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  تقديم
  عواقبه  ) ألن( أي شيء آخر ،  ، فمن الصعب التفكري يف) النمو اإلقتصادي ( مبجرد أن يبدأ املرء يف التفكري حول     "      
  ". رفاهية اإلنسان هي ببساطة جد مذهلةعلى        

Robert Lucas. (2002).Lectures on Economic Growth. p.21. 
  
قتصادي و ملاذا ستشهاد به من بني ما كتب حول أمهية النمو اإلقد ميثل هذا املقتطف أكثر ما جيري اإل    

حمق يف حكمه يف  –قتصاد احلائز على جائزة نوبل يف اإل -   Lucas أن يبدوو . هتمام بدراستهينبغي علينا اإل
علينا أن نفهم ملاذا تشهد ففإذا أردنا أن نفهم ملاذا ختتلف البلدان بشكل كبري يف مستويات املعيشة ، : ذلك 

  .تلك البلدان تباينا واضحا يف معدالت النمو على املدى الطويل 
فعلى الرغم من نشوب حربني : خالل القرن العشرين بصورة واضحة قتصادي النمو اإل أمهيةقوة و  تظهررمبا   

يار التكامل الدويل خالل فرتة ما بني احلربني ، صعود و سقوط التجربة الشيوعية إالكساد الكبري ، عامليتني ، 
، إال أن الغالبية العظمى من سكان العامل يتمتعون مبستويات معيشية أفضل مما كان عليه أسالفهم بداللة 

النمو مكاسب كمكسب من ( فوجود مستويات مرتفعة من الدخل ).دخل الفرد( رد من الدخل نصيب الف
م املادية بشكل أفضل ، يف حني أن وجود إختالفات يف ) قتصادياإل ميكن األفراد من تلبية إحتياجا

اع رتفإأيضا ، مع .مستويات الدخل الفردي سينعكس يف وجود إختالفات يف مستويات اإلستهالك الفردي
و احلصول ) مبا يف ذلك إتباع نظام غذائي أفضل( مستويات الدخل يبدأ األفراد بإعتماد أمناط حياة صحية 

من جانب آخر ، من غري املمكن معاجلة معضلة الفقر يف عامل اليوم دون .على أفضل اخلدمات الصحية 
املنطقة األسرع منوا يف  –ق آسيا فعلى سبيل املثال ، يف شر .شد البلدان فقرا أ خصوصا يفتسريع منو الدخل 

ربع مليار نسمة منذ  بنحودوالر أمريكي يف اليوم  2إخنفض عدد األفراد الذين يعيشون على أقل من  –العامل 
   .كل أسبوع مبعدل مليون شخص أي، 2007 إىل غاية 2000 عام
ملاذا هناك بلدان غنية : تظهر أسئلة ذات الصلة على الفور  إذن مبجرد أن نسلم بأمهية النمو اإلقتصادي ،   

ما و و بلدان أخرى فقرية ؟ ملاذا هناك بلدان حتقق معدالت منو سريعة يف حني تعجز بلدان أخرى عن ذلك ؟ 
يف  )Adam Smith )1776هي مصادر النمو اإلقتصادي ؟ يبدو أن هذه األسئلة هي نفسها اليت أثارها 

 An Inquiry Into Nature and Causes of theث عن طبيعة و أسباب ثروة األمم البح" أطروحته 

Wealth of Nations"،  إلجابة عن هذه األسئلة يسعون لزال اإلقتصاديون ي ماعام بعد أكثر من مئيت حىت
  .و حل لغز النمو اإلقتصادي
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تفاوت الدخل العاملي قد تطور قتصادي و أصول أن النقاش الدائر حول جذور النمو اإل من املالحظ   
إنقسم التحقيق اإلقتصادي حول النمو  ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ففي فرتة  .بشكل كبري عرب الزمن

االت  قتصادي فرعا من فروع اإلقتصاد فقد أصبحت النظرية الرمسية للنمو اإل: اإلقتصادي إىل العديد من ا
دراسة البلدان الفقرية أصبحت جزءا من جمال التنمية اإلقتصادية ؛ منو اإلنتاجية أصبح جزءا من جمال الكلي ؛ 

التنظيم الصناعي ؛ و دراسة كيف أمكن للبلدان الغنية أن تصبح كما عليه اآلن يصنف يف جمال التاريخ 
  .اإلقتصادي 

و قد . ظهور كحقل مستقل يف ميدان اإلقتصادعلى مدى العقود الثالثة املاضية ، عاد النمو اإلقتصادي لل  
ال توسعا ضخما و بسرعة كبرية ،  ال يوجد موضوع آخر يف اإلقتصاد أكثر منه تكرارا  لدرجة أنهشهد هذا ا

خالل الفرتة ما بني  Ecolitيف العناوين أو امللخصات أو املقاالت العلمية أو الكتب حسب قاعدة بيانات 
قررات االت العلمية زادت معه أيضا ممع إرتفاع هذا العدد اهلائل من املقو . 2010إىل غاية  1981

من الباحثني يف أطروحتهم كامل اآلن ، يعمل جيل  . الدراسات العليا و عدد الباحثني حول هذا املوضوع 
يف  على النمو اإلقتصادي كحقل منفرد يف حد ذاته بدال من أن يكون جزءا من حقول أخرىللدكتوراه 

  .يات اإلقتصاديةاألدب
إن املزج بني العديد من اخلطوط الفكرية للبحوث يف جمال واحد يدرس ظاهرة النمو اإلقتصادي يعترب واحدة   

فظهور أدوات نظرية جديدة ، . التطورات الفكرية إثارة يف اإلقتصاد على مدار العقود الثالثة املاضيةاألكثر من 
مسح بظهور اجلانب التجرييب الذي يشبه وضع اللحم على اهليكل العظمي بيانات جديدة ، و رؤى جديدة 

عاجلة إقرتاح العديد من السياسات و احللول ملاليت أدت إىل املكون من كال النظريات القدمية و اجلديدة ، و 
  .غريها ملاذا بعض البلدان أكثر ثراءا من غريها ، و ملاذا تنمو بعض البلدان أسرع من  –األسئلة القدمية 

األحباث قد أنتجت ف.هذه احملاضرات هي حماولة مين لتجميع األدبيات املزدهرة يف جمال النمو اإلقتصادي     
. املؤخرة كميات هائلة من األمثلة الواقعية ، جمموعات من البيانات الدقيقة ، و وجهات نظر حتليلية حديثة

تسمح فقط بإستيعاب سهل للطالب و القراء هلذه  تنظيم هذه املواد اجلديدة يف بنية فكرية متماسكة ال
  .يقرتح سبال جديدة للبحث يف املستقبلالظاهرة و لكن أيضا 

موعة الواسعة من األدبيات ، سعيت لتقدمي هذه األفكار حول النمو اإلقتصادي      ما وراء جتميع هذه ا
ا عن التعقيد و اإلستخدام املفرط بعيدو . بلغة بسيطة و يف شكل يسهل للجمهور الواسع الوصول إليها

لألدوات الرياضية كما جرت عليه العادة يف الكثري من املقاالت العلمية و الكتب املدرسية حول النمو 
اإلقتصادي ، ال يتطلب من القارئ أن يكون ملما بالكثري من املعلومات األساسية حول مبادئ اإلقتصاد و ال 

على الرغم من احلاجة لألدوات الرياضية لربهنة العديد من  –)عمقةامل(  أن يكون متمكنا من الرياضيات
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يف ظل هذه اإلسرتاتيجة اليت إعتمدت و على هذا األساس ،  .إلستيعاب هذه احملاضرات بسهولة -العالقات 
ذات صلة بالواقع   ط ،  اإلبتعاد عن التعقيد ، جعل املوضوععلى التبسي املرتكزةو لتدريس النمو اإلقتصادي 

  :ممتعة ،قدمت هذه احملاضرات وفق التصنيف التايل بالتأكيد جماال و 
حول  -الوقائع  –بتسليط الضوء على العديد من احلقائق  -بشيء من التفصيل  –يعمل الفصل األول   
بني البلدان يف مستويات دخلها  حيث نقوم أوال بالبحث يف اإلختالفات. لنمو اإلقتصادي الواجب تفسريها ا

تقدمي خمتلف الفصل بباإلضافة إىل ذلك ، يسمح هذا . و من مث دراسة اإلختالفات يف معدالت منو الدخل 
األدوات و القوانني اليت تسمح لنا بقياس النمو اإلقتصادي مع إعطاء العديد من األمثلة العددية و بعض 

   .التمارين التطبيقية 
كوصف   –أول منوذج يساعدنا على فهم النمو اإلقتصادي  – Solowيف حني يقدم الفصل الثاين منوذج     

يف .تراكم رأس املال و النمو السكايندور الذي يلعبه كل من العرب الزمن ، مؤكدا على لكيفية تطور اإلقتصاد 
و ملاذا  )2(ن غنية و بلدان فقرية ،ملاذا هناك بلدا )1(، ميكن أن يساعدنا على فهم  Solowدراسة منوذج 

لكن ما سوف يدهشنا ، أن هذا النموذج ال .عام  100السكان يف البلدان الغنية أكثر غنا مما كانوا عليه قبل 
  .ميكنه تفسري النمو اإلقتصادي على املدى الطويل

الدور الذي يلعبه إكتشاف األفكار اجلديدة يف  الثالثمن أجل إجياد تفسري هلذه املعضلة ، يناقش الفصل     
فتقسيم السلع اإلقتصادية إىل أشياء و أفكار مكن .  Romerإدامة النمو على املدى الطويل بفضل منوذج 

ا العديد من جمال من ظهور  إقتصاديات األفكار اليت أدت إىل إحداث تغيريات عميقة يف الطريقة اليت نفهم 
  . ختالفات الواسعة يف األداء اإلقتصادي بني البلدان على سبيل املثالكاإل  جماالت اإلقتصاد

الذي يعرض يف الفصل  Lucasج آخر مسح بتوليد معدالت منو مستدامة على املدى الطويل هو منوذج    
املهارات  –تراكم رأس املال البشري يعمل الكيفية اليت من خالهلا معرفة  ميكنبفضل هذا النموذج ، . الرابع 

