. فيام يتعلق بالعاملة الفعليةالوق

أو معدل النمو الطبيعي وجيوالتقدم التكنول ng n   ، الطريقة الوحيدة لذا
تساوىيبنفس املعدل هي أن  والقوة العاملةنمو خمزون رأس املال ل w ng g ، ومع
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ستنمو بنفس  ورأس املالال ٌيوجد هناك سبب وجيه بأن السكان، التقدم التقني  ذلك
 املعدل.

قد تكون هذه االفرتاضات الصارمة اخلاصة بثبات نسب رأس املال إىل الناتج،             
فرتات زمنية قصرية خالل إىل العمل دقيقة حلد معقول  ورأس املالتج العاملة إىل النا

جدا أو يف ظروف خاصة للغاية، لكنها دائام ما تكون غري دقيقة مع تطور االقتصاد 
البلد الواحد مع مرور  وحتى يفما بني البلدان تلف التنمية، حيث خت وصعوده سلم

السياسة  نتاجية رأس املال استجابة لتغريالوقت. يف الواقع العميل، ٌيمكن أن تتغري إ
بدورها عىل والتي ٌتؤثر v ٌيمكن أن تتغري كثافة رأس املال يف عملية اإلنتاج مع ، و

عىل سبيل املثال، ٌيمكن : ود إحالل بني عوامل اإلنتاجة وجمرور الوقت أي إمكاني
لبلد فقري ذو معدل ادخار منخفض و فائض يف العاملة أن ٌحيقق معدالت نمو عالية إذا 

ثامر يف ما استفاد بأكرب قدر ممكن من العاملة و أقل نسبيا من رأس املال كاالست
ض قيمةفخل ٌيؤدي ماالقطاعات كثيفة العاملة  v ، لكن مع نمو االقتصاد و ارتفاع

أكثر كثافة  دخل الفرد فيه يقل فائض العاملة و يتحول االقتصاد تدرجييا نحو إنتاج
عما ٌيعجل رفرأسامليا  v .أن تتغري نسبة رأس املال إىل الناتج عن طريق  ومن املمكن

جانب العرض:  استجابة لتغري رأس املالور العاملة ميكانزمات السوق مع تغري أسعا
رأس املال بينام  سعروينخفض مع حدوث النمو، ٌيصبح االدخار أكثر وفرة نسبيا 
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ترتفع أجور العاملة، لذلك يقتصد املنتجون اعتامدهم عىل العاملة مستخدمني املزيد من 
ويميل بذلكرأس املال  v.لالرتفاع 

 غري دقيق عىل نحو Harrod-Domarنتيجة هلذه الرصامة، ٌيصبح نموذج            
تغري متزايد عىل فرتات زمنية أطول مع v ويف ، املال إىل العمل ونسبة رأسالفعيل

ٌيسمح بأي إحالل بني رأس املال  نت ثابتة ليتميز بدالة إنتاج ذات معامال عامل
عملية اإلنتاج، لكن يف الواقع العميل حيدث هناك استبدال بني عنرص  والعمل يف

يف معظم عمليات اإلنتاج. كام سنرى يف الفصل املقبل، إضافة هذه  ورأس املالالعمل 
 عملية النمو.يف لنموذج يسمح لنا باكتشافات هامة لامليزة 

ب أي دور لنمو تتمثل يف غيا Harrod-Domarنقطة ضعف أخرية يف نموذج            
. هندسيا، )اإلنتاجعامل القدرة عىل إنتاج املزيد بداللة كميات نصيب ( اإلنتاجية

الكميات املتساوية نحو األعىل ما  ٌيمكن متثيل تزايد إنتاجية رأس املال بتحول منحنى
الستنتاج  طريقة، وأبسط أقل إلنتاج نفس كمية اإلنتاج ورأس مالعامل يعني حاجة ل
إدراج نسبةهو  Domar-Harrodيف نموذج  هذه اخلاصية v أصغر، لكنها بالطبع

تتناقض مع فكرة ثبات v. 
 وبشكل ٌمفاجئ Harrod-Domarرغم نقاط الضعف هذه، ال يزال نموذج            

ك العاملي استخدام البنWilliam Easterlyوثق  م عىل نطاق واسع.ٌيستخد
بني حجم  "فجوات التمويل"أخرى هلذا النموذج يف حساب  ومؤسسات مالية
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لكن يف ، غوب فيه لتحقيق معدل نمو مستهدفاملر وحجم االستثامراالدخار املتاح 
يف بعض  قد ٌيؤدي وغري مبهمنموذج مبسط  أن استخدام Easterlyٌيظهر  املقابل

ون الذين ، يميل املحلل. يف جوهرهاطئةواستنتاجات ختقديم حتليل ضعيف األحيان ل
 لتغايض عن أوجه قصوره عند تطبيقه عىل العامل احلقيقي.بساطة النموذج لبقدون يعت
بعض األفكار املفيدة لكنه ال يأخذنا بعيدا  Harrod-Domarٌيقدم نموذج             

الت ثابتة ٌيقدم افرتاض نموذج ذات معام .وتطبيقات السياسةجدا يف ميدان التحليل 
مزيج املدخالت يف ري يٌمرونة قليلة ال تستوعب قدرة رشكات العامل احلقيقي عىل تغ

يف غياب (ألخرى أن يكون دقيقا من سنة  للنموذج، وُيمكن عملية اإلنتاج
يف د كبري ة االدخار، لكنه ٌيصبح غري دقيق حليف تركيزه عىل أمهي وهو حمق الصدمات)

 "رضوري"ا يعني ضمنيا أن االدخار رشط ية أطول مالبلدان عىل فرتات زمن معظم
وكا أواخر اخلمسينات شك Domarأبدى  لية النمو االقتصادي.لعم "غري كاف"لكنه 

أن الغرض األصيل لتصميم نموذجه كان دراسة  قوية حول نتائج نموذجه مشريا
ا جدا صارم وأنه كانقضايا التوظيف يف االقتصاديات املتقدمة بدال من قضايا النمو 

 Solowتأييده لنموذج  أبدى، كام فيدا يف تفسري النمو طويل األجلبحيث ال ٌيكون م
 الذي سنتطرق إليه.
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 الفصل الثالث
 Solow-Swan وذج :النيوكالسيالنمو 

    
 
والناتج مع العالقة املوجودة بني رأس املال  Domar-Harrodيتعامل نموذج  

 v،رأس املال إىل  نسبةوال لذلك لن يعرف خمزون رأس املال  عىل أهنا معلمة ثابتة
يفرتض النموذج أن امليل احلدي  مع ذلك، دخار.العمل زيادة إال إذا زاد معدل اال

لذلك ال ٌيمكن ضامن  بشكل خارجي عن النموذج، واالستهالك حمددانلالدخار 
 حدوث تقارب نحو وضعية التوازن عند مستوى التوظيف الكامل.

حول عدم إمكانية  Harrod -Domar أشار إليهاملواجهة هذه التناقضات التي           
قدم اخلبري  مستوى التوظيف الكامل، واالستقرار عندصاد للنمو حتقيق االقت

 انموذج) 1987حائز عىل جائزة نوبل عام ( Robert Solowاالقتصادي األمريكي 
 A Contribution مسامهة يف نظرية النمو االقتصادي"للنمو يف ورقته  ايكالسيكنيو

To The Theory of Economic Growth" )1956(سنة نرش ، و يف نفس ال
 النمو االقتصادي و تراكم رأس املال" عمله Trevor Swanاالقتصادي األسرتايل 

Economic Growth and Capital Accumulation" ا ملٌمقدما نموذجا مماثال 
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إظهار هو لنموذج اهذا غرض . كان Solow-Swanأصبح ٌيعرف اآلن بنموذج 
عند معدل نمو عنرص العمل  كيل)إمكانية نمو االقتصاد الرأساميل (نمو الناتج ال

النمو مستقر أو يقرتب نحو حالة التوازن عىل املدى  وأن هذا ،والتقدم التكنولوجي
  1.والعرض الكيلالطويل بني الطلب الكيل 

(عدم االستقرار  Harrod-Domarتكمن املشكلة التي أشار إليها نموذج            
امل غياب إمكانية إحالل عو يفل) عند مستوى التوظيف الكام واستحالة النمو

افرتاض إمكانية حل هذه املشكلة  وبالتايل يتضمن، )والعملرأس املال (اإلنتاج 
ٌتصبح نسبة رأس املال إىل  والعمل وهبذه الطريقةبني رأس املال  ستبدالاحدوث 

تغري نسبة رأس املال إىل الناتج باقرتاب سيسمح  . إذا أمكن ذلك،"متغرية" الناتج
سبب حلدوث النمو يف ظل بطالة الإرادية  وال ٌيوجد قتصاد نحو حالته املستقرة،اال

 عدم االستقرار.   وال حلدوث
 :)Solow )1956 :66 كتب الصدد،يف           

إن االفرتاض الحاسم حول اإلنتاج يحدث يف ظل رشوط النسب الثابتة، حيث ال "           

من الخصائص املميزة من قبل رأس املال يف اإلنتاج... لةتٌوجد هناك إمكانية إلحالل الع

أدوات قص اآلجل أنه يدرس باستمرار مشاكل طويلة اآلجل ب Harrod-Domarلنموذج 

 ."املعتادة
                                                 

يعتمدان عىل  التكنولوجي) ال(التقدم السكاين) ونمو اإلنتاجية (النمو العمل يفرتض النموذج أن نمو عنرص  -  1
  ."Exogenous growthالنمو اخلارجي "النموذج بـ  وبالتايل ٌيعرف قرارات األعوان االقتصاديني،
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للنمو  Harrod-Domarالكثري من الواقعية يف نموذج  Solowمل جيد             
وبالتايل النتائج مضللة،  يف ظل افرتاضاته الصارمة ستكون ورأى أنهاالقتصادي، 

 ."عىل حافة السكني اتوازنم"للنمو  Harrod-Domarنموذج  ٌيعترب
 دون تقدم تكنولوجي Solow-Swan وذج .1

فيه بوصف التطور الزمني القتصاد ما يتحقق  Solow-Swanيقوم نموذج            
كالسيكية النمو يف ظل بعض الرشوط األولية، حيث ٌيدرج النموذج الفرضيات النيو

 لدالة اإلنتاج.الثابتة احلجم  عوائدولرأس املال املتناقصة كرشط عوائد احلجم 
 وبالتايل يتساوىيفرتض النموذج وجود اقتصاد مغلق دون تدخل احلكومة            

زمنية نقطةاالدخار مع االستثامر عند كل  S I تستخدم الرشكات رأس املال .
سلعة وحيدة ٌتوجه إما نحو االستهالك أو ترتاكم عىل شكل رأس مال  إلنتاج والعمل

طاملا أنه ال ٌيوجد هناك  (ٌيستخدم الناتج سواءا لالستهالك أو االستثامر) مادي
مع قطاع أجنبي. من جهة أخرى، يتعرض رأس املال  وال تبادلاستهالك عمومي 

لإلهتالك بمعدل سنوي ثابت 0  يف حني ينمو عدد السكان بمعدل ثابت ،
 0n .باملرونة الكاملة، سيعمل هذا االقتصاد  واألجور تتميز وألن األسعار سنويا

يف ظل هذا االفرتاض مع عدم إقصاء أي هيكل  ام عند مستوى التوظيف الكامل.دائ
 عند أي نقطة زمنية انتتساويوالتوظيف معمري للسكان، ٌتصبح القوى العاملة 

أي L nL. 
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يتم اقتطاع جزء ثابت من الدخل ٌيوجه نحو االدخار             S sY لكننا ال نعلم ،
ما إذا كان املستهلكون يتبعون سلوكا أمثليا يف ختصيص الدخل أم ال. حقيقة، ال يتم 

 Solow-Swanلوك األعوان االقتصاديني أو احلكومة يف نموذج افرتاض أي أمثلية لس
 ذو طابع وضعي أكثر منه معياري. وبالتايل فالتحليل

يف الزمن  Solow-Swanعىل هذا األساس، تتكون النسخة األساسية لنموذج            
 املتصل من املعادالت التالية:

S                ( معادلة االدخار)  (1 .3) sY  
I                (معادلة االستثامر)  (2 .3) K K   
S                    (رشط التوازن)  (3 .3) I  
L  ( معدل نمو عنرص العمل)  (4 .3) n

L

  

                      ( دالة اإلنتاج)  (5 .3) ,Y F K L  
حيث            s)0هو امليل احلدي لالدخار 1s ،(  هو معدل اهتالك رأس

املال و nو التي ٌيفرتض كلها حمددة خارج النموذج(هو معدل نمو عنرص العمل( . 
(متجانسة من الثابتة  عوائد احلجمإلنتاج النيوكالسيكي تتميز با الةوألن د           

 الدرجة األوىل)، فمن املمكن حتويلها بداللة نصيب العامل:
 y f k 
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حيث           /y Y L(أو نسبة الناتج إىل العمل)، ٌيمثل نصيب العامل من الناتج 
 /k K L أو نسبة رأس املال إىل العمل). يف (املال نصيب العامل من رأس

لالقتصاد بداللة نصيب العامل (نصيب الفرد):  Solow-Swanينظر نموذج  الواقع،
حيث ٌتظهر kfy  دالة تابعة لنصيب العامل من كنصيب العامل من الناتج
 رأس املال.

 : نفرتض أنةالنيوكالسيكيهذه الدالة رشوط دالة اإلنتاج تستويف            
   ,0 0, 0F K F L ٌيمكن إنتاج أي سلعة دون استخدام كميات  وبالتايل ال

 موجبة من كال مدخيل اإلنتاج.
 :Inadaتستويف هذه الدالة أيضا رشوط            

 
0

lim
k

f k


                lim 0
k

f k


  
، أو عدم إمكانية متناقصة حجمي أن كل مدخل إنتاج يتميز بعوائد ما يعن           

 الوصول إىل نمو موجب عند احلالة املستقرة:
   
   

0, 0

0, 0

f k f k

f L f L

 

 

 

 
 

حجم نصيب العامل من الناتج حيددالعامل من رأس املال  وألن نصيب            y، 
املتغري ( أس املالن رتهالك أيضا بداللة نصيب العامل مدد االسفمن املنطقي أن ُحيَ 

 .)الرئييس يف هذا االقتصاد
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  ديناميكية االقتصاد.1.1

نتاج دالة اإل ي تعملوالتكي لالقتصاد نقوم اآلن بتحليل السلوك الدينامي           
يتم تقسيم  احلكومة، بدون تدخلوعىل وصفه. يف ظل اقتصاد مغلق  ةالنيوكالسيكي

 نصيب العامل كاآليت: واالستهالك بداللةنصيب العامل من الناتج بني االستثامر 
(3. 6)                                    C Iy f k

L L
    

 وكإضافة صافية (املهتلك) ٌيستخدم االستثامر الستبدال رأس املال املتقادم            
 )) لدينا: 3. 3(املعادلة ( ورشط التوازن) 3. 2املال. من املعادلة ( ملخزون رأس

K K sY  
 ٌيمكن التعبري عن هذه املعادلة بداللة نصيب العامل:            

(3. 7)                                   K K Ys k k sf k
L L L

     
   

 :والعمل كاآليتالقة املتغرية بني رأس املال العٌتعطى باإلضافة إىل ذلك،             

2

K KL KLk
L L

K K Lk
L L L

  
  
 

 

  

 
 

باستبدال معدل نمو قوة العمل بقيمة             n : 
               K Kk n

L L
 
 

 أو           
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(3. 8)                                K k nk
L
 

   
 نحصل عىل:  )3. 7( يف املعادلة )3. 8( بإدراج املعادلة           

                   k nk k sf k             
 للنمو: "املعادلة النيوكالسيكية األساسية" ٌيمكن احلصول عىل هبذه الطريقة،            

(3. 9)                                 k sf k n k    
تفاضلية غري خطية تعتمد فقط عىل وهي معادلة             k . متثل هذه املعادلة قانون

يتزايد نصيب العامل من رأس املال يف كل فرتة يتجاوز  كيفوٌتظهر حركية االقتصاد 
فيها نصيب العامل من االدخار  sf kاملتهالك رأس املال  n k . 

 كذلك، ٌيمكن التعبري عن معدل نمو نصيب العامل من رأس املال:           
                      k K L

k K L
 
   

 عتبار تعريف االستثامر:المع األخذ بعني ا           
I Kk nk
L


   أوKk nk
L

 
 

 k i n k   
حيث           /i I L وٌتساويٌمتثل نصيب العامل من االستثامر: 

 i k n k   
 نحصل عىل: )3. 6( من املعادلة           

   f k c k n k    
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حيث           /c C L ٌيعرب عن نصيب العامل من االستهالك. الحظ أن هذه
العامل: ٌتوجه كل وحدة من نصيب املعادلة تصف طريقة استخدام الدخل بداللة 

ملخزون رأس املال التي قد تكون  وكإضافة صافيةناتج العامل نحو االستهالك 
تالك استبدال رأس املال املفقود بسبب اإلهحاجة  ويعكس الباقيأو سالبة، موجبة 

ينمو عدد (احلايل عامل جديد مقارنة بالعامل فضال عن توفري رأس مال إضايف لكل 
العامل بنفس معدل نمو السكان nاالهتالكُيشبه سلوكه سلوك و(. 

بري عن املعادلة ٌيمكن التع باستخدام معادلة نصيب العامل من االدخار،            
 آليت:االديناميكية وفق 

     sf k f k c k n k     
  . الحالة املستقرة أو التوازن عىل املدى الطويل 2.1

 يف اقتصاد ما، ٌمتثل احلالة املستقرة ٌمتجه قيم معدالت نمو املتغريات األساسية           
ما تم بلوغها  والتي إذابداللة وحدات العمل  )واالستهالك(رأس املال املادي، الناتج 

توازن االقتصاد وضعية "ى معدالت النمو ثابتة لألبد. إذن ٌتشري احلالة املستقرة إىل بقتٌ 
فة عرَ ثبات معدالت نمو املتغريات األساسية يف النموذج املٌ بالنظر ل "عىل املدى الطويل

 سابقا.
))، ٌيمكن احلصول 3 .9بداللة قانون حركية (ديناميكية) االقتصاد (املعادلة (            

 معدل نمو نصيب العامل من رأس املال: عىل
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   f kk s n
k k

  
 

يف احلالة املستقرة، جيب أن يبقى            /k k(بالتعريف) البد أن يكونو ثابتا 
  /f k k:ثابتا أيضا. باشتقاق هذا األخري بداللة الزمن نجد 

      /
. 0

d sf k k kf k f k k
dt k k

  
   

 

 
وألن               kf k f k اٌملفرتض أنه 2ٌيمثل الناتج احلدي لعنرص العمل

فإنه يف احلالة املستقرة موجب، / 0k k ما يعني أن 0k نصيب  وبالتايل سيبقى
  العامل من رأس املال ثابتا يف احلالة املستقرة.

جربيا، عندما يصل            kإىل احلالة املستقرة(ليكنk) ٌتصبح 3. 9)فإن املعادلة (
 ٌمساوية للصفر، لدينا: 

   sf k n k   
 :وفقطيتحقق هذا الرشط إذا             

   
k sv

nf k 





 


 

                                                 
التالية نقوم باشتقاق دالة اإلنتاج- 2   ,F K L Lf kبداللة L:لنحصل عىل الناتج احلدي لعنرص العمل 

         2 0Kf L f k Lf k f k kf k
L
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ٌتصبح نسبة رأس املال إىل الناتج يف احلالة املستقرة         v ٌمرتفعة أو ٌمنخفضة
بداللة قيم املعلامت اهليكلية , ,s n  ٌحددة يف النموذج: وجود معدالت ادخار امل

ني سٌتقلل املال، يف ح ا يرفع خمزون رأسممية تسمح بزيادة تراكم رأس املال عال
رتفعة حجم املوارد املستخدم يف تراكم املزيد من صايف رأس املهتالك معدالت اال

املال، كام أن وجود عدد سكاين كبري يتطلب موارد أكثر جيب ختصيصها للمستهلكني 
بنفس  ويتزايد الناتج اجلدد بنفس حجم رأس املال املتاح لدى املستهلكني احلاليني.

احلالة املستقرة للناتج وتعتمد مستوياتي، مستوى رأس املال املاد f k و 
االستهالك c عىل قيم املعلامت اهليكلية وحدات العملبداللة , ,s n  . 

ٌتصبح نسبة رأس املال إىل الناتج كام نعلم،             v ثابتة عند بلوغها احلالة املستقرة
 متساويان: ورأس املالنمو الناتج  وٌيصبح معدل

K Y s
K Y v

  
  

الحظ أن نصيب العامل من االدخار الذي ٌيساوي نصيب العامل من االستثامر            
ٌيعادل االستثامر الذي يرفع النسبة /K Lستثامر الذي ٌيبقي النسبةزائدا اال 

 /K L من ٌيعرف النوع الثاين ( املال رأسواهتالك ثابتة بداللة معدل نمو العاملة
الستثامر بكمية االستثامر الرضورية للحفاظ عىل ثبات نصيب العامل من رأس املال ا

أي تغري لـغياب . يف حالة )قابل االستثامرأو مٌ  k يف االقتصاد، ٌيصبح هذا االقتصاد
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معدل نمو العاملة ٌمساو وسينمو بمعدللة املستقرة يف وضعية احلا nبقييٌ ي ذال 
العالقة *k.ثابتة 

بنفس معدل نمو العاملة ورأس املالٌيمكننا إظهار نمو الناتج              n : من املعادلة
) لدينا3 .9( 0k وعليه: 

   n
f k k

s
 

 
 الزمن: بداللة واشتقاقهبأخذ اللوغاريتم            

   
   

log log log log

log log log log

f k n k s

d f k d n d k d s
dt dt dt dt





 

 

   


  

 

و ألن             nو و s ثابتة عرب الزمن، فإن لوغاريتم هذه املعلامت ثابت أيضا
ساوي الصفر. إذن يف احلالة املستقرة، ٌيساوي تٌ بداللة الزمن لكل معلمة  تقاقهو اش
الصفر ألن خمزون نصيب العامل من  ورأس املالل نمو نصيب العامل من الناتج معد

االناتج يبقى ثابت 0k  : 
 log log 0 0

d f k d k y k
dt dt y k

 

    
 

 وكذا نصيبيف احلالة املستقرة، يبقى خمزون نصيب العامل من رأس املال ثابتا             
والناتج العامل من الناتج. يف هذه احلالة، ٌيمكن حساب معدل نمو خمزون رأس املال 

 احلالة املستقرة كاآليت: يف
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0

0

y Y L Y L n
y Y L Y L
k K L K L n
k K L K L

     

     

   

    
 

(عندما يكون يف احلالة املستقرة            kو y(ٌتصبح نسبة رأس  مساويان للصفر
املال إىل الناتج vذا املستوى لن حلالة، إن وجد أن وصل اقتصاد ما هلثابتة. يف هذه ا

عند : واالهتالكستثامر مستوى خمزون رأس املال بسبب التوازن احلاصل بني االيتغري 
قيمة 0k ٌيصبح 0k رأس املال وٌيصبح خمزون kالناتجو f k 

هتالك كل فرتة ليس قادرا عىل جتاوز اال دطاملا أن االستثامر عن مستقرا عرب الزمن
ٌنسميوعليه الذي حيدث يف اإلنتاج،  k احلالة املستقرة لرأس املال "بمستوى

Steady State Level of Capital") عوائد احلجموقانون ) 3. 9. بداللة املعادلة 
، يكون ميل منحنىاملتناقصة  sf kألن موجبا)  0f k ( تسطحا  وٌيصبح أكثر

 كلام ارتفع kألن)  0f k  أما بموجب قانون ،(Inada يأخذ منحنى sf k 
شكال عموديا عندما 0k لام اجتهتسطحا ك وٌيصبح أكثر kما الهناية. ٌتشري  نحو

منحنىأن هذه اخلصائص  sf kوخط n k وفقط (عند مرة واحدة يتقطعان
النقطة k  .( 

، ٌيمكن التعبري عن Harrod-Domarبنموذج  Solow-Swanملقارنة نموذج             
 معدل نمو الناتج يف احلالة املستقرة كاآليت:
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(3. 10)                          f k sg s n
k v

 


       
ستقرة عند مستوى التوظيف يف هذه احلالة، ٌيصبح االقتصاد يف حالته امل           

صل إىل ي اقتصاد يٌتعترب احلالة املستقرة مهمة لسببني رئيسيني: أوال، سيبقى أ الكامل.
ة املستقرة سيسعى كل اقتصاد ال ٌيوجد عند احلالثانيا ، ألبدلاحلالة املستقرة فيها 

منه االقتصاد سينتهي  بغض النظر عن مستوى رأس املال الذي انطلقللوصول إليها. 
عند قيمة خمزون ) 3 .1(قرة. ٌيظهر الشكل احلالة املستمال رأس ستوى به املطاف مل

ٌيساوي االستثامر )kوحيدة (بداللة نصيب العامل،رأس املال  ksfكمية 
االهتالك n k:  .ٌتعرف هذه الوضعية باحلالة املستقرة 
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  .والحالة املستقرةالعامل من رأس املال  ). نصيب3. 1الشكل (

وضعية احلالة املستقرة، نفرتض يف ام سينتهي االقتصاد به املطاف ائلرؤية ملاذا د            
أن االقتصاد يبدأ عند k k رتفاع خمزون رأس املال ألن نصيب العامل ما ٌيؤدي ال

sمن االدخار يتجاوز مقابل االستثامر n
v

  
 
 يعمل خمزون رأس املال املتزايد :

بدال حجم رأس املال املتهالكعىل است kوحجم nk عدد لاملطلوب توفريه
نموما يعني ، اجلدد لالعام kبمعدل موجب. عندما حيدث العكس k k ،

االدخار أقل من مقابل االستثامر، يتناقص خمزون رأس املال ألن نصيب العامل من 
الوقت  ويف نفسبمعنى أن االستثامر اجلديد ليس كافيا ليحل حمل رأس املال املتهالك 
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(أي أن رأس املال يتقادم أرسع  غري قادر عىل توفري رأس مال إضايف للعاملة املتزايدة
 الشكل( العامل من رأس املال نصيب، وينخفض به) امن الكميات التي يتم استبداهل

). يف هذه احلالة، كلام ابتعد االقتصاد عن احلالة املستقرة إما عن طريق زيادة أو )3. 1(
نقصان نصيب العامل من رأس املال، ٌتوجد هناك دائام قوة تدفعه نحو مسار التوازن 

 طويل اآلجل للحالة املستقرة.
معدل نمو عندما يكون            k ٌاوياسم n سيكون مستقال متاما عن النسبة التي

يتم ادخارها من الدخل. يف الواقع، يعمل نصيب العامل من االدخار عىل توفري رأس 
ري يف املال املتهالك دون أن ٌحيدث أي تغي والستبدال رأساملال الالزم للعاملة املتزايدة 

عندها ينمو  التي "املسار الذهبي"احلالة  هذهل ، وٌمتثنصيب العامل من رأس املال
 معدل نمو القوى العاملة. والناتج بنفسخمزون رأس املال 

رأس املال إىل العمل ثابتة، ال ينمو نصيب العامل من  وألن نسبةكام رأينا                
 الناتج عىل املدى الطويل:
0Y y Y Ly n n

L y Y L
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  االنتقالية  . الديناميكية3.1

يكون معدل نمو االقتصاد  الطويل، التوازن املدى خارج الوضعية املستقرة أو            
) الذي يتغري مع تغري مستوى3 .9ثابتا ألنه يتبع سلوك املعادلة ( k عىل هذه . ٌنطلق

لتي ٌتعرب عن عملية ا "Transition Dynamicsالديناميكية االنتقالية " سمااحلالة 
انتقال االقتصاد من حالته االبتدائية 0 0,k y نحو حالته املستقرة ,k y . 

الحظ من خالل معادلة نمو نصيب العامل من رأس املال، ٌيمثل العنرص األول            
من املعادلة  / /sf k k sy k ميل متناقص لوحداتدالة ذات kوالتي تبدأ 

عند ما الهناية عند 0k الصفر عند وتقرتب نحو k   رشوط وفقInada .
أما العنرص الثاين من املعادلة n ر فهو ثابت ٌيمثل هندسيا خطا موازيا ملحو

معدل نمو  وخط االهتالكاملسافة العمودية بني منحنى االدخار  وعليه ٌمتثلالفواصل، 
). الحظ وجود قيمة وحيدة )3. 2( الشكلنصيب العامل من رأس املال (أنظر 

ملخزون رأس املال عندها   /sf k k n  و / 0k k ) عند النقطة التي
لصفر ٌتوجد حالة مستقرة اصيب العامل من رأس املال مساويا نمو ن ٌيصبح فيها معدل
وحيدة لالقتصاد k(.3 نمو وألن معدل /k k خمزون  قيمةيكون موجبا عند أي

خمزون رأس املال فوق  قيمةأي  وسالبا عندرأس مال حتت مستوى احلالة املستقرة 

                                                 
طاملا أن - 3  0n  ومنحنى  /sf k kخط و، سيتقاطع منحنى االدخار ينحدر من الهناية نحو الصفر

لنصيب العامل من رأس املال "وحيدة"، ٌتوجد حالة مستقرة وبالتايل. وفقطمرة واحدة  االهتالك 0k  .  
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نحو احلالة املستقرة  "رتيب"وجود تقارب ملستقرة، ٌيشري النموذج ضمنيا لا احلالة
وألن . باإلضافة إىل ذلك، "التوازن الكيل لالقتصاد" عن احلالة املستقرة ربوبالتايل ٌتع

بني منحنى الفجوة  /sf k kوخط n ٌتعرب عن معدل النمو /k kنالحظ 
. 2( املستقرة يف كال اجلانبني (الشكلتقلص حجمها مع اقرتاب االقتصاد نحو احلالة 

كلام كان االقتصاد بعيدا عن احلالة املستقرة نام "). بعبارة أخرى، ينص هذا املبدأ أنه )3
اقرتب االقتصاد أعىل نحو احلالة  وباملثل كلاماالقتصاد أرسع لسد هذه الفجوة، 

 ."املستقرة انخفض النمو
يكية إن السبب الرئييس وراء انخفاض معدالت النمو عىل طول مسار الدينام            

: عند حجم"تناقص عوائد احلجم"قانون ل ااالنتقالية يرجع أساس k صغري نسبيا
يكون متوسط إنتاجية رأس املال  /f k kاملستهلكني يدخرون  وطاملا أن، ا نسبياكبري

جزءا ثابتا من الناتج فإن نصيب وحدة رأس املال من االستثامر  /sf k k الذي
 معدلوبوجود يكون كبريا أيضا. اجية رأس املال يتناسب طرديا مع متوسط إنت

معدل النمو سيكونثابت  اهتالك /k k مستويات عند  وحيدث العكسنسبيا عاليا
 k.العالية 
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  ). الديناميكية االنتقالية.3. 2الشكل (

تغرياتطى من الناحية التحليلية، ٌتع            /k k خمزون رأس املال:بداللة تغري 
     

2

/
. 0

d k k kf k f k
s

dk k
 




 
إشارة سالبة ألن البسط ٌيساوي ناقص اإلنتاجية احلدية للعمل.  حتملوالتي             

وجود قيم صغرية لـأن العوامل األخرى عىل حاهلا، تعني هذه املعادلة  ومع بقاء k 
ترتبط بقيم كبرية لـ /k k. 

 ن رأس املال أهنا:ٌتعرف مرونة اإلنتاج بالنسبة ملخزو           
   

   , 0,1Y K k

kf k
e k

f k
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، ٌيمثلالثابتة يف ظل عوائد احلجم             k k ،حصة رأس املال من توزيع الدخل
ٌتعطى Douglas-Cobb ويف دالة k k   انطالقا من فكرة التوازن  ثابتة.بقيمة

ئجار رأس املال من قبل الرشكات بسعر ٌيساوي الناتج احلدي لرأس التنافيس، يتم است
وٌتعرباملال  k k                           .عن نسبة اإلنتاج املخصصة لتسديد أموال أصحاب رأس املال 

ي ، يتوقع النموذج أن أSolow-Swanنموذج ل املميزاالستقرار  وبسبب طابع           
نفرتض أن اقتصاد ته املستقرة أو أنه يقرتب منها. اقتصاد إما أنه يتواجد يف وضعية حال

ما يعمل خارج احلالة املستقرة أي أنه يتواجد يف املرحلة االنتقالية نحو حالته املستقرة، 
 عىل طول مسار املرحلة االنتقالية سيتبع الناتج سلوك املعادلة التالية:   

(3. 11)                  
 

 
   k

f k f ky k kk k k
y f k f k k k


 

  
    

ٌتظهر هذه املعادلة أن العالقة بني             /y yو /k k سلوك حصة تتحدد وفق
 رأس املال.

، فإن Cobb-Douglasذلك، إذا ٌوجدت تكنولوجيا كلية من نوع  وكمثال عىل            
حصة رأس املال هي k k إذن ،: 

y k
y k


 

سلوكا متشاهبا أي أهنا تتناقص يف  ورأس املالمعدالت نمو الدخل  وعليه تتبع            
 احلجم كلام اقرتب االقتصاد نحو حالته املستقرة.
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بشكل عام، ٌيمكن تعويض            /k kيف املعادلة 3 .9ملعادلة (ا ا وفقبام ٌيساوهي (
 ) لنحصل عىل:3. 11(

     k
y sf k n k
y

   
 

 :وعليه           
 
 

   
    / 1 k

f k k n f ky y k k
k f k k f k




 
  



 

طاملا أن            0 1k k ٌيصبح/ 0y y
k





عندما يكون/ 0k k  ، وبالتايل
قيمة فضتنخ /y yمع ارتفاع قيمة k )وقيمة y(يكون  يف املنطقة التي أيضا
فيها k k إذا كان العكس ./ 0k k  k kٌتصبح إشارة/y y

k


 غامضة يف

عامة لدالة اإلنتاجالصيغة الظل  f k مع ذلك، كلام اقرتب االقتصاد نحو احلالة .
املستقرة كان حجم /k k ويتحققأصغر/ 0y y

k




حتى يف حالة k k هذا .
إذا انطلق اقتصاد ما من مستوى خمزون رأس مال أقل مننه أ يعني kسيتزايد 
 kو y يتباطأ معدل نمو نصيب العامل من الناتجيف املقابل لكن /y y و رأس
 املال /k k.ليصل إىل الصفر مع بلوغه احلالة املستقرة 

اآلن العكس، إذا انطلق االقتصاد بمخزون رأس مال أويل أعىل من            kفإن 
 kو yلكننا ال نعلم السلوك الذي يتبعه اننخفضيس /y y عىل العموم. مع
عندما ٌيصبح االقتصاد قريبا جدا من احلالة املستقرة سيتزايد ذلك /y y ن ألتدرجييا
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خمزون رأس املال يستمر يف االنخفاض نحو k قد يكون مفاجئا رؤية تزايد معدل .
النمو /y yغم انخفاض رأس املال نحور k .لكنه ال يزال معدل نمو سلبي

إذن، مع انخفاض خمزون رأس املال نحو احلالة املستقرة ينخفض نصيب العامل من 
خمزون ةالناتج نحو حالته املستقرة اجلديدة بمعدل متناقص. يف حال k ،عال نسبيا

حجم  استبدال واالستثامر عىلهتالك مرتفعا لدرجة عدم قدرة االدخار يكون اال
خمزون  ومع انخفاض. والناتجخمزون رأس املال  ينخفضولذا رأس املال املهتلك 

تعويض اإلهتالك مما رأس املال من مستواه األويل املرتفع جيب ختصيص موارد أقل ل
حالته  عندىل أن يستقر نصيب العامل من الدخل بكميات أقل إ ٌيسبب انخفاض
 املستقرة اجلديدة.

أين ٌيفرتض ثبات معدل االدخار، ٌيصبح معدل نمو  Solow-Swanيف نموذج             
 معدل نمو نصيب الناتج عند أي نقطة زمنيةصيب العامل من االستهالك مساويا ن

 / /c c y y ميكي للناتج. االستهالك نفس السلوك الدينا وبالتايل يتبع 
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ت الهيكلية. 4.1   تغ املعل

ٌخيصص هذا القسم لتحليل استجابة النموذج للتغريات احلاصلة يف قيم            
 والناتج بداللةاملعلامت اهليكلية املختلفة. بعبارة أخرى، ماذا سيحدث لرأس املال 

: "صدمة"دما ٌيواجه نصيب العامل يف اقتصاد ما يبدأ من وضعية احلالة املستقرة عن
  4هتالك.ة معدل النمو السكاين أو معدل االأي زيادة معدل االدخار/االستثامر، زياد

  معدل االدخار تغ. 1.4.1

عندما يرتفع معدل  )kوyٌنريد يف هذا اجلزء معرفة ماذا سيحدث لالقتصاد (           
دخار: ليكن لدينا اقتصاد ما وصل إىل حالته املستقرة عند قيمة نصيب العامل من اال

رأس املال kوالناتج y نفرتض اآلن ارتفاع معدل االدخار بشكل مستمر .
من sإىل قيمة أعىل s) بتبني تقوم احلكومة ألن ربام ألن األرس ُتغري سلوكها أو

 5.)سياسة ترفع معدل االدخار

                                                 
معدل  وتنخفض بداللةمعدالت االدخار تج يف احلالة املستقرة ترتفع وفق الحظ أن قيمة نسبة رأس املال إىل النا -  4

 ومعدل النمومعدل االدخار يف هذا اجلزء عىل إظهار تأثري تغري  ، سنقترصذلكومعدل االهتالك. لالنمو السكاين 
 هتالك ٌيامرس سلوكا مشاهبا لسلوك تغري معدل النمو السكاين.السكاين فقط ألن تغري معدل اال

فمن : هي معدل االدخار Swan-Solowإن املعلمة املرجح أن ٌتؤثر عليها السياسة بسهولة (نسبيا) بداللة نموذج  - 5
، تقسيم ايراداهتا بني الرضائب واالستثامريةاملرجح أن ٌيؤثر تقسيم مشرتيات احلكومة بني السلع االستهالكية 

 نحو االدخار/االستثامر. املوجه الدخل جزء عىل–واالستثامراجتاه االدخار  معامالهتا الرضيبيةوواالقرتاض 
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أن زيادة االدخار ٌتؤدي لتحويل منحنى) 3 .3(ٌيظهر الشكل             sy نحو منحنى
أعىل s y ،املستوى احلايل لرأس املال وبالتايل عند kمع ارتفاع معدل االدخار 

يتجاوز نصيب العامل من االستثامر الكمية املطلوبة إلبقاء نصيب العامل  )s(عند
غري خمزون رأس املال اٌملهتلكمن رأس املال ثابتا (مل تٌ  n k.( 

 
  عدل االدخار.م ). زيادة3. 3الشكل (

يبدأ االقتصاد برتاكم رأس املال مرة أخرى أو توليد زيادة يف            kأي 
 / 0k k لكن مع زيادة ، k الصفر عندما يتحقق  نحويتباطأ معدل نموه ليقرتب

الرشط s y n k   و يبلغ نصيب العامل من رأس املال قيمة أعىل يف احلالة
املستقرة اجلديدة k)عند هذه النقطة يبقى kاإلنتاج، نعلم  ووفق دالة. )ثابتا
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املستوى املرتفع لنصيب العامل من رأس املال اجيابا باملستوى املرتفع لنصيب  ارتباط
 االقتصاد أكثر ثراءا مما كان عليه من قبل. وعليه ٌيصبحعامل من الناتج ال
معدل االدخار كٌمحدد رئييس ملخزون رأس املال  Solow-Swanٌيظهر نموذج             

احلالة املستقرة: إذا كان معدل االدخار عاليا ٌيصبح لدى االقتصاد خمزون  والناتج يف
ن الناتج يف احلالة املستقرة، أما إذا كان معدل م ومستوى عالكبري من رأس املال 

من  ومستوى منخفضاملال  من رأساالدخار منخفضا يملك االقتصاد خمزونا صغريا 
 6الناتج يف احلالة املستقرة.

عىل املدى  والنمو االقتصاديلكن ما هي العالقة املوجودة بني االدخار            
 Solow-Swanترسيع النمو يف نموذج ؤدي ليبدو أن ارتفاع االدخار سيٌ  الطويل؟

لكن بشكل مؤقت فقط: زيادة االدخار تدفع زيادة النمو فقط حتى يبلغ االقتصاد 
اقتصاد ما عىل معدالت ادخار عالية سٌيحافظ عىل  وإذا حافظ، مستقرة جديدةحالة 

                                                 
مقدار نصيب العامل من  وٌيوسع برسعةسهولة قاعدته الرأساملية ٌيمكن لبلد ما ذات معدل ادخار مرتفع أن ٌيعمق ب - 6

لناتج. يف سنغافورة عىل سبيل املثال، بلغ متوسط معدل االدخار أكثر من للتحقيق نمو مرتفع  اساوُيوفر أسرأس املال 
املال املٌتهالك، بل كان هناك  سوجتديد رأمل يكن صعبا توفري رأس املال للعاملة املتنامية لذا باملئة منذ أوائل الثامنينات  40

املئة ما ب 15رأس مال إضايف ٌيوجه نحو التعميق الرأساميل. عىل نقيض ذلك، بلغ متوسط معدل االدخار يف كينيا نحو 
، وتعويض االهتالكرأس املال من أجل زيادة التعميق الرأساميل بعد توفري اآلالت للعامل اجلدد من يعني مقدار أقل 

لكل عامل بالرسعة املطلوبة. ٌجزئيا بسبب هذا الفارق الكبري يف معدالت  وال الناتجاملال  ينمو رأس ال ونتيجة لذلك
باملئة يف  0.34حوايل  مقابل 2010و 1960باملئة سنويا بني عامي  4.9االدخار، حققت سنغافورة نموا بمتوسط معدل 

 كينيا خالل نفس الفرتة.
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من الناتج، لكنه يف املقابل لن يكون قادرا  ومستوى مرتفعخمزون رأس مال عال 
، ٌمتارس السياسات التي هتتم وبالتايل 7موجبة بعد ذلك.نمو لمحافظة عىل معدالت ل

 Growthتأثريات النمو "بمعدالت نمو نصيب الفرد من الدخل يف احلالة املستقرة 

effects" تأثريات املستوى "، عىل العكس ٌمتارس معدالت االدخارLevel effects" 
ة يف احلال هنمومعدل  وليس عىلن الدخل ألهنا ٌتؤثر عىل مستوى نصيب الفرد م

االقتصاد توازن معدل االدخار عىل تغيري مسار  غريتاملستقرة. بعبارة أخرى، يعمل 
أي نقطة زمنية لكنه ال ٌيؤثر عىل  الناتج) عندمن  نصيب العاملطويل اآلجل (مستوى 

 معدل نمو الناتج لكل عامل يف احلالة املستقرة.
  و السكا معدل النم. تغ 2.1.4

نفرتض اآلن اقتصادا ما بلغ حالته املستقرة، لكن بسبب زيادة معدل اخلصوبة            
أو معدل اهلجرة عىل سبيل املثال ارتفع معدل النمو السكاين من nإىل n ما :

الذي سيحدث لـ kو y يف هذا االقتصاد؟ 
 

                                                 
ل من أق Swan-Solowنموذج ل بسبب زيادة معدالت االدخار وفق من الدخالحظ أن مقدار زيادة نصيب الفرد -  7

عوائد فرضية النموذج النيوكالسيكي عىل عتامد وهذا راجع ال Harrod-Domarنموذج مقدار الزيادة املامثلة وفق 
  .لإلنتاجاحلجم املتناقصة 
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. ). زيادة3. 4الشكل (   معدل النمو السكا

اإلجابة بيانيا: يتحرك خط) 3 .4(ٌيظهر الشكل             n k إىل اليسار نحو
وضعيته اجلديدة n k احلالة املستقرة و عند القيمة احلالية لرأس املال يف k مل

يعد نصيب العامل من االدخار اآلن مرتفعا بام يكفي للحفاظ عىل الثبات و مواجهة 
ارتفاع عدد السكان، و بالتايل يبدأ نصيب العامل من رأس املال kأي( يف اهلبوط 

 / 0k k  (ل ذلك إىل أن يصل عند النقطةو ٌيواص k) مستوى احلالة املستقرة
التي ٌحتقق الرشط) اجلديدة sy n k  يف الشكل. عند هذه النقطة، يملك

االقتصاد كمية أقل من k kمقارنة بالوضعية السابقة k kوٌيصبح أكثر 
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ٌيصبح الناتج أقل بعد زيادة معدل النمو السكاين يف هذا املثال،  وبطبيعة احلالفقرا: 
 لكن ملاذا؟

، ٌيعطى نصيب العامل من Cobb-Douglasدالة إنتاج من نوع الحظ وفق             
 ملعادالت التالية:احلالة املستقرة وفق ا والناتج يفرأس املال 

1/1

/1

sk
n

sy
n



 











    

    

 

ملاذا "جابة عىل سؤال اإل Solow-Swanن يف نموذج ان املعادلتاتستطيع هت            
بلدان تتمتع بمعدالت ادخار /استثامر عالية : متيل "وأخرى فقرية؟ان غنية هناك بلد

مزيد من ألهنا تستطيع مراكمة ) ع بقاء العوامل األخرى عىل حاهلام("غنية"أن ٌتصبح 
بلدان تشهد عىل عكس  العامل من الناتج رفع نصيبتومن رأس املال  نصيب العامل

 Solow-Swanنموذج ألنه وفق  "فقرية"متيل أن ٌتصبح  التيونموا سكانيا مرتفعا 
فقط إلبقاء مستوى دخار العاليةسٌتوجه معدالت اال k السكان نمو ثابتا ملواجهة

تطلبات املفروضة عىل توسع رأس املال، ٌيصبح من الصعب هذه امل ويف ظلاملتزايد. 
هذه البلدان لتجميع كميات أقل من وبالتايل متيلتراكم رأس املال  k . 

لة التجريبية؟ ٌيظهر مع األد Solow-Swanإىل أي مدى تتوافق توقعات نموذج            
ل من الناتج مقابل االستثامر الكيل كنسبة من نصيب العام )3 .6(و ) 3 .5(ن الشكال
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GDP السكاين، عىل الرتتيب. بشكل عام، يتم تأكيد توقعات نموذج  ومعدالت النمو
Solow-Swan بلدان تتمتع بمعدالت استثامر عالية ن خالل األدلة التجريبية: متيل م

، يف حني ت استثامر منخفضةبلدان ذات معدالتكون أكثر ثراءا يف املتوسط من أن 
بلدان ذات معدل نمو سكاين مرتفع أن ٌتصبح فقرية يف املتوسط. عند هذا متيل 

 8التوقعات العامة هلذا النموذج مدعومة بقوة بالبيانات الواقعية. تبدواملستوى 
 
 
 

                                                 
املوجودة بني معدالت االستثامر  مالحظة هامة للغاية تتعلق بالعالقة) Klenow and Hsieh )2007ٌيربز  - 8

عتقاد أن وجود معدالت استثامر منخفضة تعكس وجود رغبة أقل يف االدخار : ال ينبغي االGDPمن  ونصيب العامل
قد ٌمتثل معدالت االستثامر املنخفضة املالحظة يف  بدال من ذلك، عىل االستثامرمفروضة أو وجود سياسات رضيبة 

  سلع استثامرية فعلية.منخفضة يف حتويل مدخراهتا لتاجية البلدان الفقرية إن
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لبيانات الحقيقي مقابل معدل االدخار وفق ا). نصيب الفرد من الدخل 3. 5الشكل (

  الدولية.

 
لبيانات الحقيقي مقابل النمو السكا وفق االفرد من الدخل  ). نصيب3. 6الشكل (

  الدولية.
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  . القاعدة الذهبية لرتاكم رأس املال5.1

، والناتج ثابتانيف احلالة املستقرة، ٌيصبح خمزون نصيب العامل من رأس املال             
ف لنصيب العامل مع ذلك ٌيمكن للحالة املستقرة يف اقتصاد ما أن تتصف بمزيج خمتل

، بداللة قيم املعلامت اهليكليةخرآ بمعنىأو . والناتجمن رأس املال  , ,n   تعتمد
تارة ملعدل خمقيم  واالستهالك عىلمستويات احلالة املستقرة لرأس املال، الناتج 

االدخار s.9ى املؤرشات األكثر استخداما للتعبري يف املقابل، ٌيعترب االستهالك إحد
الوطنية يف ظل اقتصاد مغلق، ٌيعطى  وبداللة احلساباتعن رفاهية األفراد: كام نعلم 

). يف اجلانب اٌملساوي لالستثامر(واالدخار أنه الفرق بني الناتج عىل االستهالك 
كل) أنه ، يتم إظهار االستهالك (املنطقة الداكنة يف الش)3. 7(األيرس من الشكل 

الستبدال رأس املال  واالستثامر اٌملوجهالفرق بني دالة اإلنتاج بداللة نصيب العامل 
 مال إىل العامل اجلدد.   وإلضافة رأساٌملهتلك 

 
 

                                                 
االدخار يف اقتصاد ما مستويات احلالة املستقرة لرأس /كيف ٌحيدد معدل االستثامر  Swan-Solowرأينا يف نموذج  - 9

توى نتيجة مفادها أن االدخار العايل هو دائام أمر جيد بسبب رفعه الدائم ملسسيقودنا هذا التحليل ل .والدخلاملال 
رأس املال كرب إمكانية ملخزون أل هذا الوصولمن الناتج: يعني % 100نفرتض أن بلدا ما لديه معدل ادخار  الدخل.

تم توجيه كل الدخل لن يبقى يشء لالستهالك، فام نفع ذلك؟ يف هذا اجلزء سنناقش  لكن إذا، للدخل وأكرب إمكانية
 .Solow-Swanالكمية األمثلية لرتاكم رأس املال حسب نموذج 
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  الذهبية لرأس املال. ). القاعدة3. 7الشكل (

تأخذ دالة اإلنتاج النيوكالسيكية شكال حمدبا يف            kرشوط  وبالتايل تستويف
Inada ،ومع زيادة k .تبلغ اإلنتاجية احلدية قيمة عظمى لكنها بعد ذلك تنخفض

عىل يمني الشكل، يتم اظهار نصيب العامل من االستهالك كدالة تابعة لنصيب 
منخفضة لـعند مستويات  العامل من رأس املال: k،  يتزايد االستهالك مع زيادة

نصيب العامل من رأس املال حتى يبلغ قيمة عظمى maxc لكن بعد هذه النقطة ،
 حتى إذا واصل نصيب العامل من رأس املال الزيادة سينخفض حجم االستهالك.
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املستقرة، جيب  االستهالك بداللة نصيب العامل من رأس املال يف احلالة دالةولتعظيم 
إجياد قيمة k.10عند مستوى القاعدة الذهبية 

طاملا أن نصيب العامل من الدخل ال ينمو يف احلالة املستقرة (بدون تقدم           
تكنولوجي)، من املهم معرفة حتت أي ظرف يتم بلوغ مستوى الرفاهية أو املستوى 

 ل من االستهالك.الذي ٌيعظم عنده نصيب العام
هناك قيمة            kلرأس املال ٌتعرف أهنا  "مستوى القاعدة الذهبية" وحيدة ٌتسمى

قيمة نصيب العامل من الناتج التي ٌتعظم نصيب العامل من االستهالك يف احلالة 
 Golden rule ofالقاعدة الذهبية للرتاكم "تارخييا، تعود تسمية  رة.املستق

accumulation" ورقة لPhelps Edmund )1961( " :القاعدة الذهبية للرتاكم
 "The Golden Rule of Accumulation: A Fable Growthmen   خرافة النمو

طريقة بسيطة الكتشاف  Phelps. قدم )2006حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام (

                                                 
فبتحديد معدل االدخار ، م يف معدل االدخار عند أي مستوىنفرتض أن واضعي السياسات ٌيمكنهم التحك - 10

ٌيمكن لصناع القرار حتديد مستوى احلالة املستقرة، لكن ما هي احلالة املستقرة التي ينبغي عىل صناع القرار اختيارها؟ 
األفراد الذين ٌيشكلون املجتمع، لكن األفراد أنفسهم ال هيتمون بكمية األكيد أن هدف صانع القرار هو تعظيم رفاهية 

، فإن وبالتايليستهلكوهنا.  واخلدمات التيرأس املال يف االقتصاد أو حتى بكمية اإلنتاج، ما هيمهم فقط هو كمية السلع 
  يسعون الختيار احلالة املستقرة عند أعىل مستوى استهالك.اجليدون  صناع القرار
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االستهالك الكيل بني األزمنة. يف هذا  معدل االدخار األمثيل تتمثل يف قياس تعظيم
 ):Phelps )1961 :635الصدد، يقول 

 ورأس املالأعني بالقاعدة الذهبية ذلك التوازن الدينامي الذي ينمو فيه الناتج  "           

   . "عدل أيس بنفس املعدل الذي ٌيبقي نسبة رأس املال إىل الناتج ثابتة عرب الزمن
من املعادلة النيوكالسيكية الرئيسية: عندما يبلغ االقتصاد حالته املستقرة ننطلق             

 نحصل عىل نصيب العامل من االستهالك:
   c f k sf k    

 يف احلالة املستقرة لدينا:            
   0k c f k n k       

الحظ أن            kيب العامل من رأس املال يف احلالة املستقرة.هو مستوى نص 
 من أجل تعظيم نصيب العامل من االستهالك، نقوم باشتقاق الدالة بداللة           

 kلصفر:ا وجعلها ٌمساوية 
     0Gold Gold

dc f k n f k n
dk

 


 


        
ساوي معدل الفائدة الحظ أن الناتج احلدي لرأس املال ناقصا اإلهتالك يٌ            

احلقيقي r. لكي يبلغ نصيب العامل من االستهالك قيمته العظمى البد أن و
ٌيساوي معدل الفائدة احلقيقي معدل النمو الطبيعي n : 
 Goldf k n

r n
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املستقرة الذي يتساوى عنده صايف الناتج  إذن، ٌيصبح رأس املال يف احلالة           
املستوى األمثيل الذي ٌيعظم عنده "معدل نمو عنرص العمل باحلدي لرأس املال 

من الناحية االقتصادية، ٌيمكننا تفسري نتيجة القاعدة  ."نصيب العامل من االستهالك
، فإن ملستقبيلواإذا قدمنا نفس كمية االستهالك ألعضاء اجليل احلايل "الذهبية كاآليت: 

. هندسيا، ٌيظهر الشكل "Goldcاحلد األقىص ملقدار نصيب الفرد من االستهالك هو
الذهبية القاعدة مستوى( مستوى وحيد ملخزون رأس املال )3. 8( Goldk ( ٌيعظم

ممثال بالنقطة التي ٌيوازي فيها ميل االستهالك f kاخلط n k     . 
بناءا عىل خمزون رأس املال عند القاعدة الذهبية            Goldk ٌيوجد هناك معدل ،

زون ن معدل االدخار ٌيؤثر عىل خمأل( م عنده نصيب العامل من االستهالكادخار ٌيعظ
 . إلجياد هذا املعدل، نجعل)ٌيؤثر عىل االستهالك أيضارأس املال فمن املنطقي أنه 

 k لصفر اتقدم تكنولوجي ٌمساويا  مو بدونللنيف املعادلة النيوكالسيكية األساسية
 يف احلالة املستقرة: 

        
       
 

 

0Gold Gold Gold Gold

Gold
Gold

Gold

k sf k n k sf k n k

n k
s

f k

 



   





      






 

معدل االدخار عند القاعدة الذهبية             Golds الدالة الذي جيعل عدلاملهو ذلك 
 Golds f kتتقاطع مع اخلط n k عند النقطة Goldkمن  ).)3 .8( (أنظر الشكل



وذج   :  Solow-Swan   167 النمو النيوكالسي
 

 
 

عىل يمني خالل الشكل، Goldkكفاءة الديناميكية التي يقع االقتصاد يف منطقة الال
 تتحقق فيها العالقة التالية:

   Gold

k

f k f k

r n

 



   


 

يف منطقة الالكفاءة الديناميكية، يكون            Golds s الفائدة  معدلوٌيصبح
الالكفاءة الديناميكية ألن  وٌسميت بمنطقةاحلقيقي أصغر من معدل نمو الناتج الكيل. 

ل االدخار يكون غري كفء عند هذا املستوى الذي ٌترفع فيه وحدات االستهالك معد
نصيب الفرد  مسارويقع ، خفض معدل االدخاريا عند كل نقطة زمنية عىل حساب عال

 من االستهالك حتت املسار املناسب عند كل نقطة زمنية.
، لدينا اقتصاد ما بمعدل ادخارتفصيللل            2sالحظ )3. 8(الشكل ه كام يظهر :

أن 2Golds sو بالتايل 2Gold
k k و 2Goldc c  ما يعني أن مستوى االستهالك

 الناتج القاعدة الذهبية بسبب أن مقدار زيادةأقل من مستوى  2sf k أقل من مقدار
اإلهتالك زيادة  n k. 
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  عند القاعدة الذهبية. ومعدل االدخارالعامل من رأس املال  ). نصيب3. 8الشكل (

 إذا كان             1Golds s)معدل االدخار 1s حصةسرتتفع ) )3. 8(يف الشكل 
ة ما يف احلالة املستقرة مع زيادة معدل االدخار، لكن خالل فرت الفرد من االستهالك

، وبالتايل جم االستهالكفض حعدل االدخار خلؤدي زيادة متٌ يف الديناميكية االنتقالية 
لألرس مقارنة  ةذه النتيجة أهنا جيدة أو سيئة تبعا ألحجام االستهالك احلاليٌينظر هل

 بمسار االستهالك املستقبيل.
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 Cobb-Douglasالقاعدة الذهبية باستخدام دالة  .1.5.1
بدءا بدالة إنتاج           1Y K L  من نوعDouglas-Cobb، حتويلها  ٌيمكن

 بداللة نصيب العامل كاآليت:
y k 

                   و                                     1f k
k 




  
، نجد Solow-Swanباستخدام املعادلة النيوكالسيكية األساسية لنموذج             

 نصيب العامل من االستهالك يف احلالة املستقرة:
   1c k sk s k c k n k            

يتم تعظيم نصيب العامل من االستهالك بداللة خمزون رأس املال           Goldk يف
 احلالة املستقرة للقاعدة الذهبية:

 

   1 1

1
1 1

0

k

Gold Gold

Gold Gold

Maxc k n k

dc n n
dk k k

k y
n n



 


 



  

 
 

   

  

  

      

            

 

باستبدال قيمة            Goldk) نحصل عىل معدل 3. 24بام ٌيساوهيا يف املعادلة ،(
مرونة إنتاج رأس املالر عند القاعدة الذهبية ٌمساويا االدخا  : 
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القاعدة الذهبية لرتاكم فكرة لكن جتدر اإلشارة أنه سيكون من اخلطأ تفسري             
لة مستقرة رأس املال أهنا التوزيع األمثل للموارد: صحيح أن القاعدة الذهبية هي حا

دالة  جدرتٌ من االستهالك، إال أنه ما مل قق عندها أقىص قدر أو توازن طويل اآلجل حي
ينبغي تفضيل القاعدة الذهبية عىل أي حالة  "نقطة النعيم"التي حتقق  منفعة املستهلك

 مستقرة أخرى ممكنة.
وذج6.1  . Solow-Swan يف الزمن املتصل 
النامذج التي سيتم عرضها يف الفصول املقبلة، خيضع التطور الزمني كام هو حال            

ٌيوجد هلا  والتي الية غري خطية من الدرجة األوىل ملخزون رأس املال ملعادلة تفاضل
حل حتلييل ذو صيغة مغلقة بشكل عام. مع ذلك، ٌيمكن العثور عىل حل لنموذج 

Solow-Swan  بإجياد دوال زمنية مستمرة تصف املسار الزمني الدقيق ملخزون رأس
 االستثامر. واالدخار أواملال، الناتج، االستهالك 

ذلك احلل الذي يكشف مسار  Solow-Swanحلل الكمي لنموذج ٌيمثل ا            
 ):3. 9(ة النيوكالسيكية األساسية االقتصاد. من املعادل واالستهالك يفرأس املال 

   k sf k n k   
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نستبدل            f k بدالة إنتاج من نوعDouglas-Cobb  :بداللة نصيب العامل 
  1,

,1

Y F K L K L

Y KF k
L L

 



 

   
 

 

 تأخذ املعادلة النيوكالسيكية األساسية الشكل التايل:          
 k sk n k    

 أو
    (3 .'9)                                   k n k sk    

 يف رأس املال "غري خطية"أهنا دلة التفاضلية من الدرجة األوىل تتميز هذه املعا            
 k-هذا النوع من املعادالت التفاضلية بمعادلة  ٌيسمىBernoulli  التي تأخذ

 11الشكل العام التايل:
mdx Rx Tx

dt
  

                                                 
الذي استطاع اجياد  Bernoulli Johannعامل الرياضيات الشهري إىل  نسبة Bernoulliحتمل هذه املعادلة اسم  - 11

). يتم توضيح الطريقة األوىل يف هذا اجلزء، أما طريقة احلل الثانية فتحمل 1697( عام طريقتني حلل مثل هذه املعادالت
 كثر تفاصيل، أنظر:نفس فكرة حل املعادلة اخلطية من الدرجة األوىل. أل

De La Grandville, O.(2018). Economic Growth: A Unified Approach. 2nd Ed., Cambridge, 
UK: Cambridge University Press: 57-59. 
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حيث            mجلديد، ٌيمثلهذا الرتميز ا. وفق والواحدي عدد ماعدا الصفر هو أ 
 xخمزون نصيب العامل من رأس املال kو املعلمتني Rو Tٌمتثالن n و 
 sعىل التوايل، بينام يتم متثيل  بـ m . 

: حل هناك ٌيوجدلذا ادلة إىل معادلة تفاضلية خطية، ٌيمكننا اختزال هذه املع           
بقسمة التعبري السابق عىل mx:نجد 

1m mdxx Rx T
dt

   
لمتغري اجلديدٌنشري ل            mz xللتبسيط. يتم مفاضلة املتغري zبداللة الزمن 

 لنحصل عىل: 
   

1 11
1

m mdz dz dx dz dx dx dzm x x
dt dx dt dt dt dt m dt

      
 

mباستبدال            dxx
dt

 
 
 

و mxعىل الرتتيب بام ٌيساوهيا بداللة املتغري z: 

 
1

1
dz Rz T

m dt
 


 

معروفة: إذا  وطريقة حلهامعادلة تفاضلية من الدرجة األوىل  الصيغة هثل هذمتٌ             
كان m ، R n  و T s3'. 9عادة كتابة املعادلة (، ٌيمكن إ(: 

   1
1

dz n z s
dt




  


 
برضب طريف املعادلة بـ            1 : 
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    1 1 0dz n z s
dt

          
 يأخذ حل هذه املعادلة التفاضلية اخلطية غري املتجانسة الصيغة التالية:            

  1
0

t c p

n t
t

z z z

z Z c   

 

 
 

هناك حل تكمييل           czٌمساو  1
0

n t
cz Z     أما احلل اخلاص هو ، 

 pz cيتم احلصول عليه بافرتاض أن z0تأخذ قيمة ثابتة، أيdz
dt

: 
    
 

 

1 1 0

0

n z s

n z s
sc z

n

  





    

  

 


 

يمةيتم احلصول عىل ق            0Zرأس  جود وضعية ابتدائية: إذا افرتضنابافرتاض و
املال عند الزمن 0t   :ٌيساوي الصفر، فإن 

 
   

 

   

   

1 0
0

00

0 0

n sz Z
n

sz Z
n
sZ z

n

 







   


 


 




 

 نحصل عىل: تبدال هذه القيمة يف احلل العامباس            
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1

0
n t

t
s sz z
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أخريا، باستبدال            1z k :نحصل عىل معادلة رأس املال 

   
  

 

   
  

 

11 1
0

1
1

11
0

t

n t

n t
t

s sk k
n n

s sk k
n n

  


 

 

 

   


  

 
     

  
        





 

 ٌيمكننا أيضا احلصول عىل معادلة االستهالك التالية:            

     
  

 
1

11
01 n t

t
s sc s k

n n




 

 


  

  
         

 

 دالتو عىل معادلة الناتج، االستثامر/االدخار من خالل املعا            
 ,y k S I sY  نحصل عىل قيمة مع مرور الوقتأنه  . أخريا، ٌنشري k يف

0kاحلالة املستقرة (عند :( 
1

1
lim tk

sk k
n
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 مع تقدم تكنولوجي خارجي Solow-Swan وذج .2
استنتاجا مثريا مفاده أن االفرتاضات  Solow-Swanٌيقدم نموذج            

لنمو السكاين عند مستوى التوظيف اية تسمح بنمو الناتج بمعدل مساو النيوكالسيك
أي عدم إمكانية نمو (الدخل نصيب الفرد من مل، لكنها يف املقابل ٌتولد ركود الكا

ٌتشري أن نصيب ، إال أن األدلة التجريبية )نصيب الفرد من الناتج عىل املدى الطويل
. يف هذه احلالة، ال ٌيمكن البلدانوعرب يشهد نموا موجبا عرب الزمن  GDPالفرد من 
تفسري نمو نصيب العامل من الناتج إال بإدراج عامل  Solow-Swanلنموذج 

خارجي آخر يف النموذج. أو بعبارة أخرى، باستخدام دالة االنتاج النيوكالسيكية ال 
 "بواقي"هناك بل  بداللة نمو عوامل اإلنتاج فقط بشكل كيل ٌيمكن تفسري نمو الناتج

 يف عملية حماسبة النمو كام رأيناه يف الفصل األول.  
 عملية حماسبة النمو يف ثالثينات القرن بدأت مناقشة احتامل وجود بواقي           

 والتغريذه البواقي: التقدم التقني، الكفاءة التسميات هل وٌنسبت عدةاملايض، 
بناء أنواع متعددة من املؤرشات هبدف التقاط هذه  وقد تم. وغريها التكنولوجي

 عرب الزمن. وحتليل تطورهاالبواقي 
جمال االقتصاد القيايس منذ  واملتخصصون يفمع ذلك، أدرك االقتصاديون            

ذلك الوقت وجود قيود مفروضة عىل البيانات مؤكدين عىل رضورة استخدام 
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هذا الوعي املوجود بني االقتصاديني، أشار  عىلوكمثال بعناية دقيقة.  تقديراهتم
Abramovitz )1956(  12."مقياس جهلنا"إىل هذه املؤرشات بمصطلح 

بدمج النظرية االقتصادية القائمة عىل دالة اإلنتاج  Solow، قام 1957يف عام            
وٌتدعم حتى ذلك احلني.  رةواملؤرشات اٌملطومنهجية احلسابات  معالنيوكالسيكية 

باستخدام التقدم التقني (املحايد) بمعناه الواسع النتائج  Solowالتي اكتشفها  النتائج
): بشكل عام يتم تفسري جزء كبري )3. 1(التي قدمتها األدبيات السابقة (أنظر اجلدول 

 Denison من الناتج بداللة التغري التقني. بعد ذلك، قام ونصيب الفردمن نمو الناتج 
نمو رأس  ووجد أن Solowبتجزئة التغري التقني الذي تم حسابه من قبل  )1985(

أمهية لرشح النمو. مع ذلك، ٌيشري األكثر هي العوامل  والتقدم التقنياملال البرشي 
Solow )1988(  أن عمله املنشور عام)1957(  وعملDenison )1985(  يعتمدان

حيادية التقدم  وعىل افرتاضوض الناتج احلدي بشكل كبري عىل العوامل التي ٌتع
 التقني. 

 
 
 

                                                 
  :هلذه املناقشة، أنظر ملراجعة أكثر تفصيل -  12

Griliches, Z .(1996).The Discovery of the Residual : a Historical Note. Journal of Economic 
Literature 34(3) :1324-1330. 
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(نسبة النمو  األولية لبواقي معدل النمو يف الواليات املتحدة ). التقديرات3. 1الجدول (

  فرسة بداللة العوامل).غ املٌ 

 يف الناتج  الفرتة املصدر
 النسبة)(

يف نصيب الفرد 
من الناتج 

 (النسبة)
 % Tinbergen )1942( 1870 -1914 27 % 100دراسة 

 % 89 -  1937- 1904 الصناعة لحو )Stigler )1947دراسة 

 لحو )Schmookler )1952دراسة 
 الصناعة

1869 -1938 37 % - 

1869 -1928 31 % 89 % 

 % Fabricant )1954( 1870 -1950  - 92دراسة 

 لحو )Kendrick )1955دراسة 
 الصناعة

1899 -1948  - 87 % 

 Abramovitz )1956( 1869 -1878دراسة 
 1953- 1944إىل 

48 % 86% 

 % Solow )1957( 1909 -1949 52 % 88دراسة 

 Source : Griliches. (1996 :1327). 
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تفسري نمو نصيب الفرد من الناتج  Solow-Swanباختصار، ٌيمكن لنموذج            
 Solowم نموذج يتم تقدي( 13بإدراج عامل خارجي (التقدم التقني) يف دالة اإلنتاج

حيدث التقدم  يةال يرشح كيف Solow. ينبغي اإلشارة أن نموذج )بتقدم تقني خارجي
وٌيظهر التكنولوجي، لكنه بدال من ذلك ٌيعطى أنه خارجي (مصدره غري معروف) 

 يتفاعل مع املتغريات األخرى يف عملية النمو االقتصادي. كيف
ي ٌتواجهنا تتمثل يف كيفية إدراج التقدم لكن مع ذلك، املشكلة األوىل الت           

التكنولوجي اخلارجي يف النموذج ألن هذا التقدم قد يتخذ أشكاال خمتلفة: قد متسح 
وهي التكنولوجيا بتوليد نفس احلجم من اإلنتاج سواءا برأس مال أو عاملة أقل نسبيا، 

وفر للعاملة (كام لو أن ٌيشار إليها بالتقدم التكنولوجي اٌملوفر لرأس املال أو املٌ  حاالت
االقتصاد يملك املزيد من رأس املال أو العاملة إلنتاج نفس الكمية من اإلنتاج). 

 "املحايدة أو غري املتحيزة"التي ال ٌتوفر نسبيا أي من املدخالت بـ وٌتسمى التكنولوجيا
 كام أرشنا إليها يف الفصل األول.

ة للتطبيق، إال أننا تكنولوجي قد تبدو قابلرغم أن مجيع أشكال التقدم ال              
حتقيق النمو املتوازن إال إذا أدرجنا التقدم التكنولوجي اٌملوسع سنرى عدم إمكانية 

                                                 
ا من هذه الفكرة، فإن السبب الرئييس وراء قدرة فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وغريهوفق - 13

ولوجي نمو دخل الفرد عىل مدى فرتات طويلة جدًا يكمن يف التقدم التكنلحفاظ عىل لالبلدان ذات الدخل املرتفع 
 الذي سمح لنصيب الفرد من الناتج بمواصلة النمو.
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 Douglas-Cobb، اعتامد دالة إنتاج من نوع وهكذاHarrod.14للعاملة أو حيادية 
 فسية)التنايف ظل الوضعية (الدخل تتميز بخاصية ثبات حصص عوامل اإلنتاج من 

 )Kaldorحقيقة ديد من االقتصاديات املتقدمة وفق صحيحة يف حالة الع والتي تبدو(
 وسع للعاملة.يكون صائبا بافرتاض تقدم تكنولوجي مٌ 

ٌتعطى دالة اإلنتاج ذات التكنولوجيا املوسعة             A التي جتعل القوة العاملة أكثر
 Harrod:(15دية (من نوع حيا كفاءة

(3. 12)                                 1Y K AL    
ٌيفرتض معدل نمو التقدم التقني            gمعدل  نع وٌيمكن التعبريجيا، ٌحمددا خار

 نمو الناتج كاآليت: 

 1Y K L A
Y K L A

 
 

    
 

   

(3. 13)                 1Y K n g
Y K

    
   

                                                 
  أو املوسع للعاملة. Harrodإلظهار الربهان املتعلقة برضورة أخذ التقدم التكنولوجي شكل حيادية  2أنظر امللحق  - 14

حلالية ولوجيا اٌتعترب كفاءة عنرص العمل أداة تعكس املعرفة الكامنة يف جمتمع ما حول طرق اإلنتاج: مع تطور التكن - 15
عىل سبيل املثال، حققت كفاءة . واخلدماتأكثر يف إنتاج السلع كل ساعة من ساعات العمل سهم ترتفع كفاءة العمل لتٌ 

وارتفعت جمددا  ،العرشين خطوط اإلنتاج يف القطاع الصناعي أوائل القرن العمل زيادات كبرية مع التحول الذي عرفته
القرن العرشين. كام حتسنت كفاءة العمل أيضا مع التحسينات احلاصلة يف جمال الصحة أجهزة الكمبيوتر أواخر  بإدخال

(كميا)، بل عدد احلايل للعاملالتكنولوجي ال ٌيسبب زيادة  مهارة عنرص العمل. هنا البد أن نشري أن التقدم والتعليم أو
 عدد الفعال للعامل(نوعيا).ٌيسبب زيادة 
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كيف ينمو رشحل            Yالبد أن نفهم كيف ينمو K: 
K         )(معادلة االستثامر sY K  

ٌيمكن التعبري عن             Yو Kاس بالوحدات الفعليةة العمل املقبدالل: 
(3. 14)                                        Y yy

AL A
   

(3. 15)                                        K kk
AL A

   
ٌيمكن متثيل دالة اإلنتاج بداللة العمل املقاس بالوحدات الفعلية            AL: 

(3. 16)                               1K AL
y y k

AL






      
 لدينا أيضا التغري النسبي لنسبة رأس املال إىل العاملة الفعلية:            

(3. 17)                                

 

k K L A
K L Ak

k sY K n g
Kk

k ys n g
k k





  


  

   

  



 
 

 

 :وبالتايل            
(3. 18)                                 k sy n g k      
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خمزون رأس املالكام سبق، ٌيصبح تغري              k نصيب العامل الفعيل من مساويا
االستثامر syناقصا مقابل االستثامر n g k  اآلن و ألن . /k k AL 

ن مقابل االستثامر يتكون من ثالثة عنارص: مع إبقاءفإ kثابتا، ُيمثل k  رأس
املال املتهالك، nkحجم رأس املال الواجب توفريه للعامل اجلدد و gk ٌيعرب عن

يد الواجب توفريه للعاملة الفعلية اجلديدة املتأتية من التقدم حجم رأس املال اجلد
 التكنولوجي. 

 يف احلالة املستقرة، لدينا:            
(3. 19)                        0 syk n g

k
    


  

الناتج بالوحدات الفعلية  )، ٌيمكننا حساب معدل نمو3. 17من املعادلة (           
 الزمن، نحصل عىل: واشتقاقه بداللةغاريتم بأخذ اللو للعمل:

log log

log log

y k y k

d y k y k
dt dt y k

 

 

  

  

  
  


 

 يف احلالة املستقرة:             

0y k
y k

 



 



          اذج النمو االقتصادي    182
 

 

يتناسب معدل نمو نصيب العامل الفعيل من الناتج            /y y  طرديا مع معدل
ملالنمو نصيب العامل الفعيل من رأس ا /k k  .وطاملا أن k ثابت يف احلالة

املستقرة، يبقى y :ثابتا أيضا 

(3. 20)                                     0y y A
y y A
  
  


 
 :االتكنولوجي مع ذلك، سينمو نصيب العامل من الناتج بمعدل نمو         

(3. 21)                                        y A g
y A
 
  

ٌيمكننا إظهار نمو           Yو Kبمعدل ٌمساو n g. ) 3 .14من املعادلة:( 

log log log loglog log log log

0

Yy
AL

d y d Y d A d Ly Y A L
dt dt dt dt

y Y A L
y Y A L



      

   





  


 

(3. 22)                            Y A L g n
Y A L
   
   

 ) نحصل عىل:3. 15من املعادلة (            
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log log log log log log log

log log log log log log log

0 0

Kk
AL
k K A L k k A

d k d K d A d L d k d k d A
dt dt dt dt dt dt dt

k K A L k k A
K A L k Ak k

K A L k A
K A L k A



     

     

       

   



 

 

     
 

  

 

أن  ٌنشريع التقدم التكنولوجي. م Solow-Swanنموذج ) 3 .9(ل ٌيظهر الشك            
. 1( الشكلأنظر (تقني الحتليل هذا البيان مشابه جدا للتحليل السابق بدون التقدم 

)، لكن التفسري خمتلف قليال هنا: نفرتض اقتصاد ما يبدأ بنصيب العامل الفعيل من )3
تدرجييا مع مرور الوقت  وسرتتفع قيمته)، 0kرأس املال دون احلالة املستقرة (ليكن

 ثبات نصيب العامل ألن مقدار االستثامر اجلاري يتجاوز احلجم الالزم للحفاظ عىل
لصفر مع بلوغه إىل اليصل  الفعيل من رأس املال، لكن معدل نموه سيتباطأ تدرجييا

قيمة k يتحقق عندها sy n g   - عند هذه النقطة يكون االقتصاد يف
 حالته املستقرة.   
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وذج3. 9الشكل (  .( Solow-Swan  تكنولوجي خارجي.مع تقدم 

 ) نحصل عىل:3 .18من املعادلة (            

 

 

 

0

0

k ys n g
k k

k s n g
vk

k K E L s n g
K E L vk

K s Y
K v Y









   

    

       

  

 
 


   

 

 

(3. 23)                                    K n g
K
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(3. 24)                                              k g
k

  

جمموع معدالت نمو عنرص العمل زائدا  عدل مساومو خمزون رأس املال بمين           
)، يف حني تنمو املتغريات Harrodبمصطلحات  (املعدل الطبيعي التقدم التكنولوجي

بداللة نصيب العامل بمعدل ٌيساوي معدل التقدم التكنولوجي املحدد خارجيا عن 
تقدم  سابقا، ال ينمو نصيب العامل من الناتج إال بوجود وكام أرشنا 16النموذج.

 تكنولوجي.
بإدراج التقدم التكنولوجي يف النموذج، ٌيمكننا يف هناية املطاف تفسري الزيادة            

ينا أن التقدم التكنولوجي املستدامة يف مستويات املعيشة اٌملشاهدة يف العامل. لقد رأ
ي ي ٌيؤدنمو مستدام يف نصيب الفرد من الناتج عىل نقيض معدل االدخار الذٌيؤدي ل

رفع معدل نمو فقط حتى يصل االقتصاد إىل احلالة وجود مستويات مرتفع منه ل
فقط عىل التقدم  املستقرة، بعد ذلك ٌيصبح معدل نمو نصيب العامل من الناتج ٌمعتمدا

 وفقط تفسريٌيمكن للتقدم التكنولوجي وحده  ،Swan Solow-التكنولوجي. وفق
 املدى الطويل. املعيشة عىل ورفع مستوياتالنمو املستدام 

، ٌيعطى نصيب العامل الفعيل من Cobb-Douglasدالة اإلنتاج من نوع وفق            
0k(املستقرة احلالة  والناتج عندرأس املال  ( :كاآليت 

                                                 
ألن- 16 1c s y  لتقدم ايف احلالة املستقرة بمعدل مساو سينمو نصيب العامل من االستهالك

التكنولوجي g. 
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 قرة ٌيساوي:ما يعني أن نصيب العامل من الناتج يف احلالة املست            
/1

. sy A
n g

 





  
    

 
حدى املالحظات املثرية لالهتامم ٌتظهرها هذه املعادلة أن تغري معدل االستثامر إ           

أو معدل النمو السكاين سيٌّؤثر عىل مستوى نصيب العامل من الناتج عىل املدى 
 الطويل، لكنها ال ُتؤثر عىل معدل نموه يف احلالة املستقرة.

نفرتض أن اقتصادا ما يبدأ عند حالة مستقرة بمعدل ادخار ٌيساوي            s ويرتفع
نحو قيمة أعىل باستمرار s 10(لشكل ا : يظهر هذا التغري يف معدل االدخار وفق. 

 .3(دم التكنولوجي (الشكل دون التقمتاما لنفس احلالة  ةنتائجه مشاهب والتي تبدو )3

). عند قيمة نصيب العامل الفعيل من رأس املال االبتدائي)3 k  يتجاوز االستثامر ،
الكمية املطلوبة إلبقاء kويبدأ ثابتا kاالرتفاع. يف  
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  ل االدخار.معد ). زيادة3. 10الشكل (

 : رؤية تأثري ذلك عىل النمو، لدينال           

 k ys n g
k k

   
 
  

ادلة: ٌتؤدي زيادة ذه املعهالديناميكية االنتقالية وفق ) 3 .11(ظهر الشكل يٌ            
تحٌول منحنىمعدل االدخار ل  1/sf k k sk   نحو اليمني 1s k   وحتٌول

مع اخلط التقاطع n g   اليمني نحو حالة مستقرة جديدة أعىلإىل k  .
عند k k  تكون الفجوة بني 1s k  و n g   ما يعني نموا موجبة

موجبا / 0k k   لكن بشكل مؤقت ألنه سيقرتب نحو الصفر مع انتقال االقتصاد
نحو حالته املستقرة اجلديدة k k   .وطاملا أن gثابتة، تعني رسعة نمو k 



          اذج النمو االقتصادي    188
 

 

اتج ينمو بمعدل أرسع من نمو خالل الفرتة االنتقالية ضمنيا أن نصيب العامل من الن
التكنولوجيا /y y g .17 سلوك نمو ) 3 .12(من جانب آخر، ٌيظهر الشكل

 نصيب العامل من الناتج عرب الزمن.

 
  معدل االدخار خالل الفرتة االنتقالية. ). زيادة3. 11الشكل (

 
 

                                                 
سيتم تقدير معدل نمو نصيب الفرد من الناتج عىل طول مسار الديناميكية االنتقالية نحو احلالة املستقرة يف القسم  - 17

 )).3 .29دلة (اخلاص بحساب رسعة التقارب (أنظر املعا



وذج   :  Solow-Swan   189 النمو النيوكالسي
 

 
 

 
  معدل االدخار عىل النمو.زيادة  ). تأث3. 12الشكل (

عامل من الناتج نصيب ال ٌيظهر ماذا حيدث ملستوى (سلوك) )3 .13(أما الشكل            
 معدل االدخار، ينمو نصيب العامل من الناتج بمعدل عرب الزمن. قبل تغري

 g نصيب العامل من الناتج بشكل خطي عرب الزمن، لكن  ويرتفع لوغاريتمثابت
tي يتغري فيها معدل االدخار(ليكنيف اللحظة الت  النمو بمعدل ) يبدأ نصيب الناتج

من الناتج  قتا حتى يبلغ نصيب العامل الفعيلؤهبذه الوترية مٌ  وٌيواصل النموأرسع 
ستوىيدة. عند هذه النقطة يرجع النمو ملحالته املستقرة اجلد gى الطويل.عىل املد 
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  معدل االدخار عىل مستوى نصيب العامل يف الناتج.زيادة  ). تأث3. 13الشكل (

ٌيبني هذا التحليل نقاطا هامة: أوال، ٌيؤثر تغري املعلامت اهليكلية يف نموذج             
Solow-Swan  عىل معدل النمو بشكل مؤقت خالل مرحلة انتقال االقتصاد نحو

التغري اجلاري يف هذه السياسات أي تأثريات عىل  وال ٌيامرسحالته املستقرة اجلديدة، 
ما يعني تغري  "تأثريات املستوى"تلك السياسات النمو يف املدى الطويل. ثانيا، ٌمتارس 

 وطا.مستوى نصيب الفرد من الناتج صعودا أو هب
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وذج1.2  . Solow-Swan مع التكنولوجيا املوسعة يف الزمن املتصل 
نقوم بإتباع نفس خطوات اجلزء السابق إلجياد حل النموذج يف حالة عاملة            

 ) لدينا: 3. 18ُحمسنة بالتقدم التكنولوجي. من املعادلة (
 k sy n g k     

ة تفاضلية غري خطية يفالتي ٌمتثل معادل           k الفارق الوحيد اآلن أن نصيب :
عنهام بداللة الوحدات الفعلية، عىل ذلك أصبح  والناتج ٌيعربالعامل من رأس املال 

تكنولوجي ينمو بمعدل عادلة نمو رأس املال تعكس وجود تقدم واضحا أيضا أن م
ثابت ٌيساوي g. 

إلجياد حل هلذه املعادلة، البد من اختصارها عىل شكل معادلة تفاضلية خطية.            
 بإعادة ترتيب الصيغة:

 k n g k sk      
 : kبقسمة طريف املعادلة عىل            

  1dk k n g k s
dt

     
   

zللتبسيط، نضع             k  الزمن نجد: وبمفاضلتها بداللة 
 

   

11

1 0
1

dz dz dk dz dkk
dt dt dt dtdk

dz n g z s
dt






   

    


 
 

 تفاضلية خطية غري متجانسة. يتضمن احلل الشكل التايل: وهي معادلة          
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ٌيساوي احلل التكمييل             1
0

n g tZ      ،اصأما احلل اخل c ٌيمكن احلصول
عليه بافرتاض z0تأخذ قيمة ثابتة، أيdz

dt
: 

    

 

1 1 0n g z s
sc z

n g

  



     

 
 

 

قيمة            0Z ل عند رأس املا كانيتم احلصول عليها بافرتاض وضعية ابتدائية: إذا
الزمن  0t   :ٌيساوي الصفر، فإن 

 
   

 

   

1 0
0

0 0

n g sz Z
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أخريا، باستبدال           1z k  :نحصل عىل معادلة رأس املال 

   
  

 

1
1

11
0

n g t
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s sk k
n g n g


 

 


   

  
          

   

 ٌيمكن احلصول أيضا عىل معادلة االستهالك التالية:            

     
  

 
1

11
01 n g t

t
s sc s k

n g n g
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وذج .3  Solow التقارب يف 
 من املعادلة النيوكالسيكية األساسية:            

      k sf k n k   
 يتم اجياد معادلة نمو نصيب العامل يف رأس املال:            

   f kk s n
k k

  
 

رأس املال اجيابيا عىل معدل االدخار يعتمد معدل نمو نصيب العامل من           
. الحظ ومعدل االهتالكمعدل النمو السكاين  وسلبا عىلرأس املال  ومتوسط إنتاجية

أن العنرص األول يتناقص مع تزايد خمزون رأس املال بسبب انخفاض متوسط إنتاجية 
عند املستويات املنخفضة لـ، أي املال مع زيادة خمزون رأس املالرأس  k  يكون

معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال عاليا ألن متوسط إنتاجية رأس املال يكون 
عاليا لكنه يتناقص مع تزايد k ، كلام كانأي k أبعد من احلالة املستقرة لالقتصاد

 نام بمعدل أكرب. 
ثار سؤال هام جدا حول هذه املسألة: هل تعني هذه النتيجة أن يٌ  هنا          

 ال تنمو أرسع بداللة نصيب الفرد؟االقتصاديات ذات مستوى منخفض لرأس امل
 بعبارة أخرى، هل هناك ميل للتقارب بني البلدان؟

(مناطق أو  لإلجابة عىل هذه األسئلة، نفرتض جمموعة من االقتصاديات املغلقة            
متلك نفس قيم املعلامت( دان منعزلة) تتمتع هبياكل مشاهبةبل , ,s n ونفس دالة 
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اإلنتاج F  (ما يعني أهنا ستقرتب نحو نفس مستوى احلالة املستقرة yو k .
بني هذه االقتصاديات هو املستوى األويل لنصيب الفرد من تصور اآلن الفرق الوحيد 

رأس املال  0k- هذه االختالفات يف القيم األولية تعكس االضطرابات السابقة
لنموذج او وفق  أو معدل االدخار..،احلروب أو الصدمات املؤقتة لدالة اإلنتاج ك

يمذات ق( ستسجل االقتصاديات األقل تقدما 0kو 0yمعدالت نمو ) منخفضة
 ا سيتقلص مع مرور الوقتأن االختالف بينه أيأعىل مقارنة باالقتصاديات املتقدمة، 

 (ستتقارب نحو نفس مستوى التوازن طويل اآلجل أو احلالة املستقرة).
ن: البلد األول فقري يملك خمزونا أوليا منخفضا بني بلدي) 3. 14( ز الشكلٌيمي            

لرأس املال 0
poor

kغني بمخزون أويل مرتفع لرأس املال والبلد الثاين 0
rich

k .
طاملا أن البلدين يتشاهبان يف قيم املعلامت اهليكلية فإن الديناميكية التي ٌيظهرها k 

ٌحمددة بنفس املنحنى  /sf k kواخلط n  ، نمو معدلوسيكون /k k عاليا يف
اقتصاد ذات قيمة أولية منخفضة 0

poor
k. 

ناطق أو البلدان ذات املتشهد النتيجة شكال من أشكال التقارب: ٌتظهر هذه            
 القيم األولية املنخفضة لنصيب الفرد من رأس املال نموا عاليا من حيث نصيب الفرد

 /k kالبلدان ذات القيم األولية  ع املناطق أوللحاق بالركب أو التقارب م ولذا متيل
 هذاعىل ستقرة. املرتفعة لنصيب الفرد من رأس املال عند نفس مستوى احلالة امل
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 Absoluteمطلق  تقارب"حدوث  يتوقع النموذج النيوكالسيكي ساس،األ
Convergence" .بني البلدان  

 
  .املطلق ). التقارب3. 14الشكل (

  . كيفية إجراء اختبار فرضية التقارب املطلق1.3 

من يعني مفهوم التقارب ضمنيا أن االقتصاديات ذات املستويات املتدنية            
احلالة  عندوقيمتها نصيب الفرد من الدخل (بداللة املسافة بني قيمتها األولية 

جراء إ لنمو بشكل أرسع من حيث نصيب الفرد. بشكل عام، يتماملستقرة) متيل ل
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بني البلدان أو (العريض اختبار فرضية التقارب املطلق باستخدام انحدار املقطع 
i,....,1املناطق N( :كاآليت 

, , 0 , 0log log logi t i t i t iy y y u    
حيث            ,i tyنصيب الفرد من الناتج للبلد iعند الزمن tو iu يمثل عنرص

، واالضطراب  يأخذ قيام بنيمعدل التقارب 1,0 تعني فرضية التقارب .
املطلق ضمنيا أن 0 االختالفات يف لوغاريتم نصيب (ا يعني أن معدل النموم

الفرد من الناتج يف املستوى احلايل 1t  االبتدائيو مستواه 0t  ( يرتبط عكسيا
باملستوى اإلبتدائي لناتج الفرد: إذا كان 0  ستنمو البلدان ذات مستويات أولية

ٌتعرف  -منخفضة من اإلنتاج بمعدل أعىل من تلك البلدان ذات مستويات أولية أعىل
 . "اختبار التقارب من نوع "هذه املنهجية باسم 

 من ناحية أخرى، هناك طريقة أخرى للتعبري عن هذا االنحدار:           
 , , 0

, , 0

log 1 log
log log
i t i t i

i t i t i

y y u
y y u








  

  
 

حيث            1  و 0 1  يف هذه احلالة تعني فرضية التقارب املطلق .
1أن ة تنمو البلدان الفقرية برسعة أكرب من البلدان الغنية . مع ذلك، هل حقيق

بشكل يضمن تقارهبا يف هناية املطاف نحو نفس مستوى التنمية؟ إن اختبار التقارب 
من نوع  واملستوى االبتدائيال يتحقق إال بوجود عالقة عكسية بني معدل النمو 

ملقابل أيضا بسبب هذه العالقة العكسية حتديدا لنصيب الفرد من الناتج، لكن يف ا
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معرفة فيام إذا كانت  لبلدان الغنية. لذلك، كيف ٌيمكنستلحق البلدان الفقرية بركب ا
 مستويات نصيب الفرد من الناتج تتقارب بني خمتلف البلدان؟

 طريقة أخرى إلجراء اختبار فرضية التقارب)Lichtenberg )1994 :576 ٌيظهر           
واستنتاج تتضمن حتليل التباين بني مستويات نصيب الفرد من الناتج ملختلف البلدان 

االختبار هذا جراء إ، يتطلب إذا كانت تتقلص مع مرور الوقت. هبذه الطريقة فيام
احلصول عىل مشتق تباين لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج بالنسبة للزمن: إذا أخذ 

قارب أي أن البلدان الفقرية تقرتب من البلدان الغنية هذا املشتق قيمة سلبية فهناك ت
بداللة مستويات نصيب الفرد من الناتج. يف هذا اإلطار، ٌيطلق عىل هذا النوع من 

ٌمتثل االنحراف املعياري يف عينة " )اختبار التقارب من نوع"الفرضيات اسم 
 بني البلدان):الدخل 

 log / 0td Var y dt    
ٌتعترب هاتان الطريقتان اللتان تدعامن فرضية التقارب متكاملتان مع بعضهام            

البعض: الحظ أن حتقق التقارب من نوع  ٌيعد رشطا رضوريا لكنه ليس كافيا
للتحقق الكامل من حدوث التقارب من نوع  باإلضافة إىل ذلك، يسمح اختبار .

التقارب من نوع حول املعلامت اهليكلية لنموذج قيمة لحصول عىل معلومات ل
 النمو، لكنه ال ٌيظهر توزيع الدخل عرب البلدان.



          اذج النمو االقتصادي    198
 

 

ه الفرضية للنموذج ال ٌتدعم أغلبية الدراسات التجريبية هذ لكن مع ذلك،           
عينة تتكون من يف دراسته  )De Long )1988النيوكالسكي. عىل سبيل املثال، مل جيد 

عدد كبري من البلدان أي دليل عىل وجود تقارب يف مستويات الرفاهية بني البلدان 
لبيانات اة، تظهر الصورة أكثر تعقيدا: وفق الدولي وحسب البيانات. والفقريةالغنية 

كشف أدلة ضعيفة حول هذا النوع الفرد من الدخل حول العامل، تم بنصيب املتعلقة 
من التقارب، بل تبني أن االقتصاديات التي تنطلق فقرية ال تنمو أرسع يف املتوسط من 
االقتصاديات التي تنطلق غنية، أي أن البلدان املختلفة لدهيا حاالت مستقرة خمتلفة 

 أيضا. 
 2012-1960العالقة بني متوسط معدل النمو يف الفرتة  )3 .15(ر الشكل ٌيصو           

ا . موفقريبلد غني  105لعينة تتكون من  1960احلقيقي للفرد يف عام  GDPومستوى 
ثل عدم وجود نمط معني ألغلبية النقاط (التي متٌ  ٌيمكن مالحظته من هذا الشكل

احلقيقي للفرد يف  GDPأي عالقة بني املستوى االبتدائي لـ غياب ا يثبت البلدان)، م
أي ليس هناك ميل بني  ،2012-1960لفرتة خالل االنمو  معدلومتوسط  1960عام 

البلدان الفقرية لتوليد معدالت نمو أرسع أو أبطأ من البلدان الغنية: مقابل كوريا 
 14 ٌيوجدبلدا  105أنه من أصل  ومن املالحظ. والنيجرمدغشقر  وبوتسوانا ٌيوجد

مل يكن هناك أي حلاق بالركب يف  إذن، ا خالل تلك الفرتةلباس نموا تسجلبلدا 
 للعامل أمجع خالل فرتة ما بعد احلرب.  "تقارب مطلق"العينة ككل مما ٌيؤكد عدم حتقق 
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  بلدا؟ 105املطلق لـ  ). التقارب3. 15الشكل (

داللة تم االعرتاف باختالف البلدان ب واقعية، وبشكل أكثرمن ناحية أخرى            
هذا  اقتصاد سيتقرب نحو حالته املستقرة اخلاصة به: وأن كلقيم املعلامت األساسية 

 "Conditional Convergenceاملرشوط التقارب "أو  "التقارب النسبي"ما ٌيعرف بـ 
النوع األول من  وعىل عكس اإلطار). يف هذا معني (مرشوط بمعلامت كل اقتصاد

) Mankiw et al. )1992ية بقوة هذه الفرضية (أنظر ٌتدعم األدلة التجريب التقارب،

 ).   )Barro and Sala-i-Martin )1991,1992و 
تتوافق جتارب البلدان مع هذا التحليل لكن يف عينة متلك نفس اخلصائص            

ٌوجد أهنا تتقارب مع بعضها البعض، أي يف جمموعة البلدان األكثر  والثقافات التي
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 وما إىل، واليات أمريكية، اقتصاديات املحافظات يف بلد معني OECDجتانسا (بلدان 
ذلك) ألنه من املحتمل أن ٌتظهر جمموعة أوسع من االقتصاديات ٌفروقا كبرية يف 

 املال. ومستويات رأسالنمو السكاين  معدل االدخار،
قارب إذا حول الت واملالحظات التجريبيةإذن ٌيمكن حدوث توافق بني النظرية             

قطنا فرضية أن كل االقتصاديات لدهيا أسانس العينة، أو بعبارة أخرى إذا ٌسمح بتج
أي بإدراج مفهوم التقارب –وضعية احلالة املستقرة وبالتايل نفسنفس املعلامت 

 .)3 .16(الذي ٌيظهره الشكل  املرشوط

 
  املرشوط. ). التقارب3. 16الشكل (
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: أوال، ينطلقان من قيم خمتلفة تلفان فقط يف جانبنينفرتض وجود بلدين خي           
أويل خزون نصيب الفرد من رأس املالمل   0 0

poor rich
k k ،يف  وثانيا خيتلفان

poorمعدالت االدخار richs s كام أرشنا سابقا، ٌتولد الفروق يف معدالت االدخار .
ما يعني تقرة لنصيب الفرد من رأس املال، املس اختالفات يف االجتاه نحو قيم احلالة

poor richk k )تتحدد قيم احلالة املستقرة بداللة تقاطع منحنيات  /is f k k و اخلط
املشرتك n و بام أن.(poor richs sفإنpoor richk k لتي من املحتمل أن و ا

ٌتصبح  ترشح ملاذا   0 0
poor rich

k kهذا صحيح ألننا رأينا  عند الوضعية األولية)
احلقيقي تتمتع  GDPسابقا أن البلدان ذات املستويات العالية لنصيب الفرد من 

 بمعدالت ادخار عالية).
ن الغني؟ إذا كان لدهيام هل يتوقع النموذج أن ينمو االقتصاد الفقري أرسع م           

املسافة بني( الفردنفس معدل االدخار فإن معدل نمو نصيب   /sf k kو n  (
ويتحققسيكون أعىل بالنسبة لالقتصاد الفقري    / /

poor rich
k k k k  مع ذلك، إذا .

 يظهره الشكل، تتحقق الصيغةكان البلد الغني يملك معدل ادخار عال كام 
   / /

poor rich
k k k k .18ما يعني أن البلد الغني ينمو أرسع من البلد الفقري 

                                                 
ٌيمكن القول أن معدل االدخار املنخفض القتصاد فقري ما يعمل فقط عىل تعويض متوسط الناتج احلدي العايل  -  18

 البلد الغني.مقارنة بالبلد الفقري بمعدل أبطأ  وبالتايل ينمولرأس املال كٌمحدد للنمو االقتصادي، 
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وأن يتوقع النموذج النيوكالسيكي أن كل اقتصاد يقرتب نحو حالته املستقرة             
خرى، التقارب ترتبط عكسيا باملسافة املوجودة مع احلالة املستقرة. بعبارة أ رسعة

الفرد  يتوقع النموذج حدوث التقارب املرشوط: وجود قيم أولية منخفضة لنصيب
(قيم  توليد معدل نمو أعىل بمجرد التحكم يف حمدداتمن الناتج احلقيقي ٌيؤدي ل

 احلالة املستقرة. املعلامت اهليكلية)
  . كيفية إجراء اختبار التقارب املرشوط2.3

د كبري فرضية التقارب حلفرضية التقارب املرشوط ٌتشبه  ارإن طريقة إجراء اختب           
(بني البلدان أو  يتم اختباره عن طريق إجراء انحدار بيانات بانيل ماوعادة ، املطلق

املناطق). لكن عكس التقارب املطلق، نحتاج التحكم يف اخلصائص اهليكلية لكل 
 بلد:

,          التقارب املطلق                       , 0 , 0log log logi t i t i t iy y y u    
,لتقارب املرشوط ا , 0 1 , 0 2 , 0log log logi t i t i t i t i t iy y y X u           
أي نقوم بإدراج جمموعة من املتغريات املستقلة يف االنحدار عند الفرتة األولية             

معدل نمو كل بلد ممثلة بـ والتي ٌتفرس , 0i tX -ج النيوكالسيكي، يشمل يف النموذ
 19رأس املال. ومرونة إنتاجمعدل االدخار، معدل اإلهتالك، النمو السكاين  املتجه

                                                 
ذلك  وما إىلمستوى التعليم، االنفاق عىل البنى التحتية كلمتجه يتم يف كثري من األحيان إدراج متغريات أخرى ل - 19

  .Solow-Swanنموذج نه ال ٌيوجد ما ٌيربر وجودها وفق عىل الرغم أ
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ٌندرج أيضا التأثري املحدد اخلاص لكل بلد i iتأثريات ال يشملها والذي يلتقط 
 , 0i tX ستقرة التي تتقارب عندها خمتلف كمتغري تقريبي للحالة امل وٌتستخدم كذلك

لتكنولوجيا بني البلدان. اات غري املشاهدة التي ٌتعرب عن تغري البلدان كتلك املتغري
أخريا، t   .هو متغري يلتقط التأثريات الزمنية 

 هناك طريقة أخرى للتعبري عن هذا االنحدار:           
 , 1 , 0 2 , 0

, , 0 2 , 0

log 1 log
log log

i t i t i t i t i

i t i t i t i t i

y y X u
y y X u

   

   
 

 

     

    
 

حيث            1  و 0 1  يف هذه احلالة، تعني فرضية التقارب املرشوط .
1ضمنيا أن  مع ذلك، ٌيشري ..al et Caselli )1996(  أن هذه االنحدارات ٌتعاين

دار و التقدير: أوال، هناك عالقة ارتباط مشكلتني أساسيتني ٌتؤثران عىل نتائج االنح
موجبة بني iو , 0log i ty ٌتسبب تقديرا مبالغا فيه للٌمقدر  و بالتايل ٌتقلل رسعة

التقارب 1نذكر أن) 1 1,0  ٌممثلة يف( موعة من املتغرياتنيا، هناك جم). ثا 
 , 0i tX 

تظهر مشكلة عدم تناسق اٌملقدر. و مشكلة الذاتية مع معدل النمو ٌتعاين) 
 لسوء احلظ، ٌتعالج بعض األعامل التجريبية بعض أوجه القصور باستخدام تقنيات

 احد.ن يف آن وان العيباتقدير بانيل لكنها ال ٌتعالج هذ
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تقديرا  )Caselli et al. )1996ن بشكل ٌمتزامن، ٌيقدم ان املشكلتاحلل هت          
يف هذه احلالة، 20العزوم اٌملعممة. طريقة ٌملقدرات بيانات بانيل باستخدام ديناميكيا

وجد الباحثون أن معدل التقارب 1 2 وأعىل من % 10يأخذ قيام تدور حول %

عتها بسبب أوجه القصور تقليل رسالتي تم  ٌملقدرات السابقةابشكل عام وفق  قبولةامل
 7حقيقة، ٌتشري هذه الرسعة األكرب للتقارب أن البلدان تتقرب بحوايل  املذكورة.

املستقرة (إذا كانت الرسعة  ومستوى حالتهاوضعها األويل  ونصف بنيسنوات 
ن ٌبلوغ هذه عاما حتى يتمكن البلد م 30يستغرق األمر  % 3و % 2ترتاوح ما بني 

تج عرب الفروق الكبرية يف مستويات نصيب الفرد من النا تفسريوٌيمكن املسافة). 
الفروق املوجودة يف قيم نصيب الفرد من الناتج للحالة املستقرة عرب بداللة البلدان 

 البلدان.    
ٌنالحظ نمطا خمتلفا متاما عندما يف الوقت الذي ليس هناك تقارب للعامل بأرسه،             

: ٌيظهر الشكل OECD والتنمية االقتصاديةٌنلقي الضوء عىل بلدان منظمة التعاون 
 2012-1960عالقة سلبية معنوية بني متوسط معدل النمو خالل الفرتة ) 3. 17(

. ما ٌيميز هذه العينة هو التجانس OECD بلدانبني  1960الفرد عام  GDPومستوى 
مماثلة مقارنة  ورشوط أوليةالتي متلك مؤسسات، سياسات  OECDبلدان النسبي ل

يدل عىل إمكانية وجود نوع من التقارب املرشوط عند التحكم ببعض  ام- العاملبباقي 
                                                 

  .)al et Caselli )1996.ألكثر التفاصيل، أنظر ملحق دراسة  -  20
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املحتمل أن ٌتؤثر عىل النمو االقتصادي. من جانب آخر، من  والتي منخصائص البلد 
رد مرتفع جدا من الدخل احلقيقي يف املالحظ أيضا أن البلدان التي انطلقت بنصيب ف

ٌحتقق معدالت نمو منخفضة يف  والواليات املتحدةعىل غرار سويرسا  1960عام 
والربتغال  اليابان، اليونانك، يف حني شهدت بلدان أخرى 2012-1960الفرتة 

ة معدالت نمو عالي 1960بنصيب الفرد من الدخل احلقيقي منخفض عام  انطلقت
كلام اقرتب بلد ما من الثراء تباطأت معدالت نموه عرب "أي  خالل نفس الفرتة

 .  "الزمن
توزيع  مرشوط) يفغري (تقارب عىل هذا األساس، ال ٌيوجد أي دليل عىل            

الدخل العاملي خالل فرتة ما بعد احلرب، بل عىل العكس متاما ٌتشري األدلة لوجود قدر 
لة ٌتؤيد فرضية من جهة أخرى هناك أد من التباعد يف الدخل بني البلدان. لكن

ما يعني تقلص فجوة الدخل بني البلدان التي متلك نفس اخلصائص التقارب املرشوط 
جدا،  وبقيت فقريةهايتي بدأت فقرية جدا كالعديد من البلدان عرب الزمن. الحظ أن 

من اليابان وكوريا اجلنوبية بدأت فقرية لكنها أصبحت غنية: البد كالبعض اآلخر 
وجود يشء آخر ٌيفرس حركة البلدان نحو نفس احلالة املستقرة، ال ربام اجلواب هو أن 

االختالف يف الغالب يتعلق بالفروق  وأن هذاليست متشاهبة  العديد من االقتصادات
نموذج النيوكالسيكي أهنا الالظاهرة يف اإلنتاجية (التكنولوجيا) التي يتعامل معها 

 .متطابقة عرب البلدان
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 .OECD املرشوط ب بلدان ). التقارب3. 17الشكل (

  . نهج السالسل الزمنية يف فرضية التقارب3.3

تسمح   باستخدام منهجية املقطع العريضبدأت اختبارات التقارب أوال           
إجراء اختبارات من نوع ارب بني البلدان أو املناطق و كذباختبار التقا أو  . 

بعد ذلك، تم استخدام طريقة بيانات بانيل إلجراء اختبارات التقارب املرشوط، 
 اقتصاد ما أو بني طريقة السالسل الزمنية الختبار التقارب يف وأخريا استخدمت

، ٌيركز النموذج النيوكالسيكي عىل تقارب اقتصاد ما )Solow )1970 البلدان. وفق
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، أفضل طريقة Solowالتقارب بني البلدان. من منظور  وليس عىلالته املستقرة نحو ح
  ٌتربهن عىل اقرتاب اقتصاد ما نحو حالته املستقرة هو املنهج الزمني.

ارب إجراء اختبار جذر الوحدة وفق داخل بلد ما، يتضمن اختبار التق            
 لنموذج التايل:ا

 0 1 1 2log 1 logt t iy y gt u       
حدوث التقارب أن يكونيتطلب             11  أي1أقل من ، 1 0 .  ٌيمكن

القيام أيضا باختبار التقارب بني البلدان باستخدام السالسل الزمنية و الذي ٌيشري أن 
بلدين iو jبان مع بعضهام البعض إذا استوفت مستويات نصيب الفرد من يتقار

الناتج  , ,,i t j ty y:كالمها املعادلة التالية 
 , ,lim / 0i t k j t k tk

E y ay 
   

مع             ٌمتثل جمموعة املعلومات املتاحة عند الزمن tين، و التي تعني يف البلد
أنه إذا ٌوجد بلدين فقط iو j يتحقق اختبار الفرضية إذا تقاربت مستويات الناتج

ب بني أكثر بني البلدين مع مرور الزمن. مع ذلك، عندما يتعلق األمر باختبار التقار
 ن تقارب مستويات الناتج لبلدان أخرىقيمة مرجعية ٌتقارمن بلدين، هناك حاجة ل

لبلد الرائد لكن ٌيمكن استخدام متوسط القيمة املرجعية هي مستوى ناتج هذه ا(
. عالوة عىل ذلك، يسمح هذا النهج باختبار )مستوى الناتج للعينة كقيمة مرجعية

فرضيات التقارب املطلق (عندما تكون املعلمة 1a  (وط واملرش)عند 1a .( 
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  . رسعة التقارب 4.3

من املهم معرفة رسعة الديناميكية االنتقالية نحو احلالة املستقرة: إذا كان           
التقارب رسيعا، ٌيمكننا الرتكيز عىل سلوك احلالة املستقرة ألنه عادة ما تكون ٌمعظم 

عىل العكس، إذا كان التقارب بطيئا تكون االقتصاديات قريبة من حالتها املستقرة. 
سٌتهيمن الديناميكيات االنتقالية عىل جتارب ديات بعيدة عن حالتها املستقرة واالقتصا

 نموها االقتصادي.
املستقرة، أي حتديد  تهحالاالقتصاد نحو ب اقرتارسعة هدفنا اآلن التعرف عىل             

حجم رسعة اقرتاب kمن kو yمن y ،نموذج ب نستعني.للقيام بذلك
Solow-Swan اإلنتاج و دالة  لدينا: ي موسع للعاملة يف الزمن املتصلتقدم تكنولوجب

 آليت:ااملعادلة األساسية وفق 
 y Af k  

                                    و   
 

f kk s n g
k k

   


  
 عن معدل نمو رأس املال عربنٌتعطى دالة اإلنتاج بداللة نصيب العامل، يف حني            

وقسمتها بداللة نصيب العامل الفعيل. بمفاضلة دالة اإلنتاج بداللة الزمن 
عىل y :نحصل 

(3. 25)                          k
y kg k
y k
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                حيث:                     
   0,1k

kf k
k

f k



  

ٌمتثل مرونة دالة اإلنتاج           f  نقوم اآلن بتحويل قانون حركية رأس املال حول .
من الدرجة األوىل  Taylorباستخدام توسيع  احلالة املستقرة إىل التقريب اخلطي

بالنسبة لـ  log kحول قيمة احلالة املستقرة k:21 

(3. 26)      
     

 
   

1

log log

f k f k kk s n g
kk f k

f k
s k k

k


  

 






   
        
   
   




  

بتعويض         k kو بام ٌيساوهيا    /sf k k n g     فاء الستيرشط ك
نصيب العامل الفعيل من رأس املالتفسري نمو  ، ٌيمكناحلالة املستقرة k : 

(3. 27)                     1 log logk
k k n g k k
k

      

  

باستبدال            /k k ) نحصل عىل معدل نمو نصيب 3 .27بام ٌيساوهيا يف املعادلة ،(
 ناتج:الفرد من ال

(3. 28)              1 log logk k
y g k k n g k k
y

         
  

من الدرجة األوىل عىل Taylor وباستخدام توسيع            log yبداللة log k 
حول log k  :نجد 

                                                 
 يب اخلطي.طريقة التقروات احلصول عىل رسعة التقارب وفق املخصص لرشح خط 3ٌأنظر امللحق  - 21
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  log log log logky y k k k     
 قتها، نحصل عىل معادلة التقارب التالية:بدمج هذه املعادلة مع ساب           

(3. 29)                   1 log logk
y g k n g y y
y

       
  

نمو نصيب الفرد من الناتج يف نموذج ) أن مصادر 3 .29ٌتوضح املعادلة (           
Swan-Solow مها التقدم التكنولوجي gٌيمثل تأثري الفجوة بني  والتقارب الذي

ستوى احلايل لنصيب الفرد من الناتج مع مستواه يف احلالة املستقرة عىل معدل تراكم امل
الحظ أن(املال رأس  0 1k k   بشكل بدهيي، عند احلالة املستقرة ٌيصبح .(

هذه االقتصادي عىل املدى الطويل وفق  التقدم التكنولوجي املصدر الوحيد للنمو
 املعادلة. 

) التي تقيس من خالل املعادلة، ٌيمكن احلصول عىل رسعة التقارب (ليكن          
 :يب الفرد من الناتج بمعدل تناسبيمدى تباطؤ معدل النمو مع ارتفاع مستوى نص

(3. 30)                                  /
log
y y
y




 


  
) بداللة3. 29باشتقاق املعادلة (            log yنحصل عىل صيغة  عند ٌجماورة

 احلالة املستقرة: 
(3. 31)                   1 k k n g        

 ) من الشكل: 3 .29إذن ٌتصبح املعادلة (           
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(3. 32)                    log logy g y y
y

    
  

ٌيشري             دى رسعة اقرتاب نصيب العامل من الناتج يف اقتصاد مامل y نحو
قيمته املستقرة yبداللة نصيب العامل الفعيل . 0g إذا كان ، 0.05   

من الفجوة بني % 5عني هذا أن سنويا ي yو yص كل سنة، أما نصف تتقل
 22عاما. 14ٌتساوي حوايل  )الزمن املستغرق لسد نصف الفجوة( مرحلة التقارب

البد من اإلشارة أن رسعة التقارب تعتمد عىل العنرص            n g   وعىل
دالة اإلنتاج مرونة  k k ، فالعنرص ن يلتقطان تأثريات بدهيية:اكال العنرص 

 n g   للتجددٌحيدد املعدل الذي حيتاجه نصيب العامل الفعيل من رأس املال-
ميل أرسع  هناكوكان ارتفع معدل التجديد كان حجم االستثامر يف االقتصاد أكرب  كلام

للتعديل. من جانب آخر، كلام كانت مرونة اإلنتاج  k k  عالية قَلل ذلك عوائد
واملتوسطة الذي ٌخيفض اإلنتاجية احلدية  ٌيبطئ املعدلولرأس املال املتناقصة احلجم 

قصوى ال ويف احلالةرسعة التقارب بطيئة  وٌتصبح بذلكزيادة تراكم رأس املال،  مع

                                                 
هي معادلة تفاضلية يف )3. 30املعادلة (- 22 log yذات احلل التايل:  

     lo g 1 lo g lo g 0t ty t y y          
و بالتايل فإن الزمن الذي يستغرقه  log yليبلغ نصف املسافة بني  log 0yو log y يستويف الرشط

/1التايل 2t   رحلة هياملو عليه نصف:log 2 / 0.69 /t    .  0.05إذا كان  سنويا، فإن 
 عاما. 14نصف املرحلة هي 
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أين  1k k   يأخذ االقتصاد شكلAK ٌيوجد تقارب كام سنراه  وبالتايل ال
 الحقا.

 Cobb-Douglas دالة. معادلة التقارب وفق 1.4.3
 من الشكل:  Cobb-Douglasلدينا دالة إنتاج            

 1Y K AL   
yهذا يعني أن            Ak  كام أرشنا سابقا) k k ( ، و عليه ٌتصبح املعادلة
 ) من الشكل: 3. 29(

(3. 33)                       1 log logy g n g y y
y

       
  

 ) نضع قيام مرجعية للمعلامت: ٌتعطى3 .33ملعرفة اآلثار الكمية للمعادلة (           
 0.02g  لتقدم انمو نصيب الفرد من الناتج ٌمساو سنويا ملعدل  % 2حوايل

التكنولوجي؛ 0.01n  سنويا كنمو سكاين و% 1حوايل 0.05  5حوايل % 

 خزون اهلياكل و املعدات. كام رأينا سابقا، تتحدد رسعة التقاربملاهتالك سنويا ك
  قيم هذه املعلامت إىل جانب معلمة حصة رأس املالوفق - ٌتعطى احلصة

 حوايلب) واملعداتل (اهلياكل املعيارية للدخل املرتاكم حسب املفهوم الضيق لرأس املا
). Dennison, 1962 ; Maddison, 1982 ; Jorgensen et al.1987(أنظر:  3/1

 أن معامل التقارب عند جماورة )3. 33لقيم، ٌتشري املعادلة (هذه اوفق  log yلـ 
 log y 0.67(0.054ٌيقدر بحوايل 0.08 (- ٌمتثل هذه القيمة معدل تقارب
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اهليكلية ما يعني أن فجوة الدخل بني بلدين يتشاهبان يف قيم املعلامت رسيع جدا 
هذه األرقام، ينبغي أن تتقلص الفجوة بني بلدين إىل  وعىل أساستتقلص برسعة. 

 عاما. 12 غضونالنصف يف 
  . الجدل التجريبي حول التقارب5.3

 )Baumol )1986بدأ اجلدل التجريبي حول صحة فرضية التقارب مع عمل             

 Angus Maddisonقتصادي الذي استخدم بيانات عينة مقدمة من قبل املؤرخ اال
بلدا  16حتقق التقارب املطلق بني جمموعة تتكون من  Baumol، لٌيؤكد )1982(

، كام وجدت الدراسة دليال عىل وجود تقارب مطلق 1979-1870صناعيا يف الفرتة 
 بني البلدان األقل تقدما.

دعم فرضية التي تٌ  )1986( Baumolأن نتائج  )De Long )1988الحقا، أشار            
 Maddisonألن العينة املستخدمة من بيانات  "مشكلة التحيز"التقارب املطلق ٌتعاين 

األساس،  وعىل هذاال تتضمن سوى االقتصاديات الصناعية يف هناية فرتة الدراسة. 
تم التحقق من فرضية التقارب لعينة من البلدان تم اختيارها عىل أساس نموها املرتفع 

ستبعاد بعض البلدان التي تتمتع . باإلضافة إىل ذلك، تم ا1979-1870بني عامي 
بلدانا  )Baumol )1986 فاق نمو جديدة يف السنة األوىل من التحليل: إذا اعتربآب
سيتم رفض  أهنا يف وضعية التقارب 1870) عام .واسبانيا.. الربتغال ،إيرلنداك(

دان ختلفا وراء نه يف السنوات الالحقة شهدت هذه البلألفرضية التقارب 
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بلدا  99عينة تتكون من  )De Long )1988، ٌيقدم وباملثلاالقتصاديات الرائدة. 
 التقارب املطلق.  ورفض فرضية 1985-1960خالل الفرتة 

، Solowإن التخلص من فرضية التقارب املطلق ولد شكوكا حول نموذج             
تنبأ  Solowيبدو أن نموذج  لكومع ذ، ه الرئيسيةحيث مل تتحقق أي من استنتاجات

نظرية " يف كتابه Solowاملطلقة. حتى  وليس بالنسخةبالنسخة املرشوطة للتقارب 
املشار إليها يف ( يذكر رصاحة أن احلقائق املجردة )Growth Theory" )1970النمو

من اهتامماته الرئيسية، و أن ضاملستخدمة يف إجراء املقارنات مل تكن ) الفصل األول
اختبار  يعمل، بحثهه ركز بشكل كبري عىل مسار املتغريات يف إطار اقتصاد ما. يف عمل

التقارب املطلق عىل التحقق فيام إذا كان معدل نمو بلد ما من فرتة ألخرى يرتبط 
، يتطلب إجراء Solowووفق ئي لنصيب الفرد من الناتج. عكسيا باملستوى االبتدا

والنمو الختالفات املوجودة يف معدل االدخار اختبار التقارب املرشوط التحكم يف ا
بني البلدان. هبذه الطريقة، يتم التخلص من تأثري املعلامت املختلفة لكل  السكاين

 مماثل عىل فرضية التقارب املرشوط. واجراء اختباراقتصاد عىل معدل النمو 
، ب املرشوطية التقارٌوجهت األعامل الالحقة نحو التحقيق التجريبي لفرض            

حتى أمكن تقدير رسعة تقارب  توافق نسبي حول صحة هذه الفرضية تطويروتم 



وذج   :  Solow-Swan   215 النمو النيوكالسي
 

 
 

 % 3إىل  2يف احلالة املستقرة من  GDPتلك البلدان بداللة مستوى نصيب الفرد من 

 Martin-i-Sala and Barro(.23 1994(سنويا 
املرشوط نذكر  من بني األعامل الرئيسية التي ٌتؤكد صحة فرضية التقارب            

 )1991,1992( Barro and Sala-i-Martinو  )Mankiw et al. )1992دراسة 

ف مشاكل بعدما تم كش )Heston and Summer )1991التي استخدمت بيانات 
 .)Maddison )1982التحيز يف اختيار البلدان عىل أساس قاعدة بيانات 

بلدا  75عينة تتكون من تقارب  بتحليل )Mankiw et al. )1992قامت دراسة            
، لتكشف الدراسة وجود عالقة عكسية بني متوسط معدل 1985-1960خالل الفرتة 

يا هلذه فرضية التقارب جتريب وتتحقق صحة 1960من الناتج لعام  ونصيب الفردالنمو 
عالقة  وعدم وجودوجد الباحثون عدم حتقق فرضية التقارب املطلق كام  البلدان.

 لنصيب الفرد من الدخل. واملستوى االبتدائيمعدل النمو واضحة بني 
) والنمو السكاينإذا تم التخلص من تأثريات املعلامت املختلفة (معدل االدخار            

عىل معدل نمو البلدان، هناك أدلة عىل وجود التقارب (املرشوط) أي أن فرضية 
رة عىل اختالف املعلامت بني التقارب املرشوط تم التأكد من صحتها ألنه بعد السيط

تم ، وجد الباحثون إذا وباملثلالبلدان ستنمو أفقر البلدان أرسع من أغنى البلدان. 
                                                 

  للمزيد من التفاصيل حول مراجعة أدبيات التقارب، أنظر إىل: - 23

Caselli, F. Esquivel, G. and Lefort ,F. (1996).Reopening the Convergence Debate : a New 
Look at Cross-country Growth empirics. Journal of Economic Growth 1 :363-390. 
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مستويات رأس املال البرشي بني بلدان العينة، ٌتصبح فرضية التحكم يف اختالفات 
 التقارب املرشوط مدعومة أكثر من قبل األدلة التجريبية.

يف دراسة  )Barro and Sala-i-Martin )1992ى، ٌيؤكد من ناحية أخر            
 بلدا 22و 1988-1980فرتة والية متجاورة يف الواليات املتحدة خالل ال 48تضمنت 

عىل صحة فرضية التقارب املطلق،  1985-1960خالل الفرتة  OECD لـينتمي 
 ارومعدالت االدخموضحني أن هذه االقتصاديات ٌمتشاهبة من حيث التكنولوجيا 

مستويات نصيب الفرد من الناتج يف احلالة املستقرة تقريبا بني هذه  ال ختتلفو
يف هذا احلالة  املرشوطولذلك يكون التقارب املطلق ، OECDالواليات أو بلدان 

 متطابقني.
حدوث تقارب  دليل )Barro and Sala-i-Martin )1991أيضا، وجد            

بلدا  98يف عينة تتكون من ، ومع ذلك اليابان ظاتوبني حمافمطلق بني مناطق فرنسا 
(نفس العينة املستخدمة 1985-1960خمتلف من حيث مستوى التنمية خالل الفرتة 

 )1991( Barro and Sala-i-Martinوجد  ))Mankiw et al. )1992من قبل 
 فقط. امرشوط اتقارب

فرضية التقارب  ارتباط صحة )Galor )1996 :1057من جانب آخر، يرى            
االقتصاديات نحو حالة  سرياملرشوط يف النموذج النيوكالسيكي بشكل وثيق بفكرة 

إذا كانت األنظمة الديناميكية يف النموذج لكن ، تقرة يف مسار توازين عاملي واحدمس
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التقارب "نتعامل مع فرضية سيف حالة مستقرة ذات مسارات توازنية متعددة، 
الفرضية أن البلدان ذات اخلصائص اهليكلية املتشاهبة  ري هذهوٌتش. "املرشوط للنوادي

ستتقارب نحو نفس مستوى نصيب الفرد من الناتج يف احلالة املستقرة إذا انطلقت من 
نفس املستوى االبتدائي لنصيب الفرد من الناتج، أما إذا انطلقت البلدان من 

نفس املعلامت،  ن امتلكتوإمستويات ابتدائية خمتلفة لنصيب الفرد من الناتج حتى 
فمن املرجح أن تتقارب البلدان ذات مستوى ابتدائي منخفض لنصيب الفرد من 

GDP  .نحو مستوى منخفض يف احلالة املستقرة 
 ودالة االدخاريف النموذج النيوكالسيكي ذات قطاع واحد، تتميز دالة اإلنتاج             

بداللة نصيب العامل أهنا مقعرة يف k،  املستقرة بتوازن مستقر وحيد.  احلالةوتتميز
 املشتقمع ذلك، إذا تضمن النموذج عنارص غري متجانسة سيختلف معدل االدخار 

لذلك لن ٌتصبح  من أرباح الرأسامليني، املشتقمن أجور العامل عن معدل االدخار 
احلالة املستقرة بتوازنات مستقرة  . عىل ذلك، ٌيمكن أن تتميزمتامادالة االدخار مقعرة 

 .متعددة ستقرةمعددة، أي ٌيمكن لالقتصاد ٌبلوغ حاالت مت
دالة اإلنتاج  ويتم عرضن لالدخار، ان خمتلفتادالت) 3 .18(ٌيظهر الشكل            

النيوكالسيكية التقليدية يف اجلانب األيرس من الصورة التي ٌتظهر حالة مستقرة بتوازن 
أي أهنا ٌتثبت فرضية -ا النموذج، تتحقق فرضية التقارب املرشوطوحيد. يف هذ
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اقتصاديات تتشارك نفس املعايري األساسية بمخزون من رأس املال للفرد عىل تقارب 
املدى الطويل عند مستوى احلالة املستقرة  k. 

من التوازن: يف هذه احلالة تتحقق  ، تتميز دالة االدخار بحالتنيالبيانعىل يمني            
إذا ٌوجدت اقتصاديات تتشارك نفس  والتي تعنيفرضية التقارب املرشوط للنوادي 

املعلامت األساسية لكنها ختتلف فقط يف املستويات االبتدائية لنصيب الفرد من الناتج 
س ورأنصيب الفرد من الناتج من هنا ستتقارب نحو مستويات خمتلفة فإ ورأس املال

ستتقارب  فس املعلامت ملجموعة من البلدانإذا افرتضنا ن احلالة املستقرة.عند  املال
 رأس املال عند و GDPمن البلدان التي تنطلق بمستويات منخفضة لنصيب الفرد 

 Bkبمستوى أصغر من Akمن نصيب  مستوى ابتدائي أعىلب تمتع البلدانأين ت
رغم أنه ضية تقارب النوادي ضمنيا تنص فر و بالتايل، ورأس املال GDPالفرد من 

وجود جمموعة من البلدان تتميز بخصائص هيكلية مشاهبة، إال أهنا ستسلك مسارات 
توازنية خمتلفة بناءا عىل املستويات االبتدائية لنصيب الفرد من الناتج التي تنطلق منها، 

 ميل نحو القطبية.  و عليه يظهر هناك
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  ). التوازن الوحيد مقابل التوازنات املتعددة.3. 18الشكل (

وجود أدلة تدعم فرضية التقارب املرشوط للنوادي ل )Galor )1996ٌيشري عمل            
رأس املال البرشي، عدم كيف النامذج النيوكالسيكية التي تتضمن عنارص جديدة 

الدعم  رغمو. مع ذلك، وغريهاب يف أسواق املال املساواة يف توزيع الدخل، عيو
جيب أن نأخذ  (يف نسخته العاملية أو النوادي) التجريبي لفرضية التقارب املرشوط

بعني االعتبار أن نجاح عملية النمو االقتصادي تعتمد أيضا عىل العوامل االجتامعية 
مشكلة التخلف  حتققت صحة فرضية التقارب فإن إذا غري االقتصادية).والسياسية (

سيتم االقتصادي التي تعاين منها العديد من البلدان لن ٌمتثل سوى مشكلة مؤقتة ألنه 
تقارب بني هذه  حدوثب ونرشها للسامحعىل املدى الطويل نقل التكنولوجيا إليها 
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توياهتا يف نخفض من نصيب الفرد من رأس املال نحو مساملخزون املالبلدان ذات 
فسيولوجيا " يسمىالتخلف االقتصادي قائم عىل ما  لكن، ةاالقتصاديات الرائد

و التي تعني أشكاال حمددة من العالقة بني االقتصاد و املجتمع و  "اقتصادية- اجتامعية
السياسة، و لذلك ال ٌيمكن لعملية التنمية أن تعتمد حرصا عىل العوامل االقتصادية و 

 .التكنولوجية
تقارب بشكل كبري يف أدبيات النمو ليس فقط بسبب تم العمل عىل مسألة ال           

االهتامم الذي ٌيثريه املوضوع نفسه، لكنه أيضا ألنه يسمح بالتحقق جتريبيا من اآلثار 
يف الواقع العميل. كام رأينا، يف النموذج  وحتليل صحتهااملرتتبة للنامذج النظرية 

من ، غة فرضية التقاربصيالاملتناقصة ٌيؤدي افرتاض عوائد احلجم النيوكالسيكي 
ٌتظهر نامذج النمو الداخيل التي سيتم التطرق إليها الحقا كبديل عن  ناحية أخرى

أوجه القصور يف النموذج النيوكالسيكي حقيقتني أساسيتني: حيدث نمو نصيب الفرد 
تقارب بني  وعدم حدوثمن الناتج دون افرتاض تقدم تكنولوجي خارجي التحديد 

 البلدان.
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 Solow-Swan وذجاسة االقتصادية وفق السي .4
تعتمد مستويات            kو y يف احلالة املستقرة عىل عدد من املعلامت: إذا كان

معدل االدخار sكبريا أو معدل النمو السكاين nصغريا، ستكون أحجام kو 
 yلكن يف هناية املطاف سيؤول معدل نمو نصيب العامل ، يف احلالة املستقرة أكرب

من الناتج نحو الصفر بمجرد بلوغه احلالة املستقرة اجلديدة يف غياب التقدم 
ومستوى ات اخلارجية التي ٌتؤثر عىل نمو التكنولوجي. يف هذه احلالة، تتمثل املتغري

 الفرد من الناتج يف: نصيب
 .زيادة معدالت االدخار 
  .التحكم يف نمو العاملة 
 .التقدم التقني 

البد أن نؤكد أن النموذج النيوكالسيكي للنمو االقتصادي هيتم بشكل أكرب            
االقتصاد طاملا  والعامل يف باخليارات التي يقوم هبا أصحاب رؤوس األموال، املنتجون

أن  وطاملا أيضاالثابتة عوائد احلجم تي ٌيولدها املنتجون تتميز بأن التكنولوجيا ال
، فإن االقتصاد سٌيحقق واملدخالتن يعملون يف إطار أسواق تنافسية للسلع واملنتج

تدخل احلكومة. وظيف الكامل املستمر دون احلاجة لالت ويتحقق مستوىنموا أمثليا 
بشكل ) أسواق مثالية ويعملون يفستقبل الذين هيتمون بامل( ك األفراد الواقع، سٌيدريف

ٌتوجد حاجة الستخدام  وبالتايل ال، واالستثامرصحيح احلوافز وراء القيام باالدخار 
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سياسة حكومية ٌتشجع املزيد من االستثامر أو اإلنتاج. يف الواقع من خالل تشويه 
النمو املرجح أن يرض التدخل احلكومي ب الستثامر منواحوافز استخدام العوامل 

هذا النموذج أن مفتاح ترسيع النمو هو  وعليه يرى، االقتصادي أكثر من مساعدته
وتقليل إبقاء احلكومة خارج دائرة اإلنتاج، احلد من تدخل احلكومة يف األسواق 

 احلكومية حلامية قطاعات حمددة من املنافسة الدولية. اجلهود
رغم االعتقاد ومات يف االقتصاد لسبب أو آلخر: تتدخل احلكلكن مع ذلك،             

السائد بأن السوق هو أفضل آلية لتخصيص املوارد بكفاءة، فمن الواضح أن هذه 
 Marketفشل السوق "العملية ال حتدث يف كثري من األحيان ألسباب تعرف بـ 

Failure" نطقية لتدخل احلكومة يف هتيئة البيئة نعتقد أن هناك أسبابا وجيهة و م، لذا
عملية ختصيص املوارد و اإلنتاج يف - التي ٌيمكن أن تعمل األسواق من خالهلا بكفاءة 

االقتصاد و رفع مستواه مقارنة بالعمليات الطبيعية (اليد اخلفية)، عىل أن يكون هذا 
 24التدخل انتقائيا فقط يف املجاالت التي يكون فيها السوق غري فعاال.

 وعىل افرتاضعىل سبيل املثال، بالنسبة ملعظم البلدان ذات الدخل املنخفض           
 وجود حاالت ابتكار حميل حمدود لعدد من الصناعات املحددة، ربام ٌيصبح أكثر فعالية

                                                 
السلطة كعدم قدرة السوق عىل حتقيق املنافع النظرية بسبب وجود عيوب يف السوق  عن "فشل السوق"فكرة  ٌتعرب -  24

وجود اخفاق يف . لذلك، ونقص املعلوماتتنقل العوامل، تأثريات خارجية قوية، مشاكل التنسيق فتقار االحتكارية، ا
 السوق ٌيوفر يف كثري من األحيان مربرا لتدخل احلكومة لتغيري عمل السوق احلرة.
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صحاب املشاريع احلصول عىل اجلزء األكرب من بالنسبة ألة التكلفة) (من ناحي
ة لعملية اإلنتاج من بلدان أخرى أكثر تقدما (إحدى التكنولوجيا اجلديدة اٌملوجه

 املتطلبات املحلية.  وتكييفها معمنافع العوملة) 
تعتمد رغبة رواد األعامل للقيام بمثل هذه االستثامرات عىل عدد من العوامل            

كن االستثامر يف التعليم  ية سينات يف نوعالتح(التي ٌيمكن للحكومة التأثري فيها: ٌيمَّ
رشكات البلدان النامية االستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيات القوى العاملة) 

تية املادية تبني التكنولوجيا استثامرات البنية التحستوردة. من جانب آخر، قد ٌحتفز امل
، كام ٌيوفر اإلطار املؤسيس اجليد عرب محاية بشكل أفضلباألسواق ربط الرشكات عرب 

الستثامر من أجل اادة القانون حوافز قوية للرشكات سي نطاقوتوسيع حقوق امللكية 
 يف حتسني إنتاجيتها.

ستهدف أيضا تحفيز النمو االقتصادي البد أن تن السياسات التي هتدف لإ             
عىل الرغم أن زيادة حجم االدخار يرفع من كثافة  مع ذلك، زيادة معدالت االدخار

تج إال أنه ال يعمل عىل رفع معدل نمو نصيب الفرد من النا ونصيب الفردرأس املال 
ة زيادة معدالت االدخار تأثريات مؤقت وبالتايل ٌمتارسعىل املدى الطويل،  GDPمن 

ونموذج  Solow-Swanحدى نقاط اخلالف بني نموذج إعىل النمو. ٌتعترب هذه احلالة 
Harrod-Domar ملعدل النمو عىل  ااألخري ٌيعترب االدخار حمدد هلذا، ألنه بالنسبة

اجلبائية، أنامط التقاعد،  أمهية السياساتالبد من التأكيد عىل  لكن، املدى الطويل
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فروق معدالت االستثامر يف تفسري  االختالفات الثقافيةوتطور األسواق املالية 
االستقرار أن تلعب دورا إىل ذلك، ٌيمكن لسياسات  ضفأعرب البلدان. (االدخار) 

بلدان يف  واالستثامر لالنخفاضل معدل االدخار املستغرب أن يميليس من أساسيا: 
بلدان يف أيضا أنه يميل لالنخفاض  وثورات كامٌتعاين رصاعات داخلية، حروبا أهلية 

 (مقاسة بتقديرات الفساد الرسمي). سيئةٌتعاين مؤسسات سياسية 
وى نصيب الفرد من ع مستمن جانب آخر، كلام انخفض معدل نمو العاملة ارتف            

أنه باألمهية بمكان تطبيق سياسات ختطيط  Solow-Swanيرى نموذج لذا الناتج، 
 توظيف املرأة) وتوسيع فرصاألرسة (خفض معدالت اخلصوبة، تنظيم املواليد 

والدات مرتفعة. عىل نفس املسعى، اتبعت الصني  بلدان تتميز بمعدلخصوصا يف 
احد لزوجني: هذه السياسة من شأهنا أن سياسة شمولية تسمح بإنجاب طفل و

سرتفع نصيب الفرد من الدخل  حمقا Solow-Swan وإذا كانٌختفض النمو السكاين، 
 عىل املدى الطويل. 
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وذج .5  Solow-Swan حدود 
إال  Harrod-Domarأكثر تعقيدا من نموذج  Solow-Swanرغم أن نموذج             

ٌقدم هذا النموذج كبديل عن  هم عملية النمو االقتصادي.قوة لفأنه أداة حتليلية أكثر 
ٌيؤكد عىل توازن حافة السكني يف النظام االقتصادي عىل  Harrod-Domarنموذج 

معايري أساسية كمعدل االدخار، نسبة رأس املال إىل  واٌملحدد وفق املدى الطويل
ز التوازن، عن مرك الولو قليالسكاين: إذا انزلقت هذه املعلامت  ومعدل النموالناتج 

، حيدث Harrodمزمن. بمصطلحات سٌتكون العواقب إما بطالة متزايدة أو تضخم 
التوازن عند تعادل wg يعتمد عىل عادات االستثامر و االدخار لدى األرس و)

الرشكات)و ngيادة القوى العاملة). ي عىل ز(يعتمد يف غياب التقدم التكنولوج
، ينبثق هذا التوازن الدقيق بنيSolow وفق wgو ng من االفرتاض الصارم

و حالل العاملة برأس املال، للنسب الثابتة لعوامل اإلنتاج حيث ال ٌتوجد إمكانية إل
حافة السكني بنيإذا تم التخيل عن هذا االفرتاض سيختفي توازن  wgو ng .

نمو عىل املدى الطويل يسمح بوجود مرونة أكرب لنسب لذلك، تم بناء نموذج 
 العوامل يف عملية اإلنتاج.

كل العنارص الرئيسية كأي نموذج لالقتصاد  Solow-Swanٌيدرج نموذج              
، معادلة تراكم رأس املال والعملرأس املال  تتحدد وفقالة اإلنتاج الكيل احلديث: د

استمرار االستهالك احلايل إىل رفع خمزون رأس املال يف املستقبل. ٌتوضح كيف ٌيؤدي 
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رائدين يف بناء النموذج النيوكالسيكي األسايس للنمو رغم  Swanو Solowلقد كان 
تناسبية  كدالة ادخار Harrod-Domarاحتفاظهام ببعض السامت الرئيسية لنموذج 

. واالدخار الدور املهم لرتاكم العوامل عىلوالتأكيد معني للقوى العاملة  ومعدل نمو
يف  عىل دالة اإلنتاج النيوكالسيكية Solow-Swanاعتامد نموذج سمح لكن مع ذلك، 

 ما َمكن عملية النمو ورأس املالإمكانية إحالل بني العمل حتليل عملية النمو ب
لتكيف، كام أن تبني افرتاض عوائد احلجم املتناقصة للناتج احلدي لرأس املال با

ن النموذج النيوكالسيكي ٌيميز بني ألالنموذج  والواقعية عىلُيضفي طابعا من الدقة 
 وٌيركز االهتامماملستوى احلايل لنصيب الفرد من الدخل عن مستواه يف احلالة املستقرة 

 النتقالية نحو احلالة املستقرة.عىل مسار الديناميكية ا
ٌيقدم هذا النموذج رؤى قوية حول العالقة املوجودة بني االدخار/االستثامر،             

الفرد من  ونمو نصيبيف تأثريها عىل مستوى  والتغري التكنولوجيالنمو السكاين 
تكمن يف  Solow-Swanنقاط قوة نموذج  ولعل أهمالدخل عىل املدى الطويل. 

يف احلالة ( نبني اثنني: أوال، ٌتوفر نظرية ٌحتدد مدى ثراء بلد ما عىل املدى الطويلجا
استثامر ار/. كام رأينا سابقا، ٌتصبح البلدان غنية إذا متتعت بمعدالت ادخ)املستقرة

وبالتايل منخفض  ونمو سكاين ومعدل اهتالكمرتفعة، مستوى تكنولوجيا عالية 
الفرد من الدخل عرب البلدان بناءا عىل الفروق فروق مستويات نصيب رشح  ٌيمكن

 .Solow-Swanنموذج  قيم هذه املعلامت اهليكلية وفق احلاصلة يف
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عىل  Solow-Swanثانيا، من خالل مبدأ الديناميكية االنتقالية ٌيساعدنا نموذج            
ستقرة فروق معدل النمو عرب البلدان: كلام كان بلد ما حتت مستوى احلالة املفهم 

برسعة  وكوريا اجلنوبيةنمت الصني، ايرلندا  الواقع يف-االقتصاديزادت رسعة نموه 
حمددات نصيب الفرد من الدخل (معدل االدخار) قد  ألن 2010و 1960بني عامي 
 ارتفعت. 

