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 االقتصادي؟ النموحماسبة ي ما ه .1

ما،  )نصيب الفرد من الناتج( يف اقتصاد ٌيركز النمو االقتصادي عىل التوسع طويل املدى للناتج                          

 Growthنموحماسبة ال"عرف بـري قياسه بإتباع طريقة تٌ فمن الرضو التوسع طويل املدى()النمو  وهبدف حتليل

Accounting ".   سبية املسامهة الن ( إىلالناتجمعدل نمو )اإلمجايل تقوم منهجية حماسبة النمو بتفكيك النمو

للعوامل اإلنتاجية الكلية  التي متثل"Residual"( و البواقي العاملةملدخالت عوامل اإلنتاج )ٍرأس املال املادي و 

(Total Factor of Productivity , TFP تعترب هذه املنهجية أفضل الطرق دقة لقياس مسامهة املدخالت.)

 .االقتصادياإلقتصادية يف النمو 

ا متثيله نوالعمل( ٌيمكرأس املال )وعوامل اإلنتاج تنطلق حماسبة النمو من فكرة وجود عالقة بني التكنولوجيا           

جيا ما وتكنول والعمل وفقمدخالت رأس املال )اج اإلنتدالة اإلنتاج الكيل التي تصف كيفية دمج عوامل وفق 

ائل املتعلقة تتناول بعض املس زء بتقديم بعض املفاهيم األساسيةقوم هذا اجليحجم معني من الناتج.  جطاة( إلنتاعمٌ 

 .وعوامل اإلنتاجبدالة اإلنتاج، حماسبة النمو 

 : اإلنتاجعوامل 

 :رأس املال املادي " رأس املال املاديPhysical Capital" هو أي يشء يتضمن اآلالت)املعدات(و

الت و عىل اآلة ،يعتمد اإلنتاج الكيل يف الزراعالتي تستخدم يف اإلنتاج.فعىل سبيل املثال )اهلياكل( املباين

 املعدات الزراعية لنقل املدخالت و املخرجات و املباين التي خيزن فيها اإلنتاج.

 :رأس املال البرشي "خيتلف العامل بداللة رأس املال البرشيHuman Capital" الذي يشري إىل

بها العامل من خالل التعليم و التدريب و اخلربة إلنتاج الناتج أو خمزوهنم من املهارات و املعرفة التي يكتس

القيمة اإلقتصادية.عىل سبيل املثال،سيكون عامل حاصل عىل شهادة جامعية يف علوم الكمبيوتر أكثر 

 إنتاجية بكثري يف جمال برجمة الكمبيوتر أو تصميم صفحة ويب مقارنة بعامل لديه شهادة الثانوية العامة فقط.

 :التكنولوجيا "تع بأفضلوجود إقتصاد ما يتمالتكنولوجياTechnology"- فهم أفضل الطرق و السبل

كفاءة بو املوارد الطبيعية فيه رأس املال من املتوقع أن يستخدم عنرص العمل،-إلنتاج السلع و اخلدمات

 أكرب و بذلك حيقق إنتاجية أعىل.
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 دالة اإلنتاج

ثر كيفية التي يصبح فيها العامل أكهاما يف حتديد  والتكنولوجيا دورااملادي  املالوراس  العاملةتلعب كل من     

ات الثالثة تفاعل هذه املكونأداة هامة لفهم كيفية  "دالة اإلنتاج الكيل "تعترب  يف هذا اإلطار، .االقتصادإنتاجية يف 

 يف إقتصاد ما. GDPمعا لتوليد 

 وُيمكن هلذهقتصادي، الكيل يف قلب كل نموذج للنمو اال "Production Functionدالة اإلنتاج "تقع        

تعتمد  .والناتج الكيل(LوKالدالة أن تتخذ أشكاال خمتلفة اعتامدا عىل تصورها للعالقة احلقيقية بني عوامل اإلنتاج)

الثقيلة،  الزراعة، الصناعة املثالطة االقتصادية )عىل سبيل هذه العالقة )من بني األمور األخرى( عىل مزيج من األنش

 .عوامل أخرىو(، مستوى التكنولوجيا واخلدماتالصناعة اخلفيفة كثيفة العاملة، العمليات ذات التقنيات العالية 

حسن كيفية متثيل عملية اإلنتاج الكيل عىل أ حوللنمو االقتصادي اأدبيات من النقاش النظري يف  الكثريويدور 

 وجه.

 التعبري عن دالة اإلنتاج 

 لنقم بتعريف دالة اإلنتاج الكيل كاآليت:   

 ,Y A F K L  

 . "Lو  Kلـ هي دالة تابعة  Y "عندما نقرأ تعبريا مثل هذا بصوت عال نقول أن 

املستخدمة يف عملية  العاملة : يدLخمزون رأس املال املادي يف البلد،:GDP،Kيمثل :Yو متثل تلك املصطلحات:

يتم تكوين  .عىل وجه خاص،GDPإىل وجود عالقة بني رأس املال املادي و العمل و بني Fو تشري دالة  اإلنتاج.

GDP عمل. أما الرمز الوحدات  املزج بني رأس املال املادي و عربA  :فوجود مستوى  فيعرب عن مؤرش التكنولوجيا

أكثر مع نفس املستوى من خمزون رأس املال املادي و وحدات  GDPينتج  االقتصاديعني ضمنيا أن  Aمرتفع من 

 .العمل
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 نتاج النيوكالسكية دالة اال

املتجانسة من  Cobb-Douglasنظرية النمو هي دالة  واستخداما يفشيوعا األكثر إحدى دوال اإلنتاج             

 الدرجة األوىل أو ُتظهر ثبات عوائد احلجم: 
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Y K AL
 


 

0مع العلم أن           1. Y
هو الناتج، L

عنرص العمل، K
رأس املال و A

تكنولوجيا تزيد ُتعرب عن 

 كفاءة عنرص العمل.

كام رأينا سابقا، ُيعطى معدل التغري النسبي ملتغري ما            x
 ىل أنه:ع

 log 1
.

d x dx

dt x dt


 

إلجياد معدل التغري النسبي للمتغري            Y
 بداللة الزمن: ونقوم باشتقاقها، نأخذ اللوغاريتم يف دالة اإلنتاج 
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نمو رأس املال املادي ) االنتاجمعدالت نمو عوامل  ةمسامه إىل ٌيقسمأن معدل نمو الناتج  وعليه ُيالحظ           

 زائدا التغري التكنولوجي. (ونمو العاملة
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2 TFP  Ag
 

  السنة 
Yg  Kg   1 Lg  Ag 

1950-1960  3.6  1.11  0.77    
% 100        

1960-1970  4.3  1.17  1.26    
%  100        

1970-1980  3.2  0.9  1.68    
%  100        

1980-1990  3.3  1.08  1.26    
%  100        

1990-2000  3.5  0.72  0.98    
%  100        

2000-2009  1.4  0.63  0.14    
%  100        

2009-2014  2.1  0.27  0.63    
%  100        

 

 

  