عدالت منو نصيب الفرد من الدخل على املدى الطويل ، كما أن هذا النموذج على إستدامة م –و التعليم 
يوفر إطارا نظريا للسياسات اإلقتصادية الواجب إتباعها من قبل احلكومات اليت تسعى للتأثري على النمو 

  .حنو قطاع التعليم) املادية و البشرية( املوارد كفاءة قطاع التعليم و زيادة ختصيص تعزيز  اإلقتصادي عن طريق 
ذا هم إال و النمو اإلقتصادي  بالبحث يف قضايايف األخري ، أعتقد أن الذين إختاروا اإلهتمام     مفتونون 

ال  ن أن يفسر الكثري من أن دراسة النمو اإلقتصادي ميك أنا أؤمنو األهم من ذلك ، .الشيق و املعقدا
ميكن أن جتعل العامل مكانا  –إذا طبقت بشكل صحيح  –مل اليوم ، و أن الدروس املستفادة عااألمور يف 

  .أفضل 
 أمني حواس                                                                                              
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  ول الفصل األ
  حقائق حول النمو اإلقتصادي 

  
   مقدمة.1.1

ماليري شخص يف األرض يف ظل جمموعة  7حيث يعيش أكثر من : عامل فيه األغنياء و الفقراء نعيش يف  
مليون نسمة بدون  925يعيش أكثر من  مثال،ففي البلدان النامية . واسعة و متنوعة من الظروف اإلقتصادية 

مليار نسمة غري  2.5حوايل للشرب؛ ليون نسمة غري قادرة على الوصول إىل املياه النظيفة م 884 كايف؛غذاء  
طفل حتت سن اخلامسة ميوتون يوميا بسبب األمراض اليت  5000 قرابةقادرة للوصول إىل الصرف الصحي ، و 

الطعام  كثرةالنامجة عن  فيما بني البلدان الصناعية أن األمراض يبدو  ذلك،على نقيض . تسببها املياه امللوثة 
كمقياس ( أما العمر املتوقع . اص تعترب املشكلة الصحية الكربى اليت تصيب عددا قليال من األشخ) السمنة(

 (مليار يعيشون يف البلدان اليت صنفتها األمم املتحدة  2.1عاما فيما بني  76منذ الوالدة يقدر بـ ) للصحة
United Nations , UN( ا ذات أ مليار نسمة يعيشون يف  3.6عاما فيما بني  69 ؛على تنمية بشرية على أ

مليار نسمة يعيشون يف البلدان ذات تنمية بشرية  1.1 بنيعاما  56و ؛بلدان ذات تنمية بشرية متوسطة 
  .منخفضة 

حىت عند تسليط الضوء على مؤشرات ما وراء احلياة و املمات، جند أن مستوى املعيشة لدى األفراد جد   
شخص يف أسرتاليا ، يف حني  1000لكون سيارة لكل شخص مي 687 وجد أن،  2012ففي عام . متفاوت

من جانب آخر، تستهلك منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ذي . شخص يف بنغالديش 1000من  2ميثل الرقم 
، يف هرباء من اإلستهالك العاملي للك % 2.3من إمجايل سكان العامل حوايل  % 11تعداد سكاين يقدر بـ 

و  .من الكهرباء العاملية % 26من إمجايل سكان العامل أكثر من  % 4.6الواليات املتحدة مع  تستهلك  حني
الذين يعيشون يف البلدان الغنية يستحوذون  )5/1( تشري إحصائيات البنك العاملي أيضا أن مخس سكان العامل 

دوالر أمريكي  1مليار شخص على أقل من  1.1من الدخل العاملي، يف حني يعيش أكثر من  % 60على 
   . دوالر يف اليوم يف البلدان النامية 2مليار على أقل من  2.6يف اليوم ، و 
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ملاذا :  ت هامةري تساؤالة بني البلدان لغزا حمريا يثهذه اإلختالفات الشاسعة يف مؤشرات نوعية احلياتشكل   
وجد عوامل معينة وري أن يكون هذا هو الواقع ؟ هل تن الضر هناك بلدان غنية و بلدان أخرى فقرية ؟ و هل م

تؤدي إىل إتساع أو تقليص تلك الفجوة العميقة ؟ و هل متتع البلدان الغنية مبستويات عالية من املعيشة يعتمد 
   .على إستمرار معاناة البلدان الفقرية ؟بالضرورة 

قارنة وضعية البلدان مب: ن يتشكل لدينا لغز آخر عرب الزمعند إلقاء النظر يف الكيفية اليت تطورت فيها البلدان  
،  فعلى سبيل املثال . ويات املعيشة الغنية اآلن بتارخيها املاضي نالحظ مرة أخرى إختالفات واسعة يف مست

عاما فقط ، يف حني أصبح العمر  35ما يقارب  1880الطفل الياباين الذي ولد يف عام كان يتوقع أن يعيش 
سنتيمرت بني  9.1يف بريطانيا العظمى ، إرتفع متوسط قامة الرجل بنحو .عاما 83آلن يف اليابان حنو املتوقع ا
كان العامل يف الواليات املتحدة جيين من ناحية أخرى ،  . كنتيجة للتغذية اجليدة  1975و  1775عامي 

قت احلايل ميكنه جين ، أما يف الو  1958يف عام ساعة يكافئ مبلغ لشراء ثالجة  333متوسط أجر يعادل 
و منذ أوائل القرن التاسع عشر   .الكثري من املال للحصول على أفضل منتج مبا يعادل مخس الوقت السابق 

يف حني إخنفض اجلزء املخصص على الغذاء لإلنفاق على الرتفيه ثالث مرات تضاعف جزء الدخل املخصص 
  .يف الواليات املتحدة  )3/2( بنحو ثلثي 

الذي يقوم به ) ساعات العمل(الكبري يف الثروة املادية صاحبه إخنفاض كبري يف حجم العمل  هذا النمو  
و مل يكن يعرف  1870ساعة عام  61ففي الواليات املتحدة، كان متوسط العمل األسبوعي ميثل . السكان

ساعة و  34ثل أما اليوم أصبح متوسط العمل األسبوعي مي. آنذاك مفهوم التقاعد يف سن الشيخوخة تقريبا
  .من الراحة أثناء التقاعد) سنوات(يتوقع أن يستمتع عامل ما بعقود 

. حىت البلدان اليت تعترب فقرية نسبيا اليوم تتمتع مبستوى معيشة أفضل من مستواها قبل مائة عام املاضية  
مما كان يتمناه النبالء  فحىت بلدان مثل مصر ، إندونيسيا ، و الربازيل إرتفع متوسط العمر املتوقع لديها أفضل

ا بسيطة  .الربيطانيني األثرياء يف بداية القرن العشرين  يف أغلب تاريخ البشرية ، كانت أشياء ترى اآلن على أ
موعة حمدودة جدا من األشخاص األثرياء) حصريا (مثل القراءة يف الليل على الضوء متثل ترفا  أما  .حمفوظا 

سكان العامل على الكهرباء يف املنازل ، كما أن جزءا كبريا من سكان العامل  من % 79اليوم حيصل أكثر من 
، و يف  2002و  1981الذين يعيشون على أقل من دوالر أمريكي لليوم إخنفض إىل النصف بني عامي 

مليون خالل تلك  200الصني لوحدها إخنفض عدد السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر لليوم بنحو 
  .الفرتة
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بالنسبة ألغلب مناطق العامل ، شهد نصف الثاين من القرن العشرين إرتفاعا مذهال و غري مسبوق يف مستوى  
ففي البلدان الغنية ، إستمر هذا اإلرتفاع منذ أكثر من قرن مما أدى إىل وجود إنطباع عام بأن . املعيشة 

  .النمو ؟ الظروف اإلقتصادية ينبغي أن تتحسن دائما ،  لكن ما هو مصدر هذا
فبعض البلدان منت على طول مسارات : عند مقارنة معدالت النمو بني البلدان تظهر العديد من األسئلة   

. فعلى سبيل املثال، كانت لدى بريطانيا و فرنسا تقريبا نفس مستويات املعيشة لعدة قرون. متوازية بشكل كبري
غىن البلدان يف العامل بداية القرن العشرين فشلت يف أما بعض البلدان مثل األرجنتني اليت كانت واحدة من أ

و بلدان أخرى مثل اليابان اليت كانت فقرية لفرتة طويلة مقارنة بزعماء العامل شهدت إنفجارا كبريا . تتبع القافلة
) جزةاملع( يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ، هذه اإلنفجارات الكبرية من النمو .للنمو و حلقت بالركب 

 فبلدان مثل كوريا اجلنوبية إستطاعت اإلنتقال من مصف البلدان الفقرية: منطا متزايدا على حنو مثري  تأصبح
النمو ال تزال بلدان أخرى بعيدة أو مبنأى عن عدوى  ذلك،على نقيض . إىل قوة صناعية يف جيل واحد فقط

يف عام  % 20جية إفريقية حنو أقل من فعلى سبيل املثال، تستهلك أسرة منوذ. ظلت تعيش حالة الفقرو 
  .  ما هي اإلختالفات اليت أدت إىل هذه التجارب املتباينة بني البلدان ؟. عاما 25مما كانت عليه قبل  1998

البلدان يف العامل منو ثراءها  هل ستواصل أغىن: أسئلة أخرى تثريها تلك املشاهدات حول النمو اإلقتصادي  
هل ستستمر البلدان دنا ينظرون إىل الوراء بذهول للظروف البدائية اليت كنا نعيشها ؟ شكل الذي جيعل أحفاالب

تلك الفجوات بني األغنياء و الفقراء ستتقلص ؟ و أن الفقرية السري يف درب بعيد جدا وراء البلدان الغنية ، أم 
إستهالكها ؟ و هل تلك القيود هل تراجع خمزون املوارد الطبيعية سيحتم على البلدان الغنية التقليص من حجم 

املفروضة على املوارد جتعل من املستحيل على أربع أمخاس سكان العامل يعيشون يف الفقر النسيب من اللحاق 
بالركب ؟ و هل ستسمح التكنولوجيا اجلديدة للجنس البشري أن ترتك وراءها حالة العوز اليت كانت عليه يف 

   .أغلب تاريخ البشرية ؟
حث هو حماولة للتعامل مع هذه األسئلة مثل ملاذا ختتلف البلدان يف مستويات املعيشة و ملاذا تزداد هذا الب   