جنبا إىل جنب مع هذه املزايا، هناك ثالث نقاط ضعف أساسية يف نموذج            
Solow-Swan :،حمددة املادي  االستثامر يف رأس املال كد هذه النظرية عىلٌتؤ أوال)

مو، لكن التحليل الكمي أظهر رئيسية لتوليد معدالت الن ةكآلي االدخار)بمعدالت 
فروق معدالت االستثامر/االدخار ٌتفرس جزءا بسيطا جدا يف الدخل عرب البلدان. أن 

أكثر أمهية يف  النمو)ي حماسبة بواق(التكنولوجيا بدال من ذلك، َتظهر االختالفات يف 
أنظر ( Solow-Swanتوضيح الفروق املوجودة يف الدخل مما تم تأكيده يف نموذج 

 ).)3 .1(اجلدول 
حدى إ؟ إذا كانت ومعدالت االدخارا، ملاذا ختتلف مستويات الناتج ثاني           

 Solow-Swanمعدل االستثامر، فإن نموذج سباب املبارشة لزيادة النمو هي رفع األ
حدى إورة دون كينيا. أو بعبارة أخرى، ال ٌيفرس ملاذا ارتفع معدل االستثامر يف سنغاف

أهم نقاط ضعف نموذج النمو النيوكالسيكي أنه يعترب معدل االدخار/االستثامر 
سس االقتصاد اجلزئي التي تقوم بنمذجة بوضوح أل والتي تفتقرددة خارجيا معلمة حم
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 منفعتهم عن طريق قاعدة أمثلية تحسنيتصاديني اهلادفة لات األعوان االققرار
 25مستوى االدخار. وبالتبعية اشتقاقالستهالك ا

أنه ال ٌيقدم نظرية  Solow-Swanالضعف األكثر شيوعا يف نموذج  وربام نقطة             
ية التي ٌيؤدي هبا معدل االدخار للنمو عىل املدى الطويل. كنا نعتقد سابقا أن اآلل

بمثابة حمرك للنمو عىل املدى  واآلالت ستكونالستثامر يف احلواسيب، املصانع ل
ال دالة اإلنتاج لرأس املال يف املتناقصة الطويل، لكن يف ظل فرضية عوائد احلجم 

مع انخفاض الناتج احلدي لرأس ( ٌيمكن املحافظة عىل النمو مع تراكم رأس املال
املال الناتج عن االستثامر إال لتجديد التآكل املال، ال يعمل الناتج اإلضايف لرأس 

-Solowالنمو عند هذه النقطة يف نموذج  وبالتايل يتوقف، )االهتالكاحلاصل عن 

Swan . 
(التقدم  تحديد نمو اإلنتاجيةل )Solow )1956ملواجهة هذه الصعوبة، اضطر            

يع املتغريات التكنولوجي) كعامل خارجي (أي يتم حتديده بشكل مستقل عن مج
يف النموذج) لتفسري استمرار النمو عىل املدى الطويل اتساقا مع  واملعايري اٌملحددة

                                                 
تها بالسياسة من الصعب قول الكثري حول اآلثار املعيارية للنموذج من حيث صل األعوان،بدون حتديد تفضيالت  - 25

ألبد، فليس من املمكن معاجلة َيسكنه أرسة نموذجية واحدة تعيش لاالقتصادية. من جانب آخر، بام أن هذا النموذج 
أنظمة الضامن االجتامعي التي يف الواقع عبارة عن نقل املوارد من الشباب ك( القضايا املتعلقة بالتحويالت بني األجيال

هذه  والتعامل مع Solow-Swanتوسيع نموذج يات االقتصادية الحقا بدبقامت األ ر). عىل هذا األساس،االكبإىل 
  ليه يف الفصول املقبلة.إكام سنتطرق  القضايا بإدماج معدل االدخار يف النموذج كمتغري ذايت
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احلقائق التجريبية للعامل عىل مدى القرنيني املاضيني. مل ٌيوضح النموذج بالضبط كيف 
عملية النمو. هبذا املعنى،  وجي أو كيف بإمكانه أن ٌيؤثر عىلحيدث التقدم التكنول

يف نموذج  "املن من السامء"نولوجي) مصطلح عىل نمو اإلنتاجية (التقدم التكٌأطلق 
Solow-Swan  كتعبري مناسب لفهم الدور النظري للتغري التكنولوجي. لكن من

كيفية احلصول  وأ "املن"معرفة مصادر هذا ة العملية، حيتاج صانعو السياسة الناحي
 26حتملة يف رفع اإلنتاجية.امل وتفعيل مسامهتهاعىل التكنولوجيا اجلديدة 

 
 
 
 
 

                                                 
جزء من ، إىل جانب صعوبة حتديد مصادره. "دالة إنتاج التكنولوجيا"تم االعرتاف منذ فرتة طويلة بصعوبة قياس  -  26

نتيجة  ختلقالصعوبة يتمثل يف طابع التكنولوجيا متعدد األبعاد: فالتكنولوجيا يف حد ذاهتا غري متجانسة فبعضها  هذه
 )Solow )1956واجهة هذه الصعوبات، اضطر ملنولوجيا أخرى عن طريق الصدفة. تك تولدالبحث املتعمد، يف حني 

فالواقع يشري أنه كلام زاد عدد األشخاص الذين : عكس الواقعتال  الكنه املنشأ ةخارجي انمذجة التقدم التكنولوجي أهنل
يبحثون عن األفكار اجلديدة زاد احتامل اكتشافها: هذا صحيح إذا كان البحث مقصودا (متعمدا) كام هو احلال عند 

ملامرسة. يف الواقع، ٌيؤدي أو كان نتيجة ثانوية لعملية اإلنتاج نفسها كام هو احلال عند التعلم با ،R&Dالقيام بأنشطة 
 (أنظر عىل سبيل املثال: إنتاج التكنولوجيا اجلديدة دورا أساسيا يف فهم النمو االقتصادي احلديث

Romer,1990 ;Grossman and Helpman,1991 ;Aghion and Howitt , 1992.( 
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 الفصل الرابع
وذ  ثنا يالنمو النيوكالس   Uzawa جالقطاع: 

 
 
كنامذج  Solow-Swanو Harrod-Domarيف الفصول السابقة، تم تعامل مع نامذج  

أن بالقائلة فرضية الٌتبنى عىل  One Sector Modelsاقتصادي أحادية القطاع نمو 
اعتامد هذه النامذج عىل  تفسري وقد تم. وفقطسلعة متجانسة واحدة ٌينتج االقتصاد 

هذه الفرضية احلاسمة بطريقتني: أوال، افرتاض أن هلذه السلعة أغراض 
(استخدامات) متعددة حيث ٌيمكن استهالكها أو مراكمتها عىل شكل رأس مال أو 
كالمها يف آن واحد عىل حد سواء. لكن بالنسبة القتصاد صناعي متقدم، هذا 

االقتصاد، لكن ٌيمكن اعتامده  وطبيعة هذااقع للغاية ال يعكس و مبسط االفرتاض
قائم عىل تصنيع أو يف حتليل اقتصاد يعيش مرحلة ما قبل ال وبشكل طبيعيأكثر 

اإلنتاج املستقبيل  يفوٌتستثمر ) ومالبست الزراعية (كغذاء ستهلك املنتجاالزراعة: تٌ 
ستهلك (اآلالت األخرى لرأس املال التي ال تٌ  شكل األصنافوتٌ (أي إعادة إنتاجها) 

د من الباحثني اعتامدهم عد وهكذا أوضح. ويتم إمهاهلا كفايةهمة املغري  ...)واملباين
ي يتم إنتاجه بواسطة العاملة ذال "الذرى"ة القطاع بإعطاء مثال عىل نامذج أحادي



         اذج النمو االقتصادي     232
 

 

كبذور). يف هذا واالستثامر (شكل بذور) من أجل االستهالك (كغذاء)  عىلوالذرى (
جائزة نوبل يف االقتصاد عام حائز عىل ( )James Meade )1962 :6اجلانب، قدم 

يٌنتج االقتصاد أبقارا تُؤكل كلحوم أو تُستخدم "نموذجا حيكي قصة مشاهبة:  )1977

. لكن مع ذلك، ال تصب النظرية احلديثة للنمو "كأدوات إلنتاج املزيد من األبقار
 عي أو ما قبل الصناعي.اهتاممها عىل حتليل االقتصاديات ذات الطابع الزرا

تكنولوجيا متامثلة أو ناك سلعا عديدة خمتلفة ٌتنتج وفق التفسري الثاين أن ه           
ماديا لكنها قابلة لإلحالل  واالستهالكية متاميزةموحدة: قد تكون السلع الرأساملية 

 هلذه النقطة بالقول: )Meade )1962 :71بشكل تام. يٌّشري 
وال إنتاج سلعت متشابهت إذا كانت أسعارها يف ظل املنافسة الكاملة تكون د"           

كن يفمتساوية يف وضعية التوازن، ا دا وتنقل العوامل ُ الواقع تجميعها دون  و

 .  "أنها سلعة واحدة والنظر إليهاألسعار النسبية اإلشارة ل
ة يف هذا الفصل، واحد عىل هذا األساس، يتم التخيل عن فرضية إنتاج سلعة           

قطاعني " يف )ورأسامليةاستهالكية ( نتج االقتصاد سلعتني متاميزتنيحيث ٌيفرتض أن ي
فقط يتم  سلعتانوهناك خمتلفة إنتاج (دوال)يعتمدان عىل تكنولوجيات  "منفصلني

ا النسبية. من جانب آخر، يتم االبقاء عىل افرتاض عاميل إنتاج أسعارمهميعهام وفق جت
تتزايد بمعدل والعاملة (رأس املال (ٌينَتج يف قطاع السلعة الرأساملية) –نيمتجانس

خارجي ثابت). هنا ُيمكن مالحظة أن التمييز القائم بني القطاعني يتم عىل أساس 
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افرتاض وجود اختالف التكنولوجيا املستخدمة يف عملية اإلنتاج بالشكل الذي يتفق 
استخداماهتا النهائية  واالستهالكية بداللةلية مع التمييز احلاصل بني السلعة الرأسام

 عليها املختلفة أيضا. ومصادر الطلباملختلفة 
مثاال عىل هذا النوع من النامذج يفرتض  )Hicks )1965 :138للتبسيط، ٌيقدم             

، يتم يف "اجلرار"هي  والسلعة الرأساملية "الذرى"فيه أن السلعة االستهالكية هي 
، يف حني ٌتنتج واليد العاملةعني إنتاج الذرى باستخدام اجلرارات إحدى القطا

، ٌيوجد وبالتايل1.واليد العاملة "اجلرارات"اجلرارات يف قطاع منفصل باستخدام 
 وقطاع اآلالت نتاج الذرىإلقطاعني يف االقتصاد: قطاع الزراعة (االستهالكي) 

 نتاج اجلرارات.إل(االستثامري) 
عن  "الغائبة"ة التعقيدات زيد درجيهذا النوع من النامذج أن ن اإلشارة البد م            

خطوة متقدمة لبناء  هناجدا خاصة إذا ما اعترب وٌيعترب مفيدانتج سلعة واحدة عامل ي
التي تزيد درجة ( نمو متعدد القطاعات. إحدى تلك التعقيدات الواضحةالنظرية 

يف توزيع اإلنتاج  إمكانية حدوث تغري إدراج تكنولوجيا متاميزة تصف وهالواقعية) 
ملرونة املحتملة لنسب عوامل اإلنتاج يف االقتصاد ربز اتٌ بني القطاعات كٌبعد جديد 

                                                 
 (يف هذا املثال اجلرار) انتقادات عديدة بسبب ظهور مشكلة تصور آلة متجانسة Hicksواجه هذا املثال الذي قدمه  - 1

االبقاء عىل فرضية وجود سلعة رأساملية لذا  !وإلنتاج اجلراراتالذرى  إلنتاج –ٌيمكن استخدامها يف كال القطاعني
هناك "لعتني: قطاعني عىل األقل يقوم بإنتاج سصعب تصور اقتصاد بمن ال. وغري واقعيواحدة متجانسة غري صحيح 

  ."طاع أن النامذج ثنائية القطاع ال ٌمتثل أي تقدم كبري يف الواقعية عن النامذج أحادية القتربير قوي 
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هذه الفكرة أكثر وضوحا إذا تم استخدام فرضية ثنائية القطاع عىل  ٌتصبح-ككل
 .Harrod-Domarنموذج 

، Solowامذج ثنائية القطاع من قبل تم توسيع نموذج النمو النيوكالسيكي إىل ن            
Meade ،Hahn وUzawa  شائعا جدا من بني آخرين. كان هذا النوع من األبحاث

فرتة  رسعان ما وجد نفسه يف طريق االنحسار خالل يف فرتة الستينات، لكن
نموذج "نقوم بمناقشة أكثر النامذج ثنائية القطاع شيوعا السبعينات. يف هذا الفصل، 

Uzawa"  . 
وذج .1  Uzawa بناء 

حول نموذج للنمو "عمله بعنوان  Hirofumi Uzawaأوائل الستينات، نرش             
 "On a Two Sector Model of Economic Growthاالقتصادي ثنائي القطاع 

نتج سلعة يٌضم قطاعيني: قطاع ي Walrasاستخدم فيه نموذج من نوع  )1961(
 آخر اوقطاعٌموجهة نحو االستهالك النهائي،  استهالكية واحدة متجانسة (الذرى)

نتج سلعة رأساملية واحدة متجانسة (اجلرار) ٌموجهة نحو االستثامر. يتم يف كال ي
دوال إنتاج ) متجانسني وفق والعملرأس املال القطاعني استخدام عاميل إنتاج (

متناقصة وعوائد احلجم موجبة ( متجانسة تستويف رشوط دالة اإلنتاج النيوكالسيكية
 ).Inadaقانون  وفق
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 وسعر السلعة) mPيف وضعية التوازن، يضمن سعر السلعة الرأساملية (ليكن            
)جنبا إىل جنب مع األجرcPاالستهالكية (ليكن wاملال أو الربح وعائد رأس r 

ما نحو القطاعني  والعمل املتاحتوزيع عوامل اإلنتاج (جانب الطلب) رأس املال 
ج يف كل ، تدفع عوامل اإلنتاكذلكيعني حتقق رشط التوظيف الكامل يف النموذج. 

تعظيم األرباح للرشكات. يفرتض النموذج  رشطويتحقق قطاع إنتاجيتها احلدية 
وبالتايل (يتساوى فيه االدخار باالستثامر) وحيدة فقط  أيضا حتقق وضعية توازنية

 النموذج بوجود حالة مستقرة عىل املدى الطويل. يتميز
قطاع لدينا            Mقطاعونتج سلعة رأساملية ٌموجهة لالستثامر، ي Cنتج سلعة ي

عىل افرتاض عدم وجود تقدم تكنولوجي، يتم  النهائي.ٌموجهة لالستهالك  استهالكية
 التعبري عن دوال إنتاج كل قطاع عىل النحو التايل: 

(4. 1)                                           ,m m m mY F K L  
(4. 2)                                            ,c c c cY F K L  

حيث           mYٌمتثل دالة إنتاج القطاع M، cYدالة إنتاج القطاع C . 
يعني رشط التوظيف الكامل أن إنتاج السلعة الرأساملية يكون ُمساويا            

 :ج السلعة االستهالكيةقتصاد إمجايل إنتالالستثامر، يف حني ُيساوي استهالك اال
            (دالة االستثامر الكيل)     (3 .4) ,m m m mI Y F K L   
        (دالة االستهالك الكيل)     (4 .4) ,c c c cC Y F K L   
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هبذه الطريقة، يتحقق التوازن االقتصادي الكيل (يف ظل اقتصاد مغلق) إذا تم            
 : واالستثامرأنه جمموع االستهالك عن الناتج الكيل  التعبري

Y          (معادلة توازن االقتصاد الكيل)    (5 .4) C I   
من جانب آخر، يفرتض النموذج تنقل عوامل اإلنتاج بني القطاعني بحرية            

له لعنرص العمل ، يتميز رأس املال باملرونة أو قابلية إحالوباملثل. تكاليفودون 
التوازن التنافيس يف ظل  والعمل بداللةعالقة بني رأس املال  واستخدامه ألي

 : وعليهالتوظيف الكامل، 
(4. 6)                                           m cK K K   
(4. 7)                                           m cL L L   

، ٌيمكن التعبري عن دالتي إنتاج القطاعني الثابتة فرضية عوائد احلجم وفق           
–قطاعكل دالة إنتاج يط، نقوم بحذف الرتميز اخلاص ببداللة نصيب الفرد. للتبس

 رغم أن هذه اخلطوة ال تعني بالرضورة أن كل قطاع يستخدم تكنولوجيا متامثلة: 
(4. 8)                                         m my f k  
(4. 9)                                          c cy f k  

حيث            myدالة نصيب الفرد من إنتاج القطاع M ، cy  دالة نصيب الفرد
طاعمن إنتاج الق C:مع العلم أن ، 

     
     

, 0, 0

, 0, 0
m m m m

c c c c

y f k f k f k

y f k f k f k
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من املفرتض أن تنمو القوى العاملة بمعدل نمو خارجي ثابت             /n L L  ،
أي ال يتأثر به. –مرن اجتاه األجر احلقيقيأن عرض العمل غري  أيضاواٌملفرتض 

خمزون رأس املال ٌهيتلك بمعدل ثابتيفرتض النموذج أن  0  بغض النظر عن
 حجم استخدام هذا املخزون يف أي قطاع.

  . التوازن اللحظي2

أسعار يف النموذج: السعر النسبي للسلعة الرأساملية إىل السلعة  3وجد تٌ             
االستهالكية /m cP Pر، معدل األج wمن رأس املال ومعدل العائد r نقوم .

أوال بدراسة الرابط املوجود بني هذه األسعار يف النموذج يف إطار فرضية املنافسة 
اعني تدفع إنتاجيتها احلدية، إنتاج كال القط. يعني التوازن ضمنيا أن عوامل الكاملة

 النسبية هي نفسها يف كال القطاعني: أن األسعارأي 
(4. 10)                            m c

n m c
m c

Y Yw P P
L L
 

 
 

 

(4. 11)                            m c
n m c

m c

Y Yr P P
K K
 

 
 

 
حيث           nwو nr(الربح) سمي و معدل العائد ٌيعربان عن معدل األجر اإل

، ٌتعطى نسبة األجر إىل الربح يف كل قطاعوعليهسمي عىل الرتتيب. اإل /n nw r : 

(4. 12)                                            
m

m
n m

mn
m

m

YP
w L

Yr P
K
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(4. 13)                                             
c

c
n c

cn
c

c

YP
w L

Yr P
K








 

جياد العالقةإيتم  بعد التخلص من األسعار النسبية للسلع،            /n nw r لكل قطاع
 بداللة نسبة اإلنتاجية احلدية للعمل عىل رأس املال. 

القائلة بأن معدل األجر يف كل صناعة البد أن  Eulerيستويف النموذج نظرية            
 ٌيساوي:

(4. 14)                           n m m m m mw P y k P f k   
(4. 15)                            n c c c c cw P y k P f k   
(4. 16)                             / c

m c
m

fP P P
f


 


 
مع           P.ُتصبح نسبة األجر إىل الربح ُمساوية: ٌيمثل السعر النسبي 

 
 

m m m m mn

n m m

P y k P f kw
r P f k





 

 
 

c c c c cn

n c c

P y k P f kw
r P f k





 

 أو:              
(4. 17)                                    

 
n m

m
n m

w y k
r f k

 


  

(4. 18)                                    
 

n c
c

n c

w y k
r f k
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 ُتعطى نسبة األجر إىل الربح التوازين:           

(4. 19)                               
   
m c

m c

m c

n

n

y yw k k
r f k f k

  
 

 

 
       

 

النواتج احلدية املتساوية يف كال القطاعني يف ظل املنافسة الكاملة.  وهي نسبة           
ٌتوجه نحو  وكل األجورنفرتض اآلن أن كل األرباح يتم ادخارها (هبدف االستثامر) 

لدخل) من ا % 100ما يعني أن ميل ادخار الرأسامليني ٌيساوي الواحد (ك، االستهال
 :وبالتايل، لصفريف حني ٌيصبح ميل ادخار العامل ٌمساويا ا

األجر الكيل = اإلنتاج الكيل للقطاع C 
(4. 20)                                            n c cw L PY  

الربح الكيل = اإلنتاج الكيل للقطاع M 
(4. 21)                                              n m mr K P Y  

، حيث تعمل واالستثامرٌتعرب هذه املعادلة األخرية عن املساواة بني االدخار            
األرباح عىل تعبئة االدخار يف االقتصاد اٌملوجه مبارشة نحو االستثامر يف إنتاج السلعة 

 الرأساملية.
 :الكيل، ٌيعطى تغري خمزون رأس املال ومعادلة الربح من معادلة االستثامر الكيل            

mK(صايف االستثامر )                                I K Y K     
n(االستثامر الكيل)                                                    

m

r K I
P
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mما يعني أن:                                            n
m

KI Y r
P

  
 معدل نمو رأس املال:  وعليه ٌيعطى            

(4. 22)                                          n

m

rK
K P

 
  

(4. 23)                                           m
K f k
K

 
  

 مع العلم أن الناتج احلدي لرأس املال يف قطاع إنتاج السلعة الرأساملية:            
(4. 24)                              m

n m m m
m

Fr P P f k
K
  


 

            و عليه:                         m n
m

m m

F rf k
K P
  


 
يتم توجيه الناتج الكيل للقطاع            M توليد صايف زيادة خمزون رأس املال نحو

 اآلالت اٌملهتلكة خالل عملية اإلنتاج. ونحو استبدال
 ) بداللة معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال كاآليت:4 .23ٌتعطى املعادلة (            

k K L
k K L
 
   

 يف هذا النموذج ثنائي القطاع:  "نمو األساسيةمعادلة ال"نحصل عىل ل           
   m

k f k n
k

  
 

ٌيمثل معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال صايف الناتج احلدي لرأس املال أو             
(اهتالك  وجمموع االهتالكالفرق بني الناتج احلدي لرأس املال يف قطاع االستثامر 
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و السكاين). الحظ أن معدل نمو نصيب العامل من رأس رأس املال زائدا معدل النم
املال k من رأس املال يف االقتصاد ككل، هو ذلك املعدل الذي ينمو به نصيب الفرد
Kٌتعطى النسبةلذا 

L
 
 
 

 أهنا املتوسط اٌملرجح لنسبة رأس املال إىل العمل يف كل قطاع.
 ٌيمكن كتابة املعادلة األساسية للنموذج كاآليت:           

 m

m

Yk n
k K




  


 
 مع ُبلوغ االقتصاد حالته املستقرة (وضعية التوازن عىل املدى الطويل) ٌيصبح           

 kثابتا 0k  :ما يعني أن 
 m

m

Y n
K


 


 

حيدث هذا عندما يتساوى الناتج احلدي لرأس املال يف قطاع االستثامر             M مع
 القوة العاملة (كالمها ثابت). ومعدل نمو االهتالكجمموع معدل 

ق املستقرة عىل املدى الطويل) وفوضعية التوازن (احلالة  )4 .1(ٌيظهر الشكل             
ثنائي القطاع. يتم رسم دوال اإلنتاجية يف كال القطاعني متاما  Uzawaوذج نم
النموذج أحادي القطاع: الحظ ٌيمكن احلصول عىل نسبة النواتج احلدية (نسبة ك

األجر إىل الربح) للقطاع Mعند أي نقطة من mf kهندسيا بتقاطع ظل زاوية 
 mf k بالنسبة  ونفس اليشء) )4. 17((املعادلة مع املحور األفقي عند تلك النقطة

للقطاع C ٌتشري النقطة)4 .18( ملعادلةاوفق .Eوضعية احلالة املستقرة يف القطاعل 
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 Mلنقطة، أما اDٌمتثل احلالة املستقرة يف قطاع إنتاج السلعة االستهالكية C .
يتساوى E، عند النقطةوعليه mf kمع n رأس املال إىل العمل  وٌتعطى نسبة

mقطاع االستثامر عند احلالة املستقرة ( يف mk k( هندسيا ٌمساوية للمساحة 
 OB FE يف حني يتحقق التوازن يف قطاع االستهالك عندما ٌتساوي نسبة رأس ،
 املال إىل العمل c ck kاملساحة OC GD . 

حتقق التوازن التنافيس يتطلب تقاطع ظل زاوية               mf kعند النقطة)E (
و cf kعند النقطة)Dمع املحور األفقي عند نفس النقطة(Aبالضبط ما  : هذا

يف الشكل ٌتوجد نقطتني -) أو نسبة األجر إىل الربح التوازين4. 19ٌتشريه إليه املعادلة (
فقط mkو ck  .تستويف هذه الرشوط 
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وذج4. 1الشكل (  .Uzawa ). التوازن اللحظي يف 

يتم احلصول عىل) 4 .19من املعادلة (            /w rالتوازين بداللة mkو ck : 
     

 
     

 2 2

/ /
0; 0m m c c

m cm c

d w r f k f k d w r f k f k
dk dkf k f k

 
   

       
  

يف التوازن يرتبط          mkو ck 4 .19(مع بعضهام البعض: من خالل املعادلة ( 
ٌيمكن إظهار / 0w r 0كلام اجتهmk أو)ck؛( /w r كلام اجته 

mk أو)ck،(  خذأٌيمكن أن تلذا /w r أي قيمة موجبة تكون مرتبطة بقيمة
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وحيدة لـ mkو ckو كلام كانت ، /w rمرتفعة كانت mkو ck مرتفعة
 2أيضا.

ٌيمكن أيضا إظهار توليفات            myو cy كلة ملنحنى حدود إمكانيات اٌملشَّ
 ):4. 2( اإلنتاج ممثلة يف الشكل

 
وذج ). السعر4. 2الشكل (  .Uzawa النسبي التواز يف 

                                                 
حدى مزايا التوازن التنافيس هي إمكانية معرفة قيم األسعار الثالثة يف النظام (األسعار النسبية، معدل األجر إ - 2
عىل سبيل املثال، إذا علمنا قيمة ) بمجرد معرفة أحدها.معدل الربحو rنحصل عىل mf k ووفق

خصائص mf k نجد wاحلصول عىل وبالتايل ٌيمكننا) 4 .14( من املعادلة /w rوكذا قيمة /m cP P.  
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نقطة التوازن جيب أن ٌيمثل السعر النسبيEلكي ٌتصبح             P ميل مماس حدود
السعر النسبي التوازين وعليه يتحددإمكانيات اإلنتاج عند هذه النقطة،  P ُنشري .

هنا لوجود تطابق مميز بني /w rو P :بمجرد إعطاء قيمة لـ /w r يتم حتديد ،
قيمة وحيدة لـ Pـل وباملثل بالنسبة، ؤا بشكل كاملجتعل جانب العرض كف P 

ٌتوجد قيمة وحيدة لـ /w r.من شأهنا احلفاظ عىل كفاءة اإلنتاج 
بة رأس املال إىل للعمل الذي ٌحيقق التوازن يف قطاع إذا أردنا معرفة مستوى نس            

االستثامر mk :البد أن يتحقق الرشط التايل ، 
   m n

m
m m

Y rf k n
K P

     


 
نعلم أن الناتج احلدي لرأس املال يف احلالة املستقرة            mf k يف الرسم البياين

 (أو الزاوية مع حمور الفواصل(األفقي)AEظل الزاوية التي ٌيشكلها اخلط ٌيساوي
EAB( و ٌيساوي mf k :هندسيا 

 m EBf k
AB

  
الحظ أن (بديلة نظرا ألهنا زوايا داخلية FEHهذه الزاوية ٌتساوي وبام أن            

 : الفواصل) وعليهمواز ملحور FE اجلزء
 m EB HFf k

AB FE
   

 ما يعني أن معدل الربح ٌيساوي:             
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n m m
HF OHr P P
FE OA

  
ٌيعطى الربح الكيل يف القطاع            M:يف احلالة املستقرة كاآليت 

n m m m m m
HF HFr k P k P FE P HF
FE FE

    
 الحظ من الشكل أن نصيب الفرد من الناتج عند احلالة املستقرة يف القطاع           

 Mُيساوي m my P OF  لذلك ٌيمكن احلصول عىل األجر بطرح الربح الكيل ،
 اتج املتولد عن القطاع:من الن

 

n m n m

m m

m

m

w y r k

P OF P FH

P OF FH

P OH

  

 

 



 

رؤية تساوي نسبة األجر إىل الربح ) 4. 1( لشكلٌيمكن بسهولة من خالل ا           
n يف احلالة املستقرة. إلثبات ذلك، بام أنOAباملساحة mw P OHوn m

OHr P
OA

: 
n m

n m

w P OH OA
r P OH

OA

  

ستقرة لقطاع ٌيمكن تطبيق نفس العملية لتحديد توزيع الدخل يف احلالة امل           
فرضية املنافسة  ويف ظلتذكر أننا نتعامل مع النمو يف احلالة املستقرة  االستهالك.

 الكاملة، وعليه:
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n c c

n c c

r k P JG

JG OJr P P
OC OA

 

 
 

 :إىل الربح ونسبة األجرك طى األجر يف قطاع االستهالمن جانب آخر، ٌيع        
n c

n c

n c

n
c

w P OJ

OJr P
OA

w P OJ OA
r OJP

OA





 

 

ٌنالحظ أن نسبة األجر إىل الربح ٌمتساوي يف كال القطاعني يف احلالة املستقرة            
 كنتيجة طبيعية لفرضية املنافسة الكاملة.

غلة يف قطاع االستهالك: ألن كل من جانب آخر، ٌيمكن إجياد نسبة العاملة املشت           
األجر ٌينفق عىل السلعة االستهالكية فالبد أن ٌيساوي األجر الكيل يف االقتصاد إنتاج 

  االستهالك:قطاع 
n c c

n c c c

n c c c c

n c c

w L P L OG

w L P L OJ

w L P L OJ L OJ
w L LP L OG OG





  

 

أيضا، ٌتعطى نسبة رأس املال إىل العمل الكيل أهنا اٌملتوسط اٌملرجح حلصة العاملة           
 ىل إمجايل العاملة:يف كل قطاع إ
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m c m m c c

m c

m c
m c

K K K L K LKk
L L L L L L
L Lk k
L L


   

 

 

حتى اآلن مل نقم بإدخال نسبة رأس املال إىل العمل الكيل يف النموذج ثنائي           
القطاع ألننا ال نعلم حلد اآلن ما هي الرشوط الواجب توفرها لينتقل االقتصاد نحو 

 املال إىل العمل. وفق دائية لرأسوضعيته املستقرة بغض النظر عن النسبة االبت
Uzawa )1961( يتطلب حتقق وضعية احلالة املستقرة أن تكون نسبة رأس املال إىل ،

العمل يف القطاع Cأكرب من نظريهتا يف القطاع M إذا حتقق ذلك، هناك توازن .
 مستقر يف االقتصاد:

m ck k  
أن الحظ             m ck k k   و: 

 1m m m
m c m c c
L L Lk k k k k k
L L L

            
 

 
) بني القطاعني. يف والناتجعىل أساس توزيع العاملة (رأس املال  والتي تتحدد            

هذه احلالة، ٌيوجد توازن حلظي وحيد باملعنى الذي ٌيصبح فيه قطاع السلعة 
ثافة يف استخدام رأس املال مقارنة بقطاع السلعة الرأساملية مهام االستهالكية أكثر ك

كانت قيمة /w r. 
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زيادة عائد ، ٌتؤدي زيادة سعر سلعة ما لStolper-Samulesonنظرية وفق             
عامل اإلنتاج األكثر استخداما (األكثر كثافة) يف عملية إنتاج تلك السلعة. الحظ من 

أن) 4 .1( الشكل m ck kأكثر كثافة هي السلع االستهالكية  وبالتايل صناعة
نفرتض اآلن أن سعر السلعة الرأساملية ارتفع ليا من صناعة السلع الرأساملية. رأسام

سريتفع) 4. 2( وبداللة الشكل myوألن m ck kن هناك قيمة أعىل لـستكو 
 /w rسريتفع األجر اإلسمي أيضا مما ٌيربهن  )4. 15و ( )4. 14( وبداللة املعادالت

 عىل النظرية. 
، إذا كان السعر النسبيRybczyniski وبداللة نظرية            Pٌيؤدي زيادة  بتاثا

ج ما إىل توسيع خمرجات الصناعة املستخدمة هلذا العامل املعروض من عامل إنتا
فرضية تنقل  وعليه وفق، الصناعة األخرى خمرجات ويف تقليصبشكل مكثف 

ا ٌتؤدي زيادة معروض عوامل اإلنتاج بني القطاعني يف ظل املنافسة الكاملة، عادة م
 وره لزيادةوبدناعة السلعة الرأساملية زيادة كثافة استخدامه يف صعنرص العمل ل

حجم myمقابل انخفاض حجم cy. 
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  . استقرار النموذج3

ٌتساعدنا معادلة النمو األساسية عىل معرفة سلوك نسبة رأس املال إىل العمل            
 (سواءا نحو الزيادة أو النقصان):

 إذا كان   / 0 mk k f k n     العامل من رأس  نصيبويرتفع
 املال.

 إذا كان   / 0 mk k f k n      العامل من رأس  نصيبوينخفض
 املال.

أنه البد أن يتجه طريف املعادلة نحو  Uzawaنموذج ينص مبدأ االستقرار وفق             
 الصفر أي ثبات نسبة رأس املال إىل العاملة يف احلالة املستقرة:

 إذا تزايد kالبد أن يتناقص mf kا يعني وجوب زيادةم mk حتى ٌيصبح
لثابتالناتج احلدي لرأس املال ٌمساويا ا n . 
 إذا تناقص kالبد أن يتزايد mf kما يعني وجوب تناقص mk حتى

لثابتاالناتج احلدي لرأس املال مساويا ٌيصبح  n . 
إذن، يتميز النموذج باالستقرار ألن            kو mk يتغريان بنفس االجتاه: إذا
زايدت نسبةت /n nw rتتزايد النسب ckو mk يف كال القطاعني طاملا أن انخفاض

السعر يف القطاع Mبالنسبة للقطاع Cسٌيؤدي لرفع الطلب عىل رأس املال يف كال 
القطاعني، ألنه من ناحية كفاءة التكلفة ٌيستبدل عامل اإلنتاج أكثر تكلفة (عنرص 
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أعىل نسبة رأس املال إىل العمل  وطاملا أنالعمل) بعامل إنتاج أقل تكلفة (رأس املال). 
ٌتصاحبها أعىل نسبة لـ /n nw rلكننا مع ذلك ، سٌيصبح النموذج بذلك مستقرا

فهم ملاذابحاجة ل m ck k؟ 
استقرار مسار النمو املتوازن يكون وحيدا بناءا عىل افرتاض أن القطاع            C أكثر

كثافة رأسامليا من القطاع M نحصل: والربح الكليني. من معادلتي األجر 
;n c c n m m

n m m n m m

n c c n c c

w L PY r K P Y
r K P Y w P YK
w L PY L r PY

 

  
 

إذا ارتفع            /n nw rالبد أن يرتفع /m cP Pإذا كان m ck k أن، وطاملا 
 /n nw r ٌمتساوي يف كال القطاعني و يف ظل فرضية املنافسة الكاملة و ثبات عوائد

ة نسبة األجر إىل الربحاحلجم، سٌتَولد زياد /n nw rزيادة السعر النسبي /m cP P ما
سعر السلعة الرأساملية بالنسبة لسعر السلعة االستهالكية، ألنه بالنظر يعني ارتفاع 

كوهنا صناعة كثيفة العاملة جيب أن يدفع القطاع Mعىل شكل  من ناجته نسبة أكرب
أجور. بعبارة أخرى، زيادة /n nw rسريفع /m cP P ٌثل اجلزء األكرب ألن األجور مت

من تكاليف الوحدة يف قطاع االستثامر Mمقارنة بقطاع االستهالك C و عند .
يرتفع ك،حتقق ذل kو mkرشيطة أال يقل /m cY Yبالشكل الذي جيعل k دون

تغيري(إذا انخفض /m cY Y يزداد إنتاج قطاع االستهالك مقارنة بإنتاج قطاع
إذا كان قطاع االستهالك أكثر كثافة رأسامليا من قطاع االستثامر االستثامر). لذلك، 



         اذج النمو االقتصادي     252
 

 

ينبغي أن يتغري kبنفس اجتاه تغري النسبة /n nw rو mk بشكل عام، ٌيصبح .
أكثر من قطاع  أس املالالنموذج مستقرا إذا كان قطاع االستهالك يستخدم عامل ر

 .االستثامر
بالنسبة لالقتصاد ككل، إذا زاد              /n nw rيزيد kلكن إذا استمر /n nw r يف

الزيادة سريتفع k إىل للعمل بمعدل متناقص بسبب الشكل املقعر لنسبة رأس املال
) كدالة تابعة لنسبةاملتناقصة (قانون عوائد احلجم /n nw r العلوي  اجلزءكام ٌيظهره

أيضا، مع زيادة) 4. 3( من الشكل kمن املعادلة األساسية لـ -يتناقص ناجتها احلدي
Uzawa :نعلم أن 

   mf k n    
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وذج ). مسار4. 3شكل (ال  .Uzawa النمو املتوازن يف 
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وذج4  ثنا القطاع Uzawa . حدود 
بتوسيع نموذج النمو النيوكالسيكي إىل قطاعني: قطاع السلعة  Uzawaقام            

االستهالكية. صحيح أن هذا النموذج جلب معه املزيد من  وقطاع السلعةالرأساملية 
عملية النمو االقتصادي، لكنه يف املقابل ٌيظهر عددا من  ليللتحوالواقعية التعقيد 

 املشاكل:
معادالت يصعب رياضيا معقدا للغاية يتكون من نموذجا  Uzawaأوال، قدم             

 Solow ،Hahnا بسهولة من قبل القارئ. لذلك، عمل عدد من الباحثني أمثال هفهم
 ريايض الذي يتميز به النموذج. عىل تقديم حتليل مبسط للتعقيد ال Stiglitzو
من األحيان ليست  الكثريويف ثانيا، يقوم النموذج عىل فرضيات جد صارمة            

بحسب النموذج، يعتمد حتقيق التوازن اللحظي عىل فرضية عدم وجود  واقعية:
 األرباح ُتنفق عىل السلع الرأساملية.  وأن كلعن األجور  مشتقادخار 

القائلة بأن حتقق استقرار النموذج يتطلب أن يكون قطاع السلع  ا، الفرضيةثالث           
االستهالكية أكثر كثافة يف استخدام رأس املال مقارنة بقطاع السلع الرأساملية هي جد 

 :)Solow )1961 :48مقيدة. كام أشار إليها 
ا...إذا كان قطاع السلع ا] Uzawa[يرى "    وذجه مستقر دا الستهالكية أن اقتصاد 

رية. يبدو بالنسبة يل مفارقة أن مثل هذه  أك كثافة لرأس املال من قطاع السلع االستث

الخاصية الهامة ملسار التوازن يجب أن تعتمد عىل خاصية عارضة (صدفية) 
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ا أنللتكنولوجيا.  خاصية االستقرار هذه هي الرشط الوحيد التي تبدو فيه نتائج  و

Uzawa  ًوذج أحادي القطاع،  1956عن تلك املوجودة يف بحثي عام  مختلفة نوعيا حول 

 ."فأنا حريص عىل تعقب مصدر هذا االختالف
 :)Hahn )1965 :345 أخريا، وفق           
واضح من كل هذه املعادالت أن رشط التوازن الوحيد يف لحظة معينة يكون ال "            

ن وجو  . بقية القصة مهتمة حقا بض . حاس د حالة مستقرة مع أسعار عامل إيجا

لكن االفرتاضات املطلوبة لتحقيق التفرد اللحظي هي كلها افرتاضات رهيبة (ألن) األفراد 

لكونها وفق يتخلف رهم ون يف األصول التي   ." وأذواقهمأع
 Solow.مالحظة 5

ريعندما يس Uzawaيتحقق رشط استقرارية مسار النمو املتوازن عند           kو 
 mk يف نفس االجتاه إذا و فقط إذا كانت كثافة رأس املال يف قطاع االستهالك أكرب

أن هذا الرشط كاف  )Solow )1961من قطاع االستثامر. لكن مع ذلك، يرى 
 )Solow )1961 :50. بناءا عىل ذلك، ٌيشري "رشطا رضوريا"لالستقرارية لكنه ليس 

 بالقول:
ثل "           ٌ ليا  إن الرشط الحاسم الذي يجعل قطاع السلع االستهالكية أك كثافة رأس

 ."رضوريا ولكنه ليسرشطا كافيا لتحقيق االستقرار لهذا النموذج 
يف كل  Cobb-Douglasدالة إنتاج من نوع  )Solow )1961لربهنة ذلك، يقرتح             
 قطاع:
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 قطاع االستهالك طاع االستثامرق
1m m

m m mF K L  1c c
c c cF K L  

  1 1m m
m m m mF K K L       1 1c c

c c c cF K K L     
 

1 m

n m
m m

m m

r LF K
P K






 
    

 
  

1 c

c c
c c

c c

r LF K
P K






 
    

 
 

1 1m
m m

m m m
n m m

m m

L K Kr P
K K

  


  

  
 

 
1 1c

c c
c c c

n c c
c c

L K Kr P
K K

  


  

  
 

 
n m m m mr K P Y n c c c cr K PY 

 
n m n c m m m c c c

n m c m m m c c c

n m m m c c c

r K r K P Y PY
r K K P Y PY
r K P Y PY

 

 

 

  

  

 

 

قيمة الناتج يف ي قيمة العائد الكيل لرأس املال لكام أرشنا سابقا، البد أن ٌتساو            
 قطاع السلعة الرأساملية:

n m mr K P Y 
 : وعليه            

 

 

 

1

1

1

m m m m m c c c

m m m c c c

c
m m c c

m

m m c

c c m

P Y P Y PY
P Y PY

P Y PY

P Y
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وذجثنا القطاع النيوكالسيالنمو                                     : Uzawa     257 
 

 
 

السلعة االستهالكية ينخفض كام تم حتديده أعاله، عند زيادة إنفاق األجر عىل             
 الربح:

 1

m m n

c c n

n c

n m

P Y r K
PY w L
r K
w L









 

بام أن             cو mأيضا. لذلك،  ثابتان ٌيصبح اجلانب األيمن من املعادلة ثابتا
يزيد kبنفس معدل انخفاض /n nr w.  يف هذا اإلطار، خيتمSolow ):50 1961:( 

عندما ينخفض"            /n nr wيزيد)mk( البد أن يرتفع /K Lأخرى، يسلك . مرة 

 kو mk ٌالنموذج مستقرا بغض النظر عن ما هو القطاع صبح نفس االتجاه و ي

ليا(بغض النظر ع إذا كان األك كثافة رأس mمنأصغر  أكرب أو c(". 
مكن إظهار أن املعامالتيٌ             mو c ٌمتثالن درجة كثافة استخدام عامل

 الفرد لدينا: وبداللة نصيب Eulerنظرية رأس املال يف عملية اإلنتاج. وفق اإلنتاج ل
 قطاع االستهالك قطاع االستثامر
m m n m nP y r k w  c c n c nP y r k w  

n m
m m m m n

m m

r kP y P y w
P y

  n c
c c c c n

c c

r kP y P y w
P y

  
m m m m m nP y P y w  c c c c c nP y P y w  

 1n m m mw P y   1n c c cw P y  
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حيث             rو w .معدالت العائد احلقيقي من رأس املال و العمل عىل الرتتيب
و ٌمتثل املعامالت mو c دالة إنتاج من نوع وفقDouglas-Cobb  حصص

 رأس املال من الدخل يف كال القطاعني عىل الرتتيب:
m

m
m m

c
c

c c

kr
P y
kr

P y








 

 يف كال القطاعني: تساوسمي مُ عطى األجر اإليٌ            
   

 
 

1 1

1
1

n m m m c c c

cm m

c c m

w P y P y

P y
P y

 




   






 

كام ذكرنا أنفا،             cو mنسبة قيمة الناتج يف قطاع االستثامر إىل  ثابتان و
سمية للناتج يف كل القيمة اإل عىلواعتامدا ثابتة.  قيمة الناتج يف قطاع االستهالك أيضا

 سيناريوهات: 3قطاع لدينا 
mإذا كان )1 m c cP y P yفإنc m  

   1 1c m

c m

 

 

  


 

mإذا كان )2 m c cP y P yفإنc m  
   1 1c m

c m
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mإذا كان )3 m c cP y P yفإنc m  
   1 1c m

c m

 

 

 


 
mيف احلالة الثانية عندما            m c cP y P y :يكون صحيحا أيضا أن 

m m n m n c c n c n

n m n n c n

m c

P y r k w P y r k w
r k w r k w
k k

   
 





 

cلذلك             m يكون ٌمساوياc mk kا يعني أن قطاع االستثامر أكثر كثافة يف م
استخدام رأس املال مقارنة بقطاع االستهالك. يف هذه احلالة، ٌيمثل ارتفاع السعر 

 طاملا أن رأس املال ٌيمثل اجلزءالنسبي لعامل رأس املال تكلفة أعىل يف قطاع االستثامر 
، ٌترتجم زيادة التكلفة بزيادة سعر بالتايلواألكرب من تكلفة اإلنتاج مقارنة باألجور. 

السلعة الرأساملية mPمقارنة بسعر السلعة االستهالكية cP: 
c m c mk k     

mباملثل، يف احلالة الثالثة عندما             m c cP y P y:لدينا 
m m n m n c c n c n

n m n n c n

m c

P y r k w P y r k w
r k w r k w
k k

   
 





 

cيكون           m  ٌمساوياc mk k أي أن قطاع االستهالك أكثر كثافة يف استخدام
مدخل رأس املال مقارنة بقطاع االستثامر. يف هذه احلالة، ٌيمثل ارتفاع السعر النسبي 



         اذج النمو االقتصادي     260
 

 

الزيادة يف التكلفة االستهالكية. كذلك، ٌترتجم  لرأس املال تكلفة عالية يف قطاع السلع
سعر السلعة االستهالكية لزيادة cPبالنسبة إىل سعر السلعة الرأساملية mP . 

c m c mk k     
كل ل لدالة اإلنتاج ت مدخل رأس املاهبذه الطريقة، تعكس العالقة بني معامال           

قطاع ,c m ) ٌمتثل حصة دخل رأس املال يف إمجايل الدخل لكل قطاع) العالقة بني
مقدار و درجة كثافة استخدام مدخل رأس املال لكل قطاع ,c mk k. 

 Uzawaوذج أن النتيجة املتحصل عليها من قبل نم Solowأخريا، ٌيشري            
حول االستقرارية تعتمد بشكل قوي عىل فرضية إنفاق األجور  ورشوطه اخلاصة

، مع ذلك ال يتامشى هذا االفرتاض وَعكس األرباحبالكامل عىل السلع االستهالكية 
إذا تم تضمني فرضية االدخار كجزء من أنه  )Solow )1961مع الواقع. حقيقة يرى 

لتلك ، ٌيمكن احلصول عىل نتائج مماثلة Uzawaالدخل الكيل لالقتصاد يف نموذج 
 استقرارية النموذج. ويتم ضامنحادي القطاع أنموذج املتحصل عليها وفق 
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  الباب الثاني
  النمو الخارجي مع ادخار محدد داخليا

     

  

 

رأينا أن العنرص الثاين املهم يف تفسري فروق مستويات الدخل عرب البلدان هو معدل 
خارجيا يف النامذج التي تم التطرق إليها حلد اآلن. عىل ذلك،  والذي ٌيعطىاالدخار 

ادراج سلوك عرب النمو اخلارجي  يعمل اجلزء الثاين من هذا الباب عىل اثراء نامذج
وتراكم سود لالدخار ندوق األالصمن فتح  والذي ٌيمكننا وتفضيالت األرساألمثلية 

ما يعني توجيه االنتباه نحو قرارات حدى أهم اسهامات هذه النامذج)، إاملال ( رأس
ا أو جد بطيءفيام إذا كان نمو االقتصاد  معرفةهذا النهج أيضا  ويسمح لنار. االستثام

  ). Pareto أمثليةعادل وجهة نظر تعظيم الرفاهية (جدا أو يٌ  رسيع

يتم تقديم ثالث فصول تتعامل مع السلوك الداخيل ملعدل االدخار: نبدأها           
(الفصل  Ramsey-Cass-Koopmans بنموذج العون النموذجي املعروف بنموذج

 والتعامل معاخلامس) الذي ٌيساعدنا عىل فهم العوامل التي ُتؤثر عىل قرارات األرس 
نموذج األجيال املتداخلة  مشاكل األمثلية يف األفق الزمني الالهنائي. بعد ذلك ٌنقدم

وٌيربز الذي يتعامل مع مشاكل األمثلية يف األفق النهائي  Diamond املعروف بنموذج
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الفصل  أخريا، يتعاملانب الواقعية لالقتصاديات يف الفصل السادس. من اجلو العديد
اسهامات املدرسة الكينزية يف تفسري السلوك الداخيل لالدخار مع خالل  السابع مع

ٌتؤكد عىل دور توزيع الدخل يف حدوث  التي Pasinettiو Kaldor دراسة نامذج
 النمو االقتصادي.
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 الفصل الخامس
  األمثلية:الديناميكية 

 Ramsey-Cass-Koopmans جوذ  
 

ونسبة ( االدخارحلد اآلن تطرقنا لنامذج النمو االقتصادي تتعامل ببساطة مع معدل 
هذا ال يعكس الواقع  خارجي، لكن وحمدد بشكلثابت ك الدخل)إىل  االستهالك

رارات ادخار األرس بشكل وثيق الرتباط ق )لهالعميل (يف املقابل ليس تقريبا سيئا 
يسمح لنا التحليل السابق  وبالتايل ملبقرارات اخليارات الزمنية األمثلية لالستهالك، 
 بمناقشة كيفية تأثري احلوافز عىل سلوك االقتصاد.

لرسم صورة أكثر اكتامال لعملية النمو االقتصادي، تم بناء نامذج ٌتعرف باسم             
اهليكيل لنموذج لبناء لكتوسيع ("Optimal Growth Modelsمثيل األنامذج النمو "

املعدل األمثل لرتاكم رأس املال الذي ظهر تٌ ) Solow-Swan كالسيكينيوالنمو ال
يتساوى عنده  واملعدل الذيٌيعظم إحدى معايري الرفاهية االجتامعية (االستهالك)، 

ة، مع األخذ بعني االعتبار فرت واالدخار كلاالستهالك  التوزيع األمثل للناتج بني
اإلنتاج  إمكانياتوتكييف حقيقة أن قرارات االدخار ٌتوفر موارد لالستثامر اإلمجايل 

 املستقبل. والنمو يف
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من بني النتائج التي توصلت إليها نامذج النمو األمثيل أن معدل االدخار ليس             
صيب الفرد من رأس املالذلك اجلزء الثابت من الدخل، بل هو دالة تابعة لن k .

من جانبني أساسيني: أوال،  Solow-Swanاألساس، تم تعديل نموذج  وعىل هذا
حتديد املستوى املتوسط ملعدل االدخار األمثيل الذي ٌحيدد مستويات املتغريات 

التي لديناميكية اكفاءة الضمنيا أشكال ال والتي تستبعدالرئيسية يف احلالة املستقرة 
. ثانيا، حتديد فيام إذا كان ارتفاع أو انخفاض معدل Solow-Swanتظهر يف نموذج 

عىل مسار  وانعكاسات ذلكاالدخار يتأثر بتطور مستوى التنمية القتصاد ما 
 الديناميكية االنتقالية (رسعة التقارب نحو احلالة املستقرة). 

حول نامذج النمو األمثيل: املثال األول املعروف  نقوم بتقديم مثالني مشهورين            
 Ramsey-Cass-Koopmansلـ  " Representative Agentالعون النموذجي"بـ

 Diamondلـ  "Overlapping Generationsاألجيال املتداخلة "(يف هذا الفصل) و 
بمعدل ادخار ثابت ٌيعترب  Solow-Swanنشري هنا أن نموذج  يف الفصل املقبل).(

 Solow-Swanمفيدا البدء بنموذج  وعليه كانالة خاصة من نامذج النمو األمثيل، ح
 األمثيل للنمو االقتصادي. اإلطاركتقريب سهل هلذا 

 )Frank Ramsey )1928، نرش عامل الرياضيات الربيطاين 1928أوائل عام            
قدم فيها  "A Mathematical Theory of Savingنظرية رياضية لالدخار "ه مقال

نموذجا ٌمطورا ٌيظهر فيه االدخار األمثيل ملجتمع ما، لكن مع األسف كانت مسامهة 
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Ramsey  ،رياضية بحتة لذا مل تلقى استجابة قوية يف تلك احلقبة. بعد ثالثة عقود
 Solow-Swanتأخذ حممل اجلد عندما تم دجمها بنموذج  Ramseyبدأت مسامهة 

النمو األمثل يف نموذج كيل لرتاكم رأس املال " )David Cass )1965 بفضل مقال
Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital 

Accumulation" ومقال Tjalling Koopmans )1965( ) حائز عىل جائزة نوبل يف
 On Concept of Optimalحول مفهوم النمو األمثيل ")1975االقتصاد عام 

Growth"  بنموذج ما أصبح ٌيعرف اآلنRamsey-Cass-Koopmans  اختصارا)
RCK نظرية النمو النيوكالسيكية منذ منتصف الستينات. "حجر زاوية") الذي ٌيعترب 

  فرضيات النموذج .1

يف  Solow-Swanعن نموذج  RCKخيتلف النموذج النيوكالسيكي من نوع            
 وحل مشكلةاجلزئي قدرته عىل اجياد مسار استهالك األرس باستخدام أسس االقتصاد 

تعظيم اخليارات الزمنية. يف هذه احلالة، ال ٌيعطى معدل االدخار ببساطة أنه اجلزء 
متغري بتغري قرارات املستهلكني املدرجة  وذو طابعالثابت من الناتج بل هو حمدد ذاتيا 

 داخل النموذج. 
 ينطلق النموذج من االفرتاضات التالية:            
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 يملكون نفس وحدات ، 1حياة أبدية (املستهلكون) قتصاديونيعيش األعوان اال
 Utilityمتشاهبة بام يف ذلك نفس دالة املنفعة  ويتمتعون بتفضيالترأس املال 

Function ) ومتناقصة وتستويف رشوطتتميز بمنفعة حدية موجبة Inada ( التي
 .واملستقبيلٌحتدد تيار االستهالك احلايل 

 ة للمجتمع عند أي نقطة زمنية عىل شكلٌتعطى دالة املنفعة الكلي    u c t L t 
حيث L نمو خارجي موجب  نمو بمعدلويلقوى العاملة اعدد السكان مساو

وثابت 0n .  تعني هذه الفرضية ضمنيا أن املستهلكني احلاليني ٌيقدمون
 لكوهنا لألعوان اجلدد عند الوالدة. رأس املال التي يم رار نفس وحداتباستم

  فوائد "ايرادات  وحيصلون عىلٌيقدم املستهلكون خدمات العمل مقابل األجور
األرباح. باإلضافة إىل  وجينون كاملألهنم يملكون الرشكات  "عىل األصول

نى ، بمعواالدخارذلك، يعمل هؤالء األعوان عىل توزيع الدخل بني االستهالك 
 طريق تراكم األصول. ويدخرون عنأهنم يشرتون السلع هبدف االستهالك 

                                                 
ٌتصبح هذه الفكرة مقبولة إذا ما عمل  لألبد.يعيشون  "خالدين"هيم حياة حمدودة إال أننا نعتربهم رغم أن األفراد لد - 1

فكرة األرسة اخلالدة نمذجة التفاعل بني  وبالتايل تقبل..وهكذا.أبنائهم  وبدورهم ٌيورثوناآلباء عىل توريث أبنائهم 
بنقل املرياث  حمدودة يقوموناألفراد الذين يعيشون حياة "األجيال املتعاقبة كسلسلة متصلة حلياة جيل واحد، بمعنى أن 

ألحفادهم كأهنم جيل خالد يزيد من منفعته يف  واملوارد املستقبليةبني األجيال املتعاقبة، مع أخذ بعني االعتبار رفاهية 
 ."ظل قيود امليزانية عرب أفق الهنائي
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  حل مشكلة ختصيص املوارد بطريقة السوق  وعليه يتمتتميز األسواق باملثالية
الالمركزي (التوازن التنافيس) التي ٌتساوي احلل املتحصل عليه من قبل املخطط 

 االجتامعي املركزي.
  دالة اإلنتاج النيوكالسيكية يف ظل جانسة وفق االقتصاد سلعة واحدة متٌينتج

 اقتصاد مغلق. ويف إطارفرضية املنافسة الكاملة 
  بمعدل ثابت رأس املالٌهيتلك 0 زمنيخصم معامل "ود مع وج Time

Rate Discount"موجب 0  أو اخلصم املطبق عىل منفعة االستهالك
يعكس هذا ( ة املنفعة بداللة القيمة احلاليةقبيل الذي يسمح بالتعبري عن دالاملست

 2.)املعدل مدى استعداد املجتمع إلحالل املستقبل لصالح املنفعة احلالية
 ٌيعطى عامل اخلصم أكرب من معدل نمو العاملة 0n  . 

رتض النموذج دالة موضوعية ٌمتثل هبدف حتقيق أمثلية مسار االستهالك، يف          
مؤرش اخليارات  والتي ٌتساويمؤرش اخليارات الزمنية للرفاهية االجتامعية يف املجتمع 

الزمنية ملنفعة فرد نموذجي مرضوبا بعدد األفراد. بعبارة أخرى، يفرتض هذا النموذج 
وتنمو ائية وجود اقتصاد ما يعيش فيه سلسلة متصلة من األجيال خالل فرتة زمنية الهن

                                                 
البد أن ٌيساوي الصفرأن معدل التفضيل الزمني  )Ramsey )1928مع ذلك، يرى  - 2 0  ألنه يتعامل مع

وكذا  اليوم جيل استهالك وخيتار مستوى )التنافسيةاألرس  وليس مع(األمثلية كعون اقتصادي يسعى نحو  املخطط
لمنفعة الزمنية لألجيال القادمةموجب لخصم  افرتاض )Ramsey ):82 1928وفق . املستقبلية األجيال 0  

 ."ليست مسألة أخالقية"
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متعاقب بمعدل بشكل n يف هذا اإلطار، يتم استخدام دالة املنفعة من نوع .
Benthamite  يتم فيها احلصول عىل مؤرش املنفعة الزمنية بجمع (عن طريق معدل

  3اخلصم الزمني خالل األفق الالهنائي) رفاهية كل فرتة.
ظيم منفعتها االمجالية معطاة تسعى كل أرسة نموذجية لتعيف الزمن املتصل،            

 لصيغة التالية:اوفق 
(5. 1)                                     

0

t

t

U u c t L t dt






    
حيث           U:4 هي دالة املنفعة الكلية التي تستويف  

   0; 0; 0 ; 0U U U U        
            c tنصيب الفرد من االستهالك عند الزمن t؛  u c t دالة املنفعة

ٌتظهر العالقة بني تدفق دالة نصيب الفرد  "دالة السعادة"الفردية و ٌتعرف أيضا باسم 
من املنفعة بكمية نصيب الفرد من االستهالك. 0  معدل اخلصم أو التفضيل

                                                 
اقتصادي واحد حيث يستطيع عون  Crusoe Robinsonٌيمكن افرتاض دالة منفعة بديلة ٌتفرس اقتصادا من نوع -  3

نه ال ٌيوجد هناك أعوان آخرون يف ألأي تداول من أي نوع  وال حيدثتكنولوجيا اإلنتاج يعيش لألبد الوصول ل
مماثلة لتلك الواردة  املشكلةوتكون ته الزمنية االمجالية هذا العون االقتصادي الوحيد عىل تعظيم منفع االقتصاد. يعمل

أعاله مع  1L t .  

ٌجيسد افرتاض تقعر دالة املنفعة ضمنيا الرغبة املوجودة لدى األرس للسري بنمط سلس لالستهالك مع مرور الزمن:  - 4
املسار الذي يكون فيه نصيب الفرد من االستهالك منخفضا جدا يف  وتتفادى ذلكنمطا موحدا  حيث ٌتفضل األرس

 لدى يف سالسة االستهالك سلوك االدخار يف فرتات أخرى. يف هذا اإلطار، تدفع الرغبة ومرتفعا جدابعض الفرتات، 

 يكون الدخل مرتفعا نسبيا. دماولالدخار عناألرس ألهنم سيميلون لالقرتاض عندما يكون الدخل منخفضا نسبيا 
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إمكانية الزمني الذي كلام أصبح أكرب فضل األفراد االستهالك احلايل و انخفضت 
إحدى األسباب التي جتعل قيمة االستهالك املستقبيل.  موجبة هو ارتباط املنفعة

النقطة التي تتساوى فيها بدءا من  بحجم استهالك األجيال القادمة: املستقبلية
مستويات نصيب الفرد من االستهالك كل جيل، سٌيفضل اآلباء وحدة استهالك 

 "األنانية"لذلك يتوافق نمط  حالية عىل وحدة استهالك مستقبلية ينتفع منها أبنائهم
الذي يتصف به اآلباء مع 0 ) 5. 1يف املعادلة  .( 

عي أو االقتصاد املركزيمشكلة املخطط اال  .2   جت

تتمثل املهمة الرئيسية للمخطط االجتامعي (ذو النوايا احلسنة) يف تعظيم            
اخليارات الزمنية لرفاهية املجتمع مع األخذ بعني االعتبار عدد من القيود كالتقنيات، 

رفة كيفية يف األفق الالهنائي. يتطلب األمر مع واحلل النهائيوفرة املوارد األولية 
ٌيسهم  واالدخار الذيختصيص املوارد بطريقة أمثلية يف كل فرتة بني االستهالك احلايل 

 إضافية يف املستقبل. وتوليد موارديف تراكم رأس املال 
 لصيغة التالية:امكن التعبري عن هذه املشكلة وفق يٌ            

(5. 2)                          
0t

t

c
t

MaxU u c t L t dt






     
قيد،                                  حتت      y t c t i t   

   0 0, 0 0K L  
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حيث           iنصيب الفرد من االستثامر و  y f k نصيب الفرد من الناتج مع
عطاء احلالة االبتدائية لالقتصادإ   0 , 0K L .تتساوى قوى العاملة بعدد وباملثل ،

خارجي ثابت وتنمو بمعدلالسكان  n ،ٌتوصف الديناميكية الديمغرافية عىل  لذلك
 النحو التايل:

     
 

0 , 0 1nt

nt

L t L L

L t

 

 




 

بقسمة طريف دالة اإلنتاج عىل             Kصل عىل:نح 
Y C I
Y cL K K
 

  
 

(5. 3)                               K Y Lc
K K K

  
  

 الفرد:  وبداللة نصيب            
(5. 4)                                k Y c n

k k k
   

  
 دالة اإلنتاج:حمدد وفق  وألن الدخل             

(5. 5)                              
   

   

f k ck n
k k
k f k c n k





    

     




 

(5. 6)                                 k sf k n k    
 ٌيمكن حل مشكلة املخطط باستخدام طريقة التحكم األمثل:             
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(5. 7)                                   
0t

n t

c
t

MaxU u c t dt


 



    
 حتت قيد،    

(5. 8)                                    k sf k n k                                                  
                                                 0 0K t K      

ٌيسمى           cمتغري التحكم"نصيب الفرد من االستهالك بـ Controle

Variable" نه خيضع لقرار العون االقتصادي الذي ٌيواجه مشكلة اخليار الزمني أل
األمثيل. ٌيمكن للمستهلك النموذجي اختيار أي مستوى استهالك عند أي نقطة زمنية 

يكون هذا املستوى أكرب من الناتج ألن االقتصاد املغلق ال يسمح بذلك. من  أالعىل 
جانب آخر، ٌيسمى نصيب الفرد من رأس املال Kمتغري احلالة "بـ State

Variable" دد مستواه عند أي نقطة زمنية ألنه خيضع لقانون حركية االقتصاد و يتح
 5لقرارات املتخذة حول متغري التحكم.اوفق 

 :ية للمخطط بالقيمة احلاليةملشكلة األمثلية الديناميك Hamiltonٌيعطى حل             
(5. 9)                 , , n tH k c v u c t v f k c n k              

األمثل الهناية، يكون املستوى  ية عند الصفر ٌمساوية ملابام أن املنفعة احلد           
الرشوط األمثلية (التعظيم) من الدرجة  كتابةوٌيمكن ، لالستهالك موجبا كل فرتة

 األوىل:

                                                 
  عىل خطوات حل مشكلة األمثلية. للتعرف 4أنظر امللحق  - 5
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(5. 10)                                   0n tH u c v
c

    


  
(5. 11)                        0H v v f k n

k
        

  
(5. 12)                                             

0
lim 0
t

k t v t


  
ٌيسمى             v متغري احلالة املشرتكة "بـVariable State-Co"  الذي ٌيعرب عن

سعر الظل ملتغري احلالة  k t –القيمة احلالية: ما مدى استعداد املخطط  بداللة
للدفع (بوحدات املنفعة) من أجل احلصول عىل وحدة إضافية من نصيب الفرد من 

رأس املال يف الزمن t. 
 لرشط األول لدينا:اوفق             

(5. 13)                                  n tu c v     
ٌختربنا هذه املعادلة أنه عند أي نقطة زمنية البد أن ٌيساوي سعر الظل لرأس املال            

املنفعة احلدية لالستهالك بالقيمة احلالية عند الزمن t : ،إذا كان سعر الظل ٌمنخفضا
لرفاهية إذا ارتفع ترتفع او تكون القيمة احلدية لرأس املال منخفضة عن االستهالك 

االستهالك (بمعنى إذا انخفض االستثامر)، يف املقابل كلام كان مستوى االستهالك 
سعر الظل، و حيدث ته احلدية إىل أن ٌتصبح ٌمساوية مرتفعا انخفضت قيمة منفع

هناك حالة توازن واحدة  وعليه، عر الظل أكرب من املنفعة احلديةالعكس إذا كان س
 يتساوى سعر الظل مع املنفعة احلدية لالستهالك.مرغوب فيها هي أن 
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 Transversality رشط العرضية "أخريا ٌيمثل الرشط الثالث ما ٌيعرف بـ            
Condition"  الذي ٌيشري ضمنيا أنه كلام اقرتبت أرسة نموذجية من الفرتة النهائية تتجه

لرأس املال أو بسبب هتالك الكامل املال نحو الصفر (سواءا بسبب اال قيمة رأس
مع بلوغ األفق الزمني اٌملخطط له، و سيكون من ناحية  القيمة الصفرية لرأس املال)

 6الالكفاءة بلوغ فرتة النهاية بقيمة خمزون رأس مال غري صفري.
 )):5 .12) و (5. 11ٌيمكن إعادة صياغة رشوط الدرجة األوىل (املعادلة (            

(5. 14)                                     n tu c v      
(5. 15)                                     v f k n

v
   

  
وقسمة الزمن ثم رضب  واشتقاقها بداللة) 5. 14بأخذ لوغاريتم املعادلة (           

األيرس بـ جانبها c:نحصل 
   log logu c v n t    

(5. 16)                                
   u c c vc n

u c c v



  


   

 بدمج كل هذه العالقات نجد:            

                                                 
يرغب األعوان الذين يسعون نحو األمثلية يف امتالك  أالإذا فكرنا يف الالهنائي أنه هناية أفق التخطيط، فمن البدهيي  - 6

ستنفاذ األصول عىل نحو فعال لزيادة االستهالك يف أي أصول ذات قيمة يف هناية املطاف، ألن تعظيم املنفعة يتطلب ا
 الزمن النهائي.
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(5. 17)                                  
 
 

f kc
u cc c
u c

   







  

: "Eulerمعادلة " وتأخذ شكل"Keynes – Ramseyقاعدة "التي ٌتعرف بـ            
ف حتقيق األمثلية لزيادة االستهالك، جيب عىل املستهلك أن ٌختربنا هذه املعادلة أنه هبد
 ٌيًكافئ بناتج حدي أعىل. 

  . املرونة الزمنية إلحالل االستهالك1.2

، واالدخارتتعامل نامذج النمو األمثيل مع قرارات اخليارات الزمنية لالستهالك            
راكم رأس املال ة تتسمح التضحية ببعض وحدات االستهالك يف احلارض بزيادحيث 

زيادة املوارد يف املستقبل. إذن السؤال الرئييس هو: كيف يتم توزيع ما ٌيؤدي بدوره ل
 مرور الوقت؟ واالدخار معتدفق معني من الدخل بني االستهالك 

ٌيمكن حتويل املوارد من احلارض إىل املستقبل لكن ال ٌيمكن أن حيدث العكس            
ائتامنية متطورة. الحظ عندما ٌيواجه املستهلك النموذجي إال إذا ٌوجدت أسواق 

صدمة موجبة للدخل عند الزمن t ستكون أمامه جمموعة من اخليارات
 بتغري الدخل 1إىل  0مستوى االستهالك احلايل بأي نسبة من  ريواالحتامالت لتغي

 y دخاره نحو االستثامر لتحقيق حجم استهالك أكرب يف املستقبل. الباقي يتم ا، أما
حلجم الكامل لصدمة ااد االستهالك احلايل بمعدل مساو يف احلالة القصوى، يزد
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الدخل yزيادة الدخل مع دة للمستقبل، يف املقابل تنترش مع عدم ترك أي زيا
 ل عدد من الفرتات الزمنية.مرور الوقت عىل شكل استهالك أعىل خال

مرور بالذي ينبغي عنده نقل املوارد  هناك مفهومان مرتبطان باملعدل األمثيل            
 Elasticity of The Marginal Utilityالوقت: مرونة املنفعة احلدية لالستهالك 

 7:% 1سبة هي النسبة املئوية لتغري املنفعة احلدية املرتبطة بتغري مستوى االستهالك بنو

   
  

 
 

 
 

log
0

log
d u c du c u ccc c

dc u c u cd c


        
 

 
حتقيق سالسة (ثبات نمط) االستهالك بمرور رغبة املستهلك ٌتشري هذه املرونة ل           

الوقت. من جانب آخر، هناك مفهوم ثاين ذو صلة هو املرونة الزمنية إلحالل 
 Intertemporal Elasticity of Substitution of Consumption االستهالك

الضمني  وحجم التغريللعالقة بني تغري مستوى االستهالك بمرور الزمن  ريٌتش
هذا املفهوم عن مرونة املنفعة احلدية لالستهالك حيث ٌيقارن  خيتلفلمنفعة احلدية. ل

ستهالك عند نقطة زمنية حمددة، هذا األخري تغري املنفعة احلدية بسبب تغري مستوى اال
مرور بتغيري االستهالك ٌتشري لرغبة ( حالل االستهالكالزمنية إلا يعني أن املرونة م

                                                 
كام نرى يف البسط، يقيس املشتق الثاين لدالة املنفعة مرونة درجة تقعر دالة املنفعة: كلام كانت املرونة أكرب زاد انحناء  - 7

املرونة وكلام كانتهذه الدالة،  c االستهالك أكثر استقرارا. عىل سبيل املثال،  وأصبح مساراملنفعة  زاد تقعر دالةأكرب
االستهالك تقريبا مستقرا، أما  وٌيصبح سلوكإذا اجتهت املرونة نحو ما ال هناية سيتجه معدل نمو االستهالك نحو الصفر 

  إذا اجتهت القيمة نحو الصفر سيصبح مسار االستهالك متفجرا.
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ما هي إال مقلوب مرونة املنفعة احلدية ) لوقت استجابة لتغري سعر الفائدةا
 لالستهالك:

      
 

 
   

1
/ 1 0
/

u c u c u c
c

c c cu c c





   

        





 

املنفعة ملستهلك النموذجي قريبة من اخلطية، تكون اإذا كانت منحنيات سواء            
بالنسبة  صبح ضئياليُ النسبة املئوية للمنفعة احلدية ما يعني أن تغري ريبا احلدية ثابتة تق

وتكونألي تغري حمتمل يف مستوى االستهالك   cلن  مرتفعة. يف هذه احلالة
وسيكون  د كبري،نة عىل املنفعة احلدية حلٌيؤثر تركيز املستهلك يف نقطة زمنية معي

 لك فيه باستثناء وجود تأثري عاملتقريبا بالوقت الذي سيسته غري مبال املستهلك
 االستهالكسريتفع  أي صدمة اجيابية للدخل، ردا عىلواخلصم الزمني املحتمل. 

حسب حجم الصدمة مع عدم حدوث زيادة كبري يف تراكم رأس املال املتأيت من جزء 
 اٌملدخر من الدخل الذي زاد.

انخفاضٌيالحظ العكس عند               c) أي عندما ٌتؤدي زيادة  االستهالك إىل
ٌتتبع الصدمة االجيابية يف الدخل  يف هذه احلالة)، قوي يف املنفعة احلدية انخفاض

ه معظم زيادة الدخل نحو توجي بشكل عام بزيادة ضعيفة يف االستهالك، و يتم
 .يسمح بزيادة االستهالك يف املستقبلال و رتاكم املزيد من رأس املما ٌيؤدي لاالدخار 

يف هذه احلالة سيكون االستهالك أكثر سالسة منه يف حالة  c العايل عندما يميل
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تقلب االستهالك من تقلب الدخل  ومنه سيقرتبتكرار تقلبات الدخل، االستهالك ل
يف ظل  cيكون أقل بكثري من تقلب الدخل يف ظل املرتفع يف حني  c 

 املنخفض.
لنفور النسبي من ذات ادالة املنفعة "هناك حالة خاصة لدالة املنفعة ٌتعرف بـ            

 : "Constant Relative Risk Aversion utility Functionاملخاطرة 
  

1 1, 0
1
cu c t






 



 

 ٌيمكن اشتقاق مرونة املنفعة احلدية لالستهالك بسهولة:            
   

 
1u c cc c c

u c c





 
 



 
    


 

 إلحالل االستهالك:  واملرونة الزمنية           
   

1 1c
c


 

  
االهتامم بالعالقة املوجودة بني قيمةمن البد              صة للمنفعة يف هذه الدالة اخلا

: إذا كانتوتقلب االستهالك 0  قريبة من الصفر، ٌتصبح دالة املنفعة خطية يف
ما كثري من االستهالك املستقبيل املستهلك عىل تعويض  وال حيصلستهالك مستوى اال

املنفعة احلدية مستقلة عن  وبام أنيفقده عن طريق التضحية باالستهالك احلايل. 
وسيؤدي ستوى االستهالك، ال ٌيصبح املستهلك مباليا بالوقت الذي سيستهلك فيه م

ستنفاد أي ارتفاع غري متوقع يف الدخل عىل الفور (يف عامل اخلصم الزمني ال وجود
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احلارض). يف هذه احلالة، ليس هناك حافز كبري لنقل املوارد بمرور الوقت عرب االدخار 
 الدخل.كمتقلبا  هالكوسيكون االستاملال  وتراكم رأس

يف احلالة البديلة، عندما تكون قيمة             االستهالك إىل  ؤدي تغرييٌ كبرية س
تغيريات قوية يف املنفعة احلدية، لكن وجود منفعة حدية متقلبة ستتناقص مع هدف 

تغيري االستهالك تعظيم مستوى الكيل للمنفعة زمنيا، لذلك سيعمل املستهلك عىل 
 املتوقع للدخل عرب الزمن عند احلد األدنى ٌمفضال نرش منافع االرتفاع غري

تهلك . هنا يكون لدى املس)مماثل بعد النقص غري املتوقع يف الدخل وسيحدث سلوك(
 االستهالك أكثر سالسة وسٌيصبح مسارمرور الوقت بحافز قوي لنقل االستهالك 

 .والسالبةعرب الزمن عن طريق املدخرات املوجبة  حيث يتم تثبيت تقلبات الدخل
ٌتعرف املعلمة              معلمة النفور "التي الحظناها يف دالة املنفعة اخلاصة باسم

. يف الواقع، بداللة نظرية القرار يف ظل عدم اليقني، يتم تعريف "النسبي من املخاطرة
طرة أنهالنفور املطلق من املخا 

 
u c
u c

 
   

يف حني ٌيعرف النفور النسبي من املخاطرة 

أنه 
 

u c
c
u c

 
   

ن ان تابعتاالستهالك. بشكل عام، كالمها دالتأو مرونة املنفعة احلدية ل
ملستوى االستهالك، لكن مع ذلك بالنسبة لدالة املنفعة اخلاصة ٌيعطى النفور النسبي 

طرة ثابتامن املخا  . 
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هناك بعض التشابه بني طريقة صنع قرارات تعظيم املنفعة يف ظل عدم اليقني            
عند نقطة زمنية معينة مع تلك التي ٌتصنع هبا عرب الزمن يف ظل غياب عدم اليقني: 

وحيمل قيمةفاملستهلك الذي يتجنب املخاطرة   مرتفعة لن يرغب يف مواجهة عدم
اليقني حول مستوى االستهالك. كام رأينا بالفعل، يف عامل ال ٌيوجد فيه عدم اليقني 

سيميل املستهلك بقيمة  مرتفعة إىل خفض االستهالك عن طريق نرش اآلثار
يف كلتا احلالتني  ن التأثريوسٌيكوالسلبية أو املوجبة لصدمة الدخل مع مرور الزمن، 

ٌممثال يف تيار استهالك أقل تقلبا مقارنة بمستهلك بقيمة معامل النفور –منخفضة
عكوسمٌ  والتي ٌمتثلالنسبي من املخاطرة لدوال املنفعة اخلاصة   c. 

 Keynes –Ramsey قاعدة.2.2
باستخدام  Keynes-Ramseyنا هذه املفاهيم بإمكانية تفسري قاعدة تسمح ل           

 املرونة الزمنية إلحالل االستهالك. 
 بالطريقة التالية: Eulerٌيمكن احلصول عىل معادلة            

     
0 0t t

t t

c c
Max u c t dt Max u f k k k dt  

 
       

 :Eulerتكون معادلة             
0k

k

du
u

dt
  

 أو 
    0u f k u c         
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حيث            1k

du dcu u
dc dk

    و 1kdu du dc u
dt dc dk

    
 ،وعليه: 

 
         

 
u c f kc f k

c cu c c
 

 


    
         

 

                                        :مع               
 

u c
c c

u c



 


 

حلدية لالستهالك) أو مرونة املنفعة االنفور النسبي من املخاطرة ( وهو معامل            
 ساسية املنفعة احلدية للتغريات احلاصلة يف مستوى االستهالك. الذي ٌيشري حل

 بداللة املرونة الزمنية إلحالل االستهالك:            
     c c f k

c
       

 
ثابتا عند أي قى يزيد، ينقص أو يب( أن االستهالك األمثل يتحدداملعادلة ٌتظهر           

 االهتالكما إذا كان صايف الناتج احلدي لرأس املال من عىل  اعتامدا) نقطة زمنية
  f k  أكرب، أصغر أو ٌيساوي معدل اخلصم الزمني  هذا من جانب. من
(قيمة ر، وجود رغبة أقل لإلحالل الزمنيجانب آخ cعالية) تعني استجابة 
 /c cلفجوة بنيأصغر ل  f k  و  . 

نفرتض اآلن أن معدل الفائدة التوازين جيب أن ٌيساوي صايف الناتج احلدي من             
اإلهتالك r f k  ...العائد ( احلقيقيعن العائد  انهذا بدهيي ألن كالمها ٌيعرب

: )املتحصل عليه من وحدات السلع االستهالكية لنوعني خمتلفني من االستثامر
 .واالستثامر املايلاالستثامر اٌملنتج 
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إذا كان معدل الفائدة احلقيقي ٌمساويا أنه  Keynes-Ramseyتنص قاعدة            
سيتحقق املستوى األمثيل املستقر لالستهالك. من ناحية أخرى، معدل اخلصم الزمني 

عندما يكون تقييم السوق للمستقبل r أكرب من القيمة الذاتية للزمن معربا عنه
بـ  أو r : ك احلايل حدات االستهالسيفضل املستهلك التضحية ببعض و

 مساروسريتفع  بيل أعىلرأس املال لالستمتاع باستهالك مستق واستثامر عوائد
االستهالك 0c .  ،حيدث العكس عندما يكون تقييم السوق للمستقبل يف املقابل

أقل من القيمة الذاتية للزمن r  :ملستوى احلايل سيفضل املستهلك احلفاظ عىل ا
وبالتايللالستهالك فوق املستوى املستقبيل  0c .8  لكن ما هو مقدار تعديل

  واملستقبيل؟املستهلك ملسارات استهالكه بداللة الفجوة بني تقييم السوق الذايت 
 : Keynes-Ramseyقاعدة وفق            

 
1 cr
c c




 
 

 : والتي ٌتصبح           
cr
c

  
 

                                                 
دي لرأس املال من اإلهتالك أكرب من معدل اخلصم الزمني يعني هذا ختصيص جزء أكرب من إذا كان صايف الناتج احل - 8

يف املستقبل أعىل مما هو عليه يف احلارض. عىل عكس ذلك،  االستثامر) وسيكون االستهالكالناتج نحو االدخار (أو 
وستعمل  االهتالكناتج احلدي من يرتفع املسار الزمني لالستهالك إذا كان معدل التفضيل الزمني أعىل من صايف ال

    سينخفض االستهالك املستقبيل.الك احلايل وخفض االدخار (االستثامر) لزيادة االسته عىلاألمثلية  االسرتاتيجية
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يف ظل ثبات تفضيالت النفور النسبي من املخاطرة، و بوجود فارق بني            rو 
 سينمو االستهالك بمعدل أعىل بالنسبة للمستهلكني الذين حيملون قيمة أعىل من 
  cبام يتفق مع املناقشة أعاله. يف هذا اجلانب، يتمتع املستهلكون ذوي  

مسارهم نحو  ويقومون بتعديلمنخفض بمرونة إحالل زمنية عالية لالستهالك 
. حيدث العكس بالنسبة واملستقبيل للسوقبني التقييم الذايت املوجودة الفجوة 

ذوي للمستهلكني  مرتفع الذين بالكاد يقومون بتعديل مساراهتم لتغيري الفرق بني
 الزمني. وعامل اخلصمسعر الفائدة احلقيقي 

-Keynesعىل العموم، ٌتشكل معادالت حركية االستهالك أو ما ٌتعرف بقاعدة             

Ramsey نظاما 5 .8ملال (املعادلة (لالستهالك األمثيل مع معادلة خمزون رأس ا ((
 يتكون من معادلتني تفاضليتني غري خطيتني: 

   
 

f kc
c c

 


  

 

   k sf k n k    
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  مشكلة السوق الالمركزي أو التوازن التنافيس .3

رارات إن االقتصاد املخطط مركزيا الذي تم حتليله يف اجلزء السابق يتم اختاذ الق            
االقتصادية فيه من قبل املخطط االجتامعي الذي يفرض عىل األعوان اخلواص طريقة 
معينة لتخصيص املوارد ٌيمكنها أن تتحقق أيضا يف إطار آلية التوازن التنافيس يف 

 اقتصاد بدون حكومة. 
رس عند حتليل املشكلة بطريقة المركزية ينبغي النظر يف القرارات املنفصلة لأل           

 السوق التنافيس التوازين. وتفاعلهم يفاملنتجني) والرشكات ((املستهلكني) 
  . سلوك املستهلك1.3

ٌيفرتض وجود جمموعة من املستهلكني املتشاهبني (يف التفضيالت) يتمتعون           
ستهالك. ٌيعطى سلوك املستهلك جراء اال وٌيولدون منفعةبوحدة من العمل كل فرتة 

 نفعة التالية:دالة املوفق 
(5. 18)                            

0

t

t

U u c t L t dt






    
 :CRRAنفرتض اآلن دالة منفعة من نوع             

(5. 19)                              
1 1
1
cu c t





 



 

 :واخلصائص التاليةتستويف دالة املنفعة الرشوط             
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 املنفعة احلدية أكرب من الصفر:  -

    1
0, 0

1
c

u c t c c








   


  
 املنفعة احلدية متناقصة: -

    1 0, 0u c t c c       
 :Inadaتستويف رشوط  -

     
0

1 1lim ;lim 0
c c

u c t u c t
c c  

              
 

 كذلك:            
         1 1

0
lim ;lim 0
c c

u c t c u c t c     

 
              

ٌتعطى مرونة االحالل الزمني لالستهالك كمعكوس لدرجة النفور من             
 املخاطرة:

(درجة النفور من املخاطرة)                                 
   

 
 1

u c
c c

u c

c
c

c










 




 



    

 

              )                           (مرونة االحالل الزمني   
1 1c
c


 

  
 كذلك، ٌتعطى دالة نمو عنرص العمل:             

(5. 20)                                       0 , 0 1ntL t L L   
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–(يف شكل ملكية رأس املال أو كقروض من جانب آخر، حتتفظ األرس بأصول            

أي تداول  فيهاقتصاد مغلق ال ٌيوجد  ومع افرتاضالقروض السلبية ٌمتثل الديون). 
لكن يف هناية  أرس أخرى وَتقرتض منأن ٌتقرض  لألصول الدولية، ٌيمكن لألرس

تعمد األرسة النموذجية الحتساب الصايف الصفري للقروض يف حالة التوازن املطاف 
قابلني لإلحالل الكامل ) والقروضرأس املال ( ألنه من املفروض أن نوعي األصول

نفس معدل العائد احلقيقي (سعر الفائدة يتدفقا وفق  وجيب أنقيمة، كمخزون لل
احلقيقي r .( 

لدخل ) التي ٌتشري ل5. 21ملعادلة (ايود ميزانية األرس التنافسية وفق يتم عرض ق           
غري املستهلك املستخدم ملراكمة املزيد من األصول حيث Cزائدا االستهالك 

 X ٌيعادل دخل األجرالذي األصول أو االستثامر  قيمةتغري wLالعائد  زائدا
اٌملقابل للحفاظ عىل األصول rK بعبارة أخرى، ينص هذا القيد أن اإلنفاق عىل .

 عوامل اإلنتاج:  املتأيت منأن ٌيساوي الدخل جراء  واالستثامر جيباالستهالك 
(5. 21)                                     C X wL rX    

هذه املعادلة، نحصل عىل أقىص حد من قيد امليزانية الزمنية لنصيب خالل من            
 الفرد من االستهالك:

 
 

 
     

     
 

C t X t L t X t
w t r t

L t L t L t L t
  
 

(5. 22)     Xc w rx
L
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نعلم أن تغري نصيب الفرد من امتالك األصول            xي:ٌيساو 

2

Xd
XL XL XLx nx

dt L L

 
      

  
 

 ) نجد:5. 22باستبداهلا يف املعادلة (             
c x nx w rx    

احلصول عىل معادلة نصيب الفرد من تراكم األصول بناءا عىل  وعليه ٌيمكن           
 معادلة نصيب الفرد من قيد امليزانية:

(5. 23)                                x w rx c nx     
ٌيساوي زيادة نصيب الفرد من األصول جمموع عوائد اإلنتاج ناقصا نصيب            

يتم ادراجهم من فرتة  جلددعىل السكان ا وتوزيع األصولالفرد من االستهالك 
مشكلة األمثلية التي يطرحها  تتمثل، وبالتايلعدل نمو السكان). مألخرى (وفق 

 عظيم املنفعة حتت قيد امليزانية:املستهلك يف ت

   
1

0

1 0
1

n t

c

cMax L dt






 
  

  
  

xحتت قيد،                                           w rx c nx    
 هذه الصيغة يقوم املستهلك بخصم املستقبل بمعدلمن املهم التأكيد أنه وفق            

  تكامل تلك القيمة احلالية للمنفعة املرتاكمة خالل تلك الفرتة.الل ٌيمث، لذا 
م طريقة كام هو احلال بالنسبة حلل املخطط املركزي ملشكل األمثلية، يتم استخدا            

 للقيمة احلالية:  Hamiltonأسلوب حل بالتحكم األمثيل استعانة 
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1 1, ,
1
cH c x m m w rx c nx





 
      

 
حيث            n tH H  وٌمتثلmأصول املستهلك ٌمعربا عنه بالقيمة ظل  سعر

 احلالية.
 :)Maximinization Conditions(رشوط التعظيم             

MC1 :                                             
 

0

0
n t

H
c

c m

c m



 









 

  

 

حيث           c البد أن ٌيساوي عند أي نقطة زمنية  دية لالستهالك:ٌمتثل املنفعة احل
أصول املستهلك ٌمعربا عنه بالقيمة احلاليةظل سعر  mمنفعة احلدية لالستهالكلل-
 األفق الزمني. واالستهالك عربهذا الرشط هناك ختصيص كفء بني األصول وفق 

MC2  :                               
 

 

n t

n t

H x
m
x w rx c nx

H H x w rx c nx


 









   

 
     






 


 

 عادلة حركية االقتصاد (معادلة حركية متغري احلالة)ملالثاين التعظيم رشط ٌيشري             
هذه املشكلة، ٌيمثل متغري احلالة يف- x.نصيب الفرد من األصول 
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MC3 :                                             
 

   n t

Hm m n
x
H m n
x








   




   





 

أصول ظل تغري احلالة املشرتكة (سعر ٌتعرب املعادلة الثالثة عن معادلة حركية م            
املستهلك ٌمعربا عنه بالقيمة احلالية m.( 

 إىل: الية ٌمساوبالقيمة احل Hamiltonُيصبح حل            

     
1 1, ,
1

n tcH c x m w rx c nx


 



  

      
 

:                                                    و     H r n
x


 


 

                         لذلك:         n tm r n m n        
وألن            n tm   :باشتقاقها نحصل عىل 

            n t n tm n              
 :وعليه            

         n t n tm n r n m n             
 للتبسيط:             

     
 

n t n t r n

r n

  

 

   

  

 
 

 لالدخار األمثيل. Ramseyقاعدة  والتي ٌمتثل            
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كة ع سلوك متغري احلالة املشرتتباميكية نمو االستهالك البد أن نتلرشح دين           
 الزمن.  واشتقاقها بداللة

 نحصل عىل: MC1من            
 n tc     

 بمفاضلة هذه املعادلة بداللة الزمن، نحصل عىل:            
     

   

1

1

n t n t

n t

c n c c

c c c n

  

  

  

 

     

    

   

     

  


 

وألن             r n   :ٌيمكن إجياد معادلة نمو االستهالك 
       

     

     

 

1

1

1

1

1

n t n tc c c n r n c

c c c n r n c

c cr r
c c c

c r
c

   

  





 

 

 





      

   



 

       

     

              
    
 

 







 

) نظام معادلتني MC2متغري احلالة ( ومعادلة حركيةهذه املعادلة األخرية  شكلتٌ            
يفغري خطيتني  cو x: 

(5. 24)                           x w rx c nx      
(5. 25)                             1c c r 


    
 

  
MC4 :                                                 0

t
lim x t t
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أخريا الرشط الرابع للتعظيم ٌيعرف برشط العرضية الذي ٌيشري أن قيمة أصول            
األرسة النموذجية اٌملساوية للكمية x tر الظل بالقيمة احلاليةمرضوبة بسع t 

ة. يتطور سعر الظل عرب ينبغي أن تقرتب نحو الصفر مع اقرتاب الزمن نحو ما ال هناي
ملعادلةاالزمن وفق  r n   املعادلة نجد:  وبتكامل هذه 

   
 

        

   
 

0

0

0

0

0 0 0

0

t

t

r n d

n

r n d

t

c c

t c

 

 

 


 





   

  

   




 










 

باستبدال قيمة             t) بام ٌيساوهيا يف رشط العرضيةMC4:نحصل عىل ( 

   
 

00 0

t

r n d

t
lim x t c

 


   



    
  

 

 قيمة الصفر عندما يتحقق الرشط ذه املعادلة أو بلوغ هذه النهايةتتحقق ه           
  0r n  سواءا كان x tما تكون هناك مديونية). يف موجبا أو سالبا (عند

الواقع، ال ٌتوجد ٌأرس تنوي مراكمة األصول بمعدل أكرب أو ٌيساوي r للتفصيل يف .
سعر الفائدة ألرس اقرتاض كمية غري حمدودة وفق هذه النقطة، إذا كان بمقدور ا

السائد rن أشكال لعبة هناك حافز ملتابعة شكل مفPonzi ٌيمكن لألرسة احلصول :
عىل قرض لتمويل االستهالك احلايل ثم استخدام االقرتاض املستقبيل لتدوير املبلغ 
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ونظرا . )معدل الفائدةهذه احلالة، ينمو دين األرسة وفق يف (الفوائد  ودفع كلاألصيل 
ايف يف الوقت ضاالستهالك اإل أصل املبلغ ال يتم سداده عىل االطالق، يكون ألن

عىل متويل مستوى  التي تقرتض هبذه الطريقة قادرة األرسةوتكون فعليا احلايل جمانيا 
، ٌيفرتض وجود سوق ائتامين Ponziألبد. الستبعاد إمكانيات لعبة استهالك مرتفع ل

لتجسيد ذلك هو أن تكون القيمة  والقيد املناسبيفرض قيودا عىل حجم االقراض، 
 سالبة بشكل مقارب أو ما ٌيعرف برشط العرضية: يعني هذا احلالية لألصول غري

القيد أنه عىل املدى الطويل ال ٌيمكن لنصيب الفرد من األصول  x t أن ينمو
بمعدل أرسع من r n؛ أي ال ٌيمكن ملستوى الدين أن ينمو أرسع من rبالتايل و

 كام وصفناه سابقا. Ponziهذا القيد نوع التمويل الذي يأخذ شكل لعبة  يستبعد
  . سلوك الرشكات 2.3

 واحلصول عىلدخل العمل تقوم الرشكات بإنتاج السلع مقابل دفع األجور ملٌ             
تعظيم صاد ما لرشكة تنافسية يف اقت وهتدف أيدخل رأس املال. إيرادات من عوائد مٌ 

يتم التعبري عن سلوك تعظيم حجم إنتاجها.  واملستقبلية بداللةألرباح احلالية ا
 دالة اإلنتاج التالية: الرشكات وفق 

(5. 26)                                   1Y AK L   
 اإلنتاج النيوكالسيكية: وخصائص دالةتستويف دالة اإلنتاج رشوط             

 عوامل اإلنتاج موجب:الناتج احلدي ل -
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عىل  قادر املشكلة التي ٌتواجهها الرشكات فيام إذا كان مستوى إنتاجها تربز           
تتلقى الرشكات تدفقات صافية لإليرادات عىل شكل ، حيث يم أرباحها أم التعظ

 اإلنتاج: وتكلفة عواملالفرق بني الناتج  والتي ٌمتثلاألرباح عند أي نقطة زمنية 
(5. 27)                                 Y wL rK K      

 ادلة األرباح نجد:باستبدال دالة اإلنتاج بام ٌيساوهيا يف مع            
1AK L wL rK K      

قيمتعظيم نصيب الفرد من األرباح وفق تعمل الرشكة التنافسية عىل             rو 
 w :معطاة 
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Max L Ak w rk k       
 :" Conditions Maximizing itProf" ٌتعطى رشوط تعظيم األرباح يف الرشكة      

PMC1 :                                
0

0

L

Ak w rk k
L





 







    


 

نحصل عىل             w: 
 

   
   

 

1

1

w Ak r k

f k r k

f k kf k

w Ak kAk
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 ا يعني أن: م            
   1 1Yw Ak y

L
 

    


 
ألول للرشكة يف توازن السوق التنافيس أن األجر احلقيقي ٌيشري رشط األمثلية ا            

البد أن ٌيساوي الناتج احلدي لعنرص العمل مرتبطا بقيمة k . 
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هتالك ٌيساوي الناتج دل اال أن معدل الفائدة زائدا معُيشري رشط األمثلية الثاين            
احلدي لرأس املال مرتبطا أيضا بقيمة k. 

  . رشط التوازن 3.3

بدأنا حتليل مشكلة األمثلية يف ظل سوق المركزي بدراسة سلوك األرس            
التنافسية التي ٌتواجه سعر فائدة rو معدل أجر ٌمعطى wج ، ثم قمنا بإدرا
رشكات تنافسية ٌتواجه أيضا قيم rو wنقوم اآلن بدمج سلوك األرس معطاة .

 هيكل توازن السوق التنافيس. والرشكات لتحليل
زانية يف االقتصاد ككل: ٌتقسم يف حالة التوازن، ٌيمكن حتديد قيد جديد للمي           

 :والديون املستحقةاألصول اإلمجالية يف االقتصاد إىل خمزون رأس املال 
     X t K t D t  
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بالنسبة القتصاد مغلق بدون تدخل احلكومة عىل املستوى الكيل، جيب أن            
اد ككل ألن الدين ٌيساوي إمجايل أصول املستهلكني فقط خمزون رأس املال االقتص

   9املستوى الكيل): والقروض عىليتم إلغاء الديون (الصفر ٌيساوي 
 
   

0D t

X t K t




 

 نصيب الفرد:  وعليه بداللة           
       ;x t k t x t k t   

 :))5 .24(املعادلة (ٌيمكن التعبري عن قيد ميزانية املستهلك              
k w rk c nk    

باستبدال            wبام ٌيساوهيا وفق PMC1  : 
 

 

k Ak r k rk c nk

k Ak k c nk
k Ak c n k













       
   

   






 

 عىل ذلك، يتم احلصول عىل قيد ميزانية االقتصاد ككل بداللة نصيب الفرد:             
(5. 28)                 k f k c n k     

                                                 
جعل - 9   x t k tلكه شخص ما يف االقتصاد. عىل وجه خاص، ن كل خمزون رأس املال جيب أن يممهم جدا أل

أما إذا تعاملنا مع اقتصاد مفتوح ، تالك كل خمزون رأس املال املحيلصاد مغلق جيب عىل السكان املحليني اميف ظل اقت
عىل أسواق رأس املال الدويل، ستظهر فجوة بني kو x.ٌمتثل صايف دين البلد األم اجتاه األجانب 
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خمزون رأس ملورد يف االقتصاد ككل: ٌيساوي تغري قيد ا) ل5 .28( عادلةشري املتٌ            
الناتج ناقصا االستهالك مع األخذ بعني االعتبار كمية رأس املال الواجب إىل املال 

 .والنمو السكاين االهتالكاستبداهلا جراء 
) عن العالقة األساسية التي ٌحتدد تطور5 .28ٌتعرب املعادلة (            kو y f k 

لكن حلد اآلن مل نتمكن من اجياد معادلة ٌحتدد تطور، عرب الزمن cعرب الزمن بداللة 
 kأو y.  دد تطورإذا استطعنا الكشف عن معادلة تفاضلية أخرى ٌحت c  إىل)

 فبإمكاننا دراسة الديناميكية الكلية لالقتصاد.))، 5 .28جانب املعادلة (
، تم تقديم تلك العالقة املفقودة بافرتاض ثبات Solow-Swanيف نموذج             

ضمنيا دالة استهالك خطية والذي يعنيمعدل االدخار  1c s y  لكن بداللة ،
أمثلية األرس ينمولوك معقد ملعدل االدخار ألنه وفق النموذج احلايل يظهر س c وفق

ٌيمكن إجياد املعادلة التفاضلية اجلديدة ). عىل هذا األساس، 5. 25ملعادلة (ا
 :PMC2 تهالك وفقلالس

1r Ak   
 )) نحصل:5 .25دال هذه القيمة يف معادلة نمو االستهالك (املعادلة (باستب            

(5. 29)                                1 1c Ak
c
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) نظاما يتكون من معادلتني 5 .28ٌتشكل هذه املعادلة إىل جانب املعادلة (           
تفاضليتني يف cو k .النظام إىل جانب الرشط األويل وبداللة هذا 0k ورشط

املسارات الزمنية لـ "، يتم حتديد العرضية cو k". 
1rوباستبدال             Ak   ، رشط العرضية:ٌيمكننا إعادة كتابة 

     1

0

0 exp 0
t

t
lim k t Ak n d   



  
     

   
 

عىل رشط عرضية جديد يعني ضمنيا (بشكل مسبق يتم حصلنا هبذه الطريقة،            
اثباته الحقا) أن kيقرتب نحو حالته املستقرة الثابتة k كام رأيناه يف نموذج

Solow-Swanلوغ وضعية احلالة املستقرة يتطلب أن ٌيصبح صايف الناتج ، لكن ب
قيمة العائد يف احلالة املستقرة( احلدي لنصيب العامل من رأس املال f k   (

أكرب من معدل نمو رأس املال K معدل النمو يف احلالة املستقرة (مساويا
السكاين n أو (  1 0A k n    . 

  والديناميكية االنتقاليةالحالة املستقرة األمثلية  .4

ٌيقدم هذا النموذج سواءا بطريقة حل مشكلة املخطط أو حل مشكلة السوق            
الالمركزي نظام معادالت تفاضلية غري خطية تصف ديناميكية رأس املال 

 صيب الفرد.ن واالستهالك بداللة
مركزية يف التحليل ألن صل دوال األرس عن الرشكات ليست نقطة الحظ أن ف          

أعطى  والرشكات التنافسيةبناء نموذج قائم عىل اقتصاد المركزي يفصل بني األرس 
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ت (توظيف أفراد نفس النتائج يف بيئة بديلة تلعب فيها األرس نفس أدوار الرشكا
إنتاجدالة األرسة كعامل وفق  f k (إمجايل اإلنتاج البد أن ٌيوزع  وحتت قيد) املورد

) مع هدف تعظيم دالة املنفعة. إذن، ٌيمكننا ختيل اقتصاد واالستثامربني االستهالك 
ت تحقيق املصلحة العامة) ٌحيدد خيارابل خمطط اجتامعي صالح (يسعى لمدار من ق

 منفعة األرسة النموذجية.  ى لتعظيمويسعاالستهالك بمرور الزمن 
اخلصم الزمني، نفس دالة معدل ( ٌيفرتض أن املخطط حيمل نفس التفضيالت             

مشكلة األمثلية نفسه بداللة  حلويكون قيد املورد االمجايل  وٌيقيد بنفس) املنفعة
تاتورية االجتامعي اخلًري الذي يملك سلطة ديك وألن املخططاالقتصاد الالمركزي. 

باملعنى الذي يتلقى فيه كل شخص عىل قيد احلياة نفس ( "Paretoأمثلية "سيحقق 
القدر من املوارد بحيث ال ٌتوجد هناك طريقة لزيادة مستوى منفعة مستهلك ما دون 

فإن النتائج املتحصل عليها بداللة االقتصاد  ،)تقليل مستوى مستهلك آخر
 أيضا.  "Paretoأمثلية "الالمركزي البد أن تبلغ 

، ملعادالت متساوية يف كال احللني، هذه ا)5 .1(كام ٌيمكن رؤيته من اجلدول             
يكمن الفرق بني معادالت املخطط املركزي أهنا تعتمد صيغ عامة  لكن مع ذلك

حني يفرتض حل السوق الالمركزي أشكاال دالية معينة  واملنفعة يفلدوال اإلنتاج 
) هي دوال 5 .29) و (5 .28: هذا يعني أن املعادالت (املنتجنيولسلوك املستهلكني 

 .وإنتاج معلومةمنفعة 
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فإننا نعلم  Solow-Swanنفس خصائص نموذج  يتشاركRCK بام أن نموذج             
ٌمسبقا أن بلوغ اقتصاد هذا النموذج وضعية احلالة املستقرة يعني ضمنيا نموا صفريا 

يف ظل غياب التقدم  الناتج) ملال، االستهالك ورئيسية (رأس اللمتغريات ال
0cالتكنولوجي: k  مع بقاء مستويات االستهالك، رأس املال و الناتج بداللة

تنمو املتغريات الكلية بنفس معدل نمو ك مع ذل، نصيب الفرد ثابتة عرب الزمن
السكان n. 

  .RCK املعادالت التفاضلية لنموذج نظام). 5. 1الجدول (
  حل السوق الالمركزي  حل املخطط املركزي

من خالل تعظيم دالة املنفعة الزمنية للعون 
النموذجي حتت قيد امليزانية، من املعادالت 

 ) نحصل عىل: 5. 17) و (5. 8(
   k f k c n k    
   

 
f kc

c c
 


  


 

ركزي، ٌتعظم األرس منفعتها حتت يف السوق الالم
قيد امليزانية الزمنية، يف حني ٌتعظم الرشكات 
أرباحها حتت قيد تكنولوجيا اإلنتاج. يف التوازن، 

 ) نحصل عىل:5. 29) و (5 .28من املعادالت (
 k Ak c n k     
  1 1c Ak

c
  


      

 

 
حيث   

 
u c

c c
u c

 


  


لكن البد أن نشري ، ، نحصل عىل نفس نظام املعادالتا احلالتنييف كلت.

رغم أن كلتا النتيجتني يتم احلصول عليهام من رشط التعظيم الزمني إال أن القيود ختتلف حسب 
املبينة  اإلنتاجودالة احلالة. أخريا، ختتلف املعادالت املقدمة أيضا بناءا عىل الشكل الدايل لدالة املنفعة 

 ).5. 29) و (5. 28دلتني (ملعااوفق 
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) 1لدينا عالقتان أساسيتان تصفان التطور الزمني لالقتصاد: (أصبح اآلن            
) Solow-Swan)) نصيب الفرد من رأس املال (نموذج 5 .8( قانون حركية (املعادلة

(املعادلة  Keynes –Ramsey) قاعدة 2التي ٌمتثل اآلن قيدا يف مشكلة األمثلية؛ (
)) لنصيب الفرد من االستهالك التي ٌمتثل حال ملشكلة األمثلية باإلضافة إىل 5 .17(

  10رشط العرضية.

البد أوال إظهار أن معدالت نمو            kو c يف احلالة املستقرة ٌتساوي الصفر
: ليكنSwan-Solowنموذج كمتاما  k

 و c
  معدالت نمو نصيب الفرد من

رأس املال و االستهالك يف احلالة املستقرة عىل الرتتيب. يف احلالة املستقرة، تعني 
 ) ضمنيا أن: 5. 8املعادلة (

    k
c f k n k k      

 بمفاضلة هذه املعادلة بداللة الزمن نجد أن:             
   k

c k f k n   
     
 

                                                 
قف يتعلق بالقوى الدافعة للنمو االقتصادي يف احلالة املستقرة ال تتو فيام Swan-Solowكزية لنموذج إن اآلثار املر  -  10

نمو كفاءة العمل (التقدم التكنولوجي) يبقى  دخار حمددا ذاتيا، فحتى عندما يكون االعىل افرتاض ثبات معدل االدخار
ال ُتؤثر االفرتاضات اخلاصة بمعدل االدخار يف نموذج ، وبالتايلناتج لكل عامل. ملصدر الوحيد للنمو املستمر يف ا

RCK  عىل نتائج حتليلنا لوضعية احلالة املستقرة (معدالت النمو عند وضعية توازن االقتصاد عىل املدى الطويل) ألهنا
ن أن تعتمد حرصيا عىل معدل التقدم التكنولوجي. مرة أخرى، يتوقع هذا النموذج أن السياسات االقتصادية ال ٌيمك

  . "لرأس املالاملتناقصة احلجم عوائد  " والسبب هو قانون القصري،املدى  يفٌتؤثر يف النمو االقتصادي إال 
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عبري املوجود داخل اإلطار موجبا جيب أن تتحقق يف احلالة املستقرة. ٌيصبح الت           
البد أن حتمل رشط العرضية ووفق  k

 و c
 نفس اإلشارة: إذا كان 0

k
   

kسيتجه ا يعني أنم 0
c
   تتناقض مع  وهي نتيجة) 5 .17عادلة (املوفق

فكرة وجود إشارة واحدة لـ k
 و c

 . إذا كان 0
k
  0سيتجهkو 

 f k  ا يعني أنم 0
c
   أيضا تتناقض  وهي نتيجة) 5. 17ملعادلة (اوفق

مع فكرة وجود نفس اإلشارة لـ k
 و c

  .الوحيد املمكن هو  ، االحتاملوبالتايل
أن 0

k c
   وعليه 0

y
   لذلك، تتوافق هذه النتيجة مع معدالت نمو .

الذي يفرتض معدل  Solow-Swanاحلالة املستقرة املتحصل عليها يف إطار نموذج 
 .وحمدد خارجياادخار ثابت 

نصيب  واالستهالك بداللةيف احلالة املستقرة، ال تتغري مستويات رأس املال            
 التفاضلية بشكلها العام كاآليت: املعادالتوٌتصبح الفرد 

(5. 30)                                 0c f k       
(5. 31)                                 0k f k c n k        

 احلل الالمركزي:  وبداللة معادالت            
(5. 32)                               10c Ak         
(5. 33)                               0k Ak c n k         

تصف معادلة حركية االقتصاد منحنى هنديس يف فضاء             ,c kٌحتدد قيمة c يف
 احلالة املستقرة:
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   c f k n k     
 : وتستويف           

   

 
2

2 0

c f k n
k
c f k
k












   

 



 

توافق مع معدل نمو صفري ملخزون رأس املال. بعد تكل نقطة يف هذا املنحنى           
)، يتم التعبري عن احلالة Keynes –Ramseyإضافة رشط آخر لألمثلية (قاعدة 

املستقرة األمثلية بداللة مستويات نصيب الفرد من االستهالك c ورأس
املال k  . 

) مستوى 5 .31: حيث ٌحتدد املعادلة (وفقطٌيمكن رؤية حالة مستقرة وحيدة             
) ٌحيدد مستوى 5 .30ملعادلة (ا والذي وفقب الفرد من رأس املال وحيد ملخزون نصي

ة وحيدة هناك حالة مستقرة أمثلي ومن ثماحلالة املستقرة األمثلية لالستهالك، 
 11.وفقط

وقعاته ، من املهم التعرف عىل تSolow-Swan   مثل نموذج RCKيف نموذج             
ملتغريات الرئيسية يف النظام عىل طول مسار االكمية حول سلوك معدالت نمو 
                                                 

املحدد الرئييس لـ -  11 k  ملعادلةاوفق   f k     الذي جيعلاملتناقصة هو عوائد احلجم f kة دال
متناقصة بشكل مقارب لـ k.  ،ضمن رشوط تأكثر من ذلكInada )   0 , 0f f    (  حتقق هذه

املعادلة عند قيمة k  ووحيدة فقطموجبة.   
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ية االنتقالية من الوضعية األويلالديناميك    0 , 0c k إىل احلالة املستقرة ,c k  .
رشط العرضية الديناميكية االنتقالية ) باإلضافة ل5. 31) و (5 .30تصف املعادالت (

لالقتصاد نحو حالته املستقرة، أو مسار ,c k لقيم    0 , 0c kمعطاة . 
  . مسار االستهالك 1.4

نبدأ أوال بدراسة منحنى            0c  التي ٌتقسم الفضاء5. 30ملعادلة (اوفق ( 
 ,c kهندسيا خطا موازيا للمحور العمودي عند 5. 30ٌمتثل املعادلة (. إىل منطقتني (

قيمة احلالة املستقرة لنصيب الفرد من رأس املال k k -حعند هذه النقطة ٌيصب 
   f k    5. 1( (أنظر الشكل(.( 

عند النقطة           k kالتي يتحقق فيها   f k     ٌيصبح معدل الفائدة
يف احلالة املستقرة  f k  ٌمساويا معدل اخلصم الزمني و يتحقق / 0c c  

و بشكل مستقل عن cالذي يكون ثابتا عند هذه القيمة لـ k . 
نصيب الفرد من صيب الفرد من االستهالك بداللة تغري ملعرفة سلوك تغري ن            

 رأس املال، نقوم باالشتقاق التايل: 
  21 0c c A k

k
 




 



 
ختربنا إشارة االشتقاق أنه كلام ارتفع نصيب الفرد من رأس املال يتغري نصيب             

االستهالك. ٌتشري األسهم  وينخفض مستوىستهالك بشكل متناقص الفرد من اال
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جتاه حركيةال c :عىل يسار 0c ون الناتج احلدي لرأس املاليك f k أكرب
من f k  الدالةلذا تكون   f k     االستهالك. وعليه سيزيدموجبة 

 
 االستهالك. ). حركية5. 1الشكل (

احلالة املستقرة حيدث هذا عندما يكون خمزون رأس املال أقل من مستواه يف            
األمثلية k k  (األسهم تتجه نحو األعىل يف هذه املنطقة) ،نمو  وٌيصبح معدل

االستهالك أعىل كلام كان kأدنى من k . عندما يكون خمزون حيدث العكس
ة املستقرة األمثليةرأس املال أعىل من مستواه يف احلال k k) أي مستوى رأس

املال عىل اجلانب األيمن من 0c ( ، خفاض مستوى االستهالك بمعدل انما يعني
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أعىل كلام حترك خمزون رأس املال أبعد عن مستوى احلالة املستقرة األمثلية (األسهم 
 نطقة).تتجه نحو األسفل يف هذه امل

  . مسار رأس املال2.4

واالستثامر ) عن الفرق بني دالة نصيب الفرد من الناتج 5. 31ٌتعرب املعادلة (           
لعامل اجلدد. كذلك، صالح ال ورأس املالنحو استبدال رأس املال اٌملهتلك  اٌملوجه

من نقطة ينطلق املنحنى ( القطع املكافئ وهلا شكلٌتعطى دالة اإلنتاج أهنا مقعرة 
األصل 0k ا يعنيم 0c ( . دالة اإلنتاج رشط تستويفInadaزيادة : مع k ،

ٌتساوي (النقطة القصوى يصل الناتج احلدي حلد أقىص   f k n   (  ثم يبدأ
 ).)5 .2(يف االنخفاض (أنظر الشكل 

التوليفة منحنى القطع املكافئ ٌيظهر            ,k cالتي تستويف رشط 0k  يف
). بعبارة أخرى، ٌيعطى مستوى5. 31املعادلة ( cٌيساوي   f k n k  ما

جيعل 0k  ، قيمةوتكون cمتزايدة يف kحتى يتحقق الرشط: 
   f k n    

الفائدة  معدلوٌيساوي  عند قمة املنحنى)(            f k   معدل نمو مستوى
"القاعدة الذهبية لرأس املال" nألنه يبلغ أقىص مستوى لـ  c ،يف احلالة املستقرة

 ثم ٌتصبح متناقصة بعد ذلك.
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  رأس املال. ). حركية5. 2الشكل (

ملعرفة مسار رأس املال نحتاج معرفة كيفية تفاعل تغري نصيب الفرد من رأس             
 ستهالك، نقوم باالشتقاق: املال مع تغري نصيب الفرد من اال

1 0k
c


 



 

ك يتناقص تغري خمزون رأس املال ٌختربنا عالمة االشتقاق أنه مع زيادة االستهال            
مستوى خمزون رأس املال. ٌتظهر األسهم يف الشكل اجتاه حركيةو k: عندما يتجاوز 

 cاملستوى الذي جيعل 0k  )أي مستوى استهالك فوق منحنى 0k  (
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يكون   c f k n k   يقلل خمزون رأس املال ألنمما 0k   تتجه)
 ي مستوى استهالك حتت. يف املقابل، عند أاألسهم نحو اليسار يف هذه املنطقة)

 0k سيزيد خمزون رأس املال ألن   c f k n k  و 0k  تتجه)
). عىل هذا األساس، يكون )5. 2( (أنظر الشكل األسهم نحو اليمني يف هذه املنطقة)

معدل تراكم رأس املال أكرب كلام ابتعد أسفل منحنى 0k عندما  وحيدث العكس
يكون فوق املنحنى حيث ينخفض رأس املال ألن االستثامر أصبح أقل مما هو الزم 

 الستبدال حجم رأس املال اٌملهتلك.
  . مخطط املرحلة 3.4

املستقرة تبوضع الرسوم البيانية للحاال             kو c معا يف نفس البيان
) الذي ٌيظهر )5. 3( (الشكل "Phase Diagramخمطط املرحلة "نحصل عىل 

حمددات قيم احلالة املستقرة ,c k -األسهم اآلن الجتاه حركية ُتشري kو c 
وضععىل يسار امل معا. 0c وفوق املوضع 0k يرتفع cينخفضو k 

األسهم يف املناطق الثالثة ( وإىل اليساراألسهم متجهة نحو األعىل  َتظهروبذلك 
نياتاألخرى يف املخطط تعتمد عىل نفس املنطق). عند منح 0c و  0k  يتغري

إحدى املتغريين فقط: عىل سبيل املثال، عىل خط 0c فوق املنحنى  0k يكون 
 cثابتا و k ٌظهر السهم اجتاها نحو اليسار.منخفضا و عليه ي 
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  .واالستهالكاملرحلة لحركية رأس املال  ). مخطط5. 3الشكل (

وألن منحنيات            0k c  ثالثة مرات، هذا يعني وجود ثالثة  طعاتتق
حاالت مستقرة: احلالة األوىل هي نقطة األصل 0c k ستقرة الثانية ، احلالة امل

املرتبطة بالتوليفة ,c k  عند النقطة)E(  ،والثالثة التيالتي ال حيدث عندها حركية 
تتضمن خمزون رأس مال موجب 0k  لكن بمستوى استهالك سالب. يف هذا

 غري مهم يف هذا التحليل.، هنمل حل نقطة األصل ألنه اإلطار
تطور )5. 3(ظهر الشكل يُ              ,c k رشط األمثلية الزمنية  والتي حتققعرب الزمن

واالستهالك بالنسبة إىل الناتج  رأس املال ومعادلة حركية)) 5. 17لألرس (املعادلة (
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قيم)) وفق 5. 8املعادلة (( ,c k.يتم افرتاض خمزون رأس املال األويل أولية معطاة 
  0kةمعلمة خارجية عن النموذج، لكن البد من حتديد قيمة أوليك  0c 

 بشكل ذايت.
: نفرتض أن)5. 4( لشكلايتم رشح هذه الفكرة وفق               0k k  ، ُظهر ي

هذا الشكل مسار ,c k قيم خمتلفة ملستوىوفق  0c ،األويل. أو بعبارة أخرى
ماذا سيحدث لديناميكية ,c k عند كل نقطة زمنية 5. 17) و (5 .8ملعادلتني (اوفق (

قيم حمددة لـوفق   0c c؟ إذا وقع  0cفوق منحنى 0k  )عند النقطة 
A(يكون 0c و 0k األعىل و عىل  نحويتحرك االقتصاد بشكل مستمر و

أين يقعBيسار املخطط. عند النقطة  0cعىل منحنى 0k  يبدأ االقتصاد
التحرك مبارشة نحو األعىل يف فضاء ,c kبعد ذلك ٌيصبح 0c و 0k  مرة ،

. إذا بدأ االقتصاد أسفل بقليل حتت وإىل اليسارألعىل أخرى يرتفع االقتصاد نحو ا
منحنى 0k  )النقطةc (يبدأ 0k لكن بشكل ضعيف (ألن k دالة تابعة

لـ k (ويكون 0c  وإىل اليمنييف هذه احلالة يتحرك االقتصاد بداية نحو األعىل ،
لكن بعد قطعه منحنى 0k ٌيصبح 0k يسلك االقتصاد مسارا  ومرة أخرى

لزيادة cوخلفض kة. عند النقطDيظهر مستوى أويل منخفض جدا لـ c و
ٌتصبح 0c و 0k وألن)، 5. 17ملعادلة (ابداية وفق يف ال c  يتناسب طرديا

مع cا يكونعندم cصغريا كذلك c مستوىويبقى c ويتجه االقتصادصغريا 



          اذج النمو االقتصادي    310
 

 

بمسار يقطع خط 0c بعد هذه النقطة ٌيصبح ، 0c ويبقى 0k  وعليه 
 .وباجتاه اليمنياالقتصاد بمسار هبوطي  يتحرك

 
).سلوك5. 4الشكل ( cو k قيم أولية مختلفة لـوفق c.  

و ألن            cو k لـ دالتان تابعتان cو k،  ٌتوجد هناك نقطة حاسمة تقع بني
عندها ينطلق االقتصاد من مستوى أويل أمثيل ) يف املخططFالنقطة(Dو Cالنقطتني

هناك احتامالن . يف الواقع، )Eالنقطة( فيها بمسار نحو نقطة ثابتةلالستهالك يقرتب 
الستهالك ممكنان النطالقة االقتصاد من وضعيتني أوليتني خمتلفتني لنصيب الفرد من ا
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 عند أي مستوى استهالك فوق هذا املستوى األمثيلأوال، : عن هذا املستوى احلاسم
ٌيقطع منحنى) Cالنقطة( 0k قبل بلوغ منحنى 0c  ،به  وينتهي االقتصاد

 املطاف يف مسار يرفع االستهالك بشكل مستمر عىل حساب انخفاض رأس املال.
 يتم بلوغ منحنى) Dالنقطة( إذا كان االستهالك أقل من املستوى احلاسمثانيا، 

 0c  املال.  وتصاعديا لرأسمسارا هبوطيا لالستهالك  ويسلك االقتصادأوال
سيقرتب ) Fالنقطة( هذا املستوى األويل احلاسمريا، إذا أصبح االستهالك مساويا أخ

بقييٌ Eاالقتصاد بمسار نحو النقطة cو k.ثابتني 
)، لكن هل هذا 5. 17) و (5. 8كل هذه املسارات املختلفة تستويف املعادلتني (            

ألهنا ال  "ال"يعني أهنا كلها مسارات ممكنة نحو التوازن الديناميكي؟ اجلواب هو 
الرشط الذي حتقق فيه األرس قيد امليزانية دون أن حيمل ( ها رشط العرضيةتستويف كل

رشط العرضية يتم حتديد أي مسار يصف سلوك . وفق )خمزون رأس املال قيام سالبة
 االقتصاد نحو التوازن الديناميكي.

دخار جد منخفضا لٌيبقي يكون معدل اال، Fإذا انطلق االقتصاد فوق النقطة            
اجلديد منحنى املسارويقطع ، Eاالقتصاد يف مسار الثابت عند النقطة 0k  

فيهاٌيواصل ل cاالرتفاع بشكل مستمر عىل حساب انخفاض k ،ويلتقي هذا 
ار باملحور العمودي يف زمن حمدد عند النقطةاملس 0k  عىل )5. 8ملعادلة (اوفق .

ذلك، حتقق الرشط 0 0f يعني ضمنيا أن 0y وعليه يقفز c هبوطيا نحو
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خمزون رأس ( )5 .8ملعادلة (االدرجة األوىل وفق ة. انتهاك رشط الصفر عند هذه النقط
ي ينطلق من مستوى استهالك يعني ضمنيا أن املسار الذ) مال سالب غري ممكن

االستهالك األويل األمثيل يتجاوز  0c.ال ٌيمثل التوازن الديناميكي األمثيل 
معدل االدخار األويل عاليا جدا يكون ، Fأما إذا انطلق االقتصاد حتت النقطة            

سيقطع املسار خطو 0c  ينخفض بعد التقاطع، و cو ٌيواصل k االرتفاع
افئ مع املحور كالنقطة التي يتقاطع فيها منحنى القطع امل نحوليقرتب االقتصاد 

الحظ أن(األفقي kيرتفع أعىل من قيمة القاعدة الذهبية Goldk(و بالتايل ٌيصبح ، 
 f k  أقل من n بشكل رتيب و  ينتهك بذلك هذا املسار رشط العرضية الذي

ا أن األرس ٌتبالغ يف االدخار و لن تكون قادرة عىل رفع منفعتها إذا مل ترفع يعني ضمني
املسارات التي تقع حتت ال ُمتثل هبذا املعنى يف الفرتات األولية.  مستويات استهالكها

مستوى االستهالك األويل األمثيل  0cوضعية التوازن األمثيل يف االقتصاد .
سيقرتبFانطلق االقتصاد عند النقطة أخريا، إذا kنحو kو يقرتب rنحو 

 ،و عليه املسار الذي ينطلق عندF)لة مستقرة موجبة ذات ااملستقر املؤدي حل
 التوليفة ,c k (.هو املسار الوحيد املمكن لبلوغ التوازن الديناميكي األمثيل 

بالنسبة ألي مستوى أويل موجب لـ            kهناك مستوى أويل وحيد لـ c ٌحيقق
 ورشط أالرأس املال، قيد ميزانية األرس  ديناميكية خمزون، لألرساألمثلية الزمنية 

يكون kسالبا. ٌيعرف املسار الذي جيعل هذا املستوى األويل األمثيل لـ c كدالة
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تابعة لـ k مسار الرسج املستقر "بـPath-Saddle Stable"  الذي ٌيمثل هندسيا
واحلالة املستقرةخطا مائال يمر عرب نقطة األصل  ,c k  ،ٌيظهر اقرتاب  وهو مسار

االقتصاد (مساره االنتقايل) نحو حالته املستقرة األمثلية إذا بدأ من قيم أولية حمددة 
للتوليفة ,c k.12 

التوازن الديناميكي مسار الرسج املستقر بخط ذات سهمني متعاكسني: يتبع            
 نفرتض أن اقتصادا ما ينطلق بمستوى ابتدائي لنصيب الفرد من الدخل يستويف رشط

  0k k من االستهالك ونصيب الفرد  0c c 5 .5(الشكل كام ٌيظهره( ،
املسار الثابت (ترتفع قيمفإن االقتصاد يتبع  ,c k عىل طول مسار الديناميكية

االنتقالية) نحو توليفة احلالة املستقرة األمثلية ,c k عند النقطةE . هذا املسار
التصاعدي لـ kدةيعني أن معدل الفائ rولية ينخفض بشكل رتيب من قيمته األ

  0f k  نحو قيمته يف احلالة املستقرة  ،يعني املسار املتناقص لـ إذن r 
ستهالك) ضمنيا أن معدل نمو نصيب الفرد من اال5. 17ملعادلة (اوفق  /c c 

 وجود مستوى بعبارة أخرى، أو ب نحو الصفر يف احلالة املستقرةينخفض بشكل رتي
  0kمنخفض يعني مستوى  0yومستوى أويل منخفض /c c.مرتفع 

                                                 
قريب خطي نحو احلالة املستقرة يف ثبات ميزة مسار الرسج بتحويل نظام املعادالت الديناميكية عىل شكل تإيتم  - 12

 القسم اخلاص باستقرار النظام يف هذا الفصل.
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  ملستقر.الرسج ا ). مسار5. 5الشكل (

  ورسعة التقارباستقرار النظام  . 4.4

) ديناميكية5. 29) و (5. 28ن (اتصف املعادلت             kو cكدوال تابعة لـ  k 
و c.لالقتصاد  ار الكمية للديناميكية االنتقاليةإحدى الطرق املستخدمة لتحليل اآلث

استبدال هذه املعادالت غري اخلطية بتقريب خطي لوغاريتمي  ينحو احلالة املستقرة ه
 حول مسار احلالة املستقرة.

حل مشكلة السوق الالمركزي، نستطيع كتابة نظام كام ٌيمكن رؤيته وفق            
 املعادالت كاآليت: 
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         1k cAk n
k k

    
 

  1 1c Ak
c

  


      
 

 
 خلصائص املبينة سابقا، ٌيمكن التعبري عن هذه املعادالت كام ييل:اوفق             

   

    

1 log log log

1 log

log

log 1

k c k

k

d k A n
dt

d c A
dt







  


  

 

   

     
 

 


 

 :نصيب الفرد ثابتان واالستهالك بداللةيف احلالة املستقرة، يبقى رأس املال             
log log 0d k d c
dt dt

  
 مع حتقق رشط احلالة املستقرة، نجد:           

   
 

1 loglog log

1 log

kc k

k

A n

A







 


 



 

 

  




 


 

باستبدال             1 log k   :بام ٌيساوهيا يف املعادلة األوىل 
 

 

 

log log

1

c k A n
A

n

n
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اللوغاريتمي وفق  بالتقريب اخلطي يتم التعبري عن هذه املعادالت التفاضلية           
حول قيم احلالة املستقرةTaylor طريقة ,k k c c   يتم عرض نتائج التقريب.

 اخلطي عىل شكل املصفوفة الديناميكية التالية:

11 12

21 22

log
log log

log log log

d k
J J k kdt
J Jd c c c

dt





 
    

         
  

 

 حيث:           
   

    

1 log log log

1 log

log

log 1

k c k

k

d k A n
dt

d c A
dt







  


  

 

   

     
 

 


 

¨ ,

t t

t t

k k c c

k k
k cJ
c c
k c   

  
   
  
   

 

 
 

 كاآليت:  )Jacobian )ijJنحصل عىل عنارص املصفوفة             
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 11Jالعنرص 
   

    

       

1 log log log
11

,

1

1 1

log 1
log

1

k c k

k k c c

d d kJ A
d k dt

cA k
k

cA k A k
k





 







  

 

  

 

 


    


       

   

   

 

 

 يف احلالة املستقرة:             
     1 cA k n

k





 
   

 :وعليه            
     1

11J A k n


 
    

نذكر أن               1
A k




 وفق والذي ٌيساويدي لرأس املال ٌيعرب عن الناتج احل 
 PMC2  إىل r  ،وعليه: 

   11J r n     
يف احلالة املستقرة ٌيصبح الناتج احلدي لرأس املال ٌمساويا            : 

   
 

11J n

n

  



   

 
 

 12Jالعنرص 
log

12
,

log
log

c
k

k k c c

d d k cJ
d c dt k
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 ٌيمكن احلصول عىل:11Jبداللة            
   

 

   

 

1

12

1
0

A kcJ n
k

n

n
h







 



   



 

     


   

  
   

 

 21Jالعنرص 
   

  

  

1 log
21

,

log 1 1
log

11

1
0

k

k k c c

d d cJ A
d k dt

A
A

 


   
 

  






 

 

 

          

  
   

 
  

    
 





 

 22Jالعنرص 

22
,

log 0
log k k c c

d d cJ
d c dt   

    
 

يف النظام، نجد معدالت  Jacobianباستبدال هذه القيم األربعة للمصفوفة            
 نمو kو c: 

 
log

log / log
log 0 log / log

d k
n h k kdt

d c c c
dt
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 :أو  
    

 

log log / log log / log

log log / log

d k n k k h c c
dt

d c k k
dt





 



  

 
 

هذا النظام اجلديد خطي يف لوغاريتم كل من            kو c.13 تتكون املصفوفة
Jacobian إمكانية  فقط من املعلامت اهليكلية للنظام. تتمثل ميزة التقريب اخلطي يف

لمسار األمثيل لـاالستفادة منها للوصول ل kو c يف نموذجRCK ،لكن مع ذلك 
تظهر هناك عيوب يف هذا النهج تتمثل يف زيادة هامش اخلطأ مع حترك kو c بعيدا

 عن مستواها يف احلالة املستقرة.
 . رشوط االستقرار1.4.4

 أثر املصفوفة  -
  0Tr J n   

 حمدد املصفوفة  -

      1 1
0

n
Det J

     


         
ٌحمدد املصفوفة أقل من الصفر طاملا أن            1 و n  .قيم الناتج  وبام أن

ام حتمالن الذاتية للمصفوفة ٌتساوي اٌملحدد هذا يعني أن القيمتني الذاتيتني للنظ
                                                 

توسيعا للنهج املستخدم يف نموذج  RCKنموذج وفق مثل هنج التقريب اخلطي اللوغاريتمي للنظام الديناميكي يٌ -  13
Solow-Swan: ري واحد.الفرق الوحيد أننا اآلن نتعامل مع نظام ذو متغريين بدال من نظام ذو متغ  
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عكسيتني، أي أن استقرار النظام يضمن مسارين متباعدين نحو نقطة الرسج  شارتنيإ
مها فقط ٌيمثل املسار األمثيل نحو احلالة املستقرة حدأؤديني إىل احلالة املستقرة، لكن م

 (الذي ٌحيقق رشوط النموذج). 
 ) نستخدم الرشط التايل:(لتكن تنيني القيمتني الذاتيحلساب هت         

 det 0
n h 
 

    
   

 
ٌيمثل هذا الرشط معادلة تربيعية من الدرجة الثانية يف             : 

 2 0n h       
 ن: هذه املعادلة لدهيا حال           

   
1

2 22 4n n h          
حيث           1هو جذر تربيعي ذات إشارة موجبة و 2 جذر تربيعي ذات إشارة

سالبة: إذا كان 1 موجب سينمو kو cا يعني أنه بدال من حترك رأس م
ستهالك بمسار الرسج نحواملال و اال ,k c إذا أراد  يتحرك االقتصاد بعيدا عنها، و

االقتصاد االقرتاب نحو قيمه املستقرة ,k c ينبغي أن يكون سالبا أو: 

   
1

2 2

2

4

2

n n h  


      
اخلط الذي يقرتب به االقتصاد بسالسة نحو قيمه يف احلالة  )5. 6(ٌيبني الشكل            

املستقرة ,k c )اخلطAA ٌيمثل مسار الرسج الثابت يف هذا النظام اخلطي
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. ٌيظهر هذا الشكل أيضا اخلط الذي يبتعد به االقتصاد عن)اللوغاريتمي ,k c  
: إذا وقعت القيم األولية لـ)BBاخلط( 0cو 0kنمويعىل هذا اخلط س kو 

 cبمعدل مستقر عند 1.14و ألن  0f   هذا يعني أن العالقة بني kو c 
حتمل إشارة عكسية عن  ،ٌيصبح مسار الرسج وAAذو ميل موجب و خطBB 

 ذو ميل سالب. 

 
  الخطي ملخطط املرحلة . النظام)5. 6الشكل (

                                                 
: كام رأينا سابقا، إذا حدث ذلك إما ٌيصبحBBمن غري املمكن أن تقع القيم األولية عىل خط -  14 k سالبا أو ٌتراكم

 نتهاك رشط العرضية الذي يضمن حدوث التوازن الديناميكي للنظام.ا يؤدي الاألرس ثروة غري حمدودة م
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والناتج عالقة بني معدالت نمو نصيب الفرد لرأس املال إجياد يف اآلن نرغب             
التقارب نحو احلالة ، ثم نقوم بتقدير رسعة والناتجاألويل لقيم رأس املال  بالوضع

 .RCKنموذج املستقرة وفق 
ٌيعطى احلل اخلطي اللوغاريتمي لـ            log k  عىل الشكل التايل: )2(امللحق 

     1 2
1 2log log t tk t k       

1حيث            2, 1ٌمتثالن ثوابت التكامل. و ألن 0 1فإن 0  البد أن تتحقق
حتى يقرتب  log k tنحو log k1(يف حالة 0  ٌينتهك رشط العرضية و

1 0 0ٌيؤدي بـk العمودي يف التي ٌتوافق حالة النظام الذي يقطع املحور
 ٌحيدد الرشط األويل: 2أما الثابت الثاين ،))5. 5( الشكل

    2 log 0 logk k   
1لناإذا استبد            0 2وقيمةيف معادلة احلل اخلطي اللوغاريتمي امبام ٌيساوهي 

نحصل عىل املسار الزمني لـ  log k t : 
         2 2log 1 log log 0t tk t k k     

 : وألن           
       log log logy t A k t  

فإن املسار الزمني لـ             log y t :ٌيساوي 
         2 2log 1 log log 0t ty t y y     
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 ا يعني أنم 2) يف امللحق الريايض 23ادلة (الحظ أن هذه املعادلة ٌتشبه املع           
 2   :ٌمتثل رسعة التقارب نحو احلالة املستقرة 

         log 1 log log 0t ty t y y       
ُتشري هذه املعادلة أن املسافة األولية من احلالة املستقرة للناتج عرب الزمن يتم             

تقليصها بمعدل مساو 0 لتي رسعة التقارب نحو احلالة املستقرة ا والتي ٌمتثل
تتزايد بقيمة مساوية لـ h كام أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج هو دالة .

: كلام ابتعد االقتصاد عن حالته )Solow-Swanنموذج كعكسية لوضعيتها األولية (
من املستقرة كان معدل نموه مرتفعا عىل افرتاض أن االقتصاد يبدأ بمستوى أسفل 

تقرةاملس تهحال  0k k ،االقتصاد نحو احلالة املستقرة يتباطأ معدل  ومع اقرتاب
نمو نصيب الفرد من الناتج نحو الصفر. بعبارة أخرى، يتوقع  ويتجه معدلالتقارب 
أما املعدل ، "التقارب املطلق"بدال من  "رشوطالتقارب امل"حدوث  RCKنموذج 

 أس املال األويل نحو قيمته يف احلالة املستقرةالذي تتقلص فيه الفجوة بني ر
 ملعلامتا معناسب طرديا يت , ,n  زيادة وعكسيا مع , ) كام ٌيمكن رؤيته

بالطريقة التي يعتمد هبا 2ةعىل تلك املعلامت اهليكلي(. 
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  سلوك معدل االدخار .5

ٌيساوي معدل االدخار الكيل              1 /s c f k أنه ثابت عند  والذي ٌيفرتض
بوجود مستهلك  RCKأما يف نموذج ، Solow-Swanنموذج وفق  مستوى معني

يتبع معدل االدخار مسارا معقدا ذو نمط صاعد أو هابط مع تطور  ألمثليةيسعى ل
  حالته املستقرة. واقرتابه نحواد االقتص

مضا نظرا ألنه ينطوي عىل من الناحية النظرية، يبدو سلوك معدل االدخار غا            
: أوال، كلام ارتفعوتأثري الدخلمتعاكسة لتأثري اإلحالل  اجتاهات kٌيؤدي انخفاض 

 f kئدة عىل االدخارفض معدل الفاخل r- هذا العامل املثبط لالدخار (أو تأثري
فض معدل االدخاريميل خل اإلحالل الزمني) r مع تطور االقتصاد. ثانيا، يكون

األجل،  ةنصيب الفرد من الدخل يف اقتصاد فقري بعيدا عن وضعيته التوازنية طويل
تخصيص حصة أكرب من الدخل ترغب يف سالسة االستهالك ستعمد ل رسوألن األ

معدل االدخار عندما يكون انخفاضما يعني نحو االستهالك  kلكن مع ، منخفضا
ارتفاع k النخفاض ل ويميل االستهالكوالدائم تتقلص الفجوة بني الدخل احلايل

هذه القوة (تأثري الدخل) - مقابل ميل االدخار نحو االرتفاعلدخل احلايل بداللة ا
 تعمل عىل رفع معدل االدخار مع تطور االقتصاد. 
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حالل أو تأثري االدخار عىل ما إذا كان تأثري اإليعتمد السلوك االنتقايل ملعدل            
القوتني غامض عىل بدو أن األثر الصايف هلتني ، لكن ياملهيمن)الدخل هو األقوى (

 االدخار خالل الديناميكية االنتقالية يكون معقدا جدا. ومسار معدلالعموم 
نظرية حول تطور  RCK، ٌيقدم نموذج Solow-Swanعىل عكس نموذج             

املدى الطويل. إلظهار السلوك االنتقايل ملعدل االدخار،  ومستواه عىلمعدل االدخار 
ألنه بناءا عىل قيم معلامت  Cobb-Douglasنتاج من نوع نقوم باستخدام دالة اإل

النموذج يتحدد سلوك االدخار نحو الزيادة، النقصان أو الثبات بناءا عىل سلوك رأس 
 املال نحو الزيادة، النقصان أو الثبات.

(حالة  ) معا مع5. 33) و (5. 32يف احلالة املستقرة، باستخدام املعادلتني (           
glasDou-Cobb(   / /f k k f k  ٌصبح معدل االدخار يف احلالة املستقرة ي

 ٌمساويا: 
   /

/
k n k k k ny cs

y y y k
    

  
  

يف احلالة املستقرة            / 0k k 15:وعليه 
 
 
n

s



 

 



 

                                                 
 يف احلالة املستقرة، لدينا: - 15     / 1/ . /f k k f k        
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بداللة رشط العرضية نعلم أن             n يكونو s   هذا يعني أن معدل :
االدخار يف احلالة املستقرة ينبغي أن يكون أقل من حصة دخل رأس املال. الحظ أن 

معدل االدخار عىل املدى الطويل هو دالة متناقصة ملعدل التفضيل الزمني  
ملالاهتالك رأس ا ومتزايدة ملعدل والنمو السكاين n. 

بتحديد مسار            c واقرتابه نحو، ٌيمكن معرفة حركة معدل االدخار عرب الزمن 
وألنمستواه يف احلالة املستقرة عىل املدى الطويل.  1 /s c f k تحرك، ي s يف

اجتاه معاكس لنسبة االستهالك إىل الناتج  /c f k التعبري عن من ، لذلك البد
صيغة معدل االدخار بداللة  , ,c k f k ، 5 .7( رسم خمطط املرحلة (الشكليُ ثم( (

لةلتحليل السلوك االنتقايل ملعدل االدخار بدال  /c f kو kر مسار الرسج لٌيظه
هذا املخطط كيف يتحرك  /c f kو 1 /s c f k مع ارتفاع k.16 

ليكن            /z c f kل عىل:الزمن نحص وبمفاضلتها عرب 
 
 

f k kz c c k
z c f k c k




   
   

حيث ٌيمثل            /k k  معدل نمو نصيب الفرد لدالة إنتاجDouglas-Cobb. 
 ) يف هذه املعادلة نجد: 5 .33) و (5. 32باستبدال املعادلتني (

                                                 
ألننا حددنا تطور - 16 c عىل أهنا دالة تابعة لـ kأو)    c t c k tفإن مسار تطور معدل االدخار ،( s 

تابعة لـ هي أيضا دالة  kأو)    s t s k t.( 
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       1 1
z

z f k z t s
z


  

 
           

  

 

 
  االدخار.املرحلة لسلوك معدل  ). مخطط5. 7الشكل (

سلوكيعتمد             zعىل ما إذا كان sمن أكرب، ٌيساوي أو أصغر 1/. 
نفرتض أن 1/s  : عند  1/z t   ٌيصبح 0z  عادلة أعالهملاوفق ،

ٌيصبح لكعىل عكس ذ  1/z t  الةحل اموافق 0z )ال تتفق  وهي نتيجة
مع اقرتاب zباملثل، ال تتحقق)نحو قيمته املستقرة .   1/z t  ما يعني 
 0z . كانإذا 1/s  يبقى zثابتا عند قيمة  1/ وٌيساوي معدل 

االدخار قيمة 1/أو مرونة اإلحالل الزمني. ألسباب منطقية، عندما يكون 
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 1/s  ٌيصبح  1/z t  عند كل نقطة زمنية، بينام 1/s   يعني
أن  1/z t  .عند كل نقطة زمنية 

 بمفاضلة املعادلة السابقة عرب الزمن نجد:            

         1
. .z zf k k z t f k z t


 


 

    
 


 

نفرتض اآلن أن           1/s  وعليه  1/z t   يتحقق عند كل نقطة
ٌيصبح إذن، زمنية 0z ا يعني أنم 0z  ألن: 

   0, 0, 0f k f k k    
ويتحقق            0z ال تتفق مع اقرتاب  وهي نتيجة( عند كل نقطة زمنية

إذا كان . ٌتشري هذه النتيجة)لته املستقرةاالقتصاد نحو حا 1/s  و 0z  
فإن 0s و عليه عندما ٌيصبح، 0z و 0s فإن 1/s    . 

 الشكل كاآليت:  ٌنلخص نتائج           
  1/s    يعني أن  1/s t  ثابت 
  1/s   يعني أن  1/s t و  0s t  
  1/s    يعني أن  1/s t  و  0s t  

إذا استخدمنا صيغة            sنجد أن 1/s  يتطلب أن يتحقق: 
 
 

1
n
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1إذا كان             


 جمال يتم تطبيق فيهينبغي أن تقع املعلامت يف 0s  بعبارة .
1أخرى، إذا كان


 ض انخفامعدل الفائدة قويا جدا لضامن حالل إسيكون تأثري

1إذا كان، يف املقابل االدخار خالل الفرتة االنتقاليةمعدل 


 من املرجح أن يرتفع
االدخار خالل الفرتة االنتقالية ألن مستوى معدل حالل إرتفع سٌيضعف تأثري امل

1الفائدة. احلالة الثالثة أن يكون


ثبات معدل االدخار عند قيمته  والتي تعكس
وبالتايلاملستقرة  1/s   ذلك، ٌيصبح األثر الصايف خالل الفرتة االنتقالية. وفق
ن رأس املال نحو ثابتا مع نمو خمزو االدخارويبقى الصفر  الل ٌمساوياواإلحللدخل 

 Solow-Swanٌيمثل معدل االدخار الثابت يف نموذج  عىل ذلك، حالته املستقرة
 .RCK يف نموذج "حالة خاصة"
ٌيظهر اجلانب التجريبي أن معدل االدخار يميل للزيادة بمعدل متواضع مع            

من الدخل خالل الفرتة االنتقالية عرب البلدان. عىل سبيل املثال، زيادة نصيب الفرد 
عدم وجود اجتاه عام ملعدل  )Barro and Sala-I-Martin )2004 :15ٌيظهر 

د من وجود اجتاه موجب لعدات املتحدة، لكن ٌتشري البيانات لاالدخار يف الوالي
قدمة تتمثل يف تواجد حدى التفسريات املإ. 1870البلدان املتقدمة األخرى منذ عام 

الواليات املتحدة بالقرب من حالتها املستقرة، يف حني ال تزال العديد من البلدان 
 األخرى تسري عىل مسار الديناميكية االنتقالية نحو حالتها املستقرة.
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  القاعدة الذهبيةاملستقرة األمثلية مقابل  الحالة .6

واالستهالك مكن حساب قيمة رأس املال بفضل املعادالت التفاضلية للنظام، يٌ            
بذلك، ٌيعطى خمزون . للقيام RCKنصيب الفرد يف احلالة املستقرة لنموذج  بداللة

 ): 5. 30ملعادلة (ارأس املال وفق 
 1k

A
  


  

 
طاملا أن            1 :لدينا ، 

(5. 34)                            
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 احلالة املستقرة الرشط التايل:  تستويف            
(5. 35)                                     1

Ramseyk
A

  


  
  

، Ramseycإلجياد قيمة نصيب الفرد من االستهالك يف احلالة املستقرة           
Ramseykنستبدل  ) 5. 31يف املعادلة:( 

 
   1

Ramsey Ramsey

Ramsey Ramsey

Ramseyc Ak n k
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باستبدال             1
Ramseyk  ) نجد: 5. 33بام ٌيساوهيا يف املعادلة ( 
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Ramseykباستبدال قيمة             ) نجد أخريا: 5. 32من املعادلة ( 

 
 

1
1 1

Ramsey

nAc
    

  


      

        
 

 ٌيمكن التعبري عن هذه املعادلة بالصيغة التالية:            

 
    

1
1 1

Ramsey

nAc
     

  


       

        
 

كام رأينا سابقا، قيمة             k يف احلالة املستقرة يف نموذجRCK  مشتقة من التعادل
بني الناتج احلدي لـ k ومعدل االهتالكبمجموع معدل اخلصم الزمني   ،

Ramseykيستويفلذا   :الرشط التايل 
   1

RamseyA k


  
   

Ramseykأصبح اآلن واضحا أن             رأس املال التي ليست قيمة نصيب الفرد من
ذلك البد أن يتحققلكي ، عظم االستهالكتٌ  n  لكننا نعلم استحالة ذلك ألن

حل النموذج يفرض رشط n  كام نعلم، ٌيمثل نصيب الفرد من رأس املال يف .
Swan-Solow القاعدة الذهبية لنموذج  SolowGoldk  يتحقق عنده أقىص املستوى الذي
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، نحصل من رشط Solow-Swanنموذج ى لنصيب الفرد من االستهالك. وفق مستو
 تعظيم نصيب الفرد من االستهالك عىل: 
 

 1

0
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k k
Ak n







 

      
 
  

 

 ما يعني أن:             
   

1

SolowGoldA k n


 
   

لناتج احلدي مى، ٌيصبح االعظ غ نصيب الفرد من االستهالك قيمتهبليعندما             
 كنتيجة لذلك: ، ومعدل االهتالكجمموع النمو السكاين لرأس املال ٌمساويا 

 

1
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SolowGold
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n





  

    
 

 طاملا أن النموذج يفرض عامل اخلصم الزمني أكرب من النمو السكاين، لدينا:           
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املتناقصة نتاج حتمل خاصية عوائد احلجمدالة اإل وبام أن             0f k  فإن ،
 القيمة املرتفعة للناتج احلدي تعني مستوى منخفض لنصيب الفرد من رأس املال: 
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نرى من هذه العالقة األخرية أن مستوى احلالة املستقرة األمثلية لنصيب الفرد             
من رأس املال Ramseykيقع أسفل SolowGoldk عند أي n ،17تقع احلالة  و

ملعادلةاستقرة األمثلية وفق امل   c f k n k     .عىل يسار القاعدة الذهبية
وتسمح كبري من رأس املال  كام رأينا سابقا، يتطلب بلوغ القاعدة الذهبية حشد حجم

مستوى مرتفع من االستهالك مع بلوغ احلالة املستقرة، لكنها تتطلب تضحيات  ببلوغ
 18).)5 .8(البداية (أنظر الشكل  منذتهالك كبرية يف االس

                                                 
رشطسعر الفائدة يف احلالة املستقرة  استيفاءرشط العرضية يتم ضامن الحظ وفق  - 17 r n ٌيمكن أن  وبالتايل ال

 تتحقق الالكفاءة الديناميكية يف النموذج.

لذهبية، تتلقى املنفعة املستقبلية الكثري من األحجام الرتاكمية لرأس املال مقابل تضحية أكرب عند مستوى القاعدة ا -  18
الرتكيز املفرط عىل مستويات املنفعة املستقبلية، يتطلب  وبسبب هذامن االستهالك احلايل عىل طول الفرتة االنتقالية. 

  .رأس املال يف البدايةالكثري من بلوغ القاعدة الذهبية تراكم 
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  الذهبية مقابل الحالة املستقرة األمثلية. ). القاعدة5. 8الشكل (

ل االدخار عرب الزمن بحيث يكون املستهلك ٌيسمح لتغري معد RCKيف نموذج            
، ألن ختصيص Solow-Swanنموذج فضال حاال مما هو عليه احلال وفق النموذجي أ

املوارد يف هذا االقتصاد ٌيمكن أن يتحقق يف ظل اقتصاد املخطط أيضا كحالة خاصة، 
لرفاهية ألن املسار االنتقايل نحو احلالة املستقرة األمثلية سيضمن مستوى أعىل من ا
لقاعدة أكثر من أي مسار بديل آخر بام يف ذلك املسار املقارب نحو احلالة املستقرة ل

بسبب ( قيقة أن االستهالك عىل طول الفرتة االنتقاليةذلك حل ويرجع سببالذهبية. 
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وبمجرد ٌيصبح أكثر حجام من مستوى االستهالك يف احلالة املستقرة. ) اخلصم الزمني
القاعدة الذهبية منفعة أعىل من احلالة املستقرة األمثلية لكن هذه  إليها تتلقى الوصول

 املنفعة ستكون خمصومة بشكل كبري من دالة املنفعة الزمنية الكلية.
معدل غري الكفء يف فراط اإلن إحدى النتائج املرتتبة عن هذا التحليل أ           

قة الالكفاءة القتصاد يف منطا يقعوال ال ٌيمكن أن حيدث يف إطار األمثلية ( االدخار
عتباطي ذات معدل ادخار ا Solow-Swanرغم أنه حيدث يف نموذج الديناميكية) 

تدرك األرسة النموذجية اخلالدة التي ٌتفرط يف االدخار أهنا ثابت. يف إطار األمثلية، 
مسار ذات  نحو لوستتحو )العرضيةألهنا ال تستويف رشط ( ليست يف وضعية أمثلية

 خار أقل.معدل اد
ت النموذج .7  تغ معل

معدل  انخفاضيسري عىل مسار احلالة املستقرة، نفرتض  RCKيف اقتصاد            
التفضيل (اخلصم) الزمني  نأل: الحظ  ٌيمثل املعيار الذي حيكم تفضيالت

مشابه  RCK، فإن خفض هذا املعيار يف نموذج بيلواملستقاألٌرس بني االستهالك احلايل 
 . Solow-Swanرتفاع معدل االدخار يف نموذج ال
حتديده من قبل ُأرس ذات  واالستثامر يتمبام أن تقسيم اإلنتاج بني االستهالك             
إذا كان ٌمتوقعا،  ما إذا كان هذا التغري ٌمتوقعا أم ال:استرشافية، جيب أن ٌنحدد ؤية ر

نركز عىل احلالة البسيطة  لذلك، ري سلوكها قبل حدوث هذا التغيريتغيلتسعى األٌرس س
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ما يعني سعي األٌرس نحو األمثلية العتقادها أن  االتي يكون فيها التغيري غري متوقع
يسري عىل مسار احلالة املستقرة الناتج عنه. يف  وأن االقتصادمعدل اخلصم لن يتغري 
ٌختفض  وأهنا اآلنشف األٌرس فجأة أن تفضيالهتا قد تغريت احلقيقة، يف وقت ما تكت

 منفعتها املستقبلية بمعدل أقل من ذي قبل.
طاملا أن قيمة            k التفضيل الزمنييف احلالة املستقرة هي دالة متناقصة يف  

دد بواسطة معادلة تطور)، إال أهنا ٌحت )5. 34((املعادلة  c  بدال من )5. 17((املعادلة (
معادلة تطور k- يف خط تغريوٌحيدث 0c .فقط 

 ) لدينا:5. 34من املعادلة (           

 

1
1Ak


 


  
    

 
ضخفهذا يعني أن             يرفع k خطويتحول 0c  نحو اليمني كام

 ).5. 9( ٌيظهره الشكل
 
 
 
 
 



وذج  Ramsey-Cass-Koopmans 337      الديناميكية األمثلية: 
 

 
 

 
وذج ). تأث5. 9الشكل (  .RCK خفض التفضيل الزمني يف 

فض فيهيف الوقت الذي ُخيَ             فع نصيب الفرد من رأس املاليرت k مع تطور
االقتصاد بشكل رتيب من قيمة احلالة املستقرة القديمة OLDkنحو قيمة  NEWk يف

. عىل عكس ذلك، ٌيمكن ملعدل استهالك األٌرساملستقرة اجلديد مسار احلالة c أن
 يقفز يف وقت الصدمة.

