
 Solowنموذج: الثالثةالمحاضرة 

 إعداد: د. أمين حواس 
 

رب أول باإلضافة إىل أنه يعت ،االقتصاديإسهاما كبريا يف النظرية النيوكالسكية للنمو  Solowنموذج  يمثل        

ليظهر  Solowو قد صمم نموذج  .االقتصاديشكل ريايض ساعد عىل الكثري من األعامل التجريبية يف جمال النمو 

نها و التقدم التكنولوجي تتفاعل يف إقتصاد ما و كيف يمك و يف عنرص العملالنم كيف أن النمو يف خمزون رأس املال،

 التأثري عىل إمجايل الناتج الوطني من السلع و اخلدمات.

 لبناء النموذج، نتبع اخلطوات التالية: 

 دالة اإلنتاج:  -1

 كااليت: Cobb-Douglasيعتمد النموذج عىل دالة إنتاج من نوع 
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 :إنتاج يتميز بتناقص عوائد احلجم مدخل
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ليكن  :ب العامل الفعيل بالنسبة للكمياتبداللة نصي االقتصاديمكن حتليل  بوجود التقدم التكنولوجي،             
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يب العامل الفعيل من رأس املالنص ،
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 .وعليه بالتعريفنصيب العامل الفعيل من الناتج، 

 :يف شكلبداللة نصيب العامل الفعيل يمكن كتابة دالة اإلنتاج 
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 معدل نمو نصيب العامل الفعيل من الناتج هو: وعليه 
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كيف ينمو رشحل            Yالبد أن نفهم كيف ينمو K. 

 

 



 Solowنموذج: الثالثةالمحاضرة 

 إعداد: د. أمين حواس 
 معادلة نمو خمزون رأس املال:  -2

عند أي نقطة زمنية، يعترب خمزون رأس املال املحدد الرئييس للناتج يف االقتصاد، إال أن خمزون رأس املال              

عىل  هناك عاملني يؤثران سيؤدي إىل التغري يف معدل نمو الناتج. عىل وجه خاص، وهذا التغرييتغري عرب الزمن 

 واملعدات اجلديدةهو اإلنفاق عىل اآلالت  فاالستثامر .Depreciation  واالهتالكIاإلستثامر خمزون رأس املال:

خفض  ويؤدي إىلأما اإلهتالك فهو التآكل الذي يصيب رأس املال املتقادم  إىل رفع خمزون رأس املال. والتي تؤدي

سنويا) % 4فإن معدل اإلهتالك هو  عاما، 25إذا تقادم رأس املال يف فرتة  فعىل سبيل املثال، خمزون رأس املال.

04.0 أما الكمية التي هتتلك كل عام فهي.)K يبدو أهنا تتناسب طرديا مع كمية خمزون رأس املال. و التي

(عىل خمزون رأس املال بداللة نصيب العامل من خالل املعادلة )اإلهتالك نعرب عن العالقة أو تأثري اإلستثامر و 

 التالية:         

 هتالكنصيب العامل من اإل –= نصيب العامل من اإلستثامر الفعيل من خمزون رأس املالالتغري يف نصيب العامل 

                     ، تعطى املعادلة الديناميكية كاآليت:وبالتايل            

 k sk n k      

حيث s(0هو امليل احلدي لالدخار 1s ،) هو معدل اهتالك رأس املال و n هو معدل نمو عنرص

فهو أنه يساهم يف نمو كفاءة العمل بمعدل ثابتالتقدم التكنولوجي  .العمل . 

ٌيصبح تغري خمزون رأس املال        kمساويا نصيب العامل الفعيل من االستثامر syناقصا مقابل االستثامر

 n g k  .ألن /k k AL فإن مقابل االستثامر يتكون من ثالثة عنارص: مع إبقاء kثابتا، ُيمثل

 k،رأس املال املتهالك nkحجم رأس املال الواجب توفريه للعامل اجلدد و gk ٌيعرب عن حجم رأس

 املال اجلديد الواجب توفريه للعاملة الفعلية اجلديدة املتأتية من التقدم التكنولوجي. 

 هذه املرحلة تسمى باملرحلة االنتقالية معدالت النمو عىل املدى القصري: -3

 ل والناتج عىل املدى القصري كاآليت: يعطى معدل نمو نصيب العامل الفعيل من رأس املا
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 Solowنموذج: الثالثةالمحاضرة 

 إعداد: د. أمين حواس 
 معدالت النمو عىل املدى الطويل: هذه املرحلة تسمى باحلالة املستقرة -4

 عند هذه املرحلة: 
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 بمعدل نمو التقدم التكنولوجي: ورأس املال مع ذلك، سينمو نصيب العامل من الناتج       
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 يمكن يف هناية املطاف تفسري الزيادة املستدامة يف مستويات املعيشة املالحظة يف العامل. التكنولوجي، بداللة التقدم     

عىل نقيض ذلك يؤدي وجود  فقد رأينا أن التقدم التكنولوجي يؤدي إىل نمو مستدام يف نصيب الفرد من الناتج.

معدل نمو  يصبح بعد ذلك، إىل احلالة املستقرة. االقتصادمرتفع إىل رفع معدل نمو فقط حتى يصل  ادخارمعدل 

فقط التقدم التكنولوجي يمكنه  ،Solow ووفقا لـ نصيب العامل من الناتج يعتمد فقط عىل التقدم التكنولوجي.

 املعيشة. ورفع مستوياتتفسري النمو املستدام 

 املحارضةملخص 

 عىل املدى الطويل. ومستوى اإلنتاجحيدد حجم رأس املال  االقتصاديأن معدل النمو  Solowيظهر نموذج  .1

سكاين منخفض يؤدي إىل وجود مستويات مرتفعة  ومعدالت نمو االدخاركام أن وجود مستويات مرتفعة من 

 من الناتج. ومستويات مرتفعةمن خمزون رأس املال 

كن النمو فرتة معينة ل يفعىل املدى القصري( ) مؤقتاتسبب نموا  دخارااليف معدالت  ة، الزيادSolowيف نموذج  .2

ستوى املرتفع يؤدي إىل م االدخارعىل الرغم من أن  ،وبالتايل. )املدى الطويل( يتباطأ مع بلوغ حالة مستقرة

 .عىل املدى الطويل لوحده ال يولد معدالت نمو مستدامة االدخارلكن  حالة مستقرة عالية من الناتج،

معدل نمو نصيب الفرد من الدخل بمعدل التقدم التكنولوجي  د، يتحدSolowيف احلالة املستقرة لنموذج  .3

 .املعطى بشكل خارجي

 

 