بشيء من  –على هذا األساس ، يعمل هذا الفصل  .بلدان غىن يف حني تفشل بلدان أخرى عرب الزمن
. الواجب تفسريها حول النمو اإلقتصادي  - الوقائع  –بتسليط الضوء على العديد من احلقائق  -التفصيل 

حيث نقوم أوال بالبحث يف اإلختالفات بني البلدان يف مستويات دخلها ، و من مث دراسة اإلختالفات يف 
البلدان اليت هي غنية اليوم هي تلك  :املقياسنيكما سنرى هناك عالقة وثيقة بني هذين . معدالت منو الدخل 

  .املاضيالبلدان اليت منت بسرعة و لفرتة طويلة يف 
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  اإلختالفات في مستويات الدخل بين البلدان . 2.1
الناتج ز بداية على مقياس يك الوضع اإلقتصادي بني البلدان بالرت دراسة اإلختالفات يفيف نبدأ أوال التحليل  

و الذي يقيس قيمة كل من السلع و  )Gross Domestic Product, GDP( المحلي اإلجمالي 
الناتج املنتجة يف بلد ما أو مبا يعادل  بقيمةسواءا  GDP قياس ميكن .الل سنة اخلدمات املنتجة يف بلد ما خ

 GDPو بالتايل يعرف . الفائدة و األرباح اليت يتم دفعها يف بلد ماريع ، الجور ، األالدخل الكلي على شكل 
يف هذا  GDPأيضا على أنه الناتج أو الدخل الوطين، على أن تلك املصطلحات تستخدم كمرتادفات لـ 

  .البحث
فالعديد من مظاهر الرفاهية اإلقتصادية ال : كمقياس للرفاهية املادية تشوبه بعض املشاكل   GDPإستخدام   

و بني البلدان أ GDPإلتقاطها ، و هناك مشاكل مفاهيمية و تطبيقية جادة يف قياس و مقارنة  GDPميكن لـ 
ملستوى " أفضل ممثل " GDPهذه العيوب ، يبقى  لكن على الرغم من. حىت يف البلد الواحد عرب الزمن 

مع ا اليت نواجهها هو كيفية التعامل أحد القضاي البلدان،بإجراء مقارنة ملستويات الدخل بني . املعيشة
و باملثل، يف دراسة الدخل داخل بلد ما مع مرور الوقت سنواجه مشكل التقلبات يف . العمالت املختلفة
بداللة وحدة ) و املقاييس اإلقتصادية األخرى  GDP(بحث سيعرب عن البيانات يف هذا ال. مستوى األسعار
تخدم نس البلدان،و لتحويل مبالغ بداللة السنوات و . -2005الدوالر األمريكي لعام  –مشرتكة للعملة 

  .لتعادل القوة الشرائيةسمى أسعار الصرف وفقا آخر ي مقياسا
ميكن تصوير  .فهمها من الصعوبةجد كبرية مما جيعل  –ن جد مذهلة يبدو أن الفوارق يف الدخل بني البلدا  

أين يتناسب كسري شعوب العامل يف موكب   Jan Pen هذه الفوارق الشاسعة كما يشري إليها اخلبري اإلقتصادي 
 بـطول الشخص مع متوسط الدخل يف بلده ، حيث يقدر متوسط قامة مجيع املشاركني يف املسرية أو املوكب 

حىت ني يف املوكب يسريون خبطى ثابتة مير هذا املوكب يف ظرف ساعة من الزمن، كما أن املشارك. مرت  1.82
مر ربع سكان العامل مع ترتيب مرور األشخاص على أساس طوهلم  -على سبيل املثال  -دقيقة  15أنه بعد 

  . بدءا من األقصر طوال
دقائق  7فبعد مرور  .جند أن املوكب يتكون من األقزام  تقريبا يف غالبية الوقتكيف سيبدو هذا املوكب ؟      

و إبتداءا من الدقيقة . سنتيمرت 29األوىل يتكون املوكب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مع طول أقل من 
بعد ذلك تصل الصني تقريبا .سنتيمرت  59مع مشاركني طوهلم دقائق و نصف  10متر اهلند مبا يقارب  13الـ 

، مير 45عند الدقيقة . دقيقة للمرور 12سنتيمرت و تستغرق  1.4عة مع متظاهرين بطول خالل نصف سا
دقيقة األخرية من العرض نشهد  15أما خالل . املشاركون يف املركز لديهم تقريبا طول مقارب للمتوسط العاملي
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مرت  5.51إىل  50يقة مرت من كرواتيا تسري يف الدق 2.78من متظاهرين بطول : تصاعدا مذهال لطول املشاركني
 7.3مرت إىل  5.6دقائق لترتاوح أطواهلم من  3، مث تبدأ بلدان أوروبا بالتتابع بعد  52من اليابان يف الدقيقة الـ 

لينتهي العرض بعدد  .دقائق 3مرت على مدار  7.51مرت، و من مث الواليات املتحدة حيث يبلغ أطوال مواطنيها 
ثانية فضال عن  15جنبا إىل جنب يف حوايل ) أسرتاليا، سنغافورة، و النرويج( ية قليل من البلدان الغنية الصناع

) مبا يف ذلك لوكسمبورغ، اإلمارات العربية املتحدة، الكويت، قطر ( جمموعة من البلدان الغنية جدا الصغرية 
    .لكنها متر يف غضون ثانية أو ثانيتنيمرتا  29مرت حىت  9.7مع أطوال ترتاوح بني 

يف الواقع من املدهش أن هذا الشكل يبدو مثل العرض .بدراسة نفس هذه البيانات 1.1يقوم الشكل    
دخل (  GDPفاحملور العمودي يشري إىل مستويات نصيب الفرد من . املوصوف متاما يف موكب سكان العامل

ر الشكل أن متوسط يظه. للبلدان، أما احملور األفقي يقيس حصة سكان العامل من الدخل العاملي) الفرد
هذا يوضح ، )املوكبمرت يف مثال  1.82و الذي يقابل ( دوالر أمريكي  9909مستوى دخل الفرد العاملي هو 

من سكان العامل فقط يعيشون يف  % 20فيبدو أن . الرقم جليا كيف يتم توزيع الدخل بشكل غري متساو
  .يمن الدخل العامل % 60البلدان األكثر غىن و يستحوذون على 

سيؤدي هذا بلدان هي أكثر ثراءا من البقية هو أنه بسبب أن أغىن ال 1.1أحد املظاهر الذي يربزها الشكل   
ا حىت إىل طمس الفروق املوجودة  ( فبداللة دخل الفرد يف الواليات املتحدة . بني البلدان الفقرية يف حد ذا

( ، مالدوفا )دوالر  10624بدخل الفرد ميثل ( ، يبدو أن اإلختالفات بني إيران ) دوالر أمريكي 41099
ميكن أن نطلق على  يف هذه احلالة). شاسعة(ال تبدو مذهلة ) دوالر  684( و أثيوبيا ) دوالر  2493

أكثر عن كثب إقرتبنا لكن مع ذلك ، إذا  ".فقرية"و البلدان األخرى الثالثة "غنية"الواليات املتحدة تسمية 
 بنسب القدر اليت فيها) أضعاف  4( من مالدوفا سب أن إيران هي أكثر ثراءا ميكننا أن نرى من حيث الن

أضعاف  4( و باملثل مالدوفا هي أكثر ثراءا من أثيوبيا . )أضعاف 4(إيران فقرية بالنسبة للواليات املتحدة 
ا كتلة متجانسة من البلدان الفق .كما هي فقرية بنفس القدر مع إيران) أيضا رية هي يف لذلك ما يبدو أ

االواقع أكثر    .تباينا و إختالفا منها تشا
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   موكب الدخل العالمي .1.1 الشكل

  
Source: Heston et al. (2011). 

   اإلختالفات في معدل نمو الدخل عبر البلدان. 3.1
ملاذا  :هذه البيانات تساؤالت هامةتثري . بصورة جلية مستوى الدخل ملختلف البلدان 1.1يوضح الشكل    

معدل منو " هناك بلدان جد غنية من غريها ؟ يبدو أن املقياس الثاين الذي سيجيبنا على هذا السؤال هو 
النمو مهم بسبب أن البلد الذي ينمو يبدو أن ". يف البلدان ) أو ما هي سرعة إرتفاع دخل الفرد( الدخل 

   .بسرعة أكرب سريتفع إىل مستوى أعلى من الدخل عرب الزمن
  رات النمو على مستوى الدخل تأثي
السنة اليت توجد فيها بيانات  – 1870مستوى دخل الفرد يف الواليات املتحدة منذ عام . 2.1يظهر الشكل   

الرسالة الرئيسية اليت يبعثها هذا الشكل هو أن األفراد اليوم يعيشون يف .  -  )Maddison , 2008( موثوقة 
هذا النمط كثريا منط موكب األقزام و العمالقة يشبه  .املتحدة الواليات أفضل احلال من أسالفهم يف املاضي يف
 1870فاملواطنون الذين كانوا يعيشون يف الواليات املتحدة عام  :البلداناليت رأيناها يف املقارنة بني الدخل عرب 

أصبح ميثل  2009يف عام ما جيب تأكيده أن دخل الفرد  .العمالقةميثلون األقزام و الذين يعيشون اليوم ميثلون 
 .املوكبهذه الزيادة الكبرية يف الدخل هو دليل على قوة منو ...  1870مرة أكرب مما كان عليه يف عام  12.3
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مثل هذه الزيادة يصعب مالحظتها  سنويا، % 1.8فقد بلغ متوسط معدل منو الدخل خالل تلك الفرتة حوايل 
  . مما كان هلا األثر الكبرياما ع 139من سنة ألخرى لكنها تفاقمت على مدار 

      .2009-1870 في الواليات المتحدة ،الفرد دخل . 2.1 الشكل

    Source: Maddison. (2008). 
و هي  1870منذ عام  -على العموم  –ت إجتاه النمو ابثجتربة الواليات املتحدة خالل هذه الفرتة توضح   

فإذا ألقينا النظر إىل بلدان أخرى أو يف فرتة أطول من الزمن ، . عاملي جتربة فريدة من نوعها تقريبا يف التاريخ ال
  .ذا اإلنتظام يف مسار النمو خيتفيفإن ه

النمو على املدى الطويل يف ثالث بلدان هي الواليات املتحدة ، اململكة املتحدة ، و  .3.1الشكل يظهر   
ك الفرتة حققت اململكة املتحدة منوا مبعدل خالل تل.  2009إىل  1870عاما بني  139اليابان على مدار 

لكن يبدو أنه حىت بوجود إختالفات . سنويا يف الواليات املتحدة % 1.8سنويا باملقارنة مع  % 1.5متوسط 
كانت اململكة   1870ففي عام : النطاق خالل الزمن ضئيلة يف معدالت النمو ميكن أن متارس تأثريات واسعة 

أصبحت أفقر  2009لكن حبلول عام يات املتحدة بداللة دخل الفرد من الوال % 31غىن حبوايل أاملتحدة 
  .% 19منها حبوايل 
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- 1870 دخل الفرد في الواليات المتحدة ، المملكة المتحدة ، اليابان ،.3.1 الشكل
2009.  