حتليل ديناميكية االقتصاد من الواضح ملاذا حيدث هذا: يف وقت التغري، وفق             
يقفز cهبوطيا لٌيصبح االقتصاد عىل مسار الرسج اجلديد (النقطةA 9(يف الشكل. 
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يرتفع )، بعد ذلك)5 cو k تدرجييا نحو قيم حالتهام املستقرة اجلديدة املرتفعة
 مقارنة بالقيم القديمة.

ُيصبح تأثري خفض معدل التفضيل الزمني مشاهبا لتأثري رفع معدل االدخار يف              
 ، ويف كلتامستوى القاعدة الذهبيةبمخزون رأس مال أقل من  Solow-Swanنموذج 

يرتفع نياحلالت k ،هيبطوتدرجييا نحو املستوى اجلديد املرتفع c أوال ثم ٌيعاود
 بعد ذلك بمستوى أعىل من مستواه األويل. رتفاعاال
-Solowملعدل االدخار يف نموذج يف األخري، عىل غرار تأثري الزيادة املستمرة           

Swan ٌيامرس التغري املستمر ملعدل التفضيل الزمني تأثريا مؤقتا يف معدالت نمو ،
. ربام الفارق الوحيد بني التجربتني أنه يف حالة ورأس املالنصيب الفرد من الناتج 

خفض معدل التفضيل الزمني ال يكون جزء الناتج املدخر ثابتا خالل الفرتة 
 قالية.  االنت

 
 
 
 
 
 



وذج  Ramsey-Cass-Koopmans 339      الديناميكية األمثلية: 
 

 
 

وذج .8  RCK حدود 
دورا هاما كطريقة لتنظيم أفكار االقتصاديني حول العديد  RCKيلعب نموذج             

من الظواهر الديناميكية الكلية ألنه ٌيبنى عىل افرتاضات مثالية تعكس يف جزء كبري 
 أن سلوك استهالك RCKمنها املامرسات العملية. عىل وجه خاص، ٌيؤكد نموذج 

-Solowاألٌرس أكثر تعقيدا من جمرد كونه نسبة ثابتة من الدخل كام افرتضه نموذج 

Swan ) يف الواقع، فازMilton Friedman  و 1976عامFranco Modigliani  عام
وسلوك مسامهتهام يف حتليل االستهالك  رينظبجائزة نوبل يف االقتصاد  1985

 قرارات أمثلية حول االستهالك/ ٌيسمح لٌألرس باختاذ RCK. يف نموذج )االدخار
، ونتيجة لذلك ة التي ٌتواجههالبيئبالنظر ل عىل مستوى االقتصاد اجلزئي االدخار

أرس ُتعظم املنفعة (املعروض س املال التفاعالت احلاصلة بني يعكس تطور خمزون رأ
 يعد معدل وبالتايل ملاألرباح (الطلب عىل االستثامر)،  ٌتعظمورشكات من االدخار) 
 .Solow-Swanهذا النموذج مقارنة بنموذج  وخارجيا يفاالدخار ثابتا 

التي ة القضايا املتعلقة بالرفاهية بمعاجل RCKمن جانب آخر، يسمح لنا نموذج            
ة األٌرس بشكل ٌمتثل الفائدة الرئيسية هلذا النهج ذات األسس اجلزئية: يتم حتديد منفع

 Solow-Swanناريوهات البديلة، عىل عكس نموذج عدد من السي وتقييمها وفقجيد 
من خالله  وال ٌيمكنالناتج، االستهالك...) ط إىل املتغريات الكلية (الذي ينظر فق

 حتديد ما هو مرغوب فيه من وجهة نظر الرفاهية الكلية.
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من وجهة نظر منهجية، يسمح لنا هذا النموذج بإدراج أدوات حتليلية جديدة             
التحديد تقنيات األمثلية الديناميكية يف الزمن املتصل: هذه  وعىل وجه مهمة،

خصوصا إذا علمنا أهنا ٌتستخدم تقريبا يف مجيع النامذج يف  وقيمة للغايةاألدوات قوية 
 خمتلف جماالت االقتصاد.    

ضمنيا عىل افرتاضات بسيطة كوجود دافع للرتكة أو  RCKٌيبنى نموذج             
 ألبد. إىل أعوان متجانسني يعيشون ل وٌحيول األٌرسالذي يكون دائام ٌمؤثرا  التوريث

نظرية واضحة  وٌيقدم ٌأطراإطارا سهال للتطبيق  RCKهبذه الطريقة، ٌيصبح نموذج 
سعر الفائدة احلقيقي عىل الديناميكية يف االقتصاد كنظرية املعامل لعدد من القضايا 

ضمن مجلة  "الفراغ"مشاكل  وازن العام ملجموعة منالت وإمكانية حتليلاملدى الطويل 
 من القضايا األخرى. 

مدى قوة االستنتاجات املنبثقة منه.  إدراكلكن بسبب بساطة النموذج جيب            
ألرس نموذجية إحدى نقاط ضعفه ألنه يف الواقع  RCKحقيقة ٌيعترب افرتاض نموذج 

جانسة (متطابقة التفضيالت) لألرس يف العميل ليس من السهل ختيل صورة ٌسالسة مت
جتانس األرس يف هذا النموذج إمهال التفاعالت  ويعني فرضيةاألفق األبدي. 

بني خمتلف األعوان عرب خمتلف األجيال: يف بعض احلاالت، قد  والرتابطات اهلامة
أمهية ثانوية لكنها يف حاالت أخرى ٌتصبح  والرتابطات ذاتتكون هذه التفاعالت 
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تفاعل ضايا املتعلقة بالدين العام أو ذات أمهية قصوى (عىل سبيل املثال، الق حاسمة
 ).والثروةقضايا تتعامل مع توزيع الدخل أو  واٌملقرتضني اخلواصاٌملقرضني 

تتمثل يف افرتاضه امتالك  RCKإحدى املشاكل الرئيسية التي ٌتواجه نموذج             
ا ينشأ عنه االعتامد املفرط ل املستقبل، مة من املعلومات حوكميات كبرياألرس 

للنموذج عىل استقرار نقطة الرسج يف حتليل اقتصاد السوق. يف هذا الصدد، يقول 
Solow )1990 :221(: 

ة املثالية حول املستقبل "             ال تتمثل املشكلة فقط يف عدم إمكانية تحقق البص

رسة العمليةاملستقرة، بل  الالمحدود بعيدا عن الحاالت إذا ( أن املشكلة األعمق هي يف امل

رسة) كا الحسابات الخاطئة حول مسار التوازن عن نفسها قد ال تكشف ن هناك أي م

.... فء يف النهايةمسارا غ كر الخاطئ ال يٌقدم أي إشارة كونه لفرتة طويلة، ألن املسا

املسار املقارب، فضل نحو ن هناك قفزة نحو تقريب أ دراك الخطأ، ستكو استطعنا إ  كل

ة. يف االقتصاد الالمركز  ي، ليس واضحا من يدري أو أي لكن هناك حاجة لقفزة كب

ن بعض أو بالضبط أين نحن اآلن بالنظر أل  سيكون فيه املسار املقارب الحقيقي،موضع 

حيح املسار عىل عكس البعض اآلخر. تصيٌدركون بالفعل الحاجة لاألعوان (املضاربون) 

كيف سيكون شكل املسار املقارب عىل املدى رة تًُصعب علينا حتى تخيل الفكهذه 

د تفس للبيانات الطويل...هذا يقود للقول  الفصلية كحل ملشكلة أنه ينبغي اعت

  ."األمثلية يف الزمن الالنها
مشكلة التحكم األمثيل للمخطط  RCKكام رأينا، تناول حتليل نموذج             

لكن يف ، د أسعار الظل بشكل جيدعي يف األفق الالهنائي حيث يتم فيه حتدياالجتام
يشء يضمن  واألسعار وال ٌيوجدإطار السوق الالمركزي هناك العديد من األعوان 
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تطابق توقعات األسعار مع أسعار الظل عىل املدى الطويل يف مشكلة احلل األمثيل 
 للمخطط االجتامعي.     

رغم أن النموذج يسمح بسلوك أكثر تعقيدا ملعدل االدخار ، يس آخراولأخريا            
حول  Solow-Swanداخيل يف النموذج، إال أن رؤى نموذج  وتضمينه كمتغري

مصادر النمو عىل املدى الطويل مازالت قابلة للتطبيق. بشكل خاص، ٌيؤكد نموذج 
RCK  توقعات نموذجSolow-Swan  النمو كون تراكم رأس املال ال ٌيفرس

جزءا كبريا من فروق الدخل عرب البلدان.  وال ٌيفرساالقتصادي عىل املدى الطويل 
التقدم "غامض التغري املهذا النموذج هو وحيد للنمو عىل املدى الطويل وفق العامل ال

 الذي ما يزال ٌيؤخذ سلوكه كمصدر خارجي.  "جسد يف كفاءة العملالتكنولوجي املٌ 
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 الفصل السادس
وذ األجيال    Diamond جاملتداخلة: 

           
 

وجود إطارين نظريني رئيسيني لتحليل اخليارات الزمنية األمثلية أرشنا سابقا ل
طويلة املدى هلذه اخليارات: نامذج  والتأثريات الديناميكيةلالستهالك مقابل االدخار 

ونامذج  )Ramsey-Cass-Koopmans(نموذج  العون النموذجي يف األفق الالهنائي
 تم نمذجة قطاع األرسة النموذجيةلة. يف الفئة األوىل من النامذج املتداخ األجيال

املتشاهبني  (األعوان) يتكون من عدد حمدود من األفراد (فرضية جتانس األرس)
وسهال ما ٌيوفر إطارا مرجعيا طبيعيا  (فرتات زمنية الهنائية) يعيشون حياة أبدية

يف ، لكن األمثيل ومشاكل النموبني التوازن  وإجياد التكافؤ تراكم رأس املال لتحليل
 وال يعكس مالئام ليسنموذجي  (أرسة) عون اقتصادي كثري من احلاالت افرتاض

يف االقتصاد  (أو تولد) الواقع العميل الذي ُيفرتض فيه دخول مستمر لألرس اجلديدة
يدة يف االقتصاد ال ٌيمثل سمة واقعية مع مرور الزمن. يف الواقع، وصول ٌأرس جد

فحسب بل خيلق أيضا جمموعة من التفاعالت االقتصادية اجلديدة: عىل وجه خاص، 
عىل توليفة األسعار التي ٌتواجهها  (األكرب سنا) ستؤثر قرارات األجيال السابقة
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عون لمل ٌتدرج هذه التفاعالت االقتصادية يف نموذج ا( (األقل سنا) األجيال القادمة
. عىل هذا األساس، ٌتركز نامذج )يف نامذج األجيال املتداخلة النموذجي لكنها ٌتضم

(شباب  احلاصل بني األجيال املختلفة (التداخل) األجيال املتداخلة عىل التفاعل
الهنائي لألجيال فرتة زمنية، إىل جانب دخول  ويف كلخالل نفس الفرتة  )وكبار السن

هذه االختالفات البسيطة يف البناء النظري (هنائي فق زمني ة يف االقتصاد يف أاجلديد
 .)بني النموذجني هلا انعكاسات هامة يف التحليل

 )Maurice Allais )1947تارخييا، تم تطوير نامذج األجيال املتداخلة من قبل            

 Économieفائدة اقتصاد و "يف كتابه ) 1986حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام (

et Intérêt" ،Paul Samuelson )1958( ) جائزة نوبل يف االقتصاد عام حائز عىل
 Anقرض الدقيق للفائدة مع أو بدون آلية النقود  -نموذج استهالك"ه يف مقال) 1970

Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the 
Social Contrivance of Money"  و الحقاPeter Diamond )1965( ) حائز عىل

الدين الوطني يف نموذج النمو "ه يف مقال)2010جائزة نوبل يف االقتصاد عام 
قيقة، . ح"National Debt in a Neoclassical Growth Modelالنيوكالسيكي 

أسباب: أوال، هتتم بالتفاعل املحتمل بني األجيال  ةهذه النامذج مفيدة جدا لعد
 السوق؛ ثانيا، ٌتوفر طرقا بديلة للتحليل مقارنة بنامذج العون املختلفة من األفراد يف

النموذجي يف األفق الالهنائي؛ ثالثا، ختتلف بعض آثارها التحليلية الرئيسية عن 
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اخلاصة املتعلقة بديناميكيات تراكم رأس املال و  احاالهت، و ٌتشبه بعض RCKنموذج 
ظهر رؤى جديدة يف حتليل األسئلة ؛ و أخريا تٌ Solow-Swanاالستهالك نتائج نموذج 

املرتبطة بمشاكل الدين العام، فرض الرضائب عىل دخل رأس املال، متويل الضامن 
(املعاشات)، تصميم النظم التعليمية، عدم حيادية النقود و إمكانيات  االجتامعي

 حدوث ٌفقاعات املضاربة يف االقتصاد. 
الذي ٌيظهر عددا  Diamondل املتداخلة لـ نقدم يف هذا الفصل نموذج األجيا           

من نقاط القوة يف حتليل مسار النمو األمثيل: أوال، يأخذ هذا النموذج بعني االعتبار 
بالرغم أن االقتصاد  هأن وتكمن الفكرةجانب السلوك البرشي لنظرية دورة احلياة. 

 فرتة، وخالل ادودحم ازمني ا(األرس) يعيشون أفق يعيش لألبد إال أن األعوان األفراد
ينعكس واحلاجات وحياة واحدة يتغري املستوى التعليمي، القدرة عىل العمل، الدخل 

االدخار. عىل هذا األساس،  وعىل سلوكعىل عرض األفراد خلدمات العمل  ذلك
ينصب تركيز نموذج األجيال املتداخلة عىل اآلثار اإلمجالية لسلوك دورة حياة األرس 

ها البعض يف فرتات خمتلفة من حياهتا. ثانيا، يأخذ النموذج يف التي تتعايش مع بعض
و  "Oldكبار السن "هناك –احلسبان أشكاال أساسيا لعدم جتانس األرس (السكان)

 وأشخاص مليف احلارض أموات يف املستقبل  وأشخاص أحياء "Youngشباب "
احلالية. أخريا دراج تفضيالهتم يف معامالت السوق إولدوا بعد يف احلارض ال يتم يٌ 

 والثروة عربالنموذج، ٌيمكن دراسة األسئلة املتعلقة بتوزيع الدخل  وبداللة هذا
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لألجيال  واحلامية البيئيةاألجيال كتلك املتعلقة بكيفية تأثري االستثامر يف رأس املال 
 احلالية عىل مصري األجيال املقبلة.

  الدافع وراء االدخار .1

إىل ، من املهم أن نشري بإجياز Diamondتفاصيل نموذج قبل الدخول يف                
 الدوافع الكامنة وراء حتفيز األفراد عىل القيام باالدخار:

 دافع سالسة االستهالك:  -

 يأخذ فيها دخل الفرد نمطا زمنيا عىل شكل واحدة يمر األفراد بدورة حياة              
ٌحياول األفراد تسهيل أو  )Dissavingاالدخار أو التبديد ( ومن خالل، منحنى مقعر

الفكرة جوهر  ٌتعترب هذه ك املرغوب فيه خالل فرتة احلياة.ضامن سالسة االستهال
جائزة حائز عىل ( Franco Modiglianiالتي طرحها  "ادخار دورة احلياة"فرضية 

االقتصاديني يف مخسينات القرن املايض التي  وغريه من) 1985نوبل يف االقتصاد عام 
لتغريات املتوقعة يف الدخل اهلك ٌخيطط الدخاره أو تبديده وفق عىل أن املست تنص

احتياجات مدى العمر مقارنة بالدخل  ونظرا الختالفمدى العمر. احتياجات و
يأخذ النمط الزمني لالدخار شكال مقعرا مع وجود تبديد معني للدخل يف املراحل 

خار املوجب خالل سنوات ذروة الدخل مبكرة من احلياة (أثناء الدراسة): يتحقق االد
 االدخار السالب) خالل سنوات التقاعد.والتبديد (
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 الدافع االحرتازي:  -

ظروف عدم اليقني كالبطالة  واالحتياجات بسببختتلف مستويات الدخل             
خمفف "لك الفرد يم وبفضل االدخاراملفاجئة، املرض أو ببساطة سوء احلظ، 

 ألحداث غري املرغوب فيها.ضد هذه ا "الصدمة
جتريبيا أن  )Horioko and Watanabe )1997يف هذا اإلطار، كشفت دراسة             

لبيانات اهم الدوافع للقيام باالدخار (وفق يمثالن أالسابق ذكرمها العنرصين 
 اليابانية). لكن مع ذلك، هناك دوافع أخرى تشمل: 

وكذا السلع االستهالكية الدائمة كالسكن  يسمح االدخار بزيادة القدرة عىل رشاء -
 الديون. سداد

 قد يكون الدافع وراء االدخار الرغبة يف ترك وصية أو مرياث لألجيال القادمة. -
 أو سياسية. وقوة اقتصاديةأو ببساطة ألن الثروة املالية ختلق هيبة اجتامعية  -
باالدخار أو بشكل أدق  للقيام االولفقط عىل الدافع  Diamondٌيركز نموذج            

للتقاعد: يعيش الفرد يف أفق زمني هنائي  وهو االدخارعىل إحدى جوانب هذا الدافع 
 وكبري يفيعمل بدوام كامل يف الفرتة األوىل،  كشاب-فقطألنه يعيش فرتتني زمنيتني 

 Diamond وألن نموذجالسن يعيش فرتة التقاعد عىل مدخراته يف الفرتة الثانية. 
فكرة دافع التوريث، يعني هذا ضمنيا أن الفرد غري مبال برفاهية نسله يف  يتخلص من

 املستقبل.  
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 Diamond اإلطار العام لنموذج .2
أن كل شخص يعيش فرتتني زمنيتني فقط يف  Diamondيفرتض نموذج             

الزمن يفسبيل املثال، ٌيولد الفرد  عىل-لألبداقتصاد ما يعيش  t يعيش من
تاريخ tإىل  1t :1طول ٌتؤخذ ينقسم تدفق الوقت إىل فرتات متتالية متساوية ال

يتم تعريف ( من الزمن املتصليتم افرتاض الزمن املنفصل بدالكوحدة زمنية و 
t...0,1,2متغريات النموذج يف الزمن 0بدال من كل قيمt :هذه الفكرة  لربط

) 6. 1(. ٌيوضح الشكل )عاما) 30زمنية أهنا متثل جيال (بالواقع، ختيل طول فرتة 
ن مع بعضهام جيلني عىل قيد احلياة يتفاعال اهليكل الزمني للنموذج: يف كل فرتة ُيوجد

ننظر لشخص ما ٌولد يف  بواسطة األسهم). للتبسيط، مبنيكام هو (البعض 
الزمن tعىل أنه ٌيمثل اجليل tيكون أعضاء هذا اجليل شبابا يف الفرتة ، t و كبارا

يف السن يف الزمن 1t و يتداخل (يتفاعل) شباب اجليل ، tمع كبار السن جيل 
 1t  أحياء"، و عند كل نقطة زمنية يكون أعضاء اجليلني فقط". 

                                                 
الفرتة"من املفيد التفكري يف  - 1 t" طول زمني ممتد من تاريخ اأهن tإىل تاريخ 1t  ،الفرتة وعليه تقع t يف جمال

زمني , 1t t .0,1,2لقرارات يف نقاط منفصلة يف الزمنمع ذلك، يتم اختاذ مجيع ا عىل حمور الزمن املتصل...t   
  (التواريخ).
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 .Diamond الزمني لنموذج ). الهيكل6. 1الشكل (

ويتقاعد  "شابا"خدمات العمل يف الفرتة األوىل فقط عندما يكون ما فرد ٌيوفر             
ذلك (خيرج من النموذج).  ويموت بعد "كبري السن"لثانية عندما ُيصبح الفرتة ا يف

عليه الدفع مقابل احلصول عىل وجب يستهلك يف كال فرتيت احلياة،  وألن الفرد
 وأي فائدة االستهالك يف الفرتة الثانية عن طريق ادخار جزء من دخله يف الفرتة األوىل

 ىل تعويض التبديد (االدخار السالب)الفرد الشاب ع وبالتايل يعمليتحصل عليها، 
احلكومة أو من أفراد  (مع افرتاض عدم وجود حتويالت من عندما يكرب يف املستقبل

 ). أخرى أجيال
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تعظيم منفعته الزمنية التي تعتمد عىل االستهالك يف كال فرتيت يسعى كل فرد             
تم باألحداث التي تقع ال هي أن الفردأرشنا سابقا، نضع افرتاضا حاسام كام  2العمر.

وراءه مرياثا أو حتويالت  وال يرتكليس مباليا بمنفعة نسله (أبنائه، أحفاده) ( بعد وفاته
 .)أخرى ألعضاء اجليل املقبل

نفرتض الشكل العام لدالة منفعة العمر يف الزمن املنفصل للفرد املولود يف            
تاريخ t    :  

(6. 1)                                 1
1 2 1 1 2 1, 1t t t t tU c c u c u c 

     
حيث           uهي دالة تفاضلية مستمرة ذات منفعة حدية موجبة و متناقصة 

 0, 0u u   و تستويف رشوطInada إحدى دوال املنفعة الشائعة) 
  logu c cتستويف   

0
lim ;lim 0
c c

u c u c
 

  .( 1tc مستوى استهالك هو
فرد ما ٌولد يف الزمن tعندما يكون شابا (جيل الفرتة tو ( 2 1tc  هو مستوى

الفرتة استهالك ذلك الفرد عندما ٌيصبح كبري السن (يف 1t  .( 1  هو
درجة عدم لمعدل اخلصم الزمني للمنفعة (أو معدل التفضيل الزمني) الذي ٌيشري 

                                                 
ما يعني ضمنيا أن لديه مثالية  أو بصريةالنمو األمثيل أن العون االقتصادي يتمتع بنظرة استرشافية تفرتض نامذج - 2
. تتمحور هذه الفكرة حول توافق التوقعات التي يقوم هبا العون مع تلك "توقعات عقالنية أو متناسقة مع النموذج"

عشوائية يف النموذج (ال ُيوجد عدم اليقني) فإن  وجود عنارص وبالنظر لعدمهبا عىل أساس النموذج، التي ٌيمكن حسا
بالطبع هذه االفرتاضات غري واقعية لكن النموذج يقوم بتبسيط الواقع حتى ( احتاملياهذه التوقعات ال تأخذ شكال 

    .)تعمل النتائج عىل إظهار اآلليات االقتصادية بمعزل عن األخطاء املتوقعة
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الصرب للوصول إىل املنفعة: إذا كان 0  ٌيركز الفرد بشكل أكرب عىل االستهالك يف
إذا كان وحيدث العكسمن الفرتة الثانية،  الفرتة األوىل بدال 0 .3   

 "شابا"يقوم هذا الفرد بتوفري وحدة غري مرنة من خدمة العمل عندما يكون             
وحيصل  )السن ألنه ال يعمل عندما ٌيصبح كبري فقط يف املرحلة األوىل من حياته(

ذلك عىل أجر توازين (ليكن مقابل tw .(بسبب األثر  اسكاني انفرتض أيضا نمو
، حيث ٌيصبح حجم جيل الفرتةوالوفياتالصايف للخصوبة  tالزمن (املولود عند 

 t :( 
(6. 2)                                              0 1 t

tL L n   
مؤسسات اقتصادية عىل شكل  Diamond، يفرتض RCKكام رأينا يف نموذج            

املنافسة الكاملة (حل السوق  ويف إطارمؤسسات السوق ذات امللكية اخلاصة 
 الالمركزي). 

 
 
 
 

                                                 
يف نموذج األجيال املتداخلة، لسنا جمربين عىل افرتاضمع افرتاض حياة منتهية لألفراد  -  3 n  لضامن عدم تباعد

منفعة العمر عن احلالة املستقرة. يف املقابل، يضمن افرتاض 1 .أن يكون وزن االستهالك يف الفرتة الثانية موجبا 
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  . قرار األرس   1.2

االمجايل  ٌيعطى االدخار: حول االستهالك أ أوال بالقرارات األمثلية لألرسنبد           
لفرد ما يف اجليل t :كحل ملشكلة التعظيم التالية 

     
1 2 1

1
1 2 1, ,

1
t t t

t tc c s
Max u c u c




  

 حتت قيد،            
(6. 3)                                                      1t t tc s w   
(6. 4)                                                 2 1 11t t tc r s    

قيام فرد اجليل)) ل6. 3ٌيشري القيد األول (املعادلة (            tبتقسيم دخله من العمل 
 twاالستهالك عىل 1tcواالدخار ts. يف الفرتة 1t  ،هذا الفرد  يستهلك

1tr(عليها املدخرات السابقة زائدا الفائدة املتحصل  ( - معدل العائد الذي يتلقاه
الفرد من االدخار هو 11 tr  تم 6. 4املعادلة ((الثاين كام هو موضح يف القيد :((

ري الفرد الشاب ملدخراته عىل شكل رأس مال إىل املنتجني النهائيني استخدام فكرة تأج
(أو الرشكات) يف هناية الفرتة tليحصل عىل عائد عند الزمن  1t  بعد تنفيذ)

هالك إذن، ٌيظهر القيد الثاين فكرة تفضيل الفرد إلنفاق أمواله عىل االست 4اإلنتاج).
 (ال ٌتوجد أي تركة أو وصية).  وبأصول صفريةفقط حتى هناية احلياة 

                                                 
نتائج متطابقة. عىل سبيل املثال، ٌيمكن افرتاض أن الفرد لفة كلها تصل لر املختٌيمكن استخدام العديد من األفكا - 4

الشاب ٌيبقي مدخراته من الزمن tحتى بداية الزمن 1t – االدخار كرأس  بتأجري يقوم الزمنية النقطة هذه عند
سلع من نافسية يتم فيها حتويل املدخرات لبديل، ٌيمكن للفرد تأسيس رشكة ت نتجي السلع النهائية. أو بشكلمال مل
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كل فرد يتعامل مع           twو 1tr يف السوق و خيتار املطبق 1tcو ts و بالتايل) 
 2 1tc 6. 3) و (6. 2) حتت قيد املعادلتني (6. 1املعادلة ( ) لتعظيم منفعته وفق .(  

 ) نحصل عىل قيد ميزانية واحد: 6 .3املعادلة ( يف) 6 .4باستبدال املعادلة (
(6. 5)                                        

 1 2 1
1

1
1t t t

t

c c w
r 


 


 
انية ٌيظهر سعر الفائدة كعامل خصم لالستهالك ٌحيول هذا القيد الزمني للميز           

كميات االستهالك املستقبلية إىل مكافآت (سلعة استهالكية) حالية، كام ٌتساوي القيمة 
 ). twلدخل العمل مدى حياته (لقيمة احلالية اإىل الية الستهالك الفرد مدى حياته احل

 ) نحصل عىل:6. 1قيد يف دالة اهلدف رقم (بدمج هذا ال           
          1 2 1 1

1, 1
1t t t t t t t tU c c u w s u r s U s

     


 
املنفعة             tU sهي دالة تابعة ملتغري صنع قرار واحد ts ٌتعطى رشوط .

 ) كاآليت: والثانيةالتعظيم (الدرجة األوىل 
       

       

1
1 1

2
1 2

1 12

1 1 1 0

1 1 1 0

t
t t t t t

t

t
t t t t t

t

dU u w s u r s r
ds

d U u w s u r s r
ds






 


 

        

      






 

                                                                                                                   
تاريخ tتاريخل 1t – احلالة، يستخدم الفرد الشاب هذه الرشكة لنقل املوارد من هذه يف  t إىل 1t ،  أما

 الفكرة املستخدمة يف النص هي األبسط للفهم. 
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من رشوط التعظيم، ٌتوجد قيمة            tsوحيدة )  1, 1t t ts s w r  ( ل حت
دخل متحصل عليه من األجر ٌيوجد دائام لكلوبالنسبة ، مشكل األمثلية ts يستويف

0رشطال t ts w .5  
 إعادة كتابة رشط التعظيم من الدرجة األوىل كاآليت: ٌيمكن            

(6. 6)                                
      
 
 

 
 

1
1 2 1 1

2 1 1

1

1 1

1
1

t t t

t t

t

u c u c r

u c r
u c






 

 

   

 


 

 

ي تصف مسار االستهالك األمثل وفق لالستهالك الت Eulerاملعروفة بمعادلة            
 ) نجد:6. 6رقم ( Eulerبإعادة كتابة معادلة  عطاة. أسعار السوق امل

(6. 7)                                  
   

 1
11

2 1

1
1

t
t

t

u c
r

u c





 


 

                                                 
لربهنة ذلك، من أجل -  5 0, ts w لدينا  /tdU s ds  . 0النقاط القصوى يف املجال نضعs و 
ts w:          

       
       

1 10 0

1 1

lim / 1/ 1 1 lim 1

lim / lim 1/ 1 1 1
t t

t t t ts s

t t t t t ts w s w

dU ds u w r u r s

dU ds u w s r u r w





  

  

        

        




  

tsلرشط األول للتعظيم، ٌتوجد قيمةاق وف s ـلعىل األقل تنتمي 0, ts w ٌحتقق/ 0tdU ds  . وفق
tsالتعظيم من الدرجة الثانية، ٌتوجد رشط sوهي دالة قيمة وحيدة لالدخار حتل مشكلة األمثلية للفرد الشاب 

عىل االدخار ومعدل العائدتابعة لألجر   1, 1t t ts s w r  . 
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اجلانب األيرس من املعادلة املعدل احلدي إلحالل استهالك الفرد عندما يقيس            
عند النقطة وكبري السنيكون شابا  1 2,c c)زيادة استهالك الفرتة 1t ةاملطلوب 

ويض وحدة واحدة لالنخفاض احلدي لالستهالك يف الزمنلتع t(ا يعني أن: م 
 

   
12 1

1
1 2 11

tt

t U U t

u cdc
dc u c




 


 



 

أو املعدل  "املعدل احلدي للتحول") ٌيمثل 6. 7أما اجلانب األيمن من املعادلة (           
الذي يسمح فيه ادخار الفرد بتحويل االستهالك من الفرتة tإىل الفرتة 1t  عرب

ي لإلحالل باملعدل احلدي السوق: يف خطة األمثلية، البد أن يتساوى معدل احلد
 ) هذا يعني:Euler )7 .6أن تظهر حاالت أخرى: من معادلة  ٌيمكن، لكن للتحول
  1إذا كانtr فإن   1 2 1t tu c u c   1ا يعني أن م 2 1t tc c  
  1إذا كانtr فإن   1 2 1t tu c u c    1ما يعني أن 2 1t tc c  
  1إذا كانtr فإن   1 2 1t tu c u c    1ما يعني أن 2 1t tc c  

 ويف ظل) 0uيف خطة األمثلية (طاملا أن مشكل الفرد يأخذ شكال مقعرا           
غياب عدم اليقني، ٌيظهر االستهالك سلوك الزيادة، النقصان أو الثبات عرب الزمن 

دة. عىل بناءا عىل إذا كان معدل التفضيل الزمني أصغر، أكرب أو ٌيساوي معدل الفائ
سبيل املثال، عندما يكون 1tr  تبدأ خطة األمثلية بمستوى استهالك منخفض

يف الفرتة t ورفع مستوىهبدف أخذ ميزة معدل العائد العايل نسبيا من االدخار 
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االستهالك يف املستقبل(الفرتة 1t .( أن هناك توليفات الحظ 1 2 1,t tc c  الهناية
) و 6 .3)، لكن بمجرد إدراج قيدي امليزانية (املعادلة (Euler )7 .6تستويف معادلة 

)) نحصل عىل قيمة6. 4( tsلـ اوحيد حالوحيدة و 1tc و 2 1tc . 
ٌحيََدد رشط التعظيم من الدرجة األوىل عندما يتم ادراج قيدا امليزانية يف معدل            

 أي: "الشاب"االدخار كدالة ضمنية ألسعار السوق الذي ٌيواجهها صانع القرار 
(6. 8)                                      1, 1t t ts s w r    

ادخار الشاب يف الفرتة اعتامدٌتظهر هذه املعادلة             tفرد من العمل عىل دخل ال
 رأس املال (االدخار) املتوقع يف الفرتة املقبلة. وعىل عائدتلك الفرتة 

) عىل االدخار بداللة والفائدةيتم إظهار تأثري أسعار عوامل اإلنتاج (األجر            
بتطبيق نظرية الدالة الضمنية عىل رشط التعظيم ( )6 .8املشتقات اجلزئية للمعادلة (

 :)من الدرجة األوىل
نكتب أوال             /tdU dsعىل شكل دالة للمتغريات 1, ,t t ts w r : 

         1
1 1 11 1 1 , ,t

t t t t t t t t
t

dU u w s u r s r s w r
ds

 
           

 
 وألن             / 0tdU ds  رشط التعظيم من الدرجة األوىل)، تعني نظرية (وفق

 الدالة الضمنية أن: 
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2حيث            2/ / 0t t tD s d U ds     .رشط التعظيم من الدرجة نجد 
 :الثانية
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1
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ٌتساوي االشتقاقات اجلزئية لدالة االدخار              1, 1t t ts s w r  : 
(6. 9)                                            10 1tt

w
t

u css
w D


 


   

(6. 10)       1
2 1 2 1 2 1

1

1
t

t t tt
r

t

u c u c css
r D

 
  



       


 
ُنالحظ أن            0 1ws ا يعني أنم: 

10 / 1t tc w   2 و 10 / 1t t tc w r     
كل  "سلعة عادية" إلشارة املوجبة هلذين االشتقاقني تعني أنه يتم استهالكا           

معقوال طاملا أننا نتحدث عن االستهالك الكيل من قبل الفرد يف كل  (والذي يبدو فرتة
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يف املقابل، تبدو إشارة 6فرتة). rsغامضة ألن العالقة بني معدل العائد r عىل
ومستوى االدخاراالدخار  s والدخلتعكس تفاعل التأثريات املضادة لإلحالل 
استهالك الفرد الشاب الناجتة عن ارتفاع أسعار  والدخل عىلحالل اإل (تأثريات

. 7قيد امليزانية رقم (ل الرجوع. لفهم ذلك، من املفيد )الفائدة ذو إشارات متعاكسة

حالل عىل): يكون تأثري اإل6 1tc جيعل االستهالك  ن سعر الفائدة العايلألسلبيا
بالنسبة لالستهالك احلايل، يف حني يكون تأثري الدخل عىلاملستقبيل أرخص  1tc 

املزيد من االستهالك سعر الفائدة العايل ٌيمكن للميزانية املتاحة رشاء موجبا ألنه وفق 
حالل يقوم الفرد بخفض ة أخرى، عندما ٌهتيمن تأثريات اإليف كلتا الفرتتني. بعبار

مستوى استهالكه عندما يكون شابا مقابل رفع مدخراته، أما إذا هيمنت تأثريات 
كبري  يصبحالدخل ٌيصبح االستهالك عندما يكون الفرد شابا أكثر قيمة منه عندما 

حجم  وٌخيفض بذلكالفرد بزيادة استهالكه يف كال فرتيت العمر  السن، هنا يرغب
  7مدخراته.

                                                 
تفضيالت مستهلك ما معطاة إذا كان الطلب عليها ٌمتثل دالة متزايدة وفق  "عادية"سمى أي سلعة استهالك ، تٌ للتذكري-  6

ثروة املستهلك يف هناية الفرتة ببساطة ٌتعرب  ٌيولد دون أي ثروة مالية،لثروة املستهلك. وبام أن املستهلك يف هذا النموذج 
تقييمها هنا يف بداية الفرتة والتي تمعن القيمة احلالية إليرادات العمل طوال احلياة  t؛ / 1t tw r  حيث ال ٌيوجد

 )).6 .3دخل عمل يف الفرتة الثانية من العمر (أنظر املعادلة (

هناك تأثري ثالث يسمى بتأثري الثروة جراء ارتفاع سعر الفائدة، لكنه خارج نطاق حتليل هذا النموذج بسبب عدم  - 7
 وجود دخل العمل يف الفرتة الثانية من العمر. 
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 ) عىل الشكل:6. 10ٌيمكن إعادة كتابة املعادلة (            

(6. 11)                          1
2 1 2 11 1t t

r

u c c
s

D
 

      
0Dحيث             و   2 1 2 1t tc c   يف  لالستهالك املنفعة احلديةٌمتثل مرونة

 الفرتة الثانية أو: 
         2 1 2 12 1

2 1 2 1
2 1 2 1 2 1

/
0

/
t tt

t t
t t t

u c u ccc u c
u c c c

  
 

  

 
   

 
 

"الصغري"هذا التقريب صحيح للتغري           2 1tc يف 2 1tc  ،كام أرشنا سابقا.
إشارة rs) لكنها أصبحت اآلن حمددة بالقيم التي ) مازالت غامضة 6. 11يف املعادلة

تأخذها 2 1tc :كاآليت 
 إذا كان 2 1 1tc  0فإنrs . 
 إذا كان 2 1 1tc  0فإنrs . 
 إذا كان 2 1 1tc  0فإنrs . 

حالل إك أقل من الواحد ٌهتمني تأثريات إذا كانت مرونة املنفعة احلدية لالستهال           
االدخار،  ويزيد حجماالستهالك عىل تأثريات الدخل نتيجة زيادة سعر الفائدة 

 عندما تكون مرونة املنفعة احلدية أكرب من الواحد.  والعكس صحيح
أنالسبب يف             2 1tc  ُيامرس هذا الدور هو أن مرونة املنفعة احلدية تعكس

حساسية املنفعة احلدية للزيادة احلاصلة يف 2 1tc  إلظهار ذلك، ننظر يف احلالة التي .
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يتم فيها االستهالك يف فرتة الشباب (الفرتة t (يتأثر معدل االدخار بزيادة   الوبالتايل
سعر الفائدة خالل تلك الفرتة، حتى يف هذه احلالة يتزايد االستهالك 2 1tc  يف فرتة

الكرب(الفرتة 1t  بشكل آيل (بفضل الدخل العايل املتحصل عليه من قبل كبار(
تتناقص املنفعة احلدية لذا الثابت من االدخار)،  د املرتفعالسن الناتج عن معدل العائ

لـ 2 1tc  استجابة لسعر الفائدة املرتفع. عىل ذلك، وجود مرونة منفعة حدية جد
مرتفعة لـ 2 1tc اليشء الفرد خيرس ال بحيث فض حاد يف املنفعة احلديةٌيؤدي خل 

بزيادة قام إذا الكثري 1tc بدال من زيادةيف الفرتة األوىل 2 1tc  االدخار.  منوسٌيقلل
من جانب آخر، وجود مرونة منفعة حدية جد منخفضة لـ 2 1tc فض ٌيؤدي خل

رتفع الواجب االستفادة من معدل العائد امل من، وسيكون يف املنفعة احلدية ضعيف
منفعة الفرتة األوىل النامجة عن تقليل  وقبول خسارة يف الفرتة األوىل وادخار املزيد

حجم 1tc    . 
يف احلالة التي ُتساوي فيها مرونة املنفعة احلدية الواحد الصحيح، ٌيامرس سعر             

دخار (ثبات االدخار عرب االعىل ميل الفرد الشاب نحو  "حياديا"الفائدة تأثريا 
بقاءو يتطلب حتقق هذا التأثري احليادي لسعر الفائدة ، الزمن) 1tcثابتا طاملا أن 

1t t tc w s بدوره، يتطلب هذا خفض املنفعة احلدية . 1tu c ) اجلانب األيمن من
عس نسبة رفبنف) )6 .6املعادلة ( 11 tr  يف نفس الوقت، ٌخيربنا قيد ميزانية .
جيب عليه رفعالفرد عندما ٌيصبح كبري السن أن )) 6. 4(املعادلة ( 2 1tc  بنفس نسبة
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عرف 11 tr إلبقاء ts ،تنخفض املنفعة احلديةأن  وبدوره البدثابتا 2 1tu c  
عبنفس نسبة رف 2 1tc  ) ٌيساوييتطلب هذا أن 2 1tu c  لواحد صحيحا(. 

حالة يف             2 1 1tc   تأخذ دالة املنفعة شكال خاصا ٌيعرف بمعادلة املنفعة ،
 ٌتستخدم يف التطبيقات العملية.  وعادة ماأمهية خاصة  وهي ذاتيتمية اللوغار

  قرار الرشكات.2.2

ٌيعطى اإلنتاج متجانسا ٌيستخدم سواءا لالستهالك أو االستثامر يف رأس املال            
رأس املال جزء الناتج املرتاكم غري املستهلك. يف اقتصاد  خمزونوٌيمثل املادي، 

Diamond دالة التنافسية تعمل وفق قطاع، ٌتوجد جمموعة من الرشكات أحادي ال
 ): Inada وتستويف رشوطالثابتة عوائد احلجم تتميز ب( النيوكالسيكيةاإلنتاج 

(6. 12)                                         
 

   
0, 0

0 , 0

t ty f k
f f
f f



 

   

   

t/حيث           t ty Y Lو/t t tk K L مها نصيبا الفرد من الناتج و رأس املال عىل
فرد شاب يعمل يف وحدة زمنية واحدة، فإن املتغري وألن كل8الرتتيب. tL ٌيمثل

 خمزون رأس املال يف الفرتة افرتضناعدد األفراد الشباب يف االقتصاد. الحظ أننا 
 tواستخدام رأسفس الفرتة، بمعنى أنه ال ٌيوجد إبطاء يف عملية اإلنتاج ٌمنتج يف ن 

 املال. 
                                                 

الصفر مساويا اتكنولوجي اتقدمنفرتض  - 8 0g .ألنه ال ٌيؤثر عىل أهم نتائج التحليل 
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أسعار ب ةتعظيم األرباح بمعادلة النواتج احلديتسعى الرشكات التنافسية ل             
 عوامل اإلنتاج:

(6. 13)                                         t t t tw f k k f k   
(6. 14)                                                t tr f k    

حيث             0  ستخدام ن الان املعادلتاُتشري هترأس املال.  اهتالكمعدل
فيه الناتج احلدي للعمل الرشكات خدمات العمل كل فرتة زمنية إىل احلد الذي ٌيصبح 

كات يف كل فرتة الرش ، وباملثل تستخدمبل السوقمعدل األجر املعطى من قٌمساويا 
معدل لناتج احلدي لرأس املال ٌمساويا حد الذي ٌيصبح فيه صايف الزمنية رأس املال ل

 العائد املعطى من قبل السوق.
  . حالة التوازن 3.2

بداية الفرتة من قبل  اململوكة(األرس ض اقتصاد مغلق، ٌتصبح أصول مع افرتا            
خمزون رأس املال. من حماسبة الدخل الوطني، ٌمساوية ) السن اجليل كبري أعضاء

 : واالستهالك الكيللفرق بني الدخل الكيل اايف االستثامر االمجايل ٌمساويا ٌيعطى ص
(6. 15)                             

   
1

1 2 1

t t t t

t t t t t t t t

Y C K K
w L r L c L c L





  

   
 

1tLحيث              اجليل املولود يف الزمنُيمثل أعضاء 1t الذين ُيصبحون كبار 
السن عند الزمن t. 
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باستبدال             twو tr) يف املعادلة 6 .14) و (6 .13بام ٌيساوهيام من املعادلتني (
 عىل قيد املورد يف االقتصاد: ) نحصل6 .15(

(6. 16)                       1 ,t t t t t tK K F K L C K      
1حيث            2 1t t t t tC c L c L   ٌيمثل االستهالك الكيل (جمموع استهالك جيل

الشباب 1t tc Lوكبار السن 2 1t tc L ) 6 .16). بإعادة ترتيب املعادلة:( 

                                , 1t t t t t t

t t

C F K L K K K

Y S

   

 
   

مع            t t tS s Lاالدخار الكيل للشباب يف الزمن tٌيساوي يف ظل  الذي
االستثامر الكيل. ليكن توازن اقتصاد مغلق tcد من االستهالك يف نصيب الفر

الزمن t : 

 

1 2 1

2
1 1

t t t t t
t

t t

t
t

C c L c Lc
L L

cc
n


 

 


 

ٌيصبح قيد املورد يف االقتصاد بداللة نصيب الفرد (قسمة طريف املعادلة            
 ): tLعىل

(6. 17)                
       2

1 11 1
1

t
t t t t

cc f k k n k
n

      


 
 زن سوق السلع أن يتساوى الطلب الكيل بالعرض الكيل:يتطلب توا           

 1 2 1 ,t t t t t t t t t tC I c L c L I Y F K L      
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 هتالك رأس املال: إ االستثامر زائدا صايفريف، ٌيساوي االستثامر اإلمجايل بالتع           

(6. 18)                              
1 2

1 2

N N N
t t t t t t

N N
t t t

t t t t

I I K I I K
S S K
s L K K

 




    

  
  

 

ر اإلمجايل ٌيساوي جمموع صايف استثامر الشباب مع العلم أن صايف االستثام           
صايف ادخار الشباب هذه األحجام يف التوازن ٌمساوية ٌتصبح  يف املقابل، وكبار السن
ُيساوي عىل الرتتيب. كام رأينا، صايف ادخار الشباب وكبار السن t ts L يف حني

صايف ادخار كبار السن سالب ُيساوي K . يف الواقع، يف ظل غياب املرياث
أي  يدخلوشيئا لألجيال املقبلة،  وال يرتكونيستهلك كبار السن كل ما يملكون 

، أي ثروة ونتيجة لذلك. "غري برشية"شاب يف بداية أي فرتة زمنية دون أصول 
تيجة الدخاره كبري السن خالل تلك الفرتة ندة بداية فرتة ما ينبغي أن تعود لموجو

 عندما كان شابا يف الفرتة السابقة.
بناءا عىل هذه الفكرة، ٌيعطى خمزون            tKيف بداية الفرتة t:9كاآليت 

(6. 19)                                   1 1t t tK s L   

                                                 
يريدون إهناء  يعني أن ادخار الشاب ٌيساوي خمزون رأس املال الفرتة املقبلة. تتحقق هذه النتيجة ألن كبار السن هذا - 9

رأس املال  كل- القادمشباب جيل يبيعون كل خمزون رأس املال للذا (ألهنم غري مبالني بنسلهم) أصول حياهتم بدون 
رأس املال يتم اقتناؤها من قبل الشباب عن طريق ادخارهم. الحظ  اململوك من قبل كبار السن زائدا أي زيادة صافية يف

  ) لدينا:6 .15من املعادلة (

1t t t t tK K s L K    



وذجاألجيا   Diamond  365    ل املتداخلة: 
 

 
 

 ) نحصل عىل قانون حركية خمزون6 .19ازن، من املعادلة (لوصف مسار التو           
 رأس املال:

(6. 20)                                     1t t tK s L   
تساوي ادخار جيل الشباب يف الفرتة احلاليةالذي يشري ل             t بمخزون رأس

املال يف الفرتة املقبلة 1t  .وألن: 
 1 1 1 1 1t t t t tK k L k L n      و   1, 1t t ts s w r   

 ) بداللة نصيب الفرد: 6 .20ٌيمكن التعبري عن املعادلة (            

(6. 21)                                       
 

1
1

, 1
1
t t

t

s w r
k

n








 

باستبدال              trو tw نجد: 6. 14) و (6. 13ملعادلتني (ابام ٌيساوهيام وفق ( 

(6. 22)                        
 

1
1

, 1

1
t t t t

t

s f k k f k f k
k

n




   



 

التي ٌمتثل القانون األسايس حلركية االقتصاد يف نموذج األجيال املتداخلة لـ            
Diamond ،لنصيب الفرد من رأس املالاملسار املستقبيل  وختربنا أن 1tk  هي دالة

قيمته األوليةتابعة ل tkأو بعبارة أخرى، لكل قيمة . tk ٌحتدد املعادلة أولية معطاة
) قيمة (أو قيام) توازنية لـ6. 22( 1tk  )ملستقبيل ملخزون رأس املالاملسار ا( . 

ٌيعرف توازن احلالة املستقرة أنه التوازن الذي ٌيصبح فيه            tkثابتا عرب الزمن ،
1tاملستقرة كحل هلذه املعادلة عندما ٌيصبح احلالةوٌتعطى  tk k k   : 
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(6. 23)                     
 

, 1

1

s f k k f k f k
k

n

   


   




 
 ) أن االقتصاد يقع يف وضعية احلالة املستقرة بمجرد بلوغ6. 23ٌتظهر املعادلة (           

 kهذه القيمة kببلوغ هذه القيمة، يبقى : k ما معرفة ثابتا هناك. لذلك، نريد
(أو قيم) لـ إذا كانت هناك قيمة k كان إذاوما يف مسار احلالة املستقرة k يقرتب

 مل ينطلق منها؟   ننحو هذه القيمة إ
رتباطابة عىل هذه األسئلة، نحتاج وصف مدى لإلجا             tkبـ 1tk . وبام أن 

دالة االدخار ,s  ) إىل 6 .23ٌيمكن أن تتخذ أشكاال عدة، تقودنا املعادلة (
بعض األشكال ) 6. 2(الشكل ٌيوضح 10متعددة. وحاالت مستقرةديناميكيات معقدة 

. 22املحتملة التي تربط نصيب الفرد من رأس مال اليوم بالغد بام يتوافق مع املعادلة (

توازن ٌيمكن أن ٌيؤدي ل Diamondهذا الشكل نتيجة مفادها أن نموذج ٌيظهر  ).6
مستقر وحيد، توازنات متعددة أو توازن بمخزون رأس مال صفري. بعبارة أخرى، 

النموذج جمموعة  واإلنتاج ٌيظهربدون وضع قيود حمددة (خاصة) عىل دوال املنفعة 
 من التوقعات.خمتلفة 

                                                 
للتعرف بيشء من التفصيل عىل خمتلف احلاالت املمكن أن يسلكها االقتصاد عرب الزمن (نحو احلالة املستقرة)،  - 10

   أنظر:

Romer, D. (2018).Advanced Macroeconomics.5th Ed., New York : McGraw -Hill : 85-87.  
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االقتصاد عرب الزمن غري )) فإن مسار تطور 6 .23) (أو (6 .22( ملعادلةاوفق            
، لذا ر تقلبات أو دورات األعاملمكانية ظهومما ٌيشري إل وضعيته األوليةحمدد وفق 

 استقرار النظام ليس مضمونا. 
 

 
وذج6. 2الشكل (  .Diamond ). الوضعيات املحتملة لتوازن الحالة املستقرة يف 
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  واإلنتاجدوال املنفعة أشكال خاصة ل .3

بفرض  والديناميكية االنتقاليةيف هذا القسم، يتم وصف توازن احلالة املستقرة             
. عىل وجه خاص، نفرتض أن دالة املنفعة تأخذ الشكل واإلنتاجقيود عىل دوال املنفعة 

 كاآليت:  "CRRA"اخلاص
(6. 24)                    

1 1
11 2 1

1 2 1
1 1, 1

1 1
t t

t t t
c cU c c

 


 

 
 



 
  

 
 

0حيث            1و .  نفرتض تكنولوجيا إنتاج من نوعDouglas-Cobb: 
 t tf k k 

. 24ملعادلة (ااالستهالك من الدرجة األوىل وفق  يتم احلصول عىل رشط أمثلية           

 بطريقتني: )6
  . الطريقة األوىل 1.3

يف الزمن املنفصل، يكون اشتقاق معادلة  Diamondألننا نتعامل مع نموذج           
Euler  لالستهالك أكثر سهولة مقارنة بنموذجRCK.  ننظر لفرد ما ُخيفض حجم

استهالكه يف الفرتة األوىل 1tcلتكنبكمية صغرية)c( ثم يستخدم االدخار
املال (العائد عىل االدخار) لرفع ودخل رأسضايف اإل 2 1tc بمقدار 11 tr c  .

هذا التغري ال ُيؤثر عىل القيمة احلالية لتيار استهالك الفرد يف حياته (كام سنرى الحقا)، 
ري البد أن تتساوى: هذا التغ وفوائد منفعةلية فإن تكاليف الفرد نحو األمث وإذا سعى
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إذا كانت التكلفة أكرب من الفائدة سريفع الفرد منفعته الزمنية بإجراء هذا التغيري؛ أما 
 إذا كانت التكلفة أقل من الفائدة سريفع الفرد منفعته بإجراء التغيري العكيس.

املنفعة احلدية لـ            1tcو 2 1tc هي 1tc
و   1

2 11 tc
  

عىل الرتتيب ،
0cإذاوعليه  فإن تكلفة املنفعة للتغري تقرتب نحو 1tc c  يف حني تقرتب ،

فائدة املنفعة نحو قيمة     1
2 1 11 1t tc r c  
    ،هناك . كام تم وصفه سابقا

 تعادل عندما يسعى الفرد نحو األمثلية التي تتطلب حتقق الرشط التايل:
       1

1 2 1 11 1t t tc c c r c   
      

برضب طريف املعادلة بـ             2 1tc


 :نجد 
 
 

12 1

1

1
1

tt

t

rc
c




  

   
 

:                                             أو 
 

1/

12 1

1

1
1

tt

t

rc
c






 
    

 
لالستهالك يف الزمن املنفصل وفق  Eulerمرة أخرى، ٌمتثل هذه الصيغة معادلة           

 RCKيف نموذج  Keynes-Ramsey. هذه املعادلة شبيهة بقاعدة CRRAدالة املنفعة 
أن سلوك استهالك الفرد  والتي تعنيالعام  Diamond) يف نموذج 6. 6واملعادلة (

نحو الزيادة، النقصان أو الثبات يعتمد عىل ما إذا كان معدل الفائدة أكرب، أصغر أو 
ٌيساوي معدل التفضيل الزمني. مرة أخرى، ٌحتدد  مقدار تغري استهالك الفرد

استجابة لالختالفات بني rو   . 
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  . الطريقة الثانية2.3

 التالية:  Lagrangianحلل مشكلة التعظيم نتبع طريقة          

   
1 1

11 2 1
1 2 1

1

1 1 1L 1
1 1 1
t t

t t t
t

c c w c c
r

 

 
 

 
 




   
             

 

رشوط التعظيم من الدرجة األوىل لـ            1tcو 2 1tc  :هي 
 1tc

   
     1 1

2 1 11 1t tc r   
    

باستبدال            :املعادلة األوىل يف الثانية نحصل عىل 
       1 1

2 1 1 11 1t t tc r c     
    

 ، نجد:وعليه          
 
 

1/

12 1

1

1
1

tt

t

rc
c






 
    

 
سلوك تعظيم املنفعة. يتم ) )6 .5(قيد امليزانية (املعادلة التي تصف باالضافة ل           

 بداللة االدخار بالشكل:  Eulerالتعبري عن معادلة 
      1

11 1t t t ts r w s    
    

 معادلة معدل االدخار التالية:  والتي ٌتعطينا            
(6. 25)                                                      

1

t
t

t

ws
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حيث                1/ 1 /
1 11 1 1 1t tr

     
 

       تضمن أن االدخار يكون
دائام أقل من الدخل. يتم إظهار تبعية معدل االدخار ألسعار عوامل اإلنتاج بداللة 

 املشتقات التالية:
 

 
 

1
1/

1 1 1

1 0,1

11
1

t
w

t t

t t
r

t t t

ss
w

s ss
r r






 



  


  


           

 

0الحظ أن           1ws 0وrs 1إذا كان 0؛rs 1إذا كان  0و ؛rs  
1إذا كان 10) و (6. 9املعادلتني السابقتني ( ةلتي ٌتؤكد التحليل السابق إلشاراو .

6.( 
 ) لدينا: 6. 21من املعادلة (            

(6. 26)        
   1

11 1
t t

t
t

s wk
n n 



 
 

 
 :وبأكثر تفصيل             

   
       1 1/ 1 /

11 1 1 1
t t t

t

t

f k k f k
k

n r  
  






     

 

 ٌيعطى نصيب الفرد من رأس املال يف احلالة املستقرة:             
   

       1/ 1 /
11 1 1 1 t

f k k f k
k

n r  
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ل يف ، ٌيعطى نصيب الفرد من رأس املاCobb-Douglasباستخدام دالة إنتاج             
 احلالة املستقرة:

(6. 27) 
        

  

1 /11/

1

1 1 1 1

1

n k

k

 



  



 



 
     

 

 

       

مع العلم أن                  1
1f k k f k k




      للتبسيط، إذا افرتضنا .
قيمة zأهنا الناتج املتوسط لرأس املال يف احلالة املستقرة  1

z k
  ٌيمكن ،

 لتايل:ا) وفق 6. 27ملعادلة (إعادة كتابة ا

(6. 28)      
        

  

1 /1/1 1 1 1

1

n z

z

  



 




       

 
               

تتحدد احلالة املستقرة لـ           z) و k ( اوفق) حال  التي تضمن) 6. 28ملعادلة
فقط. إلثبات ذلك، يتم حتديدووحيدا  z ٌيرسم طريف )6. 3(هندسيا يف الشكل :

) كدوال تابعة لـ6. 28املعادلة ( z ٌيمثل اجلانب األيمن من املعادلة خطا ، حيث
مستقيام يمر عرب نقطة األصل بميل ٌمساو 1  ، أما شكل منحنى اجلانب األيرس

ما إذا كانعىل يعتمد  واحد. يتم إظهار هذه احلاالت أكرب، أصغر أو يساوي ال
 :)6. 3(لبيانات الثالثة يف الشكل اوفق 
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1إذا كان -  خطا أفقيا عند6 .28لمعادلة (لٌيصبح اجلانب األيرس ( 
  1 2 0n   كام ٌيظهره البيان )a (ل. هذا اخلط يقطع خطيف الشك 

 1 z عند قيمة موجبة zمعطاة وفق    1 2 / 1n     وٌيوجد ،
خمزون رأس املال هناك kملعادلة التالية: ااحلالة املستقرة وفق  وفقط يفيد وح 

(6. 29)                 
  

 1/ 1
1 1

1 2
k z

n


 




   

      
 

1يف الشكل يعني أن )b(البيان  - ) 6. 28. ٌيصبح اجلانب األيرس من املعادلة (
دالة عكسية لـ z (مع املحور العمودي) ويقرتب نحوذات قاطع موجب 

 1 nمع اقرتاب zما الهناية. يتقاطع هذا املنحنى مع خط إىل 1 z  
عند قيمة z قيمة خمزون رأس مال هناكوموجبة، وُيوجد وحيدة k ةوحيد 
 احلالة املستقرة.  وفقط يف

1إذا كان )c(ُيظهر البيان  - ) هو دالة  )6 .28فإن اجلانب األيرس من املعادلة
متزايدة يف z يقرتب نحو الصفر مع اقرتاب وميل متناقصذات قاطع موجب 

 zنحو ما الهناية. يقودنا تقاطع هذا املنحنى مع خط zقيمة موجبة ل
 .حيدةوو
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وذج6. 3الشكل (  .Diamond ). محددات الحالة املستقرة يف 

دالة إنتاج ببأرس تعيش فرتتني زمنيتني ( يضمن نموذج األجيال املتداخلة            
Cobb-Douglas ودالة منفعة CRRA ( وجود توازن حالة مستقرة وحيدة مع نصيب

العامل من رأس املال k0ومن أجل )6. 27( ٌمعطى وفق  هذا، ويكون 
التوازن للحالة املستقرة ثابتا من أجل  0 0k  . 
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  الديناميكية االنتقالية .4

بشكل أكثر ( Diamondإلظهار السلوك الديناميكي القتصاد نموذج             
دالة منفعة املدى الطويل نحتاج  وفقط عىلة يدنحو قيمة حالة مستقرة وح) وضوحا

. ألسباب عديدة، تستخدم تطبيقات نموذج األجيال املتداخلة حمددة بشكل خاص
 (أو عندما "فعة ذات التفضيالت اللوغاريتميةدالة املن"دالة منفعة خاصة ٌتعرف بـ 

يتحقق 1  يف دالة املنفعةCRRA.(11 ٌمقيدة اللوغاريتمية  التالتفضيوٌتعد
(تأثريات حيادية كام والدخل حالل تأثريات اإلل تاما اخاص ألهنا تضمن إلغاء بشكل

نصيب الفرد من رأس  وكذا تغرياتتغريات سعر الفائدة (ال ٌحتدث كي لرأينا سابقا) 
املال يف االقتصاد) أي تأثري عىل معدل االدخار. جتعل هذه االستقاللية هيكل توازن 

                                                 
1إذا اجته -  11 قاعدة  وفقBernoulli-L’Hopital  يتم استبدال دالة املنفعةCRRA شكلبال 

   logu c c . تنص قاعدةBernoulli-L’Hopital إذا كان لدينا دوال مستمرة  f x و  g x عند 
 x c، و اجتهت f x و g xنحو الصفر عندماx c :فإن 
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ٌيعترب  ، أو بعبارة أخرىSolow-Swanنموذج لطابقا جوهريا م Diamondوذج نم
 .Diamondحالة خاصة من اقتصاد  Solow-Swanتوازن اقتصاد 

نفرتض دالة منفعة فرد من جيل            t :تأخذ الشكل التايل 
(6. 30)                     1

1 2 1 1 2 1, log 1 logt t t t tU c c c c 
     

1حيث            مع دالة إنتاج . f k k ٌتصبح معادلة ،Euler :لالستهالك 
 
 

12 1

1

1
1

tt

t

rc
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 ا يعني أن معدل االدخار يستويف: م           
(6. 31)                               

 2
t

t
ws





 
وٌمساويا اثابتمعدل االدخار  ٌيظهروالذي              1/ 2  فرد عمل كل من دخل
  ).Solow-Swanهذا معدل االدخار الثابت جيعل النموذج مشاهبا جدا لنموذج (

وبافرتاض ) 6. 22) مع معادلة تراكم رأس املال (6. 31بدمج املعادلة (            
 د:نج Cobb-Douglasإنتاج  تكنولوجيا

(6. 32)                             
    1

1
1 2

t
t t

k
k k

n





  

 
 

حيث            1t tw k إثبات وجود حالة مستقرة وحيدة  . أصبح اآلن سهال
1tفقط لنصيب الفرد من رأس املال( tk k k  () 6 .29(أنظر املعادلة((: 
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يف هذه احلالة، ٌيعطى نصيب الفرد من رأس املال يف احلالة املستقرة كدالة            

(اٌملدخرمتزايدة يف جزء الدخل  1/ 2 (النمو السكاين ومتناقصة يف n متاما
 .Solow-Swanنموذج ك
بدءا من أي قيمة             0 0k  ٌتصبح ديناميكية التوازن يف هذا النموذج مشاهبة

رتيب نحو قيمة حالة مستقرة  وحيدث تقارب Solow-Swanمتاما لنظريهتا يف نموذج 
بداللة العالقة بني) 6. 4(لشكل اإظهار هذا السلوك وفق وحيدة. يتم  1tk و tk 

الدالة"خذ شكل التي تأ tk"0ما: ميل هذه الدالة ال هنائي عندtk تناقص وي
نحو ما الهناية. يقطع منحنى الدالةtkالصفر كلام اقرتب نحو tk درجة  45خط

1tkمعtkعند النقطة التي يتساوى فيها )عند قيمة احلالة املستقرة k( ، يف هذه
احلالة يقرتب خمزون رأس املال بشكل رتيب نحو قيمة حالة مستقرة وحيدة و فقط مع 

لك أن ذ والسبب يفتطور االقتصاد. بعبارة أخرى، توازن احلالة املستقرة ثابت 
منحنى tk  درجة يف نقطة  45الثابت  ويقطع اخلطذو ميل موجب متناقص

 واحدة. 
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وذج ). الديناميكية6. 4الشكل (  .Diamond التوازنية يف 

-Solowنظريه نموذج  Diamondٌتشبه هذه الديناميكية التوازنية لنموذج               

Swan إذا انطلق االقتصاد من مستوى أويل لنصيب الفرد من رأس كام ٌيظهره الشكل :
املال  0k k  فإن اقتصادDiamond يه تراكم مستقر لرأس املال يقرتبحيدث ف 
نحو k ،أما إذا انطلق االقتصاد من مستوى أويل  0k k يضمن التوازن س

يات منخفضة لنصيب الفرد من رأس املال إىل أن يقرتب نحو حالته املستقرة. مستو
بشكل عام، يتميز توازن احلالة املستقرة بالثبات ألنه من أي موضع ينطلق منه k 

سيقرتب نحو k. 
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، ال ٌجييب RCKونموذج  Solow-Swanلكن األهم كام رأينا يف نموذج             
؟ الحظ أن املدى طويلعن السؤال الرئييس ما هو مصدر النمو  Diamondنموذج 

عىل نتائج حتليلنا ال ٌتؤثر  Diamondاالفرتاضات اخلاصة بمعدل االدخار يف نموذج 
لوضعية احلالة املستقرة (معدالت النمو عند وضعية توازن االقتصاد عىل املدى 

ذلك أن  والسبب يف، يا عىل معدل التقدم التكنولوجيعتمد حرصالطويل) ألهنا ت
) يعني ضمنيا أن الناتج Inadaلرأس املال (رشوط املتناقصة افرتاض عوائد احلجم 

احلدي لرأس املال يقرتب نحو الصفر كلام أصبح tk ما جيعلكبريا 1t tk k  .دائام
لعدم امكانية حتقيق نمو غري حمدود لرأس املالاحلقيقة ٌتشري هذه  tk ،وعليه مرة 

أخرى ٌيعترب نمو كفاءة العمل املصدر الوحيد املحتمل للنمو عىل املدى الطويل 
 .تعامل معه هذا النموذجي الوالذي لنصيب الفرد من الناتج 

ت الهيكليةتغ .4.1   املعل

) كيف ٌتؤثر املعلامت اهليكلية6. 29ختربنا املعادلة (            , ,n  عىل مستوى
إذا أردنا بلوغ هذه القيمة،  12احلالة املستقرة. والناتج يفنصيب الفرد من رأس املال 

التوقعات الكمية حول تأثريات املدى  واحلصول عىلذه املعلامت هلعلينا اختيار قيم 
 ر االقتصاد.الطويل لتطو

                                                 
yبام أن - 12 k:فإن      / 1

1 / 1 2y n
 

 
        ُمتثل مستوى نصيب الفرد من الناتج يف

 احلالة املستقرة.



      اذج النمو االقتصادي    380
 

 

لرؤية مدى استجابة االقتصاد للصدمات (اهليكلية)، نفرتض أن معدل            
التفضيل الزمني ره التوازين يف احلالة ينخفض عندما ينطلق االقتصاد من مسا

يتسبب انخفاض معدل التفضيل الزمني يف قيام الشاب  يف هذه احلالة، املستقرة
ويتحول منحنىر جزء أكرب من دخله املتحصل عليه من العمل بادخا 1tk  نحو

 . )6. 5(األعىل كام ٌيظهره الشكل 

 
ات6. 5الشكل (   خفض معدل التفضيل الزمني. ). تأث

هذا التحول ملنحنى            1tk يرفع قيمة k)قيمة kكام هو )يف احلالة املستقرة .
ُموضح يف الشكل، يرتفع kبشكل رتيب من القيمة القديمة OLDk اجلديدة، نحو

يف هذه احلالة  Diamondيبدو تأثري خفض معدل التفضيل الزمني يف نموذج لذا 
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-Solowمعدل االدخار يف نموذج  وتأثري رفع RCKما لتأثريه يف نموذج مشاهبا متا

Swan. 
تغري املعلامت اهليكلية عىل تغيري مسارات احلالة املستقرة ملستوى نصيب يعمل             

، لكنه ُيؤدي )الزمن عربواالستهالك من الناتج  الفردونصيب ( املالالفرد من رأس 
 نمو هذه املتغريات.  زيادة مؤقتة يف معدالتفقط ل

  . رسعة التقارب 2.4

. يف هذه Diamondلنموذج  واآلثار الكميةمرة أخرى، هنتم بالتقدير الكمي             
توسيع  مستخدابا حو حالته املستقرةاحلالة، ٌنحاول إجياد رسعة اقرتاب االقتصاد ن

Taylor معادلة حركية للتقريب اخلطي حول مسار احلالة املستقرة: نقوم باستبدال 
 k بالتقريب اخلطي من الدرجة األوىل عند6. 32((املعادلة ( k k.  عندما

ٌيصبح tk k فإن 1tk k   ،وعليه: 

(6. 33)                     1
1

t
t t

t k k

dkk k k k
dk 

 




 
   
 

  

ليكن             1ٌيساويt

t

dk
dk

عند k k ،6. 33كتابة املعادلة ( وعليه ٌيمكن(: 
 1t tk k k k 

    
 ا يعني أن: م            

(6. 34)                         0tk k k k     
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حيث            0kهي القيمة األولية لـ k . 
التقارب نحو احلالة املستقرة وفقيتم حتديد رسعة              لمعادلة العودة ل: ب
 ) نجد:6 .32(

(6. 35)                    
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قاربرسعة الت             هي ببساطة حصة رأس املال يف الناتج  أن، وطاملا 
 0 1  اقرتابيعني التحليل ضمنيا kبسالسة نحو k ،عىل سبيل املثال .

إذا كان 1/ 3 سيتحرك kثالثة أرباع املسافة نحو k كل فرتة (كل فرتة ترمز
عن نموذج  Diamondلنصف حياة الفرد). إذن، خيتلف معدل التقارب يف نموذج 

Solow-Swan  ونموذجRCK ، معدل ادخار الشاب كجزء  أنه رغم ثباتوالسبب
1(يف حالةالدخل من ( :إال أن عدم ادخار كبري السن ليس جزءا ثابتا من الدخل

ٌيعطى عدم ادخار البالغ كجزء من الناتج / ,t t tK F K L أو  /t tk f kحيمل) 
 متزايدة يف يعني أن هذه النسبة اهذ )املتناقصة احلجمس املال خاصية عوائد رأ k .

)، فإن )6 .18(القيمة ٌتدرج بإشارة سالبة يف االدخار (أنظر املعادلة  وألن هذه
دالة متناقصة يفهو االدخار الكيل  kالكيل كجزء من الناتج فوق  ويقع االدخار
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قيمته يف احلالة املستقرة عندما يكون k k يكون وحتته عندما k k ، وعليه
 .Solow-Swanمنه يف نموذج  Diamondأكثر رسعة يف نموذج  التقارب

  والالكفاءة الديناميكيةالقاعدة الذهبية  .5

التنافيس القتصاد  ومقارنة التوازنلحالة العامة ملشكل األمثلية اآلن نعد ل           
 ال املتداخلة بخيار املخطط االجتامعي الراغب يف تعظيم املتوسط املرجح لدوالاألجي

 ل مشكلة التعظيم التالية:نفرتض أن املخطط االجتامعي يسعى حل منفعة كل األجيال.
 1 2 1

0
,t t t t

t
U c c





 

حيث           tاجليليضعه املخطط االجتامعي عىل منفعة  هو وزن t مع افرتاض) 

0
t



 كي يتم التعامل مع مشكلة املخطط بشكل جيد).ل 
 ) يف هذه الصيغة، ٌتصبح مشكلة التعظيم للمخطط: 6 .1باستبدال املعادلة (           

      1
1 2 1

0
1t t t

t
u c u c 







  
 رد:ختضع لقيد ميزانية املو            

 1 ,t t t t t tK K F K L C K     
 ): tL قيد املورد يف االقتصاد بداللة نصيب الفرد (قسمة طريف املعادلة عىل           

                                  
2

1 11 1
1

t
t t t t

cf k n k k c
n

     


 
 ط الدرجة األوىل: يقوم املخطط االجتامعي بحل مشكلة التعظيم باستخدام رش            
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        1
1 2 1 11 1t t tu c u c f k 

       
حيث               1 11 1t tr f k     ) 6. 6. هذه املعادلة مشاهبة للمعادلة (

لفرد اهالك ليست مفاجئة: ألن املخطط االجتامعي ٌيفضل ختصيص است وهي نتيجة
فشل "اهر عىل افرتاض عدم وجود مظ بنفس الطريقة التي يقوم هبا الفرد نفسه

لكن ، فرد ما عند أسعار السوق املطبقةيف ختصيص االستهالك عرب الزمن ل "السوق
عن التوازن التنافيس من خيتلف لموارد عرب األجيال لاالجتامعي  ملخططا ختصيص

ناحية أن املخطط االجتامعي يمنح أوزانا خمتلفة ألجيال خمتلفة. ما هيم ليس الكشف 
ة طط االجتامعي ملجموعة معينة من األوزان مقارنعن تناقض طريقة ختصيص املخ

 أم ال. "Paretoأمثلية "ما إذا كان التوازن التنافيس ٌحيقق بالتوازن التنافيس، بل مسألة 
: نفرتض "Paretoأمثلية "من نوع يف احلقيقة، التوازن التنافيس ليس يف العموم            

نصيب الفرد من رأس املال يف احلالة املستقرة k أكرب من 6 .23ملعادلة (اوفق (
مستواه يف القاعدة الذهبية Goldk)تذكر أن Goldk ٌيعظم مستوى االستهالك يف

نصيب  وقوع يفرض، ال ٌيوجد سبب وجيه RCK. عىل عكس نموذج )احلالة املستقرة
يف احلالة املستقرة حتت مستوى القاعدة الذهبية الفرد من رأس املال Goldk يف هذا

عندما يكون. النموذج Goldk k  كل استهالك ُيؤدي انخفاض االدخار لزيادة
 ، لدينا: Diamondجيل (زيادة دائمة يف االستهالك): يف احلالة املستقرة القتصاد 
     

2
1 1

cf k n k c c
n
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                          وعليه:               c f k n
k







   


 
حيدث تعظيم             cعند القيمة Goldk k :التي تستويف الرشط 

   Goldf k n   
اآلن إذا كان            Goldk k 0فإنc

k








ا يعني أن خفض االدخار ٌيؤدي ، م
لزيادة إمجايل استهالك كل فرد: إذا حتققت هذه احلالة سيقع االقتصاد يف منطقة 

 .)الرتاكم املفرط لرأس املال أو االدخار املفرط("الالكفاءة الديناميكية"
 Solow-Swanن االدخار املفرط ظهر يف نموذج لوراء، نذكر أبالرجوع قليال ل            

، يف حني ال ٌيمكن أن حيدث هذا االدخار "اعتباطي"فقط ألننا نفرتض معدل ادخار 
أما النتيجة ، ختتار االدخار بشكل أمثيل "الدةاخل" ألن األرس RCKاملفرط يف نموذج 

ألرس خيار ا مفرط رغمادخار  إمكانية حدوثهي  Diamondاملفاجئة يف نموذج 
طول ( هنائين األرس تعيش يف أفق ألتتحقق هذه اإلمكانية : لالدخار بشكل أمثيل

 ألبد. قتصاد لبينام يعيش اال )العمر يف فرتتني زمنيتني
أن قيمة  رإظها اإلنتاج)الدايل البسيط للمنفعة و يف ظل الشكل ( السهلمن            

احلالة املستقرة k منطقة الالكفاءة الديناميكية نحو ينتهي هبا املطاف قد
 Goldk k يف حالة دالة املنفعة اللوغاريتمية : 1  و تكنولوجيا إنتاج-Cobb

Douglas ) 29نحصل عىل قيمة نصيب الفرد من الدخل يف احلالة املستقرة (املعادلة .

6(:( 
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 مستوى القاعدة الذهبية:  ٌيعطىيف حني           

 

 1/ 1

Goldk
n







 

    
 

تقرة فوق قيمة القاعدة الذهبية يقع نصيب الفرد من رأس املال يف احلالة املس           
 االقتصاد يف منطقة الالكفاءة الديناميكية):  وبالتايل يقع(

 
    

1
1 2n n

 
 


  

 
 حيدث هذا عندما يتحقق الرشط التايل:             

 f k n r n     
يف احلالة املستقرة، يكون معدل الفائدة            rأقل من معدل نمو السكان n .

معدل  استيفاءد) ضامن أمثلية الفر، يعني رشط العرضية (وفق RCKنذكر يف اقتصاد 
رشطالفائدة يف احلالة املستقرة  r n  ال ٌيمكن حتقق الالكفاءة الديناميكية يف لذا

َتظهر الالكفاءة الديناميكية بسبب الشكل اخلاص لعدم  يف املقابل، هذا االقتصاد أبدا
  كي.يرضية النيوكالسرشط الع والتي ٌتلغيDiamondجتانس األرس اٌملدرج يف نموذج 

، نفرتض أن اقتصاد ما ينطلق من حالته املستقرة عند Diamondيف نموذج             
الزمن Tمع Goldk k  ي ينخفض فيه تهلذه الوضعية ال اموالي: نفرتض تغري

تغري نصيب الفرد من خمزون  مكنإذا  املقبلة بحجم صغري.خمزون رأس املال الفرتة 
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رأس املال يف الفرتة املقبلة kأين 0, Goldk k k   حلفاظ عىل اٌيمكن
نصيب الفرد من رأس املال عند مستوى k k  مستويات االستهالك:  تغريفإن 

  0Tc n k     
tكلو          (ل T       (    tc f k k n k       

فاض االدخار. تعكس الصيغة األوىل الزيادة املبارشة يف االستهالك نتيجة انخ            
أنوطاملا  Goldk k   لكلفإن kصغري بام فيه الكفاية يتحقق: 

    0f k k n       
وعليه              0tc لكل t Tيتم ختصيص زيادة  الصيغة الثانية. والتي ُتفرس

كل زيادة منفعة  والذي يعنيحلياة االستهالك لكل جيل بشكل متساو خالل فرتيت ا
حتسني "تباين خيلق وضعية جيل من هذا التغري. هذا ال واستفادة كل األجيال
Pareto" كل األجيال استهالك  ويزداد مستوىضل حال أي كل األجيال تكون يف أف

 ."Paretoأمثلية "متناقضة مع وضعية  وهي حالة
يف التوازن التنافيس  Paretoكام ٌيوضح االشتقاق السابق، ترتبط الكفاءة            

كن السؤال األهم يف أي ظروف حتدث ارتباطا وثيقا بالالكفاءة الديناميكية، ل
غري كفء؟ تبدو هذه األسئلة  Diamondالالكفاءة الديناميكية؟ أو ملا توازن اقتصاد 

وليس يف البداية أكثر حتديا خصوصا أننا نتعامل مع اقتصاد مجيع األسواق فيه تنافسية 
عتقد أن مظاهر فشل السوق. يف الواقع، كان يٌ  وبالتايل غيابتأثريات خارجية  هناك
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من واقع أن أفراد  والتي تنشأ "عدم كاملية السوق"مصدر الالكفاءة املحتملة هي 
اجليل tال يتبادلون مع أفراد اجليلt x2لكلx غري  . عندما تكون األسواق

 "Paretoأمثلية "ح التوازن التنافيس من نوع أن ٌيصبضامن كاملة، ال ُيوجد هناك 
تفسري الالكفاءة املحتملة لتوازن األجيال املتداخلة. عىل وجه خاص،  والذي ٌيمكنه

التأثريات املرتبطة باألسعار ( تكون للتأثريات اخلارجية املاليةمع أسواق غري كاملة قد 
وقد اقب عىل الرفاهية عو) لية مع اآلخرين حول منفعة األرسةعىل القرارات التباد

 هذا املنطق ليس صحيحا. مع ذلك، "Paretoالكفاءة "يف  تتسبب
أن أفراد جيل Diamondإلظهار هذه املغالطة، يفرتض نموذج             tاجهون ٌيو

مال جيلأجورا حمددة بقرارات رأس  1t  ،ن جيلفرد م وباملثل يتحصل 1t  
عىل معدل عائد من ادخاره حمددا بقرارات ادخار اآلخرين من اجليل 1t نتيجة . 

وحاميل العامل جيل تأثريات خارجية مالية عىل لذلك، ختلق قرارات االدخار كل 
ية بمصدر الالكفاءة التأثريات اخلارج هذه، وترتبط املال يف الفرتة املقبلة رأس

 األسواق غري كاملة. وليس ألن Diamondالديناميكية يف نموذج 
ٌتوجد هناك دائام تأثريات خارجية مالية لكنها يف االقتصاديات التنافسية هي يف             

تأثريات كبرية عىل الرفاهية. بشكل بدهيي، ال يتم  وليس هلاالعادة من الدرجة الثانية 
ات اخلارجية املالية عندما ٌيوجد هناك تيار الهنائي من األعوان املولودين إلغاء التأثري

بالطريقة  وخطط االستهالكإعادة قرارات الرتاكم  ومن املمكنحديثا يف االقتصاد، 
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يف  Paretoالتي يتم فيها استغالل هذه التأثريات اخلارجية (بطريقة مماثلة خللق حتسني 
 ).التوازن التنافيس يف االقتصاد

والذي افراط تراكم رأس املال تمثل يف يخر لنشوء الالكفاءة الديناميكية سبب آ            
(عندما يكون كبري  مستقبالدث نتيجة حاجة جيل الشاب احلايل لالدخار حي بدوره
 وهذا ٌيشجعكلام زاد االدخار انخفض معدل العائد عىل رأس املال  كمع ذل، السن)

أخرى، تأثري مدخرات اجليل احلايل عىل املعدل املستقبيل  املزيد من االدخار. مرة
 Paretoتخصيص ريات خارجية مالية ال تقودنا لللعائد عىل رأس املال ٌيمثل تأث

إذا توفرت طرق بديلة لتوفري االستهالك لألفراد يف أنه األمثيل. ٌتشري هذه الفكرة أيضا 
 كم أو عىل األقل يتم حتسينها.فراط يف الرتاالشيخوخة، ربام يتم حل مشكلة اإل سن
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وذج .6  Diamond حدود 
إجابات جزئية حول األسئلة األساسية  Diamondكام رأينا، ٌيقدم نموذج            

 واإلنتاجخاصة لدوال املنفعة  أشكال، وباستخدام ملتعلقة بمسألة النمو االقتصاديا
 فروقوكذا ىل املدى القصري النمو ع ٌيمكن لنموذج األجيال املتداخلة أن ٌيفرس

. أضف إىل ذلك، والفقريةبني البلدان الغنية  ومستويات الدخلمعدالت النمو 
يستطيع اإلطار العام للنموذج أن ٌيقدم إجابات أفضل حول األسئلة املتعلقة 

 بالتوازنات املتعددة للحالة املستقرة لالقتصاد عىل املدى الطويل.
نموذج ستنتاجات التي حتصلنا عليها وفق ختتلف االمن نواحي عديدة،            

عن تلك املتحصل عليها من نموذج العون  Diamondاألجيال املتداخلة لـ 
، تتشكل الكميات Diamondيف الفصل السابق. يف نموذج  RCKالنموذجي لـ 

الكلية نتيجة لتفاعل األعوان االقتصاديني حمدودي العمر يف مراحل خمتلفة من دورة 
 وأفراد قدامىر أفراد جدد ٌيولدون باستمرا( السكانهتم: وجود حركة دوران حيا

وهبذه دورا حاسام يف إظهار التفاعالت اجلديدة يف االقتصاد  بتلع باستمرار)يموتون 
 "مظاهر فشل السوق" األجيال املتداخلة إمكانية ظهور ٌيظهر نموذج الطريقة

الكميات الكلية  RCKَيعترب نموذج  قابلامل يفواسع، كالتأثريات اخلارجية عىل نطاق 
 لألنشطة التي تقوم هبا األرسة النموذجية. "ٌمضاعف"جمرد 
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اآلثار التحليلية، ٌيَمكننا التعقيد الذي ينطوي عليه وجود أجيال خيص فيام            
خمتلفة تتعايش يف كل حقبة زمنية من متثيل األفق الزمني املحدود لٌألرس يف االقتصاد 

فرق الدرجة األوىل حنا نتعامل اآلن فقط مع معادلة يناميكية ذو ٌبعد واحد: أصببد
لقانون حركية االقتصاد (تطور خمزون نصيب الفرد من رأس املال) مقارنة بديناميكية 

ثنائي البعد (بسبب األفق الالهنائي الذي يفرتض وجود سلسلة  RCKنموذج 
 مرتابطة من األرس).

ذج األجيال املتداخلة رؤية نظرية بشأن اآلثار الكلية لسلوك دورة ُيقدم نمو           
قريبا من الواقع يسمح برؤية االقتصاد  وٌيوفر منظوراالتجانس،  ويسمح بعدماحلياة 

كمجموعة غري متجانسة من السكان حيث ُيصبح توزيع خصائص العون االقتصادي 
بل، هذا التعقيد الذي يتصف به أمرا مهام بالنسبة للنتيجة اإلمجالية. لكن يف املقا

ألنه يصعب تطبيقه يف الدراسات أيضا حدى نقاط ضعفه إهي  Diamondنموذج 
لعام التجريبية، هلذا السبب تلجأ الكثري من األعامل التجريبية يف نظرية التوازن ا

 نموذج العون النموذجي بدال من هذا النموذج.التطبيقي ل
الذي ال  Diamondيف هيكل املرحلتني لنموذج نقطة ضعف أخرى تتمثل            

السنوات  والتبديد يفالتعليم كيستطيع التعامل بشكل كاف مع عدد من القضايا 
ذو  Diamondهذا النوع من القضايا يتم التعامل معها يف نموذج ( األوىل من احلياة

 .)ثالث مراحل
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لدراسة الديناميكيات مهمة  اٌيوفر أطر Diamondرغم أن نموذج أخريا،            
االنتقالية، إال أنه غري مفيد يف فهم مصادر نمو الدخل الفردي عىل املدى الطويل. 

خمتلفة لتحليل تراكم  ووجهات نظرصحيح أن هذا النموذج زودنا بأدوات جديدة 
إال أنه ال ُيقدم بشكل مبارش إجابات  والنمو االقتصاديرأس املال، االدخار الكيل 

بعض البلدان أكثر فقرًا من غريها،  وملاذا تكونئلة ملاذا تنمو البلدان جديدة عىل أس
 لكنه رغم ذلك سٌيكون مفيدا يف تطوير هذه اإلجابات يف الفصول الالحقة.
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 الفصل السابع
  Kaldor-Pasinetti اذج النمو:و التوزيع 

  
 

 
يف الفصول السابقة، تم تقديم نموذج كينزي واحد للنمو االقتصادي (نموذج 

Harrod-Domar (نموذج  وثالث نامذج) نيوكالسيكيةSolow-Swan نموذج ،  
RCK ونموذجDiamondينزية الرئيسية بني النامذج الك ). إحدى الفروق
دراج النامذج الكينزية لعوامل تكميلية يف دالة اإلنتاج إيف  كالسيكية يتمثلوالنيو

. مع ذلك، املتناقصة مقارنة بدوال إنتاج نيوكالسيكية حتمل خاصية عوائد احلجم
يف فرضية ثبات معدل االدخار  Solow-Swanو Harrod-Domarتشرتك نامذج 
التي تسعى نحو أمثلية  Diamondو RCKالنموذج، عىل عكس نامذج  واملحدد خارج
 ادخار ُحمدد داخليا.مني لألفراد من أجل إجياد معدل االستهالك الز

، يتم يف هذا الفصل تقديم Harrod-Domarتبعا لألسس النظرية لنموذج             
 Luigiو Nicholas Kaldorمن قبل  والتوزيع ٌمطورةنامذج نيوكينزية للنمو 

Pasinetti واألجور  التوزيع الوظيفي للدخل بني األرباح استطاعت إدراج تغري
كيفية تعديل معدل النمو املضمون حتى يبلغ معدل النمو الطبيعي (املعدل  لتفسري



        اذج النمو االقتصادي    394
 

 

ما يسمح بإمكانية حدوث مسار النمو يف ظل  تنمو به القوى العاملة الفعلية)الذي 
 التوظيف الكامل للقوى العاملة.

 Keynesهو توسيع مبدأ  والنمو الكينزيةرية التوزيع كان الغرض الرئييس لنظ            
املدى  وُمعطى إىلمال ثابت من املدى القصري بمخزون رأس  "لالطلب الفعا"حول 

الطويل أين ٌيصبح خمزون رأس املال متغريا. هذا يعني أن الطلب الكيل ال ٌحيدد فقط 
لقدرات اإلنتاجية املدى القصري فحسب بل أيضا نمو ا والعاملة يفمستوى اإلنتاج 

هذه احلجة، ٌيعترب االستثامر القوة الدافعة املدى الطويل. وفق  عىلواستخداماهتا 
للنظام، أما االدخار فٌيعدل نفسه نحو االستثامر ليس يف املدى القصري فقط بل أيضا 

 1عىل املدى الطويل.
ٌخطط ("واح احليوانيةاألر"ارجيا حتكمه رغم أن االستثامر ال يزال ٌحمددا خ               

) دة من القدرة اإلنتاجية املطلوبةعىل أساس معدل االستفا وتوقعات املستثمرين
االدخار، إال أن معدل االدخار أصبح اآلن ٌحمددا ذاتيا يف النموذج. يف  ومستقل عن

 والعامل اجتاهسامليني املٌتوسط اٌملرجح مليل الرأ"هذه النامذج، ٌيعطى معدل االدخار أنه 
لدخل ا واألجور يفحيث تكون األوزان ُمرجحة بداللة حصص األرباح  "الدخارا

                                                 
 Keynesلنظرية  اجلوهرية) تكن مل إن(الرسالة الرئيسية  وليس العكسٌيمثل هذا التعديل من االدخار إىل االستثامر  - 1

إن الفكرة املبتدعة للنظرية العامة ترى أن ": )Keynes )1937 :250يف السنة التي أعقبت نرش كتابه، يقول  العامة.

رالفائدة هو الذي يضمن املساواة ب االدخار  وليس معدلمستوى الدخل    ."واالستث
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ميل االدخار يف ا النمط من التوزيع وراء حتديد يكون هذو، الوطني عىل الرتتيب
 تعديله لضامن حتقيق النمو يف ظل التوظيف الكامل. والذي يتماقتصاد ما 

بتضمني التوزيع الوظيفي  Harrod-Domarهبذه الطريقة، تم توسيع نموذج             
ثبات  واحلفاظ عىلما جيعلنا نتخىل عن فرضية ثبات امليل احلدي لالدخار للدخل 

نسبة رأس املال إىل الناتج. أصبح معدل االدخار اآلن يعتمد عىل توزيع الدخل املتأيت 
وبشكل  ،دهيم ميول خمتلفة اجتاه االدخار) لوالعاملمن فئتني ٌمتاميزتني (الرأسامليون 

ض ميل االدخار لدى لك متلقو األجور أكثر، لذلك يفرتمن املفرتض أن يستهعام 
 الرأسامليني أكرب.

 Kaldor وذج .1
 Alternatives Theories ofنظريات التوزيع البديلة "يف عمله             

Distribution" قام ،Nicholas Kaldor )1955-1956(  وانتقاد النظرياتبمراجعة 
من  David Ricardoمشكلة التوزيع التي يعتربها  والنيوكالسيكية حوليكية الكالس

غياب نظرية مشتقة  Kaldorالذي ٌيقر فيه  ويف الوقتأهم قضايا االقتصاد السيايس. 
طار الفكري الكينزي ، إال أنه قام بتكييف اإلJohn Maynard Keynesمن أفكار 

 لتحليل مشاكل التوزيع كنظرية بديلة.
بتوسيع املبدأ الكينزي حول الطلب الفعال من املدى القصري نحو املدى الطويل            

-Kaldor )1955، يرى Harrod-Domarعدم االستقرار يف نموذج  وحماولة معاجلة
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التوظيف الكامل، أي الوصول للعرص  إمكانية حتقيق النمو املتوازن يف ظل )1956
 2لعالقة التالية:االذهبي وفق 

w d ng v gv g v vn s    
أن يكون قادرا عىل  والتوزيع جيبأن نموذج النمو  )Kaldor )1957 :591يرى             

للنمو االقتصادي يف االقتصاديات الرأساملية املتقدمة،  "الثوابت التارخيية"رشح 
رأس  وثبات نسبةالدخل الوطني  واألجور يفثبات حصص األرباح  ويشمل ذلك

يرتبط لذا ق حالة التوظيف الكامل للعاملة حتق Kaldorيفرتض  اتج.ملال إىل النا
أعىل من مستوى فيه نموذجنا باقتصاد رأساميل ٌمتطور بدرجة كافية تكون األجور 

الئم (كاف) لضامن فيه الكفاية يف نفس الوقت لتوليد طلب م وتنافيس بامالكفاف، 
مالئام حلل  Kaldorهذا االفرتاض رضوري لٌيصبح نموذج (الكامل التوظيف 

. لكن جيب علينا أن )كام سنراه الحقا Harrod-Domarاستقرار نموذج مشكلة 
ٌندرك أن هذا االفرتاض ٌيشري لٌوجوب تساوي معدل النمو الفعيل بمعدل النمو 
الطبيعي دائام يف اقتصاديات النموذج، لذلك من املمكن ٌمناقشة انحراف معدل النمو 

 الطبيعي.  املضمون عن معدل النمو 

                                                 
 –يبدو أن مشكلة التوفيق ب إمكانيتي النمو "هذه الفكرة عىل النحو التايل:  ):Kaldor )xxii 1980َيصوغ  - 2

و عنرص العمل  ومعدل النمواملضمون" " معدل تراكم رأس املال الطبيعي لعنرص العمل الفعيل (معدل 

و    ."هي املشكلة الديناميكية األساسية –اإلنتاجية) زائدا معدل 
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يتمثل فقط  Kaldorمع هذه االفرتاضات، أصبح العنرص الكينزي يف نموذج            
فكرة  وليس حول )Keynes )1930يف قبول السببية من االدخار نحو االستثامر تبعا لـ 

. سنوضح يف هذا القسم نظرية )1936(استمرارية التوظيف الالكامل للنظرية العامة 
Kaldor  التي ٌتنتج تعديال من االدخار نحو  )1955/1956( الكينزيةالتوزيعية

مع االستثامر  التعامل، ويتم ف الكامل للقدرات اإلنتاجيةاالستثامر عند التوظي
 خارجي التحديد. متغري ٌحمدد بمعدل النمو الطبيعيك

رأس قة بني من جانب آخر، ٌحتافظ النامذج النيوكينزية عىل افرتاض ثبات العال            
. هبذه Harrod-Domarدراج التوزيع الوظيفي للدخل إىل نموذج إ، مع والناتجاملال 

الطريقة، يتم توزيع الدخل الوطني بني فئتني من األعوان االقتصاديني: أولئك الذين 
 وأولئك الذين "الرأسامليون"ات رأس املال) أو يتلقون األرباح (العوائد عىل خدم

ن باالدخار اتقوم كال الفئت. "العامل"ىل خدمات العمل) أو ع يتلقون األجور (العوائد
يل االدخار يف االقتصاد رغم أن كل لدهيا ميلها اخلاص اجتاه االدخار، لذلك ٌيصبح م

الدخل الوطني.  واألرباح إىلمتوسط ٌميول االدخار ٌمرجحا بحصص األجور ٌمساويا 
بطريقة توزيع الدخل بني  "تياذا"يف هذه احلالة، يتحدد معدل االدخار يف االقتصاد 

 أن لدى الرأسامليني ميال Kaldorإضافة إىل ذلك، يفرتض نموذج . واألرباحاألجور 
والرأسامليني هنا جتدر اإلشارة أن التمييز بني العامل –أكرب نحو االدخار مقارنة بالعامل

 ة باإلنتاج.   اجلوانب املتعلق وليس عىلاختالف نزعتهم اجتاه االدخار يعتمد إال عىل  ال
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 عرض النموذج.1.1

بطرح السؤال التايل: كيف يتم تعديل  )Kaldor )1955/1956يبدأ نموذج            
إلنتاجية االدخار نحو االستثامر يف ظل رشوط االستخدام الكامل للقدرات ا

والتكاليف العالقة بني األسعار  ٌيمثل تباين Kaldor ؟ وفقوالتوظيف الكامل
 الكيلوالطلب للدخل َحًال هلذه املسألة: إذا أدى تغري االستثامر  ظيفيالوالتوزيع و
رفع األسعار يف سوق السلع بمعدل أرسع من معدل األجر اإلسمي يف سوق العمل ل

، رشيطة أن يكون ميل االدخار عند واألرباحسيتم إعادة توزيع الدخل بني األجور 
االدخار عند العامل (املشتق من الرأسامليني (املشتق من األرباح) أكرب من ميل 

 بتعديلوسيسمح تغيري االدخار الكيل ). سٌيؤدي إعادة توزيع الدخل لاألجور
 االدخار نحو االستثامر.

بإضافة التوزيع الوظيفي للدخل إىل نموذج ) Kaldor )1955/1956قام نموذج             
Harrod-Domar توظيف الكامل يف ال إلظهار إمكانية حتقيق النمو املتوازن يف ظل

يبدأ النموذج من فكرة تقسيم الدخل أو الناتج الوطني االقتصاد. Y بني دخل
األرباح  ودخل األجور)والريع(األرباح املحتجزة، حصص املسامهني، الفوائد 
 W ياس الناتج من جانب الدخل يف ظل اقتصاد مغلق طريقة ق(الرواتب) وفق

 :وبدون حكومة
(7. 1)                                        Y W    
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يتكون االدخار الكيل            S من جمموع مدخرات الرأسامليني التي ٌتعادل
املدخرات املتأتية من األرباح Sالتي ٌتعادل املدخرات املتأتية من  ومدخرات العامل

األجور WS : 
(7. 2)                                            WS S S   

جمموع حصصه يف الدخل، أو بعبارة احلالتني، يكون االدخار ٌمساويا يف كلتا            
ميلهم احلدي لالدخاريكون ادخار الرأسامليني ٌمساويا خرى أ s مرضوبا يف إمجايل

ميلهم احلدي لالدخاراح، يف حني ٌيساوي ادخار العامل األرب ws مرضوبا بإمجايل
 األجور يف االقتصاد:

(7. 3)                                           wS s s W    
) عىل7. 3بقسمة طريف املعادلة (            Y نحصل عىل نسبة االدخار إىل الدخل

 الوطني:
(7. 4)                                    w

S Ws s s
Y Y Y


    

حيث تعتمد نسبة االدخار إىل الدخل             s يف االقتصاد عىل املتوسط املرجح مليل
عىل األوزان اٌملرجحة عن طريق لذا نحصل ، واألرباحاالدخار املشتق من األجور 

التوزيع الوظيفي للدخل أو بداللة حصة األرباح /Yوحصة األجور /W Y 
، تتغري نسبة االدخار والربحء قيم مليول االدخار من األجر بإعطا إىل الدخل الوطني.
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ٌيَمكن إجراء تعديل يف  والذي بدورهإىل الدخل مع تغري التوزيع الوظيفي للدخل 
 االدخار نحو االستثامر (املحدد خارجيا).

 لكي حيدث هذا التعديل، البد أن يتحقق رشط االستقرار التايل:           
ws s  

أي مناقشة ٌموسعة ملاذا  Kaldor، ال ٌيقدم "النظريات البديلة للتوزيع"يف             
 Kaldorينبغي أن يتحقق هذا الرشط يف العامل احلقيقي. بشكل هاميش فقط، يرى 

من  ونسبة عاليةمعظم األرباح ترتاكم عىل شكل أرباح الرشكات "أن  )95: 1955/56(

السبب وراء جعل ميل  وبالتايل، "حتياطيلرشكات يتم وضعها كإاح الهامشية لاألرب
االدخار املشتق من األجر أقل من الربح يرتبط أساسا هبيكل الرشكة يف االقتصاد 

 وهي بذلكتوزيعها عىل األرس  وال يتمحيث يتم االحتفاظ بجزء كبري من األرباح 
 3غري متاحة لالستهالك عىل اإلطالق.

فيام  )Keynes )1936ذلك، ٌيمكن تطبيق فرضية الدخل املطلق لـ بدال من            
/االدخار لدعم هذا الرشط. حقيقة، من املعقول واالستثامريتعلق باالستهالك 

ذات  األرسوأن  االقتصاد واألرباح يفل األجور افرتاض توزيع غري متساو لدخ
                                                 

ا ل"أنه كان  )Kaldor ):84 1966عرتف االحقا،  -  3 لنزعة القوية لالدخار املشتق من األرباح كيشء ينظر دا

ل  لكونهاثروة (أو خصوصيات أخرى) األفرا بطبيعة وليسيتعلق بطبيعة دخل قطاع األع تم . "د الذين 
وضع هذا القيد لإلشارة إىل الوضعية التي يتم فيها توليد األرباح من قبل الرشكات ذات امليل املرتفع نحو االدخار 

  (حصة كبرية من األرباح غري املوزعة املوجهة للتمويل الداخيل).



 Kaldor-Pasinetti 401     ذجا والنمو:التوزيع   
 

 
 

 يف األجور،ا من نسبي وحصة أقلحصة أعىل نسبيا من األرباح  دالدخل املرتفع حتص
من  وحصة أعىلحني تتلقى األٌرس ذات الدخل املنخفض حصة أقل نسبيا من األرباح 

القائلة بأن نسبة أكرب من الدخل يتم  )Keynes )1936 :97األجور. إذن، بتطبيق فكرة 
ادخارها كلام ارتفع الدخل يعني ضمنيا أن ميل االدخار املشتق من األرباح جيب أن 

 دخار املشتق من األجور.يتجاوز ميل اال
باستبدال قيمة            W Y ) ٌيمكننا 7 .3) يف املعادلة (7. 1من املعادلة ،(

 احلصول عىل العالقة التالية:

(7. 5)                                 
 

w

w w

S s s Y

s Y s s




   

   
 

) عىل7. 5بقسمة طريف املعادلة (            Y نحصل عىل نسبة االدخار إىل الدخل
 الوطني: 

(7. 6)                                    w w
Ss s s s
Y Y


     

 ، يعني رشط حتقيق النمو املتوازن يف ظل التوظيف الكامل أن: وباملثل           
(7. 7)                                               ns vg  

نستبدل قيمة            s) العرص الذهبي"إىل معادلة ) 7. 5بام ٌيساوهيا يف املعادلة": 
(7. 8)                                 w w ns s s s vg

Y
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م االستقرار) ٌنالحظ من هذه املعادلة إمكانية التغلب عىل حالة الالتوازن (عد           
حرصا عىل قرارات الرأسامليني  والتي تعتمدعرب تعديل حصة األرباح يف الدخل 

(األرواح احليوانية). إذن بداللة هذه العالقة، ٌيمكننا استنتاج حصة األرباح التي 
 تضمن حتقيق معدل النمو يف ظل التوظيف الكامل:

(7. 9)                                     n w

w w

vg s
Y s s s s 


 

 
 

النظرية  عكس(به يف النهج الكينزي ٌحيدد االستثامر االدخار أو األرباح اخلاص            
 واالدخار رشط التوازن يعني التعادل بني االستثامر  وطاملا أن، )النيوكالسيكية

 I S نسبة االستثامر 7 .8ملعادلة (اساوي نسبة االدخار إىل الدخل وفق تُ فالبد أن (
 إىل الدخل: 

(7. 10)                        w w
Is s s

Y Y


    
لوطني املرتبطة بتوازن سوق من العالقة السابقة، نجد حصة الربح من الدخل ا            
h/( السلع Y :( 

(7. 11)                1 w

w w

sIh
Y s s Y s s 

 
  

 
, 0 1ws s   

للحصول عىل معدل الربح يف االقتصاد            /r K  نرضب طريف املعادلة ،
 ) بمعكوس نسبة رأس املال إىل الناتج (أو إنتاجية رأس املال): 7. 11(

1 w

w w

sY I Y Yh
K s s Y K s s K 
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(7. 12)                    1 w

w w

sI Yr
K s s K s s K 

 
  

 
 

واألرباح معدل الربح املقابل لتوزيع الدخل بني األجور  )7 .12( ٌتظهر املعادلة            
 الزمن. واالدخار عربيتم حتقيق رشط التوازن بني االستثامر  والذي بموجبه

رأس املال بنفس معدل النمو الطبيعينمو ٌيفرتض             / nI K g ،ويف ظل 
رأس املال إىل الناتجفرضية ثبات نسبة  /v K Y ٌنالحظ أن معدل الربح التوازين

 ٌحمدد بمعدل تراكم رأس املال: 
                                                  1

n w

w w

g s vr
s s s s 


  

 
 

(7. 13)                           1
n w

w

g s vr
s s


 



 

عرب يٌ ي ذال شتقاق االستنتاج األسايس للنموذج) ٌيمكننا ا7. 11عادلة (من امل            
قيمألطروحات الكينزية الرئيسية: وفق عن إحدى ا wsو s معطاة، تتحدد

حصة الربح التوازنية إىل الناتج h ر إىل الدخلبنسبة االستثامداخليا /I Y حجم)
ال تتأثر بتغري ميول االدخار، حصة (ملحددة بشكل خارجيا اإلنفاق عىل االستثامر)

األرباح /Yأو األجر احلقيقي /W Lحيث Lوهكذا. )يمثل إمجايل العامل ،
كيل للتوزيع فحسب بل هي مستقلة متاما عن أي نظرية اقتصاد  Kaldor ٌيقدم مل

عن نظرية اإلنتاجية احلدية  ٌيميز هنجهافرتاض يتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج: هذا ما 
 ة للتوزيع.يالنيوكالسيك
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يتحقق النمو املتوازن يف ظل التوظيف الكامل بتعديل معدل النمو            
املضمون wgمعدل النمو الطبيعي نحو ng عن طريق تغري حصة األرباح يف

الناتج /Yا جيعل نسبة االدخار إىل الدخل تتكيف مع نسبة االستثامر إىل الدخل م
 لدينا:  4الذي ٌحيدده معدل النمو الطبيعي.

(7. 14)                              w w
n w

s s s hsg g
v v

 
    

حصة الربح بداللة ميول االدخار املشتقة من األرباح ) 7 .1(الشكل ٌيبني            
ويشمل ). 7 .11حصة االستثامر من الدخل الوطني كام ٌتظهره املعادلة ( واألجور وفق

االستثامر إىل  نسبة االدخار إىل الدخل االمجايل كدالة تابعة حلصة الربح، نسبة الشكل
 .واالستثامرالتوازين عند نقطة تقاطع منحنيات االدخار  وحصة الربحالدخل 

                                                 
فإن معدالت النمو "املضمونة" و  عليهو ..."هذه النتيجة عىل هذا النحو  )Kaldor ):97 1955/56ٌيلخص  -  4

"الطبيعية" ليست مستقلة عن بعضها البعض: إذا كانت هوامش الربح مرنة، سٌيعدل السابق نفسه نحو 

  . "Y/الالحق من خالل تغ يف (حصة الربح)
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وذج ). حصة7. 1الشكل (            .Kaldor الربح التواز من الدخل يف 

كلام ارتفعت حصة االستثامر ترتفع حصة األرباح التوازنية التي حيصل عليها            
استثامر  ومع حصة. واألرباحمعطاة مليول االدخار من األجور  الرأسامليون ككل بقيم

: واألرباحمعطاة، تعتمد حصة األرباح بدورها عكسيا عىل ميول االدخار من األجور 
كلام كانت تلك امليول مرتفعة كانت حصة األرباح املطلوبة لتحقيق املساواة بني نسبة 

 من الدخل صغرية احلجم. ونسبة االستثامراالدخار 
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لتعديل االدخار نحو االستثامر يف ظل التوظيف الكامل  Kaldorٌتصبح آلية            
صحيحة فقط إذا أخذت نسبة االستثامر إىل الناتج /I Yقيام ترتاوح ما بني ws 

و s: 
w

Is s
Y   

القائلة بأن ميل ادخار  Kaldorإلثبات ذلك، تذكر الفرضية الرئيسية لنموذج            
العامل أقل من ميل ادخار الرأسامليني ws s ،وتذكر أيضا: 

;W wS s W S s   
0wsإذا كان             1وs :فإن 

S S    وI
Y Y


 

إىل  االستثامرونسبة االدخار إىل الدخل يف االقتصاد أصبح من الواضح أن نسبة            
الدخل تأخذ قيام بني wsو sود حمددة . يف ظل هذا التفاوت، ينبغي فرض قي

 (وجود عالقة موجبة بني االستثامرللحفاظ عىل املعنى االقتصادي هلذه الصيغة 
): يستبعد اجلانب األيرس من املعادلةواألرباح /ws I Y ديناميكي حالة توازن

يستبعد اجلانب األيمن أيضا ويف املقابلبحصة ربح صفرية أو سلبية،  /I Y s 
 من النموذج إمكانية مسامهة صفرية أو سلبية للعامل يف االقتصاد.

بناءا عىل ما سبق، ٌيعطى معدل االدخار يف االقتصاد ككل أنه املتوسط املرجح             
، حيث ٌتعطى األوزان اٌملرجحة بداللة حصص والرأساملينيملعدالت ادخار العامل 
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عمل عند مستوى اقتصاد ي وعىل افرتاضإمجايل الدخل.  واألجور يفاألرباح 
الكينزية (التي تعني نسبة االستثامر إىل الناتج  الفرضيةوٌحيقق التوظيف الكامل 

أو األجر احلقيقي)، يتم حتديد توزيع  ومسامهة األرباحعن ميول االدخار  ةٌمستقل
مستوى األسعار يف سوق السلع إىل مستوى  والعامل أوالدخل بني الرأسامليني 

ألجور اإلسمية يف سوق العمل عن طريق التغري احلاصل يف جانب الطلب أو ا
ر (رفع ". يف هذه احلالة، سيعمل "االستثامر" زيادة  عىلالكيل)  وبالتايل الطلباالستث

تفع هامشمستوى األسعار  ويف املقابل يتم ربح الرشكات نظرا لزيادة األسعار  وس

ر تقليل االستهالك بالقيم الحقيقية،   والطلب الكيليف ح يُسبب انخفاض االستث

تعويضية يف االستهالك  ويٌولد زيادةهبوطا يف األسعار (نسبيا إىل مستوى األجور) 

مرونة األسعار (أو بأحرى هامش ربح الرشكات) سيكون النظام  ويف ظلالحقيقي. 

 .)Kaldor 1955/56 :95( "مستقرا يف التوظيف الكامل
ن يتحقق رشط االستقرار يف النموذج اٌملتمثل يف أن ميل ادخار البد أ            

ا يعني أنيني أكرب من ميل ادخار العامل، مالرأسامل ws s وعليه يتم اظهار
: إن ردة فعل حصة الربح اجتاه تغري نسبة واألرباحالعالقة املبارشة بني االستثامر 
رجيا يعتمد عىل حجم الفرق بني نوعي ميول االدخار. االستثامر إىل الدخل املحدد خا

) بداللة نسبة االستثامر إىل الناتج7. 11يتم اشتقاق املعادلة ( /I Y : 
  1

w

d h
I s sd
Y
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إذا كان            ws sهذا يعني أن    / / 0d h d I Y - هذا العنرص ٌيسمى
الذي يقيس درجة استقرار النموذج اعتامدا عىل  "معامل حساسية توزيع الدخل"بـ 

االدخار والعامل اجتاهالفرق بني نزعة الرأسامليني  ws s  7. 11ملعادلة (ا. وفق (
ىل تغري حصة األرباح إىل الدخل قبل تغري نسبة االستثامر إٌيشري معامل احلساسية ل

أن ما يعني ر صغريا يكون حجم املعامل كبريا الدخل: إذا كان الفرق بني ميول االدخا
قبل حدوث تغيري بسيط يف نسبة االستثامر يف الدخل سيشهد توزيع الدخل (الذي 

ينعكس يف /Y.تغريا كبريا للغاية ( 
 .13(توازين اجيابا بمعدل الرتاكم (املعادلة كام رأينا سابقا، يتحدد معدل الربح ال           

، واألرباحمن األجور  وميول االدخارمع قيم معطاة لنسبة رأس املال إىل الناتج  )7
جد واضح إذا أدرجنا الفرضية الكالسيكية لالدخار التي تنص أن العامل  وٌيصبح هذا

ال يدخرون أي ميل ادخار العامل صفري 0ws و ) 7. 11ن (ا، ٌتصبح املعادلت
)12 .7:( 

(7. 15)                                          1 Ih
s Y

   

(7. 16)                                    1 I gr
s K s 

    
 حصة الربح إىل الدخل بداللة نسبة االستثامر إىل الدخل املحددة وبالتايل تتحدد           

رباح، أما معدل الربح املشتق من األ وميل االدخارخارجيا بمعدل النمو الطبيعي 
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معدل الرتاكم عند معدل النمو الطبيعيفيتحدد وفق  ng gاملشتق  وميل االدخار
كيل حول التوزيع التي نظرية اقتصاد  "الكينزية"ذه املعادالت من األرباح. ٌتوفر ه

ة عن أي افرتاض خاص بتكنولوجيا اإلنتاج، النواتج احلدية، املنافسة ٌتصبح مستقل
ٌتعترب بديال عن نظرية النواتج لذا ، وهكذا ورأس املالالكاملة يف أسواق العمل 

 احلدية النيوكالسكية للتوزيع. 
 إنفاقحجم ا أن مستوى الربح سيكون ٌمساويا ٌتظهر هذه املعادالت أيض           

. بعبارة أخرى، زيادة مستوى واستهالك الرأساملينيأو جمموع استثامر الرأسامليني 
فض األرباح التي يتلقوهنا يف املستقبل، بل تهالك لدى الرأسامليني ال ٌيؤدي خلاالس

 5عىل العكس ترفع مستوى األرباح بنفس احلجم الذي يرتفع فيه االستهالك.
 Keynes، برهن "A Treatise on Moneyبحث حول املال "يف عمله            
ثال مل ٌحيدد توزيع الدخل باإلشارة فكرة أن معدل الرتاكم عىل املدى الطويل )1930(
حول مصباح زيت ) عهد القديمال( يف كتاب امللوك "Widow’s Cruseكرم األرملة "

تنتهي أرباح  وباملثل الأرملة ال ينطفأ أبدا بغض النظر عن كمية الزيت الذي حيتويه، 
استهالك الرأسامليني تعني هذه الفكرة أن زيادة  6امليني حتى إذا تم استهالكها.الرأس

                                                 
ل أنه نتيجة قرارات اإلنفاق الخاصة  Keynes يعترب " )Kaldor ):94 1955/1956ٌيلخص  - 5 دخل رجال األع

ا هذا هو الفرق ب الفكر الكينزي وليس العكسبهم    ."الكينزي وما قبل. ر

ل " )Keynes )1930يقول -  6 الك... سيكون التأث جزء من أرباحهم عىل االسته إنفاقإذا اختار رواد األع

... ايٌساوي بالضبط مقدار األرباح التي تم انفاقهالذي ستهالكية ذات السيولة ربح بيع السلع االهو زيادة 
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مصباح كيرتبط طرديا بأرباحهم رغم انخفاض مدخراهتم إال أن ثروهتم ال تتأثر 
، إذا واجه رجال ومع ذلكاألرملة الذي يستمر يف االنشعال بنفس كمية تآكل الزيت. 

لذا االستهالك،  خفض إنفاقبوستوى االدخار ون هلا بزيادة ماألعامل خسائر سيتصد
مع ختفيض الرأسامليني  ."Danaidجرة "ٌيصبح مصباح األرملة الذي ال ينضب 

 االقتصادي. ويتوقف النموأكرب  وتكون خسائرهملالستهالك تنخفض أرباحهم 
 يف )1942( Michal Kalecki) معادلة الربح الشهرية لـ 7. 15تعكس املعادلة (           

بداللة حماسبة ( Kalecki يفرتض. "A Theory of Profitنظرية الربح "عمله 
 وٌتصبح أرباحأن العامل ال يدخرون، ) ني القتصاد مغلق بدون حكومةالدخل الوط

 : وعىل االستهالكجمموع انفاقهم عىل االستثامر الرأسامليني ٌمساوية 
Y    حماسبة اإلنتاج (هنج الدخل)                         W   

Yحماسبة اإلنتاج (هنج اإلنفاق)                             C I  
 : والرأساملينيٌيعطى االستهالك الكيل يف االقتصاد أنه جمموع استهالك العامل             

L C

L C

C C C
Y C C I
 
  

 
 ، سينفقون كل أجرهم عىل االستهالك: عاملاليدخر إذا مل             

                                                                                                                   
ل ك كانت  رواد أنفق، كل وهكذا وة التي تعود عىل رجال األع ل الكث عىل االستهالك زادت ال األع

ثابة "كرم األرملة" وعليه فإنمن قبل.  ل هو  ال يزال غ  األرباح كمصدر لزيادة رأس مال رجال األع

  ."مكتمل، مع ذلك قد يٌكرس الكث منه للحياة الوافرة
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LW C 
ح املتحصل عليها من رأس املال، األربا ال ٌيراكمونوال يدخرون  العاملوألن             

 : كامل األرباح يف االقتصاديتحصل الرأسامليون عىل
L C

C

C

W C C I
W W C I

C I

   
   

  
 

عن طريق تغيري النشاط  "ٌيمول نفسه"كرة أن االستثامر عىل ف Kaleckiشدد              
استهالك العامل كل أجورهم يف حني  وعىل افرتاض. وإمجايل الربحاالقتصادي 

يستهلك الرأسامليون جزءا من ثروهتم، أصبح واضحا أن إمجايل األرباح يف االقتصاد 
الرأسامليني  نوأل. واالستهالكٌيساوي جمموع إنفاق الرأسامليني عىل االستثامر 

، فمن الواضح أن هذه واالستثامرٌيقررون حجم االنفاق الواجب عىل االستهالك 
 وليس العكساملكتسبة القرارات التي يتخذها الرأسامليون ٌحتدد مستوى األرباح 

)Kalecki 1954 :47(. صٌيلخ Kaldor  ونظرية هذه النتيجةKalecki  حول األرباح
ليون م"بعبارة  لا ينفقونه يكسب الرأس  Kaldor( "ما يكسبونه ويٌنفق الع

:96 1955/1956(.7 
أن توزيع الدخل ٌحمدد بامليكانزمات  )Kaldor )1955/1956ٌيظهر نموذج            

 ومعدل األجرالربح، معدل الربح  وتعتمد حصة) االدخار- االستثامرالكينزية (

                                                 
  ."قصري املدى"يف نظرية الربح ذات طابع  Kaleckiوحتليل يف النظرية العامة  Keynesمع ذلك، حتليل  - 7
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 ومستقلة عنعطى خارجيا احلقيقي عىل نسبة االستثامر من الدخل الوطني التي تٌ 
 التوزيع الوظيفي للدخل.

  . قيود عىل النموذج 2.1

دخل ٌحمدد بـتوزيع  بفكرة Kaldorخيتتم نموذج              /I Y  املستقل عن توزيع)
Y،/W/الدخل Lن عند مستوى التوظيف الكامل. ) يضمن حتقيق النمو املتواز

شكل ٌيساعد عىل تكييف تعديل توزيع الدخل بع ذلك، لن ُتؤدي كل حصة استثامر لم
عدم حتقق هذه ألربعة أسباب  Kaldorيف الواقع، ٌيشري  8االدخار اجتاه االستثامر.

 النتيجة أو هناك أربع قيود جيب الوفاء هبا لتحقق هذه النتيجة:
 ل إذا كان األجر احلقيقي أقل من احلد األدنى لألجور:ال يتغري توزيع الدخ -1

                                                                min
W w
L
 

صحيح أن حصة الربح يف الناتج            /Y اتغري، لكن ال ٌيمكنهتٌيمكن أن 
ع أسفل حد أدنى لقيمة األجر احلقيقي ال جيب أن يقذلك ألن  دون حدود الزيادة

 ملعادلة التالية: االكفاف وفق 
(7. 17)                     min

max min: Y w Lh w w h
Y Y


     

                                                 
ة عدم وجود ميل فطري ملعدل نمو سلس يف اقتصاد رأساميل، حيث حتدث حركات (أزمات) دوريل Kaldorٌيشري  -  8

  .والطبيعيةنتيجة عدم انسجام معدالت النمو املضمونة 
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ال ٌيمكن أن يكون معدل الربح أقل من املستوى الذي ٌحيقق احلد األدنى من  -2
ٌيعرف هذا املعدل بـ ( الربح الالزم لتحفيز الرأسامليني عىل استثامر رأسامهلم

 . لذلك، خيضع النموذج إىل: )"minrمعدل تعويض املخاطر"
(7. 18)                          min min min:h r r r

K vY
 

     
ال ٌيمكن أن تكون أرباح املبيعات أقل من املعدل األدنى نتيجة املنافسة  -3

ؤ بني الرشكات...). ٌيمثل هذا الكاملة (متايز املنتجات، اتفاقيات التواط
 : وبالتايل "mدرجة االحتكار"املعدل األدنى 

(7. 19)                                            h m  
 ) لدينا: 7. 18) و (7. 17ن (القيداوفق              

h m  وmin.h v r 
 إذا كان:            

min min. .r v m h r v   
min .m r v h m   

من الدخل،  وحصة الربحنسبة رأس املال إىل الناتج مستقلة عن معدل الربح  -4
ألنه إذا حدث ذلك لن تبقى عالقة /I Yبـ .g vلة. لذلك، من مستق
املفرتض أن نسبة رأس املال إىل الناتج vحصة األرباح ثابتة قبل تغري h: 

(7. 20)                                     v v  
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جور الدخل بني األ د توزيعيربع رشوط جيب استيفاؤها لضامن حتدأرشنا أل             
لكن ماذا سيحدث إذا مل ٌحترتم ، نسبة االستثامر إىل الناتجوفق  واألرباح ومعدل الربح

 هذه الرشوط؟
 ألجر احلقيقي أعىل من مستوى األجر األدنى:أن اٌيستوىف الرشط األول إذا مل  -1

min
W w
L
 

أعىل من احلد األقىص حصة االستثامر  هذا يعني أن حصة الربح التي ٌحتددها           
عن هذه احلالة االقتصادية  )Kaldor )1955/56 :99يتحدث  حلصة الربح.

فائض احلد األدنى ألجر العامل كافيا : لن يكون وماركسيةبمصطلحات ريكاردية 
رأس املال حمدودا  استثامروسيكون لتحقيق االستثامر املطلوب عند التوظيف الكامل، 

رأس مال غري بتقييد مستوى اإلنتاج  وعليه يتمملتاح من قبل الرأساملني بالفائض ا
للحفاظ عىل مستوى التوظيف الكامل. أو بعبارة أخرى، سٌتعاين كاف /I Y اركود 

، وال ا يعني عجزا يف جانب الطلبم ستويات حتت الكفافمع هبوط األجور مل
 العالقة اآلتية:  تتحقق

n
Is vg
Y

  
يف هذه احلالة، ال يصل النظام لوضعية التوظيف الكامل ألن اإلنتاج يقترص            

طار دالة إألن االقتصاد يعمل يف  ى العاملةفقط عىل خمزون رأس املال دون القو
 يتم حتديد االستثامر بداللة االدخار كام هو وباملثل، ذات املعامالت الثابتةاإلنتاج 
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 Kaldor(كام يدعيه املنظور الكينزي  وليس العكساحلال من املنظور الكالسيكي 

 االقتصادويشهد . يف اقتصاد متخلف، ال يتحقق الرشط األول للنموذج )99: 1956
التوظيف الكامل عندما ويف ظلنموا مستمرا مع االستقرار  w ng gإذا كان . 

 wg gلن تكون /I Y أزمات دورية يف  وسيعيش االقتصادثابتة عرب الزمن
. يف ظل هذه الظروف، درة اإلنتاجية يتجاوز نمو الناتجعملية االستثامر: نمو الق

نقص  وليس وفقلطلب الفعال اوفق  اإلنتاجوالناتج ويتحدد ينخفض االستثامر 
 املوارد.

بمعنى أن حصة الربح التي ٌحتددها حصة  والثالثط الثاين قق الرشإذا مل ٌحي  -2
االستثامر أقل من احلد األدنى حلصة الربح املطلوبة للحصول عىل معدل احلد 

ركودا يتميز بنقص دائم يف  وٌيواجه االقتصاداألدنى للربح، سينهار االستثامر 
توى احلفاظ عىل مس وال ٌيمكنالطلب الكيل، لذلك يسود الوضع الكينزي 

 ذلك إىل: وٌيمكن إرجاعالتوظيف الكامل. 
  انخفاض الفرص االستثامرية ألن معدل النمو املضمون أقل من معدل النمو

الطبيعي w ng g حول مستوى للمستثمرين ، أي وجود توقعات تشاؤمية
 الطلب املستقبيل.

 باالستثامر ُيؤدي  ر كربى مرتبطةتفضيالت عالية جدا للسيولة أو وجود خماط
رتفاع معدل الفائدة مما يرفع منحة اخلطرال minr. 
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 فراطا يف إرجة عالية من االحتكار قد ٌيسبب نقص املنافسة الذي ٌيرتجم يف د
االدخار بسبب هامش الربح املفرط يف الرشكات. ٌيسبب هذا االفراط يف االدخار 

هناك تغيري تعوييض يف نسبة رأس املال إىل الناتج  ركودا يف االقتصاد ما مل يكن
(زيادة القدرة اإلنتاجية) لرفع الناتج و /I Y . 

فيام يتعلق بالقيد األخري الذي ينص عىل ثبات نسبة رأس املال إىل الناتج  -3
 9عن معدل الربح: وٌيعطى مستقال

v v 
، هناك حالتان ُيمكن حلصة الربح من الدخللكن مع ذلك    /Y التأثري فيهام عىل

عالقة رأس املال بالناتج /K Y : 
 معدل  تتفاوت قيم بعض السلع الرأساملية بالنسبة للسلع االستهالكية مع

تقنية إنتاج معينة لن ٌتصبح ، وحتى وفقالربح /K Y مستقلة عن حصة
األرباح /Y.10 

 ٌيمكن أن ٌتؤثر حصة األرباح بجعل تقنيات توفري العامل أكثر ربحية (تفضيل 
يعمل  األسعار-عالقة معطاة بني األجور ، ووفق أياملال)التقنيات كثيفة رأس 

                                                 
معدل الربح ال ٌيامرس أي تأثريات رجعية نظامية عىل نسبة رأس املال إىل  أن تغري )Kaldor )1955/56يفرتض  - 9

معدل بأن قيمة رأس املال ستتغري مع تغري  Kaldorالرشكة لتقنية اإلنتاج. لكن مع ذلك، يعرتف  وعىل اختيارالناتج 
  رأس املال إىل الناتج. وكذا نسبةسٌيؤثر عىل خيار الرشكة للتقنية  والذي بدورهالربح 

  أو يتجاهل هذه النقطة يف حتليل النموذج. Kaldorباملناسبة، يتخىل  - 10
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اٌملنتج عىل تبني تقنية إنتاج ٌتعظم معدل الربح / vY ، معدل نمو ما يعني وفق
معطى gعىل سٌيؤثر /I Yوعىل /Y. أي زيادة يف /Y فضٌخت 

 /K Yو /I Yي زيادة يفعىل عكس أ /I Yفعرتس /Y إذا كانت .
حساسية /K Yاجتاه /Yكبرية، لن تبقى /Y يف ةحمدد ةمتغري 

العالقة التقنية بني تعمل النموذج: /K Yو /Yالنسبة ديدعىل حت 
 /Yمن جانب آخر، يتم حتديد النسبة . /I Y :من معادلة االدخار 

1 w

w w

sI
Y s s Y s s 


 

 
 

بقيمة رأس املال إىل الناتج معطاة، يتحدد معدل النمو             g 7. 6ملعادلة (اوفق (
 :Harrod-Domarالتي ٌتظهر رشط النمو عند مستوى التوظيف الكامل يف نموذج 

Is vg
Y

  
فرض قيد احلاجة لثبات نسبة رأس املال  عرببإقصاء هذه احلالة  Kaldorيقوم             

إىل الناتج v v ،يف هذه احلالة يكون vمستقال عن /Y.11  
 إذا تم استيفاء هذه املعادالت:            

1 w

w w

sI
Y s s Y s s 


 

 
 

                                                 
 ريوأن تغ، وغري نظاميةتأثريات سعر عوامل اإلنتاج عىل نسبة رأس املال إىل العمل تكون ضعيفة  أن Kaldor يرى - 11

أن نسبة رأس املال إىل  Kaldorد ما بالتقدم التكنولوجي. لكن مع ذلك، يفرتض رأس املال إىل الناتج تتحدد حل نسبة
  عطى ثابتة.الناتج تٌ 
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I vg
Y
 

 نمو يف ظل التوظيف الكامل.اجتاه  وسيكون هناكثة األوىل تتحقق الرشوط الثال
هناك أسباب إضافية ملاذا ال يكون النظام مرنا بام فيه الكفاية لضامن التوظيف             

 الكامل يف املدى القصري: 
  يف ظل هامش ربح مرن، إذا كان هناك تنقل حمدود بني عوامل إنتاج السلع

هامش الربح يف هذا القطاع األخري ال هيبط حتت  واالستهالكية فإنالرأساملية 
 نموويتحقق ، ف الكامل للموارد يف هذا القطاعالذي يضمن التوظياملستوى 

إنتاج السلع االستهالكية فقط نتيجة تنقل املوارد من صناعة أخرى ٌحمفزة بفرص 
 الربح يف قطاع السلع االستهالكية.

  إذا كان هامش الربح ثابتا يف اجتاه هبوطي عىل املدى القصري أو أجور حقيقية
نخفاض النسبةي، ُيؤدي ذلك الامدة يف اجتاه هبوطج /I Y أو عدم ارتفاعها

 زيادة معدل النمو املضمون.  بسبب 
 مجيع النامذج التي تناولناها كام رأينا يف الفصول السابقة، القاسم املشرتك بني           

مثل يف اعتبار معدل النمو الطبيعييت ngهذا يعني ضمنيا أن - بشكل خارجي حمددا
تلك النامذج عىل  وبالتايل ٌتؤكدعوامل اإلنتاج تفرض حدودا عىل النمو االقتصادي، 

الذي  Kaldorجانب الطلب باستثناء نموذج  وال يدخل "جانب العرض"عوامل 
. يف هذه احلالة، يظهر هناك تناقض يف النامذج "الطلب عىل االستثامر"يفتح نافذة 
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الطلب لكن عىل املدى عوامل نزية: عىل املدى القصري، يتحدد النمو بداللة النيوكي
 الطويل يتحدد النمو بداللة عوامل العرض.

 Pasinetti وذج .2
 واألرباح)األجور ( الدخلالكينزية للتوزيع بفئات  Kaldorترتبط نظرية             

رأيناه سابقا. يف  كام والعامل)الرأسامليون ( أو الطبقات االجتامعية وليس بالفئات
 Marginalالكيل للتوزيع  ونظريات االقتصاداإلنتاجية احلدية "عمل الحق بعنوان 

Productivity and The Macroeconomic Theories of Distribution" 
أن املربر الرئييس جلعل ميل االدخار املشتق من األرباح أكرب من  Kaldorٌيقر  )1966(

الطبيعة  ا عىل افرتاضات سلوكية، بل عىل فرقمن األجور ليس مبنيذلك املشتق 
: حتتفظ (حجز) الرشكات بحصة كبرية من األرباح، يف واألجوراملؤسساتية لألرباح 

بوجود معدل ادخار موجب من لكن ، زع األجور بشكل كامل عىل العاملحني ٌتو
إلنتاج، نسبة رأس املال تكنولوجيا اح معدل الربح التوازين حمددا وفق ٌيصب األجور

). إذا تم 7. 12ظهره املعادلة (إىل الناتج و ميول االدخار من األجور و األرباح كام تٌ 
افرتاض ميل ادخار صفري من األجور، يتحدد معدل الربح فقط بناءا عىل سلوك 

 ).7. 16بتكنولوجيا اإلنتاج كام توضحه املعادلة ( وال يتأثرالرأسامليني 
لفرضية االدخار ميزة مؤسساتية هامة ٌمتيز  Kaldorناحية، ٌيظهر تفسري  من           

االقتصاديات الرأساملية احلديثة، لكن من ناحية أخرى يعني هذا أن العامل لدهيم 
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ميول خمتلفة لالستهالك مشتقة من أنواع خمتلفة من الدخل، ألنه عندما يكون ميل 
دخل من  واحلصول عىلكمة األصول االدخار من األجور موجبا يقوم العامل بمرا

خمزون رأس املال،  أيالنموذج معني بنوع واحد من األصول  وبام أنتلك األصول. 
 وحصوهلم عىلفإن ادخار العامل يعني ضمنيا امتالكهم جلزء من خمزون رأس املال 

 جزء من األرباح نظري امتالكهم هلذا اجلزء الرأساميل.
بفحص نتائج هذا التوازن طويل  )Luigi Pasinetti )1962 ,1974قام             

هلا تأثري  واألرباح ليسنزعة العامل اجتاه االدخار املشتق من األجور  وأظهر أناآلجل، 
معدل الربح يف النمو التوازين يف ظل التوظيف الكامل  وال عىلعىل توزيع الدخل 

 ولو قامقط أيضا حتى التكنولوجيا املعتمدة يف اإلنتاج تس وأن تأثريطويل األجل، 
معدل " يف عمله )Pasinetti )1962,1974العامل باالدخار. يف هذا الصدد، يعترب 

 Rate of Profit and Income االقتصاديمعدل النمو وفق  وتوزيع الدخلالربح 

Distribution in Relation to The Rate of Economic Growth" أن
إن الغرض من هذه املقالة هو إعادة النظر "ردة نموذجه ال يسعى إىل رشح أي حقيقة جم

بشكل منطقي أك لإلطار النظري ككل، الذي يٌعترب نظاما من العالقات الرضورية لبلوغ 

 .)Pasinetti 1974 :103( "التوظيف الكامل
 وبشكل أعميجب أن ننظر بناءا عىل التحليل السابق، ببساطة "يف اخلتام، يقول             

م حول ما يجب أن يحدث إذا تم كإطار منط ة لالهت قي لإلجابة عىل أسئلة مث
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باالحتفاظ بالتوظيف الكامل مع مرور الوقت، أك من مجرد نظرية سلوكية تٌعرب ع 

 ).Pasinetti 1974 :119( "يحدث بالفعل
  . عرض النموذج1.2

 Kaldorعىل تعديل النموذج الذي اقرتحه  )Pasinetti )1962عمل            
عندما يقوم فرد ما باالدخار فالبد أن يتلقى فائدة  ه، ٌمؤكدا الفكرة القائلة أن)1955/56(

عىل ذلك ال ٌيعترب الرأسامليون الوحيدين الذين ٌيقررون االدخار و ، من هذه العملية
بالطبع ليسوا الوحيدين املتلقني إلمجايل األرباح يف االقتصاد: إذا قام العامل باالدخار 

ال يتم تقسيم االقتصاد  يف هذه احلالة، أن يتلقوا جزءا من األرباح أيضاا فيجب أيض
طاملا  Kaldorبني األجور و األرباح كام هو احلال يف نموذج  أي إىل فئات الدخل فقط

فرضية أن كل ما يتم ادخاره يتم  ويف ظلأن متلقي األجور يقومون باالدخار. 
الرأسامليون ( اٌملدخرينحلايل مملوكا من قبل كل استثامره، ٌيصبح خمزون رأس املال ا

ليني يف تقاسم إمجايل األرباح، يشرتكون مع الرأسامس. إذا قام العامل باالدخار )والعامل
بني العامل  واألرباح وتوزيعا آخرما يعني وجود توزيع للدخل بني األجور 

 .والرأسامليني
تقسيم الدخل الوطني بني األجور  ، يتمKaldorكام هو احلال يف نموذج             

 : واألرباح
(7. 21)                                     Y W   
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أنه جمموع األرباح  توزيعا آخر إلمجايل األرباح Pasinettiمع ذلك، ٌيدرج            
املتحصل عليها من قبل الرأسامليني Cوالعامل L : 

(7. 22)                                    C L     
، ٌيمثل االدخار الكيل يف االقتصادKaldor ومتاما مثل            S جمموع مدخرات

الرأسامليني CSوالعامل LS : 
C LS S S  

 ، حيث ٌيستخدمKaldorيتم تغيري الرتميز يف هذا النموذج مقارنة بنموذج            
 C و L لإلشارة إىل املتغريات املرتبطة بالرأسامليني و العامل عىل الرتتيب، عىل

استخدم الذي Kaldorعكس  و w لإلشارة إىل املتغريات املرتبطة باألرباح و
 األجور عىل التوايل. 

ادخار كل فئة ٌيساوي جزءا من إمجايل دخلهم:            Lsو cs للعامل و الرأسامليني
الرتتيب. يف حالة العامل، يتكون الدخل من الرواتب التي يتلقوهنا مقابل خدمة  عىل

العمل Wزائدا األرباح املتحصل عليها مقابل استثامراهتم السابقة L يف حالة .
جراء الرأسامليني، هناك مصدر واحد للدخل فقط هو الربح املتحصل عليه 

استثامراهتم C. 
أن نسبة االدخار من دخل األجر للعامل ٌمساوية  )Pasinetti )1962يفرتض             

 االدخار الكيل كاآليت: معادلة، وٌتعطى خار من دخل األرباح الرأساملينيلنسبة االد
(7. 23)                                 L L c CS s W s        
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 ): االستثامر- االدخارٌيعطى رشط التوازن (           
(7. 24)                                         I S  

 من املعادلتني السابقتني، نحصل عىل معادلة االستثامر يف حالة التوازن:            
(7. 25)                                L L c CI s W s     

 ) لدينا:7 .22) و (7. 21من املعادلتني (            
L CY W   

وطرحبإضافة              L Cs ) 7. 25يف املعادلة:( 
 
 
L L L L C c C L C

L L C c C L C

I s W s s s s

s W s s

        

      
 

(7. 26)                                       L c L CI s Y s s     
 نحصل عىل حصة األرباح من الناتج من قبل الرأسامليني:            

 
L

C
c L

I s Y
s s


 


 

(7. 27)                                          1C L

c L c L

sI
Y s s Y s s


 
 

 
) بمتوسط إنتاجية رأس املال (أو مقلوب نسبة 7 .27برضب طريف املعادلة (            

 معدل الربح املتحصل عليه من قبل الرأسامليني: جد ن اتج)رأس املال إىل الن
1C L

c L c L

sY I Y Y
K Y s s Y K s s K


 
 

 

(7. 28)                              1C L

c L c L

sI Y
K s s K s s K
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) يف نموذج 7. 12) و (7. 11الحظ أن هتني املعادلتني شبيهتني باملعادلتني (           
Kaldorالذي ال ُيشري إىل مستوى إمجايل األرباح يف  ، لكنهام خيتلفان يف اجلانب األيرس

االقتصاد بل إىل األرباح املتحصل عليها من قبل الرأسامليني فقط. يف هذه احلالة، ٌتعرب 
عن توزيع  والعامل والتي ختتلف) عن توزيع الدخل بني الرأسامليني 7 .27املعادلة (

 .واألجورالدخل بني األرباح 
دراج مسامهة ربح العامل يف الناتج إهذا التوزيع، ينبغي عرب عن إلجياد معادلة تٌ            

 ): 7. 27يف كال طريف املعادلة (
1C L L L

c L c L

sI
Y Y Y s s Y s s Y

  
    

 
 

) فهي ال ٌتعرب أيضا عىل معدل الربح اإلمجايل يف 7 .28فيام خيص املعادلة (          
) 7. 28املعادلة ( تايل ٌتصبحوبال، Kaldorيف نموذج  )7. 12االقتصاد مقارنة باملعادلة (

إمجايل رأس املال. يف هذه احلالة،  منفقط عن جزء من األرباح هنا ٌتعرب ألغري مفيدة 
ينبغي إضافة نسبة جزء األرباح املتحصل عليها من قبل العامل إىل إمجايل رأس املال يف 

 ) للحصول عىل معدل الربح اإلمجايل: 7 .28املعادلة (
1C L L L

c L c L

sI Y
K K K s s K s s K K

  
    

 
 

ٌيعطى إمجايل خمزون رأس املال            K أنه جمموع خمزون رأس املال اململوك من
قبل الرأسامليني cKقبل العامل واململوك من LK ) أو اململوك بشكل غري مبارش
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معدل فائدة فرضويتم )، إىل الرأساملينيمن خالل القروض املقدمة  r عىل هذه
 املعادلة األخرية عىل النحو:  وٌيمكن كتابةالقروض، 

(7. 29)                              1 L L

c L c L

s rKI Y
K s s K s s K K


  
 

 
جيب اآلن إجياد صيغة ٌتعرب عن            /LK L :توازن الديناميكيمن رشط ال 

 S I :لدينا 
L LS I
S S
 

 نعلم أن:             
   L L L L CS s W s Y    

 :وعليه            
(7. 30)                                L CL s YS

S I


  
) نجد قيمة7. 27من املعادلة (             /c I : 

1

1

C L

c L c L

C L

c L c L

sI I
I Y s s Y s s

s Y
I s s s s I


 

 


  

 

 

باستبدال              /c I) 7 .30بام ٌيساوهيا يف املعادلة:( 
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2 2

2 2 2

1CL L
L L L L

c L c L

L L L L L
L L

c L c L c L c L

L c L L L c L LL L L

c L c L c L c L

S sY Y Ys s s s
S I I L s s s s I

S s s s sY Y Ys s
S I s s s s I s s I s s

s s s s s s s sS s sY Y
S s s I s s s s I s s

 
       

 
          
     

           

 

(7. 31)                         L cL L

c L c L

s sS sY
S s s I s s

 
    

 
مبدأ مؤسسايت يف النظام اإلنتاجي ينص ، ٌيوجد هناك )Pasinetti )1962 وفق            

هم به كل تناسبيا مع مقدار العمل الذي ٌيسعىل أن األجور ٌتوزع بني أعضاء املجتمع 
لكه كل فرد. إذا تم توزيع ي يمتناسبيا مع حجم رأس املال الذ وٌتوزع األرباحفرد 

يع األرباح بام األرباح بام يتناسب مع رأس املال اململوك، سيتم عىل املدى الطويل توز
و عىل املدى "يتناسب مع حجم االدخار املخصص له. بعبارة أخرى  من أجل تحقيق 

الطويل، سيكون معدل الربح الذي تتلقاه كل فئة بداللة حجم االدخار نفسه لجميع 

هذا يعني بالنسبة لكل فئة، تكون األرباح عىل املدى الطويل تناسبية مع  ]....[الفئات 

  ):Pasinetti 1962 :272-273( "االدخار

CL

L CS S


 
األساسية ملشكلة  واملدخرات الصيغةٌتعترب هذه العالقة التناسبية بني األرباح             

أن هذا االستنتاج  )Pasinetti )1962األرباح والتوزيع بأكملها. يف هذا اإلطار، يرى 
سيس الذي ينص عىل أن األرباح ٌتوزع بام بسيطة من املبدأ املؤ وٌمشتق بطريقةمنطقي 
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يتناسب مع ملكية رأس املال: إذا حتصلت فئة أو طبقة ما عىل كل دخلها حرصيا من 
األرباح، فإن ٌسلوك االدخار لدهيا سٌيحدد القيمة احلالية لنسبة األرباح إىل االدخار 

 األخرية:للنظام ككل. ٌيمكن رؤية ذلك ببساطة بدمج دالة االدخار يف العالقة 

 
CL

L L c Cs W s



 

 
 ٌيمكن كتابة هذه العالقة بطريقتني:            

(7. 32)                                   L L c Ls W s    
 أو 

L L L c L L c L L Ls W s s s W s s         
(7. 33)                                 1 1L L c Ls W s s        

ادخار العامل ال يلعب دورا يف حتديد إمجايل ن أن ميل االصيغتن اٌتظهر هت            
ادخار الرأسامليني. عىل املدى الطويل، ٌتشري رباح الذي يعتمد حرصيا عىل ميل األ

) أن االدخار الكيل للعامل ٌيساوي حجم ادخار الرأسامليني اٌملشتق من 7 .32املعادلة (
فٌتظهر أن االدخار اٌملشتق من األجور  )7 .33أما املعادلة ( 12،أرباح ادخار العامل

ُيساوي دائام االستهالك اإلضايف للعامل املتحصل عليه من األرباح (االستهالك 
اإلضايف ٌيقصد به االستهالك الزائد عام ٌيمكن للرأسامليني استهالكه إذا حتصلوا عىل 

                                                 
عىل املدى الطويل، عندما يدخر العامل حيصلون عىل مقدار من األرباح -  12 Lا جيعل إمجايل مدخراهتم ٌتساوي م
لضبط املقدار الذي ٌيمكن للرأسامليني ادخاره من أرباح العاملبا L .إذا بقيت هذه األرباح بحوزهتم 
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تلك األرباح 1 c Ls  دائًام عىل مقدار من األرباح ). بعبارة أخرى، حيصل العامل
فإن معدل الربح غري ٌحمدد من قبل لذا مدخراهتم مهام كان معدل الربح، يتناسب مع 

 العامل. 
ألن  وأرباح الرأساملينيمن ناحية أخرى، هناك عالقة مبارشة بني مدخرات            

قيمة تتأتى من األرباح، وبالتايل وفقمدخراهتم  cs معطاة هناك عالقة واحدة فقط
جتعل واملدخرات التيتناسبية بني األرباح  /C c Cs ٌمساوية /C CS يف .

هذه احلالة، ٌحتدد نسبة االدخار املشتقة من أرباح الرأسامليني cs  نسبة األرباح إىل
 واألجور للنظامبني األرباح  توزيع الدخلكذا وفئات املدخرين االدخار جلميع 

 ككل.
من جانب آخر، نسبة ادخار العامل إىل ادخار الرأسامليني ُتساوي نسبة خمزون             

 رأس مال العامل إىل خمزون رأس مال الرأسامليني: 
L L

C C

S K
S K

 

L                       و عليه:                             LS K
S K
 

 ) نجد: 7. 31بتحويل الصيغة (            
(7. 34)                                 L cL L

c L c L

s sK sY
K s s I s s

 
    

 
 ): )7 .29() يف معادلة الربح (املعادلة 7 .34باستبدال املعادلة (             
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(7. 35)       1 L cL L

c L c L c L c L

s ss sI Y Yr
K s s K s s K s s I s s

 
        

 
ٌتصبح حصة الربح إىل إمجايل الدخل ٌمساوية إىل:              

  
1

1

L cL L

c L c L c L c L

L cL L

c L c L c L c L

s ss sK I K Y K Y Kr
K Y s s K Y s s K Y s s I s s Y

s ss sI Y K Kr
Y s s Y s s s s I Y s s Y

 
        

 
        

 

(7. 36)         1 L cL L

c L c L c L c L

s ss sI K Kr
Y s s Y s s s s I s s Y

 
        

 
وتوزيع ) تستبدالن معادلتي معدل الربح 7 .36) و (7. 35هتني املعادلتني (            

 التوايل.عىل  Kaldorنموذج  واألرباح يفبني األجور  الدخل
   والنمو. معدل الربح، التوزيع 2.2

والنتيجة افرتضنا سابقا قيام العامل بإقراض مدخراهتم املرتاكمة للرأسامليني،             
معدل الفائدة أن r عدل الربحمُيصبح ٌمساويا / K " وذج التوازن طويل يف 

 Pasinetti( "ي وضع فرضية تنص عىل أن معدل الفائدة يٌساوي معدل الربحاآلجل، ينبغ

1974 :109( . 
نستبدل             r بـ / Kنجد:7 .35املعادلة ( يف ،( 
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مع العلم أن            0LI s Y تكون (عدا ذلك لن / K للحفاظ  ددة).ٌحم
عىل وضعية التوظيف الكامل، جيب بلوغ مستوى استثامر معني حمدد بشكل خارجي 

من خالل معدل النمو الطبيعي / nI K g  التقدم التكنولوجي زائدا النمو)
 واحد فقط للربح ٌحمدد بمعدل النمو . يف هذه احلالة، ٌيوجد معدل توازين)السكاين

عىل  وحصة الربحالربح  معدل، وُيصبح وًما عىل ميل ادخار الرأساملينيالطبيعي مقس
املدى الطويل /r K   : 

(7. 37)                                      1 n

c c

gIr
s K s

    

(7. 38)                                     1

c

Ih
Y s Y

 
   

) يف 7 .16) و (7. 15الحظ أن هتني املعادلتني شبيهتني أيضا باملعادلتني (           
افرتاض ميل صفري  ليس رضوريا Pasinetti، لكن يف نموذج Kaldorنموذج 
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الحظ أن معدل الربح يف التوازن طويل اآلجل يكون ٌحمددا فقط  الدخار العامل.
عدل معدل تراكم رأس املال (اٌملساوي ملحكم هبا من قبل الرأسامليني أو بالعوامل املت

تكنولوجيا  ، وعليه ٌمتارسباحالرأسامليني املشتق من األر وميل ادخارالنمو الطبيعي) 
يعني  ماواألرباح الرأساملني تأثريا عىل توزيع الدخل بني األجور  وميل ادخاراإلنتاج 

ملدى الطويل ٌحيَدد فقط بمتغريات االقتصاد الكيل حتت أن معدل الربح التوازين عىل ا
حتكم الرأسامليني. أما ميل ادخار العامل سٌيؤثر عىل خمزون رأس املال الذي يملكونه 

عىل معدل الربح اإلمجايل يف  والعامل ولكن ليساألرباح بني الرأسامليني  وعىل تقسيم
حاجة لوضع قيود عىل سلوك االقتصاد ككل. لذلك، لتحديد معدل الربح ليس هناك 

، تكشف هذه وباملثل13العامل اجتاه االدخار املشتق من األنواع املختلفة للدخل.
اسرتاتيجية للنظام  والتي ٌتعتربالنتائج أمهية قرارات الرأسامليني اجتاه االدخار 

االقتصادي ككل، ربام هذا منطقي كوهنا الفئة التي تقوم بعملية تراكم رأس املال 
 ).Ricardoاالقتصاد (كام أشار إليه  اج يفواإلنت

ح ) ٌيمكننا احلصول عىل معدل احلد األدنى للرب7. 37أخريا، من املعادلة (           
عندما ال يستهلك  معدل نمو طبيعي معطى التوازين عىل املدى الطويل وفق

                                                 
ل القيام به، " )Pasinetti ):113 1974يقول  - 13 كن للع ٌ ا هذا صحيح: أيا كان ما  ل، دا من منظور الع

يل األرباح ا كنهم فقط املشاركة يف إج ملحددة سلفا، لكن ليس لديهم القدرة عىل التأث فيه عىل ٌ

  ."اإلطالق
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الرأسامليون عىل االطالق أو 1cs  ٌمن 7 .37صبح املعادلة (، يف هذه احلالة ت (
 الشكل: 

(7. 39)                                 min nr g   
معدل قط بمعدل النمو الطبيعي معطى وفق هذا املعدل للربح التوازين حمدد ف            

 . والتقدم التكنولوجينمو القوى العاملة 
  . قيود عىل النموذج3.2

قيدين عىل القيمة التي جيب أن تأخذها ميول ادخار  )Pasinetti )1962يفرض           
العامل Lsوالرأسامليني cs. 

 ال ينبغي أن يكون ميل ادخار العامل أكرب من نسبة االستثامر إىل الناتج:   -1
L

Is
Y

 
قيد إمكانية احلصول عىل أرباح صفرية أو سلبية يف النموذج. سيتبعد هذا ال            

 ."البطالة الكينزية املزمنة"إذا مل يتحقق هذا الرشط، سيدخل االقتصاد يف حالة لكم 
 ينبغي أن يكون ميل ادخار الرأسامليني أكرب من نسبة االستثامر إىل الناتج:  -2

c
Is
Y

 
مل لكن إذا الرشط إمكانية أجور سلبية أو صفرية يف النموذج.  سيتبعد هذا           

 ."التضخم الكينزي املزمن"يتحقق هذا القيد، سيدخل االقتصاد يف حالة 
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 يتم تطبيق النموذج يف ظل هذه القيود و التي ضمنها ٌمتثل توزيعا للدخل           
 /Yو / K معدل الربح اللذان يضمنان بقاء النظام يف حالة التوازن. من

 أجل إبقاء النظام يف حالة االستقرار، البد من حتقق الرشط التايل:
L c

Is s
Y

  
جيب أن تكون هناك آلية سعرية يزيد أو ينقص فيها مستوى السعر بالنسبة            
ما إذا كان الطلب يتجاوز أو يقل عن العرض  ستوى األجور (هامش الربح) تبعامل

 حتقق االستثامر التوازين بشكل فعال. وإذا ما
تغري حصة األرباح يتحدد ، أي كون النظام مستقراإذا حتققت هذه الرشوط سي            

عرب الزمن بداللة العالقة بني الطلب الكيل /I Yوالعرض الكيل /S Y: 
 

   

/

0 0, 0

d Y I Sf
dt Y Y

f f

    
 

  
 

مع مرور الزمن، ٌتصبح حصة األرباح ثابتة، متزايدة أو متناقصة بناءا عىل ما إذا            
كان االدخار الكيل يف النظام ٌيساوي، أصغر أو أكرب من االستثامر الكيل: للحفاظ عىل 

التوازن I Sرباح ثابتة عرب الزمن، أما إذا كانتبقى حصة األ / /I Y S Y 
 .والعكس صحيحترتفع حصة الربح 
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املعادلة أعاله هي معادلة تفاضلية يتم حلها بداللة تغري احلصة التوازنية            
 ٌيظهر رشط االستقرار الوحيد أن:  14للربح.

 
 

 
 

/ /
/ /

d I Y d s Y
d Y d Y 

 
ن استجابةأي أ             /I Yلتغري /Y عن قيمتها التوازنية البد أن تكون أصغر

من استجابة /S Y ، الحظ أن تغري نسبة االستثامر إىل الناتجلكن /I Y بداللة
حصة الربح /Y ٌنألساوي الصفر ي /I Y لنموذج ال يتحدد بداللة اوفق

تغري /Yتم تعريف االستثامر . Iضمن التوظيف ي ذيأنه حجم االستثامرات ال
 :السكاينوالنمو النظام بداللة نمو التكنولوجيا  واٌملحدد خارجالكامل عرب الزمن 

                                                 
نذكر أن - 14 /h Y   هي القيمة التوازنية لـ hعند/ / 0I Y S Y  باستخدام توسيع .Taylor 

   حول هذه القيمة التوازنية، ٌيصبح لدينا:

   0 0
h h

d d I d Sh h f f h h
dt dh Y dh Y 

 



                     
  

حيث ٌيعطى العنرص املوجود يف العارضة ثابتا ألن االشتقاق يتم عند نقطة حمددة عند التوازن h ،وعليه: 

h h

d I d S m
dh Y dh Y 

            
  

 بتكامل املعادلة، نحصل عىل: 


0

f mt
t

h h h h         

نوأل 0f  ن الرشط الوحيد الذي جيعل هذه الصيغة تتجه نحو الصفر (ليٌصبح النظام مستقرا) هو أن فإ
يكون 0m . 
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/
0

/
d I Y
d Y




 
البد أن يكون تغري معدل ادخار يف االقتصاد ككل بداللة تغري حصة األرباح            

 أكرب من الصفر:

 
 

/
0 0

/

L L
L L c
Wd s s sd S Y Y Y Y

d Y d
Y

    
 

  
 
 

  

 ): 7. 13من املعادلة (            
   1 1L L c Ls W s s       

نقوم باستبدال قيمة             Ls W :يف املشتق 
     1 1 1

0

0

L L
L c L c c

c

c

d s s s s s
Y Y Y

d
Y

d s
Y s

d
Y

             
 

 
 

 
 
  
 

 
 





 

بد أن يتحقق هذا الرشط: يف نظام يتم فيه خلق استثامرات فعالة يف ظل ال          
بالنسبة لألجور، فإن الرشط الوحيد لتحقيق استقرار  وأسعار مرنةالتوظيف الكامل 

 كرب من الصفر.النظام هو أن يكون ميل ادخار الرأسامليني أ
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  . محددات توزيع رأس املال4.2

 والرأسامليني يفبتحديد توزيع رأس املال بني العامل  )Pasinetti )1974قام            
 اقتصاد ما ينمو بمعدل النمو الطبيعي الذي يضمن وضعية التوظيف الكامل. 

 يعني رشط التوازن يف احلالة املستقرة أن:            
c L

n
c L

K KK g g
K K K
   

  
رشط التوازن  وٌيصبح بذلكرأس املال عدم اهتالك أيضا يفرتض النموذج            

Sٌمساويا I K   ،حجم زون رأس املال لكل طبقة ٌمساويا خم ٌيصبح تغري و
 مدخراهتم: 

(7. 40)                             L L L L LK s Y rK s rK gK     
(7. 41)                                                 c c c cK s rK gK   

 ) نجد نسبة رأس مال العامل إىل إمجايل خمزون رأس املال: 7. 40من املعادلة (            
 

   

   

0LL
L

L L

L
L

L

L L L

s Y rKK n s r g
K K
s Y rK

g s r
K

s Y rK g s r K


    


 

  



 

 : وعليه            
 
 
L

L
L

s Y rK
K

g s r
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عىل بقسمة طريف املعادلة             K : 
 
 

LL

L

s Y rKK
K K g s r





 

األيمن من املعادلة عىل ومقام اجلانباآلن بقسمة بسط             Y نحصل عىل نسبة
رأس املال إىل الناتج v : 

(7. 42)                     
 

 
 

 
1

L

LL

L L

s Y rK
s rvK Y

K g s rK v g s r
Y




 
 

 

 : ) يف هذه الصيغة7. 37باستبدال معدل الربح بام ٌيساويه يف املعادلة (            

 

1 c
L L

c cL

c L
L

c c

s vggs v s
s sK

K s s ggv g s v
s s

   
   

    
   

   
   

 

(7. 43)                                 
 
L cL

c L

s s gvK
K s s gv





 

 النسبةوباستخدام ، والرأساملينينعلم أن خمزون رأس املال ٌيوزع عىل العامل            
 /LK K :ٌيمكننا اجياد حصة الرأسامليني من إمجايل خمزون رأس املال يف االقتصاد 
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1 1

cL
L c

L cc L

c L

c L L cc c L L c L

c L c L

KKKK K K
K K K
s s gvK K

K K s s gv

s s gv s s gvK s gv s gv s s s gv
K s s gv s s gv

    


   



     
 

 

 

(7. 44)                                  
 

L cc

c L

nv s sK
K s s gv





 

رأس املال بني ) ٌحتددان توزيع )7 .44(و  )7. 43(دلتني (اأخريا حتصلنا عىل مع           
رؤيته، يعتمد توزيع رأس املال  وكام ُيمكن. )والرأسامليونالعامل ( اجتامعيتنيطبقتني 

ادخار العامل  وعىل ميولعىل معدل النمو الطبيعي، نسبة رأس املال إىل الناتج 
أنورغم  .والرأسامليني Lsلكنه ال يتدخل يف حتديد معدل الربح يف االقتصاد ،

 .والعاملرضوري ملعرفة توزيع الثروة بني الرأسامليني 
 Kaldor-Pasinetti ذجاالسياسة االقتصادية وفق  .3

عىل الفكرة أنه إذا مل ينمو االقتصاد عند  Pasinettiو Kaldorٌتؤكد نامذج             
معدل النمو الطبيعي مع ثبات نسبة رأس املال إىل الناتج v البد أن تتغري نسبة ،

االستثامر إىل الناتج /I Yٌحمَددة بذلك حصة األرباح يف االقتصاد /Y والتي
ٌحتدد تغري معدل االدخار يف االقتصاد بدورها S ،ن ميل االدخارأل. كام رأينا سابقا 

ادخار الرأسامليني فمن الرضوري زيادة حصة دخل قتصاد ٌحمدد أساسا بميل يف اال
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هذه الفئة من الناتج أو حصة أرباحها يف الناتج /Y ،ينبغي رفع نسبة  هلذا
االستثامر إىل الناتج /I Y.أو ٌمعامل االستثامر يف االقتصاد 

عدد  وحمددة لزيادةبغي عىل السياسة االقتصادية توفري رشوط مناسبة ين              
أو الرأسامليون): بمعنى اعطاء نمو االقتصاد األفضلية (اخلاص املستثمرين يف القطاع 
ن املدخرات االمجالية تعتمد يف هناية املطاف عىل الدخل الذي ألٌملشاركة أرباح الدخل 

ىل املدى الطويل إمكانية نمو االقتصاد عىل يعني عهذا حيصل عليه الرأسامليون. 
هذا االستنتاج اخلاص جيعل هذه النامذج ( الدخلحساب مشاركة األجور يف 

 .)النيوكينزية أقرب إىل النظرية النيوكالسيكية
حقيقة هناك جوانب أخرى للسياسة االقتصادية التي ٌيؤكد عليها االقتصاديون             

، ٌيعتقد أن التدخل Kaldorو Harrodلـ اليد الفكر الكينزي النيوكينزيون: تبعا لتق
احلكومي رضوري لضامن األداء السليم لالقتصاد يف ظل التوظيف الكامل. يف عام 

 Momerandum To Theمذكرة إىل جلنة رادكليف " Kaldor، نرش 1958

Radcliffe Committee" ستقرار ٌيربز فيها إمكانية تأثري السياسة احلكومية عىل اال
 . والنمواالقتصادي 

الضوء عىل أمهية السياسة النقدية يف تثبيت أسعار  )Kaldor )1958ٌيسلط             
 Keynesالفائدة قصرية اآلجل للسيطرة عىل املضاربة املالية. كام ذكرنا آنفا، يف نظرية 

اليقني  تلعب توقعات املستثمر دورا حاسام يف حتديد حجم االستثامر يف ظل بيئة عدم
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مما ٌيثبط حافز الختاذ القرارات ذات الصلة: يف بيئة عدم اليقني يزيد عدم االستقرار 
 ومعدالت الفائدةعدم اليقني ترتفع منحة املخاطر  زيادة، ونتيجة االستثامر اخلاص

ويقع كل هذا ٌيولد انكامشا يف االستثامر ا جيعل االستثامر ٌمكلفا أكثر...مطويلة اآلجل 
يف حالة الركود ما مل يرتفع معدل الربح ملواجهة ٌمثبطات استثامر اخلواص  االقتصاد

 عرب تطبيق، ٌيمكن حتقيق هذه الزيادة يف معدل الربح Kaldor وفق(الرأسامليون). 
 .)عىل سبيل املثال التخفيضات الرضيبية(الطلب سياسة مالية ٌحتفز جانب 

ن السياسة النقدية ينبغي أن ٌتستخدم أ )Kaldor )1958هبذه الطريقة، يرى             
لتحقيق استقرار االقتصاد عىل املدى القصري، يف حني ٌمتثل السياسة املالية أداة فعالة 
لتحقيق أهداف النمو عىل املدى الطويل. البد أن ٌنشري أن السياسة املالية التي ٌيؤكد 

 وليس عىلب تستند أساسا عىل إدارة معدالت الرضائ Kaldor-Pasinettiعليها 
ورصيح رغم أن هذه الفكرة مل تقدم بشكل مبارش (املايل توسع العشوائي يف اإلنفاق ال

 .    )نامذج النيوكينزية التي تم معاجلتهاال يف
 Kaldor-Pasinetti ذجاحدود  .4

 لعدد من االنتقادات التالية:  Kaldor –Pasinettiتعرضت نامذج            
دد من االفرتاضات التقييدية (حول معدل الربح، يستند هذا النموذج عىل ع -

من السهل استيفاءها  والتي ليساملال إىل الناتج)  ونسبة رأسحصة األرباح 
 لتحقيق النمو يف ظل التوظيف الكامل عىل املدى الطويل.
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ما ع مجيع األرباح إىل الرأسامليني أنه ٌيرج Kaldorنقطة ضعف أخرى يف نموذج  -
والذي ت العامل يتم حتويلها بالكامل كهدية للرأسامليني، يعني ضمنيا أن مدخرا

يف هذه احلالة لن ٌيدخر أي عامل عىل : نه افرتاض غري واقعيالواضح أ من
 اإلطالق.  

حتى لو ، ف التقدم التقني يف توزيع الدخلتأثري Kaldor-Pasinettiٌهيمل نموذج  -
كن رفع إمجايل أرباح رجال من غري املمفلصفر ا افرتضنا ميل ادخار العامل ٌمساويا

. يف احلقيقة، التقدم التقني هو "كرم األرملة"األعامل بمقدار مساو بالضبط لـ 
 الذي ٌيساعدنا عىل زيادة اإلنتاج.

جيب أن ادخار العامل  بأن ميلخصوصا القيد القائل  Cambridgeتم انتقاد نظرية  -
 Samuelson andو )Meade )1963والذي قاد  يكون أقل من الرأسامليني

Modigliani )1966( النظرية الثنائية "صياغة لDuality Theorem" بمجرد :
السامح للعامل بتحقيق معدل ادخار مرتفع، ٌوجد أن العامل عىل املدى الطويل 

ء التام عىل طبقة ا يعني القضال خمزون رأس املال يف االقتصاد ميملكون ك
لكن هذه النتيجة تعتمد  .Pasinettiأو  Kaldorعكس ما اقرتحه  الرأسامليني

أساسا عىل تبني افرتاضات صارمة بشأن التكنولوجيا (قابلية اإلحالل التام بني 
 االدخار. وامليول اجتاهعوامل اإلنتاج) 
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-Kaldorمثل مجيع النامذج النيوكينزية للنمو االقتصادي، يفرتض نموذج  -

Pasinetti ٌيقدم لذا اإلنتاج،  وجود إحالل بني عواملدالة إنتاج ال تسمح ب
 عن التقدم االقتصادي. وغري كاملةالنموذج صورة جامدة 

عندما تزيد نسبة االستثامر إىل الدخل - /I Yفائلني بشأن ، ٌيصبح الرأسامليون مت
قيم وبالنظر إىل، ارتفاع حصة األرباح wsو cs  يقوم الرأسامليون بإعادة

استثامر أرباحهم. هبذه الطريقة، يكون هناك توسع غري حمدود لالقتصاد، لكن يف 
ر يف نسبة املرجح أن ٌيؤدي االرتفاع املستم ، بل منغري ممكن حدوثهمن الواقع 

–وارتفاع األسعارزيادة اإلنفاق، التضخم يف األجور االستثامر إىل الناتج ل

 وال ٌتناقشضعيفة  Kaldorنظرية  ٌتصبحوعليه توزيع الدخل،  دداألجور التي ٌحت 
اآلثار املرتتبة لزيادة /I Y. 

ٌتعترب نظرية التوزيع النيوكينزية غري واقعية ألهنا ال تأخذ يف احلسبان عامل رأس  -
زيعية يف الدخل املال البرشي الذي يلعب دورا هاما يف حتديد احلصص التو

تنص النظرية بشكل رصيح أن رفع، حيث لوطنيا /I Y سيزيد حصة األرباح
االنخفاض يف حصة العاملة يتم  ونتيجة هلذااألجور،  وٌخيفض حصةيف الدخل 

يف  والناتج احلقيقيسٌيخفض الدخل  والذي بدورهتشويه رشط حاميل األجر 
ا جيعل هذه دراج رأس املال البرشي مرية يف إفشلت النظبمعنى آخر، االقتصاد. 

 .النظرية بسيطة جدا يف تفسري تعقيدات العامل احلقيقي
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السيكية أو الكينزية عىل حد النيوك(اآلن لنمو االقتصادي املقدمة حلد أظهرت نامذج ا
فرد من املدى: حاجة نصيب ال طويللنمو لمتشاهبة يف حماولة تفسريها  جنتائ سواء)

 دد خارج النموذج لٌيحقق نموا مستمراجي ٌحم تكنولو تقدمالناتج عىل املدى الطويل ل
غض النظر عن الرشوط خمتلف البلدان ب وتقاربا عربعىل املدى الطويل  (مستديام)

نمو خارج النظام االقتصادي أي ال يعتمد الهذه النامذج، يتحدد معدل األولية. وفق 
رس، الرشكات (األ عىل القرارات املتخذة من قبل األعوان االقتصاديني الناشطني فيه

فرضية "و احلكومة)، كام أنه غري ٌحمدد بمعدالت تراكم العوامل و السبب يف ذلك 
النموذج النيوكالسيكي بدون تقدم : يتوقع "لرأس املالاملتناقصة عوائد احلجم 

رة بمعدل نمو صفري تكنولوجي أن يقرتب االقتصاد يف هناية املطاف إىل حالة مستق
ن توليد نمو عىل املدى الطويل إال بوجود حتسينات ال ٌيمكلذا لنصيب الفرد، 

مصادر هذه يف النموذج أي أننا ال نعلم أي يشء عن طبيعة  "غري مدرجة"تكنولوجية 
 ن افرتاض التقدم التكنولوجي حمددهلذا السبب كان البد م، التحسينات التكنولوجية

 1بشكل خارجي.
مو عىل املدى ا أردنا رشح حمددات النإذامذج سابقة الذكر، مراجعة النعرب            

عوامل خارجية جيب علينا التخيل عن بعض االفرتاضات التي الطويل دون اللجوء ل
خلروج من هذه اا النموذج النيوكالسيكي). إحدى سبل تتبناها هذه النامذج (خصوص

املكونات البرشية دون احلاجة توسيع مفهوم رأس املال خصوصا بتضمني املشكلة هو 
خارجيا)، ثم افرتاض أن العوائد  وجود تقدم تكنولوجي (أو أنه حمددفرتاض ال

                                                 
 ٌيلخص نتائج نامذج الفصول السابقة. الذي 5أنظر امللحق  -  1
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طويل ا يعني أن معدل النمو م  هذا املفهوم األوسع لرأس املالاملتناقصة ال ينطبق عىل
) والبرشياملدى أصبح اآلن حساسا ملعدل تراكم عوامل اإلنتاج (رأس املال املادي 

عكس ما يتوقعه النموذج النيوكالسيكي. هناك  املرتبطة هبا والسياسات االقتصادية
رأي آخر يرى أن التقدم التكنولوجي عىل شكل توليد أفكار جديدة هو السبيل 
الوحيد الذي ٌيَمكن االقتصاد اإلفالت من قبضة تناقص عوائد احلجم عىل املدى 

من األولويات جتاوز معاجلة التقدم التكنولوجي أنه  وهكذا أصبحالطويل، 
منهجي للفروق احلاصلة يف مستويات الدخل عرب البلدان  وتقديم حتليل "خارجي"

والتقدم االقتصادي يف نامذج يتم خالهلا إدراج اخليارات التكنولوجية  وعملية النمو
 داخل النظام. التكنولوجي

ظهور النيوكالسيكية هلذا الغرض ٌيؤدي لإن التخيل عن بعض االفرتاضات             
 نظرية النمو اجلديدة"أو " Endogenous Growth الداخيل أو الذايت النمو"نظرية 

New Growth Theory ." شارة إىل لإل "نمو داخيل"يف األصل تم استخدام عبارة
، والتطويرتغيريات السياسات احلكومية كدعم أنشطة البحث النامذج التي ٌتؤدي فيها 

نب قرارات األعوان اجتاه الرضائب عىل االستثامر أو اإلنفاق احلكومي إىل جا
معدل النمو بشكل دائم. أو بعبارة  والتكنولوجيا لزيادةيف عوامل اإلنتاج االستثامر 

توليد النمو االقتصادي بقوى داخل النظام (حمددة داخل  "الذاتية"أخرى، تعني 
  2.النظام االقتصادي أو النموذج)

                                                 
تلك التي تٌسببها عوامل داخل كيان أو "خيل أو ذايت اجلامعي، ٌيقصد بكلمة دا Webster Merriamمعجم  وفق - 2

  ."نظام مع
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ع الرئييس يف األدبيات االقتصادية أن نامذج النمو الداخيل كانت املوضو رغمبال         
 Paul Romer )1986,1990( ،Robertمنذ منتصف الثامنينات أساسا بفضل أعامل 

Lucas )1988 ،(Robert Barro )1990 ،(Sergio Rebelo )1991 ،(Aghion and 

Howitt )1992,1998( )إىل أن تاريخ النمو الداخيل يعود أبعد مما هو )من بني آخرين ،
 Marvin Frankel و )Kenneth Arrow )1962 ىل األقل بفضل مسامهاتمتوقع ع

)1962(.  

بشكل عام، تنشأ هذه النامذج من احلاجة لرشح ثالث حقائق أخفقت النظرية          
 النيوكالسيكية يف تفسريها: 

نامذج النمو الداخيل أن ٌتفرس ملاذا متكنت االقتصاديات الصناعية عىل أوال، ينبغي  - 
 من واإلنتاج الكثريد معدالت نمو موجبة ألكثر من قرن من الزمن من تولي

أصبح نصيب ساعات " )Romer )1990: S71 الزمن. وفق واخلدمات عربالسلع 

ة عام. العمل من الناتج يف الواليات املتحدة عرش أضعاف ما كان عليه قبل مئ

كن أن نٌرجعه لـ ٌ  ""."التغ التكنولوجي التفس 

تفسري حمددات التقدم التكنولوجي كونه املحدد الرئييس للنمو عىل من الرضوري  - 
أنه نشاط  أو التعامل مع التقدم التقنيم، النظا ونمذجته داخلاملدى الطويل 

 3.)والرشكاتاقتصادي ناتج عن قرارات عقالنية لألعوان االقتصاديني (األرس 

                                                 
القوى العاملة الفعلية الناجتة عن تطور تكنولوجيات  تطورالبرشي أو رضورة تفسري نمو رأس املال باإلضافة ل - 3

 التعليم.
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ونمو بيانات مستويات النظامي املالحظ يف  "التباعد الكبري"البد من تفسري نمط  - 
رشحها بعوامل غري ٌمفرسة أو حمددة اقتصاديات العامل دون احلاجة ل دخل

 .خارجيا

دالة قبل نامذج النمو الداخيل ٌنشري ل من بني األدوات النظرية املستخدمة من          
ة زايدة لعوامل اإلنتاج، باإلضافاإلنتاج ذات عوائد احلجم الثابتة أو عوائد احلجم املت

العمل كشكل من أشكال  والتدريب أثناءدراج عوامل جديدة يف النموذج كالتعليم إل
ي. يف ظل هذه جديدة يف السوق العامل وتطوير تكنولوجياترأس املال البرشي، 

لنموذج النيوكالسيكي التقليدي، تم الكشف عن إمكانية غري يف االتغريات املدرجة 
استثامر رأس املال بمعناه الواسع (بام يف ذلك عوائد  نألحمدودة لتوليد نمو الناتج 

رأس املال البرشي) ال تنخفض بالرضورة مع تطور االقتصاد. من جانب آخر، ُيعترب 
الناجتة عن التغري التكنولوجي جد حاسمة ألهنا  والتأثريات اخلارجيةنرش املعرفة 

 ٌتعوض امليل اهلبوطي للنواتج احلدية لرتاكم رأس املال املادي.
هذه النظرية أصبح النمو االقتصادي غري مستقل متاما عن السياسة أخريا، وفق             

ا ٌيمثل اختالفا واضحا م ريات دائمة عىل النمو طويل املدىاالقتصادية التي ٌمتارس تأث
عن نامذج النمو النيوكالسيكية الذي يكون فيه النمو طويل اآلجل مستقال متاما عن 

عىل نصيب  "مؤقتة"يف السياسة االقتصادية، نظرا ألن آثارها التغيريات احلاصلة 
 الفرد. 
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  ظهور نظرية النمو الداخيل

حدى اإلسهامات الرئيسية لنظرية النمو الداخيل أهنا استطاعت إعادة إن إ           
فبعد بلوغها الذروة بني . توجيه اهتامم علامء االقتصاد نحو نظرية النمو جمددا

املدرسة  تطورات عىل يد اقتصادييسلسلة  نتيجة  منتصف الستيناتالثالثينات إىل
، إال األدبيات االقتصادية فقدت اهتاممها بقضية النمو والكينزية ةالنيوكالسيكي

االقتصادي. يف السبعينات، تركز اهتامم جمال االقتصاد الكيل عىل نظريات دورات 
يف سياق األزمة الناجتة عن  طالةوقضايا الباألعامل االقتصادية، التوقعات الرشيدة 

   عن ارتفاع أسعار النفط. والركود الناتج Bretton Woodsهنيار نظام ا

ٌأخرى تسببت يف تقلص االهتامم  ومنهجية هامة ذاتيةمع ذلك، هناك عوامل             
بنظرية النمو كغياب بيانات السالسل الزمنية موثوق هبا لعدد معترب من البلدان، ندرة 

حقق من التبالدراسات التجريبية التي تسمح  وصعوبة إجراءألدلة التجريبية ا
كلها جوانب أثارت انزعاج االقتصاديني ملواصلة العمل ...التوقعات النظرية للنامذج

 عىل نظرية النمو.
رغم تشابكها  ونظرية التنميةكان هناك أيضا تباعد مستمر بني نظرية النمو            

. ففي الوقت الذي فقدت فيه نظرية النمو بريقها، اقرتبت نظرية التنمية القوي جتريبيا
 والعلوم السياسيةاألنثروبولوجيا، علم االجتامع كأكثر نحو العلوم االجتامعية 

النمو نفسها عن عزلت نظرية ، وهبذه الطريقة عن نظرية النمو وابتعدت تدرجييا
  .رشحهالواقع الذي سعت ل
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أعامل عدد من الباحثني االقتصاديني إحياء قضية  القرن املايض، أعاد يف ثامنينات         
جديدة قادرة عىل تفسري  وإدراج خصائصالنمو عرب توسيع املنظور النيوكالسيكي 

إعادة النمو  يفديدة احلقائق املجردة حول النمو بشكل أفضل. سامهت نظرية النمو اجل
جديدة يف التحليل بام يف ذلك  دراج مواضيعوإركز النقاش النظري االقتصادي مل

جعل التقدم التكنولوجي ٌحمددا داخليا، إبراز أمهية تراكم رأس املال البرشي، التعلم 
املنافسة غري الكاملة، )، R&D(والتطوير باملامرسة (أثناء العمل)، أمهية أنشطة البحث 

احلجم، أمهية املؤسسات التأثريات اخلارجية الناجتة عن نرش املعرفة، تزايد عوائد 
  االقتصادية. وإدارة السياسة

ونظرية بطبيعة احلال، سامهت هذه املسائل يف التوفيق جمددا بني نظرية النمو          
االقتصادية خارج نطاق اإلنتاج الضيق. مع ذلك، ال يرجع  وتوسيع الرؤى التنمية

ظرية اجلديدة، فهناك لتطورات النم اجلديد حول نظرية النمو حرصا لهذا االهتام
النمو الرسيع يف نمو البلدان الغربية مقابل انخفاض معدل كأخرى  "طفيلية"عوامل 

  .التي ربام ٌتفرس االهتامم املتجدد مرة أخرى حول قضايا النمو بلدان رشق آسيا

من املسامهات اهلامة األخرى لنظرية النمو الداخيل أهنا متكنت من توليد بيانات          
تطور نظرية النمو اجلديدة قاعدة بيانات  عىل وجه خاص، تطلب: جديدةيبية جتر

متغريات ٌيمكنها قياس اجلوانب غري االقتصادية عىل عكس القواعد  تتضمنجديدة 
وتطبيق األوىل املستخدمة يف نظرية النمو. هبذا املعنى، سمح هذا التطور النظري 

إجراء مقارنات أكثر موثوقية للبيانات ) PPP تعادل القوى الرشائية (اختصارا طريقة
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عادة جتدد االهتامم بنظرية إساهم يف  والذي بدورهاإلمجايل  الدولية حول الناتج املحيل
 النمو.

من جانب آخر، هتتم نظرية النمو بشكل كبري باآلثار التجريبية لتوقعات النامذج           
-Sala-Iيف هذا اإلطار، ٌيشري  املختلفة املقرتحة للمقارنة عرب املدارس الفكرية.

Martin )2002 :6( " ربطت األدبيات النيوكالسيكية يف الستينات النظرية باألدلة

لذلك كانت النظرية املقرتحة ). Kaldorحقائق ة بذكر عدد من الحقائق املجردة (ببساط

ا أك من هذه الحقائق يف هذه احلالة، وجود ". متسقة مع واحدة أو اثنت أو ر
جديدة  ظهور مناقشاتزت إمكانية للتحقق من الواقع التجريبي للنامذج املختلفة حف

  حياء االهتامم باملسائل طويلة اآلجل يف االقتصاد الكيل.إل تأد

)، Romer )1986, 1987,1990 أعاملتتشكل نظرية النمو اجلديدة أساسا من          
Lucas )1988 ،(Barro )1990 ،(Rebelo )1991 ،(Aghion and Howitt 

من بني آخرين، التي اختذت هنجا خمتلفا  )1998,2002( Acemoglu و )1992,1998(
)، Kaldor  )1944,1966 ،(Nelson and Winter )1959 أمثالعن أعامل جيل سابق 

 Salter )1960 ،(Arrow )1962  ،(Uzawa )1965 ،(Schmookler )1962 ،(Shell 
)1966 ،(Mirrlees )1967( و Sheshinski )1967(  -  و ربام هذا هو السبب الذي

النظرية اجلديدة، و أهنا ال ٌمتثل حقا ابتكارا هاما  "حداثة"جعل الكثريين ٌيشككون يف 
 يف نظرية النمو.

أن النظرية اجلديدة ٌتصبح ٌمبَتكرة فقط إذا جتاهلنا  )Dutt )2003 :67 ٌيشري          
ني الذين ال ينتمون للمدرسة النيوكالسيكية. يف املسامهات السابقة لكثري من املؤلف
ألدبيات املتعلقة رئيسية ٌموجهة ل تثالثة انتقاداىل هذا اإلطار، ٌيمكن تسليط الضوء ع
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بحداثة مسامهة نظرية النمو الداخيل: أوال، ٌيمكن تتبع جذور التطورات الرئيسية يف 
 Adamختلفة بام يف ذلك النظرية اجلديدة يف أعامل العديد من مفكري املدارس امل

Smith ،Karl Marx وAllyn Young تقترص مسامهة  ، وال رباممن بني آخرين
ضفاء الطابع الرسمي املنهجي عىل األفكار النظرية هلؤالء إيف فقط النظرية اجلديدة 

الباحثني. ثانيا، ال خيتلف هذا الطابع املنهجي عام قدمه باحثون آخرون من تصويبات 
. )1965( Uzawaو )Arrow )1962( ،Frankel )1962 خاصة عمليف الستينات 

ثالثا، اخلصائص التحليلية لنامذج النمو الداخيل كانت معروفة من قبل لكنها ٌتركت 
 Richard ينتقد خالل تلك الفرتة).جانبا ألهنا كانت غري واقعية (عىل األقل 

Nelson )1997( ذج طريقة نمطية اعتامد هذه النام حد رواد املدرسة التطوريةأ
 ذلك ، وكمثال عىلخرين حول التقدم التكنولوجيملسامهات عدد من املؤلفني اآل

أن النموذج األسايس للنمو الداخيل  )Hussein and Thirwall )2000 :432 يرى
-Harrod نموذجسوى عودة ليس ) لAK القائم عىل دالة اإلنتاج اخلطي (من نوع

Domar.4  

                                                 
وذجني ينطويان عىل لنمو الداخيل، لكن املشكلة تكمن يف أن النماعىل عنارص  Domarو Harrodحتتوي نامذج  - 4

 ومعدل نمومعديل نمو خمتلفني غري متسقني مع بعضها البعض: معدل نمو خارجي حمدد بداللة معدل النمو السكاين 
املال إىل الناتج. لقد فرض هذا التناقض مشكلة جادة لكن رسعان ما تم  ونسبة رأسداخيل حمدد بمعدل باالدخار 

، لكن يف Solow-Swanل نسبة رأس املال إىل الناتج متغرية بفضل نموذج التوفيق بني هذين اجلانبني عن طريق جع
  الوقت نفسه اختفى جانب النمو الداخيل يف هذا النموذج.
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عن االنتقادات املتعلقة بحداثة نظرية النمو الداخيل، تم أيضا برصف النظر            
إن أبرز مسامهة متوقعة هلذه النظرية هو يف النظرية اجلديدة.  انتقاد بعض نقاط الضعف

إضفاء الطابع الرسمي عىل ديناميكيات التغري التكنولوجي يف نامذج النمو، لكن يبدو 
ٌيركز النقد قتصاديني، لذلك االه نظر بعض أن هذه التوقعات مل يتم الوفاء هبا من وج

الرئييس عىل العالج غري املكتمل الذي قدمته نامذج النظرية اجلديدة للعوامل الكامنة 
املعاملة البسيطة التي تتلقاها املؤسسات  )Nelson )1997 ينتقد اء التغري التقني.ور

عدم االهتامم بالعوامل التي تعمل يف إطارها الرشكات اخلالقة للتكنولوجيا إىل جانب 
أن معظم هذه  )Solow ):48-491994 وراء توليد التقدم التكنولوجي. من جانبه، ٌيشري

النامذج ال تتناول مسألة التقدم التكنولوجي مبارشة، بل قامت فقط بتعديل بعض 
إلغاء فرضية تناقص  Solow، وينتقد لنموذج النيوكالسيكياالفرتاضات األساسية ل

بأمهية فكرة إدراج ه يف املقابل يعرتف لكن، )50-49: 1994( املاللرأس  عوائد احلجم
 )Dixit and Stiglitz )1977 جوانب املنافسة غري الكاملة املستمدة من عمل

 كإحدى املسامهات اهلامة لنموذج النمو الداخيل.
ت احلالية يف قدرة نامذج النظرية اجلديدة عىل تفسري االجتاهاأيضا تم التشكيك            

هذه النظرية للنقد أيضا  وآسيا، وأخريا تعرضت OECD يف نمو اإلنتاجية لبلدان
 النموذجوتوسيع نامذجها،  والبطالة يفلعدم إدراج عوامل جانب الطلب 

بتضمني عنارص الطلب الفعال. هبذا املعنى، تظل نظرية النمو الداخيل  النيوكالسيكي
كوهنا ٌحتافظ عىل فرضيات التوظيف الكامل ضمن تقاليد النظرية النيوكالسيكية 

 بسبب مرونة األجور.
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ٌيقدم هذا اجلزء الثاين من الكتاب نامذج النمو الداخيل نبدأها بنامذج النمو            
ٌتؤكد عىل دور تراكم رأس املال يف  "AKنامذج "الداخيل من اجليل األول من نوع 

الثاين فيستعرض نامذج النمو الداخيل من توليد النمو عىل املدى الطويل، أما الباب 
والنمو للتقدم التكنولوجي  اتواالبتكار كمحركاجليل الثاين التي ٌتؤكد عىل االبداع 

  5.االقتصادي

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
بة ما جيعل من الصعو النامذج يف مجيع النواحي هذهوتطور  توسعحيث  منشهد جمال النمو الداخيل انفجارا هائال  -  5

تقيد بعدد من النامذج الشائعة ذات الصلة. ملراجعة تطورات هذا امليدان البحثي، نس لذلك، مناقشتها كلها يف هذا الكتاب
   .)2010( .Durlauf et alو  )Aghion and Howitt )1998,2009أنظر: 
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 الباب األول
  اذج النمو الداخيل من الجيل األول

 
 
 

عىل تراكم رأس املال أو ٌتسمى أيضا  ل من نامذج النمو الداخيل القائماجليل األو
ال ٌمتيز بني تراكم رأس املال والتقدم التكنولوجي، حيث تقوم هذه  "AKنامذج "

كمها وفق النظرية النامذج بدمج رأس املال املادي والبرشي معا وتدرس عملية ترا
النيوكالسيكية إىل جانب رأس املال الفكري الذي يرتاكم عند حدوث التقدم 
التكنولوجي. بمجرد تراكم هذين النوعني من رأس املال ال يبقى هناك سبب حلدوث 

عوائد احلجم ألن جزءا من هذا الرتاكم ٌيمثل تقدما تكنولوجيا يعمل عىل لتناقص 
. وفق هذه النامذج، ٌيمكن رفع معدالت النمو بشكل تناقصامل إلغاء ميل عوائد احلجم

ٌمستديم عن طريق ادخار جزء كبري من الدخل يعمل جزء منه عىل توليد معدل أعىل 
 من التقدم التكنولوجي وبالتايل سينتج عنه نمو أرسع. 

) Barroو Rebelo(مسامهة  AKنبدأ هذا الباب بالنسخة النيوكالسيكية لنامذج         
التي ٌتظهر إمكانية توليد نمو داخيل مستديم دون احلاجة الفرتاض تقدم تكنولوجي 

مع تضمني اآلثار  AKخارجي التحديد (الفصل الثامن)، ثم نعرض نامذج 
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) والتي ربام مثلت املسامهة Arrow-Romerو Frankelاالنتشارية للمعرفة (مسامهة 
 أمهية تراكم املعرفة كمصدر للنمو األوىل يف نمذجة التغري التكنولوجي وأكدت عىل

املعروض يف الفصل العارش  AKاالقتصادي (الفصل التاسع). أخريا، ٌيؤكد نموذج 
) عىل أمهية تراكم رأس املال البرشي يف إحداث فروق يف Uzawa-Lucas(مسامهة 

 مستويات الدخل ومعدالت نموها عرب البلدان وعرب الزمن. 
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  الفصل الثامن
 AK اذج رأس املال املوسع:

 
 

يف نامذج النمو النيوكالسيكي، يتحدد معدل نمو نصيب الفرد يف احلالة املستقرة 
بداللة التقدم التكنولوجي gض أنه ٌحمدد خارج النموذج. صحيح أن هذه وراملف

النتقالية لكنها ال ٌتساعدنا عىل فهم النامذج ٌتوفر إطارا هاما لدراسة الديناميكية ا
 مصادر نمو نصيب الفرد من الدخل عىل املدى الطويل. 

) توليد نمو Solow-Swanهل ٌيمكن للنامذج النيوكالسيكية (كنموذج             
عن بعض القيود  نامستديم دون تقدم تكنولوجي؟ اجلواب هو نعم لكن فقط إذا ختلي

عند اقرتاب أنه  Cobb-Douglasدالة إنتاج وفق سابقا نا ىل النموذج. رأياملفروضة ع
حصة رأس املال  اقرتاب نسبة رأس املال إىل العمل ُيصبحنحو الواحد k نحو

حالتها املستقرة بطيئا جدا؛ هذا االنتقال البطيء جدا نحو احلالة املستقرة هي صفة 
 مقارنة باقتصاد ما يتحرك (برسعة) نحو حالته املستقرة. "للنمو املستديم"مميزة 

حدى الطرق املتبعة لبناء نظرية للنمو املستديم تتغلب عىل قانون عوائد احلجم إ           
لرأس املال عىل املدى الطويل تتمثل ببساطة يف استخدام تكنولوجيا من نوع املتناقصة 
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AK تم اقرتاح نموذج مشابه سابقا (الداخيل اخلطي للنمو  النموذجاملعروف أيضا ب
من هذا الفصل سينصب تركيزنا عىل النمو  بدءا Uzawa )1965((.1من قبل 

االقتصادي طويل املدى (املستديم) أو مسار النمو املتوازن الذي يتوافق مع حقائق 
Kaldor. 

، )Romer )1986( ،Lucas )1988ضمن هذا النوع من النامذج نجد عمل             
Barro )1990( وRebelo )1991( يبدأ هذا الفصل بنسخة مبسطة لنامذج .AK  التي

 وٌتظهر تراكمتتخىل عن بعض الفرضيات الرئيسية حول دالة اإلنتاج الكيل لالقتصاد 
 )Rebelo )1991ثم نستعرض نموذج ، كمحرك للنمو االقتصادي املستديمرأس املال 

ال يعمل فقط عىل إظهار  AKيوكالسيكية املوسعة لنموذج ٌيمثل النسخة النالذي 
)، بل ٌيقدم أيضا نموذجا RCK(يالنيوكالسيكمو داخيل يف النموذج إمكانية حتقيق ن

 )Barro )1990ذو تطبيقات خمتلفة يف جماالت متنوعة. أخريا، نقوم بدراسة نموذج 
والسياسة لنمو ذو االنفاق احلكومي الذي ٌيظهر آثارا هامة عىل ا AKمن نوع 
 .احلكومية

 
 
 

                                                 
  ).Neumann Von )1937 كان AKم دالة إنتاج من نوع ٌيعتقد أن أول اقتصادي استخد - 1
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 بسيط AKوذج  .1
داخيل (بمعنى تأثري السياسات أبسط النامذج التي تسمح بحدوث نمو  حدىإ           

نبدأ .Solow-Swanنموذج  منتقاقها بسهولة ) ٌيمكن اشاملدى طويلعىل زيادة النمو 
 ال ٌيوجد فيه تقدم تكنولوجي Swan-Solowأوال بعرض نموذج  0g  مع تعديل

دالة اإلنتاج حيث 1  : 
(8. 1)                                           Y AK  

هذه الدالة خطية يف خمزون رأس املال حيث           A ُمتثل معلمة موجبة ثابتة تعكس
 هذا االسم. مل حي AKكنولوجيا: إهنا دالة اإلنتاج التي جتعل نموذج مستوى الت

ثل السمة الرئيسية هلذه الفئة من نامذج النمو الداخيل يف غياب عوائد احلجم مت        ٌ   
، لكنها وغري واقعيةيف وهلة األوىل فكرة غريبة  والتي تبدو2لرأس املالاملتناقصة 

مع املفهوم األوسع لرأس املال الذي يشمل رأس املال ٌتصبح أكثر قبوال إذا تعاملنا 
جيدا  ونحن نعلمالعمل  الحظ أن دالة اإلنتاج تتجاهل متاما وجود عنرص  3البرشي.

                                                 
أي وحدة إضافية من رأس املال ٌتنتج وحدة  لرأس املال:املتناقصة ميزة عوائد احلجم  الحظ أن دالة اإلنتاج ال ٌتظهر  - 2

الف لرأس املال هو االختاملتناقصة غياب عوائد احلجم  لذا، إضافية من الناتج بغض النظر عن حجم رأس املال.
 .Solowالرئييس بني نموذج النمو الداخيل و نموذج 

باستخدام مفهوم أوسع لرأس املال. املتناقصة عىل فكرة عدم إمكانية حتقق عوائد احلجم  )Knight )1944ٌيؤكد  -  3
ن أن االقتصاديني املتخصصني يف نظرية النمو اجلديدة ال يتخلو )Thirlwall and Hussein )2000 :427-428وٌيشري 

املال، لكن بإدراج رأس املال البرشي ضمن مفهوم رأس املال يتم تعديل  املتناقصة لرأسمتاما عن فرضية عوائد احلجم 



        اذج النمو االقتصادي   460
 

 

إذا تم تضمني مفهوم رأس املال  ومع ذلك، واخلدماتعامل إلنتاج السلع احلاجة ل
ىل شكل غذاء، يكون هذا مفاجئا: علينا إنفاق سلسلة من املوارد (ع فلن البرشي
اج عنرص العمل كمدخل يف اإلنتاج حيتلذا صحية، تعليم...) لتدريب العامل رعاية 

افرتاض عاملة تنمو بمعدل وعليه ٌيشري، الستثامر فيهل nدوث هذا جمانا دون حل
 حساب املوارد.

مشاهبة لزيادة رأس املال: أي  ٌيشار هنا لعنرص العمل كعامل إنتاج يزداد بطريقة            
التضحية بوحدات االستهالك احلايل (يف القسم املقبل ٌندرج سلوك األمثلية يف 

 والبرشيخمتلفان من رأس املال املادي  والعمل نوعانالنموذج)، لذا ٌيمثل رأس املال 
 كالمها رأس مال.  أي

لرأس املالاملتناقصة  يف هذا النوع من النامذج، ال ٌيوجد عوائد احلجم            K ألن
جمموع املكونات املختلفة لرأس املال، لذا مع زيادة عبارة عن هذا املخزون أصبح اآلن 

عامل إنتاج آخر ال ٌيوجد مكان لعوائد احلجم املتناقصة يف  وعدم وجودرأس املال 
 وهناك عوائدرأس املال  النموذج: إذا أخذت كل مدخالت دالة اإلنتاج شكل عامل

 .AKحجم ثابتة، فالبد أن تأخذ دالة اإلنتاج شكل نموذج 
 

                                                                                                                   
يتمثل ، Harrod-Domarمشاهبا متاما لنموذج  AKهذا الرشط إىل ثبات عوائد احلجم. يف هذه احلالة، ٌيصبح نموذج 

   ).املال(املاديرأس  يتضمن نوعا واحد منأن هذا األخري الفرق فقط يف 
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 AK خصائص دالة إنتاج.1.1
عوائد حجم ثابتة: زيادة عوامل اإلنتاج بنسبة  AKٌتظهر دالة اإلنتاج من نوع         

معينة زيادة اإلنتاج بنفس النسبة: سٌيؤدي ل 
   0 0 1 0 0Y F K AK Y F AK Y      

ٌتعرف هذه اخلاصية أيضا بالتجانس اخلطي من الدرجة األوىل. الحظ إذا            
كان 1/ L :ٌيمكن التعبري عن دالة اإلنتاج بداللة نصيب الفرد ، 

 

 

Y K KY F K AK F A
L L L

y f k Ak

          
   

 
 

/حيث            ; /y Y L k K L  . 
يف املقابل، ٌتظهر دالة اإلنتاج إنتاجية حدية موجبة لكنها ليست متناقصة:            

كلام زاد عامل رأس املال يزيد اإلنتاج أيضا. كام أي اج متزايد يف عامل رأس املال اإلنت
ا يعني ، مومتناقصةرأينا يف الفصول السابقة، ٌتظهر دالة اإلنتاج إنتاجية حدية موجبة 

عامل إنتاج آخر يبقى أن تاج بنفس معدل زيادة عامل إنتاج ما إال أنه رغم زيادة اإلن
ثابتا، لذا يزداد اإلنتاج بنسب أقل فأقل من زيادة عامل اإلنتاج املتغري. عىل عكس 

يكون العامل الوحيد يف اإلنتاج هو رأس  AKذلك، يف دالة إنتاج ذات تكنولوجيا 
ٌيوجد هناك اجتاه لتناقص  بالتايل الو) والبرشياملال (الذي يشمل رأس املال املادي 

 عوائد احلجم يف دالة اإلنتاج.
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ج املتوسط أو احلدي عىل هذه احلقيقة: ثبات النات AKٌتعرب دالة اإلنتاج من نوع             
املشتق األول لدالة اإلنتاج بداللة رأس املال) عند مستوىلرأس املال ( 0A  

ملشتق الثاين لدالة اإلنتاج ااب العوائد احلدية املتناقصة وفق غي رؤيةننا ، وٌيمكمعني
 بداللة رأس املال الذي ٌيساوي الصفر:

   0; 0F K A F K   
، ٌتثبت الثالث: كام رأينا يف الفصل Inadaعىل هذا األساس، ال تتحقق رشوط            

لصفر عندما تتجه كمية نتاج متيل لجية احلدية لعوامل اإلأن اإلنتا Inadaرشوط 
الهناية عندما تتجه كمية العامل املستخدم نحو  ومتيل ملااإلنتاج نحو ما الهناية، عامل 

الصفر. يتم ايفاء هذه اخلصائص فقط يف إطار دالة اإلنتاج النيوكالسيكية لكن يف 
اويا احلدي لرأس املال دائام ٌمسٌيصبح الناتج  AKحالة دالة إنتاج من نوع 

ملعلمةا A بغض النظر عام إذا كان :AK  يميل الناتج لصفر أو ما الهنايةليميل ،
قيمةاحلدي لرأس املال ل A : 

 
   
   

0 0
lim lim 0

lim lim 0
K K

K K

F K A

F K A A

F K A A
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لة. تغ العالقة ب رأس املال 2.1   والع

االقتصاد الكيل إذا استخدمنا توازن           I Sخطوات إجياد املعادلة  واتبعنا نفس
 األساسية لنموذج النمو النيوكالسيكي (أنظر الفصل الثالث)، يتعني علينا: 

,S sY I K K
I S K K sY





  

   




 
 بداللة نصيب الفرد:             

K K Y Ks k sy
L L L L

     
  

 نعلم أن:             

2

K KL KL K K L Kk nk
L L L L L L

K k nk
L

  
      
 

 

     

 
 

 نصيب الفرد:  واالستثامر بداللةمساواة بني االدخار لبالعودة ل            

 
 

k nk k sy
sy k n k

sAk k n k







  

  

   





 

 ٌيمكن التعبري عن معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال عىل النحو:              
(8. 2)                                  /k k sA n     

الة تقدم تكنولوجي صفريرجعنا هنا حل             0g  ألننا ٌنريد إظهار إمكانية
إذا  توليد نمو نصيب الفرد عىل املدى الطويل دون افرتاض تقدم تكنولوجي خارجي.
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تتحقق sA n لسيكون هناك نمو مستديم لنصيب الفرد من رأس املا 
 / 0k k 2(رق أسايس عن الشكل انالحظ وجود ف) 8. 1(ين . من الشكل البيا .

) يتمثل يف استبدال منحنى دالة االدخارSwan-Solow(نموذج  )3 /sy k ذات
امليل املتناقص بخط أفقي عند مستوى sA ال يزال خطا أفقيا عند ، أما خط اإلهتالك

مستوى n  ٌتعربلذا /k kعن املسافة العمودية بني اخلطني  sAو n . 
وألن sA n يكون / 0k k  ،توازيني سيكون معدل م وألن اخلطيني
النمو /k kنمو نسبة رأس املال إىل العملدائام ثابتا: ُيشري هذا ل  k بمعدل ثابت

معدل النمو مستقل عن خمزون رأس أي ، ستوى خمزون رأس املالبغض النظر عن م
 املال.
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وذج8. 1الشكل (  .( AK. 

ٌتعرف احلالة املستقرة يف النموذج النيوكالسيكي بثبات العالقة بني رأس املال             
رأينا لكن كام ، لصفرا يساويٌ الفرد من رأس املال بمعدل  يعني نمو نصيب اوالعمل م

بشكل  AKنموذج فيه نصيب الفرد من رأس املال وفق ٌيوجد هناك توازن ينمو  للتو
 ٌمساو:  ثابتوبمعدل مستمر 

   /k k sA n 
     

يف إطار هذا النهج ٌيمكن القول أن الرشوط األولية لالدخار            sو اإلنتاجية 
 Aٌيصبح صايف  و باملثل، ظة يف معدالت النمو عرب البلدانٌتفرس الفروق املالح
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ال إىل العمل غري صفري أي أنه ال ٌيستثمر فقط االستثامر الذي يزيد نسبة رأس امل
 ليحل حمل رأس املال اٌملهتلك بل أيضا لزيادة نسبة رأس املال إىل العمل. 

و نصيب الفرد من الناتج 3.1  .  

نصيب الفرد من الناتج واشتقاق دالةبأخذ اللوغاريتم             y Ak بداللة
 معدل نمو نصيب الفرد من الناتج ٌيساوي جمموع معدالت نموالزمن، نحصل عىل 

 Aوألنمن رأس املال.  ونصيب الفرد Aٌيساوي الصفر،  ثابت فإن معدل نموه
معدل نمو نصيب الفرد من رأس  نمو نصيب الفرد من الناتج ٌمساوٌيصبح معدل لذا 

 نقطة زمنية:   املال عند كل
     / / / / /y y A A k k y y k k sA n 

         
قيمة  ينمو نصيب الفرد من الناتج بمعدل ثابت طاملا أن الفرق ٌيساوي دائام            

إضافة إىل ذلك، ألن أكرب من الصفر.  1c s y يتحقق / /c c k k  .أيضا
 : د بنفس املعدل الثابتة نصيب الفربشكل عام، تنمو كل املتغريات بدالل

(8. 3)                                  sA n      
يشهد نموا موجبا لنصيب الفرد  AKالحظ أن اقتصادا ما ٌيوصف بتكنولوجيا            

نمو نصيب الفرد من  معدالت، وتعتمد دد بشكل خارجيدون تقدم تكنولوجي ٌحم 
) عىل عوامل من جانب العرض (املعلامت السلوكية بام يف 8. 3خالل املعادلة (

,ذلك ,s A n النموذج عوامل  وعليه ٌهيمل) ٌمتارس تأثريات طويلة اآلجل عىل النمو
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 ضية عوائد احلجم. إحدى اآلثار املرتتبة عىل استبدال فرويرتكها جانباجانب الطلب 

نمو املدى الطويل عىل االستثامر يف توليد ة االدخار/أمهيظهار إتتمثل يف  املتناقصة
 االدخار طابعا داخليا يف هذا النوع من يأخذ(النموذج النيوكالسيكي هعكس ما يتوقع

ثال، عكس عىل سبيل امل4.)خارجيةعىل عوامل  اعتمدمالنامذج ألن معدل النمو مل يعد 
يؤدي معدل ادخار مرتفعالنموذج النيوكالسيكي  sرفع معدل النمول   عىل

و من اآلثار املرتتبة عىل ذلك أن السياسات احلكومية التي ٌتشجع رفع ، املدى الطويل
 5معدل االستثامر يف االقتصاد بشكل مستمر سرتفع معدل نمو االقتصاد بشكل دائم.

، إذا ارتفع مستوى التكنولوجياباملثل A  التشوهات احلكومية (إذا أدى القضاء عىل
رفععىل نحو فعال ل Aيف ، مو عىل املدى الطويل إىل األعىل) سٌيسبب رفع معدل الن

االهتالكمعدل  تغريامرس يٌ  املقابل والنمو السكاين n تأثريات عكسية دائمة
 عىل معدل نمو نصيب الفرد. 

                                                 
مع تناقص عوائد احلجم لرأس املال سيٌجرب االقتصاد ار يف نموذج النمو النيوكالسيكي لنمو مؤقت: ٌيؤدي االدخ - 4

احلالة املستقرة أين يعتمد النمو فيها عىل التقدم التكنولوجي املٌعطى بشكل خارجي. عىل نقيض ذلك، يف  نحولالقرتاب 
     مستديم. واالستثامر لنموؤدي كل من االدخار اخيل يٌ هذا النموذج للنمو الد

تحقق حالة االدخار املفرط الالكفء عكس النموذج النيوكالسيكي. عند أي نقطة ت، ال AKدالة إنتاج فئة ضمن  - 5
زمنية حيدث فيها حتول يرفع قيمة sلزمنية، لكن مع ارتفاع فض مستوى االستهالك عند تلك النقطة اسٌيؤدي خل

ستويات مرتفعة من االستهالك بعد فرتة زمنية مستقبلية. ال ٌيمكن اعتبار هذا نمو نصيب الفرد املستقر سٌيؤدي مل معدل
  .يكون مرغوبا فيه أم ال بناءا عىل تفضيالت األرس ملستويات االستهالك املستقبلية قدألنه  "غري كفء"التغري 
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 : هو معدل النمو الناتج الكيل بداللة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج            
 dy sA n

y
dy n sA
y





  

  
 

 : وعليه           
dY dy n sA
Y y

    
 دالة اإلنتاج وذلك بمفاضلةلكيل هناك طريقة أخرى إلجياد معدل نمو الناتج ا           

 Y AKمستوى الناتج لنحصل عىل: وقسمتها عىل 
dY AdK
dY dKA
Y Y




 

Iنعلم أن             dK K وعليه: 
 I KdY A

Y Y
dY I KA A
Y Y Y
dY AKAs sA
Y Y





 




 

   

 

(أنظر  Harrod-Domarذج هذه املعادلة معدل نمو الناتج يف نمو شبهتٌ             
الفصل الثاين) حيث أن املعلمة A يف نموذجAK  ما هي إال متوسط ناتج رأس املال

الذي ٌيساوي املقلوب 1/ v يف نموذجDomar-Harrod– هذه النتيجة جعلت عددا
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 Hussein and Thirwall(دة من الباحثني ٌيشككون يف حداثة نظرية النمو اجلدي

2000 :432(. 
تاج خمتلفة عن تلك التي قدمناها داخيل ذات دوال إنسنرى الحقا نامذج نمو            
مرجعا ٌمقارنا مفيدا سنعود إليها مرات  AKغاية اآلن، مع ذلك ٌتعترب دالة اإلنتاج ل

 نتاج ٌحتول تنبؤاتأن تغريا بسيطا يف دالة اإل القولوٌيمكن عديدة يف هذا الكتاب. 
ا يعني أن االختالفات الرئيسية يف شكل دوال النامذج حول النمو االقتصادي، م

يتم -كية و نامذج النمو الداخيلياإلنتاج خيلق نتائج متباينة جدا بني النامذج النيوكالس
 تلخيص أهم هذه االختالفات يف اجلدول التايل:

وذجالسي ب النموذج النيوك ). مقارنة8. 1(الجدول   .AK و
 AK وذج  النموذج النيوكالسي

بمجرد بلوغ احلالة املستقرة، ال ينمو نصيب 
الفرد من الناتج إال بوجود تقدم تكنولوجي 

 خارجي. وحمدد بشكلٌينمو بشكل مستمر 

وثابت معدل نمو نصيب الفرد من الناتج موجب 
احلاجة الفرتاض متغري ما ينمو بشكل  دون

 .اداخليهلذا ٌيسمى نمو ، خارجياوحمدد مستمر 
 بمعدل مساو ينمو نصيب الفرد من الناتج

م التكنولوجي حمدد خارج معدل نمو التقد
أما املعلامت السلوكية كاالدخار ، النظام

 فتامرس تأثريات مؤقتة فقط عىل النمو.

يتحدد معدل النمو بمعلامت سلوكية متارس 
ديات تأثريات دائمة عىل النمو: تنمو االقتصا

 ذات معدالت ادخار مرتفعة بمعدالت أعىل.

تتغري نسبة رأس املال إىل الناتج حتى يبلغ 
 االقتصاد احلالة املستقرة لتصبح بعد ذلك ثابتة.

ومساوية ٌتعطى نسبة رأس املال إىل الناتج ثابتة 
املعلمة إىل A. 
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 يتصف النموذج بوجود حالة مستقرة توازنية
نصيب الفرد من رأس  أين يكون معدل نمو

سار احلالة املستقرة مأما ، رلصفا املال مساو
مضمون بناءا عىل وجود عالقة عكسية بني 

من قبل  واملستوى املحققمعدل نمو رأس املال 
 رأس املال (بالنسبة إىل احلالة املستقرة).

لذا يتواجد االقتصاد يف حالة توازنية منذ البداية 
دائام  االقتصاد، وينمو ديناميكية انتقالية ال ٌتوجد

بمعدل ثابت مساو sA n  أنه مستقل ال إ
عن القيمة املعطاة ملخزون رأس املال. ٌيمكن 

عوائد تج أن ٌحيقق نموا غري حمدد ألن للنا
 االستثامر ال تنخفض أبدا كلام نام االقتصاد.

س املال يتحدد معدل النمو عكسيا بمستوى رأ
 والناتج مستوياتكلام بلغ رأس املال : والناتج

ٌيتوقع حدوث لذا  عالية تباطأ نمو االقتصاد
بوجود نفس املعلامت اهليكلية (مطلق تقارب 

كالتكنولوجيا) أو مرشوط (تقارب كل اقتصاد 
 نحو حالة مستقرة خمتلفة).

 ومستوى الناتجال توجد عالقة بني معدل النمو 
يتوقع النموذج حدوث  عليه ال، وأو رأس املال

 تقارب مطلق أو مرشوط.

ال ٌيامرس الركود املؤقت تأثريات كبرية عىل 
املدى الطويل: إذا انخفض k بسبب كارثة ما

سيزداد معدل النمو ألن اإلنتاجية احلدية عند 
 املستويات الدنيا من املخزون تكون أعىل.

دائمة: إذا انخفض تكون تأثريات الركود k 
وبالتايل بسبب كارثة ما، سيظل معدل النمو نفسه 

 اخلسارة املتكبدة تستمر.  فإن

ٌيمكن أن ينشط االقتصاد يف منطقة الالكفاءة 
عندما يكون معدل  والتي حتدثاالقتصادية 

الفائدة يف احلالة املستقرة أقل من معدل النمو 
عندما يبلغ االقتصاد مستوى رأس الكيل. فقط 

أن  AKتكنولوجيا ال ٌيمكن القتصاد يعمل وفق 
 ينشط يف منطقة الالكفاءة الديناميكية.
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الذي ٌيعظم  املستوى(الذهبية املال عند القاعدة 
، تتحقق الكفاءة )نصيب الفرد من االستهالك

ن معدل الفائدة ٌيساوي معدل أل الديناميكية
 النمو الكيل.

ا يعني أن واقي من عملية حماسبة النمو، مب هناك
زيادة الناتج ال ٌيفرس بشكل كامل بزيادة عوامل 
اإلنتاج. ٌتعزى هذه البواقي عادة إىل عوامل 

 تكنولوجية خارجية عن النموذج.

ضمن معادلة  Solowبشكل عام، ٌحتدد بواقي 
النمو بطرق خمتلفة: رأس املال البرشي، توفري 

، R&Dنفاق احلكومي)، البنية التحتية (اال
 االستثامر األجنبي من بني حمددات أخرى.

حدوث تقارب  AKعىل خالف النموذج النيوكالسيكي، ال تتوقع صيغة             
ما يعني أنمطلق أو مرشوط  / 0y y y  ٌتطبق عىل كل مستويات ,k y ننظر .

ت متشاهبة هيكليا يف املعلامت السلوكيةجموعة من االقتصاديامل , , ,s A n  لكنها
ختتلف فقط بداللة املستويات األولية لنصيب الفرد من رأس املال  0k و

  0yو  0c .دل النمونمو كل اقتصاد بنفس معٌيشري ل وألن النموذج   
اديات بنفس معدل نمو بغض النظر عن مستواه األويل، ُيتوقع أن تنمو كل االقتص

   6.املتناقصة تعكس هذه النتيجة غياب عوائد احلجم- نصيب الفرد

                                                 
بنصيب العامل من رأس املال إذا انطلق اقتصاد ما - 6  0 0k   :ٌيصبح لديه  

      0sA n tk t k   و       0sA n ty t y    
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ما هو  AKهناك طريقة أخرى للحصول عىل هذه النتيجة بمالحظة أن نموذج             
بحصة رأس املال Douglas-bbCoإال نموذج  1  ،سابقا ٌيظهر حتليل  وكام ذكرنا

التقارب أن رسعة التقارب ٌتساوي  1 n g       كانوإذا 1 فإن 
 0  –  رضية ألن ف فشال ذريعا للنموذجهذا التوقع نقطة ضعف أو ُيمثل

 7جتريبيا كام رأينا سابقا. ةالتقارب املرشوط تبدو مدعوم
وذج4.1  . AK مع الديناميكية االنتقالية 
جم لرأس املال عىل جتنب تناقص عوائد احلعرب نموا داخليا  AKٌيقدم نموذج             

احلدي ثبات الناتج هذه الدالة اخلاصة لإلنتاج أيضا لٌتشري  مع ذلك، املدى الطويل
ال ٌتظهر معدالت لذا  Inadaاملال بشكل دائم منتهكة بذلك رشوط  واملتوسط لرأس

عىل ضوء ذلك، من املعقول طرح السؤال التايل: أي من  النمو خاصية التقارب.
االفرتاضني يسمح لنا بتوليد نمو داخيل؟ يف هذا اجلزء سنحاول اإلجابة عىل هذا 

لرأس املال عىل الثابتة هر خاصية عوائد احلجم السؤال بتقديم تكنولوجيا إنتاج ٌتظ
                                                                                                                   
ال تعني هذه النتيجة إمكانية توليد نمو مستديم فقط بل أيضا يتحقق دون وجود ديناميكية انتقالية: ينمو االقتصاد دائام 

ما يعني استحالة حدوث التقارب يف هذا ويل لنسبة رأس املال إىل العمل ر عن املستوى األبمعدل ثابت بغض النظ
 النموذج.

الحظ أن املعلمة - 7 دى انحناء منحنى دالة االدخارٌتشري مل syإذا كانت : ن انحناء قريبة من الصفر، يكو
وبذلك يقطعاملنحنى رسيعا  syخط n  لـ "منخفضة"عند قيمة k أما إذا كان .   ،قريبة من الواحد

يبلغ االقتصاد قيمة حالة مستقرة كبرية لـ k ا يعني أن االنتقال نحو احلالة املستقرة يكون طويال. يف حالة ، م
 1 .ال ٌتوجد انتقالية ديناميكية يف االقتصاد 
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 )Kutz )1968التي اقرتحها  وهي الفكرة–املدى الطويل مع استعادة خاصية التقارب
بعد ذلك. اجلواب قد ٌيكون مفاجئا:  )Jones and Manuelli )1990وطورها 

 .Inadaاملفتاح هو رشط 
 من رأس املال:  صيغة معدل نمو نصيب الفردنرجع مرة أخرى ل           

   / /k k sf k k n    
إذا ٌوجدت حالة مستقرة يكون معدل النمو املرتبط هبا             /k k

 ،ثابتا بالتعريف
وبوجود معدل /k k

 من أنه موجب يعني أنه ينمو بدون حدود. ٌتشري هذه املعادلة
أن يعمل كافوبشكل الرضوري  /k k

 املوجب عىل رفع منحنى متوسط ناتج
رأس املال  /f k kفوق منحنى  /n sكلام اقرتب k .نحو ما الهناية

 :ا الهناية فإنأخرى، إذا اقرتب الناتج املتوسط ملبعبارة 
    lim / /

k
f k k n s


 

 اخيل يف احلالة املستقرة.دنمو  وكافيا لبلوغٌيصبح رشطا رضوريا 
إذا كان            f k معk ٌيظهر تطبيق قاعدة ،Bernoulli-L’Hopital 

أن هناية الناتج املتوسط لرأس املال  /f k kوالناتج احلدي  f k تكون نفسها
مع اقرتاب kالرشط األسايس لتحقق نمو داخيل يف  وعليه ٌيمثل ،نحو ما الهناية

احلالة املستقرة أن يكون  f k :حمدودا بشكل كاف بعيدا عن الصفر 
     lim / lim / 0

k k
f k k f k n s
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 يف النموذج النيوكالسيكي Inadaالحظ أن هذه املرتاجحة تنتهك رشوط            
  lim 0

k
f k


  يعني انتهاك هذا الرشط ضمنيا أن ميل  من الناحية االقتصادية، و

تناقص عوائد رأس املال سيختفي أو بعبارة أخرى ٌيمكن لدالة اإلنتاج أن حتمل 
ايد عوائد احلجم لـخاصية تناقص أو تز kعندما يكون k صغريا لكن برشط أن

يكون الناتج احلدي لرأس املال حمدودا من األسفل كلام كان k.كبريا 
 :AKمن نوع  هناك مثال بسيط ٌيظهر إمكانية حتقق هذه النتيجة بدالة إنتاج           

(8. 4)                            1,Y F K L AK BK L     
حيث            0A ، 0B و 0 1 .  هذه الدالة هي مزيج من دوالAK 
 قصة يفومتنامع عوائد حجم موجبة ثابتة ٌتظهر عوائد احلجم  Cobb-Douglasو

حتى اآلن تبدو أهنا دالة إنتاج نيوكالسيكية لكنها ال تستويف 8.والعملرأس املال 
ألن Inadaحدى رشوط إ  lim 0

k
F K A


  - يقرتب الناتج احلدي لرأس

                                                 
   ) ثبات عوائد احلجم:1تتميز هذه الدالة باخلصائص التالية: ( - 8

     1 1A K B K L AK BK L Y             ؛  

  :والعملال عوائد حجم موجبة يف رأس امل) 2(

1 1/ 0Y K A B K L       ، / 1 0Y L B K L      ؛  

  :والعملناتج حدي متناقص يف رأس املال ) 3(

 2 2 2 1/ 1 0Y K B K L         ،

   2 2 1/ 1 0Y L B K L          



اذج   AK    475 رأس املال املوسع: 
 

 
 

املال من 0A (بدال من الصفر) كلام اجته K.إذن االختالف  نحو ما الهناية
 Inadaالنيوكالسيكية أهنا ال تستويف رشوط  ودالة اإلنتاجالوحيد بني هذه الدالة 
 املفتاح لتوليد النمو عىل املدى الطويل. والذي ٌيمثلا الهناية عندما يميل رأس املال مل

 ٌيمكن كتابة دالة اإلنتاج بداللة نصيب الفرد:            
 y f k Ak Bk   

 أما الناتج املتوسط لرأس املال ٌيعطى:            
   1/y f k k A Bk     

متناقصا يف kلكنه يقرتب من Aمع اقرتاب k الهناية. ما من 
تخدام معادلة نمو نصيب الفرد من ٌيمكن حتليل ديناميكية هذا النموذج باس           

 رأس املال: 
(8. 5)                          1/k k s A B n       

  
منحنى دالة االدخار) 8. 2(ٌيظهر الشكل              /sf k k ذو ميل سلبي متناقص

مع زيادة وحدات kوخط n مع  أن) 3. 2(: الفرق مقارنة بالشكل ثابت أفقي
اجتاه kنحو ما الهناية يقرتب منحنى االدخار يف هذا الشكل نحو قيمة موجبة 
 sAكانت، وإذا بدال من الصفر Aكبرية بام فيه الكفاية أو  sA n  يكون

معدل نمو احلالة املستقرة /k k.إذا كانت موجبا A كبرية بام فيه الكفاية لن حيدث
بالنسبة أما دائام موجبا.  ويكون النمو، وخط اإلهتالكتقاطع بني منحنى االدخار 
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ملستويات kويتحركضة، يكون معدل النمو مرتفعا منخف k ،ومع نحو اليمني
النمو. عىل املدى الطويل، يقرتب  ومعه معدلرأس املال ينخفض الناتج احلدي  زيادة

 نأل( ثابتموجب  وينمو بمعدلمنحنى االدخار نحو اخلط املستقيم 
  sA n (ة انتقالية تكون فيها معدالت النمو متناقصة رغم وجود ديناميكي

 بشكل رتيب.
فإن جزء دالة اإلنتاج إذا كان االقتصاد موجودا منذ فرتة طويلة من الزمن،               

 تيجة لذلكن، لن يكون ذو صلة (أمهية) عمليا املتناقصة معوائد احلج الذي ٌيظهر
 عندما يكون AKوذج نمنموذج عىل املدى الطويل ٌمساويا ُيصبح هذا ال

  sA n . 
نمو داخيل يف احلالة املستقرة، لكنه أيضا يتوقع إذن يقودنا هذا النموذج ل           

و السبب يف ذلك وجود ، وط متاما كالنموذج النيوكالسيكيحدوث تقارب مرش
عالقة عكسية بني  /f k kو k.2(ٌخيربنا الشكل  التي ال تزال تظهر يف النموذج .

أيضا إذا اختلف بلدين فقط بداللة املستوى األويل) 8  0k سيحقق البلد الذي
نصيب الفرد من رأس املال نموا أرسع بداللة نصيب لمنخفض ينطلق بمستوى 

  9الفرد.

                                                 
انية حدوث املسار مع إمكثابتة حجم عوائد للتعرف عىل احلالة العامة لدوال اإلنتاج التي ٌتظهر  6أنظر امللحق  -  9

 االنتقايل أم ال نحو احلالة املستقرة.
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وذج8. 2الشكل (  .( AK انتقالية معكية بدينامي  sA n . 

يف حالة أخرى، عندما تكون            Aغري كبرية بام فيه الكفاية أو  sA n  
سيقرتب منحنى االدخار نحو اخلط األفقي sAٌيمكن -لكن حتت منحنى اإلهتالك

 .)8 .3(ية هذا االحتامل بداللة الشكل رؤ
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وذج 8. 3الشكل (  .( AK  انتقالية معبديناميكية  sA n . 

قبل االقرتاب نحو خط             sAهتالك ع خط اال، ينبغي عىل منحنى االدخار قط
انتقالية كتلك ظهر ديناميكية تلذا لة مستقرة بمعدل صفري، ما يعني وجود حا

كي: يتناقص معدل النمو خالل الديناميكية ياملوصوفة يف النموذج النيوكالس
االنتقالية إىل أن يقرتب kمن مستواه يف احلالة املستقرة k. 

ر العامل املحدد للنمو الداخيل ال إظها منAK   باختصار، ٌمتكننا دالة اإلنتاج           
ال  بعبارة أخرى، أو تراكم التكنولوجيا ولكن بخطية يتعلق بخطية تكنولوجيا اإلنتاج

املتناقصة عوائد احلجم خيل يف إظهار تكنولوجيا اإلنتاج ٌيمثل العامل املهم للنمو الدا
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ند مستوى بقاء الناتج احلدي حمدودا ع أي Inadaلرأس املال بل يف انتهاك رشط 
مرتفع بام فيه الكفاية (  /A n s( مقدار زيادة خمزون رأس املال.  وال هيم

النمو مدى الطويل البد أن تستهدف  تسعى للتأثري عىلحكومية  ةسياسلذلك، أي 
التأثري عىل مستوى التكنولوجيا A. 

 Rebelo وذج .2
حتليل السياسة عىل املدى الطويل "عمله  Sergio Rebelo، قدم 1991ام يف ع            

 Long –Run Policy Analysis and Long –Run الطويلاملدى  والنمو عىل

Growth "  حتسينات  بوجودُيسلط الضوء فيه عىل إمكانية حتقيق نمو طويل اآلجل
واستبداهلا كية ينيوكالستكنولوجية. يف هذا النموذج، يتم التخيل عن دالة اإلنتاج ال

أبسط نموذج للنمو املستديم يأخذ(املال خطية يف خمزون رأس  بدالة 1  يف دالة
نموذج نمو داخيل بعوائد حجم ثابتة بدمج  Rebeloيقرتح ). Cobb-Douglasإنتاج 

 هناك نوعان من عوامل 10:والرشكاتبالسلوك األمثيل لألرس  AKتكنولوجيا 
والبرشي) وعوامل رأس املال املادي (الزمن  وترتاكم عربساخ اإلنتاج قابلة لالستن

وحتقيق (األرض). سمح هذا اإلطار النظري بتوليد نمو داخيل  قابلة لالستنساخ غري

                                                 
ات الخارجية ليست رشوطا رضورية لتوليد " )Rebelo ):519 1991يقول  - 10 عوائد الحجم املتزايدة والتأث

لية ال يتطلب إنتاجها عوامل غ قابلة لالستنساخ، يٌّصبح  و داخيل. وطاملا أن "جوهر" السلع الرأس

   ."خيل متسقا مع تكنولوجيا إنتاج تٌظهر عوائد حجم ثابتةالنمو الدا
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لرأس املال بمفهوم واسع  وذلك بالنظر) RCK(كام رأينا يف نموذج  Pareto أمثلية
 .والبرشييشمل رأس املال املادي 

يف حالة  RCKبنموذج  AKبدمج تكنولوجيا إنتاج من نوع  )Rebelo )1991قام          
ٌيولد نموا مستديام  "ينيوكالسيك"التوازن التنافيس، ليتمكن من احلصول عىل نموذج 

  11ٌتوجد ديناميكية انتقالية. التوازنية) وبالتايل المنذ البداية (يقع االقتصاد يف وضعيته 
  . األرس1.2

 رتض أن االقتصاد يضم ٌأرسا خالدةكام رأينا سابقا (أنظر الفصل اخلامس)، نف           
تنمو بمعدل ثابت nدالة ل عىل تعظيم منفعتها الزمنية وفق تعمCRRA :12التالية  

(8. 6)                                
1

0

1
1

n t cU dt






 
   

   
   

 دفق ميزانية األرس:حتت قيد ت            
(8. 7)                                     x r n x w c     

حيث            x،ُمتثل نصيب الفرد من األصول rمعدل الفائدة و w معدل
 سلسلة متويل الديون:  يستبعد Ponziرض قيد لعبة األجر. نف

                                                 
 ملخطط االجتامعي.اعظيم تللحصول عىل حل النموذج استنادا ملشكلة  7أنظر امللحق  - 11

(ذات ثبات مرونة االحالل  CRRAالنمو املتوازن، نحن جمربون عىل استخدام دالة املنفعة من نوع  لتحقيق - 12
  الزمني). أنظر:

 Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton 
University Press :( ch.8). 
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(8. 8)                                     lim 0r n t

t
x t  


  

ا يعني أن معدل نمو ، مEulerمعادلة ٌتعطى رشوط التعظيم مرة أخرى وفق            
 نصيب الفرد من االستهالك ٌيساوي:

(8. 9)                                 1c r
c




 
  

 مع رشط العرضية:             
(8. 10)                                       lim 0r n t

t
x t  


  

هلذه الرشوط ٌيمثل يف الواقع خطة أمثلية  وأي حلهذا التعظيم ذو طابع مقعر             
 لألرسة النموذجية.

  . الرشكات 2.2

 :AKتاج خطية من نوع نتج سلعة هنائية باستخدام دالة إننفرتض قطاعا ي           
(8. 11)                                    y f k Ak   

حيث           0A .  كام أرشنا سابقا، ختتلف هذه املعادلة عن دالة اإلنتاج
متناقصة حجم عوائد هناك  وال ٌيوجدة كوهنا دالة خطية يف رأس املال يالنيوكالسيك

املال لرأس  0f    ،ذلك أهنا تنتهك إحدى رشوط  واألهم منInada 
  lim 0

k
f k A


  – .التي ٌمتثل امليزة الرضورية لتحقق النمو الداخيل املستديم 
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يتطلب رشط تعظيم أرباح الرشكات أن يتساوى صايف الناتج احلدي بسعر            
رأس املال  f k r   ن الناتج احلدي لرأس املال ثابت ٌيساويأل، لكن 

 A) ن) فإ8. 11من املعادلة: 
(8. 12)                                     r A    

 يرادات خدمات العملإي لعنرص العمل ٌيساوي الصفر فإن احلد وألن الناتج           
(معدل األجر w(  الدالة ال تعتمد عىل عنرص ٌتساوي الصفر أيضا: الحظ أن هذه

ٌيصبحلذا العمل  w لصفر. ٌيمكننا التفكري يف معدل األجر الصفري أنه امساويا
 ل البرشي.رأس املايف مطبق عىل العاملة اخلام التي مل يتم تزويدها باستثامر 

  التوازن  .3.2

وعليه كام افرتضنا سابقا، نتعامل مع اقتصاد مغلق بدون تدخل حكومي            
يتحقق x kو باستخدام حقيقة . r A  و 0w  :هذا يعني أن 

(8. 13)                                       k A n k c     
(8. 14)                        1 1

c
c r A
c

   
 

     
  

(8. 15)                                          lim 0A n t

t
k t   


  

البد أن يكون معدل  ثابت، لذا) 8 .14الحظ أن الطرف األيمن من املعادلة (           
 كانيكون النمو موجبا كلام ( انمو نصيب الفرد من االستهالك ثابتا أيض

0A     و عليه فإن معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك ٌمستقل عن ،(
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مستوى نصيب الفرد من رأس املال k) تعني هذه االستقاللية ضمنيا أنه ال ٌتوجد
 . )ديناميكية انتقالية يف هذا النموذج

بدءا بأي قيمة              0 0k ) ونصيب ، ينطلق نمو نصيب الفرد من االستهالك
إذا كان مستوى نصيب  بعبارة أخرى، املال) بمعدل ثابت منذ البداية من رأس الفرد

الفرد من االستهالك عند الزمن 0t ٌيساوي  0cب الفرد من فإن نصي
االستهالك يف الزمن t معادلة التطور الزمني )) ٌيعطى وفق 8. 14( (بتكامل املعادلة

 لالستهالك: 
(8. 16)                                    1/0 A tc t c         

حيث            0c ألرس.ارشط عرضية لتنادا سا اقيمته وينبغي إجيادغري معروفة 
ن: أوال، لضامن نمو اتحقق رشطأن ينمو يف هذا االقتصاد، البد  هناكوألن           

موجب / 0c c :نفرض القيد التايل 
    (A1)                                        A    

 و13ة املنفعة حمدودة من األبدية (أو ٌحتقق رشط العرضية)،ضامن أن دال ثانيا           
 عليه نفرض قيدا إضافيا:

        (A2)                                   1 cn     
 بإعادة ترتيب:             

                                                 
 ربهان هذا الرشط.ل 8مللحق اأنظر  - 13
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(8. 17)                                   c c

c

r n
A n

  
 

  
 




 
) عىل8 .13معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال بقسمة املعادلة ( ٌيعطى            k ،

 لنحصل:
  k

k cA n
k k

     
 

بالتعريف، احلالة املستقرة هي الوضعية التي تنمو فيها كل املتغريات بمعدالت             
ملالمعدل نمو نصيب الفرد من رأس ا وعليه ٌيصبحثابتة،  kثابتا فقط إذا كان 
 kينمو بنفس معدل نمو c انب األيمن من (الحظ أن العنرص األول يف اجل

البد أن تكونأي املعادلة ثابت  /c k:(ثابتة 
 1

k c A   


    
وألن            y Ak فإن نصيب الفرد من الناتج سينمو أيضا بنفس معدل نمو

 بداللة نصيب الفرد يف احلالة املستقرة: ورأس املالاالستهالك 
k c y    

م ٌيمكن رؤية عدأي عند احلالة املستقرة،  الحظ أن هذه احلجة تتحقق فقط            
 يف هذه احلالة قد يكون( ال خارج وضعية احلالة املستقرةثبات معدل نمو رأس امل

 /c kوجد فيه ديناميكية انتقالية تٌ مع ذلك، طاملا أن النموذج ال . )غري ثابت أيضا
إذن تأخذ ، نمو بنفس املعدل يف كل األوقاتت) واالستهالك (والناتجفإن رأس املال 
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الذي تنمو فيه كل املتغريات بداللة  "مسار النمو املتوازن"لة املستقرة شكل احلا
 عدل الثابت: املنصيب الفرد بنفس 

(8. 18)                                      1 A  


     
  . الديناميكية االنتقالية 4.2

 اقتصاد هذا النموذج. قمنا ٌنبني يف هذا القسم عدم وجود ديناميكية انتقالية يف           
لنصيب متوازن حيث تنمو كل املتغريات مسار نمو كسابقا بإظهار احلالة املستقرة 

والناتج سنٌظهر اآلن نمو نصيب الفرد من رأس املال ، الفرد بنفس املعدل الثابت
 معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك عند أي وقت. بنفس

لفرد من رأس املال خارج وضعية احلالة املستقرة، حلساب معدل نمو نصيب ا          
نقوم باستبدال  c t) 8 .13) يف املعادلة (8. 16من املعادلة :( 

(8. 19)                            1/0 A tk A n k c             
التي ٌمتثل معادلة خطية تفاضلية من الدرجة األوىل يف            k ، البد أن يستويف

رشط العرضية هاحل    lim 0A n t

t
k t   


 حتى ٌيصبح املسار الزمني لرأس املال

 ثابتا يف احلالة املستقرة. ٌيعطى احلل العام هلذه املعادلة باتباع اخلطوات التالية:
) بـ8. 13نرضب طريف املعادلة (             A n t   نقوم بتكاملها يف جمال زمني بني ثم

وأي زمنالصفر  T : 
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برضب طريف املعادلة بـ             A n t :نجد 

(8. 20)                
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حيث             
 

0
0

c

c
k

g A n



 

  
ثابت و  0cA n g      

 .)8 .17املعادلة (بناءا عىل 
بمعدل ثابت طاملا أنه نصيب الفرد من رأس املال  ال ينمو) 8. 20من املعادلة (           

رشط العرضية: نقوم لبمعدالت خمتلفة، لذلك نحتاج هنا من مكونني ينموان يتكون 
 ) لنحصل عىل:8. 15) يف رشط العرضية (8 .20باستبدال املعادلة (
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   0
lim 0cA n T

T

c  


   



 
  

 
 

ن: أوال، أن اين أساساتحقق رشطيأن كي تبلغ هذه النهاية قيمة الصفر، البد ل           
يكون 0 وثانيا  0cA n     . 

) يتحقق الرشط الثاين، وعليه البد أن يكون8. 17ملعادلة (اوفق             0  
Tلصفر معاٌمساويا   : 

   0
0 0 0

c
k


    

لنصيب الفرد من  ا وفقط اختارت مستوى أويلُحتقق األرس رشط العرضية إذ           
 : االستهالك ٌمساو

(8. 21)                                   0 . 0c k  
ُمتثل هذه املعادلة احلل التوازين لنصيب الفرد من االستهالك عند            

الزمن 0t  ،من ذلك إذا اختارت األرس بدال يف املقابل   0 . 0c k فإن 
    lim 0A n t

t
k t   


 األرس بذلك رشط العرضية بل ستشهد  وال تستويف

فراطا يف االدخار؛ أما إذا اختارتإ   0 . 0c kفإن    lim 0A n t

t
k t   


  

 العرضية. وتنتهك رشطفراطا يف االستهالك إستشهد األرس لذا 
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. ورأس املال) رابطا بني املستويات األولية لالستهالك 8. 21ٌتظهر املعادلة (           
حل باستبدال  0c) نجد تطور8. 20يف املعادلة (  k t يف التوازن عند أي نقطة

 زمنية:
(8. 22)                               0

0
c

c

t
tc c t

k t k




 
  


  

رأيناها بني املستويات األولية لنصيب الفرد من التي  ظهر نفس العالقةتٌ           
االستهالك، إذن منذ البداية ينمو kبنفس املعدل الثابت لنمو c- هذه العالقة

ما يعني أن ستهالك، س املال أرسع من االمهمة جدا ألهنا تضمن أال ينمو خمزون رأ
 ) تنمو كلها بنفس املعدل الثابت يف كل األوقات:واالستهالك (والناتجرأس املال 

   0 ct

c k y

k t k 

    



  

 

املتغريات بداللة نصيب الفرد تنمو دائام بمعدل ثابت يف كل  وألن كل           
األوقات، سيقع االقتصاد دائام يف احلالة املستقرة: بدءا بمخزون أويل  0 0k  ،

احلالة املستقرة أين تنمو كل املتغريات بمعدل نحويقفز االقتصاد مبارشة   ل لك
 ال ٌيظهر النموذج خاصية الديناميكية االنتقالية.لذا ت األوقا

ال يضمن نموا مستديام فحسب بل أيضا ُحمددا داخليا  AKالحظ أن نموذج             
من قبل املعلامت اهليكلية املدرجة يف النموذج: حدوث أي تغري هيكيل أو تدخل 

حكومي سٌيؤثر يف معدل النمو  االقتصاد مبارشة من احلالة  سٌيؤدي لقفزو
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ة انتقالية بني نه ال ٌتوجد ديناميكيأل ة نحو اجلديدة مع معدل نمو جديداملستقرة القديم
ية) تأثريات املعلامت اهليكلية (السلوك ٌمتارس تغري، بعبارة أخرى: احلاالت املستقرة

 RCKنموذج وفق  سواء. عىل سبيل املثال، تذكرعىل حد  املتغرياتونمو مستوى 
معدل التفضيل الزمني ٌيؤدي تغري لتأثري عىل مستوى نصيب الفرد من الدخل ل

وسع للعاملة خارجي حدد بالتقدم التكنولوجي املٌ لكنها ال ٌتؤثر عىل معدل النمو املٌ 
ٌيمكن لزيادة AKالتحديد، لكن بداللة نموذج  ٌتصبح أن ٌخيفض معدل النمو :

اٌملحرك الوحيد للنمو عىل املدى الطويل،  رأس املال وينخفض تراكماألرس أقل صربا 
تغريو باملثل، ٌيؤثر ، الفرد نصيبومستوى النمو التوازين  وبدوره سينخفض Aو 

 14ستهالك، رأس املال و الناتج.عىل مستويات و معدالت نمو اال  
ر الكيل (ٌيساوي ٌيمكن حساب معدل االدخار (التوازين) إذا قسمنا االستثام           

 :وعليه نحصلزيادة رأس املال زائدا حجم رأس املال اٌملستبدل) عىل الناتج، 

(8. 23)                                
 

/

1

I K Ks
Y AK
k k n

A
A n

A





   



 

 


   




  

                                                 
 )8. 18( ملعادلةامو نصيب الفرد وفق يف املقابل، ال ٌمتارس الزيادة املستمرة يف النمو السكاين تأثريا عىل معدالت ن-14

 )).8. 22) و (8 .21ٌختفض مستويات نصيب الفرد من االستهالك (أنظر املعادلتني (لكنها 
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حيث             / 1/k k A     ٌتظهر هذه املعادلة ثبات معدل االدخار .
عرب الزمن لكنه ٌحمدد ذاتيا بنفس املعلامت , , ,A    نمو التي ٌتؤثر عىل معدالت

الفرد إىل جانب النمو السكاين نصيب n إذن بداللة اقتصاد .AK  ٌيوجد هنا مسار
نصيب الفرد بنفس  والناتج بداللةنمو فيه االستهالك، رأس املال يتوازين وحيد 

املعدل املوجب الثابت  1/ 0A        بدءا من أي مستوى لنصيب
الفرد من رأس املال 0k8 .23ملعادلة (امعطى وفق  وبمعدل ادخار.( 

لة التقارب هو ما يتعلق بمسأ Rebeloاملرتتبة عن نموذج حدى االنعكاسات إ            
ج ثابت : أوال، طاملا أن معدل نمو الناتAKتكنولوجيا إنتاج بني بلدين يعمالن وفق 

ن خيتلفان يف املعلامتايف كل األوقات، سينمو بلد , , , ,A n   ،بمعدالت خمتلفة
عن الدخل لن ينمو البلد الفقري أرسع من معدل النمو االقتصادي مستقل  وثانيا ألن

 ال يتوقع النموذج تقاربا مطلقا أو مرشوطا.  لذا البلد الغني عىل املدى الطويل، 
 ونموذج النمو AKمن نوع  Rebeloهناك فرق شاسع بني نموذج            

يف : ة نصيب الفرد) عىل املدى الطويلالنيوكالسيكي حول حمددات النمو (بدالل
النمو عىل يتحدد معدل النمو عىل املدى الطويل (الذي ٌيساوي معدل  Rebelo نموذج

ملعلامت التي ٌحتدد رغبة األفراد ا) داخليا وفق 8. 18ملعادلة (ااملدى القصري) بداللة 
املال: وجود قيم منخفضة لـ وإنتاجية رأساجتاه االدخار  ,  سيزيد رغبة االدخار

عال وفق  ومعدل ادخار) 8. 18ملعادلة (امعدل نمو مرتفع لنصيب الفرد وفق  يما يعن
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أما حدوث حتسينات يف مستوى التكنولوجيا، )8 .23ملعادلة (ا Aرفع سٌيؤدي ل
االدخار  ويزيد معدلمعدل النمو  وكذا يرفعاملال  واحلدي لرأسالناتج املتوسط 

قبلة أن التغيريات املختلفة يف السياسات احلكومية تستهدف يف الفصول امل سنرى(
التأثري عىل مستوى Aفقط(. 

، ٌيشري نموذج AKعىل عكس التأثريات طويلة اآلجل عىل النمو يف نموذج            
RCK رتباط معدالت نمو نصيب الفرد بمعدلال g  املحدد  التكنولوجي)(التقدم

خارجيا: وجود رغبة أكرب لالدخار أو حتسني مستويات اإلنتاجية تنعكس يف املدى 
نصيب الفرد، لكنها ال  والناتج بداللةعالية لرأس املال مستويات شكل الطويل يف 

 ٌحتدث تغيريا يف معدل النمو عىل املدى الطويل.
املتناقصة فرضية عوائد احلجم ع أساسا لالرئييس يف النتائج يرج هذا الفارق           

). من الناحية الكمية، AKنموذج  وغياهبا يف(النيوكالسيكي التي يتبناها النموذج 
يتحدد حجم هذا الفارق أساسا بناءا عىل مدى رسعة تناقص العوائد التي ٌحتدد رسعة 

نت العوائد كي: إذا كاياقرتاب االقتصاد نحو احلالة املستقرة يف النموذج النيوكالس
ميل االدخار حتول يف هذه احلالة ٌيؤدي ، رب طويلةاملتناقصة بطيئة ستكون فرتة التقا

ذج لتأثري عىل معدل نمو املدى الطويل يف النمومستوى التكنولوجيا ل أو
سيكون الفرق بني نامذج النمو لذا ألبد، يكن ل وإن ملكي حتى يالنيوكالس
التقارب برسعة. أما إذا كانت رسعة  حدثكبريا جدا إذا AKكي ويالنيوكالس
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تقريبا "ٌتوفر  AK، فإن تأثريات النمو التي تظهر يف نموذج جدا التقارب بطيئة
 لتأثريات النمو خالل جمال زمني يف النموذج النيوكالسيكي. "مرضيا

أمثلية "مثل يٌ  RCKأخريا، رأينا يف الفصل اخلامس أن توازن نموذج             
Pareto" إبراز تشابه النتائج املتحصل عليها من قبل عرب هذه النتيجة  بًني : لقد

تباع نفس إ). من السهل 7 املخطط االجتامعي مع نتائج التوازن التنافيس (أنظر امللحق
: هذه النتيجة "Paretoأمثلية "من نوع  Rebeloتوازن نموذج اخلطوات إلثبات أن 

أي استبدال دالة اإلنتاج  دالة اإلنتاج يفاملتناقصة منطقية ألن القضاء عىل العوائد 
يرتتب عليه أي تأثريات خارجية (ال ٌتدرج  ال AKالنيوكالسيكية بواسطة نموذج 

 مصادر فشل السوق يف النموذج).
  . مخطط املرحلة 5.2

نقوم بتحليل السلوك الديناميكي لالقتصاد برسم خمطط املرحلة بداللة            ,c k  
نأل. الحظ ))8. 4ل ((الشك A   وال سيكون نمو االستهالك دائام موجبا
خط ٌيوجد 0c  )فقط  نقاط الشاملاألسهم الظاهرة يف خمطط املرحلة ل وعليه ٌتشري

 (قيم موجبة دائام)).  
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وذج ). مخطط8. 4الشكل (  .AK املرحلة يف 

) إلجياد منحنى8. 13ٌيمكن استخدام املعادلة (             0k خطا  الذي أصبح
 رب نقطة األصل بميل مساومستقيام َيع A n  ٌتشري األسهم يمني هذا اخلط)

) أن مسار احلالة 8. 22ٌتشري املعادلة ( ).والعكس صحيح (قيم موجبة) لرشقل
بخط مستقيم ذو ميل ُيساوي "مسار الرسج"ستقرة يأخذ شكل امل  ، وألن 

  A n     ٌيصبح ميل خط الرسج املستقر أصغر من ميل خط 
 0k . بقيمة  0kر الرسج معطاة، إذا وقع االستهالك األويل فوق مسا

؛ أما إذا وقع Eulerمعادلة حور العمودي و الذي يعني انتهاك سيصطدم االقتصاد بامل
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االستهالك األويل حتت مسار الرسج سينمو kو cدون حدود، لكن نمو k 
يكون أرسع من c و بذلك يتم انتهاك رشط العرضية. عىل هذا األساس، هناك خيار

هو مسار الرسج الذي و) ورشط العرضيةوحيد فقط يستويف رشط الدرجة األوىل (
يضمن ثبات النسبة /c k. 

 Barro وذج .3
أي يشء ٌيؤثر عىل مستوى التكنولوجيا AKيف نموذج             A سٌيؤثر عىل معدل

نمو نصيب الفرد من الدخل عىل املدى الطويل. ٌنظهر يف هذا اجلزء أن اخلدمات 
يف هذه احلالة، ٌحتدد اخليارات : AKاحلكومية العامة ٌمتثل مصدرا حمتمال لصيغة 

عاملمية حول اخلدمات العامة مستوى الاحلكو Aعىل معدل نمو  رهاوٌتؤثر بدو
 االقتصاد عىل املدى الطويل.

(الرضوري  ومعدل الرضائبيف هذا اجلزء ندرس تأثريات اإلنفاق احلكومي             
 بشكل خاص. عىل والنمو االقتصاديلتمويل هذا اإلنفاق) عىل االقتصاد بشكل عام 

اجلوانب السلبية جيابية لإلنفاق احلكومي املرتفع بذلك، سنقوم بمقارنة اجلوانب اإل
الرضائب. من أجل ذلك، جيب أن عرب عملية متويل اإلنفاق املرتفع  التي تنطوي عليها

من يكن،  إن ملكومي مرغوبا فيه (نعمل يف إطار افرتايض يكون فيه اإلنفاق احل
ا يعني أن متويلها ٌيكبد ق العام ألهنا ال ٌتولد أرباحا منفااألفضل ختفيض تكاليف اإل

ي مرغوبا سائر). بداللة نامذج النمو، إحدى الطرق اعتبار اإلنفاق احلكوماالقتصاد خ
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االنفاق احلكومي يف نموذج نمو "إدراجه كمدخل يف دالة اإلنتاج. يف عمله فيه هو 
 Government Spending in a Simple Model of Endogenousداخيل بسيط 

Growth" قدم ،Robert Barro )1990( خيل من نوع نموذجا للنمو الداAK  يدمج
 يف دالة إنتاج حتمل خاصية عوائد احلجم والرضائب احلكوميةفيه قطاع االنفاق 

وعالقته لنا هذا النموذج بتحليل احلجم األمثيل للتدخل احلكومي  وقد سمح. الثابتة
 .ومعدل االدخار بالنمو

  . عرض النموذج1.3

والسلع ة ملخزون رأس املال اخلاص يتم تقديم تكنولوجيا اإلنتاج كدالة تابع           
) اٌملمولة من قبل ..دارات.اإل(الطرق، اجلسور، املوانئ، امدادات الطاقة،  العامة

 احلكومة كاآليت:
(8. 24)                               1Y AK G   

حيث            0 1 و Gقدار اخلدمات العامة (السلع العامة املنتجة) هو م
من املفرتض أنه ال ٌتوجد مدفوعات خاصة يتحملها كومة للمنتجني. الذي تقدمه احل

يف  املزامحةالقطاع اخلاص لقاء احلصول عىل هذه اخلدمات، كام ال ٌتوجد تأثريات 
ري خارجي يتم ادخال اإلنفاق احلكومي كتأث هبذه الطريقة، استخدام هذه اخلدمات

 15للقطاع العام عىل القطاع اخلاص.
                                                 

املال  االنفاق احلكومي كسلعة عامة يف دالة اإلنتاج تلعب دورا تكميليا ملدخل رأس )Barro )1990ٌيدرج نموذج  - 15
من قبل  ال ٌيمثل خمزون السلع املمول( تراكميال ٌيمثل اإلنفاق عامل إنتاج  أو بعبارة أخرى، عن طريق زيادة إنتاجيتها
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  :)Barro )1990 :7فيام خيص إدراج احلكومة يف دالة اإلنتاج، يقول            

مبدئيا يتم اإلشارة لدور الخدمات العامة كمدخل يف دالة إنتاج القطاع "            

 ."والنموخل الحكومي الرابط املحتمل ب التد  إنه ذلك الدور املٌنتج الذي يخلقالخاص...
مع تناقص الناتج احلدي ثابتة حجم عوائد يفرتض النموذج دالة إنتاج حتمل            

 ) عىل8 .24مستوى اإلنفاق احلكومي. بقسمة املعادلة ( وثباته عىللعامل رأس املال 
 L :نحصل عىل دالة نصيب الفرد من الناتج 

(8. 25)                                   1y Ak g   
ض رضائب عىل الدخل (بحصة فرعرب احلكومة بتمويل انفاقها العام تقوم            

ُيصبح صايف دخل األعوان االقتصاديني من ونسبة اإلنفاق من الناتج)، مساوية 
الرضائب أو الدخل املتاح لألفراد بعد اقتطاع الرضيبة dy:ٌمساويا 

(8. 26)                        1dy y y y       
حيث            معدل الرضيبة عىل الدخل ٌيعطى ثابتا عرب الزمن، أما y ٌيمثل

 .يبيةت رضللحكومة عىل شكل ايرادا والذي ٌيقدماجلزء غري املتاح من الدخل 
 نصيب الفرد كاآليت: واالدخار بداللةباملثل، ٌيعرف االستثامر             

(8. 27)                                     I k n
L

    

                                                                                                                   
 رأس برتاكم احلكومة تقوم ال الطريقة، هبذه. اخلاص القطاع مع عليها املتعاقد املنتجة اخلدمات تدفق بل) القطاع العام

  املال.
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(8. 28)                                    1dS sy s y
L

    
ستوى االستثامر يف االقتصاد الستبدال حقيقة كفاية م عن) 8 .27ٌتعرب املعادلة (           

حجم رأس املال اٌملهتلك kاملال املتاحة للعامل اجلدد ووحدات رأس  nk وكذا
خمزون رأس املال زيادة k) تساوي نصيب ) ل8. 28. من جانب آخر، ٌتشري املعادلة

رد من االدخار باجلزء املدخرالف s .من الدخل املتاح 
بدءا من رشط التوازن الديناميكي            I S:لدينا ، 

(8. 29)                          1s y k n k      
بقسمة هذه املعادلة عىل            kوإعادة ترتيبها : 

   1s yk n
k k





  
 

بإدراج دالة نصيب الفرد من الناتج يف هذه املعادلة، نحصل عىل معدل نمو            
 نصيب الفرد من رأس املال: 

(8. 30)                          
11s Ak gk n

k k

 



  
  

فرد من رأس املال يتحدد اجيابا ) أن معدل نمو نصيب ال8. 30ٌتشري املعادلة (           
بنصيب الفرد من اإلنفاق gالرضائب وسلبيا بمعدل  . 

متويل  ألنبعضهام البعض  واإلنفاق عناآلن، ٌنالحظ عدم استقاللية الرضائب            
، واإلنفاقاد عالقة بني الرضائب مجع الرضائب من قبل احلكومة. إلجييتطلب اإلنفاق 
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موازنة فرتاض سعي احلكومة من الرضوري فرض قيد عىل ميزانية احلكومة مع ا
  16ميزانيتها:

(8. 31)                                     1

y g
Ak g g 



 




 

 نحصل عىل نصيب الفرد من اإلنفاق العام:             

1

gAk
g

g Ak




 









 

(8. 32)                                     1/g A k  
) نحصل عىل معدل نمو نصيب الفرد 8. 30باستبدال هذه القيمة يف املعادلة (            

من رأس املال كدالة تابعة ملعدل الرضيبة   : 
   

 

    

 

       

11/

1 / 1

1 1 / 1 /1 1

1

1

1

s Ak A kk n
k k
s Ak A k

n
k

s A k n



  

    

 


 


  



 

    

     


  

   



                                      

                                                 
أن يكون  يف الواقع العميل، ٌيمكن للحكومة اقرتاض األموال (يف حالة عجز امليزانية) لذا ليس من الرضوري - 16

ٌيصبح  جيب إعادة ما يتم اقرتاضه أو بعبارة أخرى جيب أن عىل املدى الطويل الرضائب، لكندخل اإلنفاق دائام ٌمساويا 
بالنمو االقتصادي عىل املدى  وألننا مهتموند ما اإليرادات احلكومية عىل املدى الطويل. اإلنفاق احلكومي ٌمساويا حل

 يزانية.الطويل، يتم إمهال حالة وجود عجز يف امل
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(8. 33)                                 1 /1/1k s A n
k

      
  

     
   
   

 

1 / 1 1 /1/ 1/

1 /1/ 1/ 1/

1/ 1/ 1

1/ 1/

1

1

k sA sA n
k
sA sA n

sA n

k sA n
k

    

   

 

 

  

  

  

 


  





   

   

   

    
 





                                    )33' .8( 

إذن يتحدد معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال بعوامل معروفة بالفعل           
، لكن اجلديد اآلن ومستوى التكنولوجياكاين كمعدل االدخار، اإلهتالك، النمو الس

 معدل الرضيبة عىل الدخل.يتحدد أيضا وفق  أصبح النموأن 
إلجياد نصيب الفرد من الناتج، نستبدل قيمة نصيب الفرد من اإلنفاق من            

  ) يف دالة اإلنتاج: 8. 32املعادلة (
  

  

   

11/

1 / 1

1 1 / 1 / 1

y Ak A k

Ak A k

A k



  

     









 

    







 

(8. 34)                                   1 /1/y A k    
بمعدل رضيبة ثابت، ٌيصبح نصيب الفرد من الناتج حصة تناسبية لنصيب             

. يتمثل )AK )Barro 1990الفرد من رأس املال مثلها مثل دالة تكنولوجيا من نوع 
الفرق فقط يف استبدال املعلمة Aتاج البسيطة بـيف دالة اإلن GA:حيث 
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 1 /1/
GA A                ،Gy A k 

أي عند دمج قيود امليزانية يف دالة اإلنتاج ٌتصبح دالة خطية يف رأس املال أو دالة            
) سيؤدي التزام 8. 32يزانية (: ٌتشري هذه النتيجة أنه باحلفاظ عىل قيد املAKمن نوع 

من االنفاق العام % 1احلكومة بزيادة  gأيضا.  % 1زيادة خمزون رأس املال بـ ل
بطريقة ما، تتزايد وحدات kمن قبل األعوان بشكل متزامن بنفس نسبة زيادة  g  

(أي ثبات عوائد الثابتة فرضية عوائد احلجم ويف ظل، احلكومةمن قبل  k و g 
ما يعني أهنا هناك ناتج حدي ثابت لرأس املال  معا) فإن األمر يبدو كام لو كان

 .AKتكنولوجيا من نوع 
، نأخذ لوغاريتم نصيب الفرد من فرد من الناتجإلجياد معدل نمو نصيب ال            

 الزمن: عربونشتقه الناتج 
1 1log log log log

log 1 log 1 log log

1 1

y A k

d y d A d d k
dt dt dt dt

y A k
y A k

 
 

 
 

 
  


  


  


  

 

 

وألن املعلمة             Aومعدل الرضيبة ثابتان فإن / / 0A A     ،إذن 
معدل نمو نصيب الفرد من رأس ويا مو نصيب الفرد من الدخل ٌمساُيصبح معدل ن

 املال: 
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(8. 35)                        

   

1 /1/1

1 G

y k s A n
y k
s A n

   

 

    

   


 

                                1/ 1/ 1y k sA n
y k

   

     

 

                            )35'.8(  
ٌيساوي معدل نمو  ٌيمثل جزءا من الدخل بداللة الفرد، وألن االستهالك           

معدل نمو نصيب الفرداستهالك الفرد  k y c    ،إذن بداللة هذا النموذج .
تشرتك فيها مع  وهي خاصيةتنمو مجيع املتغريات بمعدل ثابت يف مجيع األوقات 

 . AKنموذج 
اجلديد الذي أصبح ٌيميز النمو االقتصادي اآلن عندما يتم إدراج سلع عامة            

دالة اإلنتاج يتم متويلها من قبل احلكومة، ٌيصبح معدل الرضيبة ٌمؤثرا عىل  منتجة يف
بشكل سلبي بداللة  الرضيبةٌتؤثر  خمتلفتني: وذلك بطريقتنيالنمو االقتصادي 

العنرص 1  واالستثامر  ومعه االدخارحد الرضائب للدخل املتاح  حقيقةويعكس
عرب معدل الرضيبة اجيابيا ٌيؤثر  من ناحية أخرى، معدل نموه ٌيقللما االقتصاد  يف

العنرص  1 /  وجود معدل رضيبة مرتفع سيسمح  عكس ذلك حقيقةو ي
قدرة عىل ا يزيد اإلنتاج و الأعىل من االنفاق العام اٌملنتج متوفري مستوى للحكومة 

) 8. 35'نمو بطريقة اجيابية. ٌتعرب املعادلة (ٌيؤثر عىل معدل اللذا  االدخار و االستثامر،
عن عالقة غري خطية بني معدل نمو k و) y(كحصة من الناتج،  ومعدل الرضيبة

أي إمكانية حتليل  يبة ٌتعظم معدل النمو االقتصاديما يعني وجود قيمة ملعدل الرض
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الرئيسية يف  وخمتلف املتغرياتكومة األمثيل لنمو االقتصاد العالقة بني حجم احل
 النظام.

  . حجم الحكومة األمثيل للنمو 2.3

. 35) و (8 .33بداللة معدالت نمو نصيب الفرد من رأس املال (املعادالت (            

لنمو االقتصادي إذا أخذ معدل الرضيبة قيام متطرفة: لٌيمكننا حتليل ماذا حيدث  ))8
ىل سبيل املثال، يف اقتصاد بدون حكومةع 0 ال تقوم احلكومة بتجميع أي  نأي

توفري أي سلعة عامة وال ٌيمكنهايشء  g .وبام أن g ٌتعترب سلعة رضورية بمعنى
عندئذ عندما يكون لصفر يكون اإلنتاج صفريا،امساوية  إذا كانت 0  ٌيصبح

الذي يتناسب طرديا مع واالستثامر ( وبدوره االدخارلصفر أيضا ااإلنتاج ٌمساويا 
نصيب الفرد من الناتج بمعدل وبالتايل ينخفضاإلنتاج)،  n نمو  وهو معدل

كومة بجمع كل الناتجسلبي. من جانب آخر، يف اقتصاد أين تقوم احل 1  عىل
 وبالتايل الال يكون هناك دخل متاح لألعوان االقتصاديني  يبيةشكل ايرادات رض

ٌيوجد ادخار أو استثامر، مرة أخرى ينخفض معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال 
بمعدل ثابت n رؤية أن معدل  ) ٌيمكن8. 35املعادلة ( . باستبدال هذه القيم يف

النمو ٌيصبح سالبا  n  :إذا أخذ معدل الرضيبة قيمة الصفر أو الواحد 
 إذا كان 0  : 

        1 /1/1 0 0k ks A n n
k k
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 إذا كان 1  : 
        1 /1/1 1 1k ks A n n

k k
          

  
. يتوقع والواحدلضامن نمو االقتصاد البد أن يقع معدل الرضيبة بني الصفر             

ي تعدل نمو رأس املال يف البلدان الوجود تأثريات عكسية عىل م Barroنموذج 
اليشء يف حالة  وحيدث نفسحجم احلكومة بعض احلدود األمثلية،  ايتجاوز فيه

ة مرتفعة يعني حجم دخل يرضيبدالت للحكومة. من جانب، وجود معالغياب التام 
يف  ومعدل النموانخفاض تراكم رأس املال أي تاح منخفض ٌموجه نحو االدخار م

االقتصاد. من جانب آخر، تعمل معدالت الرضائب العالية عىل زيادة اإلنتاج بزيادة 
 معدل النمو يف االقتصاد.  وبالتايل زيادةالناتج احلدي لرأس املال 

: نقوم ومعدل الرضيبةموجبة بني الناتج احلدي لرأس املال كننا إظهار عالقة ٌيم           
) عىل8. 25باشتقاق املعادلة ( k  :لنحصل عىل الناتج احلدي لرأس املال 

1
1 1dy gAk g A

dk k


  


      

 
 

) نحصل عىل النسبة8. 32من املعادلة (           /g k : 
   

1/
1/A kg A

k k




  
باستبدال النسبة            /g k :يف الناتج احلدي 
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11/

1 /

1 1 / 1 /

dy A A
dk

A A

A



 

   

 

 

 





  







 

(8. 36)                            1 /1/dy A
dk

     
لرأس املال:  تج احلديوالناٌتظهر هذه املعادلة عالقة مبارشة بني معدل الرضيبة            

اإلنتاج يف  وبدوره يزيدإذا زاد معدل الرضيبة سريتفع الناتج احلدي لرأس املال 
 االقتصاد.

رأينا أن العالقة بني معدل نمو             k(كحصة من الناتج) تأخذ  ومعدل الرضيبة
قيمة ملعدل الرضيبة  وعليه هناكمعكوس) Uشكل عالقة غري خطية (شكل منحنى

. 35ٌتعظم معدل النمو االقتصادي. إلجياد هذه القيمة العظمى، نقوم بتعظيم املعادلة (

) بداللة8   : 
     

   

     

     

     

1 /1/

1 2 / 1 /1/ 1/

1 2 / 1 /1/

1 / 1 2 /

1 / 1 /

max 1

/ 1 1 0

1 1 0

1

1

k s A n
k

dk k s A s A
d

s A

 



    

   

   

   

  

  
  

  


  

  



 

 

 

 

   


  

    

 

 





 

(8. 37)                             1     
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 لتي ٌتعظم معدل النمو االقتصاديٌتساوي القيمة األمثلية ملعدل الرضيبة ا              
 1  يعتمد هذا املعدل حرصيا عىل املعلمة)8. 4(كام ٌيظهره الشكل .   التي

ٌمتثل حصة دخل رأس املال يف الدخل الوطني. حقيقة أن ٌتساوي 1  عندما
يبلغ معدل تغري نصيب الفرد من رأس املال حده األقىص ٌيمثل نفس رشط مشاركة 

بالتعريف، ال ينبغي أن تكون حصة ايرادات احلكومة -دخل احلكومة يف دالة اإلنتاج
من الدخل الوطني أقل أو أكرب من 1 . 

 
  الرضيبة األمثيل للحكومة. ). معدل8. 4الشكل (
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معني إنفاقلكي تكون احلكومة فعالة جيب عليها أن ختتار حجم            g فيه يكون
الناتج احلدي لـ g 1إذا استخدمنا دالة اإلنتاج لواحد.اٌمساوياy Ak g  

 احلدي لإلنفاق احلكومي، تتطلب الكفاءة أن:  وبحساب الناتج
 1 1y

g
  

بإعادة كتابة هذه املساواة مع العلم أن            /g y نحصل عىل 
  1   ألقىصلحد االذي يعمل عىل زيادة معدل النمو لالرضيبة  وهو معدل 

 .)لتعظيم النمو جيب عىل احلكومة أن ختتار معدل الرضيبة بكفاءة(
فيها  ارأينا أن التدخل احلكومي له وجهان: من جهة، ٌتوفر سلعا مرغوب              

رضائب لتمويل أخرى جيب عليها فرض ال ومن جهة(منتجة) لألعوان االقتصاديني، 
. الرصاع )ة موجبة أما الثاين فذو طبيعة سالبةالتأثري األول ذو طبيع( هذه السلع العامة

إجياد حجم التدخل األمثيل للحكومة باملوجود بني هتني القوتني املتناقضتني يسمح لنا 
 أو معدل الرضيبة الكفء يف االقتصاد.

 أخريا، ُيساوي صايف معدل االدخار من الرضيبة:           

   

 

 

1
k n k

s
y

k kn
y y
k k kn
k y y
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) نحصل عىل النسبة8. 34املعادلة ( من             /k y : 
 

 

 

1 /1/
1 /1/

1/ 1 1/
1/ 1/ 1

1 /1/

1

1

ky A k
y A

k A
y A
k A
y

 
 

 
 

 





 






 


 

  

 



 

 باستبداهلا يف معادلة صايف معدل االدخار من الرضائب، نجد:            
       1 / 1 /1/ 1/1 ks A n A

k
              

 

(8. 38)                      1 /1/1 ks A n
k

      
    

 

  
يكون ) ٌيمكن رؤية أن معدل صايف االدخار من الرضائب 8 .38يف املعادلة (            

رأس املال إىل الناتج ينخفض مع زيادة  وألن نسبة، أكرب من معدل نمو االقتصاد
معدل الرضيبة من الصفر إىل الواحد، يبلغ معدل االدخار قيمة قصوى قبل أن 

عني أن قيما ييبلغ معدل النمو قيمته القصوى م أقل أو ٌتساوي 1 رتفع س
 معدل النمو.  
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وذج3.3  Barro . سلوك األمثلية يف 
نموذج كبإدراج سلوك أمثلية االستهالك (متاما  Barroٌيمكن توسيع نموذج            

Rebelo ،(باإلضافةافيس الذي يتضمن ن التنطريق توسيع حل التواز وذلك عن 
وفر خدمات البنية التحتية اقتصاديا آخر هو احلكومة التي ت والرشكات عوناألرس ل

 والتحقيق يف AK من نوع RCKا يعني دمج تأثريات السياسة يف نموذج م العامة
 آثارها عىل معدل النمو املتوازن.

 األمثلية التايل:  تسعى األرس لتعظيم منفعتها الزمنية بحل مشكلة           
 

1

0

1
1

n t cU dt






 
  


  

حتت قيد                              11k Ak g c n k       
 :Hamiltonطريقة يتم حل مشكلة التعظيم وفق            

     
1

11 1
1

n t cH Ak g c n k


    



          
 

 ٌتعطى رشوط الدرجة األوىل:            
                                                             0 n tH c

c
    

  


 

                        
1

0 1H gA n k
k k



    
               

 

                                 11H k k Ak g c n k  



      


                                

 رشط العرضية: باإلضافة ل             
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   lim 0
t

t k t


 
 17ٌتظهر معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك:التي  Eulerنحصل عىل معادلة          

 
1/1 1c gA

c k



   


          

 
رأينا سابقا أن النسبة              /g kٌتساوي 1/A وعليه : 

    1 /1/1 1c A
c

     


   
 

عدل نمو االستهالك هي دالة متزايدة تابعة لـالحظ أن م            . مع افرتاض 
ثبات عرب الزمن، فإن الناتج احلدي لرأس املال بعد اقتطاع الرضيبة 

   1 /1/ 1A     ال يرتبط بـ k هنا يلعب الناتج –نفهو ثابت عرب الزملذا
احلدي لرأس املال الثابت يف هذه املعادلة نفس الدور الذي تلعبه املعلمة A الثابتة يف

إمكانية وجود ديناميكية انتقالية  Barro. من أجل ذلك، ال ٌيظهر نموذج AKنموذج 
 وقات. مجيع املتغريات بنفس املعدل الثابت يف كل األ وبالتايل تنمو

                                                 
ووفق  حل التوازن التنافيسيف -  17 g معطاة، تسعى كل رشكة باحثة عن تعظيم األرباح حتقيق رشط تساوي صايف

 :وعليهالناتج احلدي لرأس املال (بعد اقتطاع الرضيبة) مع سعر الفائدة 
  1 11r A k g       

الكباستبداهلا يف معادلة نمو االسته / 1/c c r    نحصل عىل معادلة نمو نصيب الفرد من االستهالك يف
  (أنظر أعاله). Barroنموذج 
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من املعادلة               1//g k A  مو نصيب معدل ن تساويمن السهل تبيان
النسبة، وألن دل نمو نصيب الفرد من رأس املالمعبنفاق الفرد من اإل /g k ثابتة

تتغري النسبة أالابقاء معدل نمو رأس املال ثابتا البد  ومن أجل /c k عرب الزمن. هذا
 املتوازن: االستهالك نمو عدل نمو رأس املال يف نفس مسار يعني البد أن يقع م

   
1

1k g cA n
k k k



 


      
 

 
بنفس الرسعة،  واالستهالك تنموأخريا، طاملا أن االنفاق العام، رأس املال            

 ا يعني أن:بنفس املعدل الثابت، م ناتج أيضايضمن وجود ثبات عوائد احلجم نمو ال
k y c       

النموذج يتمثل يف  مكانية حدوث نمو داخيل يف هذاإإن السبب الرئييس وراء             
الذي خفض وحدة واحدة من االستهالك لزيادة وحدة من رأس املال  قرار األرس

املال، كام تقوم احلكومة  فع الدخل الوطني بنفس حجم الناتج احلدي لرأسسري
 ضافية لإلنفاق العام. يف هذه احلالة، سٌيؤدي زيادةبتخصيص االيرادات احلكومية اإل

 kزيادةل g ما يعني نموبنفس احلصة kو gبه سلوك ٌيش( بنفس املعدل
 حجم ثابتة يف وجود عوائد نأل. و )االنفاق احلكومي هنا عامل إنتاج تراكمي آخر

 kو g فإن دالة اإلنتاج تتميز بنفس خصائص نموذجAK. 
أقىص معدل الرضيبة ٌيمكن للحكومة بلوغ حد النمو يتحدد وفق  وألن معدل              

التنافيس لعوامل اإلنتاج ملعدل النمو بتبني حجم تدخل أمثيل ٌيساوي نواتج التوازن 
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ومي) نفاق احلكاج (اإلجيب أن تكون مشاركة عامل اإلنت بعبارة أخرى، أو اخلاصة
تلك التي حتددها التكنولوجيال يةالذي ٌتوفره احلكومة ٌمساو 1 ، أي 

 1    ُيصبح معدل النمو يف هذه احلالة: ، لذا 
   1 /2 1/

max
1 1A      


     
اذج .4  AK حدود 

بإمكاهنا إظهار قابلية توليد نمو داخيل  AKرأينا يف هذا الفصل نامذج من نوع            
مستديم رشط أال تتجه عوائد احلجم لرأس املال للتناقص عىل املدى الطويل حتت 

معدل النمو عىل املدى الطويل بمستوى  وعليه يتحدد، وحمددةأساسية موجبة قيمة 
إمكانية تعميم تأثري مستوى  ورأينا أيضااالدخار.  والرغبة يفالتكنولوجيا 

ثريات ) التي ٌمتارس تأBarroالتكنولوجيا لتشمل تأثري اخلدمات العامة (نموذج 
 جل عىل النمو.طويلة اآل

حدى إح النمو الداخيل املستمر؟ حسنا هنجا جذابا لرش AKذج هل ٌيقدم نمو          
مقارنة  وقابلية حله (سهولتهبساطته نوع من النامذج تتمثل يف امليزات اهلامة هلذا ال

يف  AKنموذج  وتتمثل بساطة. )بتلك النامذج التي ناقشناها يف الفصول السابقة
املال) الذي ٌيعترب رشطا افرتاض خطية دوال اإلنتاج يف مدخل إنتاج واحد (رأس 

) لن يكون Inadaج رشط التقعر (رشوط درألتوليد نمو مستديم ألنه إذا  رضوريا
نمو و عنرص أسايس يف أي نموذج ٌيؤدي للذا فإن اخلطية ه  ممكناالنمو الداخيل
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ٌيقيد الذي  "حافة السكني"مستديم. لكن مع ذلك، ٌيمثل هذا النوع من اخلطية حالة 
أنه مع مرور الوقت تزداد  والذي يعنيداخيل بخطية رأس املال،  رشط توليد نمو

حصة دخل رأس املال اٌملستحق يف الدخل الوطني نحو الواحد (إن مل يكن ٌيساوي 
 الواحد منذ البداية)، لكن مع ذلك ال يبدو أن هذا امليل متسقا مع األدلة التجريبية.

فسري فجوات الدخل املالحظة بني البلدان أيضا بقدرهتا عىل ت AKتتميز نامذج             
عىل املدى الطويل عكس النموذج النيوكالسيكي من خالل جعل تأثري السياسة (عىل 
املعلامت اهليكلية) مستداما عىل معدالت النمو يف املدى الطويل. لقد أدى السعي وراء 

غري االقتصاد لتأثريات تتوسيع معقول للنموذج النيوكالسيكي حول استجابات 
، إال أن لنا بتفسري الفروق عرب البلدان ظهور أدبيات النمو الداخيل تسمحإىل السياسة 

 تقاربوليس تباعد حدوث  أو أيضا توسع توزيع الدخل العامليتتوقع هذه النامذج 
 تنمو بمعدالت خمتلفة بشكل مستمر البلدان ذات اخلصائص املختلفة املتوقع أن

ٌتظهر أنامطا من التقارب املرشوط خصوصا خالل فرتة  عكس البيانات التجريبية التي
التي ٌتنهي  AKما بعد احلرب. مرة أخرى، السبب يف ذلك هذه اخلطية التي ٌمتيز نامذج 

رغم نمط للتقارب بني البلدان،  حدوث وال تتوقعإمكانية وجود ديناميكية انتقالية 
بني سلوك التقارب جتمع  AKوسعة لنامذج النمو الداخيل من نوع وجود نسخ مُ 

، البسيط AKللنموذج النيوكالسيكي مع خصائص النمو عىل املدى الطويل لنموذج 
 ُتصبح هذه النظريات متفقة بشكل أفضل مع األدلة التجريبية للتقارب.   لذا
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، ُتظهر عدد من األدلة التقدم التكنولوجي كعامل أكثر أمهية يف واألهمأخريا             
و االقتصادي، لذلك يفشل هذا النموذج للنمو املستديم يف التقاط فهم عملية النم

دراج التقدم إغفال هذه النامذج إ لكن، لنمو االقتصادية لاجلوانب األساسي
التكنولوجي ليس بالرضورة غري ٌمتوافق مع البيانات خصوصا يف ظل اجلدل القائم 

 تعاينة يف حماسبة النمو التي إذا كانت قيمة نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل دقيقما حول 
ك، ٌيمكن أن يكون الكثري مما نقيسه لإذا كان األمر كذ-قياس املدخالت مشكلة سوء

كتقدم تكنولوجي هو يف احلقيقة تعميق رأساميل و الذي ٌيمثل جوهر النمو االقتصادي 
 نتاجية الكلية للعوامل له آثار، فإن النقاش حول قياس اإلوبالتايل. AKيف نموذج 

مهمة عىل نوع النامذج التي جيب استخدامها يف تفسري النمو االقتصادي العاملي 
من غري املحتمل تفضيل أشكال معينة من الدخل عرب البلدان. مع ذلك،  والفروق يف

التقدم التكنولوجي دون غريها كعوامل لعبت دورا هاما يف عملية النمو االقتصادي 
صعوبة التمييز بشكل واضح  AKواجه نامذج سنة املاضية. ختاما، تٌ  200عىل مدى 

والبرشي فهي جتمع رأس املال املادي  ا، لذوالتقدم التكنولوجيبني تراكم رأس املال 
نامذج النمو النيوكالسيكي مع رأس املال الفكري املرتاكم كمرتاكمة متاما  كمدخالت

 عند حدوث التقدم التكنولوجي.
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  الفصل التاسع
رسة واآلثار االنتشارية للمعرفة:  التعلم بامل

  Frankel-Arrow-Romer اذج
  

  
أوراقهم البحثية  )1988( Lucasو) Romer )1986  منتصف الثامنينات، مع نرشيف

لدى لكن ، ادي ٌيعرف بنظرية النمو الداخيلظهر هنج جديد يف أدبيات النمو االقتص
نظرية النمو الداخيل خلفية تارخيية تعود عىل األقل إىل حقبة هذه النامذج املشهورة يف 

حائز عىل جائزة نوبل ( Kenneth Arrowو Marvin Frankelالستينات مع أعامل 
 Frankelأظهرت نامذج  ضمن نظرية النمو الداخيل، ).1972يف االقتصاد عام 

وسامهت  كيةنامذج النيوكالسال توصل إليهاالتي عن النتائج  اعدم رضاه Arrowو
 كبري يف تطوير أدبيات النمو الداخيل يف الثامنينات. بقسط

تصحيح نتائج معينة داخيل من اجليل األول احلاجة لٌتظهر نامذج النمو ال           
وجه  كية ال تتسق مع الواقع التجريبي. عىليمتحصل عليها من النامذج النيوكالس

فرتاض فرد من الناتج دون احلاجة الال تفسري نمو نصيبخاص، سعى اجليل األول ل
نمو االقتصاد بقرارات املجتمع حول  وربط معدلتقدم تكنولوجي خارجي 

، أي ربط معدل النمو بمعدل االدخار. هبذه الطريقة، واملستقبيلاالستهالك احلايل 
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بتعديل دالة اإلنتاج النيوكالسيكية للسامح بوجود  Arrowو Frankelقامت نامذج 
كية يعني يف ظل يإن هذا التعديل يف دالة اإلنتاج النيوكالس: "متزايدة" عوائد حجم

-Harrodهذه الظروف عودة لدالة اإلنتاج ذات املعامالت الثابتة يف نموذج 

Domar. 
افرتاض تقدم  هوملشكلة عوائد احلجم املتزايدة  )Arrow )1962كان حل            

وهي إنتاج سلع رأساملية جديدة من  كنتيجة غري مقصودة (ثانوية)حيدث تكنولوجي 
ض أهنا رتاملف "Learning by Doingالتعلم باملامرسة "ُتطلق عليها تسمية  ظاهرة
الرشكات املسؤولة عنها: أي إذا اعتمد التقدم التكنولوجي عىل  نطاقة عن خارج

صغرية احلجم، فمن اٌملمكن أهنا تأخذ  والرشكات كلهااإلنتاج الكيل لرأس املال 
 ل التقدم التكنولوجي بشكل مستقل عن إنتاجها للسلع الرأساملية. معد

والتي أساس نامذج النمو الداخيل جيل األول  "التعلم باملامرسة"ٌتعترب فكرة            
. يف ظل تأثريات خارجية عىل شكل تعلم باملامرسة، "AKنموذج "أيضا باسم  ٌتعرف

لد عملية التعلم باملامرسة تقدما ال سُتوً عندما يرتاكم رأس املأنه  AKيفرتض نموذج 
ميل الناتج احلدي نحو االنخفاض  ٌيعوضوبذلك تقنيا يميل لرفع الناتج احلدي 

اعتامد معدل  AKعندما ال يتغري مستوى التكنولوجيا. كام أرشنا سابقا، يتوقع نموذج 
 ختصيصوكفاءة معدل االدخار كنمو بلد ما يف املدى الطويل عىل عوامل اقتصادية 

 ٌتؤكدالداخيل وير نامذج بديلة للنمو سنقوم بتط يف الفصول املقبلة، )Aاملوارد (املعلمة 
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ٌتعترب القوى الدافعة  واالبداع التيالكفاءة بل عىل االبتكار  وال عىلعىل االدخار ال 
لكن نظرا ملكانتها التارخيية كأول نامذج النمو  ي،قتصادالرئيسية وراء النمو اال

ُتشكل هذه النامذج جزءا هاما ألي حتليل اقتصادي لظاهرة النمو  الداخيل،
 االقتصادي.

دالة اإلنتاج يف التخصيص "ه املنشور يف مقال Frankelنبدأ أوال دراسة نموذج            
 1962عام  "Production Function in Allocation and Growthوالنمو 

ىل مستوى االقتصاد الكيل مع ع Harrod-Domarاستطاع من خالله دمج نموذج 
دالة اإلنتاج النيوكالسيكية عىل مستوى االقتصاد اجلزئي. ثانيا، نتعامل مع نموذج 

Arrow  اآلثار االقتصادية للتعلم باملامرسة "بعنوان  1962املنشور عامEconomic 

Implications of Learning by Doing"  نموذج لالذي ُيمثل عمله تقدما هاما
Solow-Swan  ،وخيلص النيوكالسيكيArrow  فيه أن نمو اإلنتاجية ٌمستقل عن

، يتم تقديم وثالثا القوى العاملة اُملحددة خارجيا. وحمدد بنموالتغري التقني اخلارجي 
النمو الداخيل  وٌظهور نظريةاهتامم االقتصاديني بالنمو االقتصادي  حياءإنموذج أعاد 

املدى  والنمو عىلالعوائد املتزايدة "ه  مقاليف )Paul Romer )1986تم نرشه من قبل 
تم فيه استخدام  "Increasing Returns and Long-Run Growthالطويل 

لرتاكم رأس املتناقصة حول كيفية القضاء عىل عوائد احلجم  )Arrow )1962أفكار 
 Romerخلق املعرفة ٌيمثل جانب اإلنتاج يف االستثامر. كان هدف  وبافرتاض أناملال 
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وضع نموذج لرتاكم املعرفة لكنه أدرك أنه سيكون صعبا يف سياق االقتصاد التنافيس: 
يف التسعينات) اعتبار  وأعامل آخرينكان حله األويل (الذي تم حتديثه الحقا يف أعامله 

 Romerأدرج  بعبارة أخرى، ملية تراكم رأس املالتراكم املعرفة كنتيجة ثانوية لع
 ولوجية كمحرك للنمو االقتصادي. اآلثار االنتشارية التكن

العام، لكنها ربام ختتلف يف الشكل الدايل  هاإطاريف هذه النامذج الثالثة  تتشابه            
 Frankelشكل دالة اإلنتاج. من جانب، يعترب  وبالتايل يفاملعتمد ملعاجلة التقدم التقني 

متغريا تقريبيا  ج بذلكوُيدرالتقدم التقني مرتبطا بدرجة تطور االقتصاد  )1962(
يف ،  يف االقتصاد) يف دالة اإلنتاجللتطور (خمزون نصيب الفرد من رأس املال الكيل

التي ٌيمثلها  "Externalitiesالتأثريات اخلارجية "بإدراج  Frankelيقوم  هذه احلالة
ل بالنسبة للرشكات التي تعمل مستوى التطور (أو التنمية) الذي حيققه االقتصاد كك

نموذج تراكم رأس املال عن طريق  )Arrow )1962طاره. من ناحية أخرى، ٌيقدم إ يف
ٌيعترب تراكم رأس املال  Arrowأو التعلم أثناء العمل. بالنسبة لـ  "التعلم باملامرسة "

املال الكيل كمتغري تقريبي  رأسوخمزون ملستوى خربة العامل  "ريبا جيداتق"املادي 
قيس درجة التطور أقل من الواحد. يف األخري، ٌيمثل نموذج للتقدم التقني مع معلمة ت

Romer )1986(  حالة خاصة من نموذجArrow  معلمة) أين يفرتض معلمة التطور
لواحد مع افرتاض ثبات حجم القوى العاملة لتفادي تأثريات احلجم اساوية التعلم) مٌ 

 يف النموذج.
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 Frankel معدالت التغري التقني يف نامذج ٌيبني اجلدول االختالفات الرئيسية يف           
 .)1986( Romerو )1962( Arrowو )1962(
 دالة اإلنتاج التقدم التقني 

Frankel نموذج  / , 0H K L       1Y A K L      
Arrow ,0نموذج  1H K         1 1Y A K L      
Romer Hنموذج  K   1Y A K L  

ات الخارجية  .1 رسةالتأث  والتعلم بامل

تصاديات االق"أول من أطلق مصطلح  )Alfred Marshall )1890كان            
صادر نمو اإلنتاجية التي تقع خارج لإلشارة مل "التأثريات اخلارجية"و أ "اخلارجية

واآلثار نطاق الرشكات كسوق العمل، املوردون املتخصصون، البنية التحتية 
تقاسم عرب تمتع اٌملنتجون بفوائد خارجية هذه الفكرة، يالتكنولوجية. وفق  االنتشارية

الوصول  واخلدمات ومن خاللتية البنية التحكد العامة التكاليف الثابتة للموار
 مشرتكة. وقاعدة معرفية واملوردين املتخصصنيهرة اتجمع العاملة املل

بني نوعني من  )Scitovosky )1954، ٌيميز Marshallبناء عىل تعريف             
تلك  ، حيث يتضمن النوع األول"التكنولوجية"و  "املالية"التأثريات اخلارجية: 

عنارص ٌمهمة يف  والتي ُتشكلالتأثريات السعرية اخلارجية الناشئة عن ظروف السوق 
ت تكوين االقتصاديات اخلارجية املالية: كلام زاد حجم السوق زادت قدرة الرشكا



       اذج النمو االقتصادي    520
 

 

تنشأ  من ناحية أخرى، فض مستوى األسعارعىل زيادة إنتاجها دون احلاجة خل
وجود ترابط بني دوال اإلنتاج أي اآلثار  اخلارجية التكنولوجية عنالتأثريات 

االبتكار بالعديد من االنتشارية لدالة إنتاج رشكة ما عىل أخرى: ٌيمكن وصف نرش 
ٌيمكن التمييز بني هذين  تأثريات اخلارجية.التقليد كنوع من أنواع الكالوسائل 

 نطاق واسع النوعني من العوامل اخلارجية يف أن التأثريات اخلارجية املالية تنترش عىل
يف السوق عرب آلية األسعار، بينام ال ينطبق األمر بالرضورة عىل حالة التأثريات 

 التكنولوجية. 
 )Arrow )1962هناك تأصيل مفاهيمي آخر للتأثريات اخلارجية ٌمقدم من قبل             

أهنا  وتراكم املعرفةلق ُينظر خل :)Romer )1986,1990الحقا من قبل  وتم توسيعه
حتسينات اإلنتاجية دون حتدث وواالستثامر، عمليتي اإلنتاج نتيجة حتمية (ثانوية) ل

راكم املعرفة ُيمثل تلذا ة اإلنتاج أو نتيجة جهد متعمد، توليد ابتكارات ظاهرة يف عملي
اآلثار اجلانبية للنشاط االقتصادي التقليدي أو شكال من أشكال التعلم  حدىإ

تقني نوعا من أنواع رأس املال: حيدث التعلم كآثار جانبية باملامرسة. ٌجيسد التقدم ال
 1زيادة املعرفة دالة تابعة متزايدة يف رأس املال. اعتبارما يعني إلنتاج رأس املال اجلديد 

                                                 
ر رشكة ما يرفع مستوى املعرفة يف مكان آخر. وبالتايل فإن "- 1 زيادة رأس املال من خالل استث

  .)Arrow 1962 :157( "االقتصاد ككل يعمل يف إطار زيادة العوائد
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 )1986( Romer وبعد ذلك )Frankel )1962(، Arrow )1962تقوم نامذج            
ع التأثريات اخلارجية التي ٌحتدد نمو بدراسة فكرة التعلم باملامرسة كنوع من أنوا

االقتصاد داخليا. عندما يكون التعلم باملامرسة مصدرا للتقدم التكنولوجي ال يعتمد 
عىل  والتطوير بلمعدل تراكم املعرفة عىل جزء املوارد اٌملخصص ألنشطة البحث 

هم امذج، ٌتسي التقليدي. يف هذه النمقدار املعرفة اجلديدة الناجتة عن النشاط االقتصاد
نتج واحد تعلم مٌ  وترفع عمليةرفع اإلنتاجية  واالستثامر يفاخلربة يف جمال اإلنتاج 

خمزون  ، وبالتايل وجودنتشارية للمعرفة من ٌمنتج آلخرإنتاجية آخرين عرب اآلثار اال
حسن مستوى كبري لرأس املال يف االقتصاد (أو حجم تراكم كبري لإلنتاج السابق) سيٌ 

عىل املستوى الكيل بل من املتناقصة عوائد احلجم  ، وال يظهركل ٌمنتجتكنولوجيا 
 .املتزايدة املمكن أن يتحقق عوائد احلجم

اآلثار االنتشارية للمعرفة "بأن التعلم باملامرسة أو  )Romer )1986يرى             
Knowledge Spillovers"  عىل النحو الذي طرحهArrow )1962(  املنبثقة عن

متنح ، كام لتكنولوجي ذاتيا يف عملية النموثامر يف خمزون رأس املال جيعل التقدم ااالست
أن  والتي تعني "السلعة العامة"هذه التأثريات اخلارجية للتكنولوجيا بعض خصائص 

التقدم التكنولوجي ال ٌيمكن توليده داخل النظام فحسب كنتيجة لعملية النمو بل 
التفصيل يف هذه النقطة يف األجزاء املقبلة من هذا  ينترش خارج مصدره األصيل (سيتم

 الفصل).
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 Frankel وذج .2
ُيمكنه تفسري النمو اٌملستمر لنصيب الفرد  AKتم تقديم أول نموذج من نوع             

الذي كان  )Marvin Frankel )1962من الناتج من قبل االقتصادي األمريكي 
 Solow-Swanجيمع بني مزايا نموذج مدفوعا بالتحدي املتمثل يف بناء نموذج 

عام  "والنمودالة اإلنتاج يف التخصيص "ه . يف مقالHarrod-Domarونموذج 
نموذجا ٌيوفق فيه االختالفات احلاصلة بني دالة اإلنتاج  Frankelاقرتح  1962

الثابتة التي استخدمها  وذات املعامالت Cobb-Douglasالنيوكالسيكية من نوع 
ن ٌتظهران مزايا جذابة االدالتأن  )Frankel )1962ويرى ، Harrod-Domarنموذج 

اقتصادية، يف املقابل ٌتظهر كل منهام أوجه قصور يف عكس الواقع نظرية نامذج ك
اجلمع بني دالتي اإلنتاج بطريقة يتم  Frankelو يف هذا اإلطار، حاول 2التجريبي.