   Source: Heston et al. (2011). 
فالشيء األول الالفت لإلنتباه هو كيف كانت : يابان اجلزء األكثر إثارة يف الصورة هي البيانات املتعلقة بال 

كان دخل ) السنة اليت تبدأ فيها البيانات اليابانية (  1885ففي عام . اليابان فقرية جدا بالنسبة لآلخرين 
لكن مع مرور نصف قرن من الزمن إستطاعت ربع الدخل يف الواليات املتحدة الفرد يف اليابان تقريبا ميثل 

 35حوايل  1939تنمو أسرع قليال من الواليات املتحدة ، ليبلغ دخل الفرد يف اليابان يف أواخر عام  اليابان أن

لنمو الياباين تغيريات جذرية ، مع ذلك ، بعد احلرب العاملية الثانية حقق ا. من الدخل يف الواليات املتحدة %
ستمرت اليابان ، لكن بعد الستينات إاحلرب حالة التعايف من ويالت أضرار ) هذا النمو السريع( الذي ميثل و 

سنويا  % 5.9حققت اليابان منوا مبتوسط معدل يقارب  1990 -  1950النمو بسرعة أكرب و بني عامي 
ح دخل الفرد يف ، أصب 1990و حبلول عام . سنويا يف الواليات املتحدة خالل نفس الفرتة % 1.2مقارنة مع 

  .لواليات املتحدة من مستواه يف ا % 85ميثل  اليابان
بالنظر إىل إجتاه النمو الياباين يف فرتة ما بعد احلرب ، توقع العديد من املراقبني يف أواخر الثمانينات أن اليابان  

، و أنه يف غضون بضعة عقود  2000بالتأكيد سوف تتجاوز الواليات املتحدة بداللة دخل الفرد حبلول عام 
هذا التصور ولد حالة من الفخر و الطموح على جانب احمليط . وراءها بكثري ن الواليات املتحدة سترتك اليابا
يف العديد من و الذعر و قد مت التعبري عن هذا الطموح . جهة و ذعرا أيضا يف اجلانب اآلخراهلادئ من 
 Shintaroiللكاتب  )A Japan That Can Say No ")1989يابان تستطيع أن تقول ال " الكتب مثل 

Ishihara  السياسي احملافظ الذي يرى أن اليابان قد حشدت قوة إقتصادية كافية لـتأكيد إستقالليتها عن
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 Michaelللكاتب  )Rising Sun  ")1992 الشمس املشرقة " رواية الواليات املتحدة ، إىل جانب 

Crichton ن على ما لك .لعصابات اليابانية يف لوس أجنلوسو الذي حيكي قصة إمتداد نفوذ الشركات و ا
ا من مستوى دخل الواليات املتحدة  يف العقد الذي  –يبدو من خالل الشكل أن منو اليابان تباطئ مع إقرتا

يف التسعينات و الذي كان كارثيا بكل املقاييس على اإلقتصاد  Asset Bubbleأعقبه إنفجار فقاعة األصول 
 .الياباين 

 النمو خالل العقود الماضية 
و لتوضيح تباين جتارب . نويات الدخل، شهدت معدالت منو الدخل أيضا تباينا بني البلداعلى غرار مست   

. 2009 -  1975بلدا خالل الفرتة ما بني  156بتقدمي بيانات لعينة تتكون من . 4.1يقوم الشكل النمو 
يظهر . البيانات معظم سكان العامل و يصنف كل بلد على أساس متوسط معدل منو دخل الفرد سنوياتغطي 

موعة . الرسم البياين عدد البلدان اليت تقع يف كل جمموعة جنبا إىل جنب مع العديد من األمثلة من بلدان ا
سنويا و اليت تقع ضمن جمموعة  % 1.6ميثل معدل منو كندا خالل هذه الفرتة حوايل  املثال،فعلى سبيل 
  .% 2و %  1.5بلدا ترتاوح معدالت منوها ما بني  29تتكون من 

ففي أعلى الرسم البياين يوجد ما . يظهر الشكل التفاوت الواسع يف معدالت النمو اإلقتصادي بني البلدان   
 Growthكوارث النمو " ، أما يف األسفل يوجد "  Growth Miraclesمعجزات النمو " يسمى بـ 

Disasters  " من . خالل تلك الفرتة ا فيهمن بينها الصومال ، زميبابوي ، تشاد ، أين إخنفض دخل الفرد
م يف عام  مرجحا( أن متوسط معدل منو البلدان  الشكل، يتبنيخالل هذا   3.3كان ) 2009بعدد سكا

أنتج زيادة تقدر  2009-1870الحظ أن تسجيل الواليات املتحدة ملتوسط معدل منو سنوي خالل الفرتة .%
  .معدالت النمو كما هو مبني يف الشكلمرة يف دخل الفرد جعلها تدخل ضمن منتصف توزيع  12.3بـ 
كلما منا بلد ما بشكل مركب مع مرور الوقت سيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف الدخل ، لذلك فإن وجود     

للدخل سترتجم على شكل إختالفات يف املستويات النسبية إختالفات يف متوسط معدالت النمو بني بلدين 
كان مستوى الدخل يف كوريا اجلنوبية و  1960ل املثال ، يف عام فعلى سبي. بني البلدان مع مرور الوقت

ة لكن على مدى العقود اخلمسة التالي) دوالر على الرتتيب  1314دوالر و  1752( الفلبني متساويا تقريبا 
فكوريا اجلنوبية أحد إقتصاديات املعجزة يف شرق آسيا تزايد معدل النمو . إختلفت معدالت منوها بشكل كبري

معدل منو بطيئ يف السلم  –سنويا  % 1.6سنويا ، يف حني سجلت الفلبني منوا مبعدل  % 5.5ها بنحو في
، مت ترمجة هذا اإلختالف يف معدالت النمو إىل فارق  2009حبلول عام . - املي لكنه بالتأكيد ليس كارثيا الع

و على . دوالر يف الفلبني 2838و دوالر يف كوريا اجلنوبية  25034: هائل يف مستويات الدخل بني البلدين 
اية الفرتةا اجلنوبية بدأت فقرية الرغم من أن كوري ا أصبحت أغىن من الفلبني تسع مرات خالل     .إال أ
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ديد من خرباء إجراء املقارنة بني البلدين جدير لإلهتمام من الناحية األكادميية ، ألنه يف الستينات توقع الع( 
   ).كثر إحتماال للنجاح من الناحية اإلقتصاديةاألأن الفلبني  التنمية

  2009-1975 النمو،توزيع معدالت  .4.1 الشكل

  
Source: Heston et al. (2011). 

   1820 النمو منذ عام
هذه البيانات متاحة ملعظم بلدان العامل . 2009عاما إىل غاية  34فقط فرتة  .4.1يغطي بيانات الشكل    

قبل ذلك العام مل تكن البيانات متاحة للغاية بالنسبة لكل البلدان بالنظر إىل مجع  لكن.  1960إىل غاية عام 
اء اإلستعمار   .معلومات أقل من قبل احلكومات و بسبب تغري حدود بعد البلدان نتيجة اإلستقالل و إ

ا يظهره الشكل ، قام العديد من اإلقتصاديني بدراسة بيانات جمموعة من البلدان كمللتعامل مع هذا املشكل  
اليت تشكل  جمموعات من البلدان 10لـ  2008-1820الذي يوثق بيانات حول دخل الفرد خالل الفرتة . 5.1

موعات، يظهر الشكل أيضا حجم السكان لكل جمموعة من . معا العامل بأمجعه و لتوضيح حجم تلك ا
  .2009البلدان يف عام 
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  2009-1820 ان،البلددخل الفرد حسب مجموعة . 5.1 الشكل

  
Sources: Maddison. (2008) ; Heston et al. (2011). 

و  1820، فخالل الفرتة ما بني 1820كما يظهره الشكل، شهد معدل النمو العاملي تسارعا منذ عام   
، كانت سرعة 1950إىل غاية  1870أما ما بني . سنويا % 0.5حقق متوسط دخل الفرد منوا يقارب  1870

  . سنويا % 2.2كانت السرعة تقدر بـ   2009و  1950سنويا، و مابني  % 1.1ي تقارب النمو العامل
ففي عام .عاما إزدادت الفجوة بشكل كبري بني الفقراء و األثرياء 138أنه خالل فرتة  .5.1الشكل يظهر   

زء األفقر يف مرات أعلى من دخل الفرد يف اجل 3كان اجلزء األغىن يف العامل ميتلك دخال للفرد ميثل   1820
نسبة دخل الفرد يف اجلزء األغىن يف العامل إىل نصيبه يف اجلزء األفقر أصبح  ،2009لكن حبلول عام  .العامل
  .مرة 17ميثل 

موعات البلدان . 5.1ميكن مالحظة أيضا من الشكل   فقد تفوقت اليابان على أوروبا . تغري املوقع النسيب 
و . ل فرتة القرن العشرينإلحتاد السوفيايت سابقا ، و حىت أوروبا الغربية خالالشرقية ، أمريكا الالتينية ، ا

) و نيوزيلندا  أسرتاليا، كندا، املتحدة،الواليات (  Western Offshootsاملالحظ أيضا أن اجلذور الغربية 
أما .الفردة دخل بدالل 1950أصبحت أغىن مرتني عام  1820اليت كانت تقريبا فقرية من أوروبا الغربية يف عام 