 وال و معاجلة أوجه القصور. عىل اخلصائص املرغوب فيها لكل نوع من الدهبا احلفاظ 
 
 

                                                 
ثل االستقرار النسبي يف  Douglas-Cobbيتم استخدام دالة  " )Frankel ):996 1962 وفق -  2 ٌ ألنها 

كة دخل رأس املال والعمل كإحدى الحقائق املجردة للنمو االقتصادي. من جانبها، تٌصبح دالة املعامالت مشار 

جذابة بسبب هيكلها البسيط وتأكيدها عىل تراكم رأس املال  Harrod-Domarالثابتة املستخدمة من قبل 

اذج النمو تُظهر دالة اإلنتاج  كمحرك للنمو. قصور معينة: من ناحية،  أوجهمع ذلك، عند استخدامها يف 

كن  تقودنا دالة اإلنتاج ٌ و صفري لنصيب الفرد من الناتج. من ناحية أخرى، ال  النيوكالسيكية ملعدل 

  ."استخدام دالة املعامالت الثابتة لتحليل توزيع العوامل أو توزيع الدخل
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  يف هذا الصدد: )Frankel )1962 :997يقول 
يف  Cobb-Douglas االستنتاج الرئييس هو املحافظة بالكامل عىل دالة من نوع"           

يف نفس  Harrod-Domarيتم الحفاظ عىل دالة من نوع  اذج تخصيص املوارد، بين

اذج النمو  . "الوقت يف 
، يفرتض النموذج وجود املنافسة Solow-Swanكام هو احلال يف نموذج            

) يف ظل Cobb-Douglasالكاملة، عوامل إنتاج قابلة لإلحالل (مع تكنولوجيا 
، سٌيولد النموذج Harrod-Domarاحلال أيضا يف نموذج  وكام هوالتوظيف الكامل. 

 ار.معدل نمو عىل املدى الطويل اعتامدا عىل معدل االدخ
: نظرا "التعلم باملامرسة"نموذجه عىل أساس فكرة  )Frankel  )1962نىب            

هيكل  يتخذملسامهة األفراد يف تراكم املعرفة التكنولوجية عند تراكم رأس املال، لن 
AK  لنموذجHarrod-Domar بدال من ، لة إنتاج ذات املعامالت الثابتةشكل دا
كل رشكة ذلك  1,2,...,i N3لة إنتاج من الشكل:تعمل يف إطار دا  

1
i i iY AHK L  

حيث           iYناتج الرشكة i، A معلمة ثابتة تلتقط مستوى التكنولوجيا
املشرتكة و املستخدمة من قبل كل الرشكات، iKو iL  كميات رأس املال و العاملة

                                                 
من )Frankel )1962يتكون نموذج  -  3 Nإنتاج من نوعمن الرشكات تعمل يف إطار دالة  عدد Douglas-Cobb، 

هذا  .Harrod-Domarإنتاج ذات املعامالت الثابتة املستخدمة يف نموذج طار دالة إلكن االقتصاد ككل يعمل يف 
 الوصف ممكن بفضل نموذج التطور املٌعدل.
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املستخدمة من قبل الرشكة i؛ أما H تطور االقتصاد هو اٌملَعدل ٌيعرب عن مستوى
علمة ٌتؤثر عىل إنتاج الرشكةالذي تنشط فيه الرشكات: هذه امل i كنوع من أنواع

ن الرشكات التي تنشط يف االقتصاديات املتقدمة ألذلك التأثريات اخلارجية، و 
(نسبيا) تستفيد من البيئة االقتصادية املواتية التي تعمل فيها إلنتاج املزيد من السلع و 

املوجودة يف اخلدمات بحجم معني من رأس املال و العاملة مقارنة بالرشكات 
االقتصاديات املتخلفة (نسبيا). بالنسبة لكل رشكة فردية، ٌيعترب اٌملَعدل متغريا خارجيا 

التأثري عىل معايري  وال ٌيمكنهاعنها نظرا لصغر حجمها بالنسبة لالقتصاد ككل 
 النموذج (أو عىل هذه املعلمة). 

نفرتض اآلن أن الرشكة             iٌتنتج جزءا 1/ Nيكون لذا كيل، من الناتج ال
إنتاج الرشكةناتج الكيل يف االقتصاد ٌمساويا ال iمرضوبا بعددها N : 

  
1

1

N

i i
i

i i i

Y Y NY

NY NAH K L 





 



 

طاملا أن كل الرشكات تعمل يف إطار نفس دالة إنتاج الرشكة النموذجية            i التي
أسعار  وٌتواجه نفستستخدم نفس تكنولوجيا اإلنتاج والتجانس (تتسم باخلطية 
يتطلب إنتاج عىل ذلك، اإلنتاج بنفس النسب ٌتوظف عواملالعوامل) فإهنا  1/ N 

من الناتج الكيل Yاستخدام جزء 1/ Nمن خمزون رأس املال الكيل K وإمجايل
العاملة القوى L: 
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1 1
;

N N

i i i i
i i

K K NK L L NL
 

     
 ٌيمكن التعبري عن دالة اإلنتاج الكيل كاآليت:             

   
1

1
1i

K L NNY NAH AH K L
N N N

 
 

 




 
       
   

 
                                            إذن:     1Y AH K L  

التجميعي يعني إمكانية اختالف الرشكات العاملة يف االقتصاد هذا اإلجراء             
نفس كثافة العوامل تستعمل) لكنها Scaleيف احلجم ( Kو L و جلميع الرشكات

التي ٌتساوي نسبة رأس املال إىل العمل يف االقتصاد ككل. كام ذكرنا سابقا، ٌيعترب 
الكيل ٌتصبح متغريا ٌحمددا اٌملَعدل معلمة يف دالة إنتاج الرشكات لكنها عىل املستوى 

(مستوى التنمية) االقتصاد. يقول  وٌتشري لتطور النظام االقتصادي ككل داخليا يف
Frankel )1962 :999(: 

          " . لها فإن مستوى التنمية ال يتأثر بشكل كب عندما تقوم رشكة ما بزيادة رأس

 ."فإن "املٌَعدل" يتغ لكن عندما تقوم كل الرشكات بذلك
معدل الوفيات كٌيمكن متثيل درجة تطور االقتصاد باستخدام متغريات عديدة            

، معدل التعليم، مستوى التغذية، مستويات نصيب الفرد من الدخل أو واملواليد
نصيب العامل من رأس املال من بني متغريات أخرى. يف هذا الصدد، استخدم 

Frankel )1962(  كمتغري تقريبي ملستوى  "رأس املال نصيب الفرد من"متغري
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االقتصاد كان االقتصاد  التنمية: كلام كان نصيب الفرد من رأس املال مرتفعا يف
 :متقدما

1

N

i
i

KH k
L





         
 

حيث            درجة تطور االقتصاد أو حجم التأثريات اخلارجية هو معامل ُيشري ل
اإلنتاج الكيل للمعرفة (التطور) التي ٌتولدها مجيع الرشكات. باستبداهلا يف دالة 

 نحصل:

   

   

1

1

KY A K L
L

A K L


 

   



  

   
 



 

إذا كانت             1   من نوع دالة"ُتصبح هذه الدالة AK:"  
   1 1 1Y A K L AK         

كام رأينا، رغم عمل الرشكات الفردية يف إطار دالة اإلنتاج النيوكالسيكية إال            
، Harrod-Domarإنتاج من نوع ستوى الكيل يعمل يف إطار دالة أن االقتصاد عىل امل

عىل مستوى االقتصاد الكيل رغم أن  Harrod-Domar ذجما يعني جلب نمو
  4النموذج ال يزال حيتفظ بدالة اإلنتاج النيوكالسيكية عىل مستوى االقتصاد اجلزئي.

                                                 
يف ظل . Douglas-Cobb ة لدالةتخضع إنتاج الرشكة النموذجي": )Frankel )1000-999: 1962يقول  -  4

لكل رشكة، ونظرا ألن كل رشكة تختلف  Cobb-Douglas هذه الظروف يتم االحتفاظ بخصائص دالة إنتاج

يف عدد العوامل املستخدمة، عىل سبيل املثال، تراكم رأس املال استجابة للسوق وفرص أخرى، فإن املٌَعدل 



رسة     527    ...للمعرفة واآلثار االنتشاريةالتعلم بامل
 

 
 

تستوعب دالة اإلنتاج الكيل كل التأثريات اخلارجية لدرجة التطور التي يتم            
التطور التأثريات املبارشة  وتلتقط درجةتوليدها بشكل مجاعي من قبل كل الرشكات، 

لتغري حجم املوارد: يتمثل التأثري املبارش لسلوك الرشكات يف زيادة  وغري املبارشة
خمزون رأس املال الكيل (زيادة اٌملَعدل H يف حني ٌيعرب التأثري غري املبارش يف حتسن ،(

ة التحتية ، اقتصاديات احلجم، املرافق اجلديدة أو البنيونوعية العملأداء املنظامت 
 5) من بني األمور األخرى.واالتصالالعمومية (شبكات النقل 

  . عرض النموذج 1.2

األخرى يتمثل يف قدرته  ونامذج النمو Frankelالفرق اجلوهري بني نموذج            
 يتم عرض معادالت النموذج كاآليت:هنا عىل إدراج اٌملَعدل يف دالة اإلنتاج. 

(9. 1)                                                     1
i i iY AHK L   

(9. 2)                                               1Y AH K L   
(9. 3)                                                           S sY  
(9. 4)                                                           I K   
(9. 5)                                                           I S  
(9. 6)                                                         0 ntL t L   
(9. 7)                                                       KH

L


   
 

 
                                                                                                                   

عي لنشاط جميع الرشكات حيث يزيد. زيادة املٌَعدل خارجي بالنسبة للرشكة  املعنية وتعكس التأث الج

   ."تستجيب جميعها بطريقة مشابهة للفرص االقتصادية

لها فهناك تأث مزدوج عىل دالة اإلنتاج الكيل: يزيد الناتج الكيل " - 5 عندما تقوم الرشكات بتوسيع رأس

  .)Frankel 1962: 1001( "زيادة بَسط املٌَعدل كنتيجة مبارشة لزيادة أحد عوامل اإلنتاج ويزيد أيضا بسبب
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 باستبدال اٌملَعدل يف دالة اإلنتاج الكيل نحصل عىل:             
(9. 8)                                                  1Y A K L       

 رشط التوازن الديناميكي:وفق            

   1
S sY I K

K sA K L     

  





 

 بداللة نصيب الفرد:              
   

 

1 1sA K LK K LsA
L L L L

sA k

       

 

     



        
   





 

 بإعادة ترتيب:            
   K K L Kk k nk

L L L L
 

     
 

    
 : ومنه            

(9. 9)                              K k nk
L
 

   
 ٌتساوي دالة االدخار لنصيب الفرد:             

     
1K LS sA sA k

L L

   
 

  
  

االدخار بداللة نصيب الفرد، نحصل عىل معدل –بإدراج املساواة بني االستثامر            
 نمو نصيب الفرد من رأس املال: 
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(9. 10)                            1k sA k n
k

   
  

اكم رأس ادلة ترٌيولد هذا النموذج نفس مع االدخار،عىل افرتاض ثبات معدل            
 .Harrod-Domarونموذج  Solow-Swanنموذج املال املتحصل عليها وفق 

ٌتوجد هناك عالقة عكسية بني معدل نمو نصيب  Solow-Swanيف نموذج             
الفرد من رأس املال /k kومستواه k،  هناك ضامن تقارب االقتصاد نحو لذلك

الفرد عىل املدى الطويل يف نموذج احلالة املستقرة. ملعرفة سلوك معدل نمو نصيب 
Frankel) بداللة9. 10، نقوم باشتقاق املعادلة ( k: 

   

         

     

1

2 2

1

// sA k kk k

k k
kdA k A k dk A k A k

s s
k k k

A ks A k
k k

 

       

 
 

 

 



    


 

   
 
    

     
      
 

   
  



 

حيث               1A k     ٌيمثل الناتج احلدي لرأس املال و  /A k k  
وضعية احلالة املستقرة ملال. إذا أراد االقتصاد أن يصل لُيمثل الناتج املتوسط لرأس ا

البد أن تأخذ / /k k k  توسط البد أن يكون ما يعني أن الناتج املإشارة سالبة



       اذج النمو االقتصادي    530
 

 

يكون جمموع والبد أنأكرب من الناتج احلدي لرأس املال،    أقل من
الواحد 1   الوضعية التي يبقى ( تتحقق احلالة املستقرة بعبارة أخرى، أو

إذا أظهرت دالة اإلنتاج عوائد حجم متناقصة ) ا نصيب الفرد من رأس املال ثابتاعنده
 يف رأس املال.

 إذا كانت العوائد احلدية لعامل رأس املال متناقصة، نقوم باشتقاق ملعرفة فيام          
 الناتج احلدي لرأس املال: 

yلدينا نصيب الفرد من الناتج            Ak الناتج احلدي لرأس  وعليه ٌيساوي
 املال: 

    1 0
Ak

A k
k

 
  


 


 


 

وألن            , ,A   معلامت موجبة يكون الناتج احلدي أيضا موجب. اشتقاق
 ل هو املشتق الثاين لنصيب الفرد من الناتج عىل رأس املال: الناتج احلدي لرأس املا

    
2

2
2 1

Ak
A k

k

 
    


 


   


 

)، جيب 9 .10ملعادلة (االديناميكي لالقتصاد املعرف وفق  لتحليل سلوك املسار            
 أن نأخذ يف احلسبان احلاالت الثالثة التالية:
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1.  1  : 
د أن يكون سالبا، تق الثاين الباملش أناملتناقصة  ينص قانون عوائد احلجم            

وفقطاحلدي لنصيب الفرد من رأس املال متناقصا إذا  الناتجويكون  1   ، يف
لن يكون حجم التأثريات اخلارجية للتطور (أو املعرفة) هذه احلالة   كبريا بام فيه

حجم الكفاية ملجاهبة 1  لرتاكم رأس املال،  املتناقصة عوائد احلجمتأثريات من
 الفرد الصفر. ٌيساوي معدل نمو نصيب لذا 

خالهلا  التي مناملال  ) معدل نمو نصيب الفرد من رأس9. 10ٌمتثل املعادلة (           
 جياد معدل نمو خمزون رأس املال الكيل: إٌيمكن 

  1K k L sA k n n
K k L

        
  

(9. 11)                                           1K sA k
K

  
  

 واشتقاقهدالة اإلنتاج اب معدل نمو الناتج الكيل بأخذ لوغاريتم ٌيمكن حس           
 الزمن: بداللة

   

   

1log log log log

1

Y A K L

Y A K L
Y A K L

   

   

          

     
   

الحظ أن املعلمة            A ،معدل نمو الناتج الكيل: ٌيصبحثابتة يف دالة اإلنتاج 
   1Y K L

Y K L
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باستبدال             /K Kو /L L :بام ٌيساوهيا 
     

     

1

1

1Y sA k n
Y

sA k n n

 

 

   

   

 

 

      

      



 

(9. 12)                                1Y sA k n n
Y

         
  

إذا حتققت وضعية احلالة املستقرة، البد أن يتحقق الرشط             1   ويكون
معدل /k kيا الصفر:ٌمساو 

  1 0k sA k n
k

 


  
   

 

 
 ) من الشكل: 9 .11، ُتصبح املعادلة (وباملثل            

  1K sA k n
K

 


  
  

 

 
) ٌيساوي الصفر أيضا 9. 12إذن العنرص املوجود يف العارضة يف املعادلة (            

 نمو الناتج الكيل معدل نمو العاملة:  معدلوٌيساوي 
Y n
Y


 

 
 

 
التي ٌتولدها درجة تطور  إذا تم األخذ بعني االعتبار التأثريات اخلارجية           

 فقط كانإنتاجية رأس املال متناقصة إذا ونتجة، ُتصبح االقتصاد عىل الرشكة املٌ 
 1   ،رأس املال  خمزون ويقرتب نمووضعية احلالة املستقرة  وبالتايل تتحقق
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هذه احلالة نفس الديناميكية االنتقالية ُتولد نمو عنرص العمل. نحو  والناتج الكيل
) 9. 10ملعادلة (ابدون تقدم تكنولوجي. وفق  Solow-Swanنموذج املوجودة يف 

 ٌيوجد خمزون رأس مال يف احلالة املستقرة ٌمساو: 

(9. 13)                                     
1/1sAk

n

  
    

 
 

إذا وقع            kفوق k 9 .10ملعادلة (اٌيصبح معدل النمو سالبا ألنه وفق (
 /k kدالة متناقصة يف k ،وسيهبط kا قرة التي ُتصبح فيهنحو حالته املست

 لصفر.امعدالت نمو نصيب الفرد مساوية 
2.  1  : 
خمتلف عن نموذج النمو النيوكالسيكي ألنه يفتح  Frankelيبدو أن نموذج             

وهلذا  حتقيق النمو ومواصلة االقتصادبابا أمام إمكانية عدم وجود حالة مستقرة 
 و داخيل.أول صيغة لنموذج نم Frankelٌيعترب نموذج  السبب

إذا حتقق            1   ،احلدي  ويكون الناتجُيصبح املشتق الثاين للناتج ٌموجبا
تتحقق احلالة  وضمنيا الاملتناقصة ا يعني عدم حتقق عوائد احلجم لرأس املال متزايدا م

تأثريات اخلارجية للتطور (أو التعلم باملامرسة) احلالة، يكون حجم ال املستقرة. يف هذه
لن يتوقف خمزون : الكيل معدل نمو متزايد وسيشهد االقتصادفيه الكفاية كبريا بام 

نموه ٌمساويا  وُيصبح معدلنصيب الفرد من رأس املال عن النمو عىل املدى الطويل 
 عنرص العمل: ومعدل نموالفرق بني نصيب العامل من االدخار 
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  1 0k sA k n
k

 


  
  

 


 

 أما معدل نمو خمزون رأس املال الكيل:            

  1K sA k n
K

 


  
 

 


 

 الناتج الكيل:  ومعدل نمو            
Y n
Y


 
 
 


 

) خمزون نصيب الفرد من رأس املال وحيد يف احلالة 9. 13ٌتظهر املعادلة (           
املستقرة، لكنه غري مستقر لفرتة طويلة ألنه أصبح اآلن دالة متزايدة يف k إذن، إذا .

وقع kفوق kالنمو املتفجر "ٌتسمى هذه احلالة بـ  –سريتفع بمعدل متزايد
Explosive Growth" . 

3.  1  : 
عندما يتحقق الرشط Frankelحتدث حالة خاصة يف نموذج              1   يف :

يتساوى التأثري االجيايب للمعرفة مع عوائد احلجم  ه احلالة املعروفة بحافة السكنيهذ
 :AKتأخذ دالة اإلنتاج الكيل شكل ولرتاكم رأس املال كل رشكة، املتناقصة 

   1 1 1Y A K L AK         
 نصيب الفرد من رأس املال:  نموومعدل             
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k sA n
k


 

  
 

 
، لكنه Harrod-Domarنموذج اوي معدل النمو املتحصل عليه وفق الذي ُيس           

اآلن ٌيعرب عن معدل نمو طويل اآلجل يف نموذج بعوامل قابلة لإلحالل مع التوظيف 
 كلام ارتفع رأس املال يزيد اإلنتاج بنفس النسبة بوجود، أي )AKالكامل (نموذج 

يف دالة اإلنتاج الكيل ألن املعرفة تزيد تلقائيا  وقابلية اإلحاللتوظيف كامل للعاملة 
 باحلجم املطلوب.

وذج.2.2  Frankel الناتج الحدي يف 
يف هذا النموذج، هناك مفهومان خمتلفان للناتج احلدي جيب النظر فيهام: الناتج             

مكن احلصول عىل الناتج احلدي اٌملسبق أي يٌ  الفعيل. والناتج احلدياحلدي اٌملسبق 
دالة ( )9. 1شتقاق املعادلة (اعن طريق ما رشكة لعمل للاملال أو  الناتج احلدي لرأس

 بداللة عامل اإلنتاج املعني:) إنتاج الرشكة النموذجية
1

i i iY AHK L  
1(الناتج احلدي اٌملسبق لرأس املال)                 1i

i i
i

Y AHK L
K

   



 

              (الناتج احلدي اٌملسبق للعمل)     1i
i i

i

Y AHK L
L

  
 


 

كام رأينا، ٌيعترب اٌملَعدل معلمة يف دالة اإلنتاج عند اشتقاقها بداللة عوامل            
اإلنتاج. يف الواقع، تصف النواتج احلدية اٌملسبقة النتائج املتوقع حدوثها من قبل 
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مع بقاء العوامل  الرشكة عندما تتغري عدد العوامل املستخدمة يف عملية اإلنتاج
 خرى عىل حاهلا.األ
باستبدال اٌملَعدل بـ            /K L:يف النواتج اٌملسبقة نحصل عىل 

1 1 1

1

/
/

i

i

Y K K L K L NA A
K L N N L K N

K LA
L K

    

 

 



  



                              

       
   

 

 لرشكة:ال عىل الناتج احلدي الفعيل لرأس مال نحص             
   1 1i

i

Y A K L
K

       



 

 أما الناتج احلدي الفعيل لعنرص العمل:             

   

 

/1 1
/

1

i

i

Y K K L K K NA A
L L N N L L N

K KA
L L

    

 

 



                                

        
   

 

     1i

i

Y A K L
L
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تصف هذه الدوال  ٌيعرف الناتج احلدي الفعيل بدالة الدفع الفعلية، حيث           
النتائج املتحصل عليها من قبل الرشكة النموذجية عندما ختتلف مجيع الرشكات يف 

 6كثافة استخدام عوامل اإلنتاج.
إذا كانت             1   :ٌتصبح النواتج احلدية الفعلية ٌمساوية 

 1

i

i

i

i

Y A
K
Y KA
L L











 



 

ختلق  إن القرارات اخلاصة التي تتخذها كل الرشكات لزيادة وفرة رأس املال           
ثابتة ستختفي العوائد احلدية  وبوجود استثامراتتأثريات خارجية يف االقتصاد، 

ٌيعزز التأثريات اخلارجية يف االقتصاد عىل ساملتناقصة. ما تقوم به مجيع الرشكات 
هي  هذه التأثريات اخلارجيةألن عكس الرشكة الفردية التي ال تستطيع التأثري عليها 

. بعبارة أخرى، خللق هذه النتيجة ة الفرديةعن قرار الرشكنتيجة اجتامعية مستقلة 

                                                 
كن ألي رشكة عن طريق نشاطها تغي املٌَعدل ويف ظل هذا االفرتاض تتخذ كل رشكة قراراتها " -  6 ٌ ال 

رية. لكن عندما تٌراكم جميع الرشكات رأس املال سيتغ املَُعدل وبدورها ستختلف الدوال املٌسبقة  االستث

تفع إنتاج الرشكة ودوال ناتجها الحدي أو تتحول مع  والفعلية عن بعضها البعض. يف هذه الحالة، س

  ).Frankel 1962 :1003("مراكمة االقتصاد لرأس املال وتٌغ نسب استخدامها للعوامل



       اذج النمو االقتصادي    538
 

 

االجتامعية جيب عىل كل رشكة زيادة وفرة رأس املال لٌيصبح بذلك التغري التقني ٌحمددا 
  7بالنسبة لالقتصاد. وٌحمددا داخلياخارجيا بالنسبة للرشكة 

لة) Frankel وذج.2.3  مع التقدم التقني (املٌوسع للع
ل عىل زيادة إنتاجية يتضمن تعديل النموذج إدراج اٌملَعدل كعامل خارجي يعم            

رص العمل يف دالة ُيصبح اٌملَعدل متغريا مرضوبا بعن يف هذه احلالة، عنرص العمل
 مع بقاء معادالت النموذج كام هي:  اإلنتاج الكيل

   1Y A K HL  
لية بقسمة الناتجٌيمكن التعبري عن دالة اإلنتاج بداللة الوحدات الفع             Y عىل

وسع بالتغري التقنيعنرص العمل املٌ  HL: 
1Y K HLy A

HL HL HL
y Ak

 




        
   






 

الزمن، نجد معدل نمو نصيب الفرد  واشتقاقه عرببأخذ لوغاريتم دالة اإلنتاج             
 الفعيل من الناتج: 

log log logy A k

y A k
y A k





 

 


 


 

                                                 
لها سٌتواجه عوائد حجم متناقصة لرأس املال. أما إذا أرادت " -  7 إذا أرادت رشكة ما زيادة مخزون رأس

  .)Frankel 1962 :1004( "كات فعل ذلك، ستستفيد من الزيادة التعويضية للُمَعدلجميع الرش 
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كام أرشنا سابقا، املعلمة             A معدل نمو نصيب  وبالتايل ُيصبحثابتة عرب الزمن
 يل من الناتج:  العامل الفع

y k
y k





 
نصيب  والناتج بداللةيف احلالة املستقرة، تبقى الوحدات الفعلية لرأس املال            

ا يعني أنالفرد ثابتة م 0y k  ،معدالت نمو خمزون رأس املال  ٌيمكن حسابو
 : والناتج الكيل

0, 0k K k K H Lk
HL K H Lk k

      
     
  

باستبدال معدل نمو التقدم التقني             /H H : 
K H K LH
L H K L




       

   

   
 :وعليه 

   

0

1 1 0

k K K L L
K K L Lk

K n
K



 

 
     

 

   

    



 

معدل نمو عنرص دل نمو رأس املال الكيل ٌمساويا هذه احلالة، ُيصبح معيف            
 العمل: 

K n
K
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 اخلطوات، نجد معدل نمو الناتج الكيل ٌمساو معدل نمو العمل:  وباتباع نفس            
Y n
Y

 

 يف احلالة املستقرة:           
Y K n
Y K

 
   

    
   

  
مل، فالبد أن يبقى بنفس معدل نمو الع والناتج ينموانرأس املال  وألن خمزون           

 ) ثابتا يف احلالة املستقرة: والناتجنصيب العامل من رأس املال (
0

0

y Y L n n
y Y L
y
y

    



 


 

قيمة  )Frankel )1962يفرتض             1 ما يعني أن /H K L : 
1KY AK L AK

L





   
 

 
عندما Frankelاحلالة العامة لنموذج كمتاما              1   ٌمتثل هذه املعادلة ،

 . Harrod-Domarاملستخدمة يف نموذج  AKمن نوع  إنتاجدالة 
إن قرارات زيادة وفرة نصيب الفرد من رأس املال عىل املستوى الكيل ٌتولد            

 تأثريات خارجية موجبة ٌحتفز نمو كفاءة العمل:
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KK H
L

K H K LH
L H K L


 

   
   

هذا يمنع انخفاض الناتج احلدي لرأس املال تزامنا مع زيادة خمزون رأس املال.             
مع غياب 0H  وذج النيوكالسيكي الذي تتناقص لنمل، ُيصبح النموذج مشاهبا

معه إنتاجية رأس املال مع زيادة خمزون Kلذا يقل متوسط إنتاجية رأس املال ، 
 /Y K : 

1 : YY AK L K
K

     
لكن مع وجود            Hيتم توليد زيادة إضافية يف الناتج مع زيادة K حيث ،

1تظل إنتاجية خمزون رأس املال ثابتة (مع افرتاض :( 

 1

:

: ,

KH K H
L

YY AK HL K H A
K
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 Arrow-Romer وذج .3
 املتناقصةهو غياب عوائد احلجم  AKحدى مفاتيح النمو الداخيل يف نموذج إ           

 Frankel (1962) , Arrow –للعوامل املرتاكمة عرب الزمن. قام عدد من الباحثني

(1962), Griliches (1979), Romer (1986), Lucas (1988) -  ببناء نامذج نمو
نمو  يتم تقديم نموذجي هذا القسم كزيا. يفداخيل تلعب فيه اآلثار االنتشارية دورا مر

يلعب فيها التعلم من اخلربة  )1986( Romerو )Arrow )1962داخيل من قبل 
التقنية اجلديدة (التأثريات اخلارجية) عرب الرشكات دورا  ونرش معرفةاالستثامرية 

تتطابق  –هاما: يتمثل الفرق بينهام فيام إذا كانت معلمة التعلم أقل أو ٌتساوي الواحد
 Romerٌمطابقة لنموذج  واحلالة الثانية )Arrow )1962احلالة األوىل مع نموذج 

نقوم أوال بدمج هتني املسامهتني ( تعلم ٌتساوي الواحدالذي يفرض معلمة  )1986(
 . )يف إطار مشرتك

  . اإلطار املشرتك1.3

وائد احلجم حول كيفية القضاء عىل ع Arrow-Romerيتم استخدام أفكار            
: خلق املعرفة ٌيمثل جانب اإلنتاج يف االستثامرأن لرتاكم رأس املال بافرتاض املتناقصة 

أكثر. كفاءة يفية اإلنتاج بالرشكة التي تزيد رأسامهلا املادي تتعلم بشكل متزامن ك
هذه التأثريات املوجبة للتجربة عىل اإلنتاجية بالتعلم باملامرسة أو التعلم  ٌتسمى
 ثامر.باالست
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مع بعضها يف إطار املنافسة  وأرس تتفاعلننظر يف اقتصاد مغلق برشكات            
دراج حماولة احلكومة إدخال تأثريات خارجية موجبة لالستثامر. إقا يتم الكاملة، الح

ليكن لدينا N) عدد الرشكات يف االقتصاد N عدد كبري) تعمل يف إطار دالة
للعاملة لكل  وبتكنولوجيا ٌموسعةحجم ثابتة  اإلنتاج النيوكالسيكية ذات عوائد

رشكة i   : 
(9. 14)                                          ,i i iY F K HL  

حيث           iKو iLاملدخالت املتاحة (رأس املال و العاملة) يف كل رشكة  i ،
أما Hستوى التكنولوجيا يف االقتصاد ككل (ال تتضمنٌمتثل م Hمؤرش i ألهنا

كل الرشكات). تستويفيف مشرتكة  F النيوكالسيكية: نواتج حدية  صائصاخل
ٌيفرتض  .Inadaورشوط ثابتة حجم عوائد مدخل،  ومتناقصة لكلموجبة 

 (املوسع للعاملة) لتحقق حالة مستقرة ينمو فيها Harrodمن نوع حيادية  تكنولوجيا
 Hبمعدل خارجي g . 

حول نمو ن أساسيتا نفرضيتا )1986( Romerو )Arrow )1962يضع            
لد صايف االستثامر (إنتاج السلع الرأساملية) بشكل غري مقصود اإلنتاجية: أوال، ٌيوَ 

ا ُيطلق عليه التعلم باملامرسة ) يف عملية اإلنتاج أو مواملدراءاخلربة (الرشكات، العامل 
ا جيعل عملية اإلنتاج نفسها أكثر إنتاجية. الحظ أن التجربة ٌتتيح للمنتجني التعرف م

تزيد املعرفة حول كيفية إنتاج  وهبذه الطريقة، واجلودة عملية اإلنتاج عىل فرص حتسني
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بشكل ُتصبح أكثر  وكيفية تصميمهاالسلع الرأساملية بطريقة فعالة من حيث التكلفة 
تعكس  8حتياجات املستخدمني.اأفضل  وُتلبي بشكلها مع العمل إنتاجية عند دجم

واإلنتاج تى من االستثامر تتأ اإلنتاجيةومكاسب أن املعرفة  Arrowهذه العملية فكرة 
مستوحاة من املشاهدات التجريبية للتأثريات اإلجيابية الكبرية للخربة عىل  وهي صيغة

 Wright 1936 ;Searle( وجماالت أخرىإنتاجية صناعة الطائرات، بناء السفن 

; Rapping 1965 ; Asher 1956 1946(.9هذه النتيجة بشكل قوي من  ويتم دعم
) علمكتقريب للت( الذي وجد ارتباط براءة االخرتاع )Schmookler )1966ل قب

 بشكل وثيق مع االستثامر يف رأس املال املادي. 
ٌيمكن ألي  "سلعة عامة"الفرضية الثانية أن املعرفة املتاحة لدى كل رشكة هي             

املعرفة فوريا  بمجرد اكتشافها تنترشأي ، ل إليها بتكلفة صفريةرشكة أخرى الوصو
عرب االقتصاد ككل. يعني هذا االفرتاض ضمنيا أن تغري مستوى تكنولوجيا H كل

فهي تناسبية مع خمزون رأس لذا لية التعلم الكلية يف االقتصاد عمرشكة يستجيب ل

                                                 
كل آلة جديدة يتم إنتاجها ووضعها يف الخدمة قادرة عىل تغي البيئة التي يحدث فيها اإلنتاج، بحيث " - 8

حفزات جديدة باستمرار   .)Arrow 1962 :158( "يحدث التعلم 
لبناء هيكل  دخال تصميم جديد للطائرة، ُيصبح الوقت الالزمإٌتظهر أنه بعد جتريبية ة ألدل )Arrow )1962ٌيشري  - 9

    بشكل عكيس مع اجلذر التكعيبي لعدد طائرات هذا النموذج الذي سبق إنتاجه. طائرة ثانوية تناسبي
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املال الكيل K ،يتطور خمزون املعرفة (التكنولوجيا) ذاتيا يف االقتصاد  بمعنى آخر
  10ات عن طريق رأس املال املادي.عرب الرشك هبسبب انتشار

 ٌندرجللمعرفة،  واآلثار االنتشاريةإذا مزجنا افرتاضات التعلم باملامرسة            
 H :كدالة متزايدة خلربة املجتمع السابقة ٌممثلة بصايف االستثامر الرتاكمي الكيل 

(9. 15)                              ;0 1
t

n
sH t I ds K t 



     

حيث           nIهو صايف االستثامر وN

i
i

K Kري املعلمة. ٌتش  ستوى مملرونة
: "معلمة التعلم" والتي ٌتسمىصايف االستثامر الرتاكمي العام للتكنولوجيا بالنسبة ل

حالة Arrowيفرتض  1  وRomer حالة  1  يتم إلغاء) 1  ألهنا ٌتولد
 نموا متفجرا أو ناجتا الهنائيا يف الزمن النهائي). 

  . الرشكات 1.1.3

ة مبارشة يف االقتصاد امتالك األرس سلعا رأساملي، افرتضنا RCKيف نموذج           
من املعقول  . عندما نقوم بإدراج مفهوم التعلم باملامرسة، ٌيصبحوتأجريها للرشكات

تلجأ حيث ، رأساملية التي تستخدمهامتالك الرشكات للسلع الإ(يف الواقع) افرتاض 

                                                 
ملال البرشي. هنا متثل نموذجا مماثال يف اهليكل لكن اآلثار االنتشارية تنتج عن طريق رأس ا )Lucas )1988طور  - 10

نشري أن . Lucasلرأس املال البرشي حالة  والتأثريات اخلارجية Romerالتأثريات اخلارجية لرأس املال املادي حالة 
يضعان فرضية قاطعة  Lucasو Romerفكرة التأثريات اخلارجية مألوفة لدى االقتصاديني (كام أرشنا سابقا) لكن 

   فيه الكفاية بحيث تنمو بشكل مستمر عىل مستوى االقتصاد.بوجود تأثريات خارجية قوية بام
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والسندات ومن ألسهم لتمويل استثامراهتا الرأساملية إىل إصدار ابشكل عام الرشكات 
 .والسنداتالثروة املالية لألرس من هذه األسهم  تتشكل ثم

لدينا رشكة             i فإن الرشكة لذا  املنافسة الكاملة لكل األسواق، إطارتعمل يف
متثل املشكلة التي ٌتواجه الرشكة يف اختيار خطط االستثامر . ٌىمعط وأخذة للسعر كام ه

لقيمة احلالية لتدفق السيولة املستقبيلٌتعظم ا واالدخار التي iV ،الرشكة  وعليه ختتار
قيم ,i iI L  :لتعظيم 

  0

0

,

t

sr ds

i i i i iV F K HL wL I dt
 

      
iحتت قيد            i iK I K ُيمثل . wو I األجر احلقيقي و االستثامر االمجايل

عىل الرتتيب؛ srمعدل الفائدة عند الزمن sو  هتالك رأس املال. إن امعدل
األرباح الصافية احلالية يف مشكلة الرشكة يف هذه احلالة مشاهبة متاما ملشكلة تعظيم 

تعظيم الربح  كلاجمال زمني قصري، لذا ٌيمكن وصف حل الرشكة أهنا سلسلة من مش
الثابت. عند أي نقطة زمنية، تسعى الرشكة iتعظيم أرباحها الصافية احلالية: ل 

   ,i i i i iF K HL r K wL     
 ):Eulerتطبيق رشوط الدرجة األوىل (نظرية مما ٌيؤدي ل           

(9. 16)                              
   

 

1

2

, 0

, 0

i
i i

i

i
i i

i

F K HL r
K

F K HL w
L
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) تم افرتاض كل رشكة صغرية بام يكفي بالنسبة لالقتصاد 9 .16وراء املعادلة (           
ككل، حيث يكون تأثري (مسامهة) استثامر كل رشكة فردية ضئيال عىل مستوى 

معوتتعامل التكنولوجيا يف االقتصاد  Hعىل نحو معطى. و طاملا أن F ٌمتجانسة
األول ، فإن املشتقEulerنظرية من الدرجة األوىل وفق  1Fاٌملشتق اجلزئي) 

لـ ,i iF K HL ـلبالنسبة iK (و ٌيمثل الناتج احلدي اخلاص لرأس املال 2F 
 ):9. 16من الدرجة الصفر، و بالتايل ٌيمكن كتابة املعادلة ( تانٌمتجانس

(9. 17)                                        1 ,iF k H r    
i/حيث            i ik K L. وألن F11دالة نيوكالسيكية فإن 0F لةوتكون املعاد 

) حمددة فقط بـ9. 17( ik) رأس املال  نصيب الفرد من يكون) 9. 17. من املعادلة
(ليكنهو نفسه لكل الرشكات  k.( 

  . األرس 2.1.3

ونمو مع عرض عاملة غري مرن  RCKنموذج كيتم وصف قطاع األرس متاما            
ثابت سكاين 0n  ختتار األرس دالة منفعة من نوع .CRRA ذات املعلمة 0  ،

زمني ثابت دل تفضيلومع 0  ،:أما قيد املورد فٌيعطى من الشكل التايل 
 x r n x w c    

حيث            x :نصيب الفرد من األصول. ُيعطى رشط العرضية 
    lim 0r n t

t
x t  


 



       اذج النمو االقتصادي    548
 

 

صيب الفرد من االستهالك ينمو وفق االدخار أن ن-تعني خطط االستهالك            
 ملعادلة التالية: ا

 1c r
c




 
 

حكومي، ُيصبح لوبدون تدخيف ظل اقتصاد مغلق              xٌمساويا /K L. 
  . التوازن3.1.3

Nا يعني أنتقوم كل الرشكات بنفس اخليارات ميف التوازن،            

i
i

K K و 
N

i
i

L Lحيث Kو Lميات رأس املال و العاملة املتاحة يف االقتصاد ككل. ك
 :وألن

N N N

i i i i
i i i
K k L k L kL     

ةفإن كثافة رأس املال املختار            ik:من قبل كل الرشكات تستويف 

(9. 18)                                
1,2,....,

i
Kk k k
L

i N

  


 

 ) لتحديد معدل الفائدة التوازين: 9. 17نستخدم املعادلة (           
(9. 19)                                     1 ,r F k H    

 اإلنتاج الكيل من الشكل:  وُتصبح دالة            
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(9. 20)     
   

       

, ,

, , , ,

N N N N

i i i i i i
i i i i

N

i
i

Y Y y L F k H L F k H L

F k H L F k H L F K HL F K K L

   

   

   


 

Arrow  . حالة2.3 1  
عندما تستويف معلمة التعلم الرشط Arrowتتحقق حالة             0 1 كر . نذ

مع تقدم تكنولوجي  RCKمشاهبة متاما لنموذج  Arrowأن طريقة حتليل نموذج 
 ٌيعطى نصيب العامل الفعيل من رأس املال عىل وجه خاص، خارجي /k K HL 
و الناتج /y Y HL  : 

(9. 21)                   
     ,

,1

0, 0

F K HL
y F k f k

HL
f f

  

 

 

 
 

 ): 9. 19ٌيمكن إعادة كتابة املعادلة (            
(9. 22)                                      r f k    

  ديناميكية النموذج  .1.2.3

من التعريف             /k K HL:لدينا ، 

   

 

1 1

1

k K H L K K n
K H L K Kk

K Y C Kn n
K K
y c k n

k
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حيث            / /c C HL c H  برضب املعادلة بـ . k :نجد 
(9. 23)                           1 1k f k c n k         

    
أن معدل نمو  Keynes-Ramsey)، تعني قاعدة 9 .22ملعادلة (اوفق             

 االستهالك ُيساوي: 
(9. 24)                                   1c f k

c
 


  
   

لعلم أنمع ا            /c c H :لدينا ، 

      1

c c H c K c Y C K
c c H c K c K
c y c k f k y c k
c k k

 

    


 
     

         

     

       

 

برضب املعادلة بـ              c:نجد 
(9. 25)                      1c f k y c k c

k
  


        

      
ُيظهر ، يف املقابل ) تطور االقتصاد عرب الزمن9. 25) و (9. 23ُحتدد املعادلتان (             
جياد خطإخمطط املرحلة: ٌيمكن  )9. 1(الشكل  0k 9 .23( من املعادلة:( 

(9. 26)                  0
1
nk c f k k


 
      
    

مع افرتاض             /1 0n   نفس اليشء بالنسبة خلط . 0c  : 
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(9. 27)          
    

 

0 kc c f k k f k

k cc f k k
c

  





      

  

   

  
 

قبل حتديد ميل خط            0c ، نظر يف احلالة املستقرةن ,k c   : يف احلالة
املستقرة، ُتصبح kو c معدل نمو وعليه ٌيساويثابتتني Kو C : 

                                  
1

C K H Kn n
C K H K
C K n
C K





    

 


   

  

صيب الفرد من االستهالك ٌمساويا إذن يف احلالة املستقرة، ُيصبح معدل نمو ن            
 معدل التقدم التكنولوجي: 

(9. 28)                            
1 1 c

c C n nn n
c C

 
 


           

  

(9. 29)                             
1 c

H K n
H K

 




 
     

   
) قيم9. 24يف احلالة املستقرة، تستويف املعادلة (            kو r: 

(9. 30)                         
 

1c

cr f k
c

n
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حلدي اخلاص لرأس املال لضامن وجود حالة مستقرة، نفرتض أن الناتج ا           
 :"كثافة رأس املال "حساس بام فيه الكفاية لنصيب العامل الفعيل من رأس املال أو 

                                    
0

lim lim
1k k

nf k f k  
 

  
 

                  )A1( 
يف التوازن العام                   x t k t k t H t  حيث ينمو  tH t   يف احلالة

 ُيكتب رشط العرضية:لذا )، 9. 29ملعادلة (ااملستقرة وفق 
 lim 0cr n t

t
k    


  

 ليتحقق هذا الرشط، البد أن:             
(9. 31)                                 

1c
nr n


   


  
 ) ٌيساوي هذا: 9. 30( وبالنظر للمعادلة           

                                                 1
1
nn  


 


                                              )A2( 
للحصول عىل ميل خط            0c  ،) 9. 27نقوم باشتقاق املعادلة :( 

(9. 32)          1 1
c c

f kc f k k f k
k

   
  

         
   

     

0fألن            قع اجلانب األيمن هلذه . عىل القرب من احلالة املستقرة ٌيمكن تو
 :الصيغة
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(9. 33)     
 

 

1 1
1 1

1 0
1

c c c
n nf k

nn

      
   

 


           
 

   





 

) نستنتج أن9. 32بدمج هذه املعادلة باملعادلة (             / 0c k    عند القرب .
من احلالة املستقرة ُيصبح   / / 0c k c k         ،خط وعليه فإن 0c  ذو

 . )9. 1( ظهره الشكلميل ٌموجب كام يٌ 

 
وذج ). مخطط9. 1الشكل (  .Arrow املرحلة يف 
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لكن ال يزال يتعني علينا طرح السؤال التايل: عند القرب من احلالة املستقرة، أي            
منحنى ٌيظهر ميال أكثر 0c أو 0k ٌيعطى ميل خط ؟ 0k  ٌساوم: 

  /1f k n     
 ستقرة:يف احلالة امل والذي ٌيصبح) 9. 26من املعادلة (         

   1 0, /cf k c k 


          
خطيكون              0c  ويقطع خطأكثر ميال 0k  وملرة واحدةمن األسفل 

) تضمن وجود قيمةA1فقط. الحظ أن الفرضية ( 0k  ) 9. 30تستويف املعادلة( ،
هناك قيمة) 9. 1(كام ُيشري الشكل  يف املقابل 0k


 يتساوى فيها صايف الناتج

 الة املستقرة: احلدي اخلاص لرأس املال بمعدل نمو الناتج الكيل يف احل

(9. 34)               
  1

1

Y H L nf k n
Y H L

n







     

                 




  

 

ظل خط            0k عند k k
 و أفقيايكون k k

  .كام ٌيظهره الشكل
أنالبد اإلشارة  kال ٌمتثل القاعدة الذهبية لكثافة رأس املال (ليكن GRk أين(

يف احلالة  يتساوى فيه صايف الناتج احلدي االجتامعي بمعدل نمو الناتج الكيل
إذا ٌوجد: املستقرة GRkسيكون أكرب من k لرؤية  .)9. 1(كام ُيشري إليه الشكل

 ): 9. 20ذلك، نقوم باشتقاق صيغة الناتج احلدي االجتامعي لرأس املال من املعادلة (
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1 1
1 2 2

1 1
1

1

Y F F K L f k F K L K
K
f k F F K K f k f k K L f k K K

f k kf k
f k f k K L f k f k f k

k

 





 

 

 

 

 



       


         


       



   

  
    

1مع العلم أن            1/k K K L K L   و   / 0f k k f k    كام هو.
  التأثريات االجيابية الناتج احلدي االجتامعي أكرب من نظريه اخلاص.جتعل متوقع، 

 ٌيمكننا كتابة:

     
1

f kY f k
K k

    





 
           /Y K ي دالة متناقصة يفه kألن f k و  /f k k متناقصني يف  k ،

ٌمتثل كثافة رأس املال يف القاعدة الذهبية و GRk :كثافة رأس املال التي تستويف 

     
1

GR GR GR
GR

GR

f k k f k Y nf k
Yk

 


  
       

   
 

لضامن وجود             GRk ، يتم تعزيز اجلانب األيمن من)A1 ( :باالفرتاض التايل 

                                    
lim

1k

f k kf k nf k
k

 


 
   

 
 



  
                   )A3( 

0fو) A1(هذا االفرتاض مع            وجودُيشري ل GRk وبالنظر لـ، وفقطوحيد 
)A2( يضمن هذا أن 0 GRk k k

   سابقا كام ٌيظهره الشكل. 
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  ستقرارية النموذج . ا2.2.3

. 23املعادلتني ( جتاه حركة املتغريات ٌحمددة وفقال) 9. 1(ُتشري أسهم الشكل             

حيتوي النظام ، حيث "قطة الرسجن"كـ): ٌيمكننا رؤية احلالة املستقرة 9 .25) و (9
الديناميكي عىل متغري واحد k ٌحمدد مسبقا و متغري القفز هو c ، ال يكون لذا

مسار الرسج موازيا خلط 0c  ٌجد. إذا و  0 0k ) فإن ،iعند قيمة أولية لـ ( 
  0cٌتوجد نقطة يتقاطع عندها اخلط األفقي  0k k ) ،بمسار الرسجii عرب (

الذي  وهو املسار حو احلالة املستقرةالزمن يتحرك االقتصاد عىل مسار الرسج ن
 رشط العرضية. ذلكيف  كل رشوط التوازن العام بام يستويف

عىل املدى الطويل، تنمو            cو  /y Y L yH f k H    بمعدل ٌمساو
 /1n  فقط إذا كان موجبةوتكون 0n  يعني هذا املثال عىل النمو .

توليده  الداخيل ضمنيا أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج عىل املدى الطويل يتم
-Solowونموذج  RCKعرب ميكانزمات داخلية (التعلم) يف النموذج (عكس نموذج 

Swan  .(بتقدم تكنولوجي خارجي 
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  ن من النمو الداخيلا. نوع3.2.3

 Full النمو الداخيل الكامل"من املفيد التمييز بني نوعني من النمو الداخيل:            

Endogenous Growth" و موجبة لنصيب ما يتم توليد معدالت نمالذي حيدث عند
نمو أي عامل خارجي (عىل سبيل املثال نمو خارجي للقوى الفرد دون احلاجة ل

 Semiالنمو شبه الداخيل "و ، كام سنراه الحقا Romer وهي حالة العاملة)

Endogenous Growth"  الذي يتحقق إذا كان هناك نمو داخيل لكن ال ٌيمكن
دى الطويل دون نمو أي عامل خارجي (عىل سبيل املثال نمو احلفاظ عليه عىل امل

للتعلم باملامرسة أن النمو ذو  Arrowالقوى العاملة). بشكل واضح، ٌيظهر نموذج 
ذلك أن معلمة التعلم ُتساوي والسبب يف "شبه داخيل"طابع  1  ،ما يعني 
 انإذا ك ونتيجة لذلكلرأس املال عىل املستوى الكيل  متناقصةحجم عوائد  0n  

عىل وفقط نحصل / 0c c ا يعني أنيف املدى الطويل م / 0n      . 
تظهر أمهية النمو السكاين من حقيقة أنه رغم حدوث تناقص عوائد احلجم             

لرأس املال عىل املستوى الكيل إال أن هناك تزايد عوائد احلجم لكل من رأس املال 
د تزايد ووجبة العمل). لتحقق ذلك، البد من وجود نمو سكاين (أو قو: والعمل معا

عوائد احلجم لـ Kو L معا، فإن نمو قوى العاملة ال ٌيعوض انخفاض الناتج
 احلدي لرأس املال الكيل فحسب (هذا الدور التوازين يعكس العالقة التكميلية بني

 Kو L  .بل ٌيدعم أيضا النمو املستديم لإلنتاجية عرب آلية التعلم ،( 
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يل لدينانمو شبه داخيف حالة              2/ / 1 0n n     لكل 0n ا م
يعني وجود معدل نمو مرتفع لنصيب الفرد عىل املدى الطويل عندما يكون 0n  .

الحظ أيضا يف حالة النمو شبه الداخيل ال ٌتصبح معلامت التفضيل الزمني مهمة 
لتحقيق نمو عىل املدى الطويل ( / / 0         ( كام ٌتشري إليه املعادلة

معلمة التعلم"بـ  يرتبط معدل النمو عىل املدى الطويلألن ) 9. 28( "  النمو "و
السكاين n"  فقط. مع ذلك، مثله مثل نموذجRCK ٌتصبح معلامت التفضيل هامة ،

 ) أن9 .30يف حتديد مستوى مسار النمو حيث ٌتظهر املعادلة ( / 0k    أي كلام
كان منخفضا ارتفع k و  f k y  ال ٌمتارس سياسات الرضيبة ، لذا

ٌمتارس تأثريات املستوى عىل املدى النمو عىل املدى الطويل لكنها  والدعم تأثريات
 القصري.  

Romer  حالة.3.3 1, 0n   
الة خاصة يكون فيهاننظر اآلن حل             1 النظر إليها كتجربة ألن  والتي ينبغي

بالنسبة  واقعيةوغري قيمة الواحد التي تأخذها معلمة التعلم هي قيمة عالية 
. أكثر من ذلك، بدجمها معللمراقبني 0n تقودنا قيمة 1 عدل نمو متزايد مل

يتسق مع التاريخ االقتصادي للعامل الصناعي خالل  والذي اللنصيب الفرد إىل األبد 
قيد دراجإأكثر من قرن. إللغاء معدل نمو متزايد لألبد، البد من  0n   أنظر يف)
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 ويف نفسآلن نموذج بسيط للغاية ا لدينا ُيصبحل احلجم)العنرص اخلاص بتأثريات 
 ئج مذهلة (ربام سامهت كلتا احلالتني يف شعبيته). الوقت ٌيقدم لنا نتا

أوال مع            1 نحصل عىل H K ، الفائدة التوازين وفق  سعروٌيعطى
 ): 9. 18ملعادلة (ا

   1 1, 1,ir F k K F L r      
قمنا بقسمة           1 ,iF k Kعىل/k K Lأخرى نظرية  واستخدمنا مرةEuler .

القيمة األولية ومستقل عنالبداية  نذسعر الفائدة التوازين م ثباتالحظ   0K .
من جانب آخر، ُيمثل 1F  مسامهة والذي ٌهيملالناتج احلدي اخلاص لرأس املال 

 ikيف Kالكلية. ويف املعرفة 
نستبدل            H بـ K) إنتاج الرشكة ونكتب دالة) 9 .14يف املعادلة i: 

(9. 35)                                   ,i i iY F K KL  
إذا كان            Kو iLيفصة متناقحجم ئد ن، ٌتواجه كل رشكة عوااثابت iK 

إذا قامت كل رشكة بتوسيع حجم، لكن كيينموذج النمو النيوكالسكمتاما  iK 
سريتفع K بشكل متصل و خيلق آثارا انتشارية ترفع إنتاجية كل الرشكات. عالوة

) متجانسة من الدرجة األوىل يف9. 35عىل ذلك، ٌتعترب املعادلة ( iKو Kلكل 
 iL ،عندما : املستوى االجتامعي رأس املال عىلحتمل عوائد حجم ثابتة للذا معطى
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يتوسع iKو Kمعا من أجل iL ،االجتامعية ؤدي هذا الثبات يف العوائد يٌ ثابت
 11نمو داخيل.حداث لرأس املال إل

ألن املعرفة ذو طبيعة غري  "طبيعية"يبدو افرتاض وجود آثار انتشارية فكرة              
رشكات أخرى من متنافس عليها: إذا استخدمت رشكة فكرة ما فإهنا ال متنع 

استخدامها. من جهة أخرى، لدى الرشكات حوافز (دوافع) للحفاظ عىل رسية 
مكتشفاهتا كفرض محاية براءات االخرتاع، لذا تترسب املعرفة حول حتسينات 

يف االقتصاد  تنافسية لبعض الوقت. بمزايا حيتفظ املبتكرونواإلنتاجية تدرجييا 
اإلنفاق عىل أنشطة كية لتحفيز االستثامرات التنافيس الالمركزي هذه امليزة رضور

تستهدف خلق االكتشافات، لكن يف املقابل ال ٌيمكن وصف  والتطوير التيالبحث 
هذا التفاعل بني الرشكات يف إطار السوق التنافيس يف نموذج املنافسة الكاملة (يتم 

ذا الفصل، نضع النظر يف املناهج البديلة يف اجلزء اخلاص بنامذج اجليل الثاين). يف ه
وأن أن كل االكتشافات ٌتولد كنتيجة غري مقصودة من االستثامر  تدعيفرضية حمددة 

هذا االفرتاض  – مشرتك)االكتشافات ُتصبح مبارشة متاحة للجميع (بشكل  هذه

                                                 
الذي افرتض  )1962( Frankel) رأيناه سابقا يف نموذج 9 .35لمعادلة (املؤدي ل )Romer )1986جوهر حتليل  - 11

ل رشكة. أن عامل اإلنتاجية يف االقتصاد ككل (سامه ٌمَعدل التطور) ٌيساوي جمموع خمزون رأس املال املستخدم من قبل ك
  طبيعة اآلثار االنتشارية أو بعبارة أخرى مل ٌيركز عىل دور املعرفة. Frankelمع ذلك، مل ٌحيدد 
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 Paretoيسمح لنا باحلفاظ عىل إطار املنافسة الكاملة رغم أن النتائج ال تتضمن أمثلية 
 كام سنراه الحقا. 

 ُتصبح دالة اإلنتاج الكيل كاآليت:           
(9. 36)                      , 1,Y F K KL F L K f L K    

مع            Lٌيعطى ثابتا و  /f L Y K ٌمتثل دالة الناتج املتوسط لرأس املال
)  0f L  و  0f L الحظ أن الناتج املتوسط ٌمستقل عن .( K ألن التعلم

هذا الناتج قابل ، لكن يف املاملتناقصة ٌتلغي ميل العوائد والتأثريات االنتشاريةباملامرسة 
حجم القوى العاملةمع املتوسط متزايد  L– ظهور اخلاصية غري املعتادة ٌتؤدي ل هذه

 12التي سنناقشها الحقا. "Effects Scaleتأثريات احلجم "
 يف هذه احلالة، ت خطية يف خمزون رأس املال الكيلالحظ أن دالة اإلنتاج أصبح           

واستبداهلا لدالة اإلنتاج النيوكالسيكية  تناقصةامليتم التخيل عن فرضية عوائد احلجم 
 AKفئة نامذج أيضا ل Romerما يعني انتامء نموذج لرأس املال، الثابتة عوائد احلجم ب

ن عرب الزمن مهام ااملال إىل الناتج ثابت ونسبة رأسحيث ُيصبح معدل الفائدة التوازين 
من نوع  Romerل نموذج كانت الرشوط األولية. البد من اإلشارة أن طريقة حتلي

                                                 
إذا كانت دالة اإلنتاج من الشكل - 12 ,Y F K KL ، ٌيمكن كتابة الناتج املتوسط لرأس املال عىل شكل

   / 1,Y K F L f L  ، عن الناتج احلدي اخلاص لرأس املال: عليه ٌيمكن التعبريو   

       1 1, 1,iF k K F L f L Lf L   
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AK نموذج  املتناقصة ختتلف عن تلك التي رأيناها يف حالة نموذج عوائد احلجم)
Arrow.( 

  . ديناميكية النموذج1.3.3

 الشكل التايل: Keynes-Ramseyتأخذ قاعدة            
(9. 37)                             1

1 1,c F L
c

  


   
  

تكون ثابتة أيضا منذ البداية (طاملا أن           Lلضامن نمو موجب البد من ثابت .(
 حتقق الرشط التايل: 

                                                                             1 1,F L                           )A1’( 
 )، نفرتض أن:ووجود توازنمنفعة حمدودة ( ولضامن دالة           

                                                                  1    
 :وبالتايل            

                                                                        r                                  )A2’(  
 ) نحصل عىل: 9. 37بحل املعادلة التفاضلية اخلطية (            

(9. 38)                                   0 tc t c    
حيث             0cغري معلوم (ألن c ليس متغريا ٌحمددا مسبقا)، لذا ينبغي اجياده

 بتطبيق رشط العرضية: 
   lim lim 0rt rt

t t
x t k t 

 
   

 أوال ٌيعطى قيد املورد الكيل يف االقتصاد كاآليت:             
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 1,K Y cL K F L K cL K       
 الفرد:  وبداللة نصيب            

(9. 39)                          1, 0 tk F L k c     
   

أن تكونالبد يف هذه املعادلة              1, 0F L     . لفهم ذلك، الحظ من
 أن: )’A2(الرشط 

      1

2

1, 1, 1, (1, )
(1, ) 0

F L F L r F L F L
F L L

       






 
وجدنا املعادلة األوىل باستبدال          rبـ 1 1,F L واستخدمنا نظرية Euler 

تنص أنه إذا كانتالتي  Fمتجانسة من الدرجة األوىل فإن: 
       1 2 11, 1, 1, 1,F L F L F L L F L     

 ٌيعطى حل املعادلة التفاضلية اخلطية العامة من الشكل ).’A1( وفق           
    htx t ax t c  معh a :كاآليت 

(9. 40)                  0 at htc cx t x
a h a h

      
   

 ) هو:9 .39حل املعادلة (           

(9. 41)    
     

 
  

 
 

1,0
0

1,

0
1,

F L t

t

c
k t k

F L

c
F L





 

 

 
     


 




           

 نتحقق من استيفاءها رشط العرضية:             
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1,

1,

0 0
0

1, 1,

0
0

1,

F L r r trt t

F L r t

c c
k t k

F L F L

c
k

F L

 



   

 

  

 

 
        

 
     

  



 

ألن             r وفق)A1’،( لكن   1 1, 1,r F L F L    فإن رشط
 العرضية يتحقق فقط إذا: 

      0 1, 0c F L k    
إذا كانت             0cم ويتون هناك إفراط يف االدخار أقل من هذه القيمة سيك

رشط العرضية ( انتهاك  rtx t  معtطاملا أن   x t k t( ، أما إذا
كانت  0c ويتم انتهاكأكرب من هذه القيمة سيكون هناك إفراط يف االستهالك 

رشط العرضية(  rtx t  معt.( 
 ) نحصل عىل: 9. 41بدجمها بام ٌيساوهيا يف املعادلة (           

   
   0

0
1,

t tc
k t k

F L
 

 
 

 
  

ينمو           kبنفس معدل النمو الثابت لـ cمنذ البداية (و y ،(ليه يقعوع 
ال ٌتوجد ديناميكية انتقالية). يف الواقع، ٌيمثل املسار التوازين منذ البداية ( النظام يف

وجب دون حالة النمو الداخيل الكامل ألن معدل نمو نصيب الفرد م Romerنموذج 
لرأس  املتناقصةذلك غياب عوائد احلجم  والسبب يفنمو أي عامل خارجي احلاجة ل

ٌيوفر لنا هذا النموذج أول ، لذا فرتاض قيمة عالية ملعلمة التعلماملال الكيل نظرا ال
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مثال عىل التغري التكنولوجي الداخيل: تتطور تكنولوجيا االقتصاد H K ذاتيا
ذايت التحديد رغم أن  ياقتصادنمو  والنتيجة معدلاستثامر الرشكات، قرارات نتيجة 

تقنيات عىل لحصول لو مر بشكل هادف يف أنشطة البحث أأيا من الرشكات ال تستث
 ثل هذه القيمة العاليةُتشري األدلة التجريبية لضعف األسس املنطقية مللكن ، جديدة

النتائج: عند  صالبة. عيب آخر هلذه النسخة من نموذج التعلم هو عدم ملعلمة التعلم
قيمة الة أقل قليال من الواحد نرجع حلArrow نألمتضائال  وُيصبح النمو 

 0n  ،أما مع بقليل من الواحد سيشهد النمو انفجارا (ناتج الهنائي يف  أكرب
 الزمن النهائي). 

Romer ُمتثل حالة              1 "يفرض أوال، باملعنى املزدوج:  "حافة السكني
. ثانيا، ُتؤدي القيمة املفروضة قيمة معينة ملعلمة ٌيمكن أن تأخذ أي قيمة ضمن جمال

ٌتسبب سلوكا  "نسامت الشعر"يف مسافة بني  نتائج غري قوية ألن القيم التي تقعل
 خمتلفا نوعيا للنظام الديناميكي.

وذج Pareto . عدم أمثلية2.3.3  Romer يف 
 لدينا AKمن نوع  Romerيف نموذج             / / 0         ني ا يع، م

ر الزمني لنصيب الفرد عىل معدل النمو و كذا عىل مستوى املسامعلامت التفضيل  تأثري
 الطويل وٌمتارس السياسة الرضيبية و املالية تأثريات النمو عىل املدى  ، أيمن الناتج

وجود تأثريات خارجية موجبة لالستثامر اخلاص يف هذه لهناك حافز لتدخل احلكومة 
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احلالة (هذا احلافز موجود سواءا أخذ 1 أو 1  يف املقابل، بوجود .(
أمثلية "من نوع التأثريات اخلارجية ليس مفاجئا أن التوازن الالمركزي ليس 

Pareto" –  لرؤية ذلك، نتبع الطريقة املعتادة بمقارنة احلل الالمركزي مع نتائج
 مشكلة املخطط االجتامعي.

ٌيواجه املخطط االجتامعي دالة اإلنتاج الكيل             1,Y F L K أو بداللة نصيب
الفرد 1,y F L k ،يف اختيار مستوى االستهالك الذي ٌيعظم دالة  وتتمثل مشكلته

 التالية: املنفعة 

(9. 42)                               
 

1

0

1
1

.
1,

tcU dt

s t
k F L k c k








 





  

 


 

 كاآليت: Hamiltonٌيعطى حل            
 

1 1 1,
1
cH F L k c k



 


 
     

 
 نحصل عىل رشوط التعظيم من الدرجة األوىل:          

(9. 43)                             0H c c
c

  


 
      

(9. 44)                                1,H F L v
k

   



         
(9. 45)                                   lim 0t

t
k t t  
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) نحصل عىل 9. 44املعادلة ( ودجمها يف) لوغاريتميا 9. 43بمفاضلة املعادلة (            
 للٌمخطط االجتامعي:  Keynes-Ramseyقاعدة 

(9. 46)                                1 1, SP
c F L
c

  


   
  

ٌحيدد املخطط االجتامعي معدل نمو االستهالك ارتباطا بالناتج املتوسط لرأس            
املال 1,F Lأن معدل النمو مرتبط 9. 37لمعادلة (لركزي ، بينام ٌيظهر احلل الالم (

بالناتج احلدي اخلاص 1 1,F Lو SP .  بسبب دمج املخطط االجتامعي
لتأثريات التعلم عىل مستوى االقتصاد الكيل اٌملصاحب لالستثامر الرأساميل، يأخذ 
املخطط االجتامعي بعني االعتبار أن الناتج احلدي االجتامعي أكرب من الناتج احلدي 

اخلاص لرأس املال    1/ 1, 1,y k F L F L   .13 
بتعويض ميل  واآلثار االنتشاريةيف النموذج احلايل، تقوم عملية التعلم باملامرسة            

العوائد ثابتة عىل  وعليه تكونتناقص عوائد احلجم الذي ٌيواجهه اٌملنتج الفردي، 
لناتج احلديااالجتامعي ٌمساويا  والناتج احلدياملستوى االجتامعي  1 1,F L .

تج املتوسط االجتامعي ٌحمَددا ملعدل النمو يف بتدخيل اآلثار االنتشارية، ُيصبح النا
عدل نمو منخفض ) ُيشري مل9 .37)، أما احلل الالمركزي يف املعادلة (9 .46املعادلة (

                                                 
خزون رأس رأساميل سٌيضاف ملعىل عكس الرشكة الفردية، ٌيدرك املخطط االجتامعي أنه برفع كل رشكة ملخزوهنا ال - 13

جتامعي بتدخيل اآلثار رفع إنتاجية كل الرشكات يف االقتصاد. بعبارة أخرى، يقوم املخطط اال وسٌيسهم يفاملال الكيل 
  االنتشارية للمعرفة عرب الرشكات.
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بسبب عدم إدراج املنتجني األفراد هلذه اآلثار االنتشارية ألن قراراهتم مبنية عىل الناتج 
 احلدي االجتامعي. ستوى الناتجملاحلدي اخلاص لرأس املال الذي ال يصل 

 :)’A2(لضامن حمدودية املنفعة الزمنية، البد من حتقق الرشط            
                                                                                            1 SP  )A2’’( 

إلجياد املسار الزمني لـ              k tناميكي ، ٌيمكن كتابة قيد املورد الكيل الدي
 ):)9. 39((املعادلة 

   1, 0 SPtk F L k c     
  

 ) نحصل عىل: 9. 40حلل العام للصيغة (اوفق             

(9. 47) 
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عىل احلل األمثيل ملسار لنحص )،9. 44ملعادلة (ا بناءا عىل             :الزمني 
     1,0 F L tt          

 ) كاآليت: )9. 45(ُيصبح رشط العرضية (املعادلة              
(9. 48)                                  1,lim 0F L t

t
k t    


  

ستيفاء هذا الرشط، نرضبال             k t) بـ )9. 47من املعادلة 1,F L t   : 
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)9.45واملعادلة ( )’’A2( وفق           1,SP SP F L       يتحقق الرشط
 :وفقط) إذا 9. 48(

(9. 49)       0 1, 0SPc F L k     
 ) نجد: 9 .47باستبداهلا يف املعادلة (          

   
   0

0
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SP SPt t

SP

c
k t k

F L
 

 
 

 
  

ينمو            kل النمو الثابت لـبنفس معد cمنذ البداية (و y( ،وعليه يقع 
ال ٌتوجد املسار التوازين منذ البداية ( النظام يف إطار حل املخطط االجتامعي يف

 ديناميكية انتقالية).
 Cobb-Douglas . مثال دالة إنتاج من نوع3.3.3
، فإن ناتج Cobb-Douglas) شكل 9. 35ملعادلة (اإذا أخذت دالة اإلنتاج وفق             

كل رشكة iقٌيعطى وف : 
(9. 50)                                      1i i iY A K KL   

i/استبدلنا إذا           i iy Y L،/i i ik K Lو/k K Lوضع معiy yوik k 
 عىل الناتج احلدي لرأس املال: نحصل 
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(9. 51)                                        1y f L AL
k

   
 ) تستويف9. 51): الحظ أن املعادلة (9 .36عادلة (املخاصة من  وهي حالة            

أنالتي تنص اخلاصية العامة  /y kعن ةمستقل kيف ةومتزايد L . 
) 9. 50ٌيمكن حتديد الناتج احلدي اخلاص لرأس املال بمفاضلة املعادلة (            

لـبالنسبة  iKمع بقاء Kو Lثابتني. إذا استبدلناik k:فإن النتيجة هي 
(9. 52)                                    1i

i

y A L
k

 



 

خاصة للصيغة وهي حالة             1 1,F L) تستويف  )9. 52: الحظ أن املعادلة
أن الناتج احلدي اخلاص مستقل عناخلاصية العامة القائلة  kومتزايد يف L و أقل
 ).9. 51ملعادلة (امن الناتج احلدي وفق 

) نجد معدل النمو يف إطار احلل 9 .37) يف املعادلة (9 .52إذا استبدلنا املعادلة (           
 الالمركزي: 

(9. 53)                             11c A L
c

   


   
  

) نحصل عىل معدل النمو يف 9. 46) يف املعادلة (9. 51املعادلة ( وإذا استبدلنا           
 إطار حل املخطط: 

(9. 54)                               11
SP

c AL
c

  


   
  

نأل           1 معدل النمو املخطط. ، ُيصبح معدل النمو الالمركزي أقل من 
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ات الحجم 4.3.3   . تأث

زيادة قوى العاملةأن ٌيظهر النموذج تأثريات احلجم بمعنى             Lريفع معدل س
املخطط  ويف إطار )9 .37ملعادلة (االفرد يف االقتصاد الالمركزي وفق نمو نصيب 

هذه النتائج تأثريات موجبة لـ). تعكس 9 .46ملعادلة (ااالجتامعي وفق  L عىل
املال عىل الرتتيب. أكثر من ذلك، إذا نمت  واالجتامعي لرأسالناتج احلدي اخلاص 

  14القوى العاملة عرب الزمن سينمو نصيب الفرد عرب الزمن أيضا.
إذا حددنا            Lبعدد  ابلدانالقتصاد فمن املتوقع أن العاملة يف ا أنه امجايل القوى

التجريبية لعدد كبري  األدلةأن إال تحقيق نمو أرسع يف نصيب الفرد، عامل أكثر متيل ل
ضعيف باحلجم السكاين لبلد  من البلدان ُتظهر ارتباط معدل نمو نصيب الفرد بشكل

 ال تتفق هذه النتائج مع وجود تأثريات حجم البلد.لذا ما، 
يرتبط متغري احلجم لآلثار االنتشارية أالمن املمكن             Lقاييس بشكل وثيق بامل

ٌيمكن أن يكون حجم اآلثار االنتشارية  عىل سبيل املثال، اٌملجمعة عىل مستوى البلد
ن بلدان كبريا من حجم االقتصاد الكيل إذا استفاد املنتجون من املعرفة املرتاكمة م

حائز عىل جائزة نوبل يف ( )Michael Kremer )1993أخرى. يف هذا اإلطار، يرى 
وقدم أن متغري احلجم الصحيح ٌيمكن أن يكون سكان العامل ) 2019االقتصاد عام 

                                                 
تعني هذه النتيجة أن - 14 /y yو /k kلن يتساوى مع معدل نمو /c cيف بيئة ينمو فيها Lإذا ارتفع . 

 L ،انتهاك رشط حمدودية املنفعة وفق  يتمبدرجة كافية)A2’( إذا كان 1 .  
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األدلة من تاريخ البرشية طويل املدى عىل وجود ارتباط موجب بني سكان  بعض
إذا اقترص النقل احلر لألفكار فقط عىل القرب  بشكل بديل، لكن ونمو اإلنتاجيةالعامل 

: من اقتصاد بلد األم صناعة) سيكون احلجم املالئم أصغر(سواءا جغرافيا أو بداللة ال
صعب اختبار هذا وتٌ هذه التحذيرات اآلثار التجريبية لنامذج اآلثار االنتشارية تطمس 

 بيانات االقتصاد الكيل.النموذج وفق 
 املامرسة و آثارنموذج يفرتض وجود التعلم با منتقاق تأثريات احلجم قمنا باش           

انتشارية للمعرفة، ختلق هذه العوامل تأثريات احلجم عىل معدل النمو ألهنا ٌتطبق 
عوائد ثابتة يف Kو عوائد متزايدة يف Kو L عىل املستوى االجتامعي، و ٌيمكن

ة حالة خاصة عندما ٌتطبق عوائد املامرسة و اآلثار االنتشاريأن ٌمتثل نامذج التعلم ب
ثابتة للعواملحجم  iKو iL من قبل رشكة ما. لكن إذا تم تطبيق عوائد حجم

 هكاملة ألنمتزايدة عىل مستوى الرشكة، ال ُيصبح النموذج متوافقا مع إطار املنافسة ال
صاديات احلجم. نقوم دافع للنمو بشكل أكرب لالستفادة من اقتالرشكات ُيصبح لدى 

 بإمهال هذه النتيجة بافرتاض اعتامد تكنولوجيا رشكة ما عىل خمزون رأس املال الكيل
 K ،تسمح لنا هذه ، أين سامهة كل رشكة عىل املستوى الكيلجتاهل م وأن يتم

الفكرة باحلفاظ عىل فرضية املنافسة الكاملة لكنها يف الوقت نفسه تعني أن التوازن 
 .Paretoمن نوع أمثلية التنافيس ليس 
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العنرص ديحتدلتغلب عىل تأثريات احلجم هو افرتاض احدى طرق إ            H يف
مال االقتصادنصيب الفرد من رأس ) وفق 9. 35املعادلة ( /K L بدال من خمزون

رأس املال Kتم استخدامها يف نموذج  وهي خاصيةFrankel )1962(  دون لكن
 حتليل مفصل. 

اذج التعلم ب .4 رسةحدود    امل

تكنولوجي ٌحمدد تغري ج النيوكالسيكي يتعامل مع معدل رأينا سابقا أن النموذ            
أن التغري يدعي هناك سبب وجيه من قبل قوى غري اقتصادية، لكن خارجيا 

التكنولوجي يعتمد عىل القرارات االقتصادية ألهنا تتأتى من االبتكارات الصناعية 
اعية وراء الربح، متويل العلوم، تراكم رأس املال البرشي التي ختلقها الرشكات الس

 إدراج التكنولوجيا كمتغري ذايتمن  كان البد، لذلك األنشطة االقتصادية وغريها من
يف النظام االقتصادي، و يف املقابل جيب أن تأخذ نظريات النمو هذه الذاتية يف  ٌحمدد

لذي ٌحيدد معدل النمو عىل املدى احلسبان خاصة و أن معدل التقدم التكنولوجي هو ا
 الطويل.

إن دمج التكنولوجيا الداخلية يف نظرية النمو يدفعنا للتعامل مع ظاهرة صعبة             
فكار التي تكمن لطبيعة غري متنافس عليها لأل عوائد احلجم املتزايدة بالنظر لمتمثلة يف

اإلنتاج  وألن دالةتكنولوجيا. جيب إعطاء األفراد حافزا لتحسني ال: وراء التكنولوجيا
أنه جيب عىل  Euler، ٌختربنا نظرية والعملالكيل ٌتظهر عوائد حجم ثابتة يف رأس املال 
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هم احلدية مما ال يرتك نواجت والعامل مقابلالناتج الكيل يف االقتصاد أن يدفع لرأس املال 
بغي أن تستند نظرية ال ين، لذا املستخدمة يف حتسني التكنولوجيادفع املوارد أي يشء ل

التكنولوجيا الداخلية عىل نظرية التوازن التنافيس التي تنص أن تدفع كل عوامل 
 اإلنتاج إنتاجيتها احلدية.

 Frankelرأينا يف هذا الفصل أن نامذج التعلم باملامرسة اٌملطورة من قبل             
املشكلة ه حاولت حل هذ )1986( Romer وبعد ذلك )1962( Arrowو )1962(

كنتيجة غري مقصودة من إنتاج السلع الرأساملية ٌيولد تكنولوجي بافرتاض تقدم 
عليها التعلم باملامرسة. استطاعت هذه النامذج أن ٌتفرس النمو  وكظاهرة ٌيطلقاجلديدة 

 وباستخدام نفسعىل املدى الطويل بالقضاء عىل ميل تناقص عوائد احلجم 
نيوكالسيكي، لكنها أضافت التأثريات اخلارجية االفرتاضات األساسية للنموذج ال

للمعرفة بني الرشكات التي تقوم بمراكمة رأس املال املادي: ٌتساهم اخلربة يف جمال 
عملية التعلم من قبل ٌمنتج واحد  سرتفعرفع اإلنتاجية، كام  واالستثامر يفاإلنتاج 

التقدم  وإذا اعتمد. إنتاجية آخرين عرب اآلثار االنتشارية للمعرفة من ٌمنتج آلخر
التكنولوجي عىل اإلنتاج الكيل لرأس املال يف االقتصاد (أو حجم تراكمي كبري 

هذا االقتصاد، فمن كل رشكة صغرية يف  وكانت مسامهةلإلنتاج الكيل السابق) 
خذ معدل التقدم التكنولوجي بشكل مستقل عن إنتاجها للسلع ٌيؤاملمكن أهنا 

ستزيد كل رشكة حجم أرباحها عن  لذلك، ى تكنولوجيتهامستو وٌحتسن بهالرأساملية 
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دون تقديم أي مدفوعات إضافية  جتها احلديةطريق دفع رأس املال و العمل لنوا
هذه (متزايدة مكن أن يتحقق عوائد احلجمملسامهتها يف التقدم التكنولوجي و من امل

 . )إحدى نقاط الضعف الرئيسية لنامذج التعلم باملامرسة
ذاتيا إال أنه يعتمد كليا عىل تراكم املعرفة  ُيًولدرغم أن النمو أصبح اآلن               

 تقديم مكافأة للتقدم التكنولوجي منوالبد )، ااٌملحددة خارجيا (غري مكافئ عليه
بإضافة بعد جديد من التعقيد ٌحيركنا من عامل املنافسة ) كام سيتم يف الفصول املقبلة(

 افسة غري الكاملة بني الرشكات الفردية الكبرية.الكاملة إىل عامل املن
واضح بني  ٌمتيز بشكلإحدى الصعوبات التي ٌتواجهها هذه النامذج أهنا ال            

يكتفي هذا النموذج بتجميع رأس املال املادي : والتقدم التكنولوجيتراكم رأس املال 
اكم املال املعريف الذي يرتلنظرية النيوكالسيكية مع رأس اوفق ترتاكم  والبرشي التي

والتقدم التمييز بني تراكم رأس املال من لذا البد ، مع حدوث التقدم التكنولوجي
االبداع قبل املوارد بل من  وكفاءة ختصيصاملدفوع ال من قبل االدخار  التكنولوجي

 ٌتعترب القوى الرئيسية الدافعة للنمو االقتصادي.  واالبتكار التي
دخال جوانب إلاملفاهيمية باحثني آخرين الحقا  هذه الصعوباتحفزت            

اث تقدم يف مستوى التكنولوجيا حدإ هااملنافسة غري الكاملة لبناء نامذج مرضية ٌيمكن
عكس نامذج التعلم باملامرسة. تسمح  والتطوير عىلأنشطة البحث كنشاط هادف عرب 

الداخيل باهلروب من  النمووبالتايل هذه القدرة عىل تدخيل التقدم التكنولوجي 
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 )Romer )1990تم تطوير هذه النامذج من قبل –العوائد املتناقصة عىل املستوى الكيل
إليها بنامذج اجليل  والتي سٌيشارمن بني آخرين  )Aghion and Howitt )1992و

 الثاين. 
اختالفات  علمة التعلم قيمة الواحد ستؤديأخريا، يف احلالة التي تأخذ فيها م            

ختالفات دائمة يف معدالت عرب البلدان ال التفضيالت الزمنيةومعامل رأس املال 
يتوقع هذا النموذج للتأثريات اخلارجية حدوث تقارب  وبالتايل الالنمو االقتصادي، 

ام ال يتفق مع األدلة بع الدخل عرب البلدان مرشوط يف دخل الفرد بل تباعد يف توزي
 التقارب. التجريبية حول مسألة

 



577 
 

 الفصل العاشر
  النمو الداخيل:رأس املال البرشي و 

 Uzawa-Lucas وذج
 
 

 Robertامذج النمو الداخيل اجليل األول بقيادة من نظهرت جمموعة أخرى مهمة 

Lucas )1988( عملية النمو االقتصادي.  جوهريف  وضعت تراكم رأس املال البرشي
نمو داخيل مستديم بشكل  يف نموذجه عن إمكانية توليد )Lucas )1988لقد كشف 

لكن هذه املرة بفضل تراكم رأس املال البرشي  )Romer )1986ٌمشابه لنموذج 
Human Capital املتصلة به. واآلثار اخلارجية 

يف  والقدرات اٌملجسدةخزون املهارات ُيشري مصطلح رأس املال البرشي مل           
طريق التعليم الرسمي أو  عنب وُتكتس، ملية اإلنتاجاألفراد التي ٌتؤثر عىل ع

 احلفاظ عىل احلياة ألهنا ٌتساهم يف( التدريب أثناء العمل، كام ٌتعترب الرعاية الصحية
 فيه.  وحافزا لالستثامرأمهية بالغة بالنسبة ملخزون رأس املال البرشي  وذ والرفاهية)

امرسة لتعلم باملينصب تركيزنا يف هذا الفصل عىل التعليم الرسمي بدال من ا           
د يف األفراد و ال إليه سابقا). و ألن رأس املال البرشي ٌجيَس  ناتطرق(التعلم أثناء العمل 
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ٌيمكن استخدامه إال مرة يف الزمن، فإنه ُيمثل سلعة ٌمتنافس عليها و مستبعدة عىل 
سبيل  دسة الكيميائية عىلعكس املعرفة التقنية التي ٌمتثل مجلة من التعليامت (مبدأ اهلن

تلفة إلنتاج ٌخمرج معني: ٌيمكن نسخ هذا املبدأ عىل الصبورة، خمحول مدخالت  املثال)
ة و الخ و تكون بطبيعتها متاح...عىل األقراص االلكرتونيةجالت والكتب، امل

د من األماكن العشوائية يف آن واحد، يف حني ُمتثل مستخدمة مرارا و تكرارا يف عد
 ية إحدى املهارات التي ٌتَكون رأس املال البرشي.كفاءة تطبيق املعرفة التقن

مل حتقق اجلهود السابقة التي ٌحتلل رأس املال البرشي يف نامذج ديناميكية عموما             
يف عمله  )Uzawa )1965ستطاع اإىل أن ، 1النجاح املطلوب يف تفسري النمو الدائم

 Optimum Technicalادي التغري التقني األمثل يف نموذج كيل للنمو االقتص"

Change in an Aggregative Model of Economic Growth"  تقديم نموذج
ديناميكي يقرتح فيه التعامل مع مستوى العاملة املاهرة كمتغري يتزايد عرب الزمن 

On حول آليات التنمية االقتصادية "يف عمله  )Lucas )1988أما  2لتحقيق نمو دائم،

The Mechanics of Economic Development"  استطاع توسيع فكرةUzawa 

                                                 
Findley and  Razin (1972) , Manning (1975,1976),Hu (1976) , : املثالأنظر عىل سبيل  - 1

Kierzkowaki (1983).  
دراج إنمو يتم فيه  نموذج )Uzawa )1965عوامل النمو يف عملية اإلنتاج، يقرتح الوقت الذي ٌيوجه فيه االهتامم ل يف -  2

  الزمني كمتغري داخيل.التفضيل 
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سنعمل يف هذا الفصل عىل تقديم  لذا، ثار اخلارجية لرأس املال البرشيبإدخال اآل
 .Uzawa-Lucasنسخة موحدة لنموذج 

، يعمل فرد ما عىل ختصيص وقته بني العمل إلنتاج Uzawa-Lucas يف نموذج            
ل البرشي: كلام ٌوجد مستوى أعىل من رأس املال رأس املا وبني تراكم املخرجات

مستوى  وبالتايل وجودجديدة من رأس مال برشي،  وأنتج وحداتالبرشي أنتج أكثر 
 3مرتفع من رأس املال البرشي يعني نمو االقتصاد بمعدل أرسع.

واخلدمات وٌخيصص عند أي نقطة زمنية يتم تشغيل بعض العامل إلنتاج السلع            
أو ليسوا مدرجني  اآلخر وقتهم يف املدارس، أما الباقون فعاطلون عن العمل ضالبع

بالغني مرتبطة باألشخاص  "رصة اجتامعيةتكلفة ف"ٌتوجد هناك ، لذا يف عنرص العمل
طاملا بإمكاهنم التواجد يف املصنع إلنتاج السلع  الدراسةوٌيزاولون سن العمل 

م املهارات (رأس يم يقوم األفراد برتاك. عىل ذلك، نتيجة اكتساب التعلواخلدمات
ا يعني وجود يد عاملة ذات مهارات أكرب يف املستقبل سيسمح بإنتاج املال البرشي) م

نرش املهارات لأكرب حجم للناتج يف املستقبل. أيضا، سُيؤدي وجود عدد سكاين عايل 

                                                 
وجود عدد كبري من اليد العاملة املاهرة ٌيمكنها استخدام جتهيزات أكثر تعقيدا ويف نفس الوقت أكثر إنتاجية، كام  -  3

ستوى مرتفع عملية اإلنتاج...كل هذا ٌيؤدي مل بإمكاهنا التأقلم مع مهامات جديدة ناجتة عن تعقيدات غري متوقعة يف
 تج.لنصيب الفرد من النا



        اذج النمو االقتصادي    580
 

 

 مستوىويف رأس املال البرشي أكثر فعالية  ويكون تراكممهاراهتم نحو اآلخرين 
 أعىل.

مثله مثل االستثامر يف اآلالت  "استثامرا"ٌيمكن اعتبار رأس املال البرشي            
هناك  مع ذلك، مرتبطة به وأرباح مستقبليةلية ٌتوجد هناك تكاليف عا واملعدات طاملا

اعتقاد وجيه يرى اختالف االستثامر يف رأس املال املادي (من حيث طبيعته) عن 
مرتبطة بالرتكيبة مثال رأس املال البرشي: ٌيمكن احلديث عن اختالفات االستثامر يف 

يف تجسد االستثامر يحني  ومعدات يفشكل آالت  عىلكتجسد االستثامرات املادية 
أن نموذج النمو النيوكالسيكي ٌيشري  أيضا الحظ، رأس املال البرشي يف األشخاص

املال ادي، إال أن تراكم رأس برأس املال امل ةٌمرتبطمتناقصة حجم عوائد لوجود 
عدم وجود حد للمعرفة البرشية أو للكيفية التي ٌيمكن لالبرشي خيتلف متاما عنه 

. كام رأينا سابقا، إحدى اخلصائص واملهاراتلألشخاص املنتجني فيها رفع املعرفة 
اكتساب شخص ما للمعرفة ال ٌتنقص من عدم التنافس عليها:  املميزة للمعرفة هو

ص آخر احلصول عىل هذه املعرفة عكس السلع (األشياء) املتنافس عليها قدرة شخ
قبل رشكة ما  واآلالت منكرأس مال املادي مثال التي لن يسمح اكتساب املعدات 

أن  ، وعليه يبدونفس الوقت واآلالت يفاملعدات  لرشكة أخرى بحيازة نفس تلك
األساس،  وعىل هذاطقي. برأس املال البرشي غري منتناقصة املربط عوائد احلجم 

توليد نمو غري حمدود إىل احلجم املرتبط بتلك االستثامرات ٌيؤدي عدم وجود تناقص 
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فرتاض وجود قوى خارجية دافعة للنمو الاحلاجة  وبالطبع دونيف االقتصاد 
 االقتصادي.

دورين رئيسيني يف أدبيات النمو  )Lucas )1988يف الواقع، لعبت ورقة           
عىل األمهية التجريبية للنمو االقتصادي املستديم  Lucasادي: أوالً، شدد االقتص

االهتامم بنامذج النمو الداخيل الناشئة حديثًا. ثانيا،  احياءدور فعال يف إعادة  وكان له
 شدد عىل أمهية رأس املال البرشي وخاصة التأثريات اخلارجية لرأس املال البرشي.

 اقتصاديات رأس املال البرشي .1

تتضمن العديد من النامذج الرياضية اٌملستخدمة من قبل االقتصاديني دائام تراكم            
لكن هناك العديد من أشكال ، ء هام لرسد قصة النمو االقتصاديرأس املال كجز

 رأس املال:
)i(           ) آلالت)كارأس املال املادي 
)ii( ) واملوانئالسدود كرأس املال البنى التحتية( 
)iii( الطبيعية املوارد  رأس املال)واملوارد املعدنية)األرايض اخلصبة ك 
)iv(  رأس املال االجتامعي) ونوعية املؤسساتالثقة كوالسيايس ( 
)v( البرشي. ورأس املال 
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فيام يتعلق بالشكل األخري، يستخدم العلامء جمموعة متنوعة من التعاريف            
لطبيعة متعددة األبعاد ملفهوم ر لال ٌيثري الدهشة بالنظ هو أمرو وواسعة النطاقالضيقة 

 رأس املال البرشي. 
 عىل سبيل املثالف، تعاريف ضيقة لرأس املال البرشي مت أوائل األدبياتدق           

رد ٌيمكن أن ٌتَعزز أن إنتاجية الفبالفكرة القائلة رائد  )Jacob Mincer )1958 كان
اقتصاديات التعليم "عروف باسم اكتساب املعرفة. ٌحيدد هذا النهج املعرب بشكل كبري 

Economics of Education"  1( :مكونات رئيسية لرأس املال البرشيثالث (
عن طريق التعليم  اكتساهبا) املعرفة يتم 2()، القدرات الفردية (الفطرية أو املكتسبة

) املهارات املختلفة يكتسبها العامل يف 3) و (واجلامعيالرسمي (االبتدائي، الثانوي 
 العمل.   والتعلم أثناءكان العمل عن طريق التدريب م
(اهلجرة) تنطوي عىل تكاليف  والتدريب وتنقل العاملةالتعليم الرسمي  وبام أن           

األفراد من هذه األنشطة عىل شكل إيرادات  وفوائد جينيهاعنها  وأرباح ٌمتنازلمبارشة 
ر تعزيز اإلنتاجية الفردية بمثابة أعىل ترتاكم عىل مدى احلياة، ٌيمكن اعتبار قرا

يف ، منذ أوائل الستينات بدأ االقتصاديون وهكذايف رأس املال البرشي.  "استثامر"
إنتاج غري متجانس  ولكن كمدخلالتعامل مع عنرص العمل ليس كعنرص متجانس 

خالله ٌيوسع  والتي من، واملكتسبة واملهارات املوروثةيتشكل عن طريق املعارف 
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فرص حياهتم يف اجتاهات عديدة كام يميل معدل العائد عىل هذه االستثامرات  األفراد
 املتوقع. ومتوسط العمرمع حتسن مستويات الصحة  والتباين إجيابيالالرتفاع 

رغم أن مفهوم رأس املال البرشي له جذور تارخيية طويلة تعود عىل األقل إىل             
Adam Smith )1776( ىل جائزة نوبل يف االقتصاد إال أن احلائز عTheodore 

Schultz )1979(  أكثر من أي خبري اقتصادي آخر َبرش بحدوث ثورة حديثة لرأس
املال البرشي يف علم االقتصاد. يف خطابه الشهري أمام اجلمعية االقتصادية األمريكية، 

م  الكث"نظرة عامة حول رأس املال البرشي ٌمشريا أن  )Schultz )1961 :1عرض 

را يف رأس املال البرشي  Schultzحدد و، "نٌسميه استهالكا يٌشكل (يف الواقع) استث
النفقات الصحية التي تزيد  أنشطة رئيسية ٌيمكن أن ٌتعزز رأس املال البرشي: مخس

التدريب أثناء  ؛لسكانوحيوية االتحمل  والقدرة عىلوالقوة متوسط العمر املتوقع 
 .وهجرة األفراد برامج تدريس البالغني نظامي؛ال التعليم العمل؛
املهارات أو  ٌنعرف رأس املال البرشي أنه أي خمزون للمعرفة، ،Schultzتبعا لـ             

املواقف اجتاه  وظائفهم الفسيولوجية، اخلصائص العامة للعامل بام يف ذلك صحتهم،
تكون  والكفاءات أناملهارات  هلذهوإنتاجيته، وٌيمكن العمل التي ٌتعزز كفاءاهتم 
 فطرية أو مكتسبة عرب الزمن.
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     والتعليم.رأس املال البرشي 1.1

الفرد،  واستهالكية لصالحإن اكتساب املزيد من التعليم ٌحيقق فوائد استثامرية            
فالتعليم أحد األشكال العديدة لالستثامر يف رأس املال البرشي الذي جيعل األفراد 

ٌيؤدي سوق عمل تنافيس،  ويف ظلاجلزئي عىل مستوى االقتصاد أكثر إنتاجية. 
لطلب عىل حتول سليم ملنحنى ا حداثإلواملهارات ل للتعليم، املعرفة اكتساب العام

أجور األفراد املتعلمني (حسب ظروف عرض العمل). أما عىل يزيد اليد العاملة ما 
 دالة اإلنتاج الكيل من خالل مستوى االقتصاد الكيل، ٌيعزز وجود يد عاملة أكثر تعليام

 وريادة األعاملالتقدم التكنولوجي  والتأثري عىلتكملة مهام رأس املال املادي 
 . واالبتكار

التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي حول رأس املال البرشي  قدم            
ماهلا البرشي ) نظرة عامة طويلة اآلجل حول مدى استفادة البلدان من رأس 2013(

نجد قياس ، لكننا بات االقتصاديات التنافسيةعاملة قادرة عىل تلبية متطل وتكوين يد
رأس املال البرشي أكثر صعوبة من تعريفه، لذلك جلأ الباحثون الستخدام جمموعة 

والكتابة متنوعة من املقاييس البديلة كسنوات الدراسة، معدالت اإلملام بالقراءة 
اسة بنتائج اختبار الدراسة). (مق واملهارات املعرفيةتحاق باملدارس االل وبيانات حول

التقريب  " Years of Schoolingسنوات الدراسة "ٌيعترب مقياس يف هذا االطار، 
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 Barro and Leeوٌيقدم األكثر استخداما للتعبري عن رأس املال البرشي التعليمي 

 ؤرش.هذا املتقديرات التحصيل العلمي وفق أحدث  )2013(
لكن ثمة مشكلة رئيسية عند استخدام سنوات الدراسة كمقياس بديل لرتاكم             

 )يف الغالبية العظمى للحاالت(تأثري ثابت  عدم وضوحرأس املال البرشي يتمثل يف 
 مقارنةلسنوات الدراسة عىل حتسني املهارات املعرفية يف إفريقيا جنوب الصحراء 

أن الرتكيز )Hanushek and Woessmann )2008 :607لص أوروبا الغربية. هنا َخي ب
عىل مقاييس املهارات املعرفية دون سنوات الدراسة ٌيوفر تقديرا أكثر وضوحا لرتاكم 

ترتبط ارتباطا قويا باإليرادات " قوية أن هذه املقاييس وهناك أدلةرأس املال البرشي، 

عند مجع البيانات املتعلقة بكمية  هغري أن. "وبالنمو االقتصاديالفردية، توزيع الدخل 
يف البلدان النامية، ٌيالحظ أن العجز التعليمي يف البلدان النامية أكرب مما  ونوعية التعليم

معظم البلدان  واملهارات يف ونوعية التعليمكمية  وأن وضعيةهو متوقع بشكل عام 
 النامية ُخمزن للغاية. 

صبح اآلن أثر التعليم عىل إمكانات الفرد يف عىل مستوى االقتصاد اجلزئي، أ           
نطاق اقتصاديات املوارد البرشية.  والتوثيق ضمنكسب الدخل جماال جيدا للبحث 

يار أعىل من فمن خالل تكبد تكلفة أولية ٌيمكن للفرد عرب االستثامر يف التعليم توليد ت
تدفق  عكس اختالفيينبغي أن  ظروف تنافسية ، ويف ظلاألرباح مدى احلياة

مرافق/ظروف  ختالفاتاكي عوامل تعويضية إضافة ألاإلنتاجية ( ت فروقاإليرادا
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تحقيق دي، ٌيؤدي االستثامر يف التعليم لاالستثامر يف رأس املال املا وعىل غرارالعمل). 
معدل خاص للعائد ٌيمكن حسابه بمقارنة القيمة املخصومة لصايف الدخل مع تكلفة 

املعدل االجتامعي للعائد عىل االستثامر يف التعليم   تقديرويقتيض، ويلاالستثامر األ
هذا التعليم (بام يف ذلك  والعامة لتلقياخلاصة  وغري املبارشةمقارنة التكاليف املبارشة 

 األرباح الضائعة) مع الفوائد النامجة عن سنوات التعليم اإلضافية.
م عادة نشاطا جديرا باالهتامم بالنسبة ألي شخص، يكون االستثامر يف التعلي           

 اٌملقدمة للتعليم /التدريب). وفق وجودة املؤسسة(بناءا عىل جمال الدراسة اٌملختار 
Mark Blaug )1970 :1( يف جميع االقتصاديات التي " رائد جمال اقتصاديات التعليم

فراد األقل يكسب األفراد األك تعلي يف املتوسط دخال أعىل مقارنة باأل  لك املعرفة،

اره يف شكل  بعبارة أخرى، عىل األقل من نفس العمر.–تعلي يٌؤ التعليم اإلضايف 

 ."دخل أعىل مدى الحياة
د من العوامل ٌتؤثر عىل إمكانيات دخل فرد ما يف البلدان بالطبع هناك عد           

 كل احلوافز،هي قدرة الشخص اٌملوروثة، والتي تشملحد سواء  والنامية عىلاملتقدمة 
 ،واملدارسنوعية املعلمني  ،واألقرانتأثريات األرس  عملية التنشئة االجتامعية،

ٌبعد  سهولة التنقل اجلغرايف، ،والصحةالعمر املتوقع  ،وعاملة األطفالمستوى الفقر 
والتفضيالت الثقافة  ،والروابط االجتامعيةالتمييز الطبقي  املسافة عن املدارس،

مع ذلك، ٌتؤكد العديد من  !!  واحلظلبلد ا ومستوى تنميةاملهنة اختيار  ،والطموح
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ٌيقرر  األبحاث أن سنوات الدراسة اٌملنجزة تعترب أقوى حمدد لألرباح مدى احلياة:
الطالب قضاء عدة سنوات يف الدراسة بغية احلصول عىل شهادة جامعية بدال من 

فهو بذلك يتحمل تكاليف  ا،دخول سوق العمل بشهادة التعليم الثانوي أو ما ٌيعادهل
ة الضائعة (قيم وٌتصبح األرباحالرسوم الدراسية) جراء هذا القرار كمبارشة (

تكون القيمة  ،ومع ذلك تلك التكاليف املبارشة.التعويض عن التكاليف) ٌمساوية 
استثامر سنوات إضافية من الناجتة عن احلالية للفجوة املحتملة ألرباح مدى احلياة 

ذلك ٌتؤدي زيادة سنة ل رب من قيمة التعويض عن التكاليف األولية املتكبدة،التعليم أك
 عدل عائد إجيايب.من التعليم مل

 أوال، تتميز أرباح مدى احلياة جراء زيادة مستويات التعليم باخلصائص التالية:           
والتعلم ة الختالف إجيابيا مع التقدم يف السن (ترتفع اإلنتاجية مع زيادة اخلربمتيل ل

الرتفاع بشكل أرسع كلام ارتفع مستوى التعليم )، ثانيا متيل األرباح لباملامرسة
املحقق، أما ثالثا كلام زادت األرباح يف وقت الحق من احلياة ارتفع مستوى التعلم 

 املحقق. 
أدلة قوية تتعلق بعائدات  )Psacharopoulos and Patrinos )2004قدم             

 يف التعليم ٌتؤكد النتائج التالية:االستثامر 
)i(            .العائد من التعليم أعىل يف البلدان النامية منه يف البلدان املتقدمة 
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)ii(  ،الذي  يتجاوز العائد من التعليم االبتدائي مستواه يف التعليم الثانوي
 يتجاوز بدوره العائد من التعليم اجلامعي.

)iii(  عدل االجتامعي بسبب اإلعانات يتجاوز املعدل اخلاص للعائد نظريه امل
االنتشارية للتعليم من حسابات  واستبعاد التأثرياتالعمومية للتعليم 

 الفوائد االجتامعية.
)iv(  .متيل معدالت العائد لالرتفاع عند اإلناث أكثر مقارنة بالذكور 
)v(  معدالت العائد  تتجاوز معدالت العائد من التعليم يف البلدان النامية

 رأساميل. من االستثامر ال
  والصحة.رأس املال البرشي 2.1 

لشخص  واحلالة الصحيةهناك تفاعل قوي ذو اجتاهني بني التحصيل العلمي            
 عىل سبيل املثال، كام أن التحسينات العاملية للصحة هلا آثار اقتصادية هامة عديدة. ما،

إمكانية حصوله  منويزيد بإنتاجية أعىل  وبمستوى تعليمييتمتع فرد ما بصحة أفضل 
زيادة عدد ٌيؤدي حتسن متوسط العمر املتوقع لكام  عىل أعىل دخل مدى احلياة،

ٌتشكل و) جني ثامر اإلنتاجية العالية، واملجتمعالسنوات التي يستطيع فيها الفرد (
 وقدرهتم عىلأيضا عامال هاما يف زيادة معدل التحاق األطفال باملدارس  الصحة
أن مشاكل سوء التغذية  )Zhang et al. )2013 :9ٌيظهر  ار،يف هذا اإلط التعلم.

فقر الدم الناجم عن نقص عنرص احلديد كان هلا تأثري سلبي عىل األداء كوالصحة 
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الطالب الريفيني  "وباء األمراض" حيث أبقى التعليمي للمناطق الريفية يف الصني،
الصحة العامة تنفيذا فعاال مع تنفيذ برامج  الوقت ويف نفس ل،الفقراء دائام يف األسف

من  هذه الربامج.بفضل م األشخاص الذين تتحسن حياهتم زاد املستوى العام لتعلي
يف املدارس  والرصف الصحيٌيمكن تدريس املبادئ األساسية للنظافة  جهة أخرى،

كام أن هناك أدلة قوية عىل أن تعليم األمهات يرتبط إجيابيا بصحة  يف أوقات مبكرة،
 وفيات لدى األطفال. فيض عددوختالطفل 

خالل القرن العرشين شهد العامل موجة حتسينات كبرية يف الصحة أين ارتفع            
(متوسط العمر  2000سنة عام  66إىل  1900سنة عام  31متوسط العمر املتوقع من 

 ونوعية احلياةكمية  حتسني أصبح، وبديل جيد ملتوسط صحة السكان)املتوقع هو 
ألهداف اإلنامئية الرئيسية التي تقتيض احلصول عىل أدنى االحتياجات إحدى ا

إمدادات املياه  ،والرعاية الصحيةاحلصول عىل التعليم  التغذية الكافية،كاألساسية 
هذه االحتياجات  وبام أن .واإلسكاناهلياكل األساسية للرصف الصحي  النظيفة،
املتوقع  وتغريات العمرمستويات ري ٌتش، ة هي مدخالت يف دالة إنتاج الصحةاألساسي

للتنمية  ومقياسا جيدالتقدم املحرز يف تلبية االحتياجات األساسية الفسيولوجية إىل ا
 .والبرشيةاالقتصادية 

بني  )Goldin )2014ُيميز  ما هي املحددات الرئيسية ملتوسط العمر املتوقع؟           
البلدان املتقدمة حاليا: متتد املرحلة  ثالث مراحل تارخيية لتحسن العمر املتوقع يف
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إىل أواخر القرن التاسع عرش عندما تم إدراج حتسينات  1700األوىل من الفرتة ما بني 
الثانية أواخر القرن التاسع  وشملت املرحلة، رية للحد من سوء التغذية املزمنجوه

للصحة العامة، أما  عرش إىل ثالثينات القرن املايض استثامرات كبرية يف البنية التحتية
وال . "عرص الطب احلديث"املرحلة الثالثة من الثالثينات حتى الوقت احلارض هو 

اهلياكل األساسية  وعدم كفايةالعديد من البلدان النامية ٌتعاين سوء التغذية املزمن  تزال
 .   وانتشار األوبئةللصحة العامة التي تبقى املصدر الرئييس الرتفاع معدل الوفيات 

 "Prestonمنحنى "بداللة  والعمر املتوقعبني دخل الفرد  إظهار العالقةٌيمكن             
 Angus Deatonهذا املقياس، ٌيظهر  واستنادا عىل) وغري خطي(ذو ميل إجيايب 

 دا من البلدان ٌتعاينعد) 2015حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام ( )2013(
الواليات  وعىل رأسهامستوى دخل الفرد لدهيا  ضعف متوسط العمر املتوقع مقابل

ٌيعترب األداء الضعيف للواليات املتحدة الفتا لالنتباه  .وجنوب إفريقيااملتحدة، روسيا 
 !عىل الرعاية الصحية من أي بلد آخر GDPبشكل خاص ألهنا تنفق أعىل نسبة من 

: واليابانبنغالديش اجليد بداللة الدخل احلايل كال من الصني، شييل،  ويشمل األداء
 1961-1959بني عامي  "املجاعة الكربى"بطبيعة احلال، شهدت الصني أيضا كارثة 

ماو عندما ٌقتل أزيد من ثالثني مليون شخص بعد الفشل الرضيع السرتاتيجية 
 ."ألمامنحو االقفزة الكبرية "املعروفة بـ
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جماال حيظى باهتامم  القتصاديوالنمو اال تزال العالقة بني حتسن قطاع الصحة             
أن العالقة بني  )Barro )2013الحظ  مع ذلك، ئيل للغاية من جانب االقتصادينيض

 )Weil )2007الالحق جد قوية، يف حني كشف  والنمو االقتصادياحلالة الصحية 
ال ٌيؤدي  لنمو مصدرها حتسن مستويات الصحة.وجود تأثريات إجيابية كبرية عىل ا

زيادة اإلنتاجية عرب التأثري املبارش اإلجيايب عىل طاقة، لصحي للسكان لحتسن الوضع ا
املعدل الفعيل الهتالك رأس املال  وٌيقلل أيضافحسب، بل  ودقة العاملجهود 

أك صحة اآلن م كان عليه  اأصبح العا مكان" )Deaton )2013البرشي. ٌيوضح 

وأقوى  وأصبحوا أطولمكنة، أطول فرتة م ويعيش الناسيف أي وقت مىض تقريبا 

 ."واملوتعرضة للمرض  وأطفالهم أقل
  والتطور التكنولوجي.رأس املال البرشي 3.1

ركز االقتصاديون يف صياغة نظريات النمو االقتصادي جهودهم عىل العوامل             
، لكن خالل السنوات )TFP(والتكنولوجيا املبارشة كرأس املال املادي، البرشي 

جائزة نوبل يف االقتصاد عام حائز عىل ( Robert Fogelاملاضية، درس  العرشين
 Humanاللياقة البدنية البرشية "وهي مصدرا بديال ٌمهمال للنمو االقتصادي  )1993

Physique". 
ل العالقة ب حجم الجسم " )Fogel )2004 :651 حسب             وإمدادات الغذاءإن إه

 وقد أثبت ."طويل اآلجل إلنتاجية العمل ة للنمو االقتصاديحجب إحدى املصادر الرئيسي
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حتسن اللياقة البدنية كشكل إضايف لرتاكم  وآخرون أمهية Fogelالبحث الذي أجراه 
سنة  300شهد العامل خالل  )Fogel and Costa )1997ووفق  رأس املال البرشي،

مزيد من السيطرة عىل بيئته  بدأ فيه اجلنس البرشي ٌممارسة "تقنوفزيائيا" املاضية تطورا
 باختصار، ُيمكن تلخيص هذه احلجة عىل النحو التايل:    املادية.

)i( دوث حتسينات الثورات الزراعية حل وسلسلة منجي أدى التقدم التكنولو
 سوء التغذية املزمن. وختفيضات يفهائلة يف التغذية البرشية 

)ii( خفض قوة اجلسم عرب س بي هام عىل إنتاجية البرش ليسوء التغذية ذو أثر سل
 .والقدرة املعرفيةوجود تأثريات سلبية قوية عىل الذكاء البرشي ب ولكن أيضافقط 

)iii(   وزاد  % 50أكثر من متكن اإلنسان من زيادة حجم جسمه  1700منذ عام
 .% 100العمر املتوقع بحوايل  متوسط

)iv( ة كانت أيضا نتيج اإلنسانوفسيولوجية صحة  لتغذية اجليدة، حتسنإضافة ل
 واالستثامرات التيتقدم املعرفة الطبية، حتسن النظافة الشخصية، اإلصالحات 

 مست الصحة العامة.
)v(  رأس املال الفسيولوجي عن طريق مجع البيانات حول ٌيمكن قياس حتسينات

 .ووزن السكانمتوسط طول 
)vi(    للقوى العاملة التي ٌمتكن  والقوة البدنيةحتسن التغذية يزيد احلالة الصحية

 العمل لساعات أطول. والقدرة عىلامل رفع إنتاجيتهم الع
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)vii(  .هذه التطورات كانت مصدرا هاما لكن ٌمهمال للنمو االقتصادي 
 1800من النمو االقتصادي منذ عام  % 50، فإن نحو Fogelتقديرات وفق             

 تم االستخفاف هبذا املصدرلكن ، التحسينات الفسيولوجية البرشية كان نتيجة تلك
تلك التأثريات املفيدة لتحسن حالة بعني االعتبار خذ نه ال يأألاهلام للنمو االقتصادي 

تفاعل قوي بني  وبالتايل هناكالتعليم،  واالستفادة منلتعلم لالتغذية عىل قدرة البرش 
 للسكان. والتحسن الفسيولوجيالنمو االقتصادي، التقدم التكنولوجي 

  والهجرة.رأس املال البرشي 4.1

لحرض يف البلدان النامية، يرى ه املشهورة حول اهلجرة من الريف ليف ورقت           
Todaro )1979( شخص العقالين الذي يسعى أن اٌملهاجر النموذجي هو ذلك ال
املنافع بالتكاليف املتوقعة، حيث يعمل هذا املهاجر العقالين ملوازنة ته منفعلتعظيم 

سوق العمل احلرضي عال  نحوالريفي الفقري نسبيا  املتوقعة جراء انتقاله من القطاع
اليد العاملة ٌيمكن أن تنجم عن عدة عوامل اجتامعية، سياسية،  وألن هجرةالدخل. 

 ياالقتصادية يف الظروف العادية ه رغبة حتسني األوضاعأن  واقتصادية إالة جغرافي
ل عترب قرار االنتقاأكثر عامل يدفع األشخاص للهجرة. بالنسبة للٌمهاجر النموذجي، يٌ 

امر يف رأس املال البرشي من أشكال االستث لالستفادة من فرص عمل أفضل شكل
تأثريه اإلجيايب املحتمل عىل إيرادات املهاجرين (خصوصا الشباب) مدى بالنظر ل
 احلياة.  
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لقوة ٌيمكن تطبيق نفس املنطق عىل القرارات الدولية املتعلقة هبجرة العاملة بأن ا            
الرئيسية الدافعة وراء تدفقات اهلجرة الدولية هي استمرار الفجوات الكبرية يف 

ٌيمكن متثيل خمتلف  )Clark et al. )2007 ستويات املعيشة بني البلدان. وفقم
العوامل املؤثرة عىل قرار هجرة عامل ما وفق دالة عامة حيث احتامل أن يعيش أي فرد 

)i( يف بلدمع رأس مال برشي أو مستوى مهارةSiايتلقى أجر Siw 
سٌيهاجر Mi بلدلل ملعادلة التالية:اوفق 

        SiqCCSiwSiwMi   21 
حيث              SiwSiw   للفرق بني تدفقات ٌمتثل القيمة احلالية املخصومة

 ؛ ٌمتثل التكلفة النفسية جراء اهلجرة؛ويف البلد)i(الدخل التي يتلقاها الفرد 
1Cالتكلفة املبارشة للهجرة تتباين عىل أساس املسافة من الوجهة؛ qC2 ٌمتثل تكاليف

حصص اهلجرة؛كوقت االنتظار نتيجة القيود الكمية  Si ٌمتثل سياسة اهلجرة
 يههو املستوى املعياري للمهارات املطلوبة واالنتقائية للمهارات حيث

  رتفاع تكاليف اهلجرة).الأوانتقائية املهارات لسياسة اهلجرة (ٌيؤدي ارتفاع
هل هناك مكاسب متبادلة من اهلجرة الدولية للعمل أم أن ميزان تنقل رأس            

 Docquier and Rapoportاملال البرشي متحيز بالرضورة لطرف دون اآلخر؟ ٌيميز 
: يف املوجة "Brain Dainهجرة األدمغة "تطور أدبيات بني ثالث مراحل  )2012(

هجرة رفاهية نات أن تأثريات األوىل من األبحاث، خلص االقتصاديون خالل الستي
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النسبة للبلدان النامية و مفيدا حلد العاملة من البلدان النامية إىل املتقدمة كان حياديا ب
ة نات نظرة متشائمقدمت املوجة الثانية خالل السبعي ، يف حنيكبري بالنسبة للمتقدمة

سيترضر ، حيث نامية الفقريةلخارج من البلدان الللعواقب املحتملة جراء اهلجرة ل
وائد، لخارج تتجاوز الفلنامية ألن تكاليف هجرة العاملة لالتقدم االقتصادي للبلدان ا

د حدود من املوارما ٌيقلل خمزوهنا املفقدان أبنائها املوهوبني متيل البلدان النامية لأين 
إضافة إىل ذلك، خيرس البلد اٌملرسل منخفض الدخل تدفق اإليرادات  البرشية.

وغري العاملة املاهرة  وبام أن من املمكن حتصيلها من املهاجرينالرضيبية الذي كان 
هي عنارص تكميلية لإلنتاج، ٌمتارس اهلجرة اخلارجية تأثريا سلبيا عىل إنتاجية  املاهرة

 قلل جاذبية البلد الفقري اٌملرسل نحو االستثامر األجنبي املبارش، كام أهنا تٌ االعامل عموم

األفراد املتعلمني  وسيعمل فقدان، واألفكار اجلديدةرئيسية لنقل التكنولوجيا قناة ك
 .والتنمية املؤسساتيةتقليل حزمة املواهب املتاحة للقيادة السياسية عىل 

خرا حول اهلجرة الدولية للعاملة عىل وجود ٌتؤكد املوجة الثالثة من البحوث مؤ            
ن بعض املكاسب الصافية املتاحة للبلدان اٌملرسلة: من منطق التفضيل، جيد املهاجرو

دي لرفع معروض اليد العاملة يف بلدان املصدر ٌيؤأنفسهم أفضل حاال كام أن خفض 
رات حدث هذا ألوروبا خالل هج )Williamson )2004 أجور غري املهاجرين. وفق

 Stark and Fanويرى األطليس نحو أمريكا الشاملية يف القرن التاسع عرش، 
بلد أعىل دخال سٌيشجع األفراد يف البلدان نحو أن إمكانية اهلجرة الدولية  )2007(
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، كام ٌحتفز آفاق ارتفاع اإليرادات واكتساب املهاراتالنامية عىل االستثامر يف التعليم 
يف األنشطة املعززة  هماستثامرلمهاجرين املحتملني لستقبلية ة املمدى احلياة من اهلجر

لرأس املال البرشي من أجل زيادة احتامل تلبيتهم ملتطلبات املهارات املطلوبة يف 
البلدان املتقدمة Si .مكاسب األدمغة "األثر املعروف بـ وٌيامرس هذا Brain

Gain" اكم العام لرأس املال البرشي يف البلدان النامية، كام تأثريا إجيابيا عىل عملية الرت
د تعلمني العاطلني عن العمل يف عدأنه ٌيوفر تفسريا حمتمال لوجود أعداد كبرية من امل

ٌيمكن أن ٌمتثل هذه احلزمة من رأس املال البرشي يف املقابل لكن ، البلدان الناميةمن 
 Stark andالنامية، حيث يستشهد  يف البلدان "عامال حمفزا للتغري التكنولوجي"

Fan )2007( لومات يف اهلند الذي يرجع بحالة النمو اهلائل لقطاع تكنولوجيا املع
إغراءات فرص العمل اٌملجزية لتكنولوجيا املعلومات يف  جزئيا لردة الفعل النامجة عن

  اخلارج. 
ايف تدفق حتويالت ص"اإلجيابية األخرى الناشئة عن اهلجرة  وتشمل اآلثار           

التي ٌيمكن أن ٌمتول تعليم أفراد األرسة اآلخرين، املسامهة املنتجة املبارشة  "املهاجرين
االنتشاري للمعرفة للمهاجرين العائدين ذوي املهارات املرتاكمة، حتفيز  وفوائد األثر

يف املعامالت الناشئة عن أنشطة املغرتبني  والتجارة وختفيض تكاليفشبكات األعامل 
 العامل.
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 ) Solow نسخة( Uzawa-Lucas وذج .2
هو التعليم. كل عد واحد فقط لرأس املال البرشي يف هذا الفصل مع بنتعامل            

) والعاملةالنامذج السابق ذكرها يف هذا الكتاب أدرجت عاميل إنتاج (رأس املال املادي 
مستوى أو  ال البرشيرأس امل) لفقط يف دالة اإلنتاج دون اإلشارة (بشكل رصيح

 MRWاملجسدة يف األشخاص. للقيام بذلك، عملت دراسة  واملعرفة الفنيةاملهارات 
إنتاج ٌمشاهبة  وافرتضت دالةعىل إدراج رأس املال البرشي يف عملية اإلنتاج  )1992(

اختار طريقا  )1988( Lucasلكن  4نفس التكنولوجيا)،والبرشي (لرأس املال املادي 
 رأس املال البرشي يف نموذج النمو االقتصادي. آخر لتضمني

فرتض معدل ادخارهلذا النموذج أين ي Solowنقوم أوال بتحليل نسخة             s 
 .وٌحمدد خارجياثابت 

العامل  مستوىٌيمثل رأس املال البرشي للفرد مستوى قدراته العامة: إذا كان            
ال البرشي ٌيساويمن رأس امل h سٌينتج هذا الشخص مرتني قدر ما ٌينتجه عامل

برأس مال برشي ٌيساوي / 2h أو نصف ما ٌينتجه عامل بمستوى رأس مال برشي
ٌيساوي 2h.  ٌتركز نظرية رأس املال البرشي تبعا لـLucas )8198 ( عىل تأثري طريقة

ختصيص وقت الفرد بني األنشطة املختلفة يف الفرتة احلالية عىل إنتاجيته أو مستوى 
عددا من يفرتض النموذج  وهبذه الطريقة، له البرشي يف الفرتات املستقبليةرأسام

                                                 
 .9أنظر امللحق  - 4
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العامل L هنايةرتاوح ما بني الصفر إىل ما اليمستوى مهارة بيف االقتصاد 
  0,h مستوى مهارة أو خمزون رأس املال بعدد العامل إمجايل  وعليه فإن

البرشي الكيل يف االقتصاد هو H hL قطاعنيجود وأيضا . يفرتض النموذج :
يقوم كل عامل ذو مستوى مهارة hبتخصيص جزء من وقته u للعمل يف قطاع

اإلنتاج (اإلنتاج احلايل) أما اجلزء املتبقي من الوقت 1 u فٌيخصص يف قطاع التعليم
بفضل إدراج رأس املال البرشي يف ، لذا مة مهارات (رأس مال برشي) جديدةٌملراك

تفسري كيف ُتؤثر مستويات ناالنموذج ٌيمكن h يف اإلنتاج احلايل، و كيف لتخصيص
وقت األفراد (بني uو 1 u تراكم رأس املال البرشي.عملية ) أن ُيؤثر يف 

خمرجاتنتاج يتم إنتاج يف قطاع اإل            Y اإلنتاج رأس املال باستخدام مدخالت
املادي Kالناتج إما  هذا، وٌيوجه بمستوى رأس املال البرشي والعاملة اٌملحسنة

الستثامر يف رأس املال املادي. يف قطاع التعليم، يقوم رأس املال الالستهالك و/أو 
احلايل  تفضيالت بني االستهالكيد رأس مال برشي جديد عىل أساس البرشي بتول

 طريق مزاولة التعليم الذي يزيد كفاءة األجيال القادمة من العامل. واملستقبيل عن
يتبع تراكم رأس املال البرشي للفرد            h:الدالة التالية 

(10. 1)                                        1 hh B u h h    
حيث            0B التعليم من  بتة تعكس إنتاجية اجلهود النوعيةٌمتثل معلمة ثا

، (تكنولوجيا التعليم تقيس رسعة تراكم رأس املال البرشي) h اهتالكمعدل 
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هذه املعادلة، تعتمد زيادة رأس املال البرشي إجيابا وفق  البرشي.(تقادم) رأس املال 
كمية الوقت املخصص للتعليم عىل 1 u تراكم رأس املال البرشي املتأيت من)

رأس املال البرشي وعىل مستوىاالستثامر يف التعليم)  h السائد يف االقتصاد. الحظ
أن تكلفة الزمن املطلوب هذه الصيغةمن  1 uمن رأس املال إضايف  % 1ساب الكت

الحظ أيضا من ، ل البرشي اٌملحقق يف االقتصادمستوى رأس املا ومستقلة عنثابتة 
 وإال لنالثابتة  ) أن رأس املال البرشي ٌيظهر خاصية عوائد احلجم10 .1املعادلة (

 5ٌيمثل رأس املال البرشي حمركا للنمو االقتصادي الداخيل.
...الخ واألدواتهنا ال ٌتدرج املباين أل) تبسيطا للواقع 10 .1لة (ٌمتثل املعاد           

(رأس املال املادي) كٌمدخالت يف قطاع التعليم. عىل أية حال، من املرجح أن يكون 
يأخذ نموذج لذا قطاع التعليم أكثر كثافة برأس املال البرشي مقارنة بقطاع اإلنتاج 

Lucas-Uzawa  6رأس املال املادي.لالتعليم قطاع هذه امليزة متجاهال ضم 

                                                 
إذا تبع تراكم رأس املال البرشي املعادلة التالية -  5 1h B u h 1حيث  حجم  عوائدسيكون هناك
هو البرشي ما يعني أن معدل نمو رأس املاللرتاكم رأس املال البرشي، قصة ناتم  1/ 1h h B u h  حيث 

 تجهت /h hلصفر مع نمول h)1988 :18 أنظر Lucas (و نقد Solow للمعادلة )2000 :126() 10. 1 Solow.(  

 أنظر( من كل التكاليف التعليمية % 10مدخالت غري العاملة يف التعليم ال ُمتثل سوى ٌتشري األدلة التجريبية أن  - 6

Kendrick 1976 ; US Department of Education 1996.(  لكن مع ذلك، قامRebelo )1991 ( بتوظيف
 رأس املال املادي يف إنتاج رأس املال البرشي.
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) أن تراكم رأس املال البرشي ال يتم نمذجته بنفس طريقة 10. 1ٌتظهر املعادلة (           
إذا كان هذا هو احلال فبدال من ،املادينمذجة تراكم رأس املال  hhنضع 

  hn h ، مع رأس املال البرشي بطريقة ٌمغايرة متاما  انتعامللكن يف هذه احلالة
عن رأس املال املادي حيث ٌجيسد رأس املال البرشي يف األشخاص و ليس ملموسا 

من أجل احلفاظ عىل أنه بشكل رصيح  وتنص املعادلةٌيمكن نقله مبارشة لآلخرين. 
مستوى معني من متوسط رأس املال البرشي (نصيب الفرد) يف جمتمع ما جيب أن 

يكون نصيب الفرد من االستثامر الزمني يف التعليم 1 u .مستقال عن النمو السكاين
) أن املستوى األويل لرأس 10 .1من جانب آخر، ٌيشري اجلانب الرتاكمي للمعادلة (

املال البرشي الذي يبدأ به كل عضو جديد يتناسب (ليس بالرضورة ٌمساويا) مع 
تم حتقيقه بالفعل من قبل أفراد العائلة األكرب سنا (املرياث االجتامعي  املستوى الذي

 للمهارات).
خمزون رأس املال البرشيٌيعطى تغري             H hL : 

   1 1h hH B u hL hL B u H H       
 معدل نمو خمزون رأس املال البرشي هو:           

(10. 2)                                          1 h
H B u
H

  
  

تتطابق معدالت نمو            /H Hو /h h يف ظل افرتاض تشابه األفراد يف
التفضيالت و يف نفس وحدات رأس املال البرشي املتاحة لدهيم و استخدامهم نفس 
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ج. ٌيعطى الزمنجزء الوقت املخصص لعملية اإلنتا uثابتا يف  املخصص يف اإلنتاج
ا يعني أن معدل نموه ٌيساوي الصفرالتوازن م / 0u u إذا كان معدل نمو : u 

غري ممكن؛ أما إذا كان  وهو حل ويتجاوزه الحقاٌموجبا سينمو نحو قيمة الواحد 
 قطاع هناك وقت خمصص يف وال ٌيوجدسالبا سينخفض نحو قيمة الصفر  هعدل نموم

مرة أخرى ال ٌيمثل هذا .صيص كل الوقت يف قطاع التعليم..يف املقابل يتم ختاإلنتاج 
حال مقبوال القتصاد ما يف التوازن. فقط يف حالة / 0u u و 0 1u ناك ه

 ما يعني نمو رأس املال البرشي بمعدل ثابت. زمنية ثابتة من التعليم حصة 
 برأس املال البرشي يف دالة اإلنتاج:  "العمل"يتم استبدال مدخل اإلنتاج             

 , eY F K H 
ٌيمثل            eHالعاملة الفعلية أو eH uH uhL :  رأس املال البرشي يف

جزء  ُخيصص واخلدمات ألنهاالقتصاد ككل ليس متاحا بالكامل إلنتاج السلع 
منه 1 u.يف قطاع التعليم إلنتاج رأس مال برشي جديد 

 كاآليت:   Cobb-Douglasمن نوع لتحليل النموذج، نكتب دالة إنتاج           
(10. 3)                                   1Y AK uhL    

الفرد وبداللة نصيب       /y Y L: 
(10. 4)                                      1y Ak uh            

يفثابتة حجم ذات عوائد  وهي دالة             kو uh. 
 ملعادلة التالية:ايرتاكم رأس املال املادي وفق            
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(10. 5)                                     kk y c n k     
حيث           /k K Lهو نصيب الفرد من رأس املال املادي و c هو نصيب

 نرص العاملة بمعدل ثابت وفقستهالك، مع افرتاض نمو عالفرد من اال
    0 ntL t L و 0n . 

 لدينا يف التوازن:            

 1
k

k

S I
sY K K

sK uhL K K







 

 




 

 بداللة نصيب الفرد:             
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1
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k
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Ksk uh k
L
















 




 

 كام نعلم:             
K k nk
L
 

  
 نحصل عىل معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال املادي:             

(10. 6)                                   
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يف احلالة املستقرة، يتطلب ثبات معدل النمو يف النموذج ثبات النسبة             /k h و
أن ينموينبغي  kو hمعدل نمو النسبة ٌيساويأي  بنفس النسبة /k h  الصفر يف

 احلالة املستقرة:
(10. 7)                                      1 h

k h B u
k h

   
   

) 10. 4الناتج بأخذ لوغاريتم املعادلة ( ٌيعطى معدل نمو نصيب الفرد من           
 الزمن: عرب واشتقاقه

   1 1y A k u h
y A k u h

       
   

مع العلم أن           Aو u أيثابتني عرب الزمن / / 0A A u u   و عليه ،
 ُتصبح املعادلة من الشكل: 

 1y k h
y k h

   
  

وألن            / /k k h h  :فإن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج ٌيساوي 
(10. 8)                                  1 h

y k h B u
y k h

    
   

ينمو نصيب الفرد من الناتج بنفس معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال           
 معلمتني أساسيتني: املعلمة األوىل هي واٌملحدد وفقلزمن عرب االبرشي اٌملعطى ثابتا 

 B رسعة تراكم رأس املال البرشي) ءة تراكم رأس املال البرشي (أو دد كفاالتي ٌحت
النموذج أن البلدان ذات  وبذلك يتوقع تفسريها بكفاءة القطاع التعليميأو ٌيمكن 
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ستشهد معدالت مرتفعة من نمو رأس املال البرشي. أما  نظام تعليمي أكثر كفاءة
املعلمة الثانية uمزيد من الوقت لرتاكم رأس املال عني انخفاضها ختصيص ت

استعداد األفراد للتخيل عن اإلنتاج واخلدمات (البرشي عىل حساب إنتاج السلع 
 زيادة معدل نمو رأس املال البرشي.ل ما ٌيؤديالتعليم)  لصالحواالستهالك احلايل 

 ال ينمو هذا االقتصاد بسبب قوى خارجية و ال تتغري دالة اإلنتاج عرب الزمن           
) uو Aقن)، لكن النمو حيدث بسبب قوى داخلية ٌحتدد وفاثابت uو B ، و

مستديم وفق هذا النموذج يف عدم إظهار دالة  توليد نمومثل العامل الرئييس يف يت عليه
عوائد احلجم ) أي ميل لتناقص 10. 1ملعادلة (ااج رأس املال البرشي املعطاة وفق إنت

رشي يف رأس املال البثابتة حجم دالة اإلنتاج بعوائد  تتميزيف رأس املال البرشي: 
 قيمة معطاة).نسبة تزايد رأس املال البرشي (ب بسبب تزايد الناتج بنفس

1Aليكن            Au 
كتابة دالة اإلنتاج بداللة نصيب الفرد: وعليه ٌيمكن 

(10. 9)                                             1y Ak h 
  

 : والبرشيأس املال اٌملوسع كمزيج من رأس املال املادي إذا عرفنا ر           
(10. 10)                                           1k h    

 ُيصبح النموذج من الشكل:             
(10. 11)                                           y A
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إذا كان            uثابتا مع نمو kو h بنفس املعدل، فإن األس فوق رأس املال
(أنظر  AKمع نموذج نتعامل املوسع ٌيساوي قيمة الواحد، و أصبحنا مرة أخرى 

 الفصل الثامن).
 )RCK نسخة( Uzawa-Lucas وذج .3

لرتاكم رأس املال البرشي عىل اإلطار  Uzawa-Lucasة، يقوم هنج يف احلقيق           
مع أرس خالدة حلل املسار األمثيل للمتغريات RCKالنظري لنموذج  kو h.7 

ن ة عمجعىل التأثريات اخلارجية النا )Romer )1986يف الوقت الذي ٌيؤكد فيه            
بوجود  RCKبحل صيغة  )Lucas )1988خمزون رأس املال الكيل يف االقتصاد، قام 

جية إذا كان حوله أفراد كل فرد ٌيصبح أكثر إنتا ثريات خارجية لرأس املال البرشي:تأ
  8مستويات عالية من رأس املال البرشي.بآخرون 

لبرشي: أوالً، التأثري بني تأثريين رئيسني لرتاكم رأس املال ا Lucasٌيميز            
الذي يستفيد منه الفرد بشكل مبارش Effects Internalالداخيل  h كل جهد عن

                                                 
 لذلك، وثيقا بدورة حياة الكائن البرشيطار مالئام بسبب ارتباط التعليم يف الواقع العميل ارتباطا قد ال يكون هذا اإل - 7

من الطبيعي و املنطقي نمذجة تكوين رأس املال البرشي ضمن نموذج دورة احلياة (نامذج  أنهآخرون وجد باحثون 
 , Blinder (1971) , Rozer (1976), Saint-Paul (1992)األجيال املتداخلة): أنظر عىل سبيل املثال 

Azariadis (1993) , Galor and Moav (2006).  
نك ضمن جمموعة من الزمالء األذكياء بمتوسط رأس املال البرشي مرتفع ستكون قادرا عىل كتابة أطروحة جيدة أل - 8

لكنه أكثر صعوبة يف  )1986( Romerنظريه  )Lucas )1988ٌيمكنك التعلم منهم. يف كثري من النواحي، ٌيشبه نموذج 
  التحليل.
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، ٌهناك تأثري ثانيا ٌمسامهته يف عملية اإلنتاج. وبالتايل زيادةتعليمي يرفع إنتاجيته، 
أس املال ن زيادة وحدات رألوالتدريب للتعليم  External Effectsخارجي 

 البرشي كل فرد مع ثبات العوامل األخرى ستزيد متوسط خمزون رأس املال البرشي
 h البد أن ٌنؤكد أن  إجيابية عىل اإلنتاج. اأيضا آثار ٌيامرسوالذي يف املجتمع

التأثريات اخلارجية لتكوين رأس املال البرشي ال تلعب أي دور يف توليد النمو 
هذه  مع ذلك، ٌيؤدي لرفع معدل نمو نصيب الفردداخيل، وجودها يف النموذج فقط ال

(كام  Lucasنموذج يف السياسة االقتصادية  ٌبعدالتأثريات اخلارجية ٌمهمة لتفسري 
 سنراه الحقا). 

 هذه الفكرة، ٌتعطى دالة إنتاج نصيب الفرد: وفق            
(10. 12)                                     1y Ak uh h   

حيث            /h H Lمتوسط رأس املال البرشي يف السكان. إذا كان 0  
لقوى هناك تأثريات خارجية من املستوى املتوسط لرأس املال البرشي عىل إمجايل ا

ارجية ليست رشطا رضوريا لتحقيق رغم أن هذه التأثريات اخلالعاملة يف االقتصاد (
 نمو داخيل مستدام عىل املدى الطويل).
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عي   .3.1   املخطط االجت

رأس  نفرتض خمططا اجتامعيا َخريا يعمل عىل تدخيل تأثريات متوسط مستوى            
يأخذ املخطط االجتامعي قيمة، أي املال البرشي h) كمتغري 10. 12يف املعادلة (

بـ ويتم استبداهلاداخيل  h يف هذه احلالة، يعمل املخطط االجتامعي عىل تعظيم دالة .
 املنفعة التالية:

(10. 13)                                     
1

0

1max
1

n tc dt






 
 

   
 حتت القيود:            

(10. 14)                                         kk y c n k     
(10. 15)                                          1 hh B u h h    

حيث ٌتعطى قيم              0kو  0h .أهنا ٌموجبة متاما 
     كاآليت: Hamiltonطريقة ٌيمكن التعبري عن حل املشكلة وفق              

   
1

1 2
1 1

1 k h
cJ y c n k B u h h



   


 
             

 
ُمتثل            1و 2 أسعار الظل لنصيب الفرد من رأس املال املادي و البرشي

عىل الرتتيب. عىل طول املسار األمثيل، ٌتعطى رشوط التعظيم من الدرجة األوىل 
 كاآليت:

(10. 16)                              1 10J c c
c
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(10. 17)                1
1 2

2

/0J y y uBh
u u Bh

 


   
    

 
 

(10. 18)              
   

   

1 1 1

1

1

k

k

J y n n
k k

y n n
k

    

  


           


      




  

(10. 19) 
   

   

1 2 2 2

2 1

2 2

1

1

h

h

J y B u n
h h

y B u n
h

     

   
 

 
          


       





  

 مع رشطي العرضية:            

                                                  

     

1

2

lim 0

lim 0

n t

t

n t

t

k t t

h t t









 



 










 

، واالدخاراالستهالك  ) البد أن ٌيساوي الدخل جمموع10 .16ملعادلة (اوفق             
) البد أن ٌيساوي الوقت استخداماته نحو اإلنتاج أو التعليم. 10 .17( وبداللة املعادلة

دخيل رأس املال م) كيف تتطور أسعار ظل 10 .19) و (10 .18ن (اُختربنا املعادلت
رشطي العرضية عدم  ، وأخريا يضمنالزمن يف األفق األمثيل ي عربوالبرشاملادي 

 حدوث إفراط يف عملية تراكم كال نوعي رأس املال. 
 واستبداهلا يف) زمنيا بعد ادخال اللوغاريتم 10 .16نقوم اآلن بمفاضلة املعادلة (           

(قاعدة ) لنحصل عىل معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك 10. 18املعادلة (
Keynes-Ramsey:( 
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(10. 20)                               1
k

c y
c k

 


     

  
حيث            11/y k Ak uh h     . 

 سار املتوازن أو املسار الذي ينمو فيهاملينبغي حتديد هذا املعدل للنمو يف            
 k، c، yو h بالرضورة متساوية أو موجبة). وفق بمعدالت ثابتة (ليس

) يتطلب ثبات معدل نمو االستهالك10 .20ملعادلة (ا /c cثبات /y k تأكيد. ل 
ثبات هذه النسبة، ليكن /k k uh كثافة رأس املالهو : 

(10. 21)            1/ 11 1y Ak h A kh Ak
k

     
 

  


   
 :حيث           

       1 / 1 1 / 1 / 1/ /k K h uL k h u kh           
  

 نصيب العامل الفعيل من رأس املال املادي. ٌيمكن رؤية ثبات النسبة هو           
 /y k إذا وفقط كان k ،النمو املتوازن يكونمسار  ونعلم يفثابتا k .ثابتا 

ليكن            p ظل رأس املال البرشي مقاسا بوحدات رأس املال املادي:سعر 

(10. 22)       

 

     

 

1
2

1

/ 1

/ 1

1/

1 1

1

Ak u h hy up
Bh Bh

A Ak h kh h
B B
A k h
B

   

    

  




 



 

 



 
  

   

 





 

يف مسار النمو املتوازن (أين             k:ثابت) لدينا 
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(10. 23)                        1
1 1 h

p h B u
p h

  
 

      

  
تعريف وفق            p مع 2 2 1 1/ / /p p      18( املعادالت وبعد إدراج .

 ) نجد: 10. 17( واستخدام املعادلة) 10 .19) و (10
       

 

 

1

2

1

/ 1
/

1 1
1

1

h k

h k

k h

k h

p y yB u n n n
p h k

y h yBh B u n
y u k
y Bu B u n
k
y Bu B n
k

    


 

  


 


 
           

 
  

       
  

  
      
 


     
 



 

 ) نجد يف مسار النمو املتوازن أن: 10 .23بمقارنتها مع املعادلة (             
 1

1 1k h h
y Bu B n B u
k

   
 


           

 
 ما يعني أن:              

(10. 24)             1
1k h

y B n
k

  


  
   

 
 

) نحصل عىل معدل نمو نصيب الفرد من 10 .20بإدراجها يف املعادلة (              
 الستهالك يف مسار النمو املتوازن: ا

(10. 25)                        1 1
1 h

c B n
c
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يف مسار النمو املتوازن بالتعريف ينمو             kو yينبغي أن  بمعدل ثابت و
يكون نفسه ألن / /y k y k  سار النمو املتوازن و عليهثابت يف م 
 / /k k y y ) 10 .14. من املعادلة:( 

                                                             k
k y c n
k k k

   
 

جيب أن تكون النسبة            /c k ،ما يعني أن: أيضا ثابتة 
(10. 26)                                c k y

c k y
   

   
الحظ بوجود تأثريات خارجية             0 يكون معدل نمو hأقل من   .

) أين10. 12إلظهار ذلك، من املعادلة ( h hلدينا : 
(10. 27)                            1 1y k u h

y k u h
        
    

يف مسار النمو املتوازن بالتعريف، يكون           /h hو uأين اثابت / 0u u . 
 ) نجد:10. 27) و (10. 26ن (املعادلتاق وف

(10. 28)                                     1
1

h
h

 
 




 

  
مع            1 /1 1     لكل 0 .لستبدن  ) 10. 25من املعادلة:( 

(10. 29)          1 1
1h h

h B n
h
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  الديناميكية االنتقالية .3.1.1

 الديناميكية االنتقالية باشتقاق املعادالت التفاضلية للمتغريات ٌيمكن حتليل           
 /x c kو /z y kو u.  يف ظل املسار املتوازن، تكون هذه املتغريات يف

ع النظام عىل الرشوط سيق بعض، وباستيفاء مسارات الرسج وٌتعرب عناحلالة املستقرة 
املدى الطويل يف مسار النمو املتوازن مع معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك 

ٌيساوي  ) 10 .25وفق املعادلة.( 
) أن التخصيص األمثيل يعني ضمنيا أن معدل نمو 10. 25ٌتشري نتيجة املعادلة (           

نصيب الفرد من االستهالك  ) :1هي دالة متزايدة يف عاملني أساسيني (
 hB  قطاع التعليمي (الذي ُيمثل حمرك النمو يف هذا النموذج) و الإنتاجية صايف

)2( ُيظهر النموذج ، لذا يف اإلنتاجيةي ملجتمعارأس املال البرشي  ٌمسامهة متوسط
نموا داخليا بالكامل ( 0n ليس رضوريا لكي يتحقق 0  الحظ أن .( 

  هي دالة متناقصة يف معدل التفضيل الزمني  لكنها يف نفس الوقت متزايدة
يف معدل النمو السكاين nلتي ُمتثل ميزة جديدة يف هذا النموذج دون مدخالت وا

غري متنافس عليها. يف الواقع، ال تظهر هذه امليزة إال إذا تم التعامل مع رأس املال 
) من أجل احلفاظ  10. 1ملعادلة (اوفق البرشي بطريقة مغايرة عن رأس املال املادي: 

ل البرشي يف املجتمع، ُيصبح نصيب الفرد من عىل مستوى معني من متوسط رأس املا
االستثامر الزمني املطلوب يف التعليم 1 uمستقال عن معدل النمو السكاين n :
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أن وجود قيمة صحيح n فض معدل خصم املنفعةُخت مرتفعة n   و بدورها
إال أن نصيب الفرد من  ترفع االدخار و االستثامر يف كال السلعتني الرأسامليتني

االستثامر الزمني يف التعليم املطلوب للحفاظ عىل معدل نمو hال يرتفع مع n . 
ثل يف عدم تأثري معلامت تكنولوجيا تظهر ميزة أخرى يف هذا النموذج تتم           

اإلنتاج Aو kيف معدل نمو نصيب الفرد   ،غياب تأثريات إنتاجية  ويف حالة
متوسط رأس املال البرشي 0 ال ٌتؤثر أيضا عىل   طبيعة هذا راجع لو

االفرتاض القائل أن األنشطة التعليمية ال تستخدم املدخالت التي ٌينتجها قطاع 
 اإلنتاج.

  . قيود عىل النموذج2.1.3

لبلوغ مسار النمو املتوازن، جيب أن تكون قيمة             u يف احلالة املستقرة حمصورة
يف املجال 0 1u  ،حتقق الرشط التايل:  والذي يتطلب 

      1h h h hB u B          
 ): 10 .29ملعادلة (اوفق             

(10. 30)     11
1

h

h h

n
B B
   
   

 
 

   
   

ما يعني أن قيمة            u ساوي: تُ يف مسار النمو املتوازن 
11

1 h

nu
B
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 وفق )10 .30ٌيمكن التعبري عن اجلانب األيمن من املرتاجحة (           
  1 c n    وحتقق رشطيكرشط رضوري لضامن حمدودية دالة املنفعة 

العرضية. إذا كان 0h طا رضوريا لكنه ُيصبح اجلانب األيرس من املرتاجحة رش
تحققس كافيا للي 0   يتطلب احلصول عىل معدل نمو إجيايب أن ٌحيقق اجلانب .

 األيرس الرشط التايل:
10 1

1 h

n
B

 
  
 


  

 
 :والذي ٌيساوي            

(10. 31)               1
1 hB n   


 

 


  
وٌيعادل             0  10 .25املعادلة ( وفق.( 
  ٌممكن؟. ملاذا النمو املستديم 3.1.3

من عملية تراكم رأس  Uzawa-Lucasيتأتى مصدر النمو املستديم يف نموذج            
) أن تغري املعلامت ٌيامرس تأثريات دائمة عىل 10. 25املال البرشي. الحظ من املعادلة (

 عىل سبيل املثال: RCKقا يف نموذج مؤقتة كالتي رأيناه ساب وليست تأثرياتالنمو 
نفرتض أن االقتصاد يقع يف احلالة املستقرة يف الزمن 0t  فجأة ترتفع قيمة الصرب ،

أو تنخفض قيمة وزيادة تراكمبوط فوري يف قيمة االستهالك احلايل سٌيؤدي هل 
، ُيصبح هذا التأثري مؤقتا ألنه ٌحيفز نموRCKرأس املال البرشي. يف نموذج  c 

و y َفضلكن زيادة كثافة رأس املال ٌخي /y k غاية بلوغ مستوى احلالة تدرجييا ل
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ةاملستقرة اجلديد / ky k      ات املؤقتة عىل النمو وفق التأثريالتي تنتهي فيها
ال ٌحيفز انخفاض قيمة Lucas-Uzawaيف نموذج  ). لكن10. 20ملعادلة (ا  فقط

 نمو استثامر رأس املال البرشي أيضا، لذلك وجود معدلرأس املال املادي بل استثامر 
 hال الفعيلمرتفع سيمنع ارتفاع كثافة رأس امل /k uhالناتج  وٌيعيق انخفاض

يعمل االستثامر الداخيل يف رأس املال البرشي كعامل إنتاج ، أي احلدي لرأس املال
ما يعني ارتفاعوائد احلجم يف رأس املال املادي عىل منع ميل تناقص ع /c c 

و /k kكل دائم.بش 
  . التوازن التنافيس2.3

بام أننا ( الئم لتأطري مشكلة اقتصاد السوقاقتصاد السوق، من امليف عند النظر             
(كام  ، أون تأخذ شكال مماثال للحل املركزيأ )قمنا بحل مشكلة املخطط االجتامعي

ذاتيا  كتفاءاقتصاد ٌمكون من جمموعة الرشكات العائلية ٌحتقق ) ننظر الLucasفعل 
 املزارع العائلية. ك
ٌتشبه مشكلة املزرعة العائلية (أو الرشكة العائلية عىل العموم) مشكلة املخطط             

االجتامعي باستثناء أن املزرعة العائلية (التي تكون صغرية جدا بالنسبة لالقتصاد 
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) ٌتدرك مساروٌهيمل مسامهتها hاإلنتاج يف دالة 1y Ak uh h  بشكل
hمستقل عن قراراهتا التعليمية (لكن يف التوازن ٌيصبح h.(9  

اآلن ، لكن لدينا ورشوط التعظيم Hamiltonنتبع نفس اخلطوات السابقة حلل            
 خاص لرأس املال البرشي ٌيساوي:ناتج حدي 

 1y y
h h


 


 

اجتامعي لرأس لة املخطط االجتامعي كان لدينا ناتج حدي مشكيف حني وفق            
املال البرشي ٌيساوي / 1 /y h y h     ) صحيحة 10 .23. تبقى املعادلة (

 :ـ) ٌتؤدي ل10 .19) و (10 .18)، (10 .17لكن املعادالت (
 1 1

1k h

k h

p y Bu B u n
p k
y B n
k

 


 

 
      
 


    




 

 ) نحصل عىل: 10 .23معا مع املعادلة (           
(10. 32)                

1k h
y hB n
k h

 



    

 

  
 ) نحصل عىل معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك:10 .20بإدراج املعادلة (           

(10. 33)                  1
1 h

c h B n
c h

  
 
 

      

  
                                                 

ٌتواجه الرشكة تأثريات خارجية يف اإلنتاج حيث يدخل متوسط رأس املال البرشي - 9 h يف دالة إنتاجها بشكل
 موجب، لكنها تتعامل معه أنه معطى بشكل خارجي.
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/يف ظل النمو املتوازن           / /c c k k y y   ،10 .27( ومن املعادلة:( 
(10. 34)                     1

1
c h
c h

 


 




  
) نجد معدل نمو نصيب الفرد من رأس املال 10 .33باستبداهلا يف املعادلة (           

 البرشي يف مسار النمو املتوازن: 
(10. 35)             

   1
1h h

h B n
h

  
  


       

  
 ) نحصل عىل:10 .33من املعادلة (            

(10. 36)             
    1
1 h

c B n
c

    
  

 
    

 
  

وقوعلضامن              uيف جمال 0 1u :ينبغي استيفاء الرشط التايل 
 1h h hB u B       

 ) نحصل عىل قيد املعلامت:10 .35بدمج املعادلة (             
(10. 37)      

  
  

  
1 1

1
1 1

h

h h

B n
B B

     


     
    


     

   
). لضامن ثبات نقطة 10 .30ٌيشبه اجلانب األيمن من املرتاجحة نظريهتا يف (           

 الرسج يف املسار املتوازن نضيف قيدا آخر:
(10. 38)                       1 0        

الفرد من النمو ٌموجبا يف احلالة أخريا، نركز عىل احلالة التي يكون فيها نصيب             
 املستقرة أو حالة: 
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(10. 39)                       hB n    
عي3.3   . املقارنة مع املخطط االجت

أوال نقارن            h بـ h -) نحصل عىل10. 29) و (10. 35من املعادلتني (: 
 

 
  

  
1

1
11

h
h h

h

B n
B

   
  

      


    
                 

 

)10 .37من ( واجلانب األيمن) 10 .38ملرتاجحة (وفق ا             0h h    
عندما يكون 0  ، ما يعني بوجود تأثريات خارجية موجبة لرأس املال البرشي

لن يكون التخصيص أمثليا  تدخيلها) وال يتم(التي تكون خارج سيطرة الرشكة 
. يف اقتصاد Paretoأمثليا من نوع  وبذلك ليساجتامعيا يف ظل اقتصاد السوق 

ومعدالت السوق، من املتوقع أن يشهد االقتصاد نقصا يف استثامر رأس املال البرشي 
ن الناتج احلدي اخلاص أصغر من الناتج احلدي أل منخفضة عىل املدى الطويل نمو

املال البرشي (األعوان اخلواص ال يأخذون التأثريات اخلارجية  االجتامعي لرأس
بعني االعتبار). من جانب آخر، يف ظل غياب التأثريات اخلارجية 0  ٌتصبح

 نتائج اقتصاد السوق متوافقة مع نتائج املخطط االجتامعي.
، د مع ارتفاع التأثريات اخلارجيةٌيمكن رؤية إمكانية رفع معدل نمو نصيب الفر           

 ): 10 .36الحظ من املعادلة (
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رغم أن اقتصاد رفع النمو ات اخلارجية لرأس املال البرشي لٌتؤدي التأثري           
السوق ال يعمل عىل استغالل امكانات النمو عىل نحو أمثل إال بتبني سياسة 

ال ينبغي متويل هذه االعانات  لتعمل هذه السياسة بكفاءة،. يحية لدعم التعليمتصح
رضيبة الدخل (ألن هذه الرضيبة ٌتطبق فقط عىل رأس املال سواءا كان برشيا أو عرب 

ن النموذج ٌمشتق من دالة ألماديا)، بل من األفضل فرض رضيبة ثابتة عىل االستهالك 
 منفعة الراحة.  

حول االقتصاد األمريكي  Denisonأساس بيانات بمعايرة النموذج عىل            
لتقدير قيمة التأثريات اخلارجية Lucas، توصل 1909-1959 0.417  . ومن
املرتتبة عىل ذلك، إذا كان اآلثار 1 رب ٌيكرس االقتصاد األمريكي ما يق جيب أن

ال التعليمثالث أضعاف اجلهود املبذولة يف جم 1 0.18u  أنتج هذا النموذج ، كام
ن معدل نمو نصيب الفرد أكثر من نقطتني مئويتني أعىل من املعدل الفعيل الذي كا

تحليل ل )Benhabib and Spiegel )1994يف املتوسط. مع ذلك، وفق  0.014
درت الدراسة ، ق1985-1965بلدا خالل الفرتة  15انحدار املقطع العريض لـ 

 تأثريات نمو أقل بكثري لزيادة االستثامر يف رأس املال البرشي.
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وذج .4  Uzawa-Lucas التقارب يف 
أن البلدان ال ٌتظهر أي ميل للتقارب يف مستويات  Uzawa-Lucasيتوقع نموذج         

 الدخل عىل املدى الطويل حتى بوجود نفس معلامت التفضيل و التكنولوجيا
 , , , , ,kA     .  :يف بلد ما لدينا 

(10. 40)           
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 وh hيف ظل النمو املتوازن (احلالة املستقرة) ٌيصبح . 

 /y k ٌيصبح10 .21وفق املعادلة (ثابتا و ( kويكون، ثابتا أيضا hو u 
وصف حركية وعليه ٌيمكن، )10 .1أيضا وفق املعادلة ( ناثابت y   :كاآليت 

(10. 41)          
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حيث            ) ن يف معلامت التفضيل ا). إذا تشابه بلد10 .36معطاة وفق املعادلة

نفس معدل نمو نصيب الفرد عىل املدى الطويل. اآلن مع  والتكنولوجيا سيحققان
افرتاض اختالف املستويات األولية لنصيب الفرد من رأس املال البرشي 0h بني

ستويات األولية لنصيب الفرد من رأس املال املادي أيضا يف احلالة بلدين، ستختلف امل
املستقرة

1
1

0 0k kuh
 


 


 
 

 

تشاهبت يفإن  حتى kو uس معلامت لدهيا نفو
تسري البلدان ذات املستويات املرتفعة من و عليه، التفضيل و التكنولوجيا 0h  و)
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 0kمرتفع) عىل مسار yمرتفع (و مسار c مرتفع أيضا) مقارنة بالبلدان ذات
مستويات منخفضة من 0hو من) 0k( بسبب  عدم وجود ميل للتقارب.ا يعني م

وجود اختالفات جوهرية أولية يف خمزون رأس املال البرشي بني البلدين، لن حيدث 
البلدان الغنية  والدخل بنيمستويات االستهالك  ويستمر اختالفتقارب بني البلدين 

 .ألبدوالفقرية إىل ا
إال أن الناتج احلدي  "الرائد"د رغم الكثافة العالية لرأس املال املادي يف البل              

(املتوسط) لرأس املال ال ينخفض ألن العامل التكمييل h املرتفع يمنع ميل تناقص
أن ألبد عىل اعتبار إىل اتوليد النمو  وبإمكانه مواصلةوائد احلجم لرأس املال املادي، ع

 ائد مع املدخالت اٌملنتجة اخلاصة به.القطاع التعليمي (حمرك النمو) يشهد ثبات العو
بشأن التقارب مع احلقائق  Lucasكيف يمكننا توفيق بني توقعات نموذج            
مستمرة يف نصيب الفرد  اتمع حقيقة وجود اختالفالنموذج  يتفقالحظة يف العامل؟ امل
بني  يف نصيب الفرد من الدخل مستمرة اتواختالفل بني البلدان الفقرية ن الدخم

يتعارض مع واقع تقارب نصيب الفرد ه يف املقابل لكن، العامل والفقرية يفدان الغنية البل
 ا تفسري هذه النتيجة من منطلق أنمن الدخل بني البلدان الغنية يف العامل: ربام ٌيمكنن

أمرا سهال، ٌتوجد هناك  ورأس املالمناطق يف العامل أين أصبح تنقل قوى العاملة 
وتنشأ . )Lucas )1988جية هامة لرأس املال البرشي كام أشار إليه تأثريات خار

ويات مرتفعة لرأس املال خارجية لرأس املال البرشي عند االتصال بمست تأثريات
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، وأكثر إنتاجيةا جيعل مستوى رأس املال البرشي يف بلدان أخرى عاليا البرشي م
ومهامات دن وجود مفرس خارجية لرأس املال البرشي أن تٌ  وٌيمكن لتأثريات

عىل سبيل املثال، ال يتحمل األفراد املتخصصون يف األنشطة معينة فيها:  متخصصة
مثال إال ألن هناك تأثريات  New York مدينةوتلوث املالية االزدحام الشديد 

يف املناطق املتطورة من العامل حيث هناك  ة لتشارك العمل يف هذه املدينة.خارجية إجيابي
بلدان أخرى، يتم االستفادة من  والتعليم يفخالل اتصاالت األعامل  فرص أكرب من

لالختالفات الكبرية يف مستويات  وال ٌيمكنالتأثريات اخلارجية لرأس املال البرشي 
تقارب يف نصيب الفرد  وحيدث عندئذرأس املال البرشي ملختلف املناطق أن تستمر، 

لدان األقل نموا مع البلدان األكثر من الدخل. يف املقابل، سٌيؤدي نقص تفاعل الب
ي لالنتقال من بلداهنم تقدما باألشخاص ذوي مستويات مرتفعة من رأس املال البرش

مستويات رأس املال  اختالف وبذلك تستمر، الغنية (أو هجرة األدمغةنحو الفقرية 
 .)واألكثر غناالبرشي بني االقتصاديات األكثر فقرا 
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 Uzawa-Lucas وذجفق السياسة االقتصادية و  .5
بعض التصورات حول الكيفية  Uzawa-Lucasٌيوفر نموذج النمو الداخيل لـ            

إذا قام  رفع معدالت النمو االقتصادي: أوال إىلالتي ٌيؤدي فيها املزيد من التعليم 
 والذي ٌيمكن شخص ما يف املجتمع بتكريس املزيد من وقته لرتاكم رأس املال البرشي

ثانيا، هل هناك عوامل أخرى  فإن الناتج سينمو بمعدل أعىل. ريه بداللة التعليمتفس
والنمو ٌيمكن أن ٌتسبب حترك التحصيل العلمي  والنمو االقتصاديغري التعليم 

صبح التحصيل العلمي ، يٌ )Bils and Klenow )2000 كام يشري معا؟ االقتصادي
بسبب  عزز بشكل مالئم حقوق امللكيةبلدان ذات أنظمة قانونية سليمة تٌ مرتفعا يف 

هذه  ، ويف مثل املحتمل لالستثامر يف التعليمعلم األفراد باملردود املستقبيل الكبري
 حقوق تفعيل ببسب )منه جزء يف( مرتفعايكون معدل نمو نصيب الفرد  املجتمعات

 دوٌنالحظ وجو، والتطوير وأنشطة البحثلمزيد من االبتكار لذي ٌيؤدي لا امللكية
ة املبارشة بينهام. السببي نتيجةن ليس البلدان لك والنمو عربعالقة إجيابية بني التعليم 

لحالة التي يكون التحصيل العلمي فيها عاليا بسبب توقع األفراد نموا أخريا ٌنشري ل
وجود معدل نمو اقتصادي مرتفع يف املستقبل ينطوي عىل  اقتصاديا عاليا يف املستقبل:

فجوة  عدل نمو مرتفع يف املستقبل يزيدن وجود مأل عائد من التعليم،ارتفاع معدل ال
 .وغري املاهريناألجر احلقيقي بني العامل املاهرين 
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مكانية تأثري السياسات للنمو الداخيل إل Uzawa-Lucasٌيشري نموذج             
نمو املدى الطويل بسبب اعتامد معدل ال يفاحلكومية عىل معدالت نمو نصيب الفرد 

مسار النمو املتوازن عىل  والناتج خاللاملشرتك لرأس املال البرشي، االستهالك 
معلامت النموذج Bو u ،حلكومية من املفيد التفكري يف كيفية تأثري السياسة ا لذلك

نألعىل تلك املعلامت:  Bمن املمكن ي، ل كفاءة إنتاج تراكم رأس املال البرشٌيمث
عىل سبيل  -التأثري عليها من قبل السياسة احلكومية عرب إنشاء نظام تعليمي أكثر كفاءة

د من احلوافز لرفع أداء النظام املدريس أو مزج التعليم العمومي تطبيق عداملثال، 
غي بالضبط عىل احلكومات ينب ال ٌيمكننا يف هذا املقام حتديد ما الذياخلاص. لكن ب

رفع قيمةإتباعه ل Bتأثري من الواضح إمكانية  مع ذلك، إال بنمذجة النظام التعليمي
 .)يبدو أن السياسيني مؤمنني بذلك أيضا( احلكومة عىل كفاءة التعليم

قتصادي عن طريق ٌيمكن للسياسات احلكومية أيضا أن ٌتغري معدل النمو اال           
تغيري قيمة u ،د من احلوافز عىل شكل رضائب عن طريق تقديم عد عىل سبيل املثال

قامت احلكومة بدعم قطاع التعليم ستؤدي تلك أو مساعدات لقطاع التعليم: إذا 
فض قيمةخلي ما سيؤدأكثر برشي رأس مال رتاكم السياسة ل u  الوقت املخصص)

، لكنه يف املقابل سريفع معدل نمو والناتج احلايل) واخلدماتللعمل عىل إنتاج السلع 
 املستقبل.  والناتج يف ومستوى االستهالك
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لبرشي يف هذا النموذج للنمو الداخيل، تلعب التأثريات اخلارجية لرأس املال ا            
ي ال ٌتؤثر مبارشة عىل اإلنتاجية فحسب بل ٌتؤثر زيادة رأس املال البرشدورا حموريا: 

يف  والتي تتشكلالتكنولوجيا األكثر تقدما يضا عىل قدرة البلد عىل استيعاب إجيابيا أ
ا تأثريه ولكي متارس ونوعية التعليملزيادة كمية  ا من العملية التعليمية.جزء كبري منه

د من عىل وجود عد اسموبشكل حتعتمد أيضا اإلجيايب عىل النمو االقتصادي 
ٌتشجع  وسياسية واقتصادية شاملةوجود مؤسسات اجتامعية كاملتطلبات األساسية 

عىل ختصيص مهارات األمة نحو األنشطة املنتجة دون األنشطة الباحثة عن الريع (غري 
 أن )1989 :14( Easterlinاألعامل. عىل هذا األساس، يفرتض  ونحو ريادةاملنتجة) 

حدود للنمو االقتصادي قبل الحرب العاملية الثانية كان سببه وجود خالفات االنتشار امل"

التعليم  وتوسيع نطاقيف العا أثرت عىل توقيت إنشاء  وإيديولوجية عميقةسياسية 

عي يرى  يف التأثري عىل إنتاجية العمل وتراكم املهاراتالتعليم  وبالنظر ألمهية ."الج
Godin )2001( اكتسبت : "قرن رأس املال البرشي بامتياز" هو أن القرن العرشين

الواليات املتحدة ميزة النمو الكبري مقارنة بالبلدان الصناعية األخرى بفضل 
 استثامراهتا الضخمة يف التعليم خصوصا خالل النصف األول من القرن العرشين. 

حدى التفسريات إذن التأثريات اخلارجية اإلجيابية من رأس املال البرشي هي إ            
القوية املربرة ملشاركة احلكومة يف كثري من األحيان يف إنتاج رأس املال البرشي (شكل 
التعليم العمومي أو اإللزامي): إذا ٌترك األفراد بمفردهم، لن يأخذوا يف احلسبان تلك 
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 لهين مقدار التعليم املطلوب حتصالفائدة االجتامعية الكامنة وراء التعليم عندما ٌيقررو
احلجم اٌملختار أقل مما هو عليه مقارنة باحلجم  وبذلك يكونألنفسهم أو ألطفاهلم 

 االجتامعي األمثيل (كام رأينا سابقا).
امل للتعليم تشرتك احلكومات يف حتقيق التزام موحد يتمثل يف التعميم الش           

جميع، التعليم توفري التعليم االبتدائي لللكافة فئات املجتمع دون استثناء؛ أي 
عىل سبيل املثال، قامت الصني  الحقا. واجلامعات املتقدمةاهد الثانوي، املع

باستثامرات عمالقة يف جمال التعليم جلميع فئات املجتمع بدءا من قطاع التعليم 
، بلغت نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية نسبة 1980مع بداية سنوات بتدائي. اال

ارتفعت نسبة االلتحاق  الذي كان مثريا لإلعجابالثانوية  املدارس ومع توسع 113%
أما أكرب نسبة للزيادة فكانت يف مستوى ، 2005سنة  %76إىل  1980سنة  %46من 

 مرات ما بني 3حيث تضاعفت نسبة االلتحاق  )واجلامعات(املعاهد التعليم العايل 
يف السنوات  %19 لتبلغ 2004و 1997مرات ما بني  3 وتضاعف أيضا 1997و 1980

لجهود يع ملستويات التعليم يف األساس لٌيمكن إرجاع هذا التزايد الرس األخرية. 
اص) الرامية السياسيني (احلكومة) ورجال األعامل (القطاع اخلقبل الكبرية من 

عىل  الطلبولتوسيع التقنيني ذوي التدريب العايل  توسيع العرض الالزم منل
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التي ٌتستخدم من قبل املستهلكني كنولوجيا العالية الكية ذات التاملنتجات االسته
 10ذوي التعليم اجليد.

عرش يف  أن الثورة الصناعية يف القرن الثامن )Allen )2009تارخييا، يرى             
ويرى ، أخرى يف العامل فاق جديدة مل تشهدها مناطقبريطانيا دفعت اقتصادها آل

Allen أي مكان آخر يف أوروبا أو  وليس يفطانيا أن الثورة الصناعية حدثت يف بري
آسيا لسببني رئيسيني: أوال، كان اقتصاد بريطانيا يف القرن الثامن عرش يتميز بارتفاع 

بقية العامل. ثانيا، كانت بريطانيا أيضا تتمتع بوفرة طاقة الفحم ب مقارنةاألجور نسبيا 
هذا خلق ظروفا مواتية الرخيصة كام أن تكلفة رأس املال كانت منخفضة نسبيا. كل 

كانت وطاقوية، ونتيجة لذلك ة ذات كثافة رأساملية لظهور إنجازات تكنولوجي
وإنتاج املحرك البخاري، طاحونة القطن كالتكنولوجيات كثيفة رأس املال أو الطاقة 

اإلشارة أن ارتفاع األجور يف  من املفيدالتي تعمل بالفحم كلها أنشطة مربحة.  املعادن
كانا يف  والتدريب املهنييطانيا قبل الثورة الصناعية يعني ضمنيا أن التعليم اقتصاد بر

أمنت اإلمدادات املنتظمة لليد العاملة ذات املهارة  والتي بدورهامتناول اجلامهري 
أنه كان  )Allen )2009ويستنتج العالية املطلوبة لتشغيل هذه التكنولوجيات. 

                                                 
 عاميف . وخلق املعرفةأس املال البرشي سامهت املصادر غري احلكومية اخلاصة يف الصني بشكل فعال يف تكوين ر -  10

من إمجايل اإلنفاق عىل أنشطة البحث  %76و من إمجايل اإلنفاق عىل التعليم %34 ، ساهم القطاع اخلاص بحوايل2003
  .(Sengupta 2011)والتطوير 
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حول العامل يف وقت الحق بكثري فقط بعدما باإلمكان نرش ثامر الثورة الصناعية 
استطاع املهندسون الربيطانيون إحداث تقدم كبري جلعل هذه التقنيات يف متناول 

 غالبية أفراد املجتمع.
أن تنازل النخبة مل يكن  )Galor and Moav )2006من جانب آخر، يرى            

من  ضخمة يف رأس املال البرشيسببا لزوال املجتمع الطبقي، بل سببه االستثامرات ال
ما تسبب يف التفكيك عىل معدالت أرباحهم  احفاظقبل الرأسامليني الصناعيني 

بعد الثورة باحثان نسخة خاصة من هذه القصة: التدرجيي للمجتمع الطبقي. يقدم ال
التاسع عرش يف أوروبا، كان اإلنتاج  وبداية القرنالصناعية أواخر القرن الثامن عرش 

 رأس املال يف كانت ملكية عنرص والعمل حيثبشكل كبري عىل رأس املال  يعتمد
لق جمتمع هذا أدى خل، أيدي العامل بينام كانت ملكية عنرص العمل يف أيدي الرأسامليني

طبقي يتميز بالتقسيم االجتامعي متاشيا مع ملكية عوامل اإلنتاج، و مع ذلك يف 
طبيعة اإلنتاج الرأساميل تغريا جذريا؛ النصف الثاين من القرن التاسع عرش شهدت 

حيث بدأ الرأسامليون بتحقيق زيادات مهمة يف اإلنتاج بفضل التكنولوجيا و رأس 
املال البرشي. الحظ الرأسامليون أن إنتاجية العامل املاهرين تضاعفت ثالث أو أربع 

يف رأس  االستثامر ، وبذلك أصبحسط إنتاجية العامل غري املاهرينمرات أكثر من متو
ربح الرأسامليني حاسام للحفاظ عىل معدالت  والتكنولوجيا عامالاملال البرشي 

تحقيق لأدت تلك االستثامرات يف التعليم الشامل من قبل الرأسامليني ، كام الصناعيني
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 R&Dتوليد تأثريات خارجية إجيابية ألنشطة عرب رية عىل املدى الطويل منافع كب
 االقتصادي.  وترسيع النمو

أدلة جتريبية لصالح نظريتهم باستخدام أنامط  )Galor and Moav )2006ٌيقدم            
حيث  1902م يف إنجلرتا عام إلصالح التعلي Balfourتصويت اٌملرشعني عىل قانون 

من مرشوع القانون أن خيلق نظام املدارس الثانوية املدعومة علنا من قبل  مفرتضاكان 
ظهرت الدراسة أن دعم اٌملرشعني هلذا القانون ارتبط إجيابيا أ .والرأساملينيالدولة 

ٌيمثلون تلك  الذين وأيد اٌملرشعون، هارة الصناعية ألقاليم إنجلرتابمستوى كثافة امل
غلبية الساحقة مرشوع باأل األقاليم ذات الكثافة العالية من املهارات الصناعية

ايل من قبل صناعيي األقاليم الذين اٌملرشعني الدعم امل تلقيعىل افرتاض القانون. و
أن هذه النتيجة تعكس جهد  )Galor and Moav )2006ينتمون إليها، يرى 

 مهارة مكثفة االستثامر يف رأس املال البرشي.  لرأسامليني المتالك صناعات ذات ا
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وذج .6  Uzawa-Lucas حدود 
ق تراكم بالكامل عن طري بتوليد نمو داخيل Uzawa-Lucasيسمح لنا نموذج            

تم توجيه عدد من يف املقابل لكن ، لنمو االقتصاديارأس املال البرشي كمحرك 
االنتقادات حول طريقة وصف النموذج لكيفية تكوين رأس املال البرشي. تتمثل 

تكوين رأس املال البرشي (كفاءة  الشكل اخلطي لنوعيةإحدى تلك االنتقادات يف 
ي) زمنيا. يف هذا اإلطار، نضع فرضية أكثر قوة حول تكوين إنتاج رأس املال البرش

 رأس املال البرشي: 
(10. 42)                       1 hh B u h h      

حيث            و  ٌاملستوى املحقق لرأس مثالن مرونات الزمن التعليمي و ي
0عىل الرتتيب، مع  املال البرشي 1,0 1    لتحقيق النمو الداخيل بالكامل .

فإن املعلمة األهم هي وجود :  زيادة ٌموجب هو افرتاض منطقي ألنه
وحدات h11ريتفع خمزونه عرب الزمن.س  

املشكلة األساسية يف تضارب األدلة التجريبية لصالح تتمثل             1  كام أن ،
خصائص النموذج عىل املدى الطويل ٌتصبح جد خمتلفة بمجرد أن ٌتصبح   أصغر

                                                 
لكن و  ،"التعليم الذايت"احلرفية حول  Lucasٌيمكن أن ُتصبح هذه الفرضية موضع شك إذا تم األخذ بمواصفات  -  11

ألن hو hh) لتلميذ، ٌيمكن تفسريللرأس املال البرشي ) ٌتشريان 10 .42يف املعادلة h  يف إطار املخطط)
الفرضية القائلة بأن وعليه ٌتصبحاالجتامعي) أنه دور رأس املال البرشي للمعلم أو األستاذ،  0  منطقية

  .ومعقولة
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ما يعني زيادة صعوبة ارتفاعبقليل من الواحد  h.  لدينا )10 .42عادلة (املوفق 
  1 1/ 1 h hh h B u h Bh        إذا كان 1 ،  نموويتوقف h 
عاجال أم آجال ألن هناك حد أعىل 1/1/h B  املال البرشي عىل املدى  لنمو رأس

املستديم  لنموا لرأس املال البرشي حمرك ال ٌيعد الرتاكم الداخيل عندئذ، الطويل
 لنصيب الفرد.

افرتاضاته عىل حالة Lucas-Uzawaَيبنى نموذج                1  حافة "ٌمتثل حالة
 لكن ملاذا ينبغي أن تأخذ هذه املعلمة قيمة حمددة؟ كام ذكرنا للتو يف حالة، "السكني
 1 سيتوقف النمو عىل املدى الطويل، أما إذا كان 1 سُيصبح النمو منفجرا 

 واستهالك مستوىما يعني بلوغ ناتج ) هنا حرفيا "منفجر"ٌيؤخذ مصطلح  جيب أن(
أن  )Solow ):50 1994الهنائي يف األٌفق الزمني النهائي. يف مثال عددي، وجد 

بلوغ 1,05  عام 200سٌيحدث انفجارا كبريا يف النمو خالل. 
فكرة  وربام ٌمتثلليس قويا بام فيه الكفاية  Uzawa-Lucasيبدو أن نموذج            
نقطة ضعف العديد من النامذج التي ٌتولد نموا داخليا كامال (كام  "حافة السكني"

النامذج جمرد نامذج تقريبية فقط  لذا من األفضل اعتبار هذه، )Romerرأينا يف نموذج 
التوقعات التي تكون مقبولة بام فيه الكفاية عىل  وٌيمكنها استنباطتتميز بكوهنا بسيطة 

 املدى الطويل لتجلب االهتامم. 
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عند املتناقصة أمهية تباطؤ عوائد احلجم  Uzawa-Lucasأخريا، ٌيربز نموذج          
 أهنا تتم بطريقة تقريبية فقط. رغم "رأس املال املوسع"مفهوم  إدراج

 



633 
 

  الباب الثاني
  اذج النمو الداخيل من الجيل الثا

  
النمو الداخيل اجليل األول أظهرت إمكانية توليد  نامذج 10و 9، 8درسنا يف الفصول 

 وذلك راجعم التكنولوجي، نمو نصيب الفرد عىل املدى الطويل يف ظل غياب التقد
. لكن املتناقصة ة عوائد احلجمال حيمل خاصي "املوسع"مفهوم رأس املال  دراجإل

وسع الذي حتى باملفهوم األ( وحدههناك وجهة نظر خمتلفة ترى أن تراكم رأس املال 
ألن هذا الرتاكم جيب  يف النمو عىل املدى الطويل ن يستمرل البرشي)يشمل رأس املال 

الرأي أنه  ويعني هذاأن ٌيواجه يف هناية املطاف انخفاضا كبريا يف معدل العائد منه. 
وأنواع نتاج املستمر يف طرق اإل التقدمالتكنولوجي أو لنظر يف عملية التقدم علينا ا

 املدى الطويل: رأينا عىل املتناقصةللهروب من فخ عوائد احلجم  ونوعيات املنتجات
أن معدل التقدم التكنولوجي RCKو Swan-Solowنامذج  بداللةسابقا  g اٌملعطى

 معدل نمو نصيب الفرد يف احلالة املستقرة.خارجيا ٌحيدد 
الداخيل اجليل األول عىل  ونامذج النمويف ظل عجز نامذج النمو النيوكالسيكي          

، ظهرت موجة ثانية من وظاهرة التقارباملدى  النمو طويلتقديم نامذج مقنعة لتفسري 
عملية  نظرية النمو الداخيل جلبت تطورات نظرية حديثة عملت عىل تدخيل

التحسينات التكنولوجية: أي رشح بشكل أفضل أصل املعلمة g لذا ٌحتدد هذه ،
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عىل معدل نمو الفرد  والعوامل األخرىالنظريات كيفية تأثري السياسات احلكومية 
  .عىل املدى الطويل

 النمو"جي الداخيل أو من الكتاب عىل نامذج التغري التكنولو البابٌيركز هذا          
تتكون من فرعني أساسيني: " Innovation Driven Growth عىل االبتكار القائم

 اٌملطورة من قبل" Product Variety أصناف املنتجات"الفرع األول هو نامذج 

Romer )1987,1990( و Grossman and Helpman )1991(  تدعي أن االبتكار
ق خلق أصناف جديدة من املنتجات (الفصل احلادي ٌيسبب نموا يف اإلنتاجية عن طري

 Aghion عرش)، أما الفرع اآلخر للنظرية القائمة عىل االبتكار تم تطويرها من قبل
and Howitt )1992(  تنبع من نظرية التنظيم الصناعي احلديثة و ٌيشار إليها عادة
ز عىل ألهنا ٌترك" Schumpeterian Growth النمو الشومبرتية"باسم نظرية 

(الفصل الثاين  عل املنتجات احلالية متقادمةاالبتكارات اٌملحسنة للنوعية التي جت
عرش). أخريا، ٌيقدم الفصل الثالث عرش فئة أكثر ثراءا لنامذج التغري التكنولوجي 

ٌحمددا  التكنولوجيأين يكون اجتاه التغري  )Acemoglu )2003,2007 مطورة من قبل
 داخليا أيضا.

مفيدة لغرضني رئيسيني متصلني: أوال،  البابعترب النامذج املعروضة يف هذا تٌ         
لنا  والسياسات وبذلك تتيح وهيكل السوقيستجيب فيها التقدم التكنولوجي حلوافز 

هذه النامذج إطار عمليا أكثر ارضاءا لدراسة الفروق املوجودة بني البلدان 
ثانيا، ٌتوفر هنجا لنمذجة النمو  األداء االقتصادي عرب الزمن. واالختالفات يف

  . لنمو عىل املدى الطويلاث يعمل التقدم التكنولوجي كمحرك املستديم حي
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 الفصل الحادي عشر
  : )I( التغ التكنولوجي الداخيل

 اذج توسيع األصناف

 
 
فيها النمو  حيدثال  عىل تراكم رأس املال) قائم( داخيلدرسنا حلد اآلن نامذج نمو  

أو  (اخلطي) التغري التكنولوجي: إما كان مدعوما برتاكم رأس املال نتيجةاالقتصادي 
فهم عملية النمو  وألن هدفناة املتولدة من املعرفة. كنتيجة ثانوية لآلثار االنتشاري

االقتصادي، ُتصبح النامذج التي حيدث فيها النمو عن طريق التقدم أو التغري 
إثارة  واألفراد أكثرالتكنولوجي نتيجة االستثامرات اهلادفة من قبل الرشكات 

فحسب بل تربط تعزيز التقدم التكنولوجي . سنرى أن هذه النامذج ال ُتؤدي لوجاذبية
بمكافحة  والسياسات املتعلقةأيضا عملية التغري التكنولوجي هبيكل السوق 

تقديم إحدى تلك هذا الفصل نبدأ  يف-الفكرية وحقوق امللكيةاالحتكار، املنافسة 
 النامذج.

ٌتظهر االبتكار) هي تلك  بقيادةتغري التكنولوجي الداخيل (أبسط نامذج ال            
عدد أصناف املنتجات (املدخالت أو اآلالت اٌملستخدمة لولوجي كتوسيع التقدم التكن
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تعتمد هذه  1فتح صناعة جديدة.جديد ) نتج (ابتكارخلق مُيشبه اإلنتاج): يف عملية 
الفكرة التالية: عىل "Variety Expanding توسيع األصناف"النامذج املعروفة بـ 
(اآلالت) أو توسيع أصناف لق أصناف جديدة من املدخالت ٌتؤدي األبحاث خل

مما يرفع  ودرجة التخصصتزيد تقسيم العمل التي املنتجات الوسيطية املتخصصة 
  2إنتاجية الرشكات املنتجة للسلعة النهائية.

من أجل خلق ٌمنتج جديد، جيب حتمل تكلفة االنخراط يف جمال البحث البتكار            
سمى بتكاليف أنشطة ، و تٌ ول مرةألج مرة واحدة فقط عند تقديم املنتاملنتجات 

شاط ينتج عنه كن )Research and Development, R&D(البحث و التطوير 
رصيد املعرفة التكنولوجية. يف هذه احلالة، تتكون املعرفة ابتكارات ٌتضاف ل

التكنولوجية من قائمة املخططات أو التصاميم تصف كل منها كيفية دمج مدخالت 
ٌيمثل كل ابتكار تصميام إضافيا هلذه لذا إلنتاج خمرجات معينة خمتلفة، ة اإلنتاج املختلف

 القائمة.

                                                 
شكل بديل استخدام ب لكن ٌيمكن، اآلالت) مدخالت يف دالة اإلنتاجف السلع الوسيطية (تعترب هذه النامذج أصنا -1

وألن خرتاع سلع جديدة وع أصناف السلع االستهالكية. وفق هذا النهج ٌتؤدي األبحاث الجمتابعة ملاملنفعة كدالة 
يزداد لذا  من هذه املنتجات، لدهيا تفضيالت حمببة للتنويع ستستفيد بشكل أكرب عندما تستهلك جمموعة أكرب األرس

 Grossman andالدخل احلقيقي نتيجة هذه االبتكارات يف املنتجات االستهالكية. هذا النهج البديل الذي تبعه 

Helpman )1991: Ch.3(  ُنتائج مماثلة. وُتسفر عنبنية رياضية مشاهبة متاما لنامذج أصناف املدخالت  ظهري  

   .)n YoungAlly )1929 إىلدرجة التخصص  وٌيَدعم بزيادةن النمو ٌحيَفز القائلة أيعود أصل الفكرة  - 2
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ما جيعل هذا النوع من نامذج التغري التكنولوجي الداخيل خمتلفا عن نامذج اجليل             
بل أيضا  املنتجات،تكلفة االنخراط يف تطوير ب فقط يتعلق الاألول من النمو الداخيل 

جتعل أسواق املنتجات  R&D هذه التكاليف الثابتة للقيام بأنشطة حقيقة أن وجودب
تعمل يف إطار املنافسة االحتكارية بدال من املنافسة الكاملة: تعمل املنافسة غري 

عملية مهمة ، و هي جديدلق ٌمنتج خل "مكافأة" تعدالكاملة عىل خلق أرباح ٌموجبة 
التي ناقشناها  Eulerأوجدهتا نظرية  ألهنا تسمح لالقتصاد بالتغلب عىل املشكلة التي

من  لة، يعمل الناتج الكيل عىل تعويضيف الفصول السابقة: يف إطار املنافسة الكام
يقوم بتوفري رأس املال Kو العمل L ٌبقى أي يشء لتعويض أولئك الذين و ال ي

ة التي تنطوي عليها املعلمةٌيقدمون املعرفة التكنولوجي A.يف دالة اإلنتاج 
استعارة "تلفة من املنتجات خم حتديد حالة التكنولوجيا كعدد أصناف ٌيعترب                

عمل  وٌتوفر إطارمن جوانب التقدم التكنولوجي واحدا كوهنا ٌتظهر جانبا  "جمازية
يف الفصل القادم نستخدم استعارة أخرى ، لكن الطويلبل لرشح النمو عىل املدى قا

يظهر فيها التقدم كتحسن نوعية جمموعة متنوعة من املنتجات املوجودة حاليا (نظرية 
عملية ترقية مستمرة حتدث داخل صناعة قائمة هي النوعية  ): حتسنيةالنمو الشومبرتي
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قبل كٌمكمل لتحليل أصناف لنهج املتبع يف الفصل املٌ النظر ل وبالتايل ينبغيليا، حا
 3املنتجات يف هذا الفصل.

اقتصاديات األفكار "نقدم يف القسم األول من هذا الفصل ملحة عامة حول            
Economics of Ideas"  ٌيساعدنا عىل فهم بعض األفكار الرئيسية التي عىل أساسها

النهائية (ناتج القطاع  يتم فيها استخدام املخرجات، أين ملنتجاتأصناف ا ٌبنيت نامذج
فيه  أو ٌيستخدم)، الثاينالنهائي أو األسايس) كمدخالت يف قطاع األبحاث (القسم 

 (القسم الثالث).  R&Dعنرص العمل كمدخل يف 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Horizontal ظهور منتجات جديدة و ٌيسمى باالبتكار األفقياألول ٌيؤدي ل : التكنولوجيهناك نوعني من التقدم  - 3

Innovation، موديتحسني جودة بعض املنتجات القائمة و ٌيسمى باالبتكار العأما الثاين فٌيؤدي ل Vertical 

Innovation .  
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 اقتصاديات األفكار .1

شكلت اقتصاديات األشياء التي تم دراستها لقرون طويلة أساس نظرية اليد            
واق التنافسية الكاملة تؤدي عىل فكرة أن األس والتي تقوم Adam Smithاخلفية لـ 

األمر خمتلف جدا عند احلديث عن  ل لكل العوامل املمكنة، لكن يبدوألفضل
االختالف سيجعل النمو االقتصادي ٌممكنا عىل املدى  وأن هذااقتصاديات األفكار، 

 الطويل.
 الرسم البياين التايل حول اقتصاديات األفكار: مناقشتنا هلذا املفهوم، نتبع كدليل            

 
  ماهية األفكار.1.1

اعتبار األشياء  واألفكار هوحدى الطرق األكثر شيوعا للتمييز بني األشياء إ           
، )ذرات الكربون، األكسجني، السليكون، احلديد...إلخ( تية من الكونمواد خام متأ

تي ٌختربنا بالطرق املختلفة التي ٌتستخدم هبا تلك يف حني األفكار هي تلك التعليامت ال
الذرات. اعتامدا عىل هذه الطرق، ٌيمكن أن تتحول تلك املواد إىل أملاس، رقائق 

خمطوط نظرية أينشتاين النسبية. إذن األفكار  وفعال أوالكمبيوتر، مضاد حيوي جديد 
 اقتصاديا.  اجلديدة هي طريقة جديدة لتنظيم املواد اخلام بنحو أكثر نفعا
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نفرتض أننا جمربون عىل تطبيق تعليمة كتابة لكم هو عدد إمكانات األفكار؟             
عظم األوراق البحثية مكلمة أو أقل كطول ملخص  100من  فقرة واحدة تتكون

كلمة، كم من فقرة ٌممكن  20000العلمية مثال: حتتوي اللغة اإلنجليزية أكثر من 
 430متبوعة بـ  1أو  )43010(من أكرب أي  )10020000(هي تكوينها؟ اإلجابة 

لكن بعضها ٌيمكنه  وغري مفهومةرغم أن معظم هذه الفقرات ستكون غامضة صفر. 
تفسري النظرية األساسية للحساب، نظرية باستور جلرثومة املرض، الصيغة الكيميائية 

أو حتى املحرك امللتوي (احلمض النووي)  DNAـ للبنسيلني، الرتكيبة احللزونية ل
. لوضع هذا الكم اهلائل يف سياق مفهوم، نفرتض أن لفضاء مستقباليف اسفر اللتطوير 

فقرة  )33010زال (تال  أي مة متامسكةحتتوي عىل فكرة مفهو )10010(من  1فقط 
 رب من اجلزئيات املكونة هلذا الكون.هائل غري حمدود أك وهو عددممكنة 

) الرمال، النفط، ذرات الكربون، األكسجني....( الكونكمية املواد اخلام يف             
وربام الهنائية. ام أكرب بكثري حمدودة لكن عدد الطرق التي ٌتنظم هبا تلك املواد اخل

املحدودة املتاحة  ام املوادحيدث النمو االقتصادي كلام ٌاكتشفت أفضل طرق الستخد
 حيدث النمو االقتصادي املستدام ألننا نكتشف األفكار اجلديدة.  أو بعبارة أخرى، لنا
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  . خاصية عدم التنافس عليها   2.1

هي أشياء متنافس اهلواتف اخللوية، ألواح الكتابة، أستاذ يف اجلامعة كأشياء             
شخص آخر من ذلك اليشء. إذا كنت  ل استفادةقليٌ شخص يستخدم شيئا ما  عليها:

وإذا تتحدث هباتفك اخللوي فال ٌيمكن لشخص آخر استخدامه يف آن واحد، 
يات الكتابة عليها يف أستاذ االقتصاد صبورة معينة ال ٌيمكن ألستاذ الرياض استخدم

 وٌيؤدي هذاة هي سلع ٌمتنافس عليها معظم األشياء االقتصادي إذن، نفس الوقت
 االقتصاد.  يف الرئييس املوضوع " Scarcityالندرة "ظهور مفهوم ل

لكنه ، هو أمر طبيعي ال حيتاج لرشح مفصلحقيقة أن األشياء ٌمتنافس عليها            
استخدام فكرة دم التنافس التي ٌمتيز األفكار: ٌيصبح أكثر أمهية عند مقارنته بخاصية ع

لك؛ الصيغة الرتبيعية ليست يف ما من قبل شخص آخر ال ٌيقلل حجم الفكرة املتاحة 
عليها حلل معادلة ما ال جيعلها متاحة أقل عندك  وحقيقة االعتامدحد ذاهتا حمدودة 

 للقيام بنفس العملية.
 توضيحيا للتفصيل عدم التنافس قد ٌيمثل مفهوما جديدا، نستخدم مثاالوألن            

يف حد ذاته.  هاز الكمبيوترجعن  تصميم جهاز الكمبيوترفكرة اختالف بأكثر: نبدأ 
ح لتصف CPUٌمتنافس عليه: استخدمك لوحدة املعاجلة املركزية  الكمبيوترجهاز 

غنيتك املفضلة لكنها لن تسمح ألاستامع موقع ويب املفضل لديك يسمح لك 
لصديقك بتقدير نموذج قياس أسعار األسهم يف نفس جهاز الكمبيوتر اخلاص بك يف 



          اذج النمو االقتصادي   642
 

 

لكمبيوتر املنفعة املحتملة لصديقك من استعامل ااستخدامك  ٌيقللوبذلك آن واحد، 
نفس الكمبيوتر. أما تصميم الكمبيوتر خمتلف متاما: نفرتض أن مصنعا يف تايوان يتبع 

خط جتميع يعمل  27تصميام معينا إلنتاج جهاز الكمبيوتر، حيث يشمل هذا املصنع 
بحاجة البتكار تصميم خط جتميع عىل نفس التصميم: لسنا  ويعمل كلبدوام كامل 

اخلط نفس سيتبع هذا إضافة خط جتميع آخر  وإذا أردناجديد لكل خط جتميع 
تصميم الكمبيوتر ليس بحاجة إلعادة اخرتاعه لكل  إذن، املجموعة من التعليامت

د مكانية استخدامه من قبل عدإلالتصميم غري ٌمتنافس عليه  "فكرة" كـخط إنتاج و
 ئدته الكامنة.  من األفراد دون إنقاص فا

بمجرد خلق تصميم ما، ٌيمكن للمصانع يف مجيع أنحاء البلد أو حتى العامل يف             
وقت واحد إنتاج سلعة (رشحية الكمبيوتر) ٌجتسد هذا التصميم رشيطة أن يكون 

ينبغي أن نكون حذرين عند التعامل مع مفهوم الندرة: ، لكن يف متناول اليد اٌملَخطط
عىل أرسع  احلصولدائام مرغوب ف؛ ديدة هي بالتأكيد نادرة (حمدودة)اجلفاألفكار 

ار احلالية لكن األفك، ريات أفضل أو حتسني العالج الطبيجهاز كمبيوتر أو بطا
مجرد إدراج الفكرة ٌيمكن استخدامها من قبل عدد كبري بألنه  ليست نادرة بطبيعتها

  .ينص آخراشخأمن األفراد دون أن يرض باستخدام 
اإلقصاء واالستبعاد (جيب علينا أيضا أن نميز بني عدم التنازع (عدم التنافس)             

Excludabilityلمدى الذي يملكه شخص ما من حق يف سلعة أو ): يشري اإلقصاء ل
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طرف أفراد يسمح له بحد استخدام هذه السلعة (أو الفكرة) من  وأن القانونفكرة ما 
تم فيها استبعاد السلعة هي الدرجة التي ٌمتكن مالك السلعة الدرجة التي يي آخرين، أ

ي اخرتعت تصميم فرض رسوم مقابل استخدمها: حيث ٌيفرتض أن تقوم الرشكة الت
جليل القادم أن حتتفظ بمخططات التصميم اجلديد يف أماكن آمنة ارشحية الكمبيوتر 

ح أنظمة حقوق الطبع متن بدال من ذلك، إليها عىل األقل بعض الوقت وٌتقيد الوصول
يف و النرش أو براءات حقوق التأل يتلقوناملخرتعني الذين  والنرش وبراءة االخرتاع

عدم التنافس  يف املقابل، تعني. حق فرض رسوم عىل استخدام أفكارهماالخرتاع 
ببساطة إمكانية استخدام األفكار من قبل عدد كبري من األفراد يف وقت واحد. كام هو 

د استخدام األفكار ملجتمعات حقوق امللكية الفكرية حلغالبا ما ٌتطبق ايف الواقع، 
تلك األنظمة ٌحيدد درجة استبعادها، لكن هذا ال ٌيغري حقيقة أن األفكار  ومدى تطبيق

 يف حد ذاهتا غري ٌمتنازع عليها.
  املتزايدة . عوائد الحجم3.1

بالطريقة التي ٌتنظر إليها األشياء  حقيقة أن التصاميم أو التعليامت ليست نادرة            
وهذا اقتصاديات األشياء، هو أول دليل عىل أن اقتصاديات األفكار ٌخمتلفة متاما عن 

  .    "املتزايدة عوائد احلجم "قبول منطقي ملفهوم ل ٌيؤدي
عملية إنتاج املضادات احليوية اجلديدة: إن التوصل لبناء صيغة كيميائية ننظر ل           
لتصنيع الدواء هو اجلزء األصعب، حيث ٌتشري التقديرات احلالية  وتقنية جديدةيقة دق
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ليون دوالر أمريكي، لكن م 800أن متوسط تكلفة تطوير دواء جديد ٌيمثل حوايل 
دالة إنتاج تتميز بعوائد ديد من املعقول التفكري باجلي يواحلضاد املتطوير بمجرد 

وإنتاج  "أشياء"رعات املضاد احليوي يف األخري . فبعد كل يشء، ٌتعترب جثابتة حجم
 .  ثابتة حجمخيضع لدالة تتميز بعوائد  األشياء

معينة (كمدخالت) ٌيمكنه إنتاج  ومواد خامنفرتض مصنعا ما بقوى عاملة             
جرعة من املضاد احليوي يوميا: إذا أردنا مضاعفة إنتاج عدد جرعات املضادات  100

املواد  ونفس حجمالعامل ببساطة بناء مصنع مماثل ٌيوظف نفس عدد  احليوية ٌيمكننا
كان إنتاج  بالضبط: إذامضاعفة املدخالت سٌيؤدي ملضاعفة اإلنتاج أن ما يعني اخلام، 

 10جرعة الثانية  100دوالر أمريكي سٌتكلف إنتاج  10جرعة األوىل ٌتكلف  100

 دوالر أيضا. 
املة من اإلنتاج بدءا من اخرتاع املضاد احليوي: ٌتَوجه لسلسلة الكاآلن ننظر ل           

مليون دوالر األوىل إلجراء األبحاث الرضورية خللق تعليامت جديدة لصنع  800
مليون دوالر  800الرشكة  واحدة ٌتنفق وإلنتاج جرعةاملضادات احليوية اجلديدة، 
تصنيع. ر كتكلفة دوال 10 ـإضافة لالصيغة الكيميائية)  للحصول عىل التصميم (أو

مليون جرعة  800ى سٌتنتج مليون دوالر أخر 800بعد ذلك، إذا قامت الرشكة بإنفاق 
تتميز دالة اإلنتاج بعوائد لذا ت ٌيؤدي ملضاعفة أكرب للناتج، أن مضاعفة املدخالأي 

 إدراج التكلفة الثابتة خللق الدواء يف املقام األول.  وذلك بمجردمتزايدة حجم 
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 Yيتم إنتاج النقطة، نعد مرة أخرى لدالة اإلنتاج التقليدية: للتفصيل يف هذه           
دخل آخر ٌيسمى ، لكن نفرتض اآلن وجود مٌ LوالعملKباستخدام رأس املال

 . لتكن دالة اإلنتاج من الشكل التايل: Aأو خمزون األفكار ٌنشري إليه بالرمز "املعرفة"
  3/23/1,, ttttttt LKALKAFY  

 )1A( الفرق بني دالة اإلنتاج التقليدية و هذه الدالة أننا استبدلنا املعلمة           
نتاج اجلديدة حتمل دالة اإل إذن، (الحظ أنه مقرتن بعامل الزمن)tAبمخزون األفكار

: إذا أردنا مضاعفة كمية املضادات احليوية املنتجة LوKميزة ثبات عوائد احلجم يف
سنضطر لبناء مصنع جديد و مضاعفة كمية رأس املال و العمل مرتني، و باملنطق 

و ألن  لكن، ية اإلنتاجالتي تدخل يف عمل "األشياء"املعياري نحن بحاجة ملضاعفة 
خاصية عدم ب تتميز) الصيغة الكيميائية للمضاد احليوي يف هذه احلالة( املعرفة

عادة اخرتاع دون احلاجة إلالتنافس عليها ٌيمكن استخدامها يف املصنعني املنشأين 
 الصيغة الكيميائية يف املصنع اجلديد.

إذا ): واألفكار معات (األشياء يرتتب عىل عوائد حجم كل املدخالالذي  ما            
 بمقدار أعىل من مرتني:  واملعرفة الناتجضاعف العمل ٌقمنا بمضاعفة رأس املال، سيٌ 

      3/23/13/23/13/23/1 .2.2.22222,2,2 LAKLKALKAF  
                       3/23/1.4 LAK 

                         LKAF ,,4 
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وهي  واألشياء معاألفكار لاملتزايدة احلجم عوائد ة هذه الدالة حتمل خاصي           
حلجج املعيارية ااختصار، وفق ب. االنعكاسات اهلامة القتصاديات األفكار إحدى

مضاعفة حجم إنتاج أي سلعة ببساطة دالة اإلنتاج، نحتاج حجم عوائد  ونظرا لثبات
غري  األفكار وألن) يف عملية اإلنتاج، لكن والعملبمضاعفة األشياء (رأس املال 

حجم األفكار زيادة عوائد ي زيادة خمزون األفكار بالرضورة لؤدتٌ ٌمتنافس عليها س
ي مضاعفة األشياء ضاعفة اإلنتاج باملثل ستؤد: إذا أدت مضاعفة األشياء ملواألشياء

 ضاعفة أكرب لإلنتاج.  مل واألفكار معا
  . مشكلة املنافسة الكاملة4.1

املتأيت من عدم  املتزايدة خري يف الشكل البياين أن عوائد احلجمٌيشري الرابط األ           
مع فرضية املنافسة الكاملة، فام هو هذا  فس عىل األفكار ٌيؤدي لظهور مشكلالتنا

 املشكل؟
حول اليد اخلفية: يف ظل فرضية  Adam Smithللبدء البد من مراجعة نظرية            

 Paretoأمثلية ن ٌتؤدي لتخصيص املوارد وفق واق أاملنافسة الكاملة، ٌيمكن لألس
 حيث ال ٌتوجد وسيلة لتغيري التخصيص الذي جيعل شخصا ما أفضل حال دون أن

هذا املعنى، ٌتتيح األسواق األفضل لكل العوامل جيعل شخصا آخر يف أسوأ حال. وفق 
تكلفة املمكنة حيث ٌحتقق أسواق املنافسة الكاملة هذا التخصيص األمثل بٌمساواة ال
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فضل طريقة باملنافع احلدية عن طريق نظام األسعار الذي ٌيوجه املوارد املحدودة نحو أ
 املتزايدة؟ حيدث عندما يكون هناك عوائد احلجم ولكن ماذا، استخدام

لتغيري حيدث إذا قامت رشكة الصيدلة بالضغط يف مثال املضادات احليوية، ماذا            
ال ٌيوجد مشكلة يف ذلك: فالتكلفة لتكلفة احلدية؟ أوال، احتى ٌيصبح ٌمساويا  السعر

دوالر  10ضاد احليوي بـ الرشكة ببيع امل وإذا قامتدوالر  10احلدية إلنتاج جرعة هي 
 Zeroالربح الصفري "وهو حدى السامت املميزة للمنافسة الكاملة إستقع يف 

Profit". 
كة األدوية مل خترتع بعد الدواء اجلديد، لوراء: نفرتض أن رشاآلن نرجع قليال ل            

مليون دوالر لتمويل جهود األبحاث من أجل اكتشاف صيغة  800فهل ستخصص 
مليون دوالر  800كيميائية للمضاد احليوي اجلديد؟ إذا قامت بذلك ستخرس 

إذا كانت األسعار ٌمساوية  إذن، بتكلفتها احلدية األدوية وتبيع تلكالكتشاف الصيغة 
الرضورية إلجراء أبحاث  فة احلدية لن تتحمل الرشكة تلك التكاليف الباهظةلتكلا

ر أكرب عىل تلك الرشكة بيع املضادات احليوية بأسعا، بل ينبغي جديدةاخرتاع أفكار 
 هلا بتعويض نفقات بحوثها األصلية.    احلدية يسمحمن تكلفتها 

ادات احليوية: عند أي نقطة زمنية يتم من مثال املض النقطة املوالية أكثر شموال            
نتاج جمموعة جديدة من فيها اخرتاع األفكار اجلديدة ٌتوجد هناك تكلفة ثابتة إل

احلدية،  وثبات التكلفةختضع عملية اإلنتاج لثبات عوائد احلجم  بعد ذلك، التعليامت
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تكاليف البحوث األصلية التي ٌتؤدي لظهور أفكار جديدة،  وهبدف تعويضلكن 
يف مرحلة ما: هذا ينطبق عىل األدوية، برامج  والتكلفة احلديةجيب التفريق بني السعر 

الكمبيوتر، املوسيقى، السيارات، املرشوبات الغازية وحتى الكتب املدرسية. الحظ 
األسباب الرئيسية التي جتعل اخرتاع السلع اجلديدة ٌممكنا هو وجود هيكل  حدىإأن 

 .والتكلفة احلديةجود بني السعر حوافز ٌجمسد يف الفرق املو
هذا يعني أن األسواق ال جيب أن تتميز بخاصية املنافسة الكاملة إذا أردنا وجود            

وأنظمة  "Patentsبراءات االخرتاع "املربرات األساسية لفرض  وهي إحدىابتكار 
املعرفة  ةإتاحعرشين عاما مقابل متنح املبتكرين سلطة احتكارية ل النسخ التي حقوق

والتكلفة لالكتشاف العام. متنح هذه السلطة االحتكارية فصال مؤقتا بني السعر 
تقود األرباح، يف املقابل ٌتوفر هذه األرباح حوافز للمبتكرين للسعي وراء  احلدية

 األفكار اجلديدة يف املقام األول.  
ن السمة الرئيسية حلالة التكنولوجياإ             A أهنا ٌمدخل غري ٌمتنافس عليه يف دالة

لتربير فرضية عوائد فإن احلجة اٌملكررة التي استخدمناها سابقا  ومن ثماإلنتاج، 
شري أن املقياس الصحيح هو وجود ٌمدخيل إنتاج ٌمتنافس عليهام: رأس تُ الثابتة احلجم 

ٌمتجانس من "ستخدم الذي االثابتة عوائد احلجم  ، وعليه مصطلحوالعملاملال 
يف "الدرجة األوىل Kو L : 

                                      , , , ,F K L A F K L A   
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 دالة متجانسة من الدرجة األوىل:  ُيمكن تقسيم Eulerنظرية وفق            
                                           , , K LF K L A F K F L  

تكنولوجياحتى اللحظة، افرتضنا            Aمن ( متاحة بحرية جلميع الرشكات
، لكن )للطبيعة غري املتنافس عليها التي ٌمتيز التكنولوجيا انظرالناحية التقنية هذا ٌممكن 

مع ذلك قد تكون Aعىل سبيل املثال تسمح محاية براءة االخرتاع، : ٌمسَتبعدة جزئيا
تقنيات تفوق تلك املتاحة لآلخرين. يف لوصول لابعض املنتجني لو التجربة الرسية أ

الوقت الراهن، نفرتض تكنولوجيا غري ٌمسَتبعدة بحيث يتمتع مجيع املنتجني بنفس 
 ي متاح عىل الفور جلميع املنتجني.أن التقدم التكنولوجأي  إمكانية الوصول

أن الرشكات التي تعمل يف إطار املنافسة الكاملة تأخذ  Eulerنعلم من نظرية            
أسعار املدخالت Rو w ساوي النواتج احلدية يف و تٌ سوق لاكام هي معطاة وفق

التوازن أي KF Rو LF w ،ات كل ٌيستنتج من املعادلة أن جمموع مدفوعو
الصفر عند كل نقطة قيمة ساوي ربح كل رشكة يُ حيث عامل إنتاج تستنفد الناتج 

 زمنية.
نفرتض اآلن أن رشكة ما أمام خيار دفع تكلفة ثابتة             التكنولوجيا  لتحسني

من مستوى Aإىل A ن التكنولوجيا اجلديدة (حسب االفرتاض) تكون أل؟
متاحة جمانا لكل املنتجني، نعلم أن القيم التوازنية لـ Rو wعل تدفق الربح كل جت

سينتهي األمر بالرشكة التي دفعت التكلفة الثابتة لذلك، لصفراساويا رشكة مٌ   
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اح إجيابية يف أي تاريخ بأرب ضعوَ تٌ سارة األموال بشكل عام ألن التكلفة الثابتة ال خل
االستثامر  يستوعبو يرتتب عىل ذلك أن النموذج التنافيس الكالسيكي ال ، مستقبيل
 للتغيري التقني إذا كانت التكنولوجيا غري قابلة لالستبعاد. اهلادف 

نفرتض : د التكنولوجيا جزئًيا عىل األقلنسمح باستبعاأن تتمثل اخلطوة املقبلة             
من الطرق ٌيمكن للرشكات خالهلا حتسني املعرفة منال حرص له عددا  Aإىل A 

عرب دفع التكلفة الثابتة قطاع خلق التصاميم ، بمعنى آخر هناك دخول جماين ل
التقنية. نفرتض أن مجيع الرشكات تبدأ بمستوى تكنولوجيا A هناك حافز، هل 

لدى كل رشكة لدفع تكنولوجيا إىلمن أجل حتسني ال A أن ؟ يف الواقع يبدو
هناك حافز هائل: بداللة أسعار املدخالت احلالية Rو w ٌحتقق الرشكة تعمل يف ،

عوائد  وبسبب افرتاضنتجة، إطار التكنولوجيا املتفوقة ربحا خالصا لكل وحدة مٌ 
 والعاملة املتاححجم رأس املال  يكون لدى الرشكة دافع قوي لتوظيفسالثابتة احلجم 

ومن املزيد من السلطة االحتكارية عىل احلالة ستحصل الرشكة  ويف هذهيف االقتصاد، 
تنهار والعوامل، ونتيجة لذلك كامل يف أسواق السلع  أال تعمل كمنافس اٌملحتمل

 افرتاضات النموذج التنافيس.
ذه النتيجة أن الرشكات األخرى سٌتدرك نفس فرصة هلاملشكلة األساسية إن            

التكلفة الثابتة للحصول عىل تلك التقنية املتفوقة وستدفع أيًضاالربح  A لكن ،
عندما تقوم تلك الرشكات بتحسني تقنيتها بنفس املقدار، تدفع املنافسة أسعار 
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العوامل Rو w نحو األعىل بحيث ُيصبح تدفق األرباح صفريا مرة أخرى. يف
هذه احلالة، ال تستطيع الرشكات تغطية تكلفتها الثابتة  النموذج الذي كمتاما

وازنيا أن حيدث التقدم ليس تا لذ، لتكنولوجيا غري قابلة لالستبعادكانت فيه ا
التكنولوجي (ألن مجيع املبتكرين يتسببون يف خسائر) كام أنه ليس توازنيا عدم حدوث 

 هذا التقدم (ألن الربح املحتمل ملبتكر واحد هائل).
حفزت هذه الصعوبات املفاهيمية عدد من الباحثني عىل تقديم بعض جوانب             

ذج مرضية ٌيمكن خالهلا تطوير مستوى التكنولوجيا عن املنافسة غري الكاملة لبناء نام
قدم . أخريا، تسمح إمكانية نمذجة التوالتطويرنفقات البحث كطريق نشاط هادف 

عىل املتناقصة باهلروب من فرضية عوائد احلجم  الداخيلوالنمو التكنولوجي الداخيل 
 املستوى الكيل. 

 
 
 
 
 
 
 



          اذج النمو االقتصادي   652
 

 

 )Romer 1987( وذج معدات املخترب .2
 Paulعمل استنادا ل "Lab-Equipementsمعدات املخترب "ٌيعترب نموذج             

Romer )1987( " النمو القائم عىل العوائد املتزايدة بسبب التخصصGrowth 

Based on Increasing Returns Due to Specialization" أبسط نموذج 
أنواع جديدة من  خرتاعا أو "االبتكارات األفقية" ضمن فئة النامذج التي ٌتركز عىل

ذا النموذج للنمو الداخيل ٌيشار هل ).Romerالسلع أو التصاميم التقنية اجلديدة (بلغة 
ألنه يفرتض اعتامد إجراء األبحاث عىل االستثامر يف املعدات  "معدات املخترب"باسم 

غري ) أو العامل واملهندسنيأو املخابر فقط بدال من توظيف العامل املهرة (العلامء 
 املهرة.

 Romer نظرة عامة حول اقتصاد .2.1
 :تثالثة قطاعاإىل د السوق مغلق ٌتقسم األنشطة فيه لدينا اقتصا           
 والدخول فيهقطاع السلع األساسية (أو النهائية) يعمل يف إطار املنافسة الكاملة  .1

 يتم بحرية.
 كارية.قطاع السلع الوسيطية ٌمتخصص يعمل يف إطار املنافسة االحت .2
إطار املنافسة الكاملة  ويعمل يفخيرتع تصاميم تقنية جديدة  R&Dقطاع  .3

 يتم بحرية. والدخول فيه
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رأس  وال ٌيوجدمجيع السلع املنتجة يف هذه القطاعات هي سلع غري ٌمعمرة،            
 مال مادي (وسيلة إنتاج معمرة) يف االقتصاد.

جدا: البد من  واضح Romerيف اقتصاد  تثالثة قطاعاالسبب وراء وجود            
 وقطاع آخرإنتاج السلع االستهالكية يف رشكات الوجود قطاع تتخصص فيه 

وجود  ويرتبط سببتتخصص فيه رشكات أخرى يف إنتاج األفكار (التصاميم)، 
قطاع السلع الوسيطة بخاصية عوائد احلجم املتزايدة التي تم مناقشتها يف القسم 

ل أصناف جديدة من خيلق قطاع األبحاث أفكاًرا جديدة تتخذ شكالسابق. باختصار، 
رقائق كمبيوتر جديدة، روبوتات صناعية أو آالت طباعة. يبيع ك السلع الوسيطية

جديدة لرشكة إنتاج السلعة األبحاث احلق احلرصي يف إنتاج سلعة رأساملية  قطاع
تكًرا بتصنيع سلعة الوسيطة بصفتها حمتقوم رشكة السلعة  بعد ذلك، ثم الوسيطية
 استهالكية.  السلع النهائية الذي ٌينتج سلعة  وبيعها لقطاعجديدة  رأساملية

 . دوال اإلنتاج القطاعية1.1.2

يف قطاع إنتاج السلع األساسية (القطاع األول) و يف ظل املنافسة الكاملة، تقوم             
الرشكات بدمج العامل Lو tNعدد من مدخالت السلع الوسيطية xمن صنف 

 iنتاج ٌخمرج متجانس هنائي. نتبع حتليل إلSpence )1976 ،(Dixit and Stiglitz 
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)1977 ،(Ethier )1982 (وRomer )1987,1990(  يف كتابة دالة إنتاج السلعة
ساسية عند الزمناأل t:4  

(11. 1)                                  1

1

tN

t i
i

Y A x L 



 
  

 
  

مع           0 1 ؛ tY،ناتج القطاع A،معلمة موجبة ixمدخل  كمية
صنف السلع الوسيطية 1,2,..., ti N؛ املستخدمة كمدخل يف دالة اإلنتاج tN 

عدد األصناف املختلفة من السلع الوسيطية املتاحة عند الزمن tو L مدخل
ين يف النموذج) ٌيستخدم فقط يف قطاع إنتاج السلعة العمل ثابت (ال ٌيوجد نمو سكا

 5األساسية.

                                                 
رغم  )2001حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام ( )Michael Spence )1976 عمليعود أصل هنج األصناف ل - 4

يف . كوهنا مجعا يف ورقته) بدل 45املنفعة كتكامل أنواع خمتلفة (املعادلة  وقام بكتابةأنه تعامل مع تفضيالت املستهلك 
للتعبري  )11. 1( ٌمشاهبا للمعادلة واستخدما نموذجا Spence بتطوير حتليل )Dixit and Stiglitz )1977 حني قام

كان أول من طبق هنج األصناف لوصف  )Ethier )1982 لكن. عن تفضيالت املستهلك بمجموعة متنوعة من السلع
جة يف سياق التغري أصناف املدخالت املنت بناء نموذج )Romer )1987,1990 والذي مكنمدخالت اإلنتاج، 

عرب الزمن عندما  TFP الكلية للعوامل إمكانية زيادة اإلنتاجية )Ethier )1982 يرى  .والنمو االقتصاديالتكنولوجي 
 والذي يستخدمتنمو املدخالت املختلفة لعدد التشكيالت الرأساملية املتاحة التي يتم إنتاجها يف قطاع السلع الوسيطية 

  .ل إنتاج متأيت من قطاع البحث والتطويربراءات االخرتاع كٌمدخ

نضيف عامل الزمن - 5 tلـ tNو tY نظرا لنمو عدد األصناف و الناتج معا عرب الزمن يف احلالة املستقرة. مع
ذلك، نرتك ixزمن ألن إنتاج كل وحدة وسيطية يكون ثابتا عرب الزمن (كام سنرى الحقا). كام نفرتض دون عامل ال
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 دالة اإلنتاج كاآليت: ٌيمكن كتابة            
1 1 1

1 2 ... NY AL x AL x AL x           
وفق             N) دخل ) تناقص اإلنتاجية احلدية ملٌ 11. 1معطى، ٌتظهر دالة اإلنتاج

إنتاج Lو ixكون الناتج ي لني معا:عىل حدا و ثبات عوائد احلجم هذين اٌملدخ
احلدي لكل سلعة وسيطية /t iY x الهنائيا عند 0ix  ثم يتناقص مع تزايد

كمية ix . 
دم السلع األساسية بطريقة إحاللية لثالث أغراض رئيسية: ٌتستخ           

لالستهالك tCوكمدخل tXسلع وسيطية متخصصةتتحول ل ix وكاستثامر 
 tZ لتمويل أنشطةR&D من السلع الوسيطية  املطلوبة الخرتاع أنواع جديدة

 :)N(لتوسيع
(11. 2)                                           t t t tY C X Z    

(القطاع الثاين) عند الزمن يف قطاع السلع الوسيطية املتخصص            t ٌتوجد
التصميم  وبمجرد اخرتاعة وسيطية خمرتعة خاصة، رشكات حمتكرة ٌتوفر كل منها سلع

التقني للسلعة الوسيطية i يف القطاع الثالث، يأخذ املخرتع (جمانا) براءة اخرتاع

                                                                                                                   
الناتج عىل جمموع مسامهات عدد منقطع كبري اعتامد N من السلع الوسيطية ٌيسهم كل منها بشكل بسيط، عىل عكس

  ني أن دالة اإلنتاج ُتصبح (بالتكامل):ما يععددا متصال من السلع الوسيطية،  النامذج التي تفرتض

1
tN

t i
i

Y L x di   
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الثاين كمبتكر.  ويدخل القطاعدائمة تسمح له باالستخدام التجاري هلذا التصميم 
السلع النهائية إىل عدد تناسبي من السلع  ٌيمكن للمبتكر أن ٌحيَول عددا معينا من

عند كل نقطة زمنية ص الذي تم اخرتاعه:الوسيطية من النوع املتخص t يتطلب
وسيطيةإنتاج وحدة من سلعة  i وحدة واحدة من السلعة األساسية، أي أن التكلفة

وسيطيةعة سل املتوسطة إلنتاجواحلدية  iٌتساوي الواحد. ليكن tX من املعادلة
وبناءا الكمية الكلية للسلع النهائية املستخدمة يف إنتاج السلع الوسيطية،  تلك) 11. 2(

تكنولوجيا وحدة بوحدة ٌيساوي عىل tXسلع الوسيطيةإمجايل إنتاج كميات ال 
 tQ: 

(11. 3)                                          
1

tN

t i t
i

X x Q


   
أنه  "خمترص") بشكل 3(القطاع  R&D، ٌيقدم قطاع )Romer )1987يف نموذج             

التي ٌمتثل معدات جمموع املخابر البحثية اخليالية التي ٌحتَول السلع النهائية الواردة (
R&Dتصميم تقني لصنع سلعة  اخرتاعك ) إىل تدفق عشوائي من النجاحات البحثية

(يف ظل املنافسة  R&Dنشاط  وجماين يفوسيطية جديدة متخصصة. هناك دخول حر 
طلب حجم رتبط هبذا النشاط. يف املتوسط، يٌ الكاملة) مع افرتاض غياب عدم اليقني امل

تدفق 1/) غريه) للحصول عىل ٌخمرج من  وال يشءمن ٌمدخل السلعة النهائية
العدد اإلمجايل للتصاميم ، وعليه ية(عىل شكل اخرتاع) بداللة وحدة زمن R&Dنشاط 
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التقنية اجلديدة (االخرتاعات) يف االقتصاد (ٌخمرج قطاع األبحاث) بداللة وحدة 
ي يتبعه تطوير منتج جديدتدفق التصاميم اجلديدة الذ ٌيساوي الزمن tN  : 

(11. 4)                                   t
t t

dNN Z
dt

   
حيث             tZ إمجايل مدخالت السلعة األساسية املستخدمة يف قطاع األبحاث
و  ُيف إنتاج نتاجية قطاع األبحاث (مدى كفاءة املعدات شري إلمعلمة موجبة ت

يف املستقبل R&Dوجود مكافأة مقابل االنفاق عىل ل انظراألفكار). الحظ  tZ ،
 6."استثامرا"ٌتشكل هذه النفقات 

لقطاع الثاين : يف ا"غريبا"للوهلة األوىل، يبدو نظام اإلنتاج املقدم هنا بأكمله             
، يتم استخدام أجزاء من ٌخمرج القطاع األول كٌمدخل ٌحيول إىل سلع وسيطية والثالث

وال ع الثاين مدخل العمل ال يف القطا وال ٌيوجدجديدة عىل الرتتيب،  وتصاميم تقنية
يف قطاع األبحاث هو الذي جيعل النموذج حيمل اسم  للعامل(االفتقار  الثالث

ام أن االستخدام متعدد األوجه إلنتاج القطاع األول جعلنا ، ك"معدات املخترب"
). لكن الوصف األكثر واقعية "Basic Goodsالسلع األساسية "نستخدم مصطلح 

                                                 
يف الغرب املتوحش منتصف القرن التاسع عرش: أي  "تعدين الذهب"قطاع  Romerٌيشبه قطاع األبحاث يف نموذج  - 6

يف هذا  ترب األفكارٌيمكن بيعها. ٌتع "كتلة ذهبية"التنقيب هو اكتشاف  ومكافأة هذاعن األفكار  "التنقيب"شخص حر يف 
رشحية كمبيوتر جديدة، دواء أكثر فعالية ملعاجلة األمراض أو طريقة ك جديدة لسلع وسيطية جديدة النموذج تصاميم

 نفاقن اإلمكن اعتبار هذه التصاميم كإرشادات ترشح كيفية حتويل وحدة ميٌ  عمليات البيع بالتجزئة. جديدة لتنظيم
  ).11. 4ملعادلة (ااألفكار وفق  ويتم اكتشافجديدة، (الناتج) إىل وحدة سلعة وسيطية 
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عىل حد  والسلع الوسيطيةللهيكل اإلنتاجي لدالة اإلنتاج البد أن يتضمن العاملة 
إطار نفس دالة كٌمدخالت إنتاج كل قطاع، مع افرتاض عمل كل القطاعات يف سواء 

وضع النموذج كام هو لكن ، تباين اإلنتاجية الكلية للعواملاإلنتاج برصف النظر عن 
 نتائج.  العليه ٌيساعدنا عىل تبسيط التحليل دون املساس بجوهر 

طريقة حماسبة ن االقتصاديني، من املهم اللجوء لسلوك األعواقبل التطرق ل           
 الدخل الوطني.

  ة الدخل الوطني. محاسب2.1.2

كل السلع ٌتَسعر السلعة األساسية كوحدة حساب،  باستخدام اإلنتاج:جانب  
الوسيطية املتخصصة بنفس السعر tp،املضافة القيمةوٌتعطى  يف التوازن  AV   

  كل قطاع:ل

(11. 5)                                     
 
 
 

1

2

3

t t t

t t t

t t t

AV Y p Q

AV p Q X

AV V N Z

 

 

 
 

حيث           tV.هي القيمة السوقية للرشكة املبتكرة 
صايف أو ( "االقتصاد GDP" ٌيساوي إمجايل القيمة املضافة للقطاعات الثالثة            

GDP :(عىل افرتاض عدم وجود رأس مال ُهيتلك يف االقتصاد 

(11. 6)                    
t t t t t t t t t

t t t t t

t t

GDP Y p Q p Q X V N Z
Y Q V N Z
Y Q
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حصلنا عىل التعادل األخري من افرتاض           0t t tV N Z  يف التوازن بسبب
ٌيساوي ، لذا )Eulerيف القطاع الثالث (نظرية  واملنافسة الكاملة الثابتة عوائد احلجم

يف االقتصاد ناتج السلعة األساسية)GDP(الناتج الكيل tY ناقصا الكمية اٌملستخدمة
إلنتاج السلعة الوسيطية tQ. 

الحظ أن دالة إنتاج             tY وال حتىليست دالة إنتاج الناتج الكيل يف االقتصاد 
: يف ذلك القطاع ية السلعة املنتجةدالة إنتاج كم إنام هي يمة املضافة للقطاع األول،الق

معتاد يف النامذج متعددة القطاعات ذات سلع وسيطية غري معمرة أن تصف دالة 
 املضافة. وليس القيمةاإلنتاج تلك الكمية املنتجة يف خمتلف القطاعات 

: )دخل األجور و دخل األرباح( يف االقتصادن من الدخل اهناك نوع  جانب الدخل:
ليكن twنصيب وحدة العمل من األجر احلقيقي عند الزمن tو ، t نصيب كل

رشكة ٌحمتكرة يف القطاع الثاين من األرباح بداللة كل وحدة زمنية (يف التوازن ٌتصبح 
ونظرا م، الفور ملالكي األسه متساوية يف الرشكات اٌملحتكرة). يتم دفع األرباح عىل

، ال والثالثيف القطاع األول  الثابتةعوائد احلجم وفرضية املنافسة الكاملة  إلطار
ٌيصبح  إذن، )Eulerنظرية  هذه القطاعات (أرباح صفرية وفق ٌتوجد أرباح ٌمتولدة يف

 جانب الدخل للناتج الكيل يف االقتصاد: 
t t tGDP w L N  

ٌيساويألن عدد الرشكات اٌملحتكرة  tN. 
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 ظل اقتصاد مغلق: واالدخار يفٌيوجه الناتج الكيل نحو االستهالك             
t t t t tw L N C S   

 ) ٌيمكن كتابة الناتج الكيل:11. 6) و (11. 3)، (11. 2ملعادالت (اوفق            
(11. 7)                            t t t t t tGDP Y Q Y X C Z       

 االدخار الكيل: ٌيساوي . واالستثامرالذي ٌيساوي جمموع االستهالك الكيل            
t t t t t t tS w L N C GDP C Z      

R&D  االستثامر الكيل أو االنفاق عىل ٌيعادلاالدخار الكيل يف اقتصاد مغلق       tZ. 
و مستدي .3.1.2  م لإلنتاجيةإمكانية توليد 

: "توسيع األصناف") الفكرة األساسية لنموذج 11. 1ٌتظهر دالة اإلنتاج (           
وسيطية ٌتقاس بوحدات مادية ٌمشرتكة أو ٌتنتج بنفس الكميةسلع نفرتض  ix x 

 ):11. 1املعادلة ( وعليه ُتصبحيتحقق بالفعل عند وضع التوازن كام سنراه الحقا) (
(11. 8)       1 1 1 , ,t t t t t tY AN x L A N x N L F N x N L         

وفق          tN) أن إنتاج القطاع األول حيمل خاصية 11. 8معطى، ٌتظهر املعادلة (
يف ةالثابتعوائد احلجم  Lو tN xالكميات اإلمجالية ملدخالت السلع الوسيطية) 

t tQ N xو تكون( tYمتزايدة يف tNلكميات معطاة من Lو tN xبداللة  
 1

tN
:ع الوسيطية نشري أن التقدم التكنولوجي يأخذ شكل توسع عدد أصناف السل
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املتخصصة املتاحة N ، يعكس تأثريلذا 1
tN
 فوائد نرش الكميات اإلمجالية للسلع

الوسيطية tN xعرب 1
tN
.7نطاق أوسع  

قيمةل            Lأن توسيع أصناف السلع الوسيطية11 .8ة، تعني املعادلة (ثابت ( 
 tN x إذا زادت كميةمتناقصة حجم عوائد ٌتواجه xعدد وفق tNوال معطى ،

زيادةيل تناقص عوائد احلجم إذا أخذت م يظهر tN xشكل زيادة عدد األصناف 
 tNلكل xمستمرة يف عدد يمنع التقدم التكنولوجي يف شكل زيادة ، لذا معطى

األصناف tNاإلنتاج حتمل خاصية  أصبحت دالة :تناقصةامل ميل عوائد احلجم
السلع الوسيطية مدخالت:ناءا عىل ثالث باملتزايدة عوائد احلجم  tN x عدد ،

فاألصنا tNو العامل L يف نمو داخيل  توليددالة اإلنتاج أساس يزة مُمتثل ، و
لـ نظرالنموذج. أخريا، يٌ  Nتعقيد التكنولوجي (مقياس مستوى لُيمثل اتقريب ك

عززة لإلنتاجية) لعملية إنتاج رشكة ما أو متوسط درجة ختصص العوامل املعرفة املٌ 
 املستخدمة يف الرشكة.

 االقتصاد أيضا مع درجة تنوع املنتجات: GDPيتناسب بالنسبة لالقتصاد ككل،          

 
1

1

t t

t t

Y AN x L

GDP N Ax L x

 

 







 
 

                                                 
الحظ أن - 7 / 1 / 0t t t tY N Y N      كميات، ما يعني وفق tN xو L معطاة، كلام ارتفع

عدد االصناف tNخلق مكاسب من  تقسيم العمل و التخصص أي ، كانت مدخالت السلع الوسيطية أكثر إنتاجية
 يف املجتمع.
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 سلوك األرس .2.2

لنصيب الفرد من االستهالك تعمل األرس عىل اختيار حجم أمثل            /c C L 
من أجل تعظيم املنفعة خالل األفق الزمني الالهنائي (النمو السكاين n ٌيساوي

 الصفر يف هذا النموذج):
(11. 9)                               1

0

1
1

ttcU dt






 



   

 حتت قيد،

(11. 10)                               
0lim 0

t

s

t t t t t

r ds

tt

a ra w c

a




  







 

حيث            a :ٌيساوي نصيب الفرد من الثروة املالية. يف التوازن 
t t

t
V Na
L

 
الرشكات  أسهماالقتصاد هي حصص  ألن األصول الوحيدة ذو القيمة السوقية يف

االحتكارية التي ٌتساوي قيمتها القيمة السوقية لكل التصاميم التقنية (االخرتاعات) 
 مرضوبة بعدد التصاميم التقنية املتاحة.

 ):Keynes-Ramsey(قاعدة  Eulerتستويف األرس معادلة            
(11. 11)                                   1t

t
t

c r
c




 
  

 



 663   وذج توسيع األصناف :)I( التغ التكنولوجي الداخيل
 

 
 

 الرشكات سلوك.2.3

  . املنتجون املتنافسون يف قطاع السلع األساسية1.3.2

تعمل الرشكة النموذجية يف قطاع السلعة النهائية عىل تعظيم األرباح يف ظل            
وتكاليف املنافسة الكاملة بطرح التكاليف اإلمجالية (تكاليف استخدام اآلالت 

 ) من قيمة اإلنتاج:العاملة
(11. 12)                            

1

N

i i
i

Y wL p x


   
النموذجية تعمل يف إطار املنافسة الكاملة، ستأخذ وألن الرشكة          ipو w 

املعتادة التي ٌتعادل  Eulerمعادلة  وعليه نستخدم، نحو املعطى من قبل السوقالعىل 
 الصفرية: وتتحقق األرباحفيها النواتج احلدية  أسعار عوامل اإلنتاج

ٌيعطى الناتج احلدي للسلعة الوسيطية             iوفق: 
(11. 13)                                        1 1

i
i

Y A L x
x

   



 

بٌمَعادلة الناتج احلدي بالسعر             ip:نحصل عىل 

(11. 14)                                        
1/1

i
i

Ax L
p





 

  
 

 
التي ٌحتدد كمية            iمن مدخل السلعة الوسيطية املطلوبة ix يف قطاع السلع

األساسية كدالة تابعة للسعر ip ،رونة السعرية للطلب عىل كل مع العلم أن امل
لسلع الوسيطية ٌيساويلصنف  1/1  وهو ثابت. 



          اذج النمو االقتصادي   664
 

 

من جانب آخر، التعادل بني            wللعمل يعني أن:  والناتج احلدي 
(11. 15)                                          1 Yw

L
   

  . املوردون املحتكرون للسلعة الوسيطية2.3.2

افرتاض أن خمرتع التصميم التقنيب             i هو نفسه منتج السلعة الوسيطية من
صنفال iقرار االنخراط يف أنشطة  ، ٌيواجه املخرتعR&D  و إنتاج السلع الوسيطية

مرحلتني: يف املرحلة األوىل، ٌيقرر إمكانية ختصيص املوارد و توسيعها الخرتاع  يف
تصميم جديد رشط أن يكون صايف القيمة احلالية من األرباح املستقبلية املتوقعة عىل 

نية ٌحيدد املخرتع السعر يف املرحلة الثا، أما R&Dاألقل أكرب من حجم اإلنفاق عىل 
ع املخرتعة اجلديدة ملنتجي السلع األساسية و الذي ٌحيدد الذي ٌتباع به السل األمثل

 تدفق الربح عند كل فرتة و القيمة احلالية ألرباح املرحلة األوىل.
لوراء: أوال، نشتق الكمية األمثلية للسلع نميض يف حل النموذج بالرجوع ل            

ب القيمة احلالية افرتاض اخرتاع تصميم جديد بالفعل. ثانيا، نقوم بحسابالوسيطية 
 R&Dإذا كانت القيمة احلالية أكرب من تكاليف -R&D ومقارنتها بتكاليفلألرباح 

لتوازن عندما يكون هناك دخول حر . أخريا، ننظر لR&D سيتحمل املخرتع نفقات
 .R&Dيف جمال 

هبدف حتفيز األبحاث جيب حتفيز املبتكرين الناجحني بطريقة ما، لكن املشكلة             
سلعة وسيطية  وحتويله إىلاألساسية تتمثل يف أن خلق فكرة أو تصميم جديد 
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صنف i الوقت يتم استخدامها بطريقة غري ٌمتنافس عليها (جمانا)  ويف نفسٌمكلف
من قبل منتجني حمتملني للسلعة i ٌسبقة . تفشل هذه املامرسة يف توفري حوافز م

 نفرتض بيئة مؤسساتية حيتفظ فيها املخرتع للسلعةلذا  ملزيد من االخرتاعات،إلجراء ا
 i) اءة االخرتاع أو عن طريق الرسية)عن طريق محاية بر فرضتٌ بحق احتكار دائم 

وبيع السلعةإلنتاج  ixتكرة من ة وسيطية تكون ٌحم كل سلع( التي ٌيستخدم تصميمها
)، يسعى هذا الشخص 11. 14( . بداللة دالة الطلب)م بخلقهااقبل الشخص الذي ق

املحتكر الختيار املسار الزمني األمثيل لكمية السلع الوسيطية ixوسعر بيعها ip 
الرشكة (القيمة احلالية لتدفق السيولة  لتي ٌتعظم قيمةنتجي السلع األساسية امل

املستقبلية أو القيمة احلالية للعائد من اكتشاف السلعة الوسيطية i كحافز (
 لالخرتاع:

(11. 16)                      
0

s
t

r ds

t iV d



 
 

    
حيث            iتدفق الربح عند الزمن و r متوسط معدل الفائدة الثابت عند

 التوازن. 
ٌيساوي دخل (إيراد) هذا اٌملحتكر عند كل نقطة زمنية السعر            ip مرضوبا

ليف اإلنتاج. ق األرباح ٌيساوي اإليرادات ناقص تكابكمية السلع املباعة، أما تدف
بمجرد اخرتاعه، ٌيكلف إنتاج سلعة وسيطية من النوع iوحدة واحدة من Y 
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قيمة  واملتوسطة لإلنتاج، ُتساوي التكلفة احلدية ةحدمقابل و ةحد(وفق تكنولوجيا و
 تدفق األرباح: ٌيساوي، وبالتايل الواحد)

(11. 17)                    1i i ip x      
 حيث:   

1/1

i
i

Ax L
p









 
  

 
 

 :ناجتها احلديسعر مدخل السلعة الوسيطية يف إطار املنافسة الكاملة ٌيساوي               
1 1

i i
i

Yp A L x
x

 
 



  
 


 
 :لسلع الوسيطية وفقار عىل إنتاجه ربح اٌملحتك وعليه يعتمد            

1
i i iAL x x 
      

سيختار             ix  ،ما يعني تطبيق رشط الدرجة األوىل:الذي ٌيعظم هذه الصيغة 
2 1 1 1 0i

i
i

AL x
x

 





  

  


 
الزمن وثابتة عربالكمية التوازنية نفسها تكون              ix x يف كل قطاع i : 

(11. 18)                                       1/ 1 2/ 1x A L    
وعرب السلععرب الزمن  بح االحتكاري التوازين أيضا ثابتمعدل الر         i : 

(11. 19)                                  1/ 1 2/ 11A L  
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استبدال قيمة مكنأخريا، يٌ             يف املعادلة ليحصل املحتكر عىل صايف القيمة
احلالية لألرباح عند الزمن : 

(11. 20)    0 01/ 1 2/ 1

0 0

1
s s

r d r d

V ds A L ds V
  

 


 


  
      

     
) يتبني أن الرشكات املحتكرة 11. 20) و (11 .19) (11. 18من املعادالت (           

لكمية من السلع الوسيطيةتبيع نفس ا xنفس القدر من األرباح وحتصل عىل  
القيمة السوقية ولدهيا نفس V ،11. 19) و (11. 18ٌتظهر املعادلتان ( ذلكإضافة ل (

ثبات xو عرب الزمن و كذا V. 
 ) يف دالة إنتاج قطاع السلع األساسية نحصل عىل: 11 .18باستبدال املعادلة (           

(11. 21)            
    1/ 1 2/ 11 1

t t t

t

Y AN x L AN A L L

AN L

      


  

مع               1/ 1 2/ 1A A A
  

 ،طاع:القيمة املضافة هذا الق وعليه ُتساوي 
 t t t t tY pQ AN L pN x AL px N    

  
و ألن            xو p،يتزايد الناتج اخلام و الصايف يف قطاع  8ثابتني عرب الزمن

السلع األساسية مع زيادة عدد أصناف السلع الوسيطية (الذي ٌيمثل مؤرش املعرفة 

                                                 
وٌمساواهتا )، ثم بمفاضلتها بداللة السعر 11 .17) يف املعادلة (11. 14إلظهار ثبات السعر، نقوم بتعويض املعادلة ( - 8

   التوازين:، نحصل عىل السعر للصفر
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. 18ملعادلة (اثل مع الناتج الكيل لالقتصاد وفق ناك تناسب مماه نية يف املجتمع).التق

11:( 
(11. 22)                      t t tGDP AN L Nx AL x N   

   
 مع معدل نمو أصناف املنتجات: GDPنمو  ويتناسب معدل           

t

t

N
N

 
 

اعتبار مع AKج الحظ أن هذا النموذج ٌيشبه الصيغة املركزة لنامذ           tN  رأس)
 املال املعريف) بمثابة متغري رأس املال.

 . رشكات األبحاث3.3.2

عند كل نقطة زمنية، ٌتوجد تكنولوجيا إلنتاج            tN .صنف من السلع الوسيطية
اعات تسمح بإنتاج نوع جديد يتطلب توسيع عدد األصناف تقدما تكنولوجيا أو اخرت

شكل أنشطة  وُمتعمدا عىلمن السلعة الوسيطية...هذا التقدم يتطلب جهدا هادفا 
R&D. 

                                                                                                                   
1 1ip p


    

الحظ أن ip السلع الوسيطية ونفسه لكلثابت عرب الزمن i.ُيساوي السعر االحتكاري هامش 1/ عىل
اإلنتاج هي نفسها لكل السلع فإن السعر أيضا نفسه لكل  وألن تكلفة، ة لإلنتاج (التي ٌتساوي الواحد)التكلفة احلدي

). بشكل بدهيي، للحصول عىل تدفق أرباح موجب يف 11. 1بكمية متساوية يف دالة اإلنتاج (تدخل  وكل سلعةالسلع، 
 إطار املنافسة االحتكارية، البد أن يكون السعر أكرب من التكلفة احلدية لإلنتاج.
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تنمو أصناف اٌملنتج عند معدل يعتمد عىل كمية            tZئية من السلع النها
تصاميم اجلديدة ما يعني أن العدد اإلمجايل للاملستخدمة يف قطاع األبحاث، 

 9)) ٌيساوي:11. 4(االخرتاعات) لكل وحدة زمنية (املعادلة (
t

t t
dNN Z
dt

  
ما يعني دخوال حرا قتصاد يف إطار املنافسة الكاملة قطاع األبحاث يف االيعمل              

ظرية الصفر (نقيمة ٌيساوي تدفق األرباح يف قطاع األبحاث  والبد أن، R&Dيف جمال 
Euler .( بمجرد اخرتاع سلعة ما، يتحصل املخرتع (جمانا) عىل براءة اخرتاع دائمة

 ا يسمح له بجمع قيمة سوقية حاليةله االستخدام التجاري لالخرتاع مٌتتيح  tV 
): ٌيمكن للمخرتع 11. 20ملعادلة (ااخرتاع التصميم اجلديد) وفق  (سعر براءة
ىل هذه القيمة السوقية إما عن طريق ترخيص حقوق استخدام االخرتاع احلصول ع

ي أصبح ذكٌمورد ٌحمتكر للسلع اجلديدة ال لقطاع الثايناريا أو الدخول مبارشة لجت
 R&Dممكنا بموجب االخرتاع (اعتمدنا الفكرة الثانية). سيجد الباحث االستثامر يف 

                                                 
 ).11 .4ملعرفة كيفية احلصول عىل املعادلة ( 10أنظر امللحق  - 9
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يعتمد االستثامر يف لذا ، R&Dرب من تكلفة جذابا إذا كانت القيمة احلالية عىل األقل أك
R&D  عىل طبيعة تكاليفR&D.10 

كل تصميم جديد جيني املخرتع من خالله قيمة             tV ٌثل القيمة احلالية لتدفق مت
األرباح خمصومة بسعر الفائدة السوقية r ،إمجايل تدفق ايرادات  وعليه ٌيساوي

يف قطاع األبحاث t tV N ، أما التكاليف ٌتساوي كمية السلع النهائية املستخدمة يف
قطاع األبحاث tZ . :إذن، ٌيعطى تدفق األرباح يف قطاع األبحاث 

(11. 23)                               t t tV N Z  
 لصفر: اكاملة، تكون هذه القيمة ٌمساوية يف ظل املنافسة ال          

 1 0t tV Z   
ٌيؤدي  R&Dوحدة واحدة من السلعة النهائية عىل نشاط  إنفاقنذكر أن            
خرتاعال  ة صايف اخلصم احلايل بقيموحدة من اآلالت اجلديدة لكل وحدة

منصبا عىل مسار التوازن بحجم  ومادام الرتكيز، )11. 20ملعادلة (الألرباح وفق 
R&D موجب 0tZ تقدم تكنولوجي موجب ونمو اقتصادي) 0tN  ،(

(من  R&D ٌيكتب رشط الدخول احلر أو قرار املخرتع ختصيص املوارد للقيام بـ
 املعادلة أعاله):  

                                                 
وحول املوارد املطلوبة خللق اخرتاع ما من حالة عدم اليقني حول كمية إن الوصف احلقيقي لعملية البحث يتض - 10

يتم تبسيط التحليل بافرتاض كمية ٌحمددة من اجلهود لتوليد منتج جديد ناجح يف السوق.  مع ذلك، هذا االخرتاع نجاح
  يف الفصل املقبل، نضع نموذجا ختضع عملية البحث فيه لعدم اليقني.
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(11. 24)                                   11t tV V


    
جذابا إذا كانت القيمة  R&Dهذه املعادلة، سيجد الباحث االستثامر يف  وفق           

  R&D .11احلالية ٌتغطي تكلفة القيام بـ 

عىل ذلك؟ ليتحقق رشط الدخول  ما هو حجم سعر الفائدة التوازين املرتتب           
 الفائدة الرشط التايل:  يستويف سعراحلر البد أن 

(11. 25)                                         t
t

t t

Vr
V V


 
  

واعتمدنا ) بداللة الزمن 11 .24قمنا بمفاضلة رشط الدخول احلر (املعادلة            
صيغة tVمع استخدام قاعدة 11. 20املعادلة ( من (Leibnitz أين  ُمتثل التدفق

) يف التوازن البد أن 11 .25ٌتشري املعادلة ( 12).11. 19ملعادلة (االثابت لألرباح وفق 
معدل العائد عىل السندات يساويٌ  tr عائد االستثامرمعدل / tV يفR&D  زائدا

 معدل مكاسب أو خسائر رأس املال املشتقة عن تغري قيمة الرشكة الباحثة

                                                 
إذا كان - 11 1V  يرادإيكون R&D  من تكلفةاملتوقع أعىل R&D  (املساوية للواحد)املتوقع  الربح الصايفو

مقابل تدفق  R&D تدفق الطلب غري حمدود عىل املوارد التي ٌتنقل نحو قطاع وبدوره يكونموجبا،  R&D للقيام بـ
 وبالتايل هناك )R&D ر الكيل ٌيساوي االنفاق عىلبرهنا سابقا أن االدخا(الكيل حدود يتأتى من االدخار املض عرال

توازن. أما إذا كان ال ٌيوجدوطلب زائد عىل األموال  1V ال ٌيوجد هناك موارد خمصصة للقيام بـ R&D  يتغريوال 
  يد للتوازن.احلل الوح) 11. 24(ما جيعل املعادلة عرب الزمن، Nعدد األصناف

  .11أنظر امللحق  - 12
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 /t tV Vأي اخرتاعالسوقية  القيمة ثبات، اع)(تغري سعر براءة االخرت 
 1/tV V  يعني) 11. 24رشط الدخول احلر (وفق 0tV  ،والذي وفق 

 :وٌيساويثبات معدل الفائدة عرب الزمن ٌيشري ل) 11 .25(
(11. 26)                                

1/t
t

r r
V
  


     

تعني هذه املعادلة أن اٌملحتكر حيصد تدفقا ربحيا             عىل طول مسار النمو
هذا الربح بمعدل فائدة ثابت ويتم خصماملتوازن،  r. 

باستبدال            ) نجد:11. 19من املعادلة ،( 
(11. 27)                                 1/ 1 2/ 11r A L  


    

 
 

 باملعادلةوضحة معدل العائد بالقيمة امل وهيكل السوقتربط تكنولوجيا اإلنتاج             
) (عىل افرتاض أن معدل نمو11 .27( N(الوضع أشبه بنموذج ، لذا فموجبAK 

بمعدل العائد عند  وحوافز االستثامرربط التكنولوجيا يف الفصل الثامن، حيث تٌ 
قيمة A . 
 التوازن العام يف االقتصاد .2.4

نمو االستهالك بمعدل ثابت ليكنطلب مسار النمو املتوازن يت           c يكون هذا .
 يكون سعر الفائدة) 11 .26من املعادلة ( :ممكنا فقط إذا كان سعر الفائدة ثابتا r ثابتا

عىل مسار التوازن مع 0tZ و 0tN  ، إذن ٌيساوي معدل نمو االستهالك يف
 التوازن: 
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(11. 28)                              1t
c

t

c
c

  


  
  

حيث             لضامن أن يقع مسار11 .19ملعادلة (امعطاة وفق .( 0tN  يف
 القيدين التاليني:  املسار التوازين، نفرض

                                                                                                           )A1( 
                                           1                                                        )A2( 

أن ٌحيقق االقتصاد نموا موجبا )A1(يضمن الرشط             0c ،13  يف حني
 استيفاء رشط العرضية. )A2(يضمن الرشط 

قطاع  والصايف يفالناتج الكيل أن ) نعلم 11 .22) و (11 .21من املعادلتني (           
 رأس املال املعريف"يتناسب مع خمزون   مسار النمو التوازينعىل السلع األساسية

 tN" يتناسب الناتج الكيل يف االقتصاد مع11 .22ملعادلة (ا. كذلك، وفق ( tN  : 

                                                
t t t t t

t t

GDP Y Q AN L N x

AL x N AN

   

  



 

 املركزة. AKهذا النموذج ضمن فئة نامذج  وعليه يقع           
 
 
 

                                                 
إذا حتقق -  13 0c لن يكون لدى املخرتعني املحتملني حافز كاف لتوسيع املوارد عىل R&D وسيكون N ثابتا

معدل النمو وبالتايل سيتجهعرب الزمن،  c.نحو الصفر 
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  . مسار النمو املتوازن1.4.2

ٌمتغري ، نعلم أن RCKمع حتليل من نوع  AKبناءا عىل النظرية العامة لنامذج            
رأس املال املعريف" رأس املال يف هذا النموذج tN"  لثابت نفسه املعدل ابينمو

 ). 11 .28لنصيب الفرد من االستهالك منذ البداية (املعادلة 
 الحظ أن:           

(11. 29)                t t t t t tN Z GDP C AN c L        
 :وعليه           

t t
N

t t

N c LA
N N

 
 

   
 

 
وألن             N c :فإن 

       c
t tc L A N


 

  
 

0tلكل    
 يف املقابل، ٌيعطى املستوى األويل لنصيب الفرد من االستهالك:           

0
0

c Nc A
L




 
  
 

 
 املعادلةبمعدل ٌمعطى رد من االستهالك منذ البداية وفق إذن ينمو نصيب الف          

)28 .11.( 
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تنطلق عدد أصناف السلع            Nعند قيمة أولية 0Nثابت وتنمو بمعدل c 
). و ألن الناتج الكيل تناسبي مع11 .28وفق املعادلة ( N ،ينمو Yو N عند

 املعدل الثابت. نفس 
 ٌتساوي إنتاجية العامل يف االقتصاد ككل:             

          t t
t

GDP ANy
L L

  
 :وبالتايل            

(11. 30)              1/ 1 2/ 11 1
y c N

A L 

   

   
 



 

  

        



 

ينمو  AKنموذج كومتاما ٌيولد هذا النموذج نموا داخليا متوازنا بالكامل،             
) بمعدل ثابت منذ واالستهالكمتغريات عدد التصاميم، الناتج االقتصاد (وفق 

يف  AKديناميكية انتقالية، لكن يف املقابل خيتلف هذا النموذج عن  وال ٌتوجدالبداية 
نفاق املوارد إتعمل رشكات األبحاث عىل : بشكل داخيل اتكنولوجي اتقدم هجادرإ

من بيع تلك  ستفيدتس ابراءات اخرتاع ألهن ة بوجود حافزالخرتاع آالت جديد
اآلالت ملنتجي السلع النهائية. إذن بالنظر لوجود حوافز األرباح التي تقود أنشطة 

R&D نموذج ٌحتدد حوافز السوق فيه االقتصادي، وصلنا ل تقود النمو والتي بدورها
 املعدل الذي يتطور فيه إمكانيات التكنولوجيا يف االقتصاد عرب الزمن.
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  . محددات معدل النمو 2.4.2

نموذج ٌيمكن الكشف عن حمددات النمو وفق ) 11 .30من خالل املعادلة (           
: معدالت التفضيل الزمني"معدات املخترب" و مستوى تكنولوجيا اإلنتاج ، 

 Aام رأينا يف نموذج متاما كAK  ،(الفصل الثامن)أن وجود رغبة أكرب  ويعني هذا
قيم(يف االدخار و قيمة( وتكنولوجيا أفضل) منخفضة Aسرتفع ) مرتفعة

 قيمة معدل النمو.
آخر يتمثل يف إنتاجية األبحاث مقاسة بـُيضيف هذا النموذج تأثريا             ٌيؤدي :

زيادة رفع معدل العائدل r) النمو معدلوسريفع ) 11 .27يف املعادلة   يف
 ).11. 30املعادلة (

ذج أيضا تأثريات حجم وفرة اليد العاملةيتضمن النمو            L ترفع معدل التي
النمو  ) 11 .30يف املعادلة :(ٌمشاهبة لنموذج  وهي تأثرياتRomer )1986( 

 من فضائل النموذج "فضيلة"ذه امليزة أهنا امرسة. يف الوهلة األوىل سٌينظر هلللتعلم بامل
البلدان الكبرية أو مناطق التجارة احلرة الكربى جيب أن تنمو بشكل  وٌتوحي أن

ابت أرسع، لكن كام رأينا سابقا لن يميل االقتصاد نحو حالة مستقرة بمعدل نمو ث
معدل نمو موجب لليد العاملة (النمو السكاينلنصيب الفرد إذا سمحنا ب 0n ( .

وذج احلايل تأثريات احلجم بسبب طبيعة التكنولوجيا (ٌيمكن استخدام ٌيظهر هذا النم
التصميم التقني اجلديد بطريقة غري ٌمتنافس عليها عرب االقتصاد ككل) املسؤولة عن 
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عدد ( احلجم: كلام كان االقتصاد كبريا تأثريل القوي جدا لتأثري حجم السوق و الشك
سكان مرتفع ممثال بـ L ( نتاجية األبحاث بداللة وحداتإترتفع Lأو Y أو)

تنخفض تكلفة نصيب الفرد من إنتاج كمية معطاة من املعرفة اجلديدة / L(  و
يزيد Lيرتفعو  تكون احلوافز كبرية للقيام  . يف جمتمع كبري بأسواق كبريةبدوره

 وٌيمثل هذاؤدي لنمو عال باستمرار، تٌ  احلايل R&Dنموذج  والتي وفق R&Dبأنشطة 
 النمو القائممظهرا من مظاهر تأثري احلجم القوي (تأثريات احلجم عىل النمو) لنامذج 

ك، رأينا سابقا أن األدلة التجريبية ال مع ذل14داخيل بالكامل.عىل االبتكار مع نمو 
ٌتدعم وجود تأثريات احلجم بداللة حجم السكان يف االقتصاد أو حجم النشاط 

 االقتصادي.
 Pareto . أمثلية5.2

 Paretoوجود منافسة احتكارية يعني أن التوازن ليس بالرضورة من نوع             
 من التكلفة احلدية إلنتاج اآلالت، أساسيني: أوال هناك قيمة سعر أعىل وذلك لسببني

 نتجة عند أي نقطة زمنية أمثليا.ال يكون عدد اآلالت املٌ  وثانيا قد

                                                 
يف حتديد  "حافة السكني"الة لنمو االقتصادي الداخيل بالكامل حلع تأثري احلجم القوي فضال عن خاصية ايرج -  14

 يف دالة إنتاج السلع األساسية. "حمرك النمو"طبيعة 
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نقوم بتقدير  Paretoنتائج االقتصاد الالمركزي من نوع  عدم أمثليةإلظهار            
نموال معدلالسابقة (بمقارنة النتائج  Paretoأمثلية   بنتائج ) )11 .30 املعادلة (يف

 مشكلة املخطط االجتامعي االفرتايض.
. 9يسعى املخطط االجتامعي لتعظيم منفعة األرسة النموذجية وفق املعادلة (           

 15) حتت قيد ميزانية االقتصاد:11
(11. 31)                1 1 /Y AL N X C N X         

حيث           X Nxاآلن إظهار عن طريق األمثلية بداللة كل . ٌيمكن ixاستيفاء 
رشط تساوي كميات السلع الوسيطية صنف ط االجتامعياملخط i لكل الرشكات

ثالثة ) 11 .31من أجل حتقيق اإلنتاج الكفء. يتضمن اجلانب األيمن من املعادلة (
 . والسلع الوسيطية R&D نشاط تملة للناتج: االستهالك،حم تاستخداما

 ملشكلة املخطط االجتامعي كاآليت: Hamiltonُيعطى حل            
(11. 32)               1 1tH u c v AL N X cL X          

حيث           vسعر الظل املطبق عىل N، c و Xمتغريا التحكم و N  متغري
 احلالة.

                                                 
  :ل بديل، ُيكتب قيد امليزانية وفقبشك - 15

1 1
tN AL N X cL X        
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خيتلف احلل املركزي عن الالمركزي يف حتديد            Xكمية السلع الوسيطية و 
 معدل نمو N ،ٌتؤدي رشوط األمثلية للمخطط االجتامعي  عىل هذا األساس

لصياغة Xو :عىل النحو 
(11. 33)                  1/ 1 1/ 1

SPX A LN    
(11. 34)                  1/ 1 1/ 11 1

SP A L    
 

         
 

ختيار مستوىا             X) يعني أن مستوى الناتج هو: 11 .33يف املعادلة ( 
(11. 35)                 1/ 1 / 1

SPY A LN     
)، كان اختيار احلل 11. 33مقارنة مع حل املخطط االجتامعي (املعادلة             

الالمركزي لقيمة X) مرضوبا بـ11. 18يف املعادلة ( 1/ 1 1  ، ُخيصص لذا
سلع الوسيطية و االقتصاد الالمركزي موارد أقل من املخطط االجتامعي إلنتاج ال

 ).11 .21مقابل  11. 35ستوى أقل من الناتج (املعادلة ينتهي به املطاف مل
 احلل املركزي مرضوبا بـ دل النمو، ٌيساوي احلل الالمركزيبالنسبة ملع           

 1/ 1 1   .(بني قوسني) 11 .30أن العنرص األيرس بني القوسني يف املعادلة (ٌتشري (
ٌيمثل املعدل اخلاص للعائد r أن االقتصاد  والذي يعني) 11 .27ملعادلة (اوفق

ض معدل النمو املنخف وبدوره ٌيعربالالمركزي يشهد نموا أقل من االقتصاد املخطط، 
عن مستوى أقل ملعدل العائد اخلاص إىل معدل العائد اٌملستخدم من قبل املخطط 

 االجتامعي.



          اذج النمو االقتصادي   680
 

 

 :هو )11. 34معدل العائد االجتامعي الذي ٌيمثل جانب األول من قويس املعادلة (      
(11. 36)                       1/ 1 1/ 11

SPr A L  


    
 

 
)، كان معدل Romer 1986ثار االنتشارية (يف نموذج التعلم باملامرسة مع اآل            

التي  العائد اخلاص أقل من معدل العائد االجتامعي بسبب الفوائد غري املكافئ عليها
أما يف نموذج اخرتاع املنتجات اجلديدة و حقوق االحتكار، ، ٌيقدمها ٌمنتج ما لآلخرين

عية عالية لالبتكار) ُتولد االخرتاعات فجوة بني العوائد االجتامعية (وجود قيمة اجتام
و اخلاصة من مصدر خمتلف: ينشأ التشوه األسايس من التأثريات اخلارجية املالية 

الناجتة عن التسعري االحتكاري للسلع الوسيطية (سعر p ٌيساويالتوازين 1/ 
السلع  الواحد) التي ُتؤثر عىل جمموعوي مرضوبا بالتكلفة احلدية لإلنتاج التي ُتسا

تتدخل ٌيمكن للحكومة أن  عىل ذلك، معدل نمو اآلالت و التكنولوجيا)املتداولة (و 
لوصول اصاد ككل بأن ٌحتفز القطاع اخلاص ن أداء و إمكانيات االبتكار يف االقتلتحس

رضيبية إىل املستوى االجتامعي األمثيل يف بيئة المركزية عن طريق تصميم سياسات 
كال شكل من أش( األبحاث و دعم اآلالت و املدخالتغري تشوهيية لدعم أنشطة 

تسعري التكلفة احلدية بشكل حمفز دون إزالة الدافع ا ٌيؤدي لم )السياسة الصناعية
 املوجود لدى املخرتعني خللق أصناف جديدة من املنتجات.
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 )Romer 1990( وذج توسيع األصناف مع اآلثار االنتشارية .3
يف القسم السابق، تم توليد نمو داخيل بالكامل بفضل استخدام السلعة            

هذا النموذج (عند  ورأينا أن، R&Dاألساسية (النهائية) كٌمدخل إنتاج يف قطاع 
 R&D(أنظر الفصل الثامن) نظرا الفرتاضه تكنولوجيا  AKمستوى ما) ٌيشبه نموذج 

 خطية يف العوامل املرتاكمة.
: R&Dيف قطاع  "عوامل حمدودة"ٌيوجد هناك بديل آخر يتمثل يف استخدام             

املدخالت  واملهندسون اآلنبدال من اعتامد مواصفات معدات املخترب، ٌيصبح العلامء 
خترب توليد نمو . لقد استطاع نموذج معدات املR&Dاألساسية الوحيدة يف قطاع 

، لكنه ُيصبح مستحيال اعتامدا عىل R&Dد يف قطاع استثامر املزيد من املوارعرب مستديم 
العوامل النادرة فقط (بمعنى حمدوديتها يف الطبيعة) ألنه بحكم التعريف ليس ُممكنا 

مع هذا املقرتح  ام هذه العوامل يف قطاع األبحاث.توفري زيادة مستمرة يف استخد
األنشطة السابقة لـ البديل ال يتحقق نمو داخيل ما مل تكن هناك آثار انتشارية من 

R&D العوامل النادرة املستخدمة يف قطاع األبحاث أكثر إنتاجية بشكل  والتي جتعل
كتف العاملقة "مستمر عرب الزمن: نحتاج اآلن لوقوف الباحثني احلاليني عىل 

. يف الواقع، اعتمدت الصيغة األصلية لنموذج التغري التكنولوجي الذي "السابقني
 Endogenousالتغري التكنولوجي الداخيل "يف ورقته  )Romer )1990قدمه 

Technological Change" رية للمعرفة. من عىل هذا النوع من التأثريات االنتشا
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رغم أن هذه اآلثار االنتشارية للمعرفة قد تكون ٌمهمة يف املامرسة جانب آخر، 
بق كان نقطة العملية، إال أن نموذج معدات املخترب الذي تم دراسته يف القسم السا

توليد النمو ال  وأظهر أنانطالق جيدة كونه حدد بوضوح دور تراكم التكنولوجيا 
 وجود التأثريات اخلارجية أو اآلثار االنتشارية للمعرفة. حيتاج بالرضورة ل

عديد من نامذج النمو اآلثار االنتشارية للمعرفة دورا مهام يف التلعب                
ملفيد أن نرى كيف يعمل نموذج أسايس للتقدم التكنولوجي من الذا االقتصادي، 

ٌنقدم يف هذا اجلزء أبسط نسخة من - وجود مثل هذه اآلثار االنتشاريةالداخيل يف 
 التغري التكنولوجي الداخيل مع اآلثار االنتشارية للمعرفة. 

يلة: يف إطار هذه الفرضية البد )Romer )1990ننظر اآلن كيف يعمل نموذج            
باستثناء  16ٌتوجد بيئة (مواصفات النموذج) مشاهبة لتلك املوجودة يف القسم السابق،

 تكنولوجيا قطاع األبحاث الشكل التايل: أخذ
(11. 37)                                t t RN N L  

حيث           RL العاملة املنخرطة يف قطاعR&D، طيلتق tN يف اجلانب األيمن
اآلثار االنتشارية من خمزون األفكار املوجود حاليا: كلام كان tN كبريا كانت العاملة

أكثر إنتاجية R&Dيف   (ٌمتثل مدى كفاءة العمل يف إنتاج األفكار). الحظ أن

                                                 
نموذج مع نموذج معدات املخترب املقدم يف القسم السابق، لذا ال وحل هذايتشابه هيكل (الطرق التحليلية)  - 16

  سنتجاوز بعض التفاصيل.
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للمخزون احلايل للمعرفة املتناقصة ) ال ٌتظهر خاصية عوائد احلجم 11 .37املعادلة (
بسبب خطية أو تناسبية (األس فوق tNالواحد) هذه اآلثار االنتشارية ٌيساوي-

هذه اخلطية هي مصدر النمو الداخيل يف النموذج: كلام تراكمت املعرفة لن يعرف 
القديمة مساعدتنا عىل إنتاج  وستواصل األفكارنخفاض، لعائد من املعرفة أي اا

استدامة  وٌحيافظ عىل" Virtuous Cycleاحللقة الفاضلة "األفكار اجلديدة بام ٌيسمى 
 النمو االقتصادي.

)، ٌيمثل11 .37يف املعادلة (             RL العاملة يف قطاع األبحاث املنشقة من قوى
) يف األصل أن العامل Romer )1990ة يف االقتصاد، لكن بشكل بديل يفرتض العامل

): نستخدم هنا R&Dاملهرة أو العلامء فقط ٌيمكنهم العمل يف قطاع إنتاج املعرفة (
 وقطاع السلع R&Dاالفرتاض القائل بأن قوة عاملة متجانسة ٌتوظف يف قطاع 

عىل العامل،  R&Dاإلنتاج و قطاع و بوجود تنافس بني قطاع ، عىل حد سواء األساسية
عدل األجر السائد موظيف العامل يف قطاع األبحاث وفق د تكلفة تيدحتسيضمن هذا 

يف قطاع السلع األساسية، لكن الفرق الوحيد أن إمجايل مدخالت العاملة املستخدمة يف 
أصبحت اآلن )11 .1قطاع السلع األساسية ممثلة يف دالة اإلنتاج ( ELبدال من 

 Lألن بعض العامل RL يعملون يف قطاعR&D ،جمموع استخدام ٌيساوي  وعليه
امجايل عرض العاملةالعاملة يف هذين النشاطني  L أخرى  وٌيفرتض مرةيف االقتصاد

 أنه ثابت:
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E RL L L  
 ٌيعطى ناتج قطاع السلع األساسية:            

(11. 38)                                   1
t E tY AL N x     

ٌتعطى             x:الكمية التوازنية للسلع الوسيطية 
(11. 39)                                       1/ 1 2/ 1

Ex A L    
أرباح املحتكرين من بيع السلع الوسيطية يف التوازنأما             :ٌتساوي 

(11. 40)                                  1/ 1 2/ 11
EA L  


    

 
 

الوسيطية التوازنية عىل حجم العاملة  وأرباح السلعكمية  وعليه تعتمد           
 اع السلع النهائية.املستخدمة يف قط

يف التوازنما ٌتعطى القيمة احلالية املخصومة ملحتكر تصميم             /tV r: 
(11. 41)                             1/ 1 2/ 11 1

t EV A L
r

  


        
   

 
 ) ٌمساويا:11. 37ملعادلة (ااآلن ُيصبح رشط الدخول احلر تبع            

(11. 42)                                           t t tNV w   
ٌيمثل اجلانب األيرس من املعادلة             t tNV عائد توظيف وحدة إضافية من

، أما اجلانب األيمنR&Dالعامل يف قطاع  tw ٌيمثل تدفق تكلفة توظيف وحدة
أو معدل األجر الواجب دفعه للباحثني. الحظ أن  R&Dيف قطاع إضافية من العامل 
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العنرص tNموجود يف اجلانب األيرس ألن عدد tN كبري يعني إنتاجية مرتفعة
 . R&Dللعامل يف 

لعة األساسية ن قطاع السألالناتج احلدي للعمل  ساوييٌ معدل األجر التوازين            
 يعمل يف إطار املنافسة الكاملة:

(11. 43)                         1/ 1 2 / 11t
t t

E

Yw A N
L

    
  


 
باستبدال: عرب الزمن سعر الفائدة ثباتيتطلب حتقق النمو املتوازن             tV بام

و)11. 41ٌيساوهيا (املعادلة  twيف رشط الدخول احلر 11. 43اوهيا (املعادلة بام ٌيس (
 )، نحصل عىل سعر الفائدة التوازين الثابت عرب الزمن:11. 42(املعادلة 

(11. 44)                                      Er L  
 نمو االقتصاد ٌيساوي معدل التقدم التكنولوجي: وألن معدل           

 t
R E

t

N L L L
N

      
 

 فإن:            
  Lr L     

 
 

  


 
بتعويض            r يف معادلةEuler   / 1/t tc c r   نجد معدل نمو

 نصيب الفرد يف مسار النمو املتوازن:
(11. 45)                                       L 
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نموالعىل معدل  ناحصل               عدل مل) شبيه من نواحي عديدة 11.45(املعادلة
) يف اقتصاد المركزي: أوال، يكون11. 30نمو املتحصل عليه وفق املعادلة (ال   

مرتفعا إذا كان لدى األرس رغبة أكرب يف االدخار(قيم و  ،منخفضة). ثانيا
يزيد النمو مع زيادة إنتاجية أنشطة األبحاث تأثريات احلجم عندما  وثالثا هناك

يزيد عدد العاملة L ،الفرق الوحيد يف النتائج أن لكن يف املقابل   يف املعادلة
) أصبح مستقال عن معلمة إنتاجية قطاع السلع األساسية (11. 45( A يف دالة

افرتاض عدم استخدام قطاع األبحاث للسلع الوسيطية  وذلك بسبب) 11. 1اإلنتاج 
لو هذا القطاع و دراجها كمدخالت يفإإذا تم ( كمدخالت ٌمنتجة يف هذا القطاع

بكثافة أقل من قطاع السلع األساسية سٌيؤدي زيادة Aإىل رفع  (. 
حتديد حجم العاملة من الستكامل خصائص مسار النمو املتوازن، البد            

املستخدمة يف إنتاج السلع األساسية يف التوازن (ليكن EL( :) 45بناء عىل املعادلة .

واملعادلة) 11 EL L   :نجد 
(11. 46)                               

 E
LL  

  
 



 

انتقالية يف  ديناميكيةام يتعلق بغياب التحليل نفسه كالنموذج السابق في ةبقي            
ال يكون التخصيص التوازين أمثليا  ل نموذج معدات املختربومث، التوازن الالمركزي

 مشكلة املخطط االجتامعي:يف النظر عرب ) Romer )1990يف نموذج  Paretoمن نوع 
 يسعى املخطط االجتامعي لتعظيم منفعة األرس النموذجية مع مراعاة القيود: 
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(11. 47)                              
1 1
E

R

Y AL N X C X

N L N

  



   


 

حيث           Cو Xو  متغريات التحكم وهي N متغري احلالة. مع تطبيق
 رشوط األمثلية، نجد احللول التالية:

(11. 48)                                  1/ 1 1/ 1
SP EX A L N    

(11. 49)                               1
SP L  


   

(11. 50)                               1 /
SPEL L  


   

يتحدد اختيار             SP) باملعدل العائد االجتامعي11. 49يف املعادلة ( L ،
) معدل النمو الالمركزي 11 .49املخطط االجتامعي يف املعادلة (نمو  ويتجاوز معدل

ما يعني أن ختصيص النمو األمثل (مشكلة املخطط االجتامعي) )، 11 .45يف املعادلة (
التوازين  التخصيص واالستهالك يفنمو الناتج ب مقارنةينطوي عىل معدل أعىل 

فائض خيار املخطط  بني معديل النمو وتعكس الفجوة، (االقتصاد الالمركزي)
االجتامعي للعاملة املنخرطة يف قطاع األبحاث RL عىل تلك القيمة املعتمدة من قبل

زيادات تلك الالوقت الذي تتجاهل فيه الرشكات اخلواص. بشكل منطقي، يف 
طط ، يعمل املخR&Dنفاقها عىل أنشطة إة عن مجستقبلية يف إنتاجية البحوث الناامل

لألبحاث يف   استيعاب هذا التأثري االنتشارياالجتامعي (ختصيص النمو األمثل) عىل
الستفادة من هذه اآلثار لحني يفشل االقتصاد الالمركزي يف تعويض الباحثني 
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لتأثريات اخلارجية الناجتة عن التسعري االحتكاري للسلع ضافة لاالنتشارية باإل
 الوسيطية.

 )Jones 1995( وذج النمو شبه الداخيل .4
حتمل نامذج التغري التكنولوجي الداخيل (املذكورة أعاله) ضمنيا نتيجة مهمة            

وحجم أي زيادة يف حجم االقتصاد، حجم قطاع البحث والتطوير  أن"جدا مفادها 

زيادة معدل أو الرفاهية فحسب بل سيؤدي كذلك للن ٌيؤثر عىل مستوى الدخل  األسواق

تأثريات حجم "التأثريات املسامة بـ هذه .)Romer1990: S73("و االقتصاد
ٌيمكن تأكيدها من  "Scale Effects of R&Dأنشطة البحث والتطوير  (وفورات)

أي زيادة يف مستوى املوارد " ) التي ٌتظهر11 .45) و (11. 30( تنيخالل املعادل
 .  "االقتصاد(العاملة أو املعدات) يف قطاع البحوث سٌيؤدي لزيادة معدل نمو 

كبري  سوقوتوفري أي زيادة يف حجم السكان ينبغي عليها رفع حجم العاملة             
أعىل ملعدل االبتكار: زيادة حجم ا وحتفيزلالبتكار الناجح (التكنولوجيا اجلديدة) 

ومع ، R&Dالسكان يسمح بتوفري عرض كبري للعامل املحتمل انخراطهم يف قطاع 
الوسيطية التي يكون هناك طلب كبري عىل املنتجات  يف االقتصاد العامل إمجاال زيادة

 ... املبتكر الناجح الذي حيتكر قطاع السلع الوسيطية أرباحوزيادة يستخدمها العامل 
االقتصادي عىل املدى  ومعدالت النموكل هذا سينعكس إجيابا عىل وترية االبتكار 

 الطويل.
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ة البحث والتطوير تتأتى من فكرة أن وجود وجود تأثريات احلجم ألنشط           
خمصصة لألبحاث تعكس ثالث ميزات أساسية  وموارد ضخمةقاعدة كبرية للمعرفة 

للمعرفة: أوال، وجود تأثريات انتشارية زمنية للمعرفة تسمح برتاكم املعرفة يف 
نافس النمو االقتصادي. ثانيا، تتميز املعرفة بخاصية عدم الت وٌتدعم عمليةاالقتصاد 

عليها أو إمكانية استعامل املعرفة من طرف العديد من األفراد يف نفس الوقت دون 
ثالثا،  17بمصلحة األفراد جراء استخدام هذه املعرفة. ودون إرضارتكاليف إضافية 

هذه  ، وعليه تضمنز املعرفة بخاصية عدم االستبعادويف كثري من احلاالت تتمي
معرفة جديدة، اٌملبتكر (فرد، رشكة، قطاع...)  قديمبت"اخلصائص الثالثة للمعرفة أنه 

لن يكون الوحيد الذي يرفع مستوى تنافسيته بل يتعداه لريفع قاعدة املعرفة يف 
االقتصاد ككل، كام أنه ٌيساعد عىل إثراء جهود رشكات أخرى أو مستقبلية يف جمال 

لة ادة حجم العامٌيمكن القول أن أي سياسة حكومية ٌتشجع زي، لذا "والتطويرالبحث 
 .ت إجيابية عىل معدل نمو االقتصادتأثريا تامرسيف قطاع البحث و التطوير س

                                                 
االبتكار الذي ٌيمكن استخدامه عرب االقتصاد ال حيتاج إنتاجه املزيد من  أنعليها غري املتنافس األفكار طبيعة تعني  - 17

مزيد من االبتكارات يف اقتصاد كبري حيث تكون من الطبيعي توقع  لذااملوارد يف اقتصاد صغري منه يف اقتصاد كبري، 
 التكلفة نفسها لكن بمردود أكرب مقارنة باقتصاد صغري.
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حول التغري  Romerرغم القوة التفسريية التي ٌمتيز اإلطار النظري لنامذج               
التكنولوجي الداخيل، إال أهنا تعرضت جلملة من االنتقادات بسبب عدم مقدرة 

  18يز هذه النامذج.متٌ مل انعكاسات تأثريات احلجم التي حت البيانات املشاهدة
ثالث  )Charles Jones )1999,1995يف سلسلة من األوراق البحثية، ٌيظهر            

 :Romerأسباب لتعارض األدلة التجريبية مع التوقعات النظرية لنامذج 
لسوق رغم استفادة الكربى بالرضورة بشكل أرسع (ال تنمو االقتصاديات ا .1

من هذه امليزة خالل املراحل األوىل  واالقتصاديات األوروبيةاألمريكية الكبرية 
 من الثورة الصناعية).

ال يشهد عدد السكان نمطا ثابتا يف معظم البلدان: إذا ٌوجد نمو سكاين كام تدعيه  .2
نامذج النمو النيوكالسيكي 0

nt
tL L ميزة النمو  ال ٌحتقق نامذج النمو الداخيل

الفرد  وسيبلغ نصيباملتوازن بل سيشهد معدل النمو زيادة مستمرة عرب الزمن 
 من الناتج مستوى الهنائي يف الزمن النهائي (حالة االنفجار).

 

                                                 
أدلة ضعيفة لعالقة معنوية بني معدل نمو نصيب الفرد من الناتج ) al et Backus )1992. عىل سبيل املثال، كشف - 18

لواليات املتحدة اأن معدالت نمو ) Jones )1995 ومتغريات احلجم ذات الصلة املذكورة يف النظرية، يف حني ٌيشري
ي تغريات مستمرة كبرية (بل متيل للثبات أو االنعدام) ال ٌتظهر أ OECD والتنمية االقتصاديةالتعاون  وبلدان منظمة

 لنمو.  عىل عملية ا اتأثريمتارس  نظرية النمو الداخيل ينبغي أن والتي حسبرغم وجود تغري دائم يف السياسات احلكومية 
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 R&Dالعاملة أو املعدات) املخصص يف أنشطة بيانات أن جزء املوارد (ٌتظهر ال .3
 19يف معدل النمو.يزيد بشكل مستمر دون أن ٌيرافقه زيادة مماثلة 

االدعاء ناقشتها (عىل سبيل املثال كل هذه احلجج ضد تأثريات احلجم ٌيمكن م            
ط التجارة الدولية، أو أن أن البلدان ال ٌمتثل القاعدة الصحيحة للتحليل بسبب رواب

 100فرتة سنة املاضية مقارنة ب 200ل خالل نمو االقتصاد العاملي تزايد بالفعمعدل 

املاضية)، مع ذلك ٌتشري هذه املالحظات أن نامذج التغري التكنولوجي الداخيل  سنة
 Jonesما دفع للواقع  "تقريبا جيدا"ال جيعلها التي حتمل تأثريات احلجم القوية 

تقديم ُنسخة ٌمَعدلة لنموذج التغري التكنولوجي الداخيل إللغاء تأثريات ل )1995(
ورغم . "Semi-Endogenous Growthداخيل النمو شبه ال"احلجم ٌتعرف بنموذج 

هذا التعديل إللغاء تأثريات احلجم ٌيمكن صياغته يف نموذج معدات املخترب، إال  أن
إطار نموذج النمو مع اآلثار االنتشارية  تعديلواألسهل أنه سيكون من األفضل 

نتشارية إلغاء تأثريات احلجم بتقليص حجم اآلثار اال ٌيمكن-السابقح يف القسم املقرت
 للمعرفة (حمدودية اآلثار االنتشارية).
                                                 

ء واملهندس يف قطاع البحوث " -19 ألف إىل مليون نسمة) يف  200مرات (من أقل  5رغم تزايد عدد العل

و اإلنتاجية الكلية للعوامل يف نفس الفرتة بقي ثابتا أو حتى سلبيا يف 1988-1950الفرتة ما ب  ، إال أن 

 Romer عتقد السائد يف نامذج النمو الداخيل (نموذجهذه النتيجة املٌختالف . )Jones 1995:762(" بعض األحيان

رفع حجم العاملة ل السكان ٌيؤديحجم  التي تتوقع أن أي زيادة يف ))1991( Grossman and Helpman و )1990(
 .ضعاف) يف معدالت النمو االقتصادي(مخسة أ مماثلةوزيادة مخسة أضعاف) (
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 وجود اختالفني أساسيني: بلنموذج السابق لكن ننظر ل           
بمعدل ثابت السكان ينموأوال،             nوعليه t tL nL ، االقتصاد  هذاويضم

 :CRRAأرسة نموذجية مع تفضيالت من نوع 
(11. 51)                          

1

0

1
1

n tcU dt






 
 


   

حيث            cوٌتعطى ك السلعة األساسية يف االقتصادنصيب الفرد من استهال ،
 ).11. 38إنتاج السلع األساسية وفق املعادلة ( دالة

 Jonesسناه يف القسم السابق، قام ثانيا، عكس نموذج اآلثار االنتشارية الذي در          
) بافرتاض أن املعرفة احلالية 11. 37(املعادلة  R&Dبتعديل معادلة تكنولوجيا  )1995(

ال ٌتسهم بالقدر الكايف يف خلق املعرفة اجلديدة (من الصعب تطوير أفكار جديدة 
يضم الذي  R&D أن قطاعأي السابق من األفكار عرب الزمن)،  اعتامدا عىل املخزون

بدال من  املتناقصة تأثريات انتشارية حمدودة للمعرفة حيمل خاصية عوائد احلجم
 ) بـ: 11 .37نستبدل املعادلة ( ، لذا)Romer )1990الذي افرتضه  الثابتة عوائد احلجم

(11. 52)                                   
tt t RN N L  

حيث            1 و tRL مستوى العاملة املخصصة يف قطاعR&D عند الزمن 
 tٌيعطى إمجايل عدد السكان . tL:يف االقتصاد 

(11. 53)                                   
t tt E RL L L   

مع            tRL.مستوى العاملة يف قطاع السلع األساسية 
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وضعيتمثل االفرتاض األسايس يف النموذج يف             1 ألنه يف حالة ، 1  
سكاين سٌيؤدي ملسار نمو منفجر  وبوجود نمونتعامل مع حتليل النموذج السابق، س

 20لألرس النموذجية. ائيةالهنومنفعة 
ويتم )، 11 .40) و (11 .38ن (ااملعادلت واألرباح وفقتج الكيل ٌيعطى النا           

التوازن بشكل مماثل ملا سبق. نركز اآلن عىل مسار النمو املتوازن مع جزء ثابت  تعريف
ثابتني عرب الزمن. لتحقق  ومعدل نمو وبسعر فائدة R&Dمن العاملة اٌملخصصة لـ 

رشط العرضية نفرتض أن r n ،كتابة رشط الدخول احلر يف مسار  وعليه ٌيمكن
 النمو املتوازن (مع نمو موجب):

(11. 54)                              t tN w
r n

  


 
 وفقوٌمعطى كام قمنا سابقا، يتحدد معدل األجر التوازين وفق جانب اإلنتاج             

)، نجد 11. 54) يف املعادلة (11 .40) و (11. 43). بدمج املعادلتني (11 .43املعادلة (
 رشط الدخول احلر: 

                                                           1 1tE
t

L
N

r n
  


 

 بمفاضلة هذه الصيغة بداللة الزمن، نجد:            
                                                 

يف حالة - 20 1 قطاع محلما يعني إنتاجية خمزون األفكار  تزيد R&D عة خاصية تزايد عوائد احلجم بسبب طبي
يف حالة، أما األفكار غري املٌتنافس عليها 0  وال ترتفعٌيصبح خمزون األفكار مستقال عن خمزون األفكار السابق 

 .ذلكنتيجة  اإلنتاجية
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 يف مسار النمو املتوازن يكون جزء العاملة املخصص لألبحاث ثابتا             
 /

t tE EL L n :و ُيصبح معدل نمو التكنولوجيا يف مسار النمو املتوازن ، 
(11. 55)                             

1
t

N
t

N n
N




 


  
بمعدل الناتج الكيلينمو ) 11. 55() و 11. 38باستخدام (            N n  ، وبوجود

ينمو نصيب الفرد من االستهالك عند معدل التقدم  سكاين يف هذا النموذج نمو
 التكنولوجي: 

(11. 56)                                 
1c N
n 


 


 
 ر الفائدة التوازين: ٌيمكن حتديد سع Eulerبداللة معادلة            

1N
nr   


   


 
مكانية احلفاظ عىل خاصية النمو املتوازن املستديم (املستقر) إٌيظهر هذا التحليل            

اعتامد  للنصيب الفرد من الدخل يف اقتصاد يشهد نموا سكانيا. بشكل بدهيي، بد
يسمح هذا النموذج بأحجام  ،Romerتأثريات انتشارية خطية (تناسبية) يف نموذج 

املدى طويل ٌحمددة من اآلثار االنتشارية لن تكون قادرة للمحافظة عىل النمو املستديم 
دون نمو سكاين موجب. يتم تفسري هذه النتيجة من املنطق القائل أن النمو السكاين 
املستمر سيعمل عىل زيادة حجم سوق التكنولوجيا اجلديدة و ٌيولد نموا من خالل 
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مع  Arrowدعيم هذه التأثريات االنتشارية املحدودة (هذا التحليل ٌمشابه لنموذج ت
 يف الفصل التاسع).كام رأيناه التعلم باملامرسة 

) 11. 56يف نموذج النمو شبه الداخيل، يتحدد معدل نمو نصيب الفرد (املعادلة           
 وال يستجيبألفكار) جية خمزون امعلمة إنتاوالتكنولوجيا (لنمو السكاين اوفق 

ظهرت نامذج النمو الداخيل  لكن مع ذلك، لسياسة الرضيبية أو سياسات أخرىل
ازين للسياسات االقتصادية، أخرى ٌتلغي تأثريات احلجم بحيث يستجيب النمو التو
 21رغم أن األمر يتطلب وضع بعض االفرتاضات التقييدية.

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 ungYo  )1998،(Aghion and Howitt  )1998( ،and Thompson Dinoporlousاملثال،أنظر عىل سبيل  - 21

)1998(، Howitt )1999( وParetto )1998(.  
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  يالتكنولوج وموجات التغالنمو الداخيل  .5

يف أن انطالق العرص اجلديد للنمو  Romerيؤيد التاريخ احلديث نتائج نموذج             
االقتصادي احلديث فعليا مع أوائل القرن التاسع عرش تم دفعه أساسا بفضل 

لكن عىل ما يبدو تلك االنطالقة مل تشمل مجيع أجزاء ، والتقدم التكنولوجياألسواق 
عام لكن بشكل  200لدخل بشكل مستمر منذ أكثر من العامل: زاد نصيب الفرد من ا

دان يف العامل غري متكافئ يف خمتلف مناطق العامل، بل مل يصل عدد قليل من أفقر البل
رحلة إقالع النمو االقتصادي احلديث التي شهدهتا بلدان أخرى قبل قرنني من بعد مل

 الزمن.
بتوليد نوع خاص من "Technological Leadersرواد التكنولوجيا "يتميز             

، Romerالذي حتدث عنه كأو  النمو االقتصادي املدفوع بالتقدم التكنولوجي القوي
ز يف إحدى التكنولوجيات لتحفيز حتسينات تكنولوجيات حيث يميل التقدم املحر

العمليات اجلديدة. عىل  وتوليفة منأخرى أيضا عن طريق خلق ابتكارات جديدة 
 ت، عرف1776ٌحمرك البخار اٌملَحسن عام  James Wattد أن اخرتع سبيل املثال، بع

 وعدد من الصلبوإنتاج ، السفن البخارية والسكك احلديديةقطاعات النسيج 
قطاع من هذه القطاعات  وأصبح كل، وحتسنا كبريينأخرى ال ٌحتىص توسعا قطاعات 

 دم التكنولوجي.  مصدرا خاصا ٌمولدا للتقدم التكنولوجي مما حفز املزيد من التق
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و يعني مصطلح  "النمو الداخيل"سبق أن سمينا هذا النوع من النمو بـ           
ٌيعرب عن أما النمو الداخيل ، و ليس خارجهأي يشء ينشئ داخل النظام  "داخيل"

وصف له  التقدم التكنولوجي الذي ينبثق عن أعامل داخلية يف االقتصاد. يف أبسط
لقيام باملزيد من اخيلق حوافز  والذي بدوره GDPرفع ل وجيٌيؤدي التقدم التكنول

املرتفع سيتيح إمكانية أكرب لتحقيق أرباح عالية من بيع  GDPن مستوى ألاالبتكار 
 GDPترفع هذه االبتكارات اجلديدة مستوى  بدورها، والعمليات اجلديدةاملنتجات 

مع بطرق جديدة ٌتؤدي تتج وتلك االبتكاراتا حيفز االبتكارات مرة أخرى، أكثر م
 .واآلالت والصناعات وتقنيات التصنيعظهور أنواع جديدة من املعدات ل

 وواسعة النطاقعملية ديناميكية متزايدة "يرى االقتصاديون أن النمو الداخيل             
االبتكارات املزيد من االبتكارات ُحتفز : "ردود أفعاليف اقتصاد مكون من سلسلة 

متثل اآللية  و متاما كام هو احلال يف تفاعل سلسلة نووية.يوية عملية النمح وٌحتافظ عىل
يزيد قدرة  والذي بدوره GDPنمو أن خلق ابتكارات جديدة ٌيؤدي لاألساسية 

ثم سيسعى املخرتعون املحتملون اآلخرون  رشاء املزيد من االبتكارات، السوق عىل
ٌتثبت بعض  وبعد أنمربحة، بحثا عن ابتكارات  R&Dلتوسيع أنشطتهم يف جمال 

بشكل  R&D وٌحتفز أنشطةأكثر  GDPفع مستوى تنجاحها سري R&Dجهود 
أكرب...تستمر هذه العملية يف سلسلة من ردود األفعال اٌملكونة من االبتكار، النمو 

مزيد من االبتكار. من جانب آخر، تستند عملية االبتكار عىل  ومن ثماالقتصادي 
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الثورة الصناعية بدأت بتكارات إلنتاج ابتكارات جديدة: إمكانية دمج خمتلف اال
أنواع أخرى  كارسمحا بانفجار ابتاللذان احلديد  إنتاجوتقدم باملحرك البخاري 

املطاف  ويف هنايةلآلالت الثقيلة بام يف ذلك السكك احلديدية، بواخر املحيط 
   راق الداخيل.عىل أساس ٌحمرك االحتكنولوجيا السيارات 

منذ بداية الثورة الصناعية كانت هناك موجات من التغري التكنولوجي غالبا ما             
 R&D وإمكانية أنشطةالسوق حجم تتجمع معا بسبب احلوافز النامجة عن تزايد 

، عرص والكهرباءللجمع بني التكنولوجيات اجلديدة: نتكلم هنا عن عرص البخار 
د من النظريات بحثت حول موجات عدذلك. هناك  والطائرات وما إىلالسيارات 

يف التاريخ االقتصادي واألكثر تأثريا  التغري التكنولوجي لكن أمهها بدون أدنى شك
الذي عمل أثناء الثورة  Nikdai Kondratievهي نظرية املفكر االقتصادي الرويس 

 ثلمت. 1925املنشورة عام  "الدورات االقتصادية الرئيسية"الروسية عىل أعظم أعامله 
التنمية االقتصادية عملية مدفوعة بموجات  اعتبارالرئيسية يف  Kondratievفكرة 

اعترب ولثورة الصناعية، لتارخيها  والتي يعودالكبري كبرية من التغري التكنولوجي 
Kondratiev  هذه املوجات الطويلة من التغري التكنولوجي إحدى املحركات

عندما تصل خاصة االقتصادية أيضا  زماتومصدرا لألالرئيسية للتقدم التكنولوجي 
دورة أعامل واحدة إىل هنايتها دون أن جتمع املوجة التكنولوجية املقبلة ديناميكية نمو 

 قواها بعد.
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بشكل عام أربعة إىل ستة موجات طويلة من  Kondratievحاليا، ٌحيدد أنصار            
. يف هذا )11 .1( ن خالل الشكلالضوء عىل إحداها م التغيري التكنولوجي يتم تسليط

ينبع من اختالف  Kondratievاجلانب، نؤكد أن اختالف الباحثني حول توقعات 
 املوجات التكنولوجية. وتسمية تلكتوقيت 

املحرك "واستخدام يف فرتة اخرتاع  Kondratievموجات  تتمثل أول            
عم ال جدال حول هذا ...ن1830إىل  1780عىل نطاق واسع بني عامي  "البخاري

التصنيف ألن اٌملحرك البخاري ٌيعد أول تقدم حقيقي للنمو االقتصادي احلديث. 
الثانية للطفرة التكنولوجية يف االنفجار الكبري لقطاع بناء السكك  وتتمثل املوجة

عىل ٌحمرك البخار  وبنيت أساسا 1830وايل حل ويرجع تارخيها الصلبوإنتاج احلديدية 
استطاعت هذه التكنولوجيات حتويل  اهلندسية. وتطور الدقةملتنامية ا ادنوصناعة املع

عن طريق خفض تكاليف النقل بشكل كبري  واالقتصاد العاملياالقتصاديات الوطنية 
ربط األسواق البعيدة، كام أصبح باإلمكان اآلن شحن السلع األولية  وقدرهتا عىل

وتداوهلا البحار) بصورة ٌمربحة  ربواألخشاب عإمدادات الفحم أو إنتاج احلبوب ك(
 األسواق الدولية. يف
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  التكنولوجي.للتغ Kondratiev ). موجات11. 1الشكل (

 مراحلبحد ذاته ب والذي مرهرباء ثالث موجة للتكنولوجيا هي عرص الك            
من : من االكتشافات الرئيسية لفيزياء الكهرباء تعود لنهاية القرن الثاعديدة فرعية

 Benjamin Franklinمن القرن التاسع عرش عىل يد  ونصف األولعرش 
، إىل الفهم األويل للمبادئ الكهرومغناطيسية، بعد ذلك قام Michael Faradayو

Thomas Edison وGeorge Westinghouse تلك املعرفة العلمية  وآخرون بتطبيق
يف شوارع  واملصابيح املتوهجةائية اإلضاءة الكهرب وقدموا لنااملتنامية يف جمال الكهرباء 
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 تالتوربيناأدى توليد الكهرباء عن طريق واملصانع، كام الكهرباء يف املنازل  املدينة ثم
لق صناعة جديدة لتوليد الطاقة خل والطاقة الكهرومائيةمل بالفحم البخارية التي تع

 الكهربائية. 
أو ما يعرف  1930إىل  1880لفرتة كنولوجية الرابعة خالل احدثت املوجة الت            

املدن  وسمحت بنموبعرص السيارات التي وسعت بشكل كبري النقل اجلامعي لألفراد 
عن طريق جلب املواد اجلديدة بام يف ذلك املتفجرات،  والصناعات الكيميائيةالكربى 

ن ن للمرء أٌيمك كالبالستيك مثال. ومركبات كيميائيةاألسمدة الكيميائية، األصباغ 
: ل النصف األول من القرن العرشينذه املوجة عرص الطريان احلديث خاليضيف هل

راق بام يف ذلك ٌحمرك االح ففي الوقت الذي تطورت فيه تكنولوجيا السيارات
بداية النصف الثاين من القرن التاسع عرش، بدأ التوسع احلقيقي اهلائل يف  الداخيل

ني بتكلفة منخفضة مع الذي بُ  1908عام  Tأوائل القرن العرشين بفضل نموذج 
التي أثرت عىل قدرة الصناعات يف خلط التجميع احلديث  Henry Fordابتكار 

اإلنتاج الضخم للسيارات و الشاحنات، و بدوره أحدث تغيريا عميقا يف الطريقة التي 
نعيش هبا، أين نعيش و كيف ٌننتج السلع و بطبيعة احلال كيف نقوم بشحن السلع و 

 .ا يف االقتصادتداوهل
لكن بجذور تعود إىل  1970وايل عام ة اخلامسة يف هذا التصنيف ٌتعود حلاملوج            

) التي ظهرت بفضل ICTواالتصال (أبعد من ذلك: إهنا موجة تكنولوجيا املعلومات 
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الثورة الرقمية. يف األساس، بنيت الثورة الرقمية عىل فكرة إمكانية ختزين املعلومات 
الفتات من املعلومات ٌيمكن معاجلتها  وأن هذا(فتات)  bits 1و 0قدة عىل شكل املع

ترانزستورات " كـاخرتاعات جديدة عرب  ٌيمكن ختيلها ودقة ال ونقلها برسعة
Transistors"  (إلرسال كميات هائلة  واأللياف البرصية) وختزين املعلومات(ملعاجلة

 Knowledgeاقتصاد املعرفة "ٌظهور ل ICTعرص  وقد أدىمن املعلومات). 
Economy" املستوى  ومعاجلتها ونقلها عىلالبيانات  ةختزين كمي هالذي ٌيمكن اجلديد

العاملي، ليتم استخدامها يف كل قطاع من قطاعات االقتصاد (التعليم، الصحة، 
املجاالت  والكثري منالتمويل، الرتفيه، اإلنتاج، اخلدمات اللوجستية، الزراعة 

 األخرى).
واألجهزة لذكية اآلن اهلواتف ا( املحمولة وانتشار اهلواتفمكن اخرتاع              

ثورة متنقلة ٌيمكن للمعلومة فيها أن تصل بسهولة  ICTجعل  نم األخرى) املحمولة
 التقدم املحرز يف علوم الفضاء وبربطها معكوكب األرض.  وركن منإىل كل زاوية 

تقدما أكرب يف حتديد املواقع  تتيح ICTأصبحت  )السيام نظم األقامر الصناعية(
ٌحيىص من التطبيقات األخرى  وعدد الاجلغرافية، رسم اخلرائط، التخطيط املكاين 

لقدرة عىل نقل تلك املعلومات عرب األقامر حول املعلومات اجلغرافية، إضافة ل
املعلومات عرص ثورة حاليا ...نعيش وأجهزة امليكروويفالصناعية، األلياف البرصية 

 وأغلب سكاناملتنقلة. يف الثامنينات، كانت مجيع اهلواتف ترتبط بخطوط أرضية ثابتة 
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مليون مشرتك  50كان هناك حوايل  1990العامل ال يملكون هاتفا، لكن بدءا من عام 
عام  واعتبارا من، ذات الدخل املرتفعكلهم يعيشون يف البلدان  يف اهلاتف اخللوي

مستخدم  وحوايل مليارمليار مشرتك يف اهلاتف النقال  7من هناك ما يقرب  2014
لقرى النائية يف العامل. من أن تصل اهلواتف املنتقلة ل حالياوباإلمكان للهاتف الذكي 

ي العريض أن تقع معظم مناطق العامل ضمن نطاق الالسلك 2025املتوقع بحلول عام 
ل املعلومات بشكل فوري تلك األعجوبة التكنولوجية التي مكنت تداو-لإلنرتنت

 أو عىل األقل ٌيمكن الوصول إليها) يف مجيع أجزاء املجتمع العاملي تقريبا.ومتاح (
أخرى للتغري التكنولوجي قريبا؟ نعم  Kondratievهل ستكون هناك موجة            

طرق ("Sustainable Technologyالتكنولوجيا املستدامة "نحتاج اآلن ملوجة 
الضغوط البرشية  ضلتخفي والسلع) ونقل األشخاص الطاقةوتعبئة جديدة إلنتاج 

ن حتفيز هذه إ ىل النظام البيئي لألرض.ٌيسببه اإلنسان ع والتدمري الذيالضخمة 
عنرصا أساسيا لتحقيق التنمية  ٌتعترب )املستدامةموجة التكنولوجيا ( املوجة السادسة

يز هذه املوجة العظيمة القادمة، اليوم قبل أي وقت مىض لتعز بحاجةونحن  املستدامة
يف املوجة اخلامسة أن تكون  والتطورات احلاصلةمن شأن التغيريات  وحلسن احلظ

تقدم كفاءة الطاقة، املواد املستدامة، تكنولوجيا فعيل هذه املوجة املقبلة: مفيدة لت
ل بفضل سيستفيد منه اجلميع بشكل هائ وإنتاج الغذاءالنانو، جمال الكيمياء املستدامة 

 . وتكنولوجيا املعلوماتالتقدم املحرز يف علوم احلاسوب 
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اذج توسيع األصناف .6  حدود 

داخيل من نوع توسيع أصناف املنتجات يتم هذا الفصل نامذج نمو قدمنا يف            
دخالت) جديدة يف عملية عن طريق االبتكارات التي ختلق أصنافا (م اقيادة النمو فيه

عدد بادة ختصص العامل الذين يعملون زيرب حتديد نمو اإلنتاجية ع اإلنتاج، ما يعني
متزايد من املدخالت الوسيطية إىل جانب اآلثار االنتشارية لألبحاث التي من خالهلا 

استطاعت هذه النامذج  رات يف املجتمع.يستفيد مبتكر جديد من خمزون احلايل لالبتكا
ر تكنولوجيا االقتصاد عرب الزمن) نمذجة التقدم التكنولوجي داخليا (كيف تتطو

كتوسيع ألصناف متنوعة من السلع الوسيطية املستخدمة من قبل املنتجني و ربطها 
نفاق و حول اإلشكل قرارات الباحثني (املخرتعني)بحوافز األرباح االحتكارية التي تٌ 

دد صحيح أن األفكار غري ٌمتنافس عليها ألن املخرتعني اجل -R&Dاالستثامر يف جمال 
ٌيمكنهم استخدامها بحرية يف أنشطتهم البحثية، لكنها يف نفس الوقت قد تكون 

ٌحتفز األنشطة البحثية  ٌمستبَعدة ألن كل مبتكر جديد ٌيَكاَفئ بسلطة (أرباح) احتكارية
 كتشاف أنواع جديدة.اهلادفة ال

تمثل يف لتوسيع األصناف نقطة أساسية يف التحليل ت Romerٌتظهر نامذج              
طريقة ختصيص السوق للموارد، حيث يكون هذا التخصيص مرتبطا بالقرار املتعلق 

) الواجب ختصيصه للبحوث مقابل اإلنتاج. كام والعاملةبحجم االستثامر (اإلنفاق 
أوضحنا، مثلت األرباح املرتبطة برشكات السلع الوسيطة اجلديدة الدافع الرئييس 
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اميم) جديدة من السلع الوسيطية ع ألنواع (تصوراء ظهور قيمة براءات االخرتا
األرباح (يف إطار املنافسة  وعليه ٌتوفر، R&Dالقيام بنشاط  حفزتوبدورها 

 لتحقيق النمو االقتصادي اٌملطرد. وٌتعد رضوريةاالحتكارية) العائد من األبحاث 
هذا الفصل و  عند مستويات عديدة، هناك تشابه كبري بني النامذج املدروسة يف            

ن االنموذج يشرتكيف الفصل التاسع: ذو اآلثار االنتشارية  )Romer )1986نموذج 
كية (ثبات معدل نمو نصيب الفرد و عدم يالنيوكالس AKبنية رياضية مشاهبة لنامذج 

وجود ديناميكية انتقالية)، و كالمها ٌيولد نموا داخليا كدالة تابعة للتفضيالت و 
ك االستعداد لالدخار، مستوى دالة االنتاج (التكنولوجيا)، تكلفة السياسات بام يف ذل

R&D  املة أو رأس املال العكو حجم االقتصاد (مقاسا بكمية عامل إنتاج ما ثابت
ة) عىل جعل معدل النمو تعمل التأثريات اخلارجية (املالية و التكنولوجي البرشي)، و

) الوسيطية املستخدمة يف اإلنتاج عو اخليارات ذات الصلة حول كميات السل(التوازين
 .Paretoمن نوع  أقل من معدل النمو  األمثل

 )Romer )1986يف املقابل، هناك مظاهر عديدة ألوجه االختالف بني نموذج             

 Romerرغم أن نموذج اخيل املقدم يف هذا الفصل: التكنولوجي الد ونموذج التغري
إال أن هذا الرتاكم ليس نتاج نشاط اقتصادي  "ةتراكم املعرف"ينطوي عىل  )1986(

متعلقة برتاكم نصيب الفرد من رأس املال ، بل نتاج ثانوي لقرارات أخرى (هادف
املادي). صحيح أن هذا النموذج يقوم بتدخيل التكنولوجيا إال أنه يقوم بذلك دون 
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الثالث أن  يف التقنيات اجلديدة. رأينا يف الفصل وفوائد االستثامرحتديد تكاليف 
فروق ثل عامال حاسام يف تقدير حجم االختالفات التكنولوجية بني البلدان متٌ 

االختالفات التكنولوجية تلك مستويات الدخل عرب البلدان، لذا ٌيمثل فهم مصادر 
لذلك يف الوقت الذي ، دنا لفهم آليات النمو االقتصاديجزءا أساسيا من جهو

رشح مصادر هذه  )RCKو  Solow-Swanكي (عجزت فيه نامذج النمو النيوكالسي
االختالفات التكنولوجية، استطاعت النامذج املقدمة يف هذا الفصل تدخيل معدل 

ىل جانب أهنا ُتشكل التغري التكنولوجي و سد الفجوة الكبرية املوجودة يف النظريات، إ
 ألمام مقارنة بنامذج النمو الداخيل من اجليل األول. تقدما كبريا ل

حدى القيود أمام هذا النموذج يف حمدودية تأثري هيكل إثل ذلك، مت لكن مع           
ما، ألن إطار حتليل  ومعدالت االبتكار حلدمو التوازين السوق عىل معدل الن

Spence-Dixit-Stiglitz َحيُدان مدى قدرة الرشكات عىل  وأصناف املدخالت
النامذج بعني االعتبار دور  منافسة بعضها البعض. من جانب آخر، ال تأخذ هذه

التدمري "لح بمصط Schumpeterعملية النمو الذي ٌيشري إليها  والدوران يفاخلروج 
ختصص يرض خروج األصناف بالنمو يف هذا النموذج ألنه ٌيقلل -"اخلالق

األعامل التجريبية لوجود عالقة ارتباط قوية بني نمو  ٌتشري مع ذلك، املدخالت
. يف الفصل املقبل، نقدم نموذجا واٌملدخالت وران الرشكاتوخروج وداإلنتاجية 
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وٌيسلط  والتدمري اخلالقبديال للتغري التكنولوجي الداخيل ٌيظهر خاصية اخلروج 
 .والنمو التوازينعىل التفاعل بني هيكل السوق  الضوء

املقبل) تتمثل يف  ونموذج الفصلهناك عيوب هامة أخرى يف هذه النامذج (           
وتنتج اخلاصة هبا،  R&Dديدها ملخزون تكنولوجيا جمتمع ما فقط بأنشطة حت

فقط. لكن يف  R&Dحجم أنشطة  التكنولوجية ببساطة عن اختالف االختالفات
املعرفة احلرة نسبيا، ال تقوم العديد من البلدان ملنا الواقعي الذي يتسم بتدفقات عا

اخلاصة هبا (حمليا) بل تستفيد أيضا  R&Dفقط بتوليد املعرفة التكنولوجية من أنشطة 
من اخلارج،  وتقليد التكنولوجيامن حدود التكنولوجيا العاملية عن طريق تبني 

التكنولوجيا مهمة يف املامرسة  وأنامط نرشتكون قرارات تبني التكنولوجيا  وبالتايل قد
وجيات الخرتاع تكنول R&Dالعملية بنفس القدر أو حتى أكثر أمهية من تبني قرارات 

ال يتمثل االسهام الرئييس للنهج الذي تم دراسته يف هذا الفصل يف التحديد دة. جدي
الدقيق لالختالفات التكنولوجية عرب البلدان، بل يف تأكيده عىل الطبيعة الداخلية 

يف جمال  توفري إطار نظري لنمذجة قرارات االستثامر واسهامها يفللتكنولوجيا 
أمهية من  وتقليدها أكثرحتى لو كان تبني التكنولوجيا  ذلك،إضافة لالتكنولوجيا. 