ا اهلند أصبحت مت ،1950اجلزء األفقر يف العامل منذ عام  –الصني  لك مستوى دخل للفرد يفوق مرتني نظري
 .2009و إفريقيا حبلول عام 
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   1820 النمو قبل عام
و عليه ، يتطلب تكوين طريقة لتقدير و مقارنة مستويات . ، تظهر البيانات جد متناثرة1820قبل عام   
البحار من البندقية (  Marco Poloيشة بني البلدان اجلمع بني السجالت التارخيية ، تقارير الرحالة مثل املع

األوروبيني األوائل الذين تعرفوا على إمرباطورية ( و املكتشفني اإلسبان ) 13اليت سافر إىل الصني يف القرن الـ 
البيانات املتاحة التوصل هذه ع ذلك ، تتيح لنا م. و حىت فحص البقايا العظمية) آلن املكسيك ا –اإلزتيك 

  .إىل العديد من اإلستنتاجات
أن  Angus Maddisonحيث تشري تقديرات املؤرخ اإلقتصادي كان النمو اإلقتصادي بطيئا جدا أوال ،    

-1700خالل الفرتة ما بني ) % 1000/7(سنويا  % 0.07متوسط معدل منو دخل الفرد يف العامل كان ميثل 

 1820-1500خالل فرتة و حىت يف أوروبا الغربية . 1700-1500 سنويا خالل الفرتة % 0.04و  1820
سنويا  % 7منو الصني اآلن مبعدل ( فقط  % 0.14عند صعودها كمهيمن على العامل بلغ متوسط النمو فيها 

بالعودة إىل ). ا آنذاكعام 50جيعلها تصل ملستوى دخل يف السنة الواحدة ما حتصل عليه أوروبا الغربية كل 
أبعد من ذلك يف الزمن ، هناك أدلة قليلة تشري أن مستويات املعيشة كان يظهر أي إجتاه للنمو قبل عام 

1500 .  
العكس متاما ، فقد إتصف اإلقتصاد ما ببل . عدم وجود إجتاه للنمو ال يعين أن مستويات املعيشة كانت ثابتة 

 و دورات أعمال طويلة األجل رمبا) مرتبطة غالبا بظروف احلصاد( بسنة قبل العصر الصناعي بالتقلبات سنة 
  : هذه الوضعية كاآليت  John Maynard Keynes، يصف اإلقتصادي يف هذا الصدد. تدوم مئات السنني

مل يكن هناك  ،عشروصوال إىل القرن الثامن  –قبل ألفي عام من ميالد املسيح  –منذ العصور األوىل اليت منلك فيها سجالت "    
فقد كان هناك دائما صعود و هبوط . يف األرضتغيري كبري جدا يف مستويات املعيشة لشخص منوذجي يعيش يف املراكز احلضارية 

اعات، احلروب إىل جانب الفرتات الذهبية لكن ال يوجد فيها تغيري جذري . ملستوى العيش يف ظل الزيارات املتكررة للطاعون، ا
 , Keynes( "  1700ألف سنة اليت إنتهت حبلول عام  400منها أفضل من غريها خالل  % 50ض الفرتات رمبا بع. بشكل كبري

1930.(  
 احلديثةخالل تلك الفرتة أن الفوارق يف الدخل بني البلدان كانت صغرية جدا وفقا للمعايري يبدو  ثانيا،   

يف هذا اجلانب ، يقدر املؤرخ  .1820قبل عام  لدرجة وجود عدم مساواة يف توزيع الدخل العاملي أقل بكثري
أن الفوارق يف مستويات املعيشة بني أغىن و أفقر املناطق يف العامل كان فقط ميثل  Paul Bairochاإلقتصادي 

با العيش يف روما يف القرن كما أنه يقدر أيضا أن مستويات املعيشة كانت تعادل تقري  ،2.0إىل  1.5نسبة 
السابع اهلند يف القرن  عشر،الصني يف القرن احلادي  العاشر،خلالفة اإلسالمية يف القرن ا امليالدي،األول 
  .عشرو أوروبا يف بداية القرن الثامن  عشر،
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يف تصنيف  1820كانت هناك تغيريات كبرية قبل عام  1820أخريا، كما هو احلال يف فرتة ما بعد عام   
سيكون أكثر إعجابا باإلمرباطورية العثمانية  15ريخ األرض يف القرن الـ فاملتتبع لتا. البلدان بداللة توزيع الدخل

فمن بني املستعمرات .ازات األوروبيني الغربيني آنذاكواسعة النطاق ، اإلنكا و األزتيك أكثر من إعجابه من إجن
من أفقر البلدان لتصبح اآلن واحدة  1790األغىن يف عام  هاييتاألوروبية يف نصف الكرة الغريب ، كانت تعترب 

  .يف العامل
ال هو    12و الـ  8فما بني القرن الـ .الرتاجع اإلقتصادي النسيب للصني القصة األكثر إثارة أيضا يف هذا ا

شهدت الصني موجة من النمو اإلقتصادي نتيجة اإلنتعاش الكبري يف مستويات التنمية الصناعية و التجارية 
اية القرن الـ اليت ال مثيل هلا يف مكان آخر ح قد شهدت هذه الفرتة إخرتاع البارود ، الطباعة ، و .18ىت 

عجلة الغزل اليت تعمل بالطاقة املائية ، إستخدام الفحم يف صهر احلديد و حفر القنوات و بناء السدود جنبا 
ار    .كلم  48280و اليت شكلت شبكة من املمرات املائية الصاحلة للمالحة تقارب إىل جنب مع األ

ففي . عه األوروبيون يف القرون الالحقةو قد سارت الصني أيضا على نفس مسار إكتشاف العامل الذي إتب    
و . على طول الساحل الشرقي إلفريقيا برحالت إستكشافية Zheng، قام األدمريال الصيين 15أوائل القرن الـ 

ففي الوقت الذي . ذلكصيين شهد ركودا بعد إال أن اإلقتصاد المن هذه البداية املثرية لإلعجاب، على الرغم
، شهدت الصني على حنو متزايد إجتاه اإلنعزالية ، كما اعية نشر نفوذها على بقية العاملشهدت فيه أوروبا الصن

و يف الوقت ما أصبح يعرف حبروب ،1750 عام أن مستوى املعيشة يف أوروبا فاق نظريته يف الصني يف حوايل
، وجدت الصني نفسها منعزلة قبل أن تنقض عليها أوروبا  19 منتصف القرن الـ يف Opium Warsاألفيون 

   . الصناعية 
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  قياس النمو .4.1
إعطاء تعريف لبعض مقاييس النمو ، نقوم ب Economic Growthقبل تقدمي تعريف للنمو اإلقتصادي    

  . )Continuous Time( املتصل  و الزمن )Discrete Time( األسي للمتغريات يف الزمن املنفصل 
و  tبني فرتة البداية  xعلى أنه نسبة التغري يف  xليكن ) أو غريه ( يعطى معدل منو أي متغري إقتصادي   

أو يف الزمن ) جمال بطول حمدود كشهر أو سنة ( يف الزمن املنفصل xgنموالمع إعتبار معدل .1tالفرتة 
ائي ( املتصل    ).جمال بطول ال 

  الزمن المنفصل 
  : على أنه xيف الزمن املنفصل، يعطى معدل منو املتغري   

   )                             معدل النمو( 
t

tt
x x

xx
g


 1  

xx          ) عامل النمو (  gG  1  

            أو 
t

t
x x

xG 1  
  : ليكن لدينا . xgمع إفرتاض ثبات معدل منو عند أي فرتة زمنية مستقبلية xو ميكن حساب قيمة   

  ,....2,1,0,11  tgxx xtt  
0t :                                من أجل  xgxx  101  

1t   :من أجل        2
0012 1111 xxxx gxggxgxx   

2t                             :   من أجل   3
03 1 xgxx   

.  .  .  

.  .    .  
1من أجل   Tt                        :  TxT gxx  10  

  .يف الفرتة اإلبتدائيةxميثل قيمة0xو. tيف الفرتةxميثل قيمة Txحيث
نسمة ماليري  6هو ) 2000عام ( يف الفرتة اإلبتدائية يف العامل ، ليكن لدينا عدد السكان فعلى سبيل املثال   
)BillionsL 62000 .( 02.0تنمو السكان مبعدل منو سنويLg بالتايل ميكن التنبؤ بعدد السكان بعد ،و

  : عام وفقا للعالقة التالية 100مرور 
2100LL                               ليكن   T   20000و LL   

:   و عليه    BillionsLLT 5.4302.1.602.01. 100100
0   
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  : بشكل عكسي، ميكن حساب متوسط معدل النمو خالل فرتة زمنية وفقا لآليت 

1

1

0











T
T

x x
xg  

  .1Tيبدو أن املعادلة األوىل هي حالة خاصة من هذه املعادلة عندما تصبح  
هو  2012دوالر أمريكي و يف عام  2800هو  1870مثال على ذلك، إذا كان دخل الفرد يف بلد ما عام   

  عاما ؟  142دوالر أمريكي، ما هو متوسط منو دخل الفرد خالل  43000

0194.01: اجلواب وفقا للمعادلة التالية  
2800

43000 142
1







xg  

  .عاما 142خالل  % 2على متوسط منو لدخل الفرد يقارب أي أن هذا البلد حافظ 
  معدالت نمو الضرب، النسب، و األس  

  : فإنه ميكن إجراء العمليات التالية،ygو xgينموان مبعدالت yو xإذا كان لدينا متغريين    
yxz                  :لديناإذا كان : ضرب متغريين  .  

yxz                                          :فإن ggg   
  : إلثبات ذلك ، ليكن لدينا ما يلي 

t
y

yy
x

xx tt

t

tt 


  11  

     
tt

tttttt

yx
xyyyxx 

  11                      
   

tt

tttttttttt

yx
xyyyxxyxyx 

  111111  

tt

tttttttttttt

yx
yxyxyxyxyxyx 111111  

  

              
   

tt

tttttt

t

tt

yx
xyyxyy

z
zz 1111  




  

                                        
  

tt

tttt
z yx

xxyyg 
  11  

                       zyxz gggg   
  .yزائدا معدل منوxيساوي معدل منوzو عليه معدل منو
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y     :              لدينا إذا كان:  نسب متغريين 
xz   

yxz                        :                فإن  ggg   
  : إلثبات ذلك أيضا ، نستخدم الطريقة التالية  