االبتكار املحيل من أجل نمو بعض البلدان، ُتصبح نامذج التغري التكنولوجي الداخيل 
د املية (حلرضورية لفهم النمو االقتصادي العاملي حيث تتقدم حدود التكنولوجيا الع

 .R&Dكبري) بسبب أنشطة 
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 الفصل الثاني عشر
  : )II( التغ التكنولوجي الداخيل

ذج الشومبرتية   الن

 
 

 
قدمنا يف الفصل السابق نامذج التغري التكنولوجي الداخيل القائم عىل توسيع أصناف 

ٌتظهر جوانب معينة و هامة القتصاديات االبتكار: نظر التي املدخالت أو اآلالت 
Romer  صناف السلع الوسيطة، و أظهر كيف عدد أ زيادةأهنا للتقدم التكنولوجي

لكن ، باح من قبل املبتكرين و الرشكاتسلوك تعظيم األرحتدث هذه الزيادة نتيجة 
معظم االبتكارات يف املامرسات العملية إما أهنا تزيد من جودة (نوعية) املنتوج 

ملية تتميز ا يدل أن ابتكارات املامرسات العحاليا أو ٌتقلل تكاليف اإلنتاج ماملوجود 
بعدد من اخلصائص اٌملميزة عن تلك االبتكارات األفقية التي رأيناها يف الفصل 
السابق. ما جيب ٌمالحظته حول نامذج توسيع األصناف أنه بمجرد اخرتاع صنف 

ألبد: إذا طبقنا هذه الفكرة سيبقى هذا الصنف قيد االستخدام ل وسيطيةسلعة 
ونتوقع ية، جنبا جلنب مع املحركات الكهربائسنتوقع استخدام املحركات البخارية 
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كمبيوتر تم اخرتاعه حديثا جنبا جلنب مع مجيع النسخ السابقة استخدام جهاز  أيضا
بدلت باملحركات ألجهزة الكمبيوتر، لكن ما نراه يف الواقع أن املحركات البخارية استُ 

اخرتاعه حديثا حمل حيل جهاز الكمبيوتر تم  وغالبا ماالكهربائية يف عملية اإلنتاج 
األساس، قد ال ٌتوفر نامذج توسيع األصناف وصفا جيدا  وعىل هذاالنُسخ املوجودة. 

 التنافسية.االبتكار جوانب امرسات العملية ألهنا ال تلتقط لديناميكية االبتكار يف امل
و عرب الداخيل يتم فيه حتديد النم وٌمكمال للنموٌيطور هذا الفصل نموذجا بديال            

نوعية أو إنتاجية كل صنف من البتكارات (العمودية) اٌملحسنة لسلسلة عشوائية من ا
هذا النموذج مستوحى من نظرية  1املدخالت احلالية املستخدمة يف عملية اإلنتاج.

وتنقلنا التنظيم الصناعي احلديثة التي ُتصور االبتكار كبعد مهم للمنافسة الصناعية، 
) يتم فيه توليد 1أين: ( "التدمري اخلالق الشومبتريي"عامل ة لاجلوانب التنافسي هذه

ل ) خلق االبتكارات نتيجة تبني املقاو2النمو االقتصادي عن طريق االبتكارات، (
) حتل 3قرارات االستثامر يف األبحاث و ( )ز بأفاق الريع االحتكاري املحتملاٌملَحف(

قنيات القديمة يف السوق. الحظ أن االبتكارات اجلديدة (الرشكات اجلديدة) حمل الت
األصناف ألنه  وهنج توسيعالُبعد األخري ربام ٌيمثل نقطة االختالف بني هذا النهج 

                                                 
تكنولوجي كزيادةيف الفصل السابق قمنا بنمذجة التقدم ال -  1 N زيادة أهنا هذه العدد أصناف املنتجات: فكر يف

نوعية املنتجات تنطوي زيادة  يف املقابل، رق اإلنتاجابتكارات قاعدية ٌيساوي جمموعها أنواعا جديدة من السلع أو ط
ٌيكمل حتليل هذا الفصل مناقشة الفصل لذا ، والتقنيات والتصفيات للسلع سلسلة مستمرة من التحسيناتعىل احلالية 

 احلادي عرش.
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: "التدمري اخلالق"اسم  )Joseph Schumpeter )1942ٌجيسد القوة التي أطلق عليها 
 كاراتأي ابتكار يدفع النمو عرب خلق تكنولوجيا جديدة ٌيدمر أيضا نتائج االبت

ا يعني أن النوعيات املختلفة لصنف معني من املدخالت السابقة بجعلها متقادمة، م
الوسيطية هي بدائل كاملة (قابلية إحالل تام) باملعنى الذي ٌيؤدي فيه اكتشاف درجة 
أعىل من النوعية إلخراج الدرجات السفلية بشكل تام من عملية اإلنتاج. هلذا 

ىل طول ٌبعد النوعية للقضاء أو تدمري القوة السبب، يميل الباحثون الناجحون ع
عىل هذا األساس، ٌيشار  2(األرباح) االحتكارية ألسالفهم أو منافسيهم يف السوق.

يف  هدفنا-"نامذج النمو الشومبرتية"لنامذج التي تتم مناقشتها يف هذا الفصل باسم ل
 هذا الفصل تقديم هذا النوع من نامذج النمو بشكل مبسط. 

تطورت نظرية النمو الشومبرتية إىل إطار  3عىل مدار ثالثني سنة املاضية،           
د تفسري عدللنمو فحسب بل أيضا  هيكل االقتصاد الكيل فقط بفهممتكامل ال هيتم 

تتفاعل مع  واملنظامت التيمن قضايا االقتصاد اجلزئي املتعلقة باحلوافز، السياسات 

                                                 
عىل عكس ذلك، يف حتليلنا لنامذج توسيع األصناف افرتضنا أن األنواع اجلديدة من السلع الوسيطية ال تتفاعل  -  2

وسيطية أين تدخل املدخالت ال )Spence )1976مبارشة مع القديمة (استخدمنا صيغة الدالة الوظيفية املقرتحة من قبل 
   ) لذا إدخال نوع جديد من السلع ال جيعل أي سلعة قديمة بالية (متقادمة).وبشكل إضايفبطريقة منفصلة 

 هيدفالداخيل نظرية النمو يف دراج النهج الشومبرتي إل ةأول حماول )al et Segerstrom )1990.ٌيعترب عمل  -  3
دون إدراج عدم اليقني بعة لعدد ثابت من القطاعات، لكن جات املتتانوعية املٌنت زيادة حتسنيأهنا لنمذجة النمو املستديم 

  يف عملية االبتكار.
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تعتمد هذه العوامل عىل . االبتكارات ءجراوخيرس : من يكسب النمو االقتصادي
 والديمقراطية وما إىلحامية حقوق امللكية، املنافسة، االنفتاح، التعليم كخصائص 

دان أو عىل املراحل املختلفة ملستويات التنمية عرب البل وبدرجات متفاوتةذلك، 
ركز شهدت السنوات األخرية جيال جديدا من نامذج النمو الشومبرتية تٌ  القطاعات.

والوافدين ختصيص املوارد بني األعوان احلاليني  وعملية إعادةعىل ديناميكية الرشكة 
هذه النامذج بسهولة باستخدام البيانات اجلزئية عىل مستوى  تقديروٌيمكن  4،اجلدد

تجريبية أخرى نحو الجاالت املأيضا جمموعة غنية من أدوات  التي ٌتوفرالرشكة 
 .اخيلوالنمو الداالقتصاد الكيل 

 واملعيارية ذاتٌتشري نامذج االبتكار العمودي لعدد من اجلوانب الوضعية              
من اجلانب الوضعي، تنطوي عىل عالقة سلبية بني فالصلة بخاصية التدمري اخلالق: 

ٌيؤدي لوجود توازن وحيد للحالة املستقرة (أو النمو  اواملستقبلية ماألبحاث احلالية 
االبتكارات احلالية آثارا خارجية خلق رغم من اجلانب املعياري، . أما املتوازن)

موجبة (الوقوف عىل األكتاف) لألبحاث املستقبلية، إال أهنا أيضا ٌمتارس تأثريات 
رسقة األعامل "خارجية سلبية (الدوس عىل األقدام) عىل املنتجني احلاليني أو تأثري 

Business Stealing" ء املزيد من البحوث أكثر مما هو الذي يدفع الرشكات إلجرا

                                                 
and Kortum (2004) , Lentz and Mortensen (2008), Akcigit and Kerr  Klette: املثالأنظر عىل سبيل -  4

(2010) , Acemoglu et al.(2013).  
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ظل  والنمو يفما يعني إمكانية اإلفراط يف االبتكار املستوى األمثل اجتامعيا،  عندعليه 
مل يتم إدراجه يف نامذج النمو التي تم استطالعها يف  وهو احتاملاقتصاد السوق، 

 الفصل السابق.
ومبرتي بناءا عىل نامذج يف هذا الفصل، نقوم بوصف أساسيات اإلطار الش           

 )Aghion and Howitt )1992أساسية لالبتكارات التنافسية التي اقرتحها ألول مرة 
 A Model of Growth Throughنموذج للنمو عن طريق التدمري اخلالق "يف عملهم 

Creative Destruction" من قبل أيضا  وتم تطويرهاGrossman and Helpman 
 آخرين.من بني  )1998( Aghion and Howittالحقا و )1991(

 التدم الخالق .1

الرأساملية، االشرتاكية "كتابه يف  Joseph Schumpeter ، أشار1942يف عام             
أن العملية االقتصادية  "Capitalism, Socialism and Democracyالديمقراطية و

. وفق "Creative destructionالتدمري اخلالق "حتدث عرب ما سامها عملية 
Schumpeter ٌيعترب اٌملقاول (املنظم ،Entrepreneur الذي يملك فكرة حول ٌمنتج (

القوة "جديد، طريقة جديدة إلنتاج ٌمنتج قديم أو بعض االبتكارات األخرى 
رشكة اٌملقاول السوق فإهنا تتميز بدرجة معينة  وعندما تدخلهلذه العملية،  "اٌملحركة

فضل ابتكارها. حقيقة، إن ميزة األرباح االحتكارية لدخول من القوة االحتكارية ب
الرشكة اجلديدة للسوق ٌتعترب أمرا جيدا بالنسبة للمستهلكني الذين يستمتعون 
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بأصناف متنوعة من التفضيالت، لكنها يف املقابل أيضا سيئة بالنسبة للمنتجني 
اجلديد: إذا كان اُملنتج املنافسني احلاليني الذين جيدون صعوبة يف منافسة هذا الوافد 

اجلديد أكثر كفاءة من القديم فمن املمكن أن خيرج املنتجون احلاليون من جمال األعامل 
و بالتايل، ُيصبح اٌملقاول 5عرب الزمن، و تبقى هذه العملية ٌجتدد نفسها كل دورة.

ل صاحب الرشكة ُمنتجا حاليا حمتكرا بربحية عالية حتى يتم استبدال منتوجه بٌمقاو
أن استمرار عملية  Schumpeter وخيلصآخر يملك جيال آخر من االبتكارات. 

يسمح بزيادة ناتج رشكة املقاول كام أن إمكانية التمتع باألرباح  "التدمري اخلالق"
واالبتكار  R&D ستثامر يف أنشطةاالحتكارية سيخلق حافزا لدى رشكات منافسة لال

يف االقتصاد خللق  R&D ؤدي زيادة أنشطةالعملية عرب الزمن. عىل ذلك، تٌ  لتستمر
ونتيجة الرشكة الفردية.  R&D أنشطة وتقليص تكاليفتأثريات خارجية إجيابية 

 .R&D وأنشطةاملال املعريف  زيادة رأس، ٌحيقق االقتصاد نموا رسيعا نتيجة لذلك
يدة تقوم هذه الثورات بإعادة تشكيل الهيكل الحايل للصناعة عرب إدخال طرق جد "    

، التوليف الكيميا و ما شابه ذلك؛ سلع  –لإلنتاج ، املصنع الكهربا املصنع امليكاني

                                                 
لية[ " )Schumpeter  )83-:82 1942كتب  - 5 هي بطبيعتها شكل أو وسيلة للتغي  ]السوق رأس

يل و  كنها أبدا أن تبقى ثابتة إىل األبد.....الحافز األسايس الذي يدفع املحرك الرأس ٌ االقتصادي و ال 

يٌبقي عليه يتأ من السلع االستهالكية الجديدة، طرق جديدة لإلنتاج أو النقل، األسواق الجديدة و 

لية". إن نشاط السوق " يٌحدث ثورة األشكال الجديدة للتنظي م الصناعي الذي تخلقه املؤسسة الرأس

مستمرة يف الهيكل االقتصادي من الداخل، ويدمر بال هوادة الهيكل القديم وتخلق هيكال جديدا. إن عملية 

لية  ."التدم الخالق هي الحقيقة األساسية حول الرأس
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السكك الحديدية، السيارات، األجهزة الكهربائية؛ أشكال جديدة من التنظيم  جديدة كخدمة

، نحاس La Plataصوف  –كحركة االتحاد؛ مصادر جديدة للتوريد ، القطن األمري

Katangaواق تجارية جديدة للبيع و ما إىل ذلك...و بالتايل، هناك فرتات ؛ طرق و أس

لة و ما إىل ذلك و التي تٌشكل  طويلة من ارتفاع و انخفاض األسعار، أسعار الفائدة، الع

  هذه الظواهر جزءا من آلية هذه العملية للتجديد املتكرر للجهاز اإلنتاجي.

انهيار السلع االستهالكية التي تعمل عىل اآلن هذه النتائج يف كل مرة تتكون يف        

الدخل الحقيقي بشكل دائم رغم أنها يف املقام األول تُحدث  وتوسيع تيارتعميق 

لية، ليس عن طريق الصدفة وبطالةاضطرابات، خسائر   ولكن بحكم. العملية الرأس

 . ه تقلبات ذلك عرب سلسلة من الب تقوموهي آليتها، ترفع تدريجيا مستوى حياة الج

 Schumpeter( "التي تتناسب شدتها مع رسعة التقدم، لكنها تفعل ذلك بشكل فعال

1942 :68.( 
 االقتصادي النمو تولد التي يه املتناقضة) العبارة تلك( إن التدمري اخلالق               

) للنشاط االقتصادي: حيدث Holy Grailملقدسة (ا الكأس هو والنمو االقتصادي
عن طريق اإلنتاج من قبل أشخاص جدد، أو يف  Schumpeterأشار إليه النمو كام 

من خالل بعض هذه  أو-متاماأماكن جديدة أو بطرق جديدة أو بأشياء جديدة 
ومجيع الطعام، املأوى، املالبس، األدوات  واملزيد مناألشياء أو كلها. هذا خيلق املزيد 

لكن يف املقابل، التدمري اخلالق له . ويريدوهناى التي حيتاجها البرش األخر األشياء
 وظائف، تدمري أيضا لكن خلق يعني اخلالق التدمري –عواقب سياسة وخيمة 

 ال أنه يعني هذا...تصاحبها والعادات التي بأكملها وقطاعات اقتصادية رشكات
ية الصناعات املتدهورة، بل عىل عكس ذلك ينبغي تشجيع استبدال محا ينبغي



       االقتصادياذج النمو    716
 

 

 6.والنمو االقتصاديلالبتكار  بالقادمني اجلدد كمحرك احلاليةوالصناعات الرشكات 

التقدم  وخارسون جراءأن هناك فائزون  Schumpeterأطروحة  ويبدو أن
التكنولوجي مدعومة بعدد من احلقائق التارخيية: عىل سبيل املثال، يف إنجلرتا أوائل 

هم ابتكار آنذاك القرن التاسع عرش كان اخرتاع اآلالت التي ٌتنتج املنسوجات أ
استخدمت عامال غري ماهرين بأسعار منخفضة. صحيح أن هذا التقدم التكنولوجي 
كان مفيدا للمستهلكني الذين أصبح بإمكاهنم احلصول عىل املالبس بأخفض 
األسعار، لكن يف املقابل هددت هذه التكنولوجيا اجلديدة ازدهار أعامل اخلياطني 

 وقام العاملوصل هبم األمر القيام بتنظيم ثورات عنيفة  املاهرين يف إنجلرتا آنذاك حتى
بتحطيم آالت النسيج اٌملستخدمة للصوف  "Ludditesالالضيون "املشاغبون أو 

عىل  "اليض"أصحاب املطاحن. اليوم، ٌيطلق مصطلح  وحرق منازل ومطاحن القطن
 كل من ٌيعارض التقدم التكنولوجي.

                                                 
، ألنه يعتمد عىل آلية التعديل التي من خالهلا سيجد املوظفون املرسحون أمر صعبأنه ثبت تطبيق هذه الفلسفة أ -  6

) حمدودة وقطاعيامن الصناعات املتدهورة وظائف يف الصناعات اجلديدة. يف أوروبا، تعد حركة تنقل العاملة (جغرافيا 
ن تدمري الوظائف عالوة عىل ذلك، يكو ختصيص القوى العاملة عموما خسائر كبرية يف األجور. وُيصاحب إعادة

سياسيا.  ومثريا للجدلبطيئا. هذا جيعل مثل هذا التعديل مؤملا اجتامعيا  تتم بوترية "خلق الوظائف"فوريا يف حني أن 
 يقيضيف الواقع، اجلزء اإلبداعي من التدمري اخلالق خيلق سلًعا جديدة وعمليات مبتكرة ووظائف أفضل؛ يف حني 

االستنتاجات الرئيسية هو أن ى حدإوالوظائف القديمة. بعض السلع والعمليات عىل  اجلزء املدمر من التدمري اخلالق
من التدمري  "املدمر"من التدمري اخلالق قد تم االستهانة هبا، وأن اآلثار السيئة للجزء  "اإلبداعي"اآلثار اجليدة للجزء 
 ).Diamond 2019(اخلالق تم تقديرها 
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ول عملية التدمري اخلالق ٌتعرب عنه جتارة التجزئة إحدى األمثلة املفيدة ح           
: قد تبدو جتارة التجزئة نشاطا ساكنا نسبيا "Walmartرشكة "للعمالق األمريكي 

ود املاضية. لكنها حقيقة شهدت معدالت كبرية من التقدم التكنولوجي عىل مدى العق
اإلدارة  داء موظفيوأحتسني مراقبة املخزون، أساليب التسويق عرب عىل سبيل املثال، 

خلق طرق جديدة جللب السلع للمستهلكني بأقل  Walmart والتقنيات استطاعت
تكلفة مقارنة بتجار التجزئة التقليدين. حتام ستصب هذه التغيريات يف مصلحة 

 وكذا مصلحةاملستهلكني الذي أصبح بإمكاهنم رشاء السلع بأسعار منخفضة، 
تقاسمون الربحية، لكنه يف املقابل سٌيؤثر عكسيا عىل اٌملسامهني يف الرشكة أيضا الذين ي

 عندما يفتح يف مكان قريب.   Walmartاملخازن الصغرية التي جتد صعوبة يف منافسة 
تجون املحليون ملواجهة مشكلة كونك ضحية التدمري اخلالق، عادة ما يلجأ اٌملن            

الصينية  Huaweiثر كفاءة (رشكة ف دخول املنافسني اجلدد األكللسلطة السياسية لوق
يف السوق األمريكية): ألن النمو االقتصادي الذي يقوده السوق خيلق فائزين و 

عن أنفسهم عن طريق تصعيد املقاومة السياسية كلام  اخلارسون ٌبدافعخارسين، 
اعتقدوا أن هذا النمو سيؤذهيم بنفس الطريقة التي ٌينتج فيها نظام جهاز املناعة 

هذا الرد العنيف  - ل البكترييا و الفريوساتودخاألجسام املضادة استجابة للبرشي ا
ال مفر منه، لكن قوته ختتلف من وقت مري السوق هو أمر طبيعي و عادي وضد قوة تد

آلخر و من مكان آلخر. تارخييا، طالب الالضيون األصليون احلكومة الربيطانية 
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وجيا النسيج اجلديدة، لكن بدال من ذلك احلفاظ عىل وظائفهم عرب تقييد انتشار تكنول
، وبشكل مماثلأرسل الربملان قوات لقمع أعامل الشغب الذي أحدثها الالضيون. 

حاول جتار التجزئة يف الواليات املتحدة يف السنوات األخرية استخدام نظام األرايض 
نحو أسواقها. مع ذلك، ٌتؤدي تكاليف مثل هذه  Walmartاملحلية لوقف زحف 

يود عىل الدخول خلفض وترية التقدم التكنولوجي. يف أوروبا، أين قيود الدخول الق
جد صارمة مقارنة مع الواليات املتحدة مل يظهر يف تلك االقتصاديات ٌجتار جتزئة كبار 

 الزال نمو إنتاجية جتارة التجزئة منخفضا.  وكنتيجة لذلك، Walmartمثل 
 من–مة تتعامل معها النامذج الشومبرتية هو ما إذا متيلٌتثري هذه املسألة قضية ها            
 لالنخراط اخلاصة األرباح تعظيم وراء الساعية الرشكات-ككل املجتمع نظر وجهة

 Social، أو بعبارة أخرى هل العائد االجتامعي األبحاث يف) ضعيف أو قوي بشكل(
return ) د اخلاص املجتمع) أكرب أو أصغر من العائ والذي هيممن األبحاثPrivate 
return )الرشكات الفردية)؟ كام ٌتشري إليه النظريات، هناك تأثريات يف  والذي حيفز

كال اجلانبني: من اجلانب األول، عندما تقوم رشكة ما بخلق تكنولوجيا جديدة ستضع 
رشكات أخرى يف أفضل وضعية عرب تقديم قاعدة معرفية هلم كحجر أساس ألبحاثها 

 Standing onالوقوف عىل األكتاف "ما ٌيسمى بتأثريات  املستقبلية، هذا
shoulders"  تيمنا برسالةIssac Newton  للفيزيائي األملاينJohannes Kepler " إن

. من اجلانب الثاين، "كنت أرى أبعد من الناس، فأل كنت جالسا فوق كتف عمالق
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كات أخرى يف أسوأ عندما تقوم رشكة ما االستثامر يف األبحاث ٌيمكنها أن تضع رش
حال ما مل ٌحتاول أن ٌتصبح أول مكتشف للتكنولوجيا التي قامت رشكة أخرى 

االزدواجية جلهود األبحاث أيضا بتأثري  وٌتسمى هذهباخرتاعها أثناء دورة األعامل، 
. يف هذه احلالة، سواءا قامت "Stepping on toesالدوس عىل أصابع القدم "

ة أو كبرية نحو األبحاث فإهنا تعتمد عىل األوزان النسبية الرشكات بتوجيه جهود قليل
الدوس  "أو التأثري السلبي اخلارجي لـ  "الوقوف عىل األكتاف "للتأثري اإلجيايب لـ 

 . "عىل األقدام
حول كيفية عمل االقتصاديات الرأساملية عمال  Schumpeterٌتعترب نظرية                  

األعامل مؤخرا يف نظرية النمو  وأهلمت بعضقتصادي، اال ومهام للتاريخمتميزا 
 Aghion andاالقتصادي: إحدى خطوط نظرية النمو الداخيل املطورة من قبل 

Howitt عىل ٌأسس أفكار  وآخرون ٌبنيتSchumpeter  عن طريق نمذجة التقدم
         .والتدمري اخلالقالتكنولوجي أهنا عملية ابتكار مقاولتي 
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 لنمو الشومبرتي يف الزمن املنفصلوذج ا .2

 وذج أٌحادي القطاع  .2.1

ج النمو الشومبرتي ٌأحادي يف هذا القسم، نقوم بتطوير صيغة مبسطة لنموذ           
يف  يته بشكل دائم عن طريق االبتكاريضم ٌمنتجا وسيطيا واحدا يتم حتسني نوع القطاع

زمنية واحدة. هناك سلعة وحيدة يف  ةوالرشكات فرتالزمن املنفصل أين يعيش األفراد 
االقتصاد tYٌتوجه نحو االستهالك tCإنتاج السلعة الوسيطية ، tXو tZ 

 ٌيعطى قيد املوارد يف االقتصاد:  . R&Dاالستثامر يف أنشطة 
t t t tY C X Z   

 تكنولوجيا اإلنتاج.2.1.1

منفصلةهناك سلسلة من فرتات زمنية              1, 2,...t  يف كل فرتة هناك عدد ،
ثابت L من السكان ُتوفر وحدة واحدة من خدمة العمل بشكل غري مرن. تعتمد

ا يعني أنه الفرد بالنفور من املخاطرة، م ويتميز هذاهالكه منفعة الفرد عىل حجم است
 قىص حد.قع ألهيدف لزيادة االستهالك املتو

ٌتنتج من قبل الرشكات  "سلعة هنائية"يستهلك األفراد سلعة واحدة ٌتسمى            
 وسلعة وسيطيةالعاملة اإلنتاج  وتستخدم ٌمدخيلتعمل يف إطار املنافسة الكاملة 

 التالية:  Cobb-Douglasدالة إنتاج من نوع  قواحدة وف
(12. 1)                                  1t t tY A L x   
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مع            0 1 ، tYناتج السلعة النهائية يف الزمن t، tAعلمة تقيس م
إنتاجية ٌمدخل السلعة الوسيطية املستخدمة. يتم استخدام العرض الكيل للعاملة L 

احلال يف نموذج النمو  وكام هو ،السلعة النهائية فقط نتاجإليف االقتصاد 
ٌتشري كييالنيوكالس tA Lلعرض العاملة الفعلية يف االقتصاد. 

لسلعة النهائية كل فرتة باستخدام ا7يتم إنتاج السلعة الوسيطية من قبل ٌحمتكر ما            
تكنولوجيا وحدة بوحدة: للحصول عىل وحدة واحدة من السلعة كٌمدخل إنتاج وفق 

الوسيطية، جيب عىل اٌملحتكر استخدام وحدة واحدة من السلعة النهائية كٌمدخل. 
ليكن tXنتاج السلعة الوسيطيةإلية السلعة النهائية املستخدمة كم tx ،وعليه دالة 

 إنتاج السلعة الوسيطية هي: 
(12. 2)                                           t tX x  

 املعادلة التالية: االقتصاد وفق  GDPعىل مستوى االقتصاد ككل، ٌيعطى           
(12. 3)                                         t t t t tGDP Y X Y x     

سن نوعية السلعة يتم توليد النمو االقتصادي عن طريق االبتكارات التي ٌحت            
رفع إنتاجية املعلمةالوسيطية عرب  tAاحد (رائد . يف كل فرتة زمنية، هناك شخص و

أعامل) لديه فرصة خلق ابتكار جديد ما: إذا نجح سيعمل االبتكار اجلديد عىل خلق 
ة بنسختها نسخة جديدة من السلعة الوسيطية بحيث تكون أكثر إنتاجية مقارن

                                                 
ة ٌحمتكرة هلذا السوق ألهنا حتصلت عىل براءة اخرتاع من قطاع األبحاث يمنحها تكون رشكة إنتاج السلعة وسيطي - 7

 احلق احلرصي إلنتاج النسخة األحدث من هذه السلعة دون غريها.
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ترتفع إنتاجية السلعة الوسيطية اٌملستخدمة من قيمة الفرتة السابقة - السابقة 1tA  
األعىل نحو 1t tA A حيث 1 مجرد هو احلجم الذي ترتفع به اإلنتاجية ب

تقنية يف إنتاج السلعة تعمل االبتكارات عىل االرتقاء باملعرفة ال، لذا حدوث ابتكار
درجة جديدة يف سلم النوعية (اإلنتاجية) بمقدارالوسيطية ل 1 ا خيلق آلة م

بإنتاجية 1tA  . إذا فشل الباحث لن يكون هناك ابتكار جديد يف الفرتةلكن t ،
يف هذه احلالة سيكون هناك ٌحمتكر آخر ٌخمتار بشكل عشوائي إلنتاج السلعة الوسيطية 

ذات إنتاجية الفرتة السابقة 1t ما يعني أن 1t tA A  ،وبالتايل : 
(12. 4)  

 
من أجل ابتكار سلعة وسيطية ذات إنتاجية            tAيف الزمن t حيتاج املخرتع ،

 كلف لتحسني نوعية اآللة السابقة) كنشاط مٌ R&Dجمال األبحاث (االنخراط يف 
النهائية كٌمدخل إنتاج وحيد. كام أرشنا سابقا، تتميز األبحاث  باستخدام السلعة

ت هناك نجاح أو فشل يف خلق أي ابتكاراكان ما إذا ألنه ليس ٌمؤكدا  "عدم اليقني"ـب
 يد عىل األبحاث زاد احتامل نجاحكلام أنفق املخرتع املزجديدة يف املستقبل، لكن 

بإنفاق ما رتعخمإذا قام : وصول ابتكار جديد tZ وحدة من السلعة النهائية عىل
أبحاث (معدل تدفق لعة الوسيطية، فإن احتامل نجاح األبحاث يف خط إنتاج هذه الس

 إذا نجح املخرتع
 إذا فشل

1

1

t
t

t

A
A

A
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عند الزمناالبتكارات اجلديدة) tرفع اإلنتاجية منت 1tA إىل 1t tA A  
 :هو)t(ليكن

(12. 5)                    
1

0,1
b

t t
t

t t

Z Z
A A

  
 

   
     

   
 

حيث            0 1b و اث. الحظ أن معلمة تعكس إنتاجية قطاع األبح
 R&D ا عىل جهود االستثامر يف جمالاباحتامل نجاح األبحاث هي دالة تابعة تعتمد اجي
(بداللة عدد الوحدات املستثمرة يف األبحاث tZ (مستوى اإلنتاجية وعكسيا عىل 

 1tA ويصعب لوجيا أكثر تعقيدا ُتصبح االبتكارات مع تقدم التكنو األنه بدهيي
أكثر آالت  عن البحثنتوقع زيادة صعوبة لذا  تاجيتها،حتسني نوعيتها أو إن بذلك

تطورا. عىل هذا األساس، ال ٌيعترب احلجم اٌملطلق لإلنفاق املخصص لألبحاث أهم 
عنرص إلنجاح وصول االبتكار، بل اإلنفاق اٌملَعدل باإلنتاجية 1/t tZ A  الذي نرمز

له بالرمز tz.  لق خل املوجهةالحظ أن الناتج احلدي (اٌملَعدل باإلنتاجية) لألبحاث
 االبتكارات ٌموجب لكنه ٌمتناقص: 

     
2

1 2
20; 1 0b bt t

t t
t t

z b z z b b z
z z
 

          
 

  
التأثريات احلدية لـ تقلصما يعني             tzعىل tمع زيادة tz ،والذي ٌيشري 

 عند نقطة زمنية معينة.متناقصة حجم عوائد ٌيواجه  R&Dأن االستثامر يف 
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النخراط يف لاألبحاث ٌيَمكن كل شخص أو رشكة  هناك دخول حر يف جمال           
يف  رأيناوكام ، ة الوسيطيةمن خطوط إنتاج السلع هذا النوع من األبحاث عىل أي خط

براءة اخرتاع دائمة عىل حتصل الرشكة التي ختلق ابتكارات نامذج توسيع األصناف، 
آللة اجلديدة التي اخرتعتها، لكن يف املقابل ال يمنع هذا النظام رشكات أخرى من ل

 إجراء البحوث عىل اآللة املخرتعة من قبل هذه الرشكة.
  . حل النموذج 2.1.2

 اآلن، نلخص النموذج يف اخلطوات التالية:           
تبدأ الفرتة :0اخلطوة  tبإنتاجية أولية 1tA ،موروثة من الفرتة السابقة 
باختيار &DRيستثمر خمرتع ٌخمتار بشكل عشوائي يف نشاط  :1اخلطوة  ,t tZ، 
وتتطور اإلنتاجية يتحقق (نجاح/فشل) االبتكار :2اخلطوة  tA) 4وفق املعادلة .

12،( 
يتم إنتاج السلعة الوسيطية :3اخلطوة  tx، 
يتم إنتاج السلعة النهائية :4اخلطوة  tY، 
ةيتم استهالك السلعة النهائي :5اخلطوة  tCوتنتهي الفرتة t. 

لوراء: يف كل فرتةحل النموذج بالرجوع لن             t والربح ، نبدأ بحساب اإلنتاج
ٌتباع عنده السلعة املخرتعة ملنتجي السلعة  والسعر الذيللمخرتع الناجح ( التوازين
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من قبل الرشكة  راء حلساب كثافة االبتكار األمثلهائية)، ثم نرجع خطوة للوالن
 االستثامر يف نشاط األبحاث).  وحتديد حجماٌملختارة لتكون مبتكرة (

  واألرباح التوازنية. اإلنتاج 1.2.1.2

نبدأ من اخلطوة الرابعة: يعمل منتج السلعة النهائية عىل تعظيم دالة اهلدف             
 ربح) التالية: (ال

  1

,
max

t
t t t t tx L
A L x w L p x    

حيث            tpسعر السلعة الوسيطية بالنسبة للسلعة النهائية و tw نصيب
العامل من األجر احلقيقي. نذكر أن السعر التوازين ٌملدخل إنتاج ما ٌمستخدم يف 

ما يعني )، Eulerملنافسة الكاملة ٌيساوي ناجتها احلدي (نظرية صناعة تعمل يف إطار ا
بالنواتج احلدية للسلعة  واألجر احلقيقيتساوي السعر االحتكاري للسلع الوسيطية 

 قطاع السلعة النهائية، عىل الرتتيب: والعمل يفالوسيطية 
(12. 6)                                    1 1t

t t t
t

Yp A L x
x

   
 


 

(12. 7)                                     11t
t t t

t

Yw A L x
L

    
  


 
عىل أرباح  هحصولع حافز لالبتكار عىل أمل لخطوة الثالثة: لدى املخرتننتقل ل         

لسلعة الوسيطية بتكنولوجياااحتكارية من إنتاج  tAيف الزمن t ٌمتفوقة عىل
ابقتهاس 1tA . نفرتض أن الباحث الذي ينجح يف االبتكار عند الزمن t يتمتع

ملنتجني آخرين  وال ٌيمكننتاج هذه السلعة خالل تلك الفرتة، إلبحقوق احتكارية 
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، ءة االخرتاعبسبب الرسية أو برا إنتاج هذه السلعة هبذه التكنولوجيا اٌملحسنة سواءا
ٌيمكن ألي شخص الوصول هلذه التكنولوجيا اٌملحسنة يف إطار هيكل سوق  بعد ذلك

تنافيس إىل أن ينجح باحث آخر يف خلق حتسينات تكنولوجية إضافية. عند حدوث 
ذلك، سيكون هذا الباحث اجلديد قادرا عىل االستمتاع بأرباح احتكارية خالل الفرتة 

 لوجيا اجلديدة.التي يتم فيها خلق التكنو
مبتكر الناجح لل والربح التوازينخالل هذه اخلطوة، نقوم بحساب الكمية            

قطاع السلعة الوسيطية خالل الفرتة الذي ُيصبح ُحمتكر t: 
لسلعة الوسيطية ذات إنتاجيةايأخذ حمتكر             tA12 .6املعادلة ( السعر وفق (

 بوحدات السلعة النهائية:  التعظيم أرباحه مقاس
t t t tp x x   

 ٌيساوي ربح اٌملحتكر دخله من بيع السلع الوسيطية ملنتجي السلعة النهائية           
 t tp xلنهائية ٌمساويا تكلفة إنتاج السلعة الوسيطية التي ُمتثل مدخل السلعة ا ناقص
إنتاجها tx ) 12 .6(ألن التكلفة احلدية لإلنتاج ٌتساوي الواحد). باستبدال القيد (

يف دالة اهلدف يسعى اٌملحتكر الختيار الكمية tx:من أجل تعظيم 
(12. 8)                                    1t t t tA L x x      

 ما يعني أن الكمية التوازنية (بعد تطبيق رشط الدرجة األوىل للتعظيم):            
(12. 9)                                    2/ 1

t tx A L   
 :والسعر التوازين           
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1
tp p


  

ساوي للواحد ألنالسعر التوازين أكرب من التكلفة احلدية املٌ             0,1  : ٌيسمى
. أخريا، ٌيعطى "اهلامش االحتكاري"هذا الفارق أو اهلامش فوق التكلفة احلدية بـ 

 الربح االحتكاري التوازين: 
(12. 10)                                  1 / 1, 1tA L

            
 مع عرض العاملة الفعلية ٌمحتكرلل والربح التوازينالكمية تتناسب (تتزايد)       

 tA L.8 ) الناتج النهائي  أن) نجد 12 .1) يف دالة اإلنتاج (12 .9باستبدال املعادلة
معتتزايد االقتصاد  GDPو tA L : 

(12. 11)                       
 

   
2 / 1

2 / 1 21
t t

t t

Y A L

GDP A L

 

 



 







 
 

قيمةب           tA) يفثابتة حجم عوائد ) 12 .11ٌمعطاة، ٌتظهر دوال اإلنتاج L 
لكنها تكون متزايدة مع tAلكل قيمة L:نشري أن التقدم التكنولوجي معطاة 

 tAا يعني أن مصدر جية) السلعة الوسيطية املتاحة، محتسني نوعية (إنتاشكل  يأخذ

                                                 
)، لكن يف هذا النموذج 11 .18رأينا يف الفصل السابق أن كمية السلع الوسيطية ثابتة عرب الزمن (أنظر املعادلة  - 8

يتطور tA وٌيؤدي لتغيريعرب الزمن tx .وبيع توازين يكون قادرا عىل فرض سعر  املٌخرتعوألن أيضا عرب الزمن
) كدالة متزايدة يف12. 10السلعة الوسيطية، يظهر تدفق األرباح يف املعادلة ( كميات tA ، التي ما يعني أن األرباح

 يتلقاها املخرتع ملنتجات أعىل من ناحية اإلنتاجية ستكون كبرية.
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النمو الكيل يف االقتصاد ٌيساوي معدل نمو اإلنتاجية tA أو توسيع ٌسلم نوعية
 السلع الوسيطية.

  . كثافة االبتكار التوازنية 2.2.1.2 

اإلنتاجيةلخطوة الثانية: يتبع مستوى لننتقل              tA توزيعBernoulli  بداللة
معدل تدفق االبتكار t: 

 
    
لديه فرصة  R&Dالستثامر يف نشاطاار املخرتع لخطوة األوىل أو قرننظر اآلن ل           

االبتكار عند الزمن t االبتكار عند الزمنيف  خرتعامل: إذا نجح t ُيصبح ٌحمتكرا ،
لسلعة الوسيطية عند تلك الفرتة ألنه يكون قادرا عىل إنتاج سلعة بتكنولوجيا متفوقة ا

عكس تنتقل القوة االحتكارية العىل ، لذلكعىل مكافأة (الربح)  وحيصد هغري عىل
لشخص آخر يتم اختياره عشوائيا يكون قادرا عىل إنتاج سلعة الفرتة السابقة (كام 

 أرشنا سابقا).
املخرتع يف االبتكار باحتاملينجح             t ُتساوي قيمة العائد اٌملتوقعلذا t  ،

يف املقابل سٌتكلفه األبحاث قيمة tZصايف األرباح  وعليه ُيصبح، سواءا نجح أم ال
 يف قطاع األبحاث: 

t tZ   

مع احتامل t  
مع احتامل 1 t  

1

1

t
t

t

A
A

A
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حيث           t) و12 .5معطاة وفق املعادلة ( ) 12 .10وفق املعادلة.( 
نفاق عىل األبحاثخيتار املخرتع حجم اإل           tZ:الذي ٌيعظم صايف األرباح أو 

  max
t

t tZ
z Z   

ما يعني أن            tZ:9البد أن تستويف رشط الدرجة األوىل  
  1 0t

t

z
A
   

رشط الدخول  ونحصل عىل) 12 .10كتابتها باستخدام املعادلة ( والتي ٌيمكن           
 احلر (أو معادلة موازنة األبحاث): 

(12. 12)                                  1tz L    
القيمة  غطتبا إذا جذا R&Dذه املعادلة، سيجد الباحث االستثامر يف هوفق            

. الحظ أن اجلانب األيمن من املعادلة ُيمثل التكلفة R&Dاملتوقعة تكلفة القيام بـ 
االحتامل  أو ٌيعرب عن الربح احلدي لألبحاثدية لألبحاث، أما اجلانب األيرس احل

دالة  والربح احلدي لألبحاث ه االضايف لالبتكار مرضوبا بقيمة االبتكار الناجح:
متناقصة يف tzألن الناتج احلدي لدالة االبتكار يف ٌمتناقص tz،  أي معلمة لذا

زيد الربح احلدي أو ٌختفض التكلفة احلدية ستعمل عىل رفع يغري بالشكل الذي تت
كثافة األبحاث التوازنية tz . 

                                                 
مع - 9   / b

t t tz Z A   اشتقاق العائد املتوقع بالنسبة إىلكٌيعطى رشط الدرجة األوىل tZ:   

   1/ 1/ 1 0b
t t tb Z A A    



       االقتصادياذج النمو    730
 

 

 بداللة معادلة رشط الدخول احلر، يكون مستوى األبحاث اٌملَعدل باإلنتاجية           
 tzثابتا عند z،  معدل تدفق االبتكار ثباتما يعني tمع z  بدمج .

) يف معادلة رشط الدخول احلر نحصل عىل معدل (كثافة) االبتكار 12. 5(املعادلة 
 التوازين:  وكثافة األبحاث 10التوازين

(12. 13)                                

   

1/ 1

1/ 1

bb
t

b
t

b L

z z b L

   







 

 




  

  . معدل النمو 3.2.1.2

يتناسب معدل النمو االقتصادي مع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج            
يالنهائ /tY LوGDP  يتناسب مع معدل 12. 11ملعادلة (ا والذي وفقاالقتصاد (

نمو إنتاجية املعلمة tA:من ابتكار آلخر   
1

1

t t
t

t

A A
A

 




 

 أيضا لعملية عشوائية. يف النموسيخضع ختضع لعدم اليقني،  وألن اإلنتاجية           
كل فرتة مع احتامل  :نجاح وصول ابتكار، يعني ذلك 

 1

1

1t t
t

t

A A
A

 




   

ومع احتامل             1 :الفشل 

                                                 
نفرتض أن - 10 و صغرية بام فيه الكفاية لضامن تدفق االبتكار  أقل من الواحد.بمعدل 



ذج الشومبرتية :)II( التغ التكنولوجي الداخيل  731    الن
 

 
 

1

1

0t t
t

t

A A
A

 




  

 اللة قانونوبديتحدد معدل النمو بناءا عىل التوزيع االحتاميل لكل فرتة،             
 األعداد الكبرية ٌيساوي: 

   . 1tE      
الذي ُيمثل أيضا ٌمتوسط معدل نمو االقتصاد عىل املدى الطويل. لتفسري هذه             

الصيغة، الحظ أن كرار وصول ال ُمتثل فقط احتامل وصول ابتكار كل فرتة بل ت
جلديد هو تعكس أيضا تأثري االستبدال الذي يعني أن الداخل ا فرتة:االبتكارات كل 

ٌيشريلذا  الذي يقوم باالبتكار، تدفق الذي ُيستبدل به املخرتع احلايل العدل مل
باجلديد. كذلك، ٌتعرب 1 ل ابتكار، عن الزيادة التناسبية يف اإلنتاجية الناجتة عن ك

 هذه الصيغة عن أهم نتيجة لنظرية النمو الشومبرتية.  وعليه ُتعرب
عىل املدى الطويل، ٌيساوي متوسط معدل نمو االقتصاد معدل تدفق االبتكار             

) الستبدال12. 13مرضوبا بحجم االبتكارات. باستخدام (  نجد ٌمتوسط ،
 :  يقتصادمعدل النمو اال

(12. 14)                                
 

1/ 1
1

bbb L   


   
ا مع إنتاجية معدل نمو االقتصاد اجياب هذه املعادلة، يتحدد متوسطوفق            

االبتكار  :التي ٌتؤكد عىل أمهية التعليم خصوصا التعليم العايل كأداة لتعزيز النمو
تبلغ مستوى أعىل من إنتاجية األبحاث يف التعليم العايل لتي تستثمر أكثر البلدان ا
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رفع معروض القوى العاملة. لفرصة البديلة لألبحاث عن طريق ا وٌختفض تكلفة
يزيد النمو أيضا مع زيادة حجم االبتكارات ُمقاسا بمعامل حتسني اإلنتاجية  

ٌتصبح : ٌتشري النتيجة بدورها مليزة )12. 13ملعادلة (اار وفق كعن تدفق االبت املستقل
البلد الذي يتخلف عن حدود  يتمتع-البلدانقشة مسألة التقارب عرب مهمة عند منا

ميزة التخلف " ـب )Gerschenkron )1962التكنولوجيا العاملية بام أسامه 
Backwardness Advantage" :إنتاجيته بشكل  تبلد عن احلدود حتسنكلام ختلف ال

. أخريا، رسعة نموه توبالتايل زادمن تطبيق تقنية احلدود عند ابتكارها،  أكرب إذا متكن
زيادة حجم العاملة (السكان) L يعني ظهور تأثري  االنمو مٌيؤدي لزيادة معدل

وذج املعروض يف لغاء هذا التأثري يف النمإيتم نامذج توسيع األصناف (كمتاما احلجم 
 ).4القسم 

 غيابذج توسيع األصناف فيام يتعلق بالحظ أيضا أن هذه النتيجة ٌتشبه نمو           
ديناميكية انتقالية ألن معدل النمو ثابت منذ البداية (يعتمد عىل معلامت ال تتغري منذ 

 البداية).
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  Pareto أمثلية. 2. 1. 3

نطرح السؤال التايل: ما هو املستوى األمثيل اجتامعيا يف هذا اإلطار املبسط،            
لإلجابة عىل هذا السؤال،  ذا النوع من االقتصاد؟هل R&D واالستثامر يفلإلنتاج 

التوازن التنافيس. ننظر  بنتائج اومقارنتهإدراج دالة اهلدف املخطط االجتامعي نحتاج 
ة عن طريق ة كل فرتاآلن ملخطط اجتامعي يعمل عىل تعظيم منفعة أرسة نموذجي

 . )لوراءبع مرة أخرى طريقة احلل بالرجوع لنت( تعظيم مستوى االستهالك
 مستوى االستهالك من قيد املورد: ٌيساوي            

t t t tC Y X Z   
خلطوة الرابعة يعمل املخطط االجتامعي عىل تعظيم االستهالك حتت قيد اوفق            

خلطوة ا ). الحظ وفق12 .2والوسيطية () 12 .1ج السلعة النهائية (تكنولوجيا إنتا
وٌيؤخذتم اختاذه،  R&Dالرابعة أن االستثامر يف  tZليكن. يف هذه املرحلة اثابت C 

أقىص حجم استهالك لألرسة عند أي مستوى إنتاجية tAوحجم استثامر R&D ،
 كتابة رشط تعظيم املخطط االجتامعي:  وعليه ٌيمكن

  1max
t

t t t tx
C A L x x Z    

 نحصل عىل املستوى األمثيل اجتامعيا إلنتاج السلعة الوسيطية:  من هذا الرشط،        
(12. 15)                                        1/ 1

tSP tx A L   
 ني أن حجم االستهالك األقىص ٌيساوي: ما يع          

(12. 16)                                           1/ 1 1t tC A L Z     
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 الناتج النهائي األمثيل اجتامعيا:  دلنج )12. 1) بـ (12 .15اآلن ندمج املعادلة (         
(12. 17)                                        / 1

tSP tY A L    
) 12. 9) بـ (12 .15ٌوجود تشوهات يف هذا االقتصاد بمقارنة املعادلة ( نالحظ          

 ما يعني: )، 12 .11) بـ (12 .17و (
tSP tx x 

tSP               و                                               tY Y 
لنتيجة بشكل رصيح أن االقتصاد الالمركزي ٌينتج أقل من االقتصاد ٌتشري هذه ا           

املخطط بسبب التشوهات االحتكارية (املعلمة  ،(التي ٌحتدد اهلامش االحتكاري
(نفس التحليل جتده يف نموذج  Paretoأي أن التوازن التنافيس ليس أمثليا من نوع 

 توسيع األصناف).
 وذج متعدد القطاعات  .2.2

   واألرباح. اإلنتاج 1.2.2

يف هذا القسم، نسمح بوجود قطاعات مبتكرة متعددة يف االقتصاد: ال ٌتوجد            
وسيطية مستخدمة يف إنتاج سلعة سيطية واحدة بل سلسلة متصلة من سلع سلعة و

صياغة مقياس ٌيوجد هناك توسع يف أصناف اآلالت، ٌيمكن  وطاملا الهنائية واحدة. 
 وسيطية صنفون فقدان التعميم: كل خط إنتاج سلعة السلع الوسيطية إىل الواحد د

 iيقع يف املجال 0,1 دالة إنتاج السلعة النهائية:  ٌتعطى، وعليه 
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(12. 18)                                 
1

1 1

0
t it itY L A x di      

حيث            itx وسيطية صنفتدفق سلعة iمستخدمة عند الزمن tو itA 
معلمة اإلنتاجية تعكس نوعية هذه السلعة. عند أي فرتة زمنية، تتغري معلمة إنتاجية 

 ب عشوائية عملية االبتكار.السلع الوسيطية بسب
عة النهائية لكل سلعة وسيطية )، ٌحتَدد دالة إنتاج السل12 .18ملعادلة (ا بداللة           

 دالة اإلنتاج: وفق 
(12. 19)                                      1it it itY A L x   

لقطاع. الحظ أن االفرتاض ) يف نموذج أحادي ا12. 1ٌتشبه دالة اإلنتاج ( التي            
) ٌيشري أنه يف أي وقت من األوقات يتم استخدام نوعية 12. 19الضمني للمعادلة (

واحدة ألي صنف من السلعة الوسيطية لَتميز النوعيات املختلفة لنفس السلعة 
فقط يتم استخدام اآللة ذات اإلنتاجية األعىل  ويف التوازنبخاصية اإلحالل التام، 

: )هذه امليزة مصدر التدمري اخلالق ٌمتثل( اآللةرائدة) لكل خط إنتاج هذه (النوعية ال
عندما يتم اخرتاع آلة ذات نوعية أعىل ستحل حمل (ستدمر) النسخة السابقة من نفس 

 اآللة.   
 التعظيم:  نتج السلعة النهائية عىل حل مشكليعمل مٌ            

1 1
1 1

,
0 0

max
it

it it t it itx L
L A x di w L p x di    
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لناتج احلدي ٌيساوي ا وسعر بيعهال سلعة وسيطية مملوكة من قبل ٌحمتكر ما ك            
 ): 12 .19وفق املعادلة (يف القطاع النهائي 

(12. 20)                             1 1it
it it it

it

Yp A L x
x

   
 


 
تكر القطاعٌحم اآلن، خيتار             iكمية itx :التي ٌتعظم أرباحه 

(12. 21)     1max max
it it

t it it it it it itx x
p x x A L x x        

 رشط الدرجة األوىل: ق ما يعني أن الكمية التوازنية وف           
(12. 22)                                2/ 1

it itx A L   
 :والربح التوازين            

(12. 23)                               itA L    
حيث املعلمة           ) يف النموذج أحادي القطاع.12. 10هي نفسها املعادلة ( 

 يعتمد السلوك الكيل يف االقتصاد عىل ٌمؤرش (متوسط) اإلنتاجية الكلية:            
1

0
t itA A di  

ا يعني أن الناتج علامت إنتاجية كل قطاع، مرجح ملالذي ٌيمثل املتوسط غري املٌ             
هذا االقتصاد متعدد القطاعات تتحدد بالضبط بنفس معادالت  GDPالنهائي و

اقتصاد أحادي القطاع الذي رأيناه يف القسم السابق، لكن tA ٌمثل أصبح اآلن ي
الوسيطية فقط يف االقتصاد. سلعة كونه معلمة إنتاجية ال متوسط اإلنتاجية الكلية بدل

رغم عشوائية itA) تعتمد عىل نجاح عمليةR&Dإال أن املتوسط ( tA بقانون ٌحمدد
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زيادة جودة خطوط إنتاج السلع الوسيطية  ستقالليةاألعداد الكبرية (نظرا ال
املستخدمة عن احتامل وصول االبتكار t ،( خيضع لعشوائية األبحاث.  اللذا 

) الستبدال12. 22باستخدام املعادلة (            itx) نحصل 12 .18يف دالة اإلنتاج (
 عىل نفس الصيغة السابقة للناتج النهائي: 

(12. 24)                                 2 / 1
t tY A L    

ناتج القطاع النهائي ٌيساوي االقتصاد GDPكام رأينا،             tY ناقصا الكمية
سلعة وسيطية يتم إنتاجها  وألن كل، دمة يف إنتاج كل السلع الوسيطيةاٌملستخ

 باستخدام وحدة واحدة من السلعة النهائية فإن: 
1

0
t t itGDP Y x di   

) الستبدال12 .22استخدام املعادلة (ب            itx صيغة ودجمها معيف هذا التكامل 
 tY :نجد 

   2 / 1 21t tGDP AL    
االقتصاد مع  GDP). مرة أخرى، يتناسب 12. 17التي ٌتشبه أيضا املعادلة (           

عرض العاملة الفعيل tA Lتصاد ككل يتحدد بنفس معدل نمو ا يعني أن نمو االق، م
الكلية نتاجيةاإل tA .وألن tAغري عشوائي هذا يعني أن الناتج النهائي وGDP 

 االقتصاد غري عشوائي أيضا.
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    وموازنة األبحاث. االبتكار 2.2.2 

هناك : موذج أحادي القطاعخيضع إنتاج االبتكار يف كل قطاع لنفس رشوط ن           
 ويبتكر سلعةخمرتع (رائد أعامل) واحد يف كل قطاع ٌينفق الناتج النهائي يف األبحاث 

وسيطية بنوعية (بإنتاجية 1t tA A ( احتاملب  b
it it itz z   ، حيث itz 

هو اإلنفاق عىل األبحاث يف القطاع iبالنسبة لإلنتاجية اٌملستهدفة يف القطاع i  : 

1

it
it

it

Zz
A 

 
إنفاقخيتار املخرتع حجم             itZ :لتعظيم صايف أرباحه 

  max
it

it itZ
z Z   

حيث            عىل ، وعليه جيبربح املخرتع إذا نجح itZ أن تستويف رشط
 الدرجة األوىل: 

  1 0it
it

z
A
   

 ) كاآليت: 12. 23التي ٌيمكن كتابتها باستخدام املعادلة (           
(12. 25)                                 1itz L    

 نحصلومعادلة عشوائية األبحاث يف النموذج أحادي القطاع،  وهي نفسها           
 االبتكار:  ومعدل تكراردلة باإلنتاجية عَ عىل نفس مستوى األبحاث املٌ 

    

   

1/ 1

1/ 1

bb

b

b L

z b L
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ن احتامل نجاح االبتكارهذا النموذج أ زاياحدى مإ             نفسه لكل القطاعات
عن املستوى األويل لإلنتاجية وهو مستقل 1tA  : ن ألقد تبدو هذه النتيجة مفاجئة

1itAمكافأة وصول ابتكار ناجح L   كون أعىل يف القطاعات األكثر تقدما، تس
د أي نقطة زمنية عالية لالبتكار عنع ذلك يتم تغطية هذه املكافأة بتكلفة لكن م

األبحاث بمستوى اإلنتاجية اٌملستهدف إنفاقالرتباط مستوى  1itA  ، والذي
 وصفا مبسطا ملعدل النمو الكيل يف االقتصاد.   ُيمثل

  . معدل النمو 3.2.2

يتناسب مع معلمة اإلنتاجية  GDPد من الناتج النهائي وطاملا أن نصيب الفر           
الكلية tA) فإن معدل نمو االقتصاد مرة أخرى يتناسب مع معدل 12 .24املعادلة ،(

نمو املعلمة tA : 
(12. 26)                              1

1

t t
t

t

A A
A

 




  

يف هذه احلالة، ال ُيصبح معدل النمو الكيل خاضعا للعشوائية (كام أرشنا سابقا)             
 ألن احلظ اليسء يف بعض القطاعات يتم تغطيته باحلظ اجليد يف قطاعات أخرى.

يف كل قطاع            i :لدينا 
(12. 27)  

 
مع احتامل   
مع احتامل 1   

1

1

it
it

it

A
A

A
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الحظ أن متوسط اإلنتاجية هو            
1

0
t itA A di  ،األعداد الكبرية  ووفق قانون

هناك عدد من القطاعات تبتكر يف كل فرتة ٌتؤدي لزيادة اإلنتاجية بمقدار  ،
عىل متوسط اإلنتاجية الكلية يف االقتصاد وٌيمكن احلصول tAبرضب بمتوسط 

 itA عند الزمن املبتكرةيف القطاعات tزائدا 1 متوسط معلمة مرضوبا يف 
 :غري املبتكرةاإلنتاجية يف القطاعات 

   

 

1 1 1

1 1 1 1
0 0 0

1 1

1 1

1

t it it it it

t t

A A A di A A di

A A

   

 

   

 

     

  

   

 : امعدل النمو يف كل فرتة ثابت ٌيساوي) 12. 26من هذه املعادلة و (            
 1    

لقطاع. التي ٌتشبه متوسط معدل النمو عىل املدى الطويل يف النموذج أحادي ا           
وٌنطبق ) 12. 14) يف هذه الصيغة نحصل عىل املعادلة (12 .13( وباستبدال املعادلة

 التحليل املتصل به. نفس
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 )Aghion and Howitt 1992( وذج النمو الشومبرتي يف الزمن املتصل .3
 تم تصميم نموذج النمو الشومبرتي املقدم يف القسم السابق يف الزمن املنفصل            

عىل توسيع األصناف لكن بنسخة حتسني سلم النوعية.  املبنيةبتلك النامذج  وهو أشبه
نناقش اآلن نسخة من نموذج النمو الشومبرتي يف الزمن املتصل كالذي اقرتحه 

Aghion and Howitt )1992(  :ٌيظهر اختالفني أساسيني عن نموذج القسم السابق
لة بدال من املعدات كٌمدخل إنتاج يف قطاع أوال، تستخدم تكنولوجيا االبتكار العام

R&D نموذجك Romer )1990( ،لنا هذا النموذج بالتقاط تأثريات  وثانيا يسمح
لتأثريات السلبية التي ٌمتارسها االبتكارات املستقبلية عىل احلالية. أو ا التدمري اخلالق

صل اٌملقدم سابقا، د ما يف نموذج الزمن املنفلواقع، كان التدمري اخلالق آليا حليف ا
ما يعني استبداهلا برواد أعامل أن تعيش الرشكات فرتة واحدة فقط حيث من املفرتض 

حديثي الوالدة. يف هذا القسم، نسمح ببقاء الرشكات احلالية يف السوق ما مل يتم 
متوسط العمر املتوقع للرشكة (املدة  وعليه ٌيساوياستبداهلا بمبتكر جديد، 

املعدل االمجايل لالبتكار الذي يتحدد بداللة عشوائية األبحاث  االحتكارية) معكوس
تعتمد عىل النتائج املدة ذو طبيعة عشوائية ألهنا  هذه-اخلالقالتدمري  وتتضمن معدل

 البحثية.املنافسني هود غري املؤكدة جل
تعتمد الطبيعة املؤقتة لوضعية املخرتع االحتكارية عىل اعتبارين أساسيني             

ٌمتيزان النموذج احلايل عن النموذج الذي يفرتض حقوق احتكار دائم يف الفصل 
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أقل  R&Dالسابق: أوال، كلام كانت مدة االحتكار أقرص كان املردود املتوقع من إجراء 
مكافأة منظور اجتامعي. ثانيا، جزء من  تشوها ألن التقدم مستمر من والذي ٌيمثل

اخلالق أو رسقة األعامل ينطوي عىل حتويل األرباح  البحث الناجح ُيمثل تأثري التدمري
التحويل ليس له قيمة اجتامعية سٌتشكل هذه  وألن هذامن املبتكر احلايل إىل اجلديد، 

 . R&Dالقوة حافزا مفرطا للقيام بـ 
لفكرة األساسية التي يقوم شارة لاصيل التقنية، من املهم اإلقبل الدخول يف التف           

لفهم و تبسيط التعقيد الريايض الذي  )Aghion and Howitt )1992ذج عليها نمو
ٌتعزز إنتاجية (نوعية)  R&Dرواد األعامل يف أنشطة  النموذج: يستثمرينطوي عليه 

ٌمتثل هذه االبتكارات ( ستخدمة يف إنتاج السلع النهائيةالسلع الوسيطية (اآلالت) امل
لكن )، وجي و مصدرا رئيسيا للنمو االقتصادياٌملعززة لإلنتاجية حمركا للتقدم التكنول

التقنيات السابقة  R&Dجتعل هذه التقنيات اجلديدة التي تنتجها صناعة  يف املقابل
حيث ٌيواجه املستثمرون يف هذه الصناعة خطر فقدان املوقع االحتكاري متقادمة 

ديون (قرص املدة االحتكارية). من جانب آخر، و ألن رواد األعامل أعوان اقتصا
باحثون عن تعظيم األرباح، يكون حجم االستثامر الذي يقوم عليه اكتشاف 

ا يف النظام هو ٌحمدد داخليبذلك االبتكارات مبنيا عىل قرارات اقتصادية و 
كنشاط ٌيولد سلسلة ابتكارات تنعكس يف  R&Dجمال  االقتصادي: فكر يف استثامر

اخلصائص اخلاصة للسلع الوسيطية: ابتكار نسخة 1k ٌيولد سلعة وسيطية نسخة 
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 1k ذات إنتاجية 1kA تعمل عىل استبدل السلعة الوسيطية kذات إنتاجية 
 kA ،تها بنحوحيث تكون إنتاجية السلعة اجلديدة أعىل من سابق 1 مع k 
 عدد االبتكارات التي حدثت خالل فرتة زمنية معينة. ٌيمثل

بداللة نموذج أحادي القطاع كام  Aghion and Howittيتم وصف نموذج             
 رأيناه يف القسم السابق.

  بناء النموذج  .3.1

من قطاع السلعة النهائية،  Aghion and Howittيتكون اقتصاد  مرة أخرى،           
. يف حالة نموذج أحادي القطاع، ٌتوجد هناك سلعة وقطاع األبحاثالسلع الوسيطية 

ة الوسيطية متلك براءة رأساملية وحيدة ٌتنتج من قبل رشكة واحدة ٌحمتكرة لسوق السلع
 يف املقابل، اج السلعة االستهالكيةائية إلنتقطاع السلعة النه وٌتستخدم يف االخرتاع

هادفني خللق نسخة جديدة (أكثر إنتاجية) من تلك باحثني يتكون قطاع األبحاث من 
السلعة الوسيطية التي ٌتستخدم يف قطاع السلعة النهائية. ٌيمكن لقطاع األبحاث بيع 

السوق  براءة اخرتاع تصميمه لرشكة إنتاج السلعة الوسيطية اجلديدة التي حتتكر هذا
اخلالق  لنموذج فكرة التدمرييدمج ا، وهبذه الطريقة ال أن يتم استبداهلا بٌمنتج آخرإ

تنص عىل إمكانية وجود خطر استبدال اٌملوردين احلاليني للسلعة الوسيطية من التي 
عىل القيمة التي ستدفعها رشكة السلعة الوسيطية  وبالتايل ٌتؤثرقبل وافدين جدد، 

  االخرتاع. مقابل حيازة براءة
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متصال ويضم عدديعيش االقتصاد يف الزمن املتصل              L من األفراد اخلالدين
يتمتعون بتفضيالت خطية خمصومة بمعدل  : 

0

t
tU Y dt


   

كون معدل الفائدة دائام خلطر)، ييف ظل فرضية التفضيالت اخلطية (حيادية ا           
معدل التفضيل الزمنيٌمساويا  r   اخلامس(أنظر الفصل.( 

كل فرد ٌيوفر وحدة واحدة من خدمة العمل، يتم ختصيصها بني قطاعي اإلنتاج             
 و ذاك. يكون األفراد غري متحيزين للعمل يف هذا القطاع أ، ويف التوازن واألبحاث

عند الزمن "هنائية"هناك سلعة استهالكية             t يتم إنتاجها بشكل تنافيس
 باستخدام سلعة وسيطية واحدة، ليكن: 

(12. 28)                                       t tk tkY A x  
حيث           0 1 و tkx كمية السلعة الوسيطية اٌملستخدمة إلنتاج السلعة

النهائية من النسخة احلالية k، tkA الوسيطية املستخدمة حاليا إنتاجية السلعة
نسخةال إلنتاج kمع 0,1,2,...k   ،نسخة (نوعية) السلعة الوسيطية املستخدمة

و كل نسخة تتميز بمستوى إنتاجية خاصة هبا: إذا كانت رشكات السلعة النهائية 
تستخدم سلعة وسيطية kxفإهنا بشكل ضمني تستخدم مستوى إنتاجية ، kA -

 kx وحدات اآللة اٌملستخدمة وعدد kA ،مدى كفاءة تلك اآللة. عىل سبيل املثال
قديم IBMهاز كمبيوتر خادم جنفرتض  1k بإنتاجية 1A َطورت ، بعد ذلك
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IBM خادما حديثا 2k بإنتاجية 2 1A A حتى لو استخدمت الرشكة ، الحظ
نفس عدد اخلوادم 1 2x x من املخرجات باستخدام اخلادم  امزيد، إال أهنا ٌتنتج

 اجلديد بدال من نسختها السابقة.
فقط يتم إنتاج السلعة الوسيطية يف إطار املنافسة االحتكارية باستخدام العاملة             

وحدة واحدة من تدفق العاملة يف قطاع إنتاج بتكنولوجيا وحدة بوحدة: كٌمدخل 
إنتاج السلعة الوسيطية ٌيستخدم إلنتاج وحدة واحدة من مدخل السلعة الوسيطية. 

ليكن tx اٌملوظفة يف قطاع  وحجم العاملةكمية اإلنتاج احلايل ملدخل السلعة الوسيطية
 :عىل حد سواء هاإنتاج

E tkL x 
يتم توليد النمو االقتصادي يف هذا النموذج عن طريق االبتكارات التي ٌحتسن             

نوعية السلعة الوسيطية اٌملستخدمة يف إنتاج السلعة النهائية: إذا كان هناك سلعة 
وسيطية بنوعية A ،ية (آلة) جديدة يف عملية بتكار اجلديد سلعة وسيطاال سٌيدرج

بنوعية اإلنتاج Aحيث 1  يتضمن االبتكار اخرتاع نسخة جديد من :
معلمة التكنولوجيا وتزيد منالسلعة الوسيطية تستبدل نسختها السابقة  A بعامل

ثابت 1 . املميزة لعملية النمو: يف  "التدمري اخلالق"اصية ُتشري هذه الفكرة خل
، يقوم املبتكر اجلديد بإخراج الرشكة اٌملنتجة للسلعة Bertrandمنافسة من نوع إطار 

الوسيطية ذات النوعية A نفس تكلفةوب نه ٌينتج سلعة أفضل منهألمن السوق 
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املبتكر هوية املبتكر ( تغريالنموذج يفرتض لذا 11،عنرص العمل املستخدم إلنتاجها
 اجلديد شخص خمتلف عن املبتكر السابق).

ترفع االبتكارات الناتج فقط إذا اشرتت رشكات السلع النهائية أحدث نسخة             
لوسيطة مجيع إصدارات من السلعة الوسيطية. كام سنرى أدناه، تبيع رشكات السلع ا

السلعة الرأساملية بنفس السعر، لذلك تشرتي رشكات السلعة النهائية أحدث نسخة 
سيعمل االقتصاد دائًام  وهبذه الطريقة، ٌمتثل أعىل مستوى من اإلنتاجية ألهنافقط 

 بأحدث التقنيات (النوعية الرائدة).
حاث استنادا ألدبيات التنظيم يتم نمذجة تكنولوجيا االبتكار أو قطاع األب           

 , Tirole 1988الصناعي احلديثة و السباق نحو إمتالك براءات االخرتاع (أنظر: 

Reinganum 1989كل عامل خيلق معدل تدفق :(  من االبتكار اجلديد (معلمة
إنتاجية قطاع تكنولوجيا األبحاث)، و إذا كان لدينا RtL وحدة من العمل

                                                 
 لتأثريات اخلارجية اإلجيابية يف ورقةٌيشار ل وسلبية،خارجية إجيابية  ينطوي نموذج النمو الشومبرتي عىل تأثريات -  11

Aghion and Howitt )1992 ( ويكون بمثابةألبد، ل اإلنتاجية ابتكار جديديرفع  :"اآلثار االنتشارية للمعرفة "بـ 
عىل مكافأة مقابل اخرتاعه فقط خالل يتحصل املبتكر احلايل (اخلاص) كمع ذل، نولوجيا مرجعية ألي ابتكار الحقتك

 "حيث ٌيشار إليه بـ )Romer )1990 جمال زمني حمدد إىل أن يصل ابتكار جديد آخر. يظهر هذا التحليل أيضا يف عمل
ذلك، يف النموذج الشومبرتي أي ابتكار جديد ٌيامرس . لكن إضافة ل"ع استبعاد حمدودعدم التنافس عىل املعرفة م

حائز عىل () Jean Tirole )1988 صطلحاتم ، والذي وفقٌيدمر أرباح املبتكر السابقتأثريات خارجية سلبية ألنه 
 ."رسقة األعامل"باسم االبتكار هذا تأثري ل ٌيشار) 2014جائزة نوبل يف االقتصاد عام 
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سيصل االبتكار اجلديد خالل الوحدة الزمنية احلالية بمعدل  R&Dاٌملستخدمة يف 
Poisson ٌيساوي RtL قطاع األبحاث  املعدل الذي حيدث فيه االبتكار يفأي

يزيد من  R&Dما يدل أن زيادة حجم العاملة املستخدمة يف قطاع خالل وحدة زمنية، 
 معدل تدفق االبتكارات.  

يف  )Romer )1990ونموذج رئييس بني هذا النموذج الشومبرتي يظهر فرق            
عة وسيطة ، يسعى الباحثون وراء خلق سلRomerيف نموذج : كيفية تصورنا لالبتكار

 Aghion andلكن يف نموذج ، ))11 .4املعادلة (جديدة تصل بمعدل ثابت (

Howitt النسخة( سعى كل الباحثون وراء نفس الفكرةي 1k  من السلعة
ثابت الكتشاف هذا اإلصدار اجلديد ٌيساوي لباحتام الوسيطية) . 

  . حل النموذج 2.2.3

   وسوق العمل. معادالت موازنة األبحاث 1.2.2.3

لتوازين يكون فيه ختصيص العاملة بني اإلنتاجنركز عىل مسار النمو ا            x 
األبحاثو RLقتصادي (ديناميكية ثابتا عرب الزمن. يتم وصف عملية النمو اال

 ن ٌمتثالن العمود الفقري لنموذج النمو الشومبرتي:ان أساسيتامعادلتاالقتصاد) وفق 
 ادلة األوىل هي معادلة توازن سوق العمل: املع           

(12. 29)                           E R k RL L L x L        
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جموع العاملة ملإمجايل العاملة الكلية خالل فرتة زمنية  تساويفكرة هذه التعكس            
 وجمال لطلب املوجود يف قطاع التصنيع ا(وفق  R&D وأنشطةاملستخدمة يف اإلنتاج 

R&D.( 
 R&Dاملعادلة الثانية عدم حتيز األفراد يف التوازن بني االنخراط يف نشاط تعكس           

أو رشط  "موازنة األبحاث"أو العمل يف قطاع السلعة الوسيطية، ٌنسميها معادلة 
اجلزء الباقي من ( الدخول احلر التي ٌحتدد حجم العاملة اٌملخصصة لألبحاث يف التوازن

 .)كز عىل هذه املعادلة الثانيةالتحليل ٌير
ليكن             kwمعدل األجر احلايل املرشوط بوصول k عدد من االبتكارات من

إىل الزمن احلايل 0الزمن  t ) ،ا لذاالبتكار هو املصدر الوحيد للتغري يف هذا النموذج
ستبقى كل املتغريات االقتصادية األخرى ثابتة خالل املجال الزمني بني ابتكارين 

متتابعني). ليكن 1kV صايف القيمة احلالية ٌملبتكر النسخة 1k    .املقبلة 
خالل جمال زمني قصري            dtكار النسخةبني ابت kو 1k ،12  ٌيواجه فرد ما

قطاع التصنيع  اخليار التايل: إما ٌخيصص وحدة من العمل خالل الوقت احلايل يف
معدل األجر احلايل(إنتاج اآللة) وفق  tw dt أو ُخيصص وحدة العمل يف قطاع ،

R&D ذه احلالة سيبتكر باحتامليف هو dtيتلقى وبعد ذلك 1kV  ، حيصل  نلأو

                                                 
نستخدم الرمزلذا يقع بني ابتكاريني متتابعني،  ٌيدَرج املجال الزمني يف النموذج كمجال زمني - 12 dtجال لإلشارة مل

زمني يبدأ بوصول ابتكار النسخة kابتكار النسخة وصول وينتهي فور 1k .    
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ُتصبح القيمة احلالية لألرباح التي  يف هذه احلالة، أي يشء إذا مل ينجح يف االبتكارعىل 
يتلقاها املبتكر 1kV وصول ابتكارألن تاريخ  امتغريا عشوائي 1k ٌحمدد باحتامل 

 RL .لكل وحدة زمنية 
  13عن معادلة موازنة األبحاث (رشط الدخول احلر):نعرب             

(12. 30)                             1k kw V   
نتاج السلعة الوسيطية، بينام ٌيمثل إلواحدة جلانب األيرس قيمة ساعة ٌيمثل ا           

 أي احتامل تدفق ابتكار ما ملتوقعة لساعة واحدة من األبحاثاجلانب األيمن القيمة ا
 مرضوبا بقيمة 1kV  بعبارة أخرى، يتطلب رشط الدخول احلر أن يتساوى .

الذي ٌيساويتدفق األرباح ( بصايف R&Dاألجر يف قطاع  1kV ( نه عند نوعية أل
اآللة احلالية A ٌيؤدي زيادة عامل يف قطاع ،R&D الكتشاف آلة جديدة ذات نوعية 

 Aبمعدل تدفق . 

                                                 
جذابا أي R&D يكون االستثامر يف -  13 0RL  إذا كان العائد املتوقع لكل وحدة زمنية 1R kL V 

عىل األقل 
أكرب من التكلفة k Rw L . حاث كام هو ٌمفرتض البد أن ٌيساوي صايف العائد املتوقع دخول حر يف قطاع األب ٌوجدوإذا

  ):Euler نظرية( لكل وحدة زمنية قيمة الصفر

 1 10 0R k R k R k kL V L w L V w        

ٌموجبا R&D قطاعا يكون فيه عدد العامل يف وألننا نعترب 0RL احلاضنة البد أن ٌيساوي  ، فإن العنرص املوجود بني
    ).12 .30نحصل عىل املعادلة (ذا لالصفر 
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خمرتع نسخة جديدة سيحصل عىل براءة اخرتاع (من قبل احلكومة)  إذا اكتشف            
 رشكة السلعة الوسيطية التي ٌتنتج النسخة وال تستطيعيبيعها لرشكة السلعة الوسيطية 

 kرشاء براءة اخرتاع النسخة 1k قيمة ( ديد صايف القيمة احلالية لألرباح. يتم حت
براءة االخرتاع 1kV  ( معادلة وفقBellman :14أو معادلة األصول التالية 

1 1 1k k R krV L V     
الدخل املتوقع ٌتشري هذه املعادلة أن            1krV حليازة رخصة ابتكار آلة النسخة 

 1k تدفق األرباح احلالية  وحدة زمنية ٌيساوي خالل 1k  املتحصل عليها من
قبل حمتكر السلعة الوسيطية 1k اخلسارة املتوقعة لرأس املال بسبب التدمري  ناقصا

اخلالق 1R kL V : عندما ٌيستبدل اٌملبتكر للسلعة 1k بٌمبتكر جديد خيرس 1kV  
مع احتامل تدفق اخلسارة ٌيساوي معدل وصول االبتكار RL . 

العنرصيلتقط             1R kL V  جوهر نموذج النمو الشومبرتي: عندما يصل ابتكار
أخرى ذات نوعية أعىل،  وٌيستبدل بآلةايل موقعه االحتكاري جديد خيرس املحتكر احل

ٌيساوي  بعبارة أخرى،، أو وقيمة صفريةتلك النقطة الزمنية يتلقى أرباحا  وانطالقا من
قيمة 1kV نسخةبتكار ال 1k  أن  قيمة املتوقعة لألصول اٌملحقق إىلصايف الإىل

في بمعدل متوقعخيت RL.15  
                                                 

 ملعرفة كيفية احلصول عىل هذه املعادلة. 12أنظر امللحق  - 14

يف اإلنتاج: إذا امتلكت رشكة ما براءة اخرتاع  التي ٌتستخدمتذكر أن النسخة األخرية للسلعة الوسيطية هي  -  15
النسخة 1k  ،خةأخرى باخرتاع النس وقامت رشكة 2k من جمال  السابقة خلطر اخلروج ستتعرض الرشكة
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تأثري االستبدال "أو  "Arrowتأثري "ما ٌيسمى  هذه املعادلة أيضاتعكس                 
Replacement Effect" ديد هو الذي يقوم الذي يعني ضمنيا أن الداخل اجل

أنأي باالبتكار،  RL دفق الذي ٌيستبدل به املخرتع احلايل معدل التهو يف الواقع
باجلديد (أو احتامل أن خيرس املبتكر احلايل أرباحه االحتكارية). يف الواقع، هناك سبب 
بسيط جيعل املبتكر احلايل ال ينخرط يف األبحاث ألن كل الباحثني اآلخرين لدهيم 

نفس إمكانية الوصول للتكنولوجيا احلالية kA ،قيمة اٌملبتكر لذا كمرجع ألبحاثهم
احلايل يف خلق االبتكار املقبل هو 1k kV V قيمة وأقل من 1kV لباحثني ااخلاصة ب

 اجلدد.
املخرتع الناجح لتدفق ربحي دائموصول إذا مكن االبتكار             1k يمة ، فإن الق

الدائمة املقابلة هلا ستكون 1 /k r .16 لتدمري اخلالقالكن مع ذلك، هناك معدل 
 RLا يعني أن: م 

(12. 31)                          1
1

k
k

R

V
r L




 


 

                                                                                                                   
األعامل بمعدل ٌيساوي احتامل وصول هذه النسخة اجلديدة RL وإذا تم استبداهلا ستخرس القيمة الكلية ،

الخرتاعها 1kV 
  . 

  : ٌتساوي القيمة األبدية - 16

1
1

0

rt k
k dt

r
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أي أن قيمة االبتكار            1kV  ُق األرباح مقسوما عىل معدل الفائدة ساوي تدفت
(اخلصم) اٌملَعدل باخلطر Rr Lخراجك بواسطة إن يتم أ حيث يتمثل اخلطر

زيادة أن الحظ ٌمبتكر جديد. RLٌيخفضس 1kV  : من جراء املزيد إكلام توقع
قبل باألرباح كانت املدة املحتملة لتمتع خمرتع االبتكار املٌ  املقبلاألبحاث بعد االبتكار 

وجود احتامل مرتفع لوصول ابتكار جديد يعني  بعبارة أخرىأو ، االحتكارية أقرص
قيمة براءة  ويعني انخفاضإمكانية استبدال السلعة الوسيطية احلالية برسعة أكرب 

 اخرتاعها.
 يف الحالة املستقرة تصاديوالنمو االق R&D، . األرباح2.2.2.3
كام رأينا يف القسم السابق، ٌيمكن اجياد حل للربح التوازين            1k  حجم ،

R&D التوازين RLلوراء). أوال، بداللة إنتاجية السلعة (ل عن طريق احلل العكيس
لربح التوازين للمبتكر احلايل ثم نرجع خطوة الوسيطية معطاة، نعمل عىل حل تدفق ا

 ). 12 .30) و (12 .29التوازين باستخدام املعادلتني ( R&Dللوراء لنٌحدد حجم 
أن نسخة نفرتض :التوازالربح  kمن االبتكارات وصلت حتى الزمن t ، ما

ألعىل نوعية فقط تكون متاحة لالستخدام يف قطاع السلعة يعني أن السلعة الوسيطية ا
النهائية: ُتعطى اإلنتاجية احلالية هلذه السلعة الوسيطية 0

k
kA A .وألن إنتاج 

السلعة النهائية يعمل يف إطار املنافسة الكاملة، سيبيع حمتكر السلعة الوسيطية هذا 
املدخل ذات النوعية kA :بسعر ٌمساو للناتج احلدي 
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(12. 32)                            1k
k k

A x
p A x

x


 


 


 

 الكمية املحتكروخيتار سيطية باستخدام وحدة من العمل، يتم إنتاج السلعة الو           
 x :من أجل 

(12. 33)                         maxk k kx
p x w x       

مع، )12 .32حتت القيد (            kwتكلفة إنتاج x.وحدة من السلعة الوسيطية 
رشط الدرجة األوىل (بعد استبدال قيمةيعني  kp 12. 33يف املعادلة :( 

2 1
k kA x w   

 : اتوازني اسعر) نجد 12 .30املعادلة ( معبدجمها            
k

k
wp p


  
 وٌمستقل عن) عىل التكلفة احلدية /1ٌيساوي هامشا ثابتا (اهلامش االحتكاري          

نوعية السلعة املستخدمة kمتنحنا نظرة ثاقبة ملاذا تقوم  . الحظ أن هذه املعادلة
دائام  وملاذا هيرشكات السلع النهائية برشاء نسخة واحدة فقط من السلعة الرأساملية 

النسخة األحدث: نظًرا ألن كل رشكة وسيطة تفرض نفس السعر عىل وحدة من 
، األخريةالسلعة الوسيطية، فإن رشاء النسخة القديمة ٌيعد ٌمكلًفا بقدر رشاء النسخة 

ستسعى رشكات السلعة النهائية  األعىل تتجسد يف النسخة األحدث اإلنتاجية ألن و
 يعني أن االقتصاد يعمل دائًام عند مستوى النسخةما  ئًام لرشائها دون النسخ السابقةدا

 kدون النسخ 1k أو 2k الوسيطية.  من السلعة 
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لرشاء رشكات السلع النهائية أحدث نسخة من السلعة الوسيطية فقط،            
ستحتكر رشكة سلعة وسيطة واحدة فقط (الرشكة التي متلك براءة اخرتاع اإلصدار 

 األول) هذا السوق. عىل ذلك، حتصل هذه الرشكة عىل الربح التوازين وفق املعادلة: 
(12. 34)                                      1

k kw x



  
والذي ٌيساوي             1 /  ٌمرضوبا يف فاتورة األجور (معدل األجر مرضوبا

 بعدد العامل) يف قطاع السلعة الوسيطية.
دى اعتامد معدل تدفق االبتكاراآلن مل : ننظرالتواز R&D حجم RL عىل حجم

) باملعادلة 12. 34) و (12. 31العاملة اٌملخصصة يف قطاع األبحاث: بدمج املعادالت (
 )، ٌيمكن كتابة معادلة الرشط احلر كاآليت: 12 .30(

(12. 35)                           1
1

k

k
R

w x
w

r L










 
 
 


 

ة (الناتج، األجور عىل مسار النمو املتوازن، ٌتصبح مجيع املتغريات الكلي           
) ٌمرضوبة بـواألرباح  :عندما يصل ابتكار جديد، لدينا 

1k kw w  
 ٌموازنة األبحاث:  وٌتصبح معادلة           

1
k

k
R

w x
w

r L
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بقسمة طريف املعادلة عىل           kw: 
1

1
R

x

r L

 

 

 
 
 


 

)12 .35التوازين ( R&Dٌيمكن حل معادلة حجم             RL  كدالة تابعة ملعلامت
)، يستويف 12. 29االقتصاد. بدمج هذه املعادلة األخرية مع معادلة سوق العمل (

املستوى التوازين لألبحاث RL مع  حلالة املستقرة املعادلة التاليةايف)r  :( 

(12. 36)                      
 1

1
R

R

L L

L

 

 





   
 


 

 أو 

(12. 37)                       
1

1R

L
L

  


  




   
 

   
 

 

يكفي افرتاض قيد            1 / L      لضامنR&D  .موجب يف التوازن 
يزيد املستوى  املالحظات املهمة: ) عددا من12. 37ٌيقدم حتليل املعادلة (          

التوازين لألبحاث RL:مع 
) أو حجم االبتكارات (مقاسا (مقاسا بـ R&Dزيادة إنتاجية تكنولوجيا  -1

السكان) أو زيادة حجم بـ Lقلص التكلفة يُ زيد الربح احلدي، يي ذال
 .R&Dبأنشطة  القياموُيشجع احلدية لألبحاث 
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مع انخفاض -2 ألن وجود درجة عالية من ، السلعة  ُيصبح قطاع
رباح بسبب انخفاض األ R&Dام بـ ما ٌيثبط حافز القي الوسيطية أكثر تنافسية

كلام زادت املنافسة تنخفض األرباح أي  االحتكارية للمبتكر الناجح
 االبتكار. وتقل حوافزاالحتكارية التي يتحصل عليها املبتكرون الناجحون 

انخفاض معدل الفائدة أو معدل التفضيل الزمني وأخريا مع -3 r   يزيد
وٌيشجع لألبحاث برفع القيمة احلالية لألرباح االحتكارية  الربح احلدي

 . R&Dالقيام بـ  بذلك
التوازين،  R&Dبمجرد حتديد حجم  الحالة املستقرة: يف املتوقع النمو معدل

 من السهل حساب معدل النمو املتوقع عىل املدى الطويل.
 ترفع معلمة اإلنتاجية بام أن النمو االقتصادي حيدث نتيجة االبتكارات التي           
 kAفإن معدل النمو االقتصادي يتناسب مع معدل نمو معلمة اإلنتاجية ، kA .

الحظ أن تدفق السلعة االستهالكية (أو الناتج النهائي) ٌتنتج خالل جمال زمني بني 
ابتكار kو 1k  ٌساوي: ت 

 k k k RY A x A L L
    

تتناسب مع إنتاجية السلعة الوسيطية             kAو RL) 37اٌملحددة وفق املعادلة .

 ا يعني أن: )، م12
(12. 38)                                        1k kY Y   
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ٌيشري           kلتتابع وصول االبتكار 1, 2,3...k  ماذا سيحدث لتطور ، لكن
الناتج النهائي كدالة تابعة للزمن t) أن لوغاريتم 12 .38؟ نعلم بداللة املعادلة (

الناتج النهائي  log tYيزيد بحجم ٌمساو  log  كل مرة حيدث فيها ابتكار
ا يعني للعشوائية مخيضع املجال الزمني الذي يقع بني ابتكاريني متتابعني لكن ، جديد

أن املسار الزمني للوغاريتم الناتج النهائي  log tY ،هو دالة ذات خطوة عشوائية
حجم كل خطوةٌيساوي  حيث  log 0 ل خطوة يتم بني ك واملجال الزمني

ملعلمةابشكل أيس وفق  توزيعه RL . 
أخذ جمال زمني بنيبللتبسيط،             tو 1t احتاملب RL  ، تنجح الرشكات

البحثية يف اكتشاف االبتكار رقم 1k  :و عليه 
         1 1log log log log logk k k kY Y A A     

مع احتامل          1 RL
 ،ما يعني أن: شل الرشكات البحثية يف االبتكار تف 

   1log log 0k kY Y   
االقتصاد اٌملتوقع بني ُيساوي معدل نمو          kو 1k   : 

          1log log log 1 0t t R RE E Y Y L L    
      

حيث ٌيمثل اجلانب األيرس من املعادلة ٌمتوسط معدل النمو. يف احلالة املستقرة،           
 قانون األعداد الكبرية): وفق (قتصادي االٌيصبح متوسط معدل النمو 

(12. 39)                            logRL     
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) يف هذه املعادلة، ٌيمكننا معرفة تأثري تغري املعلامت عىل 12 .37بدمج معادلة (         
متوسط معدل النمو: زيادة حجم سوق العمل L  تأثريات احلجم موجودة يف)

فائدةأو انخفاض معدل ال النموذج) rأو درجة منافسة السوق سيزيد من 
 RLو  من جانب آخر، زيادة حجم االبتكار .  أو إنتاجيةR&D   يزيد
مبارشة (زيادةالنمو  log ( مبارش عرب وبشكل غري RL. 

 Pareto . أمثلية3.2.2
متوسط معدل النمو و R&Dيف هذا القسم، نقوم بمقارنة االستثامر التوازين يف            

خيتاره  يالنمو الذ ومتوسط معدل R&Dمع االستثامر يف قتصاد الالمركزي يف اال
املخطط االجتامعي لتعظيم القيمة احلالية املتوقعة لالستهالك tY. كل ابتكار وألن

يرفع الناتج النهائي بنفس املعامل  فإن السياسة املثىل البد أن تضمن مستوى ،
 ثابت من األبحاث.

 : ٌتعطى املنفعة املتوقعة         
(12. 40)                  

00 0

,t t
t k

k
U Ydt P k t A x dt  

  
 



    
 
    

حيث          ,P k t وصولاحتامل kعدد من االبتكارات حتى الزمن t.  مع
مع معلمة Poissonعملية االبتكار لقانون  خضوع افرتاض RL: 17 

                                                 
  .13شتقاق هذه املعادلة يف امللحق يتم إدراج تفاصيل ا - 17
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خيتار املخطط االجتامعي التوليفة             , Rx Lعة املتوقعة حتت قيد لتعظيم املنف

وألن). 12 .29(املعادلة مورد العمل  0
k

kA A كتابة دالة املنفعة ، ٌيمكن إعادة
 :من الشكلاٌملتوقعة 
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يستويف مستوى األبحاث التوازين اجتامعيا            RLرشط الدرجة األوىل 

  0
SPR

U L  :الذي ٌيعادل 

(12. 41)                        
  

 

1 1
1

1

SP

SP

R

R

L L

L



  

    
 

 
 

 عدل نمو ٌيساوي: ٌينتج هذا املستوى من األبحاث متوسط م          
 log

SPSP RL   
ما إذا كان متوسط معدل نمو اقتصاد السوقيعتمد               أكرب أو أصغر من

املعدل األمثل SPعىل ما إذا كان مستوى األبحاث التوازين RLصغر من أكرب أو أ
اجتامعيا املستوى األمثل SPR

L. 
) التي ٌحتدد12. 36بمقارنة املعادلة (             RL) حددة لـ ) امل12. 41باملعادلة

 SPR
L :تظهر ثالث اختالفات مهمة ، 
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 يكون معدل اخلصم االجتامعي يظهر االختالف األول عندما            
 1

SPR
L   ) أقل من معدل اخلصم اخلاص12. 41يف املعادلة (RL   يف

: "تأثريات انتشارية لألبحاث"ُيشري هذا االختالف لوجود ، حيث )12. 36املعادلة (
ألبد، بينام ٌهتمل كار املقبل لاستمرار فوائد االبت يأخذ املخطط االجتامعي يف احلسبان

، لذا التي حتدث مع تتابع االبتكارات الرشكات البحثية اخلاصة أوزان هذه الفوائد
  18يف ظل اقتصاد السوق. R&Dيميل هذا التأثري لتوليد استثامرات غري كافية يف 

عاملباليرتبط االختالف الثاين             1 اجلانب األيمن من الذي يظهر يف 
 Appropriabilityتأثري املالئمة " ويعكس) 12. 41) دون املعادلة (12. 36املعادلة (

Effect" أي عدم قدرة اٌملحتكر اخلاص عىل مالئمة تدفق اإلنتاج بالكامل، ٌيمكنه :
فقط ختصيص جزء 1 د استثامر أقل التأثري أيضا لتولي هذا، ويميل من هذا الناتج

 يف ظل اقتصاد السوق.  R&Dيف 
الفارق الثالث هو العامل             1 ) الذي يستبدل12 .41يف بسط املعادلة ( 

 ) ال تأخذ "رسقة األعامل" وٌيمثل تأثري) 12. 36يف اجلانب األيمن من املعادلة :
                                                 

ٌيمكن اإلشارة لوجود تأثريين انتشاريني إضافيني يف النموذج: أوال، ٌيمكن للباحثني االستفادة من تدفق أبحاث  - 18
. وأبحاث اآلخريند احلجم يف أبحاثها وصول ابتكار رشكة ما دالة حتمل ثبات عوائ وٌيصبح معدلأشخاص آخرين، 

(ليكن خارجياوٌحمدد  Poissonثانيا، ٌيمكن أن يكون هناك معدل وصول للتقليد يتبع قانون   يكون أقل تكلفة (
عىل خفض  الوسيطية احلالية. سيعمل كال التأثريين ويستنسخ السلعةلقانون براءة االخرتاع  وال خيضعمن االبتكار 

 متوسط معدل النمو مقارنة بقيمته األمثلية.
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كر السابق بسبب ابتكارها اخلسارة التي يتكبدها املبتاحلسبان ة اخلاصة بكة البحثيالرش
االبتكار اجلديد عكس املخطط االجتامعي الذي يأخذ يف احلسبان تدمري  اجلديد،

خيلق هذا التأثري استثامرا أكرب بكثري يف ، لذا د االجتامعي لالبتكارات السابقةلعائل
R&D  .يف ظل اقتصاد السوق 

جلعل متوسط معدل النمو يف ظل  وتأثريات املالئمةمتيل اآلثار االنتشارية                 
ما يعني أن التوازن التنافيس ليس قل من مستواه األمثيل اجتامعيا (اقتصاد السوق أ

ومتوسط  R&Dمتيل تأثريات رسقة األعامل جلعل  يف املقابل، )Paretoأمثليا من نوع 
التأثريات  وألن هذهعىل من املستوى األمثيل اجتامعيا. النمو يف اقتصاد السوق أ معدل

تتعارض مع بعضها البعض، ٌيمكن أن يكون متوسط معدل النمو أكرب أو أقل من 
 معدل النمو األمثيل يف احلاالت التالية:

متيل التأثريات االنتشارية و املالئمة للهيمنة إذا كان حجم االبتكارات             قريبا
لواحد و عليهمن ابام فيه الكفاية  SPR RL L بينام متيل تأثريات رسقة األعامل ،

للهيمنة إذا كانت هناك قوة احتكارية كبرية ( قريبة من الصفر) و SPR RL L :
(أكرب من النمو األمثيل) عكس ما ٌمفرطا و االقتصاد الالمركزي يكون معدل نم

هذه اإلمكانية اجلديدة ٌمتثل أهم نتيجة إلدراج فكرة  - تتضمنه نامذج توسيع األصناف
 التقادم (التدمري اخلالق) يف  النمو االقتصادي.
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ات الحجم .4  )Aghion and Howitt 1998( النمو الشومبرتي بدون تأث
نامذج توسيع ( قائمة عىل االبتكار التي رأيناها حلد اآلنتتوقع نظريات النمو ال            

مع االبتكارات العمودية  والنامذج الشومبرتيةاألصناف مع االبتكارات األفقية فقط 
أن زيادة السكان ٌتؤدي لزيادة النمو: هذا راجع ألن زيادة عدد السكان ٌتوسع ) فقط

انب ارتفاع عدد الباحثني حجم السوق الذي سيستفيد منه اٌملخرتع الناجح إىل ج
 املحتملني.

لكن كام أرشنا سابقا، تم الطعن يف هذا التوقع النظري من قبل األدلة             
نام  R&Dيف جمال  واملهندسني العاملنيأن عدد العلامء  )Jones )1995التجريبية: أشار 

 دون أي زيادة ملحوظة يف نمو اإلنتاجية.  1953أضعاف منذ عام  9بنحو 
يف منتصف التسعينات عمل عدد من اإلقتصاديني عىل إلغاء تأثريات احلجم            

نموذج يف  R&Dبتعديل معادلة  )Jones )1995عىل سبيل املثال، قام R&D.19ألنشطة 
Romer )1990(  معني من  مستوىبوجود  السامح بانخفاض معدل االبتكارعرب
يف األساس الفرتاض أن املعرفة احلالية ال  والتي ترجع، والتأثريات اخلارجيةاملعرفة 

ما يعني وجود تأثريات انتشارية ضعيفة الكايف يف خلق املعرفة اجلديدة  ٌتسهم بالقدر

                                                 
 و )،الداخيل شبه النمو نامذج( )Jones  )1995،(Kortum  )1997،( Segerstrom )1998،أنظر عىل سبيل املثال -  19

Young )1998،( Aghion and Howitt )1998( ،Dinoporlous and Thompson )1998(، Howitt )1999 ،(

  ).الشومبرتية النمو نامذج( )Paretto )1998و
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. من جانب آخر، قام R&Dوجود ازدواجية يف عملية إضافة ل R&Dيف أنشطة 
Segerstrom )1998(  تبعا ملنهج)Lucas )1988(ي ) بإدخال متغري رأس املال البرش

 )Young )1998أما ، وجود اآلثار االنتشارية للمعرفةينمو عن طريق التعليم أو ب
 واالبتكار األفقيقدم صيغة بديلة تتضمن االبتكار العمودي (حتسني النوعية) ف

فيه من أجل معاجلة مشكلة تأثريات احلجم يفرتض معا (زيادة عدد التشكيالت) 
ُيؤدي كرب حجم حيث قط يف الٌبعد العمودي، وجود تأثريات انتشارية زمنية للمعرفة ف

معدل  وليس عىلالسوق لزيادة عدد املنتجات األفقية التي ٌتؤثر عىل مستوى املنفعة 
 النمو. 

رغم أن هذه الدراسات استطاعت تقديم نامذج للنمو االقتصادي يف غياب              
 Endogeinty ofالنمو  داخلية"تأثريات احلجم، إال أن هذا قد ٌيكلف إلغاء مفهوم 

Growth"  الناتج عن طريق أنشطةR&D : الحظ أن افرتاضJones )1995 (

) ٌيؤدي R&Dعوائد خمزون املعرفة ألنشطة (افرتاض تناقص  معدل االبتكارانخفاض 
فيه طرديا مع معدل نمو ستوى يتناسب ض معدل نمو االقتصاد حتى يصل ملالنخفا

ت اخلارجية. بعبارة أخرى، ناسب عىل بعض املعلاميعتمد ثبات هذا التلذا  السكان،
ٌيؤدي لوجود  R&Dأن افرتاض داخلية أنشطة  )Jones )1995نستخلص من نموذج 

ليس هلا أثر عىل النمو  R&Dا يدل أن أي سياسة حكومية ٌتدعم أنشطة نمو خارجي م
ل هذه عىل مث )1995( Jonesٌيطلق  كام رأينا سابقا ،)Jones 1995:773(االقتصادي 
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 . من جانب آخر، يف ظل غياب تأثريات احلجم، ٌيصبح"شبه داخلية"النامذج مصطلح 
وتراكم تتأتى داخلية النمو فيه من التعليم  ذو نمو داخيل) Segerstrom )1998نموذج 

 .R&Dأنشطة  وليس مناملال البرشي  رأس
ود نمو خارجي تأثريات احلجم وجيعني غياب  )Young )1998أما يف نموذج            

 Youngحتديدمها بشكل داخيل، وعليه يرى  تموعمودية  ةأفقي اتابتكاروجود رغم 
ال ٌمتارس أي أثر عىل النمو حتى  R&Dأن أي سياسة حكومية ٌتدعم أنشطة  )1998(

 ).Young 1998:61(عدد التشكيالت الرأساملية أو مستوى الرفاهية  وإن تغري
 Aghion and املطورة من قبلمبرتية (من اجليل الثاين) قامت نامذج النمو الشو        

Howitt )1998( ،Dinoporlous and Thompson )1998( ،Howitt )1999(  و
Paretto )1998(  القائمة عىل  نامذج النمو الداخيل فرضياتحدى إباحلفاظ عىل

و عىل ا يعني ضمنيا أن معدل النمم R&Dعوائد خمزون املعرفة لـ االبتكار أي ثبات 
 Romerاملدى الطويل سيحكمه نفس العوامل االقتصادية التي أشارت إليها نامذج 

ستثناء الوحيد يكمن يف أن حجم ، لكن اال)1992( Aghion and Howittو  )1990(
عاملة بلد ما مل يعد ٌيامرس تأثريا إجيابيا للحجم عىل املدى الطويل (أي عدم وجود 

ات السياسة عىل معدل النمو التوازين. لقد استطاعت حلجم) بل ٌيامرس تأثرياتأثريات 
القائلة أنه كلام نام اقتصاد ما  )Young )1998نظرية النمو الشومبرتية أيضا دمج نظرة 

(بسبب زيادة التعقيد) التي  R&Dسٌيقلل انتشار أصناف املنتجات فعالية أنشطة 
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كل ضعيف يف عدد هتدف لتحسني النوعية (االبتكار العمودي) بسبب إنتشاره بش
عند إضافة هذا االفرتاض ٌتصبح النظرية متسقة مع ، لذا املختلفةكبري من القطاعات 

املستقر و ارتفاع عدد السكان ألنه يف احلالة املستقرة  TFPالتعايش املالحظ بني نمو 
ق ج اٌملخفض للنمو. بمعنى آخر، وفسٌيقابل تأثري احلجم اٌملعزز للنمو بتأثري انتشار اٌملنت

بنسبة  R&Dهذه النظرية ٌيمكن إدامة النمو بمستوى ثابت إذا تم املحافظة عىل أنشطة 
يتناسب طرديا  والذي بدورهثابتة لعدد خطوط إنتاج (أصناف املنتجات) كل قطاع 

رفع أنشطة ينبغي  عىل هذا النحو، ان عىل طول مسار النمو املتوازنمع حجم السك
R&D  املنتجات التي ٌتضعف  واملعقدة مناملتزايدة عرب الزمن ملواجهة املجموعة

 .R&Dأنشطة تأثريات إنتاجية 
اٌملقدم يف  Aghion and Howittنموذج الضوء عىل يف هذا القسم  نسلط           

 )Endogenous Growth Theory" )1998: Ch.12نظرية النمو الداخيل "كتاهبم 
ن طريق دمج االبتكارات األفقية يعمل عىل التخلص من تأثريات احلجم يف النظرية ع

 يف نفس النموذج.  والعمودية معا
تتمثل طريقة التعامل مع هذه املشكلة يف النظرية الشومبرتية بإدراج فكرة            

Young )1998(  تفيد أنه مع نمو السكان ٌتقلص عملية انتشار أصناف املنتج كفاءة
التعقيد الذي يتسبب يف انتشاره بشكل  األبحاث اهلادفة لتحسني النوعية بسبب زيادة

تبديد التأثري عىل ا ٌيؤدي لاالقتصادية املختلفة، مضعيف عىل عدد كبري من القطاعات 
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ت بنفس أن يتزايد عدد أصناف املنتجا ويتطلب ذلكاملعدل االمجايل لنمو اإلنتاجية. 
 .ونموه ثابتاية لكل قطاع ا يعني بقاء حجم اجلهود البحثنسبة زيادة عدد السكان، م

للتفصيل أكثر، يتم الغاء تأثريات احلجم عن طريق عملية التقليد: ُحيفز العدد             
تقليد ٌتؤدي لتنوع أكرب ملنافذ السوق. جزءا من الطلب الكيل عرب عملية الكبري للعامل 
الوترية، ُيصبح حجم طلب كل  يتزايدان بنفس ومنافذ السوقالكيل  وألن الطلب

ربح املستثمرين دون تغيري، وآفاق ما جيعل مبيعات كل استثامر ق ثابت منفذ سو
يف هذا النموذج عىل حجم  ومعدالت النموتعتمد حصص االستثامر  وبالتايل ال
 االقتصاد.

يف هذا النموذج، يتم خلق املنتجات الوسيطية اٌملحسنة للنوعية (العمودية)            
لق أصناف جديدة من املنتجات (األفقية) نتيجة ٌخت نتيجة عملية االبتكار، يف حني 

 عملية التقليد: 
 عدد متغري من السلع الوسيطية: نتاج السلعة النهائية تسمح بنفرتض دالة إ          

(12. 42)                       
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أصبحت مؤرشة  ) باستثناء أن السلع الوسيطية12 .18دالة اإلنتاج ( وهي نفس           

يف املجال 0,Nبدال من 0,1 ،و N لوسيطية أصناف السلع اهو مقياس
الحظ أن هذه الدالة هي نفس دالة اإلنتاج اٌملستخدمة يف  اٌملستخدمة يف اإلنتاج.
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إذا استخدمنا التكامل بدل اجلمع باستثناء: ) 11. 8نموذج توسيع األصناف (املعادلة 
) أن كل سلعة وسيطية لدهيا معلمتها اخلاصة هبا1( itAبدال من tA لكل املنتجات

) نفرتض أن مدخل اإلنتاج األهم ليس2و ( L بل كمية العاملة املخصصة يف كل
طاعق /L N :) أن زيادة أصناف املنتجات ال ٌتؤدي 12. 42الحظ من دالة اإلنتاج (

 لزيادة اإلنتاجية ألهنا ٌجترب العاملة عىل االنتشار نحو املزيد من القطاعات الوسيطية.
 عطى مسامهة كل سلعة وسيطية يف الناتج النهائي: تٌ            

 
1

1
it it it

LY A x
N


 


    

 
 

كلام زاد عدد السلع الوسيطية انخفض عدد العامل العاملني عىل كل وحدة،            
 وحدة منها بشكل أقل يف الناتج النهائي إال إذا ٌقوبلت بزيادة اإلنتاجية وٌتسهم كل

 itAأو الكمية itx.20 
املنتجات، لعملية التي تزيد تنوع التي يتعني القيام هبا هي نمذجة ا اخلطوة الثانية          

للقيام بذلك هو افرتاض كل شخص خيرتع سلعة رأساملية جديدة  طريقةوأبسط 
باحتامل الية دون حتمل أي نفقات تكون معلمة إنتاجيتها مماثلة للمنتجات احل

طريق االبتكارات املتعمدة). من جانب  وليس عندفة لتقليد باملصاابحثية (نتيجة 

                                                 
ٌتظهر أن زيادة أصناف املنتجات  )Benassy )1998هذه الدالة هي حالة خاصة لدالة اإلنتاج املستخدمة يف دراسة  - 20

  ال ٌتؤدي بالرضورة للتأثري اجيابيا عىل نمو اإلنتاجية.
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آخر، نفرتض أن  جزء من املنتجات (ٌحمدد بشكل خارجي) خيتفي كل سنة. إذا
 كان عدد السكان ثابتا، فإن عدد السلع الوسيطية سيتغري بمقدار: 

tL N  
  21احلالة املستقرة التالية: قيمة ويستقر عند            

tN L


   
 

 
ٌتصبح و نمو عدد املنتجات بنفس النسبة،إذا زاد عدد السكان بشكل دائم ست           

 دالة إنتاج السلعة النهائية عىل املدى الطويل من الشكل: 
1
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 إنتاج السلعة النهائية: سلعة وسيطية يف  وٌمسامهة كل           
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   لدينا معادلة الفرق التالية: - 21

1t t tN N L N      

 ٌيوجد حل وحيد:  0Nبداية مع  

  01 t
tN L N L 

 
               

 

نحو والذي يقرتب   / L معtألن 1  والواحدحمصور بني الصفر.  
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التي أصبحت اآلن ال تعتمد عىل حجم االقتصاد مقاسا بعدد السكان             L .
أين تقود االبتكارات األفقية عملية النمو، يف هذا  )Romer )1990عىل عكس 

اء تأثريات احلجم يف حني يتم قيادة النمو النموذج تعمل تلك االبتكارات عىل إلغ
 طويل األجل عرب االبتكارات العمودية اٌملحسنة للنوعية. 

باتباع نفس اخلطوات األقسام السابقة، نذكر أن سعر كل سلعة وسيطية جيب             
 أن ٌيساوي الناتج احلدي يف القطاع النهائي: 

(12. 43)                           
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سيختار اٌملحتكر يف القطاع           iالكمية itx :التي ٌتعظم أرباحه 

 
1

1max max
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 ما يعني أن الكمية التوازنية:            
                                                              2/ 1

it itx A 


  
  

 
 

 : واألرباح التوازنية            
                           it itA

 

 

  
 
 

حيث            ) يف نموذج أحادي القطاع. 12. 10ٌتعطى وفق املعادلة ( 
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ٌملحتكر ما للسلعة الوسيطية مستقلة عن  وازينوالربح التُتصبح الكمية التوازنية            
حجم االقتصاد (مقاسا بـ Lألن ( itpأصبح مستقال عن L، ناسب تت يف املقابل

اث يكون صايف أرباح قطاع األبحوسيطية. نتيجة لذلك، مع معلمة إنتاجية كل سلعة 
أيضا عىل الكثافة التوازنية لالبتكار، تكرار  وينطبق األمرٌمستقال عن حجم االقتصاد 

 االقتصاد.  ومعدل نمواالبتكار 
 ٌيعطى صايف األرباح يف قطاع األبحاث:             

   it it it it it itz Z z z A   


  
    

  
 

الذي يتم تعظيمه بـ             itzط موازنة األبحاث: تستويف رش 
  1itz

 

   
 
 

                                    أو 
 1/ 1 b

itz z b 



  

    
  
 

حيث           z عىل كمية نصيب اٌملنتج لكل عامل وتعتمد اجيابياثابتة /  
د. أخريا، يكون تكرار االبتكاراملستقلة عن حجم االقتصا z ومعدل النمو 

 1    .أيضا مستقلني عن تأثريات احلجم 
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ة عىل االبتكارالسياسات االقتصادية وفق  .5   اذج النمو القا

وسيع األصناف ٌتؤكد نامذج النمو الداخيل من اجليل الثاين بفرعيها (نامذج ت           
(األفقي  ومصدره االبتكار) بشكل رصيح عىل أمهية التقدم التكنولوجي والشومبرتية

) يف توليد معدالت نمو عىل املدى الطويل، بل تتوقع إمكانية حتسني والعمودي
مستويات املعيشة عرب البلدان إذا ما خصصت املزيد من املوارد نحو قطاع األبحاث 

)R&D(ٌتدرك الرشكات اخلاصة قيمة االستثامر يف األبحاث بل . يف الواقع العميل ،
استثمرت رشكة  2018عىل سبيل املثال، يف عام –R&Dتنفق الكثري من األموال عىل 

Amazon  من ايراداهتا) عىل أنشطة  % 12.7مليار دوالر (أو أكثر من  22.6حوايل
R&D ، غري املستبعدة (جزئيا)بالنظر لطبيعة التكنولوجيا غري اٌملتنافس عليها و لكن 

تعتقد هذه النامذج أن القطاع ) ن االستفادة منها دون دفع مقابلبإمكان اآلخري(
اخلاص يف إطار اقتصاد السوق غالبا ما جيد صعوبة االستفادة من اخرتاعاته (تلقي 
عوائد خاصة) حتى و إن استفاد املجتمع منها بشكل كبري (العائد االجتامعي) بسبب 

اخلارجية االجيابية و السلبية التي تنطوي عليها، هذا سيجعل قطاع التأثريات 
اجتامعيا.  مما هو أمثيل R&Dاألبحاث اخلاص ينخرط (ٌينفق) بشكل أقل يف أنشطة 

ربام هذا هو األساس املنطقي الذي ٌيربر رضورة تدخل احلكومة باالنخراط أيضا يف 
تتميز  R&Dرات اجلديدة يف التكنولوجيا ألن االستثام وتبني سياسات R&Dعملية 

ألنشطة البحث  وحد أدنىبدرجة عالية من عدم اليقني، تكاليف جد مرتفعة 



       االقتصادياذج النمو    772
 

 

هذه األسباب ربام ٌتؤدي لنقص استثامرات الرشكات اخلاصة يف مثل تلك  ...والتطوير
 األنشطة.

، R&Dعرب ثالث طرق: االنفاق احلكومي عىل  R&Dٌتشجع احلكومة أنشطة             
 . وبراءات االخرتاعافز الرضيبية احلكومية احلو

للحكومة أن تنخرط مبارشة يف االستثامر يف قطاع  ٌيمكن R&D عىل االنفاق
) من خالل تشجيع أنشطة البحث يف املرافق احلكومية R&Dاألبحاث (زيادة حجم 

 وحتسني عملياتمن أجل إحداث التقدم التقني عرب حتسني مهارات القوى العاملة 
يف هناية املطاف إجيابا عىل القدرة التنافسية. عىل سبيل املثال، يتم  والتي ٌتؤثرج، اإلنتا

توليد العديد من االبتكارات التكنولوجية يف املعامل احلكومية بام يف ذلك الطاقة 
 . والكمبيوتر االلكرتوينالنووية، الطائرات النفاثة 

 والباحثني اخلواصات البحثية ٌيمكن للحكومة أيضا تقديم منح للجامع             
للبحوث. يف  واملعاهد الوطنيةاملؤسسات كللقيام بالبحوث األساسية عرب وكاالت 

 واقع األمر، ٌتدرك احلكومات أن اجلامعات البحثية ٌيمكن أن تكون مصدرا هاما
شوستس عىل سبيل املثال، استفادت والية ماسات: للنمو االقتصادي يف مناطق معينة

، معهد Harvardبشكل اجيايب من وجود أفضل اجلامعات البحثية فيها مثل  األمريكية
انشاء  وباملثل تم، Brandeis، بوسطن وMIT ،(Tuftsماساتشوستس للتكنولوجيا (
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، كام ازدهر مركز اهلند للتكنولوجيا الفائقة Stanfordبجوار جامعة  Siliconوادي 
High Tech Hub )Bangalore (دي للعلوم. جانب املعهد اهلنب 

إعانات مبارشة للجامعات البحثية، أيضا ٌتقدم حكومات البلدان املتقدمة                
األخرية زاد األوروبيون دعمهم للجامعات البحثية ٌمدركني الفوائد  ويف السنوات

املدعوم من  R&Dالتي حتققت يف الواليات املتحدة. من املهم أن نضع يف االعتبار أن 
ة هو استثامر طويل األجل هيدف لتحسني مستوى املعيشة لسنوات عديدة قبل احلكوم

عىل سبيل املثال، جاءت أساسيات : املردود الرسيعيف املستقبل بدال من االستثامر ذو 
أن االنرتنت مل ٌيستخدم بشكل  والسبعينات رغمفرتة الستينات االنرتنت من أبحاث 

 واسع إال يف التسعينات. 
أكثر كفاءة من عموما تكون الرشكات اخلاصة   R&D عىل ةالرضيبي الحوافز

و  ٌيمكن استخدامه بشكل فوري يف تطوير منتجات عميل R&Dاحلكومة يف إنتاج 
عرب توفري جمموعة  R&Dٌيمكن للحكومة تشجيع عمليات ، لذا تقنيات جديدة

ت متنوعة من احلوافز كتوفري رأس املال الالزم، الدعم التقني، قروض ذات معدال
فائدة منخفضة، حوافز رضيبية و خصومات و إعفاءات مجركية عىل السلع الوسيطية 
تستفيد منها الرشكات اخلاصة هبدف البحث بدال من أن حتمل احلكومة عىل عاتقها 

التي من شأهنا أن ٌتساعد عىل حتسني كفاءة إنتاج ( R&Dأعباء اإلنفاق املبارش عىل 
تم تطبيق االعفاءات الرضيبية األمريكية عىل قروض . عىل سبيل املثال، )التكنولوجيا
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R&D  وقد جدد، 1981ألول مرة بموجب قانون االنتعاش االقتصادي عام 
رات بحيث ٌيمكن للرشكات اٌملؤهلة م ةنغرس األمريكي هذه االعفاءات عدالكو

من نفقاهتا البحثية عىل املبلغ  % 20خصم بللحصول عىل القروض االستفادة 
 دده االنفاق الزمني خالل فرتة األساس. األسايس ٌحي 

ُتقدم مجيع االقتصاديات املتقدمة تقريبا شكال من أشكال احلوافز الرضيبية لـ              
R&D  100السامح للرشكات بخصم عرب شكل القروض الرضيبية  تتعدىوالتي% 

، وهناك الدخل يف حساب رضائبها املستحقةعىل نفقاهتا البحثية من  وأحيانا أكثر
واملعدات أخرى تسمح للرشكات االستفادة من ختفيض فاتورة اآلالت  حوافز

 يف قطاع األبحاث.  اٌملستخدمة
وهي طريقة أخرى ملواجهة مشكل عدم استبعاد التكنولوجيا  هناك االخرتاع براءات

 يوفرحقوق امللكية الفكرية للمخرتعني عرب نظام براءات االخرتاع الذي  بمنح
 وبيعها لآلخرينحلق الوحيد يف استخدام حقوق الرتخيص أو صنعها لمخرتع ال

عىل سبيل ٌيمكن لرشكة األدوية : رب عرشين عاماخالل فرتة زمنية حمددة عادة ما تق
حصلت عىل براءة اخرتاع دواء خمفض للكولسرتول مقاضاة أي شخص ٌحياول املثال 

ٌتساعد حقوق امللكية  الزمن.نها لعقود من إنتاج هذا الدواء دون احلصول عىل إذن م
التي تقوم هبا يف قطاع  وتعويض االستثامراتهذه الرشكات عىل جني أرباح أعىل 

R&D  أيضا عىل االستثامر يف  آخرينوُتشجعR&D عىل سبيل املثال، انفقت .
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أو  Lipitor كـالرشكات العاملة يف صناعة األدوية ماليري الدوالرات لتطوير عقاقري 
Tamiflu وجنت خالهلاا تتمتع باحلق احلرصي يف انتاجها لسنوات عديدة ألهن 

 أرباحا طائلة. 
ٌيعترب تصميم نظام براءة االخرتاع فًعال أمرا بالغ األمهية: من جانب، قد ٌيؤدي             

ا إلبطاء التقدم التكنولوجي، جد ولفرتات طويلةمنح براءات اخرتاع بحرية كبرية 
ظة براءة االخرتاع مشاركة معارفهم أو فرض أسعار باهاملمكن أن يرفض حاملو ف

زايد يف السنوات األخرية من هناك قلق مت، لذا بشكل تعسفي لرتخيص استخدامها
لون الذين يشرتون براءات االخرتاع ثم ٌحياو "ٌمتَصيدي براءة االخرتاع" ظهور

شاهبة. من رشكات تسعى لتطوير أو استخدام تقنيات مٌ استغالل املدفوعات الكبرية ل
ب انفاذ حق براءات االخرتاع أو مل ٌمتنح براءات اخرتاع ألنواع جانب آخر، إذا َصعٌ 

 وانخفاض حجممعينة من االخرتاعات قد يكون هذا ُمثبطا للقيام باألبحاث 
مع اآلخرين يف  هأفكارقد ال يرغب املخرتع مشاركة  بليف املقا، R&Dاالستثامرات يف 

عىل سبيل : ا ٌيعرقل التقدم التكنولوجير ماملتاحة للجمهوطلبات براءات االخرتاع 
ابقاء صيغة صودا اخلاصة هبا رسية بدل الكشف  Coca Colaاملثال، اختارت رشكة 

عنها يف طلب براءة االخرتاع ألهنا تعتقد أن حقوق براءة االخرتاع اخلاصة هبا ستكون 
 كافية ملنع املنافسني من نسخ الوصفة.
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عرب سياسات التعليم خصوصا قطاع  R&Dم يدعتا، ٌيمكن للحكومة أخري           
تدريب عالية  وتبني برامجأنشطة البحث،  وانخراطه يف وحتسني كفاءتهالتعليم العايل 

إنتاج رئيسية يف قطاع  واملهندسني كُمدخالتاملستوى لتكوين نخبة من العلامء 
 ام تدعيه نظريات النمو احلديثة.التي ُمتثل مصدرا رئيسيا للنمو االقتصادي ك األبحاث

اذج النمو الشومبرتي .6  حدود 

ن اجليل الثاين تشمل شومبرتية لنامذج النمو الداخيل مقدم هذا الفصل نسخة            
خالق تضمن أن حتل املنتجات أو اآلالت اجلديدة حمل النامذج  عىل عملية تدمري

 اليني.اجلديدة حمل املنتجني احل وحتل الرشكاتالقديمة 
نوعية املنتجات  مستمرن بشكل النموذج بإظهار ابتكارات حتس يتميز هذا           

وصف النمو االقتصادي الذي ينبثق عن هذه العملية من  والتقنيات وبالتايل ٌيصبح
نواح كثرية أكثر واقعية مقارنة بنامذج توسيع األصناف. عىل وجه اخلصوص، ال 

 عىل ٌظهور منتجات أو آالت جديدة ٌمكملة ينطوي التقدم التكنولوجي دائام
تبدلون للمنتجات احلالية، بل يتجسد غالبا يف ظهور منتجني ذوي جودة عالية يس

يعني هذا وجود حافز قوي  Arrowتأثري االستبدال لـ وفق و، املنتجني احلاليني
ل حمل للوافدين اجلدد لالنخراط يف األبحاث ألن املنتجات اجلديدة عالية اجلودة ستح

اهلادفة لتحسني  R&Dاملنتجات احلالية، و يف إطار االقتصاد الالمركزي تكون جهود 
النوعية مرتفعة جدا بسبب احلافز الساعي وراء احلصول عىل االيرادات االحتكارية 
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لنمو اعملية التدمري اخلالق ٌحمرك  ُتصبحبذلك ألصحاب املناصب احلالية، و 
 االقتصادي. 

ون مفيدا إظهار بعض االختالفات املوجودة بني نامذج النمو الشومبرتي قد يك            
: صحيح أن البنية الرياضية هلذا وتوسيع األصنافالداخيل اجليل األول  ونامذج النمو

ٌمركزة ٌتشبه اقتصادا من نوع  ويف نسخة تتشابه مع نامذج توسيع األصناف النموذج
AKمن األفكار اجلديدة التي جعلت  ادعد ن نامذج النمو الشومبرتي أدرجت، إال أ

سابقاهتا. بداللة نامذج النمو الداخيل  وواقعية منوصف النمو االقتصادي أكثر ثراءا 
وتراكم  وٌيعترب االدخاررتاكم املعرفة كنتيجة عرضية لرتاكم رأس املال تاجليل األول، 

من ، واالبتكار وليس االبداع) مفتاح النمو االقتصادي والبرشياملال (املادي  رأس
خلق أصناف بنمو اإلنتاجية ار االبتك يقود توسيع األصناف وبداللة نامذججانب آخر 

حتسني نوعيتها. مقارنة بنامذج النمو الداخيل  وليس بالرضورةجديدة من املنتجات 
اجليل األول، تتمتع نامذج النمو الداخيل اجليل الثاين بقدرهتا عىل تقديم حتليل مقنع 

نامذج أصناف  ومقارنة مع، تكار مع النمو عىل املدى الطويلتفاعل االب حول كيفية
والعامل  ودوران الرشكاتروج ٌيظهر النموذج الشومبرتي أدوارا هامة خل املنتجات

مع عدد متزايد من الدراسات احلديثة التي ٌتبني أمهية تنقل أسواق املنتجات  تتفق
 من احلدود التكنولوجية.  أساسية لتعزيز النمو بالقرب والعمل كعنارص
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من األفكار الرئيسية اٌملنشقة عن النظرية الشومبرتية أن النمو يتأتى يف ظل            
ح االحتكاري بٌتدمر عملية التدمري اخلالق الر تضارب حمتمل يف املصالح، حيث

 امية ريعا ٌيثري احتامل ٌظهور سياسات تشوهيية كوسيلة حلألصحاب املراكز احلالية م
بل تذهب هذه النامذج أبعد من ذلك ألن عملية التدمري ، أصحاب املناصب احلالية

اخلالق ختلق بشكل طبيعي قضايا االقتصاد السيايس ٌتعد يف مركز فهم األسباب 
حول الطبيعة الداخلية للتكنولوجيا  وٌتوفر تصوراتالرئيسية للنمو االقتصادي 

 لوجي. اجتاه التغري التكنو واٌملقاومة املحتملة
أن النموذج الشومبرتي خال من املشاكل، بل ٌيواجه عددا من هذا  ال يعني             

املستقبل. لقد ناقشنا بالفعل  وحتديا يفأوجه القصور ُيشكل معاجلتها جماال مهام 
مشكلة تأثريات احلجم عىل النمو، لكننا ناقشنا أيضا إمكانية حل هذه الصعوبة يف 

. هناك وآخرون )Aghion and Howitt )1998بفضل عمل النموذج الشومبرتي 
صعوبة أخرى ٌتواجه النموذج تتمثل يف غياب نمذجة رأس املال و التي أثبتت 

أمهيتها البالغة كمصدر  )Jorgensen 1995, Young 1995(دراسات حماسبة النمو 
 للنمو االقتصادي. مشكلة أخرى ٌتواجه هذه النظرية هي افرتاض كامل األسواق

مال تتميز تعتمد عىل أسواق رأس  R&Dغري واقعي، ألن رشكات  والذي يبدواملالية 
 عىل فعالية نشاطاهتا البحثية.  وبدورها ٌتؤثربدرجات متفاوتة من الكامل عرب البلدان 
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حدى أوجه القصور األخرى تتمثل يف وجود تباين مهم بني هذه النامذج إ           
 ودوران الدخولنمو اإلنتاجية من التدمري اخلالق يتأتى أن : تتوقع النامذج والبيانات

 يتأتى نمو اإلنتاجية من الرشكات احلاليةالواقعية لبيانات ا، لكن وفق R&Dيف جمال 
وٌتوفر يستدعي األمر رضورة تطوير نامذج أكثر توسعا تتوافق مع هذه األنامط لذا 

. من جانب آخر، تفرتض النامذج أكثر ثراءا لتحليل التنظيم الصناعي لالبتكار إطارا
رشكة واحدة ٌتوفر املنتجات بالكامل  وأن هناكالشومبرتية ثبات اهلامش االحتكاري 

يف السوق، كام أن االبتكار ذو طبيعة جذرية تستبدل بالكامل النسخ السابقة 
للمنتجات، لكن الواقع العميل ُيشري لوجود منافسة بني العديد من الرشكات التي 

 االبتكار قد يكون جذريا أو تدرجيا.  وأن هذايف االبتكار ٌتشارك 
أخريا، قضية أخرى تتمثل يف مسألة التقارب حيث يتوقع النموذج حدوث            

تباعد مستمر يف مستويات الدخل عرب البلدان التي ختتلف يف مستويات انخراطها يف 
ال من أشكال تقارب ٌيظهر النموذج الشومبرتي شك لكن يف املقابل، R&Dأنشطة 

، )1993,1997( Quahو)Durlauf and Johnson )1995النوادي بام يتوافق مع أدلة 
حيث تدعي النظرية الشومبرتية أن التقارب حيدث من خالل اإلنتاجية عن طريق نقل 

 تراكم رأس املال. خاللومن التكنولوجيا 
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االبتكار التي رأيناها حلد اآلن، تم الرتكيز عىل نوع واحد فقط ب دفوعيف نامذج النمو امل 
من التكنولوجيا حتدث بنفس الوترية يف كل قطاع إنتاج السلع الوسيطية: حتى بوجود 

، زيادة اإلنتاجية الكليةيف دور ال، إال أهنا تلعب مجيعها نفس أنواع متعددة من اآلالت
زيادة اإلنتاجية الكلية للعوامل أهنا تم صياغة التقدم التكنولوجي  بعبارة أخرى
 . والقطاعات املختلفةعوامل اإلنتاج  وحمايدة اجتاه

عي لسببني مع ذلك، بالنسبة لعديد التطبيقات العملية هذا االفرتاض غري واق            
 "غري حمايد"رئيسيني: أوال، غالبا ما يكون التغري التكنولوجي يف املامرسة العملية 

فقط  ،االقتصاديني أكثر من غريهم وبعض األعوانحيث ٌيفيد بعض عوامل اإلنتاج 
يتم جتاهل هذا  Cobb-Douglasحال دالة اإلنتاج من نوع يف حاالت خاصة كام هو 
يل املثال، هناك دليل قوي عىل حتيز التقدم التكنولوجي اجتاه النوع من التحيز. عىل سب
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باملثل، ٌتشري  بشكل كبري منذ الثامنينات. والذي تسارعاملهارات خالل القرن املايض 
يف االقتصاديات الكربى  ورأس املالحقيقة ثبات (تقريبا) حصص اإلنتاج من العاملة 

ل إىل العمل بشكل مستمر أن التغري كالواليات املتحدة مقابل تزايد نسبة رأس املا
التقني يأخذ شكل اٌملوسع للعاملة. عالوة عىل ذلك، ٌتظهر دراسات عىل مستوى 

لقطاعات بشكل كبري بني القطاعات حيث نجد بعض ا R&Dالصناعة اختالف كثافة 
حدى التفسريات املقنعة هلذا االختالف بني القطاعات تتمثل إأكثر ابتكارا من غريها. 

يكون جمديا من ناحية بقاء العوامل األخرى عىل حاهلا، جم هذه القطاعات: مع يف ح
جيد نفسه يف سوق كبري، قطاع كبري ألن اٌملبتكر الناجح  االبتكار يفالقيام بالربحية 

ا نحو يميل التغري التكنولوجي للتوجه أكثر فأكثر نحو القطاعات الكبرية منه ذلكل
 دراسة سبب حتيز التغري التكنولوجي اجتاه عوامل أو عتربيٌ الصغرية. يف هذا اإلطار، 

اآلثار  وأيضا لتوضيحقطاعات معينة أمرا ٌمهام لفهم طبيعة التكنولوجيا الداخلية 
عات التي تتبنى أو ٌتعارض التكنولوجيا امللتغري التكنولوجي التي ٌحتدد اجلالتوزيعية 

تغري التكنولوجي قد حيجب اجلديدة. ثانيا، اختصار التحليل عىل نوع واحد من ال
 طبيعة التغري التكنولوجي داخليا.  التي ٌحتدداآلثار املختلفة للمنافسة 

غرض هذا الفصل هو بناء نظرية الجتاه التغري التكنولوجي عرب توسيع نامذج            
التكنولوجي اٌملوجه الذي يعمل عىل تدخيل اجتاه  والنظر للتغريالفصلني السابقني 

. حقيقة، ال تعمل نامذج واعتامدهااجلديدة التي تم تطويرها  التكنولوجيا وانحياز
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التغري التكنولوجي اٌملوجه عىل توليد رؤى جديدة حول طبيعة التقدم التكنولوجي 
 .  وعرب التاريخالداخيل فحسب، بل ٌمتكننا من تفسري تطور التكنولوجيا احلديثة 

ه النظرية اجلديدة أهنا ٌتسلط الضوء عىل حمددات حدى االسهامات الرئيسية هلذإ           
 )تعمل يف إطارها البلدان(أي ظرف اقتصادي  ودراسة حتتعدم املساواة يف األجور، 

 ٌيمكن تطوير التكنولوجيا من قبل الرشكات الساعية وراء الربح. 
 Daronتم تطوير نموذج التغري التكنولوجي اٌملوجه استنادا لسلسلة أعامل             

Acemoglu )1998,2002,2007( هبدف تفسري الفروق اهلائلة يف مستويات 1وآخرون
لقوى العاملة اهارة مر الرابط املوجود بني ٌمكونات الدخل عرب البلدان من خالل إظها

): لدى املبتكرين حافز قوي لتوجيه واإلنتاجية (ومنحة املهارة وتراكم املعرفة
الت الوفرية نسبيا خصوصا ٌمكون مهارة ل اٌملدخجهودهم نحو التقنيات التي ُتكم

 لقوى العاملة.       ا
 
 
 
 
 

                                                 
 ).2005( Gancia and Zilibotti و )Acemoglu and Zilibotti )2003 :كذلكأنظر   - 1
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 وجه (املتحيز)أهمية التغ التكنولوجي املٌ  .1

 لرؤية األمهية املحتملة للتغري التكنولوجي املتحيز، نذكر عددا من احلقائق:            
 غريالت"ما ٌيسمى هو عىل وجود تغري تكنولوجي ٌموجه  مثالربام أهم  -1

الذي يلعب دورا هاما يف حتليل التغري احلديث يف  "التكنولوجي املتحيز للمهارات
الساعات املشتغلة من قبل العامل ذوي  )13. 1(هيكل األجور. ٌيظهر الشكل 

الشهادات اجلامعية يف االقتصاد األمريكي (اخلط األزرق)، حيث عرفت حصة هذه 
بحلول عام  % 50ألكثر من  1963ل) عام (من إمجايل العام % 20الفئة ارتفاعا من 

 Collegeمنحة أجور الكلية أو منحة املهارة "يرسم الشكل مقياس  يف املقابل، 2012

wage premium" املبلغ الزائد الذي حيصل عليه خرجيو اجلامعة مقارنة بغري  يأ
يف  % 50اخلرجيني بعد التحكم يف عنرص اخلربة و نوع اجلنس: بلغت هذه املنحة حوايل 

بعد ذلك بشكل حاد عام إىل أوائل الثامنينات، لكنها ارتفعت  1963الفرتة ما بني 
رغم تزايد عرض خرجيي اجلامعات و، تقريبا % 100ذروهتا عند لتصل ل 2012

حدى إ 2.بشكل حاد أيضا (عكس ما هو متوقع) تبرسعة إال أن منحة األجور تزايد
التكنولوجيا احلديثة خالل فرتة ما بعد  حتيز التفسريات املعيارية هلذا النمط تتمثل يف

 ملهارات.اجتاه ااحلرب 

                                                 
ن لإلحالل غري الكامل، فإن زيادة العرض النسبي قابال وغري املاهرينن (خرجيي اجلامعات) إذا كان العامل املاهري - 2

  للمهارات دون تغيريات تعويضية متحيزة للمهارات يف الطلب سيؤدي خلفض منحة املهارة.
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  النسبي لخريجي الجامعات مقابل منحة املهارة. ). املعروض13. 1الشكل (

طريقة جيدة لفهم ديناميكيات  )Katz and Murphy )1992ٌتقدم دراسة            
منحة املهارة: ليكن collLو hsLخرجيي اجلامعات و خرجيي  نوعي عنرص العمل)

املدارس الثانوية). ٌيعطى إمجايل رأس املال البرشي الذي يدخل عملية اإلنتاج 
 :CESبمواصفات 

    1/

coll coll hs hsH A L A L
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ادة فض ناجتهم احلدي، بينام ٌتؤدي زيؤدي زيادة معروض خرجيي اجلامعات خليٌ            
ٌمعامل التكنولوجيا collA لزيادة ناجتهم احلدي. ُيظهرMurphy and Katz 

بمرونة إحالل ٌتقارب )1992( 1.4  نمو، ٌيمكن ملعدل /coll hsA A الثابت
 طور املالحظة يفجنبا إىل جنب مع الت "تغيًريا تقنيا متحيًزا للمهارات"اٌملسمى 

 /coll hsL L فرس السلسلة الزمنية ملنحة املهارة. يٌ أن   
 ية لتطور التغري التكنولوجي:يتم تعزيز هذا االستنتاج بالنظر للعملية التارخي -2

عكس التطورات التي حدثت خالل العقود املاضية، يبدو أن التغري التكنولوجي 
تم أين "Unskilled Biasغري املهارات "متحيزا لـ  كان 19و 18خالل القرنني الـ 

بأجزاء قابلة للتبديل. بدأ إنتاج السلع  وبعد ذلكاستبدال املحل احلريف باملصنع 
رات قليلة نسبيا، اٌملصنعة سابقا من قبل احلرفيني املهرة بمصانع ٌتوظف عامال ذوي مها

 3ب عىل العاملة املاهرة.ما قلل الطلحيث تم تبسيط عدد من املهام املعقدة سابقا 
مثال آخر ٌيظهر التأثريات املحتملة لظروف سوق العمل عىل التغري  -3

القرن املايض، تزايد عدد البطالة  وأوائل سبعيناتالتكنولوجي. بداية من ستينات 
وخالل عدد من البلدان األوروبية، لبشكل رسيع يف الدخل الوطني  وحصة العاملة

                                                 
لساعات، أوال يف مجال األسلحة النارية، ثم ا"هذه العملية عىل النحو التايل: ) Mokyr )137: 1990 ٌيلخص - 3

املضخات، األقفال، آالت الحصاد امليكانيكية، آالت الكتابة، آالت الخياطة ويف النهاية املحركات والدراجات... 