                                               

t

t

t

t

t

t

t

tt

y
x

y
x

y
x

z
zz
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1
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1
  

               






 



 

t
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t

tt

y
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x
xx 11  

                                      yx gg   
  .1tyقريب منtyإذا كانyناقصا معدل منوxيساوي معدل منوzو عليه معدل منو 

axz                إذا كان    :متغريين) قوة ( أس    
xz                         :                   فإن agg   
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  الزمن المتصل 
لدينا معدل منو يف الزمن  .، فإننا نصل إىل الزمن املتصل0tفإن  قصرية،إذا أصبح طول كل فرتة     

  ):0tيف ظل فرضية ( يعطى وفقا لآليت 

     
t

tt

t

x
ttt
xtx

g
x










1

  
اية بداللة     : حنصل على tو مع أخذ 

                   
   

t

tt

t

t

t x
ttt
xtx

g
x














1

00
limlim      

    
t

t

t x
t
x





 0

lim  

                                       
t

t

x
dt
dx

  

  : الزمن املتصل يساويإذن معدل النمو يف
  
  

  : الحظ أن
  

  : و عليه 
    
 
  

   :املتصلو أس معدالت النمو يف الزمن  نسب، ضرب،و بنفس الطريقة ميكن إجياد 
yxz       : ذا كان لديناإ: ضرب معدالت النمو  .  

yxz         :                            فإن ggg   

t

t

x x
dt
dx

g 

t

t

t

x
dt
dx

dt
xd


ln

t

t

t
x x

dt
dx

dt
xdg 

ln
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         الحظ أن                      
dt
xyd

dt
zdg z

lnln
  

                                            
dt
yd

dt
xd lnln
  

                                                       yx gg   

y          :       إذا كان لدينا نسب متغريين 
xz   

yxz             :                       فإن  ggg   

الحظ أن                           
dt

y
xd

dt
zdg z











ln

ln  

                                               
dt
yd

dt
xd lnln

  
                                                                yx gg   

  : فإن الزمن،مستقر عرب  gإذا كان معدل النمو 
  tgt

xt
xg 


1lim  

  :ميكن برهنة ذلك كاآليت 

0
lnlnln 0





t

xx
dt
xdg t

x  

        
0

ln.1
x
x

t
t  

                              
0

ln.
x
x

tg t
x   

xxرياضيا   ln  و عليه :  

0
ln
x
x

tg
t

x    

         
0x
x ttg x    

     
tg

t
xxx 0  
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  الذهبية السبعين قاعدة 
  .  xنستخدم القاعدة األخرية لنتعرف على عدد السنوات املطلوبة حىت يتضاعف املتغري   
02xxtلنفرتض أن    :  

tg xxx 002   
     tg x 2  

  tg xln2ln   
xxرياضيا   ln  و عليه:  

2ln. tg x  
69315.02lnالحظ أن   و عليه ميكن التعرف على الزمنt الذي يتضاعف فيه املتغري:  

xg
t 2ln
  

t       و 
g x

70100.   
و إذا أردنا  .% 7سنوات، فال بد أن يصبح معدل الفائدة  10فإذا أردنا مضاعفة رأس املال يف ظرف   

  .عاما ملضاعفة الصادرات 35فإننا حنتاج  ،% 2مضاعفة حجم الصادرات مبعدل 
   النمو اإلقتصادي. 5.1

موع ( احلقيقي  GDPيعرف النمو اإلقتصادي على أنه  الزيادة احلاصلة يف نصيب الفرد من   القيمة السوقية 
و عليه 1.و اليت تقيس مستوى املعيشة ) السلع و اخلدمات النهائية املنتجة داخل بلد ما خالل فرتة زمنية

  :كاآليت) نصيب الفرد من الدخل احلقيقي yليكن ( يعطى معدل منو بلد ما 

t

tt
y y

yyg 
 1  

هو  2012احلقيقي يف بلد ما عام ) دخل الفرد( على سبيل املثال ، إذا كان نصيب الفرد من الدخل    
  : هو 2013، فإن معدل النمو اإلقتصادي لعام  2013دوالر أمريكي عام  43215دوالر أمريكي و  42482

017.0
42482

4248243215

2012

20122013
2013 







y
yyg  

                                                
احلقيقي  GDP قتصادية بني البلدان مؤشراتى التنمية اإلقتصادي ،مستوى املعيشة و مستو جراء مقارنة لألداء اإلإجل أقتصاديون عادة من يستخدم اإل -  1

. احلقيقي GDP و يف نصيب الفرد منأاحلقيقي  GDP نه التغري املئوي السنوي يفأقتصادي على هنا يعرف النمو اإل. احلقيقي  GDP و نصيب الفرد من
 GDP ن يكون منوأ(احلقيقي  GDP ما منو نصيب الفرد منأ توسع مجايل يف حتقيق القتصاد اإلاحلقيقي يقيس مدى سرعة اإل GDP فالنمو احلاصل يف

 .و على وجه خاص متوسط مستوى الرفاهية املادية –فيعكس تطور متوسط مستوى املعيشة لكل بلد ) سرع من النمو السكاين أاحلقيقي 
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  .2013عام  % 1.7إذن ينمو دخل الفرد يف هذا البلد مبعدل 
مرة أكثر ثراءا من بلد آخر ؟ اجلواب ببساطة يكمن يف وجود إختالفات  30 كيف ميكن لبلد ما أن يكون   

( املستوى األويل  لديهما نفس B و A ليكن لدينا بلدين،  لتوضيح ذلك .يف معدالت النمو فيما بني البلدان
ن الدخل الفردي ، إذن فإ % 0 ينمو مبعدل A لنفرتض اآلن أن البلد.للدخل يف نفس الوقت)  اإلبتدائي

مرة  52 غنيا B البلد حعاما، سيصب 200 يف ظرف.سنويا % 2مبعدل  B يف حني ينمو البلدسيبقى مستقرا 
ا حافظت على معدالت بجدا مقارنة  هي غنيةمثال فإن الواليات املتحدة  لذلك A مقارنة بالبلد نيجرييا أل

 .منو بشكل مستقر على مدى فرتة طويلة من الزمن على عكس نيجرييا

أمهية النمو اإلقتصادي كآلية وحيدة قوية لتوليد زيادات طويلة اآلجل يف نصيب الفرد من الدخل و كذا      
 معدالت النمو يف مجيع أحناء مناطق و بلدان اإلختالفات يف الناجتة عناإلختالفات يف مستويات املعيشة 

 أنظر على سبيل املثال  (العامل ليس باألمر املبالغ فيه ، بدليل تأكيده يف العديد من الدراسات التجريبية 
Dollar and Kraay,2001,2002(  يف النصف الثاين من القرن املاضيو جتارب البلدان خصوصا)  جتارب "

غالبية إقتصاديات بلدان إفريقيا الواقعة جنوب " كوارث " ق آسيا مقارنة مع إقتصاديات شر " معجزات 
الظاهر أنه حىت بوجود إختالفات بسيطة يف معدالت النمو لنصيب الفرد من الدخل بني و  ). الصحراء

نسبية املعيشة ال ختالفات كبرية يف مستوياتإفإنه سيؤدي إىل ظهور على فرتات زمنية طويلة  البلدان املستمرة
للتفصيل يف هذه النقطة ، يوضح اجلدول التايل األثر املركب للنمو املستدام يف مستويات املعيشة . بني البلدان

تشري البيانات كيف . دوالر 1000 ، كل منها يبدأ بنصيب للفرد من الدخل يقدر بـA-E بلدان إفرتاضية ، 5 لـ
بروز تباين جوهري  إىل A-E بني البلدان ) % g(نمو عاما أدت اإلختالفات يف معدالت ال 50أنه على مدار 

و على الرغم من أن مكاسب النمو اإلقتصادي على املدى القصري غالبا ما .على مستوى املعيشة النسبية
   .إال أنه على املدى الطويل تصبح هذه املكاسب ال لبس فيها للمستفيدين تكون متواضعة غري حمسوسة

( بإستخدام املعادلة  TxT gxx  ، حنصل على و الفرتات الزمنية مع خمتلف قيم معدالت النمو ) 10
   :بيانات اجلدول التايل 
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   .األثر التراكمي لمعدالت النمو المختلفة. 1.1 الجدول

 A  بالسنوات الفرتة
g=1 % 

B  
g=2 %  

C  
g=3 %  

D  
g=4 %  

E  
g=5 %  

0  1000  1000  1000  1000  1000  
10  1100  1220  1340  1480  1630  
20  1220  1490  1800  2190  2650  
30  1350  1810  2430  3240  4320  
40  1490  2210  3260  4800  7040  
50  1640  2690  4380  7110  11470  

   :احلقيقي) GDPأو ( الفرد من الدخل  نصيبو ميكن احلصول على  

P
Yy   

  .هو عدد السكانP ي،احلقيق GDPهو Y:حيث
  :) بإستخدام خاصية نسب معدالت النمو(هو GDPأما معدل منو نصيب الفرد من  

PYy ggg   
، ) 0ygالدخل،أي زيادة نصيب الفرد من ( ، من أجل حدوث النمو اإلقتصادي من خالل املعادلة 

PYأي ( طين احلقيقي أن يتزايد بوترية أسرع من السكانينبغي للناتج الو  gg ( . و من املمكن أن يأخذ
حىت مع وجود معدالت موجبة لنمو ) 0yg،أو التباطؤ اإلقتصادي (يمة سالبة النمو اإلقتصادي ق

PYأي( الناتج لكن النمو السكاين يتجاوز معدل منو الناتج  gg .(كان متوسط ،  فعلى سبيل املثال
على  % 1.7و  % 0.7 هو 2009-2000و السكان هلاييت خالل الفرتة  GDPمعدالت النمو السنوي لـ 

هذا الرتاجع حىت حدث  .% 1مما يعين أن متوسط التباطؤ السنوي يف نصيب الفرد من الدخل هو الرتتيب ، 
، مما أجرب هذا البلد للرجوع إىل الوراء إن مل  2010ضرب هاييت يف أوائل عام  قبل وقوع الزلزال املدمر الذي

  .يكن عشرات السنني
أو ( بداللة الناتج اإلمسي  للفرد )احلقيقي GDPأو ( ميكن حساب معدل منو الناتج احلقيقي : مالحظة   

GDP اإلمسي(:  
PYy ggg

alal


ReRe  
PYYy gggg

DeflatoralNoal


minRe  
alygحيث  Re و نصيب الفرد من الناتج احلقيقي ميثل معدل من،alNoYg min الناتج اإلمسي معدل منو ،
DeflatorYg أو معدل التضخم ( معدل منو خمفض الناتج ( ،Pg  معدل النمو السكاين.  
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  :2012ات التالية للربازيل عام على سبيل املثال، ليكن لدينا البيان
  معدل منو السكان  GDPمعدل منو خمفض   مسياإل GDPمعدل منو 

15.73 % 8.23 % 0.9 % 
  ؟ 2012ما هو معدل النمو اإلقتصادي للربازيل عام 

PYYy لدينا              :اجلواب   gggg
DeflatoralNoal


minRe  

%6.69.023.873.15   
من الوقت  GDP، كم يستغرق مستوى نصيب الفرد من  % 6.6النمو مبعدل سنوي  إذا إستمرت الربازيل يف  

  ليتضاعف ؟ 
  : 70بإستخدام قاعدة الـ : اجلواب 

Years
g

t
x

6.10
6.6

70
100.