أثبتت تقنية األجزاء القابلة للتبديل أنها متفوقة واستبدلت الحرفي املهرة الذين يعملون بالنقش 

  . "والطابور
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التزايد لكن يف املقابل بدأت حصة العاملة تنخفض بشكل  واصلت البطالة الثامنينات
 Blanchardٌيفرس  .ون املستوى األويلمن البلدان انخفضت إىل ما د ويف عددحاد 

واملرحلة املرحلة األوىل كردة فعل هذه االقتصاديات عىل رفع أجور العامل  )1997(
 ملال. كنتيجة حمتملة للتغري التكنولوجي اٌملتحيز لرأس ا الثانية

إجابات حمتملة حول هذه  ٌيمكن إلطار التغري التكنولوجي املوجه أن ٌيوفر           
الرئيسية أن حوافز الربح ال ُتؤثر فقط عىل مقدار التغري  وتتمثل الفكرة، احلقائق

التكنولوجي بل أيضا عىل اجتاهه. قبل تقديم نامذج مفصلة، نبدأ بتقديم حجج أساسية 
 ىل فهم هذه املسألة. ٌتساعدنا كثريا ع

ختيل اقتصادا ما بعاميل إنتاج خمتلفني            Hو L  وغري املاهرة(العاملة املاهرة( 
. نعامالن الهذامن التكنولوجيا ٌيمكنها أن ٌتكمل (أو ٌتوسع) إحدى  نونوعان خمتلفا

لوجيا اٌملوسعة لـعندما تكون ربحية التكنو Hأكرب من التكنولوجيا اٌملوسعة لـ L 
نتوقع أن تعمل الرشكات الساعية وراء تعظيم األرباح عىل تطوير التكنولوجيا األوىل، 

 السؤالهذا جواب لنسبية للتكنولوجيات املختلفة؟ لكن ما الذي ٌحيدد الربحية ا
تأثريان  ٌيشكل: لخص اجلانب االقتصادي لنامذج التغري التكنولوجي اٌملوجهيٌ 

 متناقضان حمتمالن الربحية النسبية لألنواع املختلفة من التقنيات:
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 أسعار تتحدد العائدات النسبية لتطوير تقنيات جديدة بناءا عىل :تأث السعر .1
وجيا ٌتنتج سلعا لهناك حافز قوي لتطوير تكنولذا منتجات هذه اٌملدخالت، 

 ما يعني تطوير تكنولوجيا ٌموجهة أكثر نحو العامل األقل وفرة. بأسعار مرتفعة، 
ا ق تكنولوجيات تتميز بسوق أكرب، ميكون مربحا تطبي :تأث حجم السوق .2

 يعني تطوير تكنولوجيا ٌموجهة أكثر نحو العامل األكثر وفرة.      
يكون قويا بام فيه الكفاية تأثري حجم السوق  هذا النموذج أنحدى نتائج إ           

ظروف عامة حلد ما تتحقق  ظلويف ، سعر كام سنراه الحقاليتفوق عىل تأثري ال
 ن: ان التاليتاالنتيجت

زيادة العرض النسبي لعامل ما ٌحيفز التغري  التحيز التواز الضعيف (نسبيا): -
 التكنولوجي اٌملتحيز اجتاه هذا العامل.

إذا كانت مرونة اإلحالل بني العوامل كبرية  واز القوي (نسبيا):التحيز الت -
زيادة العرض النسبي لعامل ما بشكل كاف التحيز القوي  ُحيفزبام فيه الكفاية، 

للتغري التكنولوجي اجتاه هذا العامل بحيث ُيصبح ميل منحنى الطلب النسبي 
 عىل التكنولوجيا الداخلية تصاعديا (موجبا).

 لتفسري هذه املفاهيم، نفرتض أن منحنى الطلب النسبي يأخذ شكل           
  / / ,H Lw w D H L Aمع /H Lw wالسعر النسبي لـ Hبالنسبة لـ L، 
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 /H Lالعرض النسبي لـ Hبالنسبة لـ Lو A عنرص التكنولوجيا الذي يأخذ
 بعدا واحدا اآلن للتبسيط.

يكون            Aمتحيزا لـ Hإذا كان Dمتزايدا يف Aكلام كان : A مرتفعا
يزيد الطلب النسبي عىل العامل Hٌتشري نظرية االقتصاد اجلزئي أن . D دائام

متناقص يف /H L ،التوازن بسلوك ويتعلق حتيز Aمع تغري /H L وعليه
كتابة ٌيمكننا /A H Lنفرتض أن . Aٌمتحيزة لـ Hيكونو  / ,D H L A 

متزايدا يف A ،بأن تكونالتوازين الضعيف  ويتعلق التحيز /A H L متزايدة أو
متناقصة يف /H L. 

يعني التحيز التوازين القوي أن               /A H Lتستجيب بشكل كاف لزيادة 
 /H L لعرض الكيلا مجايل لتغريإلالتأثري ا ينعكسحيث /H L زيادةشكل يف 

 /H Lw w.ليكن منحنى الطلب النسبي عىل التكنولوجيا الداخلية: 
     / / , / /H Lw w D H L A H L D H L   

يعني أنفإن التحيز التوازين القوي             Dج التحيز . يف البداية، تبدو نتائمتزايد
، مع ذلك ُتصبح سهلة االستخدام بمجرد فهم منطق التغري والقوي مفاجئةالضعيف 

 التكنولوجي اٌملوجه.  
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  وذج توسيع األصناف للتغ التكنولوجي املٌوجه .2

من أجل بناء نظرية الجتاه التغري التكنولوجي، تتمثل اخلطوة األوىل يف إدراج            
أما اخلطوة الثانية تتمثل  ،النموذج (نموذج متعدد القطاعات) املزيد من القطاعات يف

يف دراسة احلوافز االقتصادية وراء تطوير تكنولوجيا ٌمكملة لعامل إنتاج أو قطاع 
 عىل فهم حمددات شكل التكنولوجيا.   والتي ٌتساعدنامعني 

التكنولوجي  للتغري)Acemoglu )1998,2002يف هذا القسم، يتم تقديم نموذج             
اٌملوجه يعمل عىل توسيع نموذج أصناف املدخالت للتغري التكنولوجي الداخيل 

) كام Romer 1987معدات املخترب إلمكانيات االبتكار (نموذج  وباألخص نموذج
 4رأيناه يف الفصل احلادي عرش.

  . األسس 1.2

ملة ماهرةننظر القتصاد ٌمغلق يضم عاميل إنتاج بعرض ثابت: يد عا             H و يد
عاملة غري ماهرة L، و أرسة نموذجية بتفضيالت من نوعCRRA: 

(13. 1)                                        1

0

1
1

ttC dt






 


   
حيث            0 امليزانية لنحصل عىل صيغة معدل  . يتم تعظيم املنفعة حتت قيد

 ):Euler (معادلةنمو االستهالك 
                                                 

ىل حقيقة عدم اعتامد الناتج عىل التأثريات اخلارجية (االنتشارية) الضوء ع "معدات املخترب"ُيسلط توصيف  -  4
 التكنولوجية.
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(13. 2)                                  1C r
C




 
  

حيث r.سعر الفائدة 
هناك قطاع الناتج النهائي يتكون من عدد كبري من الرشكات املتامثلة ٌتنتج سلعة             

تكنولوجيا إنتاج ذات مرونة إحالل ثابتة يف إطار املنافسة الكاملة وفق ة ة متجانسهنائي
سلعة كثيفة العاملة-متاميزتني وبمزج سلعتني) CES(من نوع  LYوسلعة كثيفة 

املهارة HY : 

(13. 3)                                
1 1 1

L HY Y Y


  
 
   

  
 

 
حيث           LY الناتج الكيل للسلعة كثيفة العاملة (اٌملنتجة من قبل اليد العاملة غري

؛املاهرة) HY؛ ة من قبل اليد العاملة املاهرة)الناتج الكيل للسلعة كثيفة املهارة (اٌملنتج
املعلمة  0,  ٌحتدد مرونة اإلحالل بني السلعتني إلنتاج Y : إذا كانت

   ٌتصبح دالة اإلنتاج خطية، يف حالة 1  ُتصبح دالة اإلنتاج من نوع
Douglas-Cobbوعندما تكون ، 0  إحالل بني السلعتني و ٌتصبح ليس هناك

 إنتاج ذات املعامالت الثابتة. شكل دالة  عىل
ٌتستخدم السلعة النهائية لالستهالك            Cكمدخل يف إنتاج اآلالت ، X  أو

R&D كمدخل يف أنشطة  Zالقتصاد لقيد املورد الكيل من الشكل: ، و عليه خيضع ا 
(13. 4)                                       Y C X Z    
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ن يتم انتاجهام باستخدام ان السلعتااصية املميزة هلذا النموذج أن هتاآلن اخل           
تكنولوجيات خمتلفة: هناك عدد كبري من الرشكات ٌتنتج سلعة كثيفة العاملة LY 

وسيطية) ٌصممت خصيصا هلؤالء العامل سلع وآالت (تخدام عامل غري ماهرين باس
 بمستوى مهارة منخفضة، يف حني ٌينتج عدد آخر من الرشكات سلعة كثيفة املهارة

 HY سيط، من السلع الوسيطية: للتب وجمموعة متاميزةباستخدام عامل ماهرين
ٌمكملة للمهارة. يف  وبعضها اآلخرنفرتض أن بعض السلع الوسيطية ٌمكملة للعاملة 

 واملهارة عىلإطار املنافسة الكاملة، ٌتعطى تكنولوجيا إنتاج السلع كثيفة العاملة 
 الرتتيب:

(13. 5)                                        1

0

LN

L LY L x i di
   

(13. 6)                                       1

0

HN

H HY H x i di
   

حيث             Lx iمع) 0, Li N هي السلع الوسيطية اٌملكملة للعاملة غري(
املاهرة و اٌملستخدمة إلنتاج السلعة كثيفة العاملة LYو ،  Hx i مع) 0, Hi N( 

 هي السلع الوسيطية اٌملكملة للعاملة املاهرة و اٌملستخدمة إلنتاج السلعة كثيفة املهارة
 HY. يلتقط هذا االفرتاض الفكرة األساسية لنظرية التغري التكنولوجي اٌملوجه

تعمل عادة يف إطار تكنولوجيات (آالت) )HوL(ائلة بأن عوامل اإلنتاج املختلفةالق
خمتلفة و أن التكنولوجيا اجلديدة قد ٌتفيد (ٌتفضل) عامل إنتاج ما أكثر من غريه. عىل 
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سبيل املثال، ٌيشار عادة أن الكمبيوتر رفع إنتاجية العامل املاهرين أكثر مقارنة بغري 
 يف حني عمل إدراج خطوط التجميع عىل رفع إنتاجية العامل غري املاهرين.  املاهرين،

) 13. 6) و (13. 5رأينا يف نموذج توسيع األصناف، ٌتظهر دوال اإلنتاج (            
 وكميات السلعيف مدخالت اإلنتاج: ٌيؤدي مضاعفة العاملة ثابتة عوائد احلجم 

هر إمكانيات اإلنتاج يف االقتصاد عوائد الوسيطية معا ملضاعفة الناتج، لكن سٌتظ
حجم متزايدة بسبب املعرفة التكنولوجية ,L HN Nَدد بشكل داخيل  اهكام سنر التي ٌحتَ

يأخذ التقدم التكنولوجي شكل زيادة عدد السلع الوسيطية الحقا. ,L HN N :
ل غري املاهرين ٌيساويجمموع اآلالت املستخدمة من قبل العام LN بينام ٌيساوي ،

جمموع اآلالت املستخدمة من قبل العامل املاهرين HN ،ن جيب عىل املبتكر لكن اآل
واجب عليه تطويرها: إما أن يكون التغري التقني ٌموجها نحو اختاذ قرار أي تكنولوجيا 

العمل(زيادة LNأو ٌموجها نحو املهارة (زيادة( HN( . يف الواقع، ٌحتدد ربحية
احلالة املستقرة ٌتوجد  ويف توازنن بشكل داخيل اجتاه التغري التكنولوجي، االقطاع

 هناك نسبة ثابتة لعدد السلع الوسيطية املستخدمة من قبل كل عامل /H LN N ٌتفرس
 داخيل اجتاه املهارات (كام سنراه الحقا).التكنولوجيا حتيز أهنا مدى 

لتصميم  وبمجرد كشفها، R&Dالرشكات يف أنشطة  تنخرطيف قطاع األبحاث             
، مع العلم هناك عدد كبري من وتسويقهاأو خمطط آلة جديدة تبدأ عملية إنتاجها 

يف هذا القطاع. بمجرد تصميم آلة جديدة، حتصل  ودخول حر اٌملوردين املحتملني
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وعليه  "ٌحمتكرة للتكنولوجيا" وٌتصبح بذلكالرشكة الناجحة عىل براءة اخرتاع دائمة 
سوق السلع الوسيطية يف إطار املنافسة االحتكارية. بعد ذلك، يتم تأجري  يعمل

اآلالت ,L Hx xملنتجي السلعتني ,L HY Yأسعار وفق ,
L Hx xp p.  نفرتض أن كل

واحدة كل آلة بتكلفة حدية ٌتساوي وحدة  ويتم إنتاجاآلالت ٌهتتلك بعد االستخدام، 
 من السلعة النهائية.

ٌيفرتض اآلن أن حدود إمكانيات االبتكار التي ٌحتدد كيفية خلق األصناف            
 ن اآلالت تأخذ شكال مشاهبا لتوصيف معدات املخترب: اجلديدة م

(13. 7)                                       L L L

H H H

N Z
N Z










  

حيث           LZنفاق عىل اإلR&D  (بداللة الناتج النهائي) املٌوجه الكتشاف آلة
جديدة Lxو ، HZ االنفاق عىلR&D اٌملوجه الكتشاف آلة جديدة Hx . ٌعطى ي

 : R&Dإمجايل االنفاق عىل 
L HZ Z Z  
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  التوازن.  2. 2

توازن هذا االقتصاد باتباع نفس خطوات حتليل نموذج نقوم اآلن بوصف             
. يقوم منتج السلعة النهائية و منتجو السلع كثيفة 11اف يف الفصل توسيع األصن

العاملة و املهارة بتعظيم األرباح بأخذ سعر السلعة النهائية Ypنا، أسعار السلعت 
 ,L Hp pأسعار السلع الوسيطية ، ,

L Hx xp pو األجور ,L Hw w .كام هي معطاة 
ناتج السلعة النهائية برشاء السلعتيقوم من            ,L HY Yعند أسعار ,L Hp p 

 تعظيم األرباح التالية:  وٌيواجه مشكلة
 max L L H HY p Y p Y  

 سلعة النهائية يتصف بـ:ا يعني أن خط اإلنتاج األمثيل للم          

(13. 8)                               
1

H H

L L

p Y
p Y




 
  
 

 
ٌتساوي نسبة أسعار املدخالت الناتج احلدي لإلحالل، حيث ٌتساوي أن البد            

مرونة اإلحالل بني LYو HY قيمة 
 

ln /
ln /

H L

H L

Y Y
p p




 


 . 
لواحد عند كل االناتج النهائي كمرجع بجعل سعره ٌمساويا  بعد ذلك، ٌخيتار            

 5لواحد، أي:االسعر املثايل للسلعتني ٌمساويا ٌيعادل وضع مؤرش  وهو مانقطة زمنية، 
(13. 9)                                     1

1 1 1 1Y L Hp p p          
                                                 

  . Stiglitz-Dixit ويف إطار CES دالة إنتاجمؤرش سعر وفق  وتفسري معنىتحديد ل) Solow )10.Ch: 2000 أنظر - 5
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و السلعتنييعمل منتج             ,L HY Y ملعادلتني التاليتني: اعىل تعظيم األرباح وفق 

(13. 10)             
0

max
L

L

N

L L L Lx ip Y w L p x i di
    
  

  

(13. 11)             
0

max
H

H

N

H H H Hx ip Y w H p x i di
    
  

  
  6، نحصل عىل دالتي الطلب عىل اآلالت:ني املعادلتنيهتبداللة   

(13. 12)                           
 

1
1

L

L
L

x i

px i L
p

  
 
 
 

 

(13. 13)                          
 

1
1

H

H
H

x i

px i H
p

  
 
 
 

 

 من اآلالت: كلام ارتفعت أسعار املنتجات امزيد يستأجر منتجو السلعتني          
 ,L Hp pزاد حجم العوامل التكميلية اٌملستخدمة ,L Hتأجري  وانخفضت أسعار

اآلالت    ,
L Hx i x ip p . 

                                                 
الصفرية  وتتحقق األرباحتج احلدية املعتادة التي تتعادل أسعار عوامل اإلنتاج فيها مع النوا Euler نستخدم معادلة - 6

مع ,f L H:  

     
1 1

ff f x ip x i f p       
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كام أرشنا سابقا، ٌتساوي تكلفة إنتاج وحدة واحدة من أي سلعة وسيطية            
منتجو السلع الوسيطية بمستوى  وعليه خيتارالواحد (وحدة من السلعة النهائية)، 

مهارة ,f L H:الكمية التوازنية لتعظيم األرباح 
(13. 14)                           max

ff f fx ii p x i x i    
 ، يضع اٌملحتكرون نفس السعروالتكنولوجياالتناظري للطلب  وبالنظر للهيكل           

  ff xx ip p ما يعني أن كل السلع الوسيطية،  ولكل أنواععند كل نقطة زمنية
ٌحمتكر يضع هامش ربح فوق التكلفة احلدية 1/

fx
p ) و 13 .12. باستبداهلا يف (

  : املباعة) نجد كمية اآلالت 13 .13(

(13. 15)                         

   

1
2 1

1
2 1

L L

H H

x i p L

x i p H
















 

ٌتعطى األرباح االحتكارية ألي سلعة وسيطية ٌمستخدمة من قبل العاملة غري             
 الرتتيب: واملاهرة عىلاملاهرة 

(13. 16)                             1 / 1 1/ 11L Lp L          
(13. 17)                             1 / 1 1/ 11H Hp H          

الربحية النسبية لتكنولوجيا االبتكار  ُتعطى) 13. 17) و (13. 16من املعادلتني (           
 اٌملكلمة يف كال القطاعني:
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(13. 18)                             
1

1
H H

L L

p H
p L




 
  
 

 
 سلط هذه الصيغة الضوء عىل تأثريين رئيسيني الجتاه التغري التكنولوجي:تٌ            

العنرص .1 1/1/H Lp p  تأثري السعر "يلتقطeffect Price"بسبب تزايد 
 /H L مع /H Lp pكلام كان السعر النسبي : /H Lp pكان مرتفعا 
 /H L  حوافز أكرب الخرتاع التكنولوجيا املتحيزة لغري  وبالتايل هناكمرتفعا

املهارات (ٌمستبدلة للمهارات) عندما يكون حجم العاملة املاهرة H .كبريا
فضل تأثري يٌ ج نادرة نسبيا تكون أكثر تكلفة، التي ٌتنتج بعوامل إنتا وألن السلع

هناك حافز قوي لتطوير لذا  وجيا اٌملكملة للعوامل النادرةالسعر تلك التكنول
 7تكنولوجيات ٌتنتج سلعا باهظة الثمن.

العنرص .2 /H L تأثري حجم السوق "يلتقطeffect size Market" بسبب تزايد 
 /H L مع /H L (أو عوامل أخرى) تتمثل سوق التكنولوجيا يف العاملة :

زيادة معروض عامل إنتاج  وعليه ٌترتجمالتكنولوجيا،  وتعمل هبذهالتي تستخدم 
حافز  وبالتايل هناكما إىل حجم سوق أكرب هلذه التكنولوجيا اٌملكملة هلذا العامل، 

                                                 
عر النسبي هلذه السلعة مزيد من العاملة املاهرة املٌستخدمة يف إنتاج السلعة كثيفة املهارة، يكون السكلام كان هناك  - 7

 ن االبتكار مع زيادة العاملة املاهرة عرب تأثري السعر.تنخفض الربحية النسبية هلذين النوعني ملذا ٌمنخفضا 



وذج  Acemoglu      799التغ التكنولوجي الداخيل املوجه: 
 

 
 

عامل اإلنتاج األكثر قوي لتطوير تكنولوجيا جديدة تتناسب مع عدد العامل (
  8وفرة) املستخدمني هلا.

) 13 .6) و (13 .5)) يف املعادلتني (13 .15بدمج دوال الطلب (املعادلة (           
 نحصل عىل الناتج النهائي يف كل قطاع: 

(13. 19)                         
   

   

2 / 1 / 1

2 / 1 / 1

L L L

H H H

Y p N L

Y p N H

   

   





 

 




 

يف التكنولوجيا و العاملة، إىل جانب  الحظ أن ناتج كل قطاع هو دالة خطية           
اعتامدها عىل األسعار القطاعية Lpو Hpن وجود سعر مرتفع للناتج يزيد قيمة أل

ا ٌيشجع الرشكات عىل استخدام ية فقط مع بقاء تكلفتها ثابتة، مإنتاجية السلع الوسيط
 اجية العمل. املزيد منها و رفع إنت

اإلنتاج (األجور)  وأسعار عواملٌيمكننا اآلن حل أسعار النواتج النهائية            
 : ووفرة العواملكدوال تابعة حلالة التكنولوجيا 

)، نجد السعر النسبي للسلعة كثيفة 13. 8) يف املعادلة (13 .19بدمج املعادلة (           
 املهارة إىل كثيفة العاملة: 

                                                 
) أن الطلب النسبي عىل السلع الوسيطية املٌكملة للمهارات يزيد مع زيادة عدد العاملة املاهرة، 13. 13ٌتشري املعادلة ( - 8

 وعليه ترتفعاملٌكملة،  يتبع ذلك أن املزيد من حجم العاملة املاهرة ٌيؤدي لرفع حجم األرباح النسبية للسلع الوسيطية
 الربحية النسبية لكال نوعي االبتكار مع زيادة حجم العاملة املاهرة عرب تأثري حجم السوق.
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(13. 20)                             
 1

H H

L L

p N H
p N L






 

  
 

 
حيث              1 1 1     ٌمتثل مرونة اإلحالل بني عاميل اإلنتاج Lو  

 H راتمنحازة بدرجة عالية نحو املهاتكون التكنولوجيا  أن. ٌتشري هذه املعادلة 
 /H LN Nأو الكمية النسبية للعاملة املاهرة /H L كبرية يف إنتاج سلعة كثيفة

يكون سعرها  وبذلكيكون العرض النسبي للسلعة كثيفة املهارة كبريا عندما املهارة، 
 النسبي ٌمنخفضا.

رشط الدرجة األوىل وفق  عامالالقطاعني  ائية يف كالٌيوظف منتجو النواتج النه           
 (تعادل األجر مع الناتج احلدي للعمل يف كل قطاع):

 
 
1

1
L L L

H H H

w L Y p

w H Y p





 

 
 

 ٌيعطى األجر النسبي للعاملة املاهرة:            
H H H

L L L

w p YL
w H p Y

 
 ) لدينا: 13. 19من املعادلة (           

1
H H H

L L L

Y N pH
Y L N p


 

  
 

 
 : وعليه          
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1
1

H H H

L L L

w p N
w p N

 
  
 

 
ٌتشري أن منحة املهارة تكون مرتفعة إذا كان السعر النسبي للسلعة كثيفة املهارة             

 مرتفعا أو التكنولوجيا أكثر حتيزا للمهارة.
أو إنتاج هذا االقتصاد ) نجد السعر النسبي لعوامل 13 .20بدمج املعادلة (            

 : "منحة املهارة"

(13. 21)                         
1 1 1/

H H

L L

w NH
w L N




      
   

 
ٌتظهر هذه العالقة أن مرونة اإلحالل بني            Lو Hٌتساوي: 

 
 

ln /
ln /H L

H L
w w




 


 
الحظ أن منحة املهارة            /H Lw w زيادة العرض النسبي للمهارة معمتناقصة 

 /H Lحتيز التكنولوجيا نحو املهارات ومتزايدة مع /H LN N زيادة حجم :
خفض السعر النسبي للسلعة كثيفة ق ٌخيفض منحة املهارة عن طريالعاملة املاهرة 

 املهارة.
 التكنولوجيا أي ثبات النسبةمسار توازن اجياد  يهوة األخرية اخلط           

 /H LN Nرشكات  من وجودلكي يتحقق ذلك البد ، عىل طول مسار النمو املتوازن
 ٌمبتكرة يف كال قطاعي اآلالت.
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 R&Dكام رأينا يف نموذج توسيع األصناف، إذا ٌوجد دخول حر يف قطاع            
غري صفري عىل األبحاث نفاقوحجم إ 0fZ  عند كل نقطة زمنية، ٌيكتب رشط

 الدخول احلر: 
(13. 22)                                    1

1
L L

H H

V
V







 

مع            
 

0

t

r s ds

f fV d



  
 

  سعر التكنولوجيا اٌملوجهة لعامل ما 
 ,f L H نحصل  ار الهنائي من األرباح.احلالية املخصومة لتي القيمةوُتساوي

 التوازين يف كال القطاعني:  ومعدل الفائدةعىل العالقة بني قيمة سعر التكنولوجيا 
L

L

H
H

V
r

V
r












 

 ا يعني:    م           
1

1
H H H

L L L

V p H
V p L




 
   

 
 

 بية بام ٌيساوهيا نحصل عىل:باستبدال األسعار النس           

(13. 23)                       
1/ 1 1/

H H

L L

V N H
V N L
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باستخدام رشوط الدخول احلر نحصل عىل رشط توازن سوق التكنولوجيا يف            
 مسار النمو املتوازن:

(13. 24)                                 L L H HV V   
التحيز التوازين للتكنولوجيا اجتاه املهارات  جد) ن13 .23) يف (13 .24بدمج (           

 (نسبة التكنولوجيا يف مسار النمو املتوازن):

(13. 25)                                
1

H H

L L

N H
N L

 


           
    

 
حدود توى اإلنتاجية النسبية يتحدد وفق ) أن مس13. 25ٌتشري املعادلة (           

للعاملة. تلتقط هذه املعادلة أهم جوانب  والعرض النسبير إمكانيات االبتكا
 ن العاملة بمستويات مهارة خمتلفة هي بدائل كليةألاقتصاديات التكنولوجيا اٌملوجهة: 

 1  ،معروض عامل ما املزيد من االبتكار اٌملوجه نحو هذا العامل زيادة  ُحيفز
اٌملحدد ألنه مع 1 يف هذه احلالة،  –سٌيهيمن تأثري حجم السوق عىل تأثري السعر

العكس عندما وحيدث ، ٌمتحيزا نحو العامل األكثر وفرةيكون التغري التكنولوجي 
يكون 1  - يف هذه احلالة، ُهييمن تأثري السعر عىل تأثري حجم السوق و ٌيَفَضل

 وجي اٌملوجه نحو العامل األكثر ندرة. التغري التكنول
) إذا أدت زيادة مستوى Hٌيعترب التقدم التكنولوجي ٌمتحيزا للمهارة (لـ           

) واضح 13 .21التكنولوجيا لرفع الناتج احلدي النسبي للعاملة املاهرة. من املعادلة (
أن زيادة /H LN Nهو تقدم تكنولوجي ٌمتحيز للمهارات طاملا أن 1  حيدث :
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حيث ٌتؤدي زيادة "لضعيفحتيز املهارة التوازين ا"ما ٌيسمى  /H L لتحفيز التغري
 التقني اٌملتحيز للمهارة. 

سبية يف املدى الطويل عندما لآلثار املرتتبة عىل أسعار العوامل الناآلن ننظر             
) يف 13 .25ٌتصبح التكنولوجيا داخلية. باستبدال صيغة مستوى اإلنتاجية النسبية (

 ) نجد: 13. 21معادلة األجر النسبي (

(13. 26)                                
1 2

H H

L L

w H
w L

 


            
    

 
العالقة بني األجور  وة أن ميل منحنى الطلب عىل العاملٌتظهر هذه املعادلة أ           

للعاملة ٌيمكن أن يكون ٌموجبا أو سالبا نتيجة قوتني  والعرض النسبيالنسبية 
متعارضتني: من ناحية، وجود معروض كبري لعامل إنتاج ما ُيؤدي خلفض سعر اٌملنتج 

من ناحية  ا يرفع إنتاجيتهتحفيز حتيز التكنولوجيا لصاحله ماخلاص به، بينام ٌيؤدي ل
وجود إحاللية مرتفعة بني .أخرى Hو Lيا ضعيفا لزيادة يعني تأثريا سعر

إذا كان: وجود عالقة موجبةما يدل عىل املعروض النسبي  2  ، ٌؤدي زيادة ي
تحيز التكنولوجيا ا راجع للزيادة منحة املهارة و هذاملعروض النسبي للعاملة املاهرة 

نحو العامل األكثر وفرة طاملا أن تأثري حجم السوق قوي بام فيه الكفاية ليس فقط 
) بل للهيمنة أيضا عىل 13 .25للهيمنة عىل تأثري السعر عىل التغري التقني (أنظر املعادلة 
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لوجيا مستوى تكنوعند  وغري املاهرةتأثري اإلحالل أو العرض بني العاملة املاهرة 
 . "التحيز التوازين القوي اجتاه املهارات"ذه احلالة بـر هلاشيٌ  معطاة:

التغري التقني  كانٌتساعدنا هذه النتيجة للتأكيد عىل عدد من احلقائق: أوال،             
سنة املاضية بسبب النمو املستقر يف عرض العاملة املاهرة.  70ٌمتحيزا للمهارات خالل 

ثانيا يف حالة 2  املهارة يف االقتصاديات  وصعود منحة، ٌيمكننا تفسري هبوط
. يف السبعينات، كان هناك والثامنيناتالكربى كالواليات املتحدة خالل السبعينات 

ارتفاع كبري يف معروض العاملة املاهرة /H L أوليا يف  يتوقع النموذج ٌهبوطالذا
زيادةاملهارة (منحة  /H Lعمل عىل خفض أجر املهارة النسبي بسبب تأثري ت

العرض)، يتبع ذلك ارتفاعها بسبب التغري التقني اٌملتحيز للمهارات تبعا لزيادة 
املعروض النسبي للمهارات الذي يكون قويا بام فيه الكفاية ملواجهة تأثري العرض عىل 

التحيز للمهارات قويا بام فيه الكفاية إذا حتقق األجر النسبي (يكون 2 .(9   

                                                 
ثل اآللية الرئيسية ألدبيات التكنولوجيا املٌوجهة يف أن االبتكار يعمل عىل تغيري منحنى الطلب عىل املدخالت: مت -  9

العامل ألن سوق كون لدى املبتكرين حافز أكرب لتطوير تكنولوجيا ٌمكملة هلذا عندما تكون املدخالت أكثر وفرة نسبيا، ي
ا يزيد الطلب عليها. عىل هذا ؤدي لتحسني إنتاجية املٌدخالت متقنيات جديدة ستٌ  وعندما خيلقون، ابتكاراهتم أكرب

وهو ( واألجور الحقاد الطلب األساس، سٌتقلل زيادة املعروض من املدخالت أوال األجور ثم ٌحيفز االبتكار الذي يزي
  يتوافق مع األدلة الواقعية). ما
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معتاد، ٌيمكن اجياد معدل نمو االقتصاد عىل املدى الطويل  وكام هوأخريا            
باستخدام رشط الدخول احلر f fr  مع ,f L H) 13 .9. باستخدام( 

 10، نجد:Eulerمعادلة ق سعر الفائدة وف واستبداهلا يف) 13. 25) و (13. 20(
(13. 27)          

1/ 11 11 / 11 1 H LH L
       



           
 

 حتت القيود: 
         

1/ 11 11 / 11 H LH L
      
        

و                               
1/ 11 11 / 11 1 H LH L
       
         

ل الزمنيكام رأينا سابقا، ينخفض معدل النمو مع زيادة معدل التفضي              
زيادة مرونة اإلحالل الزمنية ويزيد مع 1/ومعدل الفائدة rٌ . متثل النقطة
خصائص تكنولوجيات اإلنتاج عىل ) النموومعدل سعر الفائدة (يف اعتامد األساسية 

)و بالتأكيد حيمل LوH(فضال عن وفرة العوامل) &DR(الناتج النهائي، اآلالت و 
 هذا النموذج خاصية تأثريات احلجم. 

 
 
 
 

                                                 
 . 14أنظر امللحق  - 10
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  وذج النمو الشومبرتي للتغ التكنولوجي املوجه .3

كتوسيع لنموذج النمو  )Acemoglu )2007يتم يف هذا اجلزء عرض نموذج            
أساسيني:  وٌيظهر ٌبعدين )Aghion and Howitt )1992لشومبرتي اٌملطور من قبل ا

أنه إذا  والذي ينصاألول هو نفسه تأثري احلجم رأيناه يف الفصلني السابقني  البعد
أمكن اخرتاع ٌنسخة ٌحمسنة لسلعة وسيطية ٌمستخدمة من قبل نوع معني من العاملة 

مزيد من سيكون هناك  العوامل األخرى عىل حاهلابقاء  مع املاهرة أو غري املاهرة)(
ستخدمها نوع العامل األكثر األرباح اٌملمكن جنيها عرب حتسني نوعية السلعة التي ي

و  اليد العاملة املاهرة أكثر وفرةكلام أصبح األفراد أكثر تعليام أصبحت  و عليه، وفرة
مها األفراد املتعلمني منتجات يستخدنولوجي أكثر حتيزا (توجها) نحو التقدم التك
 (املاهرين).

الثاين لتفسري تأثري حجم السوق أن التقدم التكنولوجي يف  وٌيشري البعد           
زين لذلك املنتجات املستخدمة من قبل نوع معني من العامل ترفع معدل األجر التوا

ايد ابتكارات بمجرد أن ٌيسبب التعليم املتزو، احلدية إنتاجيتهموترفع النوع من العامل 
ُموجهة أكثر نحو العاملة املاهرة فإهنا أيضا ترفع األجر النسبي للعامل املاهرين كام 

 أثبتناه يف القسم السابق.
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  . األسس 1.3

يتكون الناتج النهائي من سلعتني هنائيتني: سلعة مكثفة املهارة            HY وسلعة
العاملة مكثفة LY يتم إنتاجهام يف إطار سوق املنافسة الكاملة. كام رأينا سابقا، يتم

إنتاج السلعة املكثفة باملهارة باستخدام العاملة املهارة H مع سلسلة من املنتجات
الوسيطية املتخصصة  Hx i املكثفة بالعاملة باستخدام ، يف حني يتم إنتاج السلعة

اليد العاملة غري املاهرة Lمع سلسلة خمتلفة من املنتجات الوسيطية املتخصصة 
  Lx i آليت: اوفق 

(13. 28)                           
1

1

0
H HH iY H A x i di

   

(13. 29)                          
1

1

0
L LL iY L A x i di

   
مع            0 1 و fAمعلمة إنتاجية كل سلعة وسيطية i حسب نوع
العاملة ,f L H . 

نفرتض أن ٌحمتكر كل قطاع ٌيمكنه إنتاج وحدة واحدة من السلعة الوسيطية            
 ويف التوازنتكلفة عن كل وحدة إنتاج إضافية، كلفة، لكنه بعد ذلك يتحمل دون ت

لدينا    1H i L ix x  ما يسمح لنا بإعادة كتابة دالة إنتاج الناتج النهائي لكل قطاع
 كاآليت:  

(13. 30)                                  
1

1
H H

L L

Y H A
Y L A
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حيث            

1

0
H H iA A di

 
 

 
و 

1

0
L L iA A di

 
 

 
 إنتاجية ٌمتثالن معلامت متوسط

 كل قطاع. 
يعني التوازن يف أسواق السلع النهائية أن معدل أجر كل نوع من العاملة البد             

 أن ٌيساوي قيمة إنتاجيته احلدية: 

(13. 31)                           
 

 

1

1

H
H H

L
L L

Yw p
H
Yw p
L





 

 
 

  التأث الفوري للمعروض النسبي عىل منحة املهارة. 3 .2

ٌتعرف منحة املهارة أهنا األجر النسبي              /H Lw wاٌيعرب عنهللعاملة املاهرة و 
 ): 13. 31ملعادلة (اوفق 

(13. 32)                             H H H

L L L

w p H Y
w p L Y

  
   
  

 
ن، البد أن ٌيساوي السعر النسبييف التواز             /H Lp pملعدل احلدي لإلحالل ا

عىل الكمية النسبية والتي تعتمديف الطلب بني السلعتني  /H LY Y ماييل:  وفق 
H H

L L

p Y
p Y


 

  
 

 
حيث           1/ وعليهحاللية بني السلعتني، هو مقلوب مقياس اإل : 

(13. 33)                                  
1

H H H

L L L

p Y Y
p Y Y
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 ) ٌيمكن كتابة منحة املهارة: 13 .33) و (13 .32) (13 .30من املعادالت (           

(13. 34)                   
  1 1 1 1

H H

L L

w A H
w A L

             
  

 
رفع املعروض النسبي من العاملة املاهرة دائام ؤدي زيادة مستوى التعليم الذي يتٌ          

يكون هناك مع مرور الوقت لكن ، درةخلفض منحة املهارة بجعل العاملة املاهرة أقل ن
ن التغري قد ٌحيفز إعادة ألغري مبارش لتغري املعروض النسبي  "حجم السوق"تأثري 

ُتؤثر ا ماملهارات ت الوسيطية اٌملكثفة بنحو أو بعيدا عن املدخال R&Dتوجيه أنشطة 
عىل معلمة اإلنتاجية النسبية /H LA A) 11).13 .34يف املعادلة   

  تأث الحجم عىل اإلنتاجية النسبية. 3 .3

لرؤية كيفية عمل تأثري حجم السوق، ننظر حلالة ٌحمتكر ملدخالت السلع            
نتج وفق تكنولوجيا وحدة بوحدة الوسيطية مكثفة املهارة. طاملا أن هذا املحتكر ي

 أيضا سعر بيع منتجه:  والتي ٌتساويبدون تكلفة، فإن أرباحه ٌتساوي إيراداته 
       H i H i H i H ip x p   

يتطلب التوازن يف سوق السلعة النهائية ٌمكثفة املهارة أن يتساوى              H ip مع
قيمة الناتج احلدي لـ   H ixوعليه  : 

 
 

 
1H

H HH i H i
H i

Yp p A H
x

  
 


 

                                                 
 تم التفصيل يف هذه النقطة يف النموذج السابق، لذا ال داعي للتكرار. - 11
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خالل كل فرتة، لدى اٌملقاول يف القطاع فرصة أن ٌيصبح ٌحمتكرا إذا استطاع            
يرفع إنتاجيته بعامللذا  البتكارا 1 مع احتامل وصول االبتكار  Hzحيث 

    /H H i H iz Z Aنفاق عىل اإلR&D اٌملَعدل باإلنتاجية، و  H iA هو مستوى
اإلنتاجية اٌملستهدف مع 0, 0    . 

قيمة خيتار املقاول            Hz :التي ٌتعظم اإليرادات املتوقعة 
          1

H H H H HH i H i H iz A z A z p H z         
 ٌيعطى رشط الدرجة األوىل ملشكلة التعظيم:            

  1 1H Hz p H     
 ):13. 30كتابته باستخدام دالة اإلنتاج ( والذي ٌيمكن            

(13. 35)                                 1H H
H

H

p Yz
A

    
البد أن  أينع الوسيطية مكثفة العاملة، ٌيطبق نفس التحليل عىل قطاع السل           

تستويف األبحاث اٌملعدلة باإلنتاجية Lz :املعادلة التالية 
(13. 36)                           1L L

L
L

p Yz
A

    
لكل             H iAيكون معدل النمو ٌمساويا ، 1 مع احتامل  Hz وصفرا

احتامل مع  1 Hzالنمو املتوقع لكل وٌيعطى معدل  H iA : 
   1H Hz    
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ة قانون األعداد الكبرية ٌيساوي معدل النمو احلايل ملعلمة اإلنتاجيالذي وفق              
الكلية HA . 

ٌيساوي معدل نمو متوسط اإلنتاجية             LA :يف قطاع كثيف العاملة 
   1L Lz    

عىل املدى الطويل، يقرتب االقتصاد نحو حالته املستقرة أين ُتصبح اإلنتاجية           
النسبية /H LA Aا يعني أنثابتة، م H L و H Lz z.  35ن (ااملعادلتٌتظهر .

 املستقرة لإلنتاجية النسبية البد أن ٌتساوي اإلنفاق النسبي:  ةاحلال) أن 13. 36) (13
H H H

L L L

A p Y
A p Y

 
 واستبدال الكمية) 13 .33ذه املعادلة باملعادلة (هلمن باستبدال اجلانب األي           

النسبية /H LY Y) ٌيمكن كتابة رشط احلالة املستقرة: 13 .30باستخدام املعادلة ،( 
11

1
H H

L L

A A H
A A L









 
  
 

 
ما يعني أن اإلنتاجية التوازنية            /H LA A :ٌتساوي 

(13. 37)                              
1

1

1
H

L

A H
A L


 



 



   
   
  

 
إذا كانت السلعتني النهائيتني قابلتني لإلحالل            1  فإن زيادة املعروض ،

النسبي للعاملة املاهرة سٌتامرس تأثريات (حجم السوق) طويلة املدى عىل رفع 
 أثري كبريا بام فيه الكفايةهذا الت كان، وإذا يفة املهارةالنسبية للمدخالت كثاإلنتاجية 
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أثري السعر) املبارش، تعىل تغطية التأثري السلبي ( ليعمس) 13 .34ملعادلة (اوفق 
تعليم عىل رفع منحة املهارة. سيكون التأثري كبريا التأثري اإلمجايل لزيادة ال وبالتايل يعمل

ألنه كلام "بديلتني كاملتني"بام فيه الكفاية إذا كانت السلعتني  0  سيقرتب
األس فوق /H L) ا الهناية. ) مل13 .37يف املعادلة 

 والتنميةالتكنولوجيا املناسبة  .4

مكن استخدام هنج التغري التكنولوجي اٌملوجه لتحليل بعض املشاكل التنموية يُ             
األجور داخل اقتصاد ما، أو لرشح هيكل فهم تطور عدم املساواة يف محاولة ك

واألقل البلدان الصناعية  واإلنتاجية بنياألسباب الرئيسية التساع فجوة الدخل 
سبب  )Acemoglu and Zilibotti )2001 عرب الزمن. يف هذا اإلطار، ٌيرجع تطورا

أو عدم التطابق املوجود بني التقنيات  "التكنولوجيا غري املناسبة"التخلف املستمر إىل 
مهارات العامل يف البلدان األقل تطورا،  مع مستوىاٌملطورة يف االقتصاديات املتقدمة 

سواق تتميز فقط يف أ "اأمثلي"أو بعبارة أخرى، يكون التغري التكنولوجي اٌملوجه 
 بظروف اقتصادية مناسبة. 

 )Acemoglu and Zilibotti )2001 لتحليل تداعيات هذا االستنتاج، طور            
االقتصاديات األقل تطورا لنظام حقوق ملكية فكرية فعال  افتقارنموذجا يفرتض 

أن تلك  الالتكنولوجيات اجلديدة اٌملطورة من قبل البلدان الصناعية، إ بتقليدوقيامها 
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أسس البلدان الصناعية الغنية (لتلبية احتياجات أسواقها)، التكنولوجيا ٌصممت وفق 
 ليست مثالية عند تطبيقها يف االقتصاديات الفقرية املتخلفة. وبالتايل فهي

  . األسس1.4

ونوعني ) واجلنوبالشامل ( العاملي من جمموعتني من البلدانيتكون االقتصاد              
: واجلنوبن بني الشامل ان أساسيا. هناك اختالف)وغري املاهرةاملاهرة ( لةالعام من

يف الشامل فقط (ٌيمثل الشامل بلدان  واالبتكارات اجلديدة R&Dأوال، حتدث أنشطة 
OECD  املتقدمة األخرى)، يف حني يقوم اجلنوب  وبعض البلدانأو الواليات املتحدة

حقوق امللكية الفكرية يف اجلنوب،  افتقارسبب وببنسخ التقنيات اٌملطورة يف الشامل. 
ٌمتثل السوق الرئيسية للتكنولوجيا اجلديدة رشكات الشامل التي تستفيد من أرباح بيع 
التكنولوجيا اجلديدة (اٌملجسدة يف أنواع جديدة من السلع الوسيطية) يف سوق الشامل 

ا فقط دون اجلنوب، م شاملفقط، يتبع ذلك أن االبتكار يستجيب لوفرة العوامل يف ال
) أو ديناميكية 13 .25أن توازن حتيز التغري التقني اجتاه املهارات (أنظر املعادلة  يعني

وفرة املهارة يف الشامل وفق  والعاملة تتحدديفة املهارة اإلنتاجية النسبية يف القطاعات كث
 هناك- للجنوب استخدام تلك التكنولوجيا "غري مناسب"فقط. هبذا املعنى، سيكون 

والقليل استثامرات كبرية يف ابتكار تكنولوجيا جديدة تزيد من إنتاجية العاملة املاهرة 
 ابتكار تكنولوجيا جديدة تزيد من إنتاجية العاملة غري املاهرة. من
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من مثل هذا التحيز التكنولوجي اٌملفرط اجتاه املهارات يمنع اجلنوب  ثانيا،           
كرب يف لتحسينات التكنولوجية ألن الشامل يملك وفرة أاالستفادة الكاملة من ا
 عىل وجه خاص:، املهارات مقارنة باجلنوب

n s

n s

H H
L L
 

حيث           jH،ٌيشري لعدد العاملة املاهرة يف البلدان jL  ٌيشري لعدد العاملة غري
املاهرة مع ,j n sواجلنوبلشامل ل ُتشري . 

 وال جتارة؛ ال ٌيوجد نمو سكاين واجلنوبنفرتض عددا كبريا من بلدان الشامل             
ية الوصول لنفس جمموعة بني البلدان. يف مجيع أنحاء العامل، تتمتع مجيع البلدان بإمكان

لتكنولوجيا أمام اعتامد اجلنوب ل ما يعني عدم وجود حواجز (مؤسساتية)التقنيات 
يفرتض النموذج أن مجيع الفروق املوجودة يف  عىل هذا األساس، اٌملكتشفة يف الشامل

تمل بني التكنولوجيات ٌحم من عدم توافق  واجلنوب تنشأالشامل  والدخل بنياإلنتاجية 
 . واملهارات

وجه بنسخة توسيع األصناف ٌيشبه هذا النموذج نموذج التغري التكنولوجي املٌ             
 الوسيطية. وقطاع السلعأين ٌيوجد فيه قطاعني أساسيني: قطاع السلع النهائية 

يعمل قطاع السلع النهائية يف إطار املنافسة الكاملة، حيث تقوم الرشكات            
بتجميع سلسلة متصلة من السلع املتاميزة iyمع  0,1iإلنتاج الناتج النهائي 

 Yوفق : 
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(13. 38)                               
1

0

exp log iY y di
 

  
 
  

دالة متناظرة من نوع كٌيمكن اعتبار هذه الدالة غري املألوفة لإلنتاج حلد ما             
Douglas-Cobb الكيل عىل االستهالكالناتج  إنفاق. كام هو معتاد، يتم C االنفاق ،

عىل السلع الوسيطية Xواالنفاق عىل R&D (يف الشامل) ٌيساوي Z– ال يقوم
 وعليه ٌيعطىبل يتبنى التكنولوجيات اٌملطورة يف الشامل،  R&Dاجلنوب باالنخراط يف 

 ورد: قيد امل
Y C X Z   

يتم اختيار الناتج النهائي كسلعة مرجعية حيث            1Yp  . 
هناك سلسلة من القطاعات غري املتجانسة ٌتنتج سلعة من الصنف            i اعتامدا

عىل عدد من العامل غري املاهرين ilوالعامل املاهرين ih باستخدام نوعني خمتلفني
من السلع الوسيطية: ٌتستخدم املدخالت الوسيطية 0, LN من قبل العاملة غري املاهرة

فقط، بينام ُتستخدم املدخالت الوسيطية 0, HNلعاملة املاهرة فقط. بشكل من قبل ا
عام، ٌتعطى تكنولوجيا إنتاج الصنف i :وفق 

(13. 39)                     1 1
, , , ,

0 0

1
L HN N

i i L v i i H v iy i l x dv ih x dv
           

حيث            , ,f v ixكميات املدخالت الوسيطية من صنف vمع 0, fv N    
اٌملستخدمة يف القطاع iمع عاملة بمستوى مهارة ,f L H . 
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خيتلف : لامت اإلنتاجية اٌملوسعة للعاملةالحظ أن القطاعات ختتلف بداللة مع           
مط املزايا العامل املهرة عن غري املهرة بداللة اإلنتاجية يف خمتلف الصناعات (دمج ن

النسبية عرب الصناعات): 1 iهي إنتاجية التكنولوجيا اٌملكملة لغري املهارة و i هي
إنتاجية التكنولوجيا اٌملكملة للمهارة. يعني هذا أن العاملة غري املهارة لدهيا ميزة نسبية 

) يف القطاعات ذات املؤرش املنخفض، بينام متلك Lx(أكثر إنتاجية نسبيا باستخدام
) يف القطاعات ذات املؤرش Hxالعاملة املاهرة ميزة نسبية (أكثر إنتاجية نسبيا باستخدام

 املرتفع. 
 يف الشامل)يف قطاع السلع الوسيطية (اآلالت)، تقوم الرشكات إما باالبتكار (           

صل املبتكرون الناجحون عىل براءة يف الشامل، حي: أو ببساطة التقليد (يف اجلنوب)
اخرتاع دائمة لنوع السلعة الوسيطية vتصميم  اخرتاعوبمجرد ، يف سوق الشامل

 ذلك وبيعه بعدتصنيعه يف إطار املنافسة االحتكارية تبدأ الرشكات  جديد أو نسخه
وهناك لرشكات قطاع السلع النهائية. يف قطاع األبحاث، هناك عدد كبري من الوافدين 

حر يف هذا املجال. ألسباب سٌتصبح واضحة الحقا، يتم إنتاج وحدة واحدة  دخول
من أي مدخل وسيطي بإنفاق 2  .وحدة من الناتج النهائي 
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  . التوازن2.4

ل ة منتجة للصنفرشك : كلالش iتعمل عىل تعظيم األرباح بأخذ سعر ناجتها 
 ipوأسعار املدخالت    , , ,

L Hx L Hv x vp p w w،نحصل عىل لذا  كام هي معطاة
 دوال الطلب القطاعية عىل املدخالت الوسيطية: 

(13. 40)                    
 

 

 

1
1

, ,

1
1

, ,

1
L

H

i
L v i i

x v

i
H v i i

x v

px i l
p

px ih
p













 
   

  

 
  

  

 

ٌيشري رشط تعظيم األرباح من قبل ٌحمتكري السلعة الوسيطية أن السعر التوازين             
ٌيساوي هامش ربح ثابت فوق التكلفة احلدية 2ا يعني أنم:  

 L Hx xp p p    
تج التوازين للصنف) نحصل عىل النا13. 40) و (13 .39مع املعادالت (          i : 

(13. 41)                    / 1 1i i L i H iy p N i l N ih       
قيملة وفق يف التوازن، ٌتظهر هذه املعاد            LNو HN تناقص إنتاجية العاملة

غري املاهرة مع زيادة مؤرش القطاع i يف حني تتزايد إنتاجية العاملة املاهرة مع تزايد ،
Threshold"عتبة حرجة "مؤرش القطاع. هذا يعني أن هناك قيمة   0,1J  أين

تستخدم كل القطاعات ذات املؤرش iتقع حتت مستوى العتبة i J العاملة غري
ا يعنيم )Lxاملاهرة فقط (مع اآلالت 0ih  ،بينام ٌتوظف كل القطاعات i J 
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ما يعني )Hxاليد العاملة املاهرة فقط (مع اآلالت 0il ث هذا بسبب املزايا . حيد
يف  والعاملة املاهرةالنسبية للعاملة غري املاهرة يف القطاعات ذات املؤرشات الدنيا 

القطاعات ذات املؤرشات العليا، إىل جانب خطية دالة اإلنتاج (ال ٌيوجد هناك حافز 
 وبالنسبة لـلدمج نوعي التكنولوجيا،  iمها عىل اآلخر). معطاة، سٌيهيمن أحد 

ٌيعطى إمجايل األرباح التوازنية املتحصل عليها من قبل ٌحمتكري السلع الوسيطية             
  12الرتتيب: واملهارة عىلٌمكثفة العاملة 

(13. 42)                       
     

   

1
1/ 1

0
1

1/ 1

0

1 1

1

L i i

H i i

p i l di

p ih di





  

  





  

 




 

 ل فاتورة األجور جزءا)، ٌمتث13 .39(املعادلة  Douglas-Cobbدالة إنتاج وفق             
 1  ،إلجياد األجور 13 .41استخدام املعادلة ( وعليه ٌيمكنمن الناتج القطاعي (

 التوازنية: 
(13. 43)   i J           لكل           1/ 11 1L i Lw p N i     
(13. 44)   i J             لكل          1/ 11H i Hw p N i    

                                                 
ٌيساوي إمجايل األرباح املتحصل عليه من قبل ٌحمتكر السلعة الوسيطية املكثفة بمستوى مهارة - 12 ,f L H :  

 
1

2
,

0
fL x f ip x di     

مع ) 13. 40(باستبدال  fx
p  13 .42(يف هذه املعادلة نجد املعادلة(. 
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ليكن            0Lp pسعر السلعة 0yو 1Hp pسعر 1y ،) 43بقسمة .

1 و 0) عىل نظرائها يف القطاع 13. 44( ) و13    1/ 1
01L Lw p N  و 

    1/ 1
11H Hw p N  عىل الرتتيب، نجد أسعار السلع من الصنف i: 

(13. 45) i J   لكل    
   

     
1/ 1

1
01/ 1

0

1
1 1i

i

p i
p p i

p







 




      

(13. 46) i J   لكل    
   
     

1/ 1
1

11/ 1
1

1i
i

p i
p p i

p







 


     

ننظر لسعر ومبارش: عادالت السعرية واضح املاحلدس االقتصادي وراء هذه             
): مع زيادة13. 45السلعة اٌملنتجة من قبل العاملة غري املاهرة (املعادلة   0,i J 

ُتصبح السلع iy ن إنتاجية العاملة غري املاهرةألأكثر كلفة ilتنخفض مع i .
ٌيطبق تفسري مشابه لـ ipمع  ,1i J 13. 46ملعادلة (اوفق.( 

اآلن لتعظيم الناتج النهائي             Yنفاق عىل السلع:، البد أن يتساوى اإل 
1 1 0 0i ip y p y p y  

 : وغري املاهرةإىل جانب رشط التوظيف الكامل للعاملة املاهرة             
1

i
J

h di H  و
0

J

il di L 
 هذا يعني َتوزع العاملة عرب القطاعات وفق النمط التايل:           

(13. 47)                                 
1i
Hh
J




i و 
Ll
J
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أخريا يف قطاع العتبة            i J ال ٌيوجد فرق بني استخدام العاملة املاهرة من ،
ينبغي أن تتعادل لذا  الصلة) يف عملية اإلنتاج، والتكنولوجيا ذاتغري املاهرة (

 : وغري املاهرةالتكنولوجيات اٌملكملة للمهارة 
     1 1

0 11p J p J      
 :والنتيجة            

(13. 48)                                   
1

1
1

01
pJ

J p

 
    

 
1من الرشط            1 0 0p y p y) نحصل عىل 13 .47) و (13 .41، مع املعادالت (

 األسعار النسبية: 
1

1
1

0 1
H

L

p N H J
p N L J

   
      

 
 ) نجد: 13 .48عادلة (من امل           

(13. 49)                                   
1
2

1
L

H

N LJ
J N H

 
    

 
 نحصل عىل مستوى العتبة التوازين:            

(13. 50)                                
11

2
1 H

L

N HJ
N L
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كلام كانت الوفرة النسبية للمهارة            /H L متحيزة  وكانت التكنولوجياأكرب
أكثر نحو املهارات /H LN N كان هناك جزء أكرب من القطاعات اٌملستخدمة ،

 للتكنولوجيا ٌمكثفة املهارة.
نقوم اآلن بتحديد األسعار التوازنية لـ            0pو 1p: ا منانطالق 

1

0

exp ln 1ip di
 

 
 
 :(ٌخيتار الناتج الكيل كقيمة مرجعية) نحصل عىل 

1

0

ln 0ip di  
 ) نجد: 13. 46) و (13. 45(باستخدام            

       
1

1 1
0 1

0

ln 1 ln 0
J

J

p i di p i di        
بتكامل اجلانب األيرس من املعادلة نحل             0p:  

 
  11 1

1
0 1

1exp 1
JJ J
JJp J J p

J


   
   

 
 

) معا مع املعادلة السابقة، يتم حتديد13 .48باستخدام املعادلة (            0pو 1p : 

(13. 51)                           
  

1
0

1
1

exp 1

exp 1 1

p J

p J













 

  
 

أخريا، باستخدام حقيقة أن           
1

0
i iY p y di ) نجد: 13 .47) و (13 .41مع ( 

 
1 1

1

0

1i L i H iY p N i l N ih di     
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 : بالشكل إعادة كتابتها والتي ٌيمكن            
 

11 1
1 1

0

1
1

J

i L i H
J

L HY p N i di p N i
J J

    
  

باستبدال            ip) العنارص: وإعادة ترتيب) 13. 46) و (13 .45بام ٌيساوهيا يف 
   1/ 1 1/ 1

0 1L HY p N L p N H    
باستبدال            0pو 1p) نجد معادلة الناتج 13 .51بام ٌيساوهيا يف املعادلة ،(

 : النهائي التوازين
(13. 52)                      

21/2 1/2exp 1 L HY N L N H      
، مع ووفرة العواملتابعة للتكنولوجيا  CESوع دالة إنتاج من ن والتي ٌمتثل            

 مرونة إحالل بني العوامل ٌتساوي االثنني. 
ووصف اآلن الستكامل وصف توازن االقتصاد الكيل، نحتاج لدراسة االبتكار            

التكنولوجيا اٌملتحيزة للمهارات توازن /H LN N،يأخذ التقدم  . كام أرشنا سابقا
زيادةالتكنولوجي شكل  LNو HN كنتيجة لالستثامر اُملوجه نحوR&D،  و

 باعتامد صيغة معدات املخترب نفرتض أن: 
(13. 53)                                   L L

H H

N Z
N Z
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باستثناء أن )13. 7املشاهبة حلدود امكانيات االبتكار (املعادلة   L H    
أهنا أي ، R&Dأصبحت متساوية اآلن (كل القطاعات تستخدم نفس تكنولوجيا 
 تأخذ نفس عدد وحدات الناتج النهائي للحصول عىل تصميم جديد).

ٌيؤدي  "املاهرة"و  "غري املاهرة"اخرتاع مدخل جديد ٌمكمل لليد العاملة            
. 42رباح فورية لكال نوعي التكنولوجيا (بعد استبدال األسعار يف املعادلة (لتحقيق أ

 )): 13 .46) و (13 .45) بام ٌيساوهيا يف (13

(13. 54) 

      
 

 

   

    
 

   

1/ 1
1

0
0

1/ 1
0

1/ 11
1

1

1/ 1
1

1 1 1

1

1

1

J

L i

H i
J

p i i l di

p L

p i ih di

p H











  

 

  

 


 




 



   

 

 

 




 

يتطلب مسار النمو املتوازن أن            L H يف هذه احلالة، البد أن ينمو . 
 LNو HNا يعني أن النسبةم عند نفس املعدل /H LN N تبقى ثابتة عرب الزمن

متاما كام هو احلال بالنسبة لـ J، 1pو 0p. 
بوضع            L H   : 
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1/ 1 1
0

1
1

exp 1
exp 1 1

1

JpH
L p J

J
J

 







 







  
          




 

 ) نجد:13 .49باستخدام املعادلة (            

(13. 55)                                  H

L

N H
N L


 

 
 

 
الحظ أن توازن التحيز التكنولوجي نحو املهارة هي حالة خاصة من النتيجة             

) عندما يكون13 .25السابقة (املعادلة  2 . ) كلام كانت 13 .55ٌتظهر املعادلة (
وفرة املهارة يف بلد ما كبريا كان جمموع القطاعات اٌملستخدمة لتكنولوجيا اٌملكملة 

والوفرة للمهارة كبريا، أي هناك ارتباط ٌموجب بني حتيز التكنولوجيا نحو املهارات 
 للمهارات.  النسبية

)، نجد قطاع العتبة يف الشامل13 .50) و (13. 52بدمج (            nJ : 
1

1
n

n
n

HJ
L




  

   
  

 
وتبيع ٌيمثل هذا الوصف الكامل للتوازن تلك االقتصاديات التي ٌتطور            

وٌيمكن  يف أسواقها بوجود محاية كاملة حلقوق امللكية الفكرية، التكنولوجيات
 . "الشامل"ث يف البلدان الغنية أو وصفا واقعيا ملا حيد اعتبارها
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التي ٌتشبه حلد كبري اقتصاديات الشامل،  "اجلنوب"القتصاديات  اآلن ننظر: الجنوب
nباستثناء أن العاملة املاهرة يف اجلنوب أكثر ندرة منها يف الشامل أي s

n s

H H
L L
 ،ثانيا .

، فقط ٌيمكن ملنتجي R&Dال ٌيوجد لذا  نوب لنظام حقوق امللكية الفكريةيفتقر اجل
اآلالت يف اجلنوب نسخ أو تقليد التصاميم اٌملخرتعة يف الشامل بتكلفة ثابتة صغرية 

هؤالء بدال من ابتكارها حمليا، ليتم بيعها ملنتجي السلع النهائية يف اجلنوب من قبل 
 س جمموعة اآلالت اٌملنتجة يف الشامليعمل اجلنوب بنف، لذلك اٌملحتكرين

) 0, LNو 0, HN(  نفس التكنولوجيا،  واجلنوب يستخدمانما يعني أن الشامل
 لكن: 

n
H

n
L

N H
N L


 

 
 

 
السوق  هناألحتيز التكنولوجيا نحو املهارات ٌحمدد بوفرة العوامل يف الشامل             

الوحيد إلنتاج التكنولوجيا اجلديدة. باستثناء هذا، يتم تطبيق رشوط التوازن األٌخرى 
): عىل سبيل املثال، sLوsHيف حالة اجلنوب بعد استبداهلا بوفرة العوامل اجلديدة(

 ٌيعطى الناتج التوازين يف اجلنوب: 
     

21/2 1/2
exp 1 s s

L HY N L N H     
 

) يعني أن قطاع العتبة يف اجلنوب13 .52) (13. 50من املعادالت (             sJ : 
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11/2

1
n s

s n
n s

H HJ J
H L

 


  
       

 
  اختالفات اإلنتاجية. 3.4

قط يف اآلن يمكننا اإلجابة عىل األسئلة التالية: هل ُتصبح التكنولوجيا ٌمناسبة ف            
لإلنتاجية الكلية للعوامل إذا تم استخدام تلك  وماذا حيدثالبلدان التي ٌطورت فيها؟ 

 التكنولوجيا يف بيئة اقتصادية خمتلفة؟  
اقتصاد اجلنوب أصغر مقارنة  الناتج يفُيشري النموذج أن نصيب العامل من            

 البلدين لدهيام إمكانية رغم أن كال الشامل. تتحقق هذه النتيجةبنظريه يف اقتصاد 
الوصول لنفس التكنولوجيا...هذا بدهيي: يستخدم اقتصاد اجلنوب مزجيا تكنولوجيا 

ٌمعطى وفق 0, LNو 0, HN (ٌمكونات املهارة) الذي ُصمم بشكل يتوافق مع أسس
اقتصاد اجلنوب) عندما ٌتطبق يف الشامل، لكنها غري أمثلية (غري مناسبة ملتطلبات 

 ن وفرة العوامل فيها ال ٌتؤثر يف اجتاه التغري التكنولوجي. ألاجلنوب 
. 52اإلنتاجية، ننظر لنصيب العامل من الناتج (أنظر املعادلة  إلظهار اختالف            

13 :( 

 
   

21/2 1/2/
exp 1

1 /
L HN N H LY

L H H L

   
 

 
مل من الناتج كدالة عىل شكل حرفنصيب العا) 13 .2(ٌيظهر الشكل              U 

مقلوب تابعة لـ /H Lمن السهل أن ٌنظهر بلوغ هذا املنحنى أقصاه عند القيمة . 
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H

L

N H
N L

  
     

حقق يف حالة ) يبدو أن هذا الرشط يت13 .55، و بالنظر للمعادلة (

يعمل مزيج التكنولوجيا عىل تعظيم إنتاجية العامل يف الشامل. لذا  اقتصاد الشامل،
ملهارات، فإن نصيب العامل من ااجلنوب متلك وفرة منخفضة نسبيا  وألن اقتصاديات

 من الناتج يف اجلنوب أقل من نظريه يف الشامل.

 
  ). نصيب الفرد من الناتج كدالة تابعة لوفرة املهارة.13. 2الشكل (
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دم تطابق املهارات ع واجلنوب هوالسبب وراء اختالف اإلنتاجية بني الشامل             
ن أليقوم الشامل بتطوير تكنولوجيا تتناسب مع احتياجاته اخلاصة : بالتكنولوجيا

رشكات األبحاث تستهدف أسواق الشامل (ذات وفرة نسبية من املهارة)، أو بعبارة 
كثر نحو املهارات ألهنا متلك وفرة أكرب من أخرى ُيطور الشامل تكنولوجيا ٌمتحيزة أ

ما يعني أن تكنولوجيا الشامل ال تتطابق  ملة الستخدام تلك التكنولوجياتاليد العا
مع مهارة العاملة املوجودة يف اجلنوب األقل تطورا. ٌيمكن رؤية ذلك بوضوح من 

عىل شكل كتبت) التي 13. 55خالل املعادلة ( 1 n n
H LN J N J  ،وبالنظر لدالة 

) ينص الرشط السابق عىل تعادل اإلنتاجية املادية لكال العاملة املاهرة 13 .41اإلنتاج (
 نأليف الشامل، لكن هذا الرشط يتم انتهاكه يف اجلنوب  وغري املاهرة HNو LN 

هي نفسها لكن s nJ Jحيث 1 s s
H LN J N J  .العوامل  وألن وفرة

منخفضة يف بعض  مهارات يصغرية يف اجلنوب، يستخدم هذا البلد ٌعامال ذو
 .وأكثر إنتاجيةقطاعات تتطلب ٌعامال ذو مهارات عالية 

عرب  TFPٌتساعدنا هذه النتيجة عىل فهم استمرارية الفروق الشاسعة يف             
التغري التكنولوجي اٌملوجه كقوة  وٌتظهر عمليةحتى بوجود تكنولوجيا ٌمتطابقة البلدان 

القوة  )Acemoglu and Zilibotti )2001ٌيقارن  ساواة عرب البلدان. تزيد عدم امل
كي ييوكالسالناتج عرب البلدان مع النموذج الن ة هلذا النموذج يف تفسري اختالفالتنبؤي

دالة مع ناتج ٌيعطى وفق نفس التكنولوجيا لوصول لاأين يكون لدى البلدان قدرة 
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Cobb-Douglas أن عدم  وٌتشري حساباهتم. والبرشيادي بداللة العمل، رأس املال امل
تطابق التكنولوجيا باملهارات عن طريق اآللية املقرتحة ٌتفرس نحو ٌثلث إىل نصف 

تنبؤات التم اختبار  ك،ذلضافة لإ. والبلدان الناميةدة بني الواليات املتح TFPفجوة 
ألن اجلنوب يستخدم نفس  :واجلنوباإلنتاجية عرب الصناعة يف الشامل  حول اختالف

بقية العامل لكن بسعر نسبي أعىل للسلع كثيفة املهارات، ذلك يعني أن كالتكنولوجيا 
أعىل يف كون تطورا نسبة لبلدان الشامل جيب أن قيمة اإلنتاجية يف البلدان األقل ت

 . )ُيدعم التحليل التجريبي هذا التوقع( ت كثيفة املهاراتالقطاعا
أن اختيار التكنولوجيا املناسبة يعتمد عىل وفرة العوامل السيام إن الرأي القائل            

. )Caselli and Colleman )2000متوسط مهارة القوى العاملة جيد دعام يف حتليل 
خل الفقرية ختتار تكنولوجيا تقع دامن البلدان  ادمع ذلك، وجد الباحثان أن عد

ا ٌيشري أن احلواجز أمام اعتامد التكنولوجيا قد تكون حدود التكنولوجيا العاملية، م
 اٌملنخفض يف هذه البلدان.   TFPٌمهمة أيضا يف تفسري مستوى 
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 التغ التكنولوجي املوجه مع اآلثار االنتشارية .5

نموذج للتغري التكنولوجي اٌملوجه بوجود آثار انتشارية نقوم يف هذا القسم ببناء             
أهنا ٌتربز إمكانية تعميم  ولعل أمههاللمعرفة، هذه العملية مفيدة لعدد من األغراض 

النتائج الرئيسية للتغري التكنولوجي اٌملوجه يف نموذج يستخدم وصفا آخر ملعادلة 
 حدود إمكانيات االبتكار.

الة خاصة كوهنا ت معدات املخترب حلدود إمكانيات االبتكار حٌتعترب مواصفا            
حتدث عندما ٌيؤثر  وهي ظاهرة "State dependenceتبعية احلالة "ال ُتظهر خاصية 

مسار االبتكارات السابقة عىل التكاليف النسبية ألنواع ٌخمتلفة من االبتكارات. يف هذا 
ٌيؤدي دائام لتحقيق نفس  R&D إنفاقشري مواصفات معدات املخترب أن اجلانب، تٌ 

غري املاهرة، اآلن نقوم بإدراج  واٌملكملة للعاملةزيادة اآلالت اٌملكملة للعاملة املاهرة 
. نذكر "تبعية احلالة"ٌمواصفات تتضمن آثارا انتشارية للمعرفة تسمح بوجود ظاهرة 

، ال R&Dع . أنه بوجود عوامل حمدودة (نادرة) ٌتستخدم يف قطا3القسم  11يف الفصل 
ٌيمكن إدامة النمو بشكل مستمر فقط بزيادة أحجام تلك العوامل اٌملوجهة نحو 

R&D ، حتقيق نمو مستديم حتتاج هذه العوامل أن ٌتصبح ٌمنتجة أكثر بغية ما يعني أنه
 فأكثر مع مرور الوقت بفضل اآلثار االنتشارية لألبحاث السابقة. 

بعرض ثابت ٌيساوي(لامء الع انخراطللتبسيط، نفرتض             S(  أنشطة يفR&D .
أن بلوغ نمو داخيل مستديم  11. من الفصل 3أشار حتليل القسم  بوجود قطاع واحد
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يتطلب تناسب /N Nمع S ،هناك تنوع يف املواصفات مع  اآلن بوجود قطاعني
متفاوتة من تبعية احلالة ألن إنتاجية كل قطاع تعتمد عىل حالة املعرفة السائدة  درجات

 يف كل قطاع. عىل هذا األساس، يتم اعتامد الصيغة التالية: 

(13. 56)                
   

   

1 /2 1 /2

1 /2 1 /2

L L L H L

H H L H H

N N N S

N N N S

 

 





 

 








 

حيث            1 ، LS العاملني عىل إنتاج اآلالت اٌملكملة لـعدد العلامء L 
و HSعدد العلامء العاملني عىل إنتاج اآلالت اٌملكملة لـ H يستويف رشط توازن .

 سوق العمل: 
(13. 57)                                    L HS S S       

يقيس          درجة تبعية احلالة: عندما تكون 0 بغض  ال ٌتوجد تبعية احلالة
النظر عن مستوى LNو HNلدينا:  

   / / / /H H L L H LN S N S        
ألن LNو HNٌتشبه (اث احلالية فقط يف كال القطاعنيخيلقان آثار انتشارية لألبح

 . )هذه النتيجة نظريهتا عند اعتامد مواصفات معدات املخترب
عىل العكس، عندما يكون           1 هناك درجة متطرفة لتبعية احلالة: 

   / / / /H H L L H H L LN S N S N N       
ا يعني أن زيادة خمزون اآلالت اٌملكملة لـم L اليوم جتعل االبتكارات اٌملكملة للعاملة

يف املستقبل أقل تكلفة دون أي ٌيؤثر ذلك عىل االبتكارات اٌملكملة لـ H ٌتوضح  .
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هذه املناقشة دور املعلمة ٌبعدا آخر خلاصية  والذي ٌيضيفاحلالة  ومعنى تبعية
خطوط االقتصاد بأكمله بل يف  عىل مستوىلكن هذه املرة ليس  "العوائد املتزايدة"

وجود قدر كبري من تبعية احلالة يعني عندما يكون إنتاج تكنولوجيا حمددة. HN 
عاليا نسبيا من LNبتكارات من االنخراط يف األنشطة اٌملطورة ال فإنه ٌيصبح ٌمربحا

نوع HN . 
مع هذا النوع من املواصفات حلدود امكانيات االبتكار، ٌتعطى رشوط الدخول             

0fSاحلر(مع  :( 

(13. 58)                         
   

   

1 /2 1 /2

1 /2 1 /2

L L H L S
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حيث            Sw ٌيمثل أجر العلامء يف قطاعR&D ،عند حتقق رشطي الدخول احلر .
 نحصل عىل رشط توازن سوق التكنولوجيا يف مسار النمو املتوازن: 

(13. 59)                        L L L H H HN N      
حيث              يلتقط أمهية تبعية احلالة يف رشط توازن سوق التكنولوجيا مع ثبات

األرباح عرب الزمن. عندما ُتصبح 0 ) 13. 24ٌيشبه هذا الرشط املعادلة ،(
مواصفات  نفس النتائج املتعلقة باجتاه التغري التكنولوجي التي رأيناها يف ونحصل عىل

 معدات املخترب.
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ال ُيصبح األمر صحيحا عندما يكونلكن              0  لوصف النتائج يف هذه .
التكنولوجيا  عىلونحصل ) 13 .20) و (13 .18) مع (13 .59احلالة، ندمج املعادلة (

 النسبية يف التوازن: 

(13. 60)                      
1

1 1
H H

L L

N H
N L

 
 




           

    
 

 واإلنتاجية املاديةالعالقة بني وفرة العوامل النسبية  اعتامدُتظهر هذه املعادلة            
النسبية اآلن عىل قيمة تبعية احلالة .13هذه النتيجة بدهيية: طاملا أن زيادة HN 

اٌملكملة لـالتكلفة احلدية لالبتكارات  ٌخيفض H ،توازن سوق  ولكي يتحقق
التكنولوجيا البد أن تزيد L ـلبالنسبة H) يف 13. 60. باستبدال املعادلة (

)، نحصل عىل عالقة طويلة األجل 13. 26صيغة األسعار النسبية للعوامل (املعادلة 
 لعوامل اإلنتاج:  والوفرة النسبيةبني األسعار النسبية 

(13. 61)                      
1 2

1 1
H H

L L

w H
w L

  
 



  
           

    
 

                                                 
رغم وجود أدلة ٌتشري لوجود قدر من تبعية قياس يف املامرسة العملية، لسوء احلظ، معلمة تبعية احلالة ليست سهلة ال - 13

عىل سبيل املثال، تم تأكيد تبعية احلالة من خالل الدليل التجريبي الذي ُيؤكد أن معظم . R&D اتاحلالة يف تكنولوجي
بدورها عىل  والتي اعتمدتبراءات االخرتاع التي تم تطويرها يف صناعة معينة تعتمد عىل براءات االخرتاع السابقة 

  براءات اخرتاع سابقة يف نفس الصناعة.
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كام أرشنا من قبل، عندما يكون            0 ) ٌمشاهبة) 13. 61) و (13. 60ُتصبح 
 ).13. 26) و (13. 25( لـ
يف مسار النمو : قتصاد بعدد العلامء اٌملتاح فيهمو هذا االأخريا، يتحدد معدل ن           

ما يعني أن ينمو كال القطاعني بنفس املعدلاملتوازن،  / /L L H HN N N N  :أو 
1 1

L L L H H HN S N S    
ختصيص  ) نحصل عىل رشط توازن13 .60) و (13 .57دمج هذه املعادلة مع (           

 لتكنولوجيا: من ا وعني خمتلفنينالباحثني بني 

(13. 62)                         
  1 1 1

1 1
H L

L L

SH
L S S

  
 



   
 



          
 

وفق           /H L التوازن معطاة، يتحدد توزيع وحيد للباحثني يف)HS
وLS  ،(

 د يف التوازن: معدل نمو االقتصا وبالتايل يتحدد

(13. 63)                    

  

1 /2

1

/

/
L H H L
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 حتت قيد:  
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ات الحجم .6  التغ التكنولوجي املوجه بدون تأث

اجتاه التغري  وانعكاساته عىلُيوضح هذا القسم استقاللية تأثري حجم السوق            
من اٌملمكن الفصل بني التأثريين يف لذا  ثري احلجمي عن وجود أو غياب تأالتكنولوج

نموذج التغري التكنولوجي اٌملوجه. ٌيشري تأثري حجم السوق هنا لألحجام النسبية 
يتعلق تأثري احلجم بتأثري حجم بينام ي نوعني خمتلفني من التقنيات، لسوق ٌمستخدم

 السكان عىل معدل النمو التوازين. 
قائم عىل املعرفة كاٌملشار إليه يف القسم السابق، لكن بآثار  R&Dلدينا نموذج            

 ): 13 .56نقوم بتعديل املعادلة ( ن األبحاث السابقة.انتشارية ٌحمدودة م
(13. 64)                              L L L L

H H H H

N N S
N N S














  

حيث           0,1 يف حالة . 1  ٌتصبح هذه الصيغة ٌمشاهبة لنظريهتا
النموذج السابق مع قدر ٌمتطرف لتبعية احلالة 1  ،أما عندما 1  يكون

هذا االقتصاد يف مسار  سريوال يحجم اآلثار االنتشارية من األبحاث السابقة حمدودا 
 لنمو السكاين. غياب اظل النمو املستمر يف 

علامء) ينمو بمعدل عدد سكان (عدد نقوم بتعديل البيئة األساسية بافرتاض          
ثابت n ،ٌيمكننا تأكيد عندما  11. من الفصل 4حتليل القسم  وباستخدام نفس
يكون 1 تصاد بمعدل: ، ينمو نصيب الفرد من الناتج يف هذا االق 
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(13. 65)                                 
1
n


 


 
تأثري حجم السوق عىل هي من جانب آخر، النقطة املهمة واجب الرتكيز عليها             

اجتاه التغري التكنولوجي. لدراسة هذه املسألة، الحظ أن رشط توازن سوق 
 التكنولوجيا يعني:

(13. 66)                                 L L L H H HN N      
). كام سبق، نحصل عىل معادلة 13 .59هذا الرشط ٌمشابه للمعادلة (           

 التكنولوجيا النسبية التوازنية: 

(13. 67)                         
1

1 1
H H

L L

N H
N L

 
 




           

    
 

 جور النسبية التوازين:) يتم حتديد مستوى األ13. 26) مع (13 .67وبدمج (           

(13. 68)                        
1 2

1 1
H H

L L

w H
w L

  
 



  
           

    
 

 نفس النتائج السابقة. نحصل عىلو غياب تأثريات احلجمٌتظهر هذه املعادلة            
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وذج التغ التكنولوجي املوجه .7  حدود 

هذا النهج  ورأينا أنجه، أساسية للتغري التكنولوجي اٌملوقدم هذا الفصل نامذج             
خيتلف عن نامذج التغري التكنولوجي الداخيل املقدمة يف الفصلني السابقني ألنه ال 

التغري التكنولوجي  وحتيز هذابل أيضا اجتاه  حسبدد تطور التكنولوجيا الكلية فٌحي 
 الداخيل.

من األسئلة اجلديدة  ٌمتكننا نامذج التغري التكنولوجي اٌملوجه اإلجابة عىل جمموعة           
 وأسباب تسارعكمصادر التغري التكنولوجي اٌملتحيز للمهارات خالل مئة عام املاضية 

التحيز للمهارة خالل العقود القليلة املاضية، تأثري التجارة الدولية عىل اجتاه التغري 
مؤسسات أسواق العمل بأنواع التقنيات التي يتم تطويرها  والعالقة بنيالتكنولوجي 

ُيمكن لنامذج التغري التكنولوجي اٌملوجه أن ٌتلقي الضوء عىل كل هذه األسئلة . وتبنيها
حلول توازنية  وإمكانية اقرتاحتتميز هبا  والتحليل التينظرا لقابلية االستطراق 

 عىل املدى الطويل. ومعدالت النموللتكنولوجيا النسبية 
الصندوق "ة اعتبار التكنولوجيا بمثابٌتشدد نامذج هذا الفصل أنه ال ينبغي            

 واألعوان اآلخرينلرشكات، األفراد ينبغي نمذجتها أهنا نتيجة قرارات ال ، ب"األسود
يف االقتصاد. هذا يعني أن حوافز الربح تلعب دورا رئيسيا يف حتديد معدل التقدم 

ج . بداللة نموذواعتامدهاالتقنيات التي يتم تطويرها  ويف حتيزالتكنولوجي 
Acemoglu أن الرشكات املبتكرة ٌتقرر كيفية ختصيص القائلة فكرة ال، اكتشفنا
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يف التوازن تعتمد عىل  وأن قراراهتاجهودها البحثية عرب عدد ٌحمدد من القطاعات، 
عرب خمتلف القطاعات و عىل احلجم النسبي  R&Dالكفاءة النسبية الستثامرات 

األخري بدوره عىل  ويعتمد هذار يف كل قطاع. لألرباح التي ٌيمكن توليدها عرب االبتكا
 حجم العاملة الذي ٌيمكن تعزيز إنتاجيتها من خالل االبتكار يف كل قطاع معني. 

كام أرشنا سابقا، هناك عدد من االنعكاسات املرتتبة الجتاه التغري التكنولوجي             
التقارب  ومسألة عدمجور عىل عدد من القضايا التنموية كمسألة عدم املساواة يف األ

ٌتواجه توقعات هذه النامذج بعض التناقضات  لكن مع ذلك، واجلنوببني الشامل 
 مناقشتها بإجياز:  والتجريبية والتي يتممع األدلة الواقعية خصوصا 

نمط عدم املساواة يف األجور (أو أن رغم : تاريخي منظور القضية األوىل من
سريه بزيادة املعروض النسبي للعاملة املاهرة أوائل ارتفاع منحة املهارة) ٌيمكن تف

أي زيادة ملحوظة يف عدم املساواة يف األجور مع  غيابالسبعينات، إال أنه ال ٌيفرس 
زيادة معروض العاملة اٌملتعلمة يف فرتات تارخيية ماضية. عىل سبيل املثال، أظهر 

Goldin and Kutz )1999(  رض النسبي للعاملة رغم الزيادة الكبرية يف العأنه
يف الواليات املتحدة،  "حركة التعليم الثانوي" عقب 1920و 1900املتعلمة بني عامي 

بشكل مستمر خالل  والزرقاء انخفضتإال أن نسبة األجور بني الياقات البيضاء 
. واألربعيناتالعرشينات فرتة النصف األول من القرن املايض خصوصا خالل 

وجود عالقة قوية ب تغ استخدام املشرتيات " ـرة لعالوة عىل ذلك، مع اإلشا
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لة املتعلمة وتحول اليد الكهربائية ، ٌيظهر )25: 1999( "العاملة نحو املزيد من الع
Goldin and Kutz  عدم وجود أي زيادة حادة يف توزيع األجور قبل عقد

اواة يف األجور أي تفسري لألنامط احلديثة يف عدم املست. عىل هذا األساس، السبعينا
 ااهاعتربنحيتاج لدمج السامت اٌملميزة لثالثني سنة املاضية مع الفرتات السابقة إذا ما 

. البد أن ٌنؤكد أن هذه املالحظة ال ٌتؤدي إلبطال أمهية التغري "تفسريات شاملة"
التكنولوجي اٌملوجه، لكنها ٌتشري أن أي تفسري يعتمد بشكل أسايس عىل تأثريات 

مع ، رضيا متاما من وجهة نظر تارخييةالقناة قد ال يكون م والعاملة هلذه حجم السوق
بشكل مقنع أن نامذج التغري التكنولوجي اٌملوجه قد  )Acemoglu )2002ٌجيادل  ذلك

عرض  وعالقتها بزيادةتكون مفيدة يف فهم صعود نظام املصانع يف القرن التاسع عرش 
 سكان الريف إىل املدن.   العاملة غري املاهرة النامجة عن هجرة 

ورقة مؤثرة، ُيشري  يف :وتباطؤ اإلنتاجية السوق حجم تأث الثانية القضية
Jones )1995(  ومستوياترغم الزيادة الكبرية يف متوسط سنوات التمدرس أنه 
R&D  يف بلدانOECD مل ٌتَقابل بمردود واضح  اخالل مخسني السنة املاضية، إال أهن

كان هناك أي يشء آخر فهو حدوث تباطؤ نمو اإلنتاجية  إذا-يعالرسبداللة النمو 
جة تتعارض مع . يبدو أن هذه النتيوأوائل الثامنيناتخصوصا منتصف السبعينات 

معدل االبتكار بشكل ملحوظ عندما  زيادةالتي تتوقع  R&D املدفوع بـنامذج النمو 
ث تغري اجتاه التغري ، يتوقع حدوAcemogluيزداد عدد العامل املهرة. يف نموذج 
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يتوقع النموذج أن معدل النمو جيب أن يستمر  ومع ذلك، وليس رسعتهالتكنولوجي 
 Jonesمع أدلة  والتي تتعارضيف االرتفاع بعد زيادة العرض النسبي للعاملة املاهرة 

عىل األقل حتى منتصف التسعينات. للتوفيق بني تفسري تأثري حجم السوق مع دليل 
Jones أدرج ،Acemoglu )2000 (يف  املتناقصة فرضية عوائد احلجمR&D  للحصول

يف الوقت الذي ٌيواجه فيه لكن ، )6تحيز نحو املهارات (أنظر القسم عىل تقدم تقني مٌ 
هد هذا ليس واضحا ملاذا يشاخلاصة هبم،  R&Dاألفراد عوائد متناقصة يف أنشطة 

انت االبتكارات الفردية أشبه إذا كفقط االستثناء  سيكون-النمطاالقتصاد كله هذا 
أكثر  وٌتصبح ٌمتزايدةباكتشافات ثانوية نامجة عن طفرة أساسية عىل مستوى االقتصاد 

 فأكثر بشكل تدرجيي مع مرور الوقت. 
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  المالحق

 
 

 
  نظرية النمو وتطبيقاتها يفمفهوم املرونة .1امللحق 

مفهوم  هو الرياضيات هناية القرن السابع عرش يف جمال خرتاعاتاالإحدى أعظم 
 من السهل احلصول عىل معدل زيادة دالة ما ليكن." Derivativeاالشتقاق "

/y x تعتمد زيادة: النقائصمن العيوب و د يز بعدإال أهنا تتم yعىل زيادة املتغري 
 x دالةيف الو عند أي نقطة y f xٌيوجد عدد ال هنائي من القيم ملعدل زيادة 

/y x  هبدف ، لذا د)صفري و سالب، و بعضها غري حمد (بعضها موجب، لدالة ما
وصف اجتاه دالة ما نحو الزيادة أو النقصان بعدد واحد عند أي نقطة زمنية تكون 

y/فيها، قرر علامء الرياضيات اعتامد هناية x 0عندماx .كلمة  إن وجدت
 مرتبطة بالشكل التايل: "اشتقاق"

 
0

lim
x

y dy df f x y
x dx dx 

     


 
عرف املشتقات تشمل دوال ذات متغريات عديدة. تٌ تم توسيع املصطلح ل           

اجلزئية 1 2, ,..., ny f x x xبداللةix :أهنا 
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0
lim

iii
x ixx

i i i

y y f f f f
x x x  

  
    

  
 

تتميز هذه املشتقات ببعض العيوب: لدينا            u f x و v f y ، نفرتض
أن ,u vو ,x yلن نكون قادرين عىل مقارنة مشتق، لذلك ُتقاس بوحدات خمتلفة 

 ,u vما إذا كانهتمني بمعرفة الزلنا م مع ذلك،  عنها بوحدات خمتلفةعربيٌ  األهن 
 uأكثر حساسية لتغري xمقارنة بحساسية vاجتاه تغري y.  نقوم بتطبيق نفس

أساسا  فكرة املشتقات اجلزئية لدالة ما إذا تم التعبري عن املتغريات بوحدات خمتلفة:
  احلاصل يف املتغري التابع هلا. نريد أن نقيس حساسية أي دالة ما للتغري

لكل من  "التغري النسبي"اعتامد هذه األسئلة هي عىل اإلجابة الطبيعية            
دالة ما "Elasticityمرونة " ، وبالتايل ٌتعرفوالدوالاملتغريات املستقلة  y f x 

y,(ليكن xe( :بالنهاية التالية  

 , 0 0
lim limy x x x

y
x y x xye f x yx y x y y

x
   


     

 
 

0xمع افرتاض أن           0وy  :أو 
,

/
/y x

dy ye
dx x

 
لدينا دالة، للتبسيط           0by ax a 1مشتقتهاby abx  ومرونتها: 

  1
, . / . /b
y xe f x x y abx x y b   
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y,الحظ أن            xeعتمد عىلتمفهوم مستقل عن وحدات القياس ال كa مقارنة)
1babxباملشتق ( ،الحظ أن مرونة هذه الدالة مستقلة عنx) .(عكس االشتقاق

ترفع  % 1بـ  عند أي نقطةxما يعني أن ارتفاعbدالة األسيةٌتساوي مرونة هذه ال
2y(إذا كان %bالدالة بتقريب خطي مساو axوزاد x عند أي نقطة فإن  % 1بـ

 ).  % 2يزداد بـ  (هندسيا) ظل هذه الدالة
logالحظ أن          /d y dy yوlog /d x dx x ٌيمكن التعبري عن املرونة لذا

logباشتقاق y بالنسبة لـlog x  : 
,

/ log
/ logy x

dy y d ye
dx x d x

  
تطبيق املعادلة األخرية. عىل بحساب املرونة أرسع  االت يكونيف معظم احل           

byسبيل املثال إذا كان لدينا  axفإنlog log logy a b x نحصل عىل املرونة:ل 
, log / logy xe d y d x b  

 هولةوٌيمكن بس، (ٌيمثل األس) أظهرنا أن مرونة الدالة األسية ٌتساوي عددا ثابتا          
 لدينا:، بتة هي الدالة األسيةإظهار العكس: أن الدالة الوحيدة ذات مرونة ثا

,(ثابت)
/
/y x

dy ye b
dx x

  
0xإذا كان            0وy   ونكتبنقوم بتكامل كال اجلانبني: 

log log log

dy dxb
y x
y b x a
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 ثابت أو: aحيث           
by ax 

 أسية. وهي دالة            
 :xواملتغريدالة مركبة بداللة الزمن كyنفرتض: واملرونةمعدالت النمو 

 y f x t    
           yوهي دالة تابعة للزمن ،/y yهو معدل النموy: 

, ,

1 1

1 1
y x y x

y dy df dx
y y dt y dx dt
x df dx dx xe e
y dx x dt x dt x

 

  




 

 .xبالنسبة لـyمرضوبا بمرونةxنمو املتغري وٌيساوي معدل           
 لدينا الدالة: هيم إىل دالة بعدد من املتغرياتتوسيع هذه املفابمبارشة نقوم            

 1,..., ,...,i ny f x x xاجلزئية لـ  وعرفنا املرونةyبالنسبة لـx :أهنا 
, 0

lim
i

i

i i i
y x x

i i i

x x xy y fe
y x y x y x 

  
  

  
 

 طى املعادلة التفاضلية الكلية للدالة: ٌتع           

1

n

i
i i

fdy dx
x




 
 لتقريب اخلطي هي: اأما الزيادة النسبية للدالة وفق            

1

1n

i
i i

dy f dx
y x y
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 لدينا: ixاأليمن من املعادلة عىل وقسمة اجلانببرضب            

1

,
1

n
i i

i i i
n

i
y x

i i

x dxdy f
y x y x

dxe
x















 

مرجحة ixإذن الزيادة النسبية للدالة تساوي جمموع الزيادات النسبية لـ          
 .ixبالنسبة لـyباملرونات اجلزئية لـ

ت: نفرتض أنم بتحديد معدل نمو دالة متعددة املتغرياونق كمثال تطبيقي          y 
هي دالة تابعة للزمن ix t :لدينا ، 

     1 ,..., ,...,i ny f x t x t x t    
 :tبالنسبة لـyٌيعطى االشتقاق الكيل لـ           

1

n
i

i i

dxdy f
dt x dt




 
 هو: yمعدل نموو          

1

1 1n
i

i i

dxdy f
y dt y x dt




 
 لدينا: ixاأليمن من املعادلة عىل وقسمة اجلانببرضب            

1

,
1

1 1

i

n
i i

i i i
n

i
y x

i i

x dxy dy f
y y dt y x x dt

xe
x
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زئية ٌيمثل معدل نمو الدالة جمموع معدالت نمو كل متغري مرجحا باملرونات اجل           
. كل هذه العالقات التي تم اإلشارة إليها مفيدة خلدمة الغرض ixبالنسبة لـyلـ

 الرئييس هلذا الكتاب.
 كمثال لدينا دالة اإلنتاج التالية:            

gt
t tY AK L   

الدالة  وخاصية مرونةدوال تابعة للزمن. بتطبيق املعادلة األخرية LوKحيث           
 األسية نحصل مبارشة عىل:  

Y A K L g
Y A K L

    
   

لةالتقدم التكنولوجي يجب أن يكون ٌموسعا  . 2امللحق    للع
 )Harrod حيادية(

 عاملة من الشكللل اموسع ايتكنولوج اتقدم Swan-Solowقدم نموذج   
 ,Y F K ALٌتشري  الة مستقرة بمعدالت نمو ثابتة.ل عىل نموذج ذات ححصيل

هذه الفكرة أن اجتاه معدل النمو نحو الثبات يف احلالة املستقرة يتطلب ثبات حصص 
رأس املال من الناتج وثبات نصيبالعوامل  /K Yت هذه النتيجة، ٌتعطى . إلثبا

 الناتج الوطني كاآليت: والعاملة منحصص رأس املال 
      

 L

w t L t
L t

Y t
  و      

 K

r t K t
K t

Y t
  

مع العلم أن        1K LK t L t   



 849     املالحق    
 

 
 

 Hirofumi Uzawaنظرية قدمها االقتصادي الياباين يتم إثبات هذه الفكرة وفق         
 واالستهالك إىلظهر النظرية أن النمو املستمر للناتج، رأس املال حيث تٌ  ،)1961(

جانب ثبات عوائد احلجم لدالة اإلنتاج يعني ضمنيا أن دالة اإلنتاج جيب متثيلها بتقدم 
 .)Harrodوسع للعاملة (حيادية تكنولوجي مٌ 

 لدينا نموذج نمو بدالة اإلنتاج التالية:            
       , ,Y t F K t L t A t   

 
حيث           A tيمثل عنرص التكنولوجيا عند الزمن t.نفرتض أن Y t حتمل

  املورد الكيل:  قيد، وٌيعطى LوKلكل من الثابتة خاصية عوائد احلجم
       K t Y t C t K t   

نفرتض أن العاملة تنمو بمعدل ثابت            0 ntL t L  ، زمنوُيوجدT  
tلكل T :يتحقق فيه الرشوط التالية  

           / 0; / ; / 0Y K CY t Y t g K t K t g C t C t g     
 :وعليه
1. Y K Cg g g  
 دالة إنتاج متجانسة من الدرجة األوىل ٌتعطى من الشكل التايل: ٌتوجد .2

       ,Y t F K t L t A t    
حيث                                                   

  Y

A t
g g n

A t
  

 
  رئيسيني:ٌيعطى الربهان يف جزأين             
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tلدينا: الجزء األول Tوعليه : 
                    ; ;Y Kg t T g t T n t TY t Y T K t K T L t L T      . 

وألن              KK t g K tفإن قيد املورد عند الزمن t:يعني أن 
       Kg K t Y t C t   

بقسمة طريف املعادلة عىل              Kg t T:نجد 
               Y K Y Kg g t T g g t T

Kg K T Y T C T        
tلكل T ،هذه املعادلة بداللة الزمن ٌتصبح:  ةفاضلمب 

                0Y K Y Kg g t T g g t T
Y K C Kg g Y T g g C T        

tلكل T لرشوط التالية:ا. تتحقق هذه املعادلة وفق 
)1(Y K Cg g g ؛ 

)2(Y Cg gو   Y T C T؛ 
Y) إذا كان3( Kg gو  0C T  أو 

)4 (K Cg gو  0Y T . 
,تتناقض الرشوط الثالثة األخرية مع             0K Cg g ا يعني أن(م  0C T و 

  0K T و   Y T C Tو عليه(  0Y T  1(ينبغي تطبيق الرشط، لذا( 
Y K Cg g g . 

tعند :الجزء الثا T ٌتعطى دالة اإلنتاج بالنسبة للزمنT :كاآليت 
                , ,Y Kg t T g t T n t TY t F K t L t A t        
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برضب طريف املعادلة بـ             Yg t Tثبات عوائد احلجم لـ واستخدام خاصيةF: 
               , ,Y K Yg g t T g n t TY t F K t L t A t      

   
Yيف اجلزء األول من الربهان وجدنا أن           Kg g : 

           , ,Yg n t TY t F K t L t A t    
  

، فإنه ُتوجد LوKدالة إنتاج متجانسة من الدرجة األوىل لكل منFوطاملا أن           
 آليت: اانسة من الدرجة األوىل ُتعطى وفق متجFدالة إنتاج

        , Yg n tY t F K t L t    
                                         أو       ,Y t F K t A t L t    
مع العلم أن                                       

  Y

A t
g g n

A t
  

 
لدالة اإلنتاج  الثابتة استطاعت هذه النظرية االستفادة من خاصية عوائد احلجم            

: الحظ Tاملعدل بعد الزمن واالستهالك بنفسرأس املال بنمو الناتج،  والتي تسمح
أن ٌتشري Uzawaأن نظرية      , ,Y t K t C tٌتظهر نموا ثابتا فقط بعد الزمن 

 .T(النهائي)
tلكل Uzawaنظرية إذن وفق              Tوسع للعاملة إدراج تقدم تكنولوجي مٌ  جيب

 Barro and(هناك طريقة أخرى للربهان مقدمة من قبل  Harrodأو من نوع حيادية 

Sala-i-Martin )2004(  1.5.3امللحق.( 
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  . التقدير الكمي لرسعة التقارب3امللحق رقم 

 نتبع اخلطوات التالية:ملعرفة الطريقة التي تم احلصول فيها عىل معدل التقارب         
 ) وLو العملKعاميل إنتاج (رأس املالتضمن الة اإلنتاج النيوكالسيكية تنعتمد د  
A حيادي لنحصل عىل الصيغة املشددة لدالة اإلنتاج بداللة نصيب الفرد من الشكل

/ , /y Y L k K L : 
(1)                                         kAkfy .  

 ملعادلة التالية: اصيب الفرد من رأس املال املادي وفق معادلة تطور خمزون نُتعطى 
(2)                                         k sf k n g k     

التقارب، يقتيض األمر إتباع عملية اشتقاق  رسعةول عىل ملعرفة كيفية احلص          
 Barro and Sala-i-Martin )2004 :621( ،Islam وفق التقارب- معادلة النمو

 :)2009:91-92( Acemogluو )319: 2003(
، ٌيمكننا تقريب الدالة التفاضليةTaylorحسب نظرية             kf حول احلالة

 يت:              آلاوفق nعرب كثري حدود من الدرجةkاملستقرة

(3)              
           

     

2
. 1/ 2 !

...
!

n
n

n

f k f k f k k k f k k k

f k
k k R k

n

    




     

   
 

حيث  kR n
 يمثل هامش اخلطأ. 

 :أنمن الواضح            



 853     املالحق    
 

 
 

          2
. 1/ 2 ! ... 0

!

n
n

n

f k
f k k k k k R k

n


         

لـمن الدرجة األوىل  orTaylٌيعطى توسيع             kf يت:آلاوفق 
(4)                                  kkkfkfkf .  

بتعويض قيمة            kf) 2بام ٌيساوهيا يف املعادلة:( 
(5)                            k s f k f k k k n g k         

  
نجد0kيف احلالة املستقرة             /s n g k f k     وٌنعوضs بام

 ):5ٌيساوهيا يف املعادلة (

(6)                         
 
    1

f k k
k n g k k

f k


 




 
     
  

  
املدخالت منتجاهتا احلدية، ٌيعطى حصة رأس املال من  دفعفرضية يف ظل            

رةالدخل يف احلالة املستق     kfkkff /.  يف حالة النموذج)
، اإلنتاج)أنواع رأس املال يف دالة أس نتاج النيوكالسيكية، ٌمتثل قيمة املوسع لدالة اإل

 ) من الشكل:6املعادلة ( وبالتايل ٌتصبح
(7)                         1k n g k k k k           

يدل العنرص             1 n g   رسعة التقارب  عىل معدل التقارب) Speed

Convergence of(  والذي يقيس رسعة تقليص الفجوة بني مستوى احلالة
 احلالية. وبني قيمتهااملستقرة لرأس املال 

ألن             kfy :نقوم بمفاضلتها عرب الزمن لنجد أن ، 
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(8)                                               kkfy  .  
dtyydtdyyوباستبدال             //  وdtkkdtdkk //   يف

 )نحصل عىل:8املعادلة (
(9)                                    kkkfyy   .  

) أن8ٌنالحظ من املعادلة (            kykf  / ) 9، وباستبداهلا يف املعادلة:( 
(10)                                      kkkyyy  /.    

 ):10بام يساوهيا يف املعادلة (kبتعويض قيمة         
(11)                                                      y y y    

 معادلة اختبار التقارب.ول عىل معدل التقارب، نتجه اآلن الشتقاق بعد احلص        
 ) باللوغاريتم الطبيعي لنحصل عىل:11نقوم برضب طريف املعادلة (

(12)                              log log logy y y t      
logبنقل             yللطرف األيرس من املعادلة نجد: 

(13)                                       log log logy y t y     
 امشتق الطرف األيرس من املعادلة ُيصبحtبـ )13برضب طريف املعادلة (         

لـ logt y t آليت:اعىل الزمن وفق  

(14)                     
    

  

1log
log log

log log

t
t t

t

d y t
y y t

dt
y y t


 








 

 


 


 

 هو ثابت.1حيث 
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 لتايل:ا ، نقوم بتكامل املعادلة وفقtـ) ب14بعد رضب طريف املعادلة (           

(15)                                      log log

log

t

t

y y t dt

y dt







 

  









 

 ي:الحظ أن اجلانب األيمن من املعادلة أعاله ٌيساو            
(16)                        2log log log

t t ty dt y dt y
             

 هو ثابت التكامل.2حيث 
 صبح لدينا ماييل:يٌ             

(17)                       
 

1 2

2 1

log log

log log

t t

t t

y t y

y t y

 

 

 

 



  

  

   

 

 
 

الحظ من خالل املعادلة              kAkfy .نجد: 
log log logy k A  

ٌيعطى املسار الزمني لـ             k لعالقة التالية:اوفق 
(18)                           2 1log log t tk t k          

يجب  "أنه  Barro and Sala- i- Martin)، يرى 18من خالل املعادلة (        

1تطبيق 0 عىل  tkLnل مقارب نحوليميل بشك kLn.01  يٌخالف رشط

01و االنتقالية، 0يؤدي إىلk2...أما الثابت الثا فيتم تحديده من خالل

الرشط االبتدا 2 log 0 logy y  " ) Martin-i-Sala and Barro

134-:133 2004 (. 
 الشكل:من  )18ٌتصبح املعادلة(            
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(19)                        log log log 0 logtk t k k k      
 عنارص املعادلة نجد: وإعادة ترتيبtـبرضب طريف املعادلة ب           

(20)                           log 1 log log 0t tk t k k       
 ) من الشكل:17بشكل مماثل، ٌتصبح املعادلة (            

(21)                        log 1 log log 0t ty t y y       
 نجد:tبرضب طريف املعادلة ب            

(22)                              log 1 log log 0t ty t y y        
  ألمثلية الديناميكية. حل مشكلة ا4امللحق رقم 

التي ُمتثل اٌملَعادل  Hamiltonعادة ما يتم حتليل األمثلية الزمنية باستخدام دالة            
 وٌتدين دالةقيم املتغريات التي ٌتعظم  وُتستخدم إلجياد Lagrangeالديناميكي لدالة 

لمتغريات اجياد املسار الزمني ليف ثل املشكلة هدف حمددة. يف نموذج ديناميكي، مت
عن منفعة القيمة احلالية خالل أفق الهنائي بالنسبة  Hamiltonحيث ُتعرب دالة 

هذا اجلزء مشكلة  يصفاملشرتكة.  ومتغريات احلالةملتغريات احلالة، متغريات التحكم 
 .وكيفية حله RCKاألمثلية الديناميكية التي يتضمنها نموذج 

أو (االختيار جياد احلجم األمثل ملتغري ية إلكتسعى مشكلة األمثلية الدينامي           
 أو الهنائيTإما حمدود عند نقطة طرفية يف كل فرتة من جمال زمني معني التحكم)

ملتغري  "املسار الزمني األمثل"ديناميكية مشكلة األمثلية ال وُيمثل حل)(عند
يتضمن احلل لذا هناك العديد من متغريات التحكم االت، التحكم. يف بعض احل
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الشكل اآليت: خيتار الفرد عددا من  وتأخذ املشكلةمسارا زمنيا أمثليا لكل متغري 
هناك متغري حتكم واحد  وقد يكونUمتغريات التحكم لتعظيم قيمة دالة املنفعة

الذي خيتار  وعدد األطفالاالستهالك كأو أكثر  )C(نصيب الفرد من االستهالك
 الفرد انجاهبم.  

يتم التعبري عن حالة االقتصاد بداللة متغري احلالة كنصيب الفرد من رأس املال             
املادي kأو نصيب الفرد من رأس املال البرشي h األفراد قيودا عند  ُيواجه، كام

اختيارهم متغريات التحكم ذات طابع ديناميكي ألهنا تشمل عىل متغريات تتغري عرب 
نمط معني من حركية متغريات احلالة، أو متغري التحكم ل ، وٌيرتجم اختيارالزمن
متغريات احلالة عرب الزمن ألن هذه  "قيادة"أخرى تعمل متغريات التحكم عىل  بعبارة

 األخرية تصف مستوى تطور االقتصاد عرب الزمن. 
واحد  ومتغري حالة )cبمتغري حتكم واحد (نصيب الفرد من االستهالك           

ٌيمكن وصف القيد الديناميكي أنه معادلة حركية  )k(نصيب الفرد من رأس املال
املتغري k : 

(23)                           , , ,k t Q k t c t t f k t t c t k t         
  

هذه املعادلة تفاضلية يف             k  ٌتظهر أن زيادة نصيب الفرد من رأس املال ٌيساوي
خمزون  ومدى زيادةأما نمط االهتالك، اقصا االستهالك) ناقصا االدخار (الناتج ن
دد باختيار حجم معني منرأس املال فهو ٌحم  c ،املسار 23عليه تصف املعادلة (و (
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الزمني للمتغري kملتغري احلالة مثلكام ٌيمكن إجياد املسار األ k بمجرد إجياد املسار
ملتغري التحكم األمثل c . 

 آليت: اية، ٌيفرتض نقطة أولية معطاة وفق بالنسبة ملعادلة احلرك           
(24)                                                   00 0k k   

ببساطة ٌخيربنا هذا الرشط أن متغري احلالة             k tيبدأ عند قيمة معطاة 
  0k ،د من املسارات التي تنطلق من نقطة البدايةو ألن هناك إمكانية ظهور عد 
  0kتكون إما معطاة (عىل سبيل  قطة النهائية للمساربيان يتعلق بالن، فإننا نحتاج ل

ىل شكل أو ع املثال، ينبغي أن يأخذ خمزون رأس املال قيمة صفرية أو قيمة موجبة)
لذا ينبغي علينا استخدام  (نقطة هنائية غري معطاة) مشكلة النقطة النهائية ملتغري ما

ٌيميز املسار األمثيل لـ اهنائي ارشطط العرضية. ُمتثل رشط العرضية رش  k t عن
 وصف عبور (أو قطع) املسار األمثل ويعمل عىلباقي املسارات األخرى املمكنة، 

خط النهائي(الطريف). يعتمد رشط العرضية عىل طبيعة األفق الزمني للمشكلة: هذا لل
متغري احلالة النهائي (قيمة خمزون رأس  وعليه يكوناألفق إما ٌيكون هنائيا أو الهنائيا 

املال  k T  .مقيدا أو حرا ( 
مع مشكلة األفق الالهنائي،  املتتع الحظ أن معظم نامذج النمو األمثل            
 حرة كاآليت: وحالة هنائيةٌيعطى رشط العرضية يف حالة أفق التخطيط الالهنائي و

(25)                                               lim 0r t

t
k t


  



 859     املالحق    
 

 
 

أن قيمة متغري احلالة )25( ُيظهر الرشط             k tغري سالبة عند  جيب أن تكون
هناية أفق التخطيط خمصومة عند معدل  r t الذي ٌيمثل متوسط عامل اخلصم

خالل فرتة زمنية بني الزمن صفر و t . 
بالتعامل مع  "مبدأ التعظيم"يف األمثلية الديناميكية، يسمح لنا ما ُيسمى            

وحمددة تقترص فيها القيم املقبولة ملتغري التحكم عىل جمموعة حمدبة مغلقة املشاكل التي 
لـ Uعىل سبيل املثال جمموعة ، Uيف املجال الزمني 0,1حيث 0 1c  .

 باختصار، ٌيمكن حل املشكل كاآليت:
(26)                                        

0

max , ,U u k t c t t dt


    
) و القيد املبارش عىل متغري االختيار25) و (24)، (23يف ظل القيود (             c t ،

ُمتثل U،القيمة احلالية لدالة املنفعة kاحلالة و متغري c متغري التحكم عند نقطة
أولية من الزمن ٌتعطى قيم   00k kو 0t ،  ينبغي اختيار متغري التحكملذا 

  c t . 
اهلاملتونية: تتضمن عملية ) بأدوات مبدأ التعظيم أو الدالة 26يتم حل املشكلة (           

احلل متغري الزمن t ٌيسمى  ومتغريا اضافيا ومتغريات احلالة، متغريات التحكم
. ٌيمكن تشبيه متغري احلالة املشرتكة ليكن"احلالة املشرتكة"  بمضاعفLagrange 

بالنسبة ملشكلة األمثلية  الة املتصل به.ملتغري احل "الظلسعر "بـ  وٌيسمى أيضا
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خلطوات اواحد يتم حتديد احلل تبع  حالةومتغري الديناميكية بمتغري حتكم واحد 
 التالية: 

بناء الدالة اهلاملتونية )1( Hبرضب املضاعف باجلانب األيمن ملعادلة حركية 
 k) املنفعة وإضافة دالة ))23(املعادلة U :إليها 

(27)                                    , , , ,H u k c t t Q k c t   
اشتقاق الدالة )2( Hبداللة متغري التحكم cومساواهتا للصفر : 

(28)                               0H u Q
c c c

  
  

  
 

اشتقاق بداللة متغري احلالة )3( Hاملضاعف ومساواهتا ملشتق  بداللة الزمن
 شارة السالب):إفة ضاإ(مع 

(29)                            H u Q
k k k

   
   

  
  

 رشط العرضية:عند النظر لناك ثالث حاالت ممكنة ) ه4(
يف حالة األفق املنتهي جيب أن ٌيساوى رضب سعر الظل بمخزون رأس  :01الحالة 

 املال عند هناية أفق التخطيط الصفر:
(30)                              . 0T k T   

يكون والبد أن             أو k لصفر الستيفاء هذا الرشط.امساويان 
 يف األفق الالهنائي (مع وجود اخلصم): :02لحالة ا

(31)                               lim . 0
t

t k t
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 الرشط:  حخصم) ُيصببدون (الالهنائي : يف حالة األفق 03الحالة 
(32)                              lim 0

t
H t


    

) نظام معادالت تفاضلية يعتمد فيها29) و (23ٌتشكل املعادالت من (             و 
 kعىل ، kو c. ) تربط28الحظ أن املعادلة ( بـ cما يعني أن  
احلصول عىل معدل  ) ٌيمكن29) و (28ٌيمكن حذفها. باستخدام املعادلتني ( )c(أو

نمو االستهالك cلـ من هذا املعدل ٌيمكن اشتقاق القيم التوازنية، و cو k يتم .
 ). RCK(عند حل نموذج  اخلامستطبيق هذه اخلطوات ابتداءا من الفصل 

تعددة للتحكم و احلالة، و عليه ٌيمكن أن يتضمن مشكلة األمثلية متغريات م            
عطى مشكلة الديناميكية معتٌ  nمتغري حتكم و m:متغري حالة كاآليت 

(33)                        
1 2

1 1, ,...,
0

max ,..., , ,...,
n

m nc c c
U u k t k t c t c t



     

      قيد:حتت 
         
         

         

1
1 1 1

2
2 1 1

1 1

,..., , ,..., ,

,..., , ,..., ,

...

,..., , ,..., ,

m n

m n

m
m m n

k t Q k t k t c t c t t

k t Q k t k t c t c t t

k t Q k t k t c t c t t

   
   

   







   

مع   1 0 0,..., 0 0mk k 0معطاة لكل 1ic  . 
 لتونية:يف هذه احلالة، ُتعطى الدالة اهلام            
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1 1

1 1
1

,..., , ,...,

,..., , ,...,

m n

m
i

i m n
i

H u k t k t c t c t

Q k t k t c t c t


   

   
 

 ُتعطى رشوط الدرجة األوىل الرضورية للتعظيم:            

 
0, 1,...,

i

H i n
c t


 


 

                                          و
 

, 1,...,i
i

H i m
k t


  


 

 :ورشوط العرضية
   . 0i iT k T  

الت نظاما معادالت تفاضلية يعتمد فيهاُتشكل هذه املعاد            iو ikعىل 
 i، ikو ic .يف الفصل العارش أن حتليل نموذج  رأيناLucas-Uzawa مثل 

يف قطاع  والوقت املخصصمتغريي حتكم (االستهالك مشكلة األمثلية الديناميكية ب
 البرشي). ورأس املال(رأس املال املادي  حالةومتغريي اإلنتاج) 
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اذج النمو االقتصادي.5امللحق رقم  ات األساسية يف    . سلوك املتغ

ات ذج  املتغ   الن

Harrod-
Domar 

Solow-
Swan 

RCK Diamond  Kaldor-
Pasinetti 

حمدد  خارجي خارجي  دخارمعدل اال 
باألمثلية 
الزمنية 

 لالستهالك

حمدد 
باألمثلية 
الزمنية 

 لالستهالك

توزيع حمدد ب
 الدخل

نسبة رأس املال 

  إىل الناتج

 متغرية، ثابتة
ثابتة يف 
احلالة 
 املستقرة

 متغرية،
ثابتة يف احلالة 

 املستقرة

 متغرية،
ثابتة يف احلالة 

 املستقرة

 ثابتة

استقرارية 

  ذجالنمو 

 مستقر مستقر مستقر مستقر غري مستقر

توظيف القوى 

  العاملة

ق حقيت ال
التوظيف 

 الكامل

التوظيف 
 الكامل

التوظيف 
 الكامل

التوظيف 
 الكامل

 ممكن

خارجية   التكنولوجيا
 التحديد

خارجية 
 التحديد

خارجية 
 التحديد

خارجية 
 التحديد

خارجية 
 التحديد

 مستحيل  العرص الذهبي
 

 ممكن يتحقق يتحقق يتحقق
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غري مدرجة   القاعدة الذهبية
 يف التحليل

 غري مدرجة تتحقق
 يف التحليل

غري مدرجة 
 يف التحليل

غري مدرجة 
 يف التحليل

/K Lاألمثلية  

 (القاعدة

  الذهبية)

تتحقق  غري مطبق
عند معدل 

ادخار 
 معني

 غري مطبق ال تتحقق ال تتحقق

الناتج الحدي 

ال يف لرأس امل

  الحالة املستقرة

ومساو ثابت 
 متوسط

 اإلنتاجية

أقل من 
مستواه يف 

RCK 

أكرب من 
مستواه يف 

Solow 

أكرب من 
مستواه يف 

Solow 

 غري مطبق

/K L يف

  الحالة املستقرة

أكرب من  غري مطبق
مستواه يف 

RCK 

أقل من 
مستواه يف 

Solow 

أقل من 
مستواه يف 

Solow 

 بقغري مط

 )CES( حالل ثابتة. دوال إنتاج ذات مرونة إ 06ق رقم امللح
 Constant Elasticity ofحالل (اج ٌتظهر ثبات مرونة اإلننظر ملثال دالة إنت       

Substitution(  بني رأس املال) أنظر والعملArrow et al. 1961 ; Pitchford 

1960:( 
(34)               1/

, 1 1Y F K L A a bK a b L
        

0حيث           1a ،0 1b  1و  . هذه الدالة ثبات عوائد احلجم ٌتظهر
لكل قيم حالل بني رأس املال و العمل هي، أما مرونة اإل 1/ 1  كلام :
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اجته   تكنولوجيا ذات النسب الثابتة نحوتقرتب دالة اإلنتاج 
 min , 1Y bK b L   املستخدمة يف (الصفر حالل ٌتساوي أين مرونة اإل

0كلام، و )Domar-Harrodنموذج    تأخذ دالة اإلنتاج شكل تكنولوجيا
Douglas-Cobb 1Y cK L 1عندما، ونة إحالل ُتساوي الواحدبمرو  

ٌتصبح دالة اإلنتاج خطية  1 1Y A abK a b L      حاللإأين يتم Kو 
 L .(مرونة إحالل الهنائية) بشكل كامل 

) عىل34بقسمة طريف املعادلة (            L عن نصيب الفرد من الناتج: عربن  
        1/

1 1y f k A a bk a b
      

 احلصول عليهام:  واحلدي يتمأما الناتج املتوسط            
     
       

1/

1 /

/ 1 1

1 1

f k k A ab a b k

f k Aab ab a b k

 

   






   

    
 

ٌتظهر              /f k kو f k يفعوائد حجم موجبة و متناقصة kلكل قيم  .
عادلة نمو نصيب بالرجوع مل CESدراسة السلوك الديناميكي القتصاد من نوع  ٌيمكن

 الفرد من رأس املال: 
(35)                                  / /k k sf k k n     
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أننالحظ ، إذا رسمنا هذه املعادلة             /sf k kذو ميل سالب و n  خط
و ٌيمثل قيأف /k kأصبح سلوك  مع ذلك، فة العمودية بني املنحنى و اخلطاملسا

معدل النمو يعتمد اآلن عىل املعلمة التي حتكم مرونة اإلحالل بني  Lو K. 
ننظر أوال يف حالة            0 1 حالل بنيٌمتثل أعىل درجات اإل Lو K :

 املال، يف هذه احلالة: واحلدي لرأسهناية الناتج املتوسط 
   
   

1/

0 0

lim lim / 0

lim lim /
k k

k k

f k f k k Aba

f k f k k



 

 

  

   

 

قيمة موجبة ثابتة مع اقرتاب واحلدي نحويقرتب الناتج املتوسط             k نحو ما
 ذات مرونة إحالل عال بني العوامل CESٌتشبه دالة اإلنتاج  هبذا املعنى، الهناية

 0 1 ) احلجم خيتفي تناقص عوائد ) يف الفصل الثامن أين 8. 4مثال املعادلة
توليد نمو داخيل يف احلالة املستقرة. ٌيظهر  CESإذن ٌيمكن لنموذج ، مقارب بشكل

هذه النتيجة هندسيا: ميل منحنى 1Aالشكل   /sf k k ويقرتب بشكلمتناقص 
sAba/1رتيب نحو قيمة موجبة  بام فيه الكفاية فإن . إذا كان معدل االدخار كبريا

1/sAba n و عليه يقع منحنى ،  /sf k kفوق خط n  معدل ما ٌيولد
يتوقع النموذج توليد نمو داخيل يف  يف هذه احلالة، نمو نصيب الفرد موجب دائام

 احلالة املستقرة عند املعدل: 
 1/sAba n     
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 1.)8 .2(ديناميكية هذا النموذج مشاهبة لتلك املوصوفة يف الشكل            

 
مع CES وذج. 1A الشكل 0 1 . 

نفرتض اآلن أن            0  حالل منخفضة بنيإأي درجة Lو K ، وعليه
 املال يف هذه احلالة:  واحلدي لرأسالناتج املتوسط  هناية

   
    1/

0 0

lim lim / 0

lim lim /
k k

k k

f k f k k

f k f k k Aba 

 

 

  

   
 

                                                 
إذا كان -  1 0 1 1و/sAba n  فإن منحنى  /sf k kيقطع خط n  عند قيمة

حالة مستقرة k النمو الداخيل يف هذه احلالة. وال يتحقق )3. 2(النموذج النيوكالسيكي يف الشكل كمتاما 
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من الصفر مع اقرتاب واحلدية تقرتبن النواتج املتوسطة أل            kا الهناية مل
م يف هذه احلالة يت مع ذلك، النموذج نموا داخليا وال ٌيولد Inadaٌتستوىف رشوط 

مع اقرتاب Inadaانتهاك رشط  k عددا من املشاكل.  والذي ٌيسببنحو الصفر
sAba/1وعليهنفرتض أن معدل االدخار كبري بام فيه الكفاية  n  يف هذه احلالة

يقع منحنى االدخار  /sf k kحتت n الصفر مع اقرتاب ويقرتب نحو k 
حالة مستقرة بقيمة موجبة لـ ٌتوجدوال ، نحو ما ال هناية k .وطاملا أن /k k دائام

وتقرتب النكامش مع مرور الوقت سالب سيتعرض االقتصاد ل , ,k c y نحو الصفر
 2A.(2(أنظر الشكل 

ن الناتج املتوسط لرأس املالأل             /f k kهو دالة متناقصة تابعة لـ  k فإن
معدل النمو /k kأيضا دالة متناقصة تابعة لـ kنموذج ٌيظهر  ، لذاCES  دائام

خمتلفة وقيم أوليةخاصية التقارب: وجود بلدين بمعلامت متطابقة   0k سيحقق
البلد الذي ينطلق بقيمة أولية منخفضة نموا أعىل لـ /k k ،ن اف البلدأما عندما خيتل

 كام أرشنا اليه سابقا.يتوقع النموذج تقاربا مرشوطا  يف املعلامت اهليكلية

                                                 
إذا كان - 2 0 1و/sAba n فإن منحنى  /sf k kمرة أخرى يقطع خط n  عند

قيمة حالة مستقرة k. 
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مع CES وذج. 2A الشكل 0 .  

اشتقاق صيغة معامل التقارب بجوار احلالة املستقرة يف هذا النموذج  ٌيمكن           
صيغة دالة اإلنتاج  ٌتعطى رسعة التقارب وفق: Cobb-Douglasدالة إنتاج كمتاما 
CES ) يف الفصل الثالث:) 3. 31بتوسيع املعادلة 

  1 bsAn g a
n g



 



  

          
 

، عندما يكونDouglas-Cobbيف حالة              0 و a  ٌتصبح هذه
عندما، أما ) يف الفصل الثالث3. 31املعادلة مشاهبة للمعادلة ( 0  ٌتظهر نتيجة

مثل يف اعتامدجديدة تت  عىل sو Aأما إذا كان ،  0  حالل إ(مرونة
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عالية بني Lو Kينخفض(  مع sA إذا كان صحيحوالعكس 0  .
أخريا، ٌيصبح  مستقال عن sو A فقط يف حالة دالةDouglas-Cobb  أين

 0 . 
وذج7امللحق رقم  عي.بطر Rebelo . حل   يقة املخطط االجت

، يعمل املخطط االجتامعي عىل تعظيم املنفعة الزمنية CRRAيف ظل تفضيالت            
 للمستهلك النموذجي حتت قيد املورد الكيل يف االقتصاد:

(36)                                          
 

 

1

0

1 ,
1

n t cU dt

k A n k c








 
  




   

 


  

 :Hamiltonتخدم طريقة لتعظيم هذه املنفعة، نس            
   

1 1
1

n t cH A n k c


  



   

        
 

 ٌتعطى رشوط الدرجة األوىل:             

(37)                              
1/

0H c
c
c














  


 

 

(38)                                 

 

n t Hn
k

A

  

   

  
  


   

 


 

 :ورشط العرضية           
     lim 0n t

t
t k t   
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 ٌتظهر معدل نمو نصيب الفرد من االستهالك:  Eulerنحصل عىل معادلة           
(39)                                1 1

c
cg A
c

  
  

     
  

) التي حتصلنا عليها بطريقة السوق الالمركزي (أنظر 8. 14املعادلة ( وهي نفس           
 الفصل الثامن).

ة االنتقالية يف هذا النموذج وفق إمكانية حتقق الديناميكياآلن، نقوم بإظهار عدم            
طريقة املخطط االجتامعي. اختصارا، ٌتعطى معادلة تطور نصيب الفرد من رأس املال 

 )):8. 20عرب الزمن (املعادلة (
(40)                                 1/0 A TA n T c

k T   


         
 العرضية نحصل عىل:  ) يف رشط40إذا استبدلنا املعادلة (            

               /0
lim lim 0 0 A A n Tn t

T T

c
T k T       


        

 

 
  

 
  

حيث               0 AT       أن: االعتبار واألخذ بعني 
    1 / /A n          

لضامن رشط العرضية، البد من حتقق رشطيني أساسيني: أوال             0 و ثانيا 
  1A n     :من الرشط الثاين نحصل عىل . 

  1 A n          
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و عليه لتحقق رشط ، ) يف الفصل الثامن8. 17بداللة املعادلة ( والذي يتحقق           
العرضية البد أن 0 اتباع نفس خطوات التوازن التنافيس، نتحصل عىل نفس (ب

 .)رارهاالنتائج لذا ال داعي لتك
  . قيود عىل املنفعة الزمنية8امللحق رقم 

عطى دالة املنفعة الزمنية يف املجال الزمنيتٌ             0,Tوفق : 
 

1

0

1
1

T
n t cU dt







  


  

إذا كان التكامل ينمو برسعة كبرية فإن            Uستنمو عند الزمن T بدون
لن يبقى ملشكلة تعظيم املنفعة أي فائدة للتحليل. لتجنب هذه املشكلة، البد وحدود، 

 من وضع بعض القيود عىل املعلامت اهليكلية.
نأل             c tينمو عند املعدل c :لدينا 

    1

0

0 1
1

ctT
n t cU dt








 






 
 العنرص الثابت يف دالة املنفعة لديه التكامل التايل:           

 

 
 

 
  

0
0

1 1 1
1 1

1 1 1
1

T Tn t n t

n T

dt
n

n
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Tالتي تبقى حمدودة من األعىل عندما يؤول            عند أي قيمة للمعلامت
 اهليكلية.

 من جانب آخر، ٌيعطى تكامل عنرص االستهالك:            

   
       

1
101 1

1 1
c n T

c

c
n


  

   



     
   

 
Tحمدودا عندما يؤول والذي يبقى             :إذا حتقق 

 1 cn    
 ضامن حتقق رشط العرضية. لٌيمثل الرشط الثاين الذي           

وذج9امللحق رقم   . Solow-Swan وذج( مع رأس املال البرشي MRW( 
 Aمسامهة يف املجال التجريبي للنمو االقتصادي "يف ورقة مؤثرة بعنوان             

Contribution to The Empirics of Economic Growth" )1992(  قام كل من
Gregory Mankiw ،David Romer وDavid Weil  اختصارا)MRW(  بتقييم

، Solowقبل  اآلثار التجريبية املرتتبة عن نموذج النمو النيوكالسيكي املقدم من
بشكل أفضل مع  Solow-Swanتوافق التوقعات النظرية لنموذج ل MRWوخلص

 والتباعد يفالبيانات املشاهدة يف العامل خصوصا تلك املتعلقة بأنامط التقارب 
 "مالئمة"مستويات الدخل عرب البلدان. كام الحظت الدراسة أنه ٌيمكن حتسني 

نموذج النمو النيوكالسيكي ليشمل رأس توسيع  عربالنموذج للبيانات بشكل أكرب 
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يف  واملهارات للعاملاالعرتاف بوجود مستويات خمتلفة من التعليم  أي- البرشياملال 
 خمتلف البلدان. 

(أنظر  )1988( Lucasعن نموذج  )MRW )1992خيتلف تطوير نموذج            
ة بعملي MRWيسمح  تاج رأس املال البرشي:يف نمذجة عملية إن الفصل العارش)

عن طريق التخيل  طريقة تراكم رأس املال املادي أيتراكم رأس املال البرشي بنفس 
يفرتض هذا النهج أن رأس املال البرشي ٌينتج بنفس تكنولوجيا لذا عن االستهالك، 

فكرة أن األفراد  MRW ويتبع نموذج. واالستهالكيةإنتاج السلع االستثامرية 
الطريقة التي تستثمر  والكفاءات والقدرات بنفس يستثمرون يف اكتساب املهارات

فيها الرشكات يف رأس املال املادي لزيادة إنتاجيتها. نعمل يف هذا اجلزء عىل توضيح 
 .MRWنموذج وفق  Solowعملية تضمني رأس املال البرشي يف نموذج 

 آليت: اوفق  اةإنتاج كيل يف االقتصاد معطنفرتض لدينا دالة            
 , ,Y F K H AL 

ُيمثل           H رأس املال البرشي. الحظ أن دالة اإلنتاج تفصل بني رأس املال
البرشي Hالعاملةو Lهذه الصيغة شائعة االستخدام يف ( كمدخالت إنتاج حمتملة

صائص دالة اإلنتاج . مرة أخرى، ختضع هذه الدالة خل)بيةريأدبيات النمو التج
يفثابتة  حجم عوائد النيوكالسيكية:  K، Hو Lتستويف رشوط وInada. 
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فس شكل ذلك، نفرتض أن االستثامر يف رأس املال البرشي يأخذ نإضافة ل           
) ksاالستثامر يف رأس املال املادي: تقوم األرس بادخار جزء من دخلها (ليكن

 رأس )لالستثامر يفhsمن دخلها(ليكن وجزء آخرلالستثامر يف رأس املال املادي، 
 (ليكن (التقادم) هتالكاليتعرض رأس املال البرشي ل بليف املقا، املال البرشي

hرأس املال املادي (ليكن اهتالكبنفس طريقة  هتالك)معدل اال k.( 
املوسع للعاملة بمعدالت  والتقدم التكنولوجيمرة أخرى، ينمو عدد السكان             

L/ثابتة L nو/A A gوالبرشيمل من رأس املال املادي . لدينا نصيب العا: 
;K Hk h

AL AL
   

 ، ٌيعطى نصيب العامل الفعيل من الناتج: الثابتة باستخدام فرضية عوائد احلجم           
 , ,Y K Hy F f k h

AL AL AL
    
 

  
ٌتعطى قوانني حركية             k و hملعادالت التالية: ا وفق 

   

   

,

,

k k

h h

k s f k h n g k

h s f k h n g h





   

   

   

   
 

ٌتعرف احلالة املستقرة اآلن بداللة نصيب العامل الفعيل من رأس املال املادي             
والبرشي ,k h   تستويف املعادلتني التاليتني عند 0k h    : 

(41)                             , 0k ks f k h n g k         
(42)                             , 0h hs f k h n g h         
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 :Cobb-Douglasنستخدم دالة إنتاج من نوع             
(43)                                               1Y K H AL       

حيث            0 1 و 0 1 لتوازنية احلصول عىل القيم ا ، وعليه ٌيمكن
 ) كاآليت:43) و (42)، (41ملعادالت (ايف احلالة املستقرة وفق 

(44)                              

1
1 1

1
1 1

k h

k h

k h

k h

s sk
n g n g

s sh
n g n g

   

   

 

 

  


  


    
             

    
             





 

زيادة ال ٌيؤدي فقط لس املال املادي ٌتظهر أن وجود معدالت ادخار مرتفع يف رأ            
حجم k زيادة حجمبل ل hينطبق نفس األمر عىل معدالت االدخار  أيضا)

املرتفعة يف رأس املال البرشي). يعكس هذا حقيقة أن وجود معدالت ادخار مرتفعة 
يف رأس املال املادي عن طريق زيادة k  يف  املستثمرواحلجم سريفع الناتج الكيل

) ٌيمكن احلصول عىل نصيب العامل 44ملعادالت (اق ثابت). وفhs(طاملا أن التعليم
 الفعيل من الناتج يف احلالة املستقرة:

(45)                         1 1
k h

k h

s sy
n g n g
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املسامهات النسبية ملعدالت ادخار رأس املال املادي  اعتامددلة ٌتظهر هذه املعا           
كان كلام-والبرشيحصص رأس املال املادي  والبرشي عىل كبريا ساهم ks 

وكلام كانبشكل أكرب،  كبريا ساهم hsكل أكرب.بش 
أخريا، تنمو املتغريات بداللة نصيب الفرد بنفس معدل التقدم التكنولوجي            

 .Solow-Swanنموذج كاملوسع للعاملة املحددة خارجيا يف احلالة املستقرة متاما 
  . تكنولوجيا األبحاث10امللحق رقم 

بداللة عملية  R&Dٌيمكن وصف تكنولوجيا األبحاث التي تعمل هبا خمتربات          
Poisson حيث يتناسب العدد املتوقع من خمرجات األبحاث الناجحة بداللة وحدة ،

 لسلع األساسية يف املخترب. اتدفق مدخالت  مع(االخرتاعات) زمنية 
خترب عشوائيننظر مل            jعند الزمن t، J "من املخابر يف  "عدد كبري

مع االقتصاد ككل 1, 2,...,j J. ليكن jtz كمية السلع األساسية املخصصة
نجاح فوري وهناك وصولإلجراء األبحاث يف املخترب،   لكل وحدة مستثمرة

(وفق jtz:معطى) ٌيساوي العدد املتوقع من االخرتاع لكل وحدة زمنية 
(46)                                                   jt jtz   

Poisson معلمة تقيس       "كاآليت: ٌيمكن تفسري هذه النتيجة، "بحاثإنتاجية األ 
إذا كان jtaٌيمثل عدد الوصول الناجح يف املجال الزمني ,t t t   :فإن 
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(47)                                   
0

,
lim

t jt jt
j

jt t

E a z t

t


 

 
  

 



 

حيث         tEهو عامل التوقع الرشطي عند الزمن t ،طاملا أنه  يلعىل املستوى الك
 ال ٌيوجد تداخل يف األبحاث:

     1
,

,
J

t jt jtjt j
t jt jtjj

j

E a z ta E a z tN
N t t t



 
       

  


 

 التالية: ونفرض النهاية ""بـ ""باستخدام قانون األعداد الكبرية، نستبدل            

(48)         
0 0

,
lim lim t jt jtt

t jt jt tt tj j j

E a z tNN z Z
t t

  
   


    

     
 ). 11. 4( التي ٌمتثل املعادلة

. االشتقاق الزمني لـ 11امللحق رقم  tV) 11. 20يف املعادلة.(  

عند اكتشاف تصميم جديد، يتلقى املخرتع براءة اخرتاع من احلكومة للحصول            
نفرتض أن  عىل احلق احلرصي إلنتاج السلعة الوسيطية اجلديدة (لتبسيط التحليل

ألبد). يبيع املخرتع براءة االخرتاع لرشكة السلعة الوسيطية تستمر لبراءة االخرتاع 
ن ما لك، أي عون اقتصادي آخر يف النموذجكواالدخار لالستهالك  ويستخدم العوائد

 ؟لتصميم اجلديداهو سعر بيع براءة االخرتاع 
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 نفرتض أن أي شخص ٌيمكنه تقديم عرض لرشاء براءة االخرتاع، لكن ما هو            
استعداد هذا العارض املحتمل للدفع؟ اجلواب هو القيمة احلالية املخصومة لألرباح 

ذا كان )). إ11. 16ملعادلة (احمددة وفق كة السلعة الوسيطية (التي ستتحصل عليها رش
إذا كان سعر أما لشخص مستعدا أكثر للدفع، سيكون ا السعر أقل من هذه القيمة

يمة لن جتد أحدا مستعدا لتقديم عروض الرشاء. براءة االخرتاع أكرب من هذه الق
ليكن tVٌيمثل القيمة احلالية املخصومة: كيف يتغري سعر التصميم اجلديد tV عرب

طريقة املوازنة أو " واملالية ٌيسمىبمنطق يف االقتصاد  نستعنيلجواب لالزمن؟ 
 :"Arbitrage Methodاملراجحة 

فرتة زمنية واحدة، سيكون أمامنا يف ض لدينا بعض املال لالستثامر نفرت           
خياران: اخليار األول وضع املال يف البنك (يف هذا النموذج ٌيعادل رشاء سهم يف 

فائدة وكسب معدل رشكة السلعة الوسيطية) r، راءة أما اخليار الثاين ٌيمكننا رشاء ب
خالل تلك الفرتة ثم بيع براءة االخرتاع. يف  وكسب األرباحاخرتاع لفرتة واحدة 

حيدث ذلك سيقفز  وإذا ملالتوازن، البد أن يتساوى معدل العائد من كال االستثامرين 
 نخفاض العوائد منه.ما ٌيؤدي الستثامر األكثر ربحية اجلميع نحو اال

 التي تنص عىل أن:  Leibnizاملوازنة بتطبيق قاعدة  رياضيا، ٌيمكن اشتقاق معادلة        
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)11. 20من خالل املعادلة (            tV F t  :حيث 

 
s

t

r ds

t

F t d




 

   
مع:            b t  و a t tعليهو  0b t و  1a t  . 
نحصل عىل           tV F t  : 

 

 

0

1 1

t

s s
t t

r ds r ds
t

t
t

t
t t

V F t r d

Vr F t r








  
   

     




  

 بإعادة الرتتيب نجد معدل الفائدة:              
t

t
t t

Vr
V V


 
 

ويل قطاع12امللحق رقم   . R&D 
ووصول  R&Dوائي بني نفقات خمتربات البحث عىل هناك فرتة زمنية بطول عش           

األبحاث الناجحة (اخرتاع تصميم جديد). خالل هذه الفرتة التي ليس هلا حد  نتائج
اث دون نخراط يف جمال األبحاتكاليف  R&Dأعىل من حيث املبدأ، تتحمل خمابر 
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ادة عإل وهناك حاجة باملخاطرة R&Dيتميز نشاط  ، لذاتلقي أي دخل عىل االطالق
 متويله حتى تنجح األبحاث.

حلل مشكلة التمويل، من بني احللول املتاحة أمام خمابر البحث لتمويل نفقاهتم            
احلالية k Rw Lىل غاية الوصول الناجح هي اصدار حصص أسهم ال تدفع أي أرباح إ

يه جزء من ادخار األرس إىل يتم توج صناديق االستثامر املشرتكة وعن طريق، لالخرتاع
املختلفة. عندما يصل االبتكار اجلديد، جتمع الصناديق املشرتكة عائدا  R&Dخمابر 

ٌيمكن أن يأخذ شكلني بديلني: إما عائدا عىل شكل حصة من سعر بيع براءة 
قطاع الدخول ل R&Dاالخرتاع، أو عائدا عىل شكل حصص يف األرباح إذا قرر خمترب 

دفع اجلديدة من السلعة الرأساملية كمحتكر تٌ  وتوريد النسخةة السلعة الوسيطي
 عائد من املخاطرة.  واألرس بمعدلللمستثمرين النافرين من املخاطرة 

كيف يتم حتديد القيمة السوقية التوازنية            1kV لرباءة اخرتاع يف الزمن t؟ 
قيمة يتم حتديد 1kV  معادلةوفق Bellman: خالل جمال زمني صغري ,t t t  ،

جتمع رشكة ما 1k t   من األرباح املرشوط ببقائها يف موقعها االحتكاري هناية هذا
املجال مع احتامل هذا احلدث ٌيساوي 1 RL t  ،تتوقع هذه الرشكة  كل بديلبش

سوقيةقيمة ب خسارة موقعها االحتكاري 1kV  احتامل وصول مبتكر جديدمع 
 RL t . 1ليكن 1k kz rV  هو العائد الكيل من حيازة براءة االخرتاع، فإن العائد

 قريبا: املتوقع خالل املجال الزمني ٌيساوي ت
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1 1 1

2
1 1 1

1k R k R k

k R k R k

E z t L t V L t t

L V t L t

  

   

  

  

       

    
 

بقسمة طريف املعادلة عىل            t :نحصل 
   1

1 1 1 1

1 1

k
k k R k R k

k R k

E z t
E z L V L t

t
L V

   

 


   

 


    


 

 

0tلكل            . قانون األعداد الكبرية و عىل املدى الطويل وفق 
 1 1 1k k kE z z rV     : 

1 1 1k k R krV L V     
 Poisson . عمليات13امللحق رقم 

ما حدث عشوائي خضوعا نخالل الفصل الثاين عرش، افرتض             X لعملية
Poisson بمعدل وصول ما  : هذا يعني من الناحية الرياضية أن الوقت الواجب

كي حيدث )Tانتظاره (ليكن X ٌس ٌيساوي هو متغري عشوائي ذو توزيع احتاميل بأ
املعلمة  : 

  1 TF T    
لـ  والكثافة االحتاملية             T:هي  

    Tf T F T     
احتامل وقوع احلدث يف وقت ما ضمن جمال زمني قصري بنيُيساوي             T و

 T dtتقريبا Tdt . عىل وجه خاص، احتامل أن حيدث ضمن dtمن اآلن 
 0T باٌيساوي تقري dt ،هبذا املعنى ٌيمثل  احتامل أن يقع حدث ما اآلن
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 لثَ مَ  12عىل سبيل املثال، يف الفصل : احلدث "احتامل تدفق"ة زمنية أو لكل وحد
احلدث اكتشاف فرد ما البتكار من نوع 1k  خيضع لعمليةPoisson دل بمع

وصول ٌمتثل الصيغة . 1kV دخالة املوازنة عىل اجلانب األيمن من معادل 
لباحث ما ألنه خالل جمال زمني قصري بطولا توقعم dtخيرتع الباحث ابتكار بقيمة 

 1kV مع احتامل dt. 
إذا كان            1Xو 2X حدثني مستقلني خيضعان لعملياتPoisson  بمعدالت

وصول 1و 2 حد هذين احلدثني عىل األقل ُيساوي أتدفق أن يقع ، فإن احتامل
احتامل تدفق كليهام جمموع 1 2  ألن احتامل تدفق كليهام يف نفس الوقت غري

، 12. يف الفصل "إضافية"املستقلة  Poissonهبذا املعنى، ٌتعد عمليات -وارد (مهمل)
مع RL عدد الباحثني املستقلني يبتكر كل واحد منهم بمعدل وصولPoisson 

  فإن معدل وصول ،Poisson لالبتكار يف االقتصاد ككل RL كان جمموع
لة متتابعة من األحداث معدالت وصول االبتكار كل فرد منهم. إذا وقعت سلس

كل منها خيضع لنفس العملية مع معدل وصول ثابت املستقلة العدد املتوقع  ، فإن
وصول لكل وحدة زمنية ٌيساوي معدل الوصولل  : عىل سبيل املثال، ٌيساوي

العدد املتوقع لالبتكار كل سنة يف مسار النمو املتوازن معدل الوصول RL أكثر.
من ذلك، ٌيساوي عدد األحداث xجمال زمني بطول ضمنتي تقع ال dt  خيضع

 : Poissonلتوزيع 
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!

tdt
P x

x




 
هذه القيمة املتوقعة معدل الوصول مرضوبا بطول املجال وعليه ٌتساوي   dt. 

  ))13. 27(. اشتقاق معادلة معدل النمو (املعادلة 14امللحق رقم 

نستبدل              /H LN N) ل) نحص13 .20) يف املعادلة (13. 25من املعادلة  : 
 1

H H

L L

p H
p L





 
 

  
 

 
 يف ظل رشط الدخول احلر يف سوق تكنولوجيا املوجهة نحو العاملة غري املاهرة:             

L
LV r


 

1L                                                    نجد:  

Lr



 

 ) نجد: 13 .16من املعادلة (            
       1 / 1 1/ 11 1L

L

p L
r

   


  
 

نحدد احلل التوازين للسعر            Lp احلل التوازين لـيقود إىل الذي r ، وبدجمها
نحصل عىل معدل النمو التوازين عىل املدى الطويل. من املعادلة  Eulerمعادلة  مع

 ) لدينا: 13. 9(
1

1 1 1 1L Hp p        
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باستبدال            Hpبام ٌيساوهيا
 1

H
L

L

H p
L





 
 
 
 

 و باستخدام )13. 9يف املعادلة (
  1 1 1        :نجد 

 1/ 11

H
L

L

Hp
L





   
      

 

بدمج            Lpيف معادلة رشط الدخول احلر نجد احلل التوازين لـ r : 
                                              

1/ 11 11 / 11 H Lr H L
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ا يٌعترب حاليا أهم اإلسهامات النظرية يف تحليل  يقدم كتاب "نماذج النمو االقتصادي" نظرة عامة وشاملة 

ديناميكية يف مجال االقتصاد الكيل النمو االقتصادي، الغرض منه إظهار جوهر نظرية النمو االقتصادي (كنظرية 

الحديث تٌطور بشكل منهجي ووثيق روابط ب االقتصاد الكيل الساكن بالنظرية االقتصادية الديناميكية الحديثة) 

رتبطة بنماذج النمو االقتصادي والسياسات االقتصادية  ناقشة التفصيلية للمناهج النظرية ا عن طريق الجمع ب ا

نبثقة عنها.   ا

قررات التعليمية للطالب الجامعي وطالب الدراسات العليا يف  تم تصميم الكتاب كمرجع يٌستخدم لتدريس ا

عمق والتنمية االقتصادية، حيث يٌفرتض عرب االطالع عىل  مقاييس النمو االقتصادي، االقتصاد الكيل، االقتصاد الكيل ا

قولة حول نظرية النمو واستخداماتها، وأن تٌتيح لهم نصوص هذا الكتاب أن يكتسب الطالب كفاءة ومعرفة مع

  سهولة الوصول للمواد الحديثة عىل أمل أن يحفز هذا لديهم استخالص العديد من األفكار الجديدة.

أم حواس أستاذ بجامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر) متحصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد بجامعة 

نشورة حول مجاالت النمو، التنمية، السياسة الصناعية، تلمسان (الجزائر). له الع قاالت واألوراق العلمية ا ديد من ا

ؤسساتية، التجارة الدولية والتقدم التكنولوجي، كما سبق للمؤلف أن نرش كتبا بعنوان: االنفتاح التجاري  النوعية ا

عارصة (2018ادي ()، مقدمة يف النمو االقتص2017والنمو االقتصادي: أدلة من الص (   ).2021) ونظريات التنمية ا

 

ؤسسة االقتصادية الجزائرية  منشورات مخرب ا

-الجزائر  –جامعة ابن خلدون تيارت   