70
  

و من املمكن حساب . على أنه مؤشر السعر الذي يستخدم لقياس التضخم GDPيعرف خمفض : مالحظة
  : احلقيقي وفقا للعالقة التالية  GDPاألمسي و  GDPالتعرف على قيمة بببساطة  GDPخمفض 

100
Re

min


alGDP
alGDPNoGDPDeflator  

  : لبلد ما 2010لعام  GDPفعلى سبيل املثال، لنقم بقياس خمفض 
TrillionsQicesalGDPNo 6.142010Pr2010min2010   

 
TrillionsQicesalGDP

Dollarin
3.132010Pr2005Re2010

2005
  

100                     :إذن
Pr2005
Pr2010100

Re
min


ices
ices

alGDP
alGDPNoGDPDeflator  

8.109100
3.13
6.14

  
  .2005من أسعار  )100-109.8( % 9.8هو أعلى بنسبة  2010أن سعر عام  GDPايل خيربنا خمفض و بالت

أو القاعدة الذهبية من جانب آخر ، من أجل فهم أمهية النمو اإلقتصادي نستخدم مفهوم الوقت املضاعف   
 يتضاعف ؟ فعلى كم يستغرق دخل الفرد حىت  معينة،فإذا ما مت احملافظة على معدالت منو سنوي . للسبعني
، فإن )2010-2000متوسط الفرتة (  % 10.2ـ إذا حققت الصني معدالت منو سنوية مستمرة ب املثال،سبيل 

786.6(سنوات  7نصيب الفرد من الدخل لديها سيتضاعف كل 
2.10

70
  .( أما البلدان ذات الدخل

6463.63(ما عا 64خالل فسيتضاعف الدخل  % 1.1مع معدل منو  املرتفع،
1.1

70
 .( 2010يف عام   ،
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مرات مما  8دوالر أمريكي أكرب  38745) يف املتوسط(كان نصيب الفرد من الدخل يف اإلقتصاديات الغنية 
عاما  24فإذا حافظت الصني على نفس معدل النمو فإنه سيتطلب . دوالر أمريكي 4270هو عليه يف الصني 

، عندما يتساوى نصيب ) 2034عند عام ( رد من الدخل للبلدان الغنية لللحاق بركب متوسط نصيب الف
  .دوالر أمريكي 50600الفرد من الدخل يف الصني مع اإلقتصاديات املرتفعة عند حوايل 

   محاسبة النمو 
جتزئة نصيب الفرد من  النمو اإلقتصادي ، البد من اإلشارة إىل إمكانيةحماسبة قبل احلديث عن منهجية   

و حصة السكان كما ) أو إنتاجية العامل  الناتجنصيب العامل من (ل إىل كل من الناتج املتوسط للعمل الدخ
  : يلي

















P
L

L
Y

P
Yy .  

  :و عليه يعطى معدل منو نصيب الفرد من الدخل احلقيقي كاآليت. هو عنصر العمل L:حيث
   

PL
PLd

LY
LYdg y /

/
/
/

  
الزيادة يف ( حيدث النمو اإلقتصادي مع حتسن إنتاجية العمل  وعليه ،  

L
Y  أو نصيب العامل من الناتج (

(أو بوجود حصة أكرب من السكان يف عنصر العمل 
P
L  .(ميكن أن يعكس  فتزايد الناتج املتوسط للعمل

أو زيادة يف ) من رأس املال املادي، البشري، أو رأس املال الطبيعيزيادة نصيب العامل ( التعميق الرأمسايل
العائد الدميغرايف  –يف حني تتزايد حصة السكان من قوة العمل يف حالة حدوث حتول للخصوبة . التكنولوجيا

   .املرتبط باإلخنفاضات املستمرة يف معدالت املواليد اليت تصاحب التنمية
معدل منو نصيب العامل من الناتج أو معدل منو ( بتفكيك النمو اإلمجايل سبة النمو تقوم منهجية حما  

ٍ إىل املسامهة النسبية ملدخالت عوامل اإلنتاج ) اإلنتاجية  و البواقي ) رأس املال املادي و البشري (
"Residual " اليت متثل التقدم التكنولوجي أو اإلنتاجية الكلية للعوامل )Total Factor of Productivity , 

TFP(.  املدخالت اإلقتصادية يف النمو اإلقتصادي هذه املنهجية أفضل الطرق دقة لقياس مسامهة تعترب )
Solow,1957(.  

  :مع ثبات عوائد احلجم التالية Cobb- Douglasليكن لدينا دالة إنتاج من نوع    
    1... HLKAY  

 ،TFPميثل مؤشر التقدم التكنولوجي أو اإلنتاجية الكلية للعوامل  Aطين احلقيقي ،ميثل الناتج الو  Yحيث 
K  و الذي يتضمن األرض( هو رأس املال املادي (،Lهو عنصر العمل ، وH هو ممثل ملهارة عنصر
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أو حصة ( هو مرونة الناتج بالنسبة لرأس املال املادي .توسط سنوات التمدرس لقوى العاملةاسا مبالعمل مق
ا تساوي من ) رأس املال املادي   .0.5-0.4و اليت عادة ما يفرتض أ

إنتاجية العملفإن معدل منو  الزمن،هذه دالة اإلنتاج بداللة  مبفاضلة  
L
Y  ميكن تقسيمه إىل مسامهة معدل

و معدالت منو نسبة رأس املال املادي إىل العمل TFPالنمو يف 
L
K و القوى العاملة املاهرةH  أو رأس املال

  :البشري
   

H
dH

LK
LKd

A
dA

LY
LYd   1

/
/

/
/  

مع العلم أن 
dK
dY

Y
AK .  و

dL
dY

Y
AL .1    

  :كما يلي  ygو عليه، يعطى معدل منو نصيب العامل من الناتج  
  HkAy gggg .1.    

طرح معدل النمو اإلمجايل من املسامهة " بواقي " على أنه ) Agأو ( TFPو ميكن احلصول على معدل منو 
  :النسبية لعوامل اإلنتاج

  HkyA gggg .1.    
ميكن احلصول على معدل منو اإلنتاج الوطين س املال البشري يف دالة اإلنتاج يف حالة عامة، مع عدم إدراج رأ  

  :احلقيقي كاآليت

L
dL

K
dK

A
dA

Y
dY

  1  
  : ومعدل منو نصيب العامل من الناتج احلقيقي  

   
LK
LKd

A
dA

LY
LYd

/
/

/
/

  
  :بداللة معدالت النمو

 LKALYy gggggg    
مبعىن زيادة ( أو من زيادة كثافة رأس املال  TFPإما يتأتى من تسريع ) yg(و بالتايل فإن معدل منو اإلنتاجية  

    ).إحالل رأس املال بدل العمل يف عملية اإلنتاج 
نالحظ أن .2.1ملتحدة ممثال يف اجلدول نأخذ على سبيل املثال أصل فجوة النمو بني أوروبا و الواليات ا 

خالل الفرتة  % 1.2يف الواليات املتحدة تزايد من ) بداللة حصة العمل(نتاجية العمل معدل النمو السنوي إل
 Newاإلقتصاد اجلديد " ما يسمى بفرتة أو  2000-1995خالل الفرتة  % 2.3 إىل 1990-1995
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Economy  ) "دف حتقيق معدالت منو هو منوذج إقتصاد طور يف الوال يات املتحدة يف أواخر التسعينات 
    ).مرتفعة ، ختفيض التضخم عن طريق حتسني اإلنتاجية بفضل تكنولوجيات املعلومات و اإلتصال 

  .)متوسط معدالت النمو السنوي( محاسبة النمو للواليات المتحدة و اإلتحاد األوروبي . 2.1 الجدول
  )US-EU(  الفجوة  األوروبي اإلتحاد  الواليات المتحدة  

1990 -
95  

1995 -
2000  

2000 -
2004  

1990 -
95  

1995 -
2000  

2000 -
2004  

1990 -
95  

1995 -
2000  

2000 -
2004  

GDP  Y 2.5  4.2  2.4  1.6  2.7  1.5  0.9  1.5  0.9  

L  1.3  1.9  -0.4  -0.9  0.9  0.4  2.2  1.0  -0.8  

L
Y  1.2  2.3  2.8  2.5  1.8  1.1  -1.3  0.5  1.7  

 
LK
LKd

/
/  

0.7  1.2  1.1  1.3  0.9  0.7  -0.6  0.3  0.4  

TFP 






A
dA

  
0.5  1.1  1.7  1.2  0.9  0.4  -0.7  0.2  1.3  

Source : Bénassy –Quéré et al. (2010, p.462). 
إرتفع معدل )  % 1.9إىل  1.3معدل منو العمل من ( نقطة مئوية  0.6مع زيادة عدد ساعات العمل بـ   

GDP  و ميكن إرجاع زيادة إنتاجية العمل يف جزء  . بني الفرتتني )  % 4.2إىل  2.5من ( نقطة مئوية  1.7بـ
) كنتيجة إلعادة هيكلة املؤسسات أو الشركات بإدخال تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال (TFPكبري منه إىل 

و مع . )ستثمارات الضخم بداية التسعيناتكنتيجة حلجم اإل( جزء آخر إىل تعميق رأس املال املكثف  و يف
لتعميق و بقي ا % 1.7إىل  TFP، إرتفع  % 2.4إىل  2004-2000يف الفرتة  GDPإخنفاض معدل منو 
  .خالل تلك الفرتة % 0.4-إال أن معدل ساعات العمل إخنفض بـ الرأمسايل تقريبا ثابتا 

- 1995و  1995-1990بني الفرتتني  % 2.7إىل  % 1.6أوروبا كذلك تسارعا يف منوها من عرفت   
، على الرغم من إخنفاض كل ) بني الفرتتني  % 1.9( + يرجع الفضل يف ذلك إىل تسريع منو العمالة . 2000

  .2004- 2000الذي إخنفض أيضا خالل فرتة  )% 0.3-(  TFPو   )% 0.4- ( من كثافة رأس املال 
ففي أواخر التسعينات ، كانت إنتاجية الواليات . ، قامت الواليات املتحدة و أوروبا بتبادل األدوار بإختصار  

يف بداية األلفية ، أصبحت .املتحدة منخفضة مع منو عايل للعمالة يف اإلقتصاد بنمط معاكس للنمو يف أوروبا
يف حني تبنت اإلحتاد األورويب منطا و عمالة منخفضة لكن بإقتصاد ذو منالواليات املتحدة أكثر إنتاجية 

ا للواليات املتحدة يف الثمانينات تأثر كل من اإلنتاجية و  2009-2007مع ذلك ، مع األزمة العاملية . مشا
رمبا هذا نتيجة لثالث قنوات رئيسية . ) OECD( الناتج املتوقع لكل بلدان منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية 

وجود تأثريات التباطؤ : يف أسواق العمل القناة األوىل تتمثل . د من خالهلا اإلنتاج إخنفاضا مستمراشه
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Hysteresis effects  الناجتة عن إرتفاع البطالة و الذي من شأنه أن يرفع من حجم البطالة اهليكلية ، كما
مع تزايد وترية اهلجرة يف بعض هذا األثر تزايد حدته . أن معدل مشاركة عنصر العمل رمبا إخنفض أيضا

بعد بسبب إرتفاع تكاليف رأس املال  أما القناة الثانية فتتمثل يف إخنفاض نسبة رأس املال إىل العمل .البلدان
الذي يبدو  TFPيف حني متثلت القناة الثالثة يف تطور . ن أسعار فائدة منخفضة غري مستغلةفرتة طويلة م

من حجم اإلنفاق على أنشطة البحث و ) اخلفض( السياسة للحد  مد على مدى إستجابةعتو مغامضا 
ا حتويل املوارد من األنشطة اإلنتاجية األقل التطوير  و تكوين رأس املال البشري ، باإلضافة إىل الكيفية اليت مت 

 ميكن إرجاعه إىل 2009-2007خالصة القول ، يبدو أن إخنفاض اإلنتاج خالل الفرتة .إىل األكثر كفاءة 
    .القناتني األوىل و الثانية

  : كاآليت  Cobb-Douglasمن خالل دالة اإلنتاج من نوع  TFPميكن إجياد قيم : مالحظة 
             1.. LKAY  

           :                   و عليه   1.LK
YTFP  

لكن يبقى .عملية الطرح كما مت اإلشارة إليها سابقادون اللجوء ل TFPو بالتايل ميكن احلصول على معدل منو 
فرمبا هو نتيجة اإلخرتاعات اجلديدة ، نوعية املؤسسات : حيتمل العديد من التفسريات  TFPالتغري يف قيمة 

 اجليدة ، التقنيات اإلدارية احلديثة ، التغريات املواتية يف اإلدارة احلكومية ، اإلخنفاض النسيب يف أسعار الطاقة ،
التخصيص األمثل للموارد املنتجة ؛ أو أي عامل آخر يسمح برفع اإلنتاج الكلي بنفس كميات مدخالت 

  .اإلنتاج املعطاة
من خالل تقييم بيانات حول  Cobb- Douglasنقوم بإعطاء مثال توضيحي لكيفية إستخدام دالة إنتاج  

GDP ن رأس املال ، العمالة و ، خمزون رأس املال و العمالة للتعرف على مدى مسامهة كل مTFP  يف منو
بالنظر لتوفر البيانات من عام ) الواليات املتحدة( البيانات بأكرب إقتصاد يف العامل تتعلق . الناتج احلقيقي

   .)3.0تعطى. ( 2010إىل غاية  1950
 TFP  )مليون نسمة(  L  )مليار دوالر(  K  )2005مليار دوالر ، (  Y  السنة

1950  2159.3  7421.4  58.89  7.98  
1960  2828.5  10622.2  65.79  9.35  
1970  4266.3  15404.0  78.67  11.11  
1980  5834.0  21363.3  99.3  11.72  
1990  8027.1  28258.5  118.8  13.09  
2000  11216.4  36999.0  136.9  15.27  
2010  13088.0  46544.5  139.07  16.45  
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  : على سبيل املثال وفقا للتايل 1950عام ل TFP قيمة ميكن احلصول على

   
98.7

05889.0.4.7421
3.2159

7.03.0 TFP  
للفرتة  GDPمتوسط معدل منو  املثال،على سبيل  املتغريات،على معدالت منو كل و من أجل احلصول  

  :ةنستخدم العالقة التالي ،1960و  1950

%51.30351.01
3.2159
5.28281

10
1

10
1

1950

1960 
















Y
Yg Y  

  ):%( ات كما هو مبني يف اجلدول التايلو يتم تعميم احلسابات على كل املتغري 
 Yg   Kg  Lg  Ag  السنة

1950-1960  3.51  3.65  1.11  1.61  
1960-1970  4.2  3.85  1.8  1.74  
1970-1980  3.18  3.26  2.36  0.54  
1980-1990  3.24  2.86  1.81  1.1  
1990-2000  3.4  2.73  1.43  1.56  
2000-2010  1.56  2.32  0.16  0.75  

احلقيقي للواليات املتحدة كان جد مرتفعا يف  GDPنالحظ من اجلدول أن متوسط معدل النمو السنوي يف    
و يبدو أن حتقيق . 2010-2000األخرى، و جد منخفض خالل الفرتة فرتة الستينات مقارنة مع الفرتات 

مع ( أعلى معدل منو إقتصادي يف الستينات كان نتيجة معدالت النمو املرتفعة اليت عرفتها كل مصادر النمو 
 يف السبعينات ، على الرغم من التباطؤ النسيب ملعدل النمو اإلقتصادي).امهة الكبرية لرتاكم رأس املال املس
يف .مشاركة املرأة يف القوى العاملة نالحظ زيادة معدل منو العمالة نتيجة الزيادة السريعة يف معدل نالكن

 2010-2000أما يف الفرتة . TFPالثمانينات و التسعينات تباطؤ مسامهة كل من رأس املال و العمل لصاحل 
جيل مع تس TFPوامل اإلنتاج و نتيجة إخنفاض معدالت منو ع 1950شهدت أدىن معدالت للنمو منذ عام 

 ).و قد مت التفصيل يف هذه النقطة سابقا( معدل منو ضعيف للقوى العاملة
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  خاتمة .6.1
املالحظ أن اإلقتصاديون دائما حياولون التفكري يف سؤال ملاذا بعض البلدان غنية و أخرى فقرية منذ أن نشر    

Adam Smith  و املالحظ أيضا أن . 1776عام " يعة ثروة األمم البحث عن أسباب و طب" أطروحته
و على . القرنيني املاضيني شهد فيه النمو اإلقتصادي إنفجارا هائال على عكس أي فرتة تارخيية سابقة يف العامل

حتوال جذريا يف  عام ، شهدت البلدان اليت أصبحت غنية 2000الرغم من التغري الطفيف بالكاد خالل 
 200مرات مما كان عليه قبل  10أصبح دخل الفرد لديها اليوم أكرب  البلدان،في أغىن ف. مستويات معيشتها

  .عاما
مبا يف بلدان اليت بدأت يف النمو أوال فمن بني ال. و يبدو أن منو الدخل كان متفاوتا بشكل كبري عرب البلدان   

( لنمو بطيئا جدا نسبيا ، لكنه تراكم ذلك أجزاء من أوروبا الغربية و فروعها كالواليات املتحدة و كندا كان ا
بلدان أخرى مثل بدأت  .خالل قرنيني من الزمن و كان مسؤوال عن التغري يف مستويات املعيشة) تضاعف

م من حيث مستوى الدخل مع  اليابان يف النمو الحقا لكن بسرعة أكرب من البلدان البادئة بالنمو و حلقت 
  .اية القرن العشرين

ب العاملية الثانية ، تزايد متوسط معدل منو الدخل العاملي كنتيجة لعدوى النمو الذي إنتشر يف بعد احلر    
يعيشون يف البلدان اليت تضاعف فيها الدخل مرتني من سكان العامل  % 72فما يقارب . غالبية أجزاء العامل

فيها الدخل أكثر من يعيشون يف البلدان أين تضاعف  % 27، و 2000و  1960على األقل ما بني عامي 
لكن مع ذلك، خالل تلك الفرتة أيضا، فشلت بعض أجزاء العامل يف النمو خصوصا يف إفريقيا . مرات 4

  .جنوب الصحراء الذي شهد فيها دخل الفرد هبوطا حادا خالل األربعني السنة املاضية
سيع فجوة الدخل بني البلدان الغنية للنمو بني البلدان أدى إىل تو ) املتكافئ( يبدو أن التوزيع غري املنصف    

اإلختالفات بني البلدان يف مستويات الدخل أو عدم املساواة يف توزيع الدخل بني تعترب و بالفعل ، . و الفقرية
هذا املستوى املرتفع لعدم املساواة على يؤثر . البلدان من أهم احلقائق اإلقتصادية يف العامل يف الوقت الراهن

كما أن أحد أهم إنعكاسات هذه الفجوة بني . ة يف العالقات الدولية ، البيئة ، و الصحةالتطورات احلاصل
 فحقيقة أن العديد من البلدان اليت نشأت يف الفقر.على الفقرللقضاءالبلدان الغنية و الفقرية هو وجود إمكانية 

تعترب بادرة أمل ملاليري  -  ملاضيالواليات املتحدة يف بداية القرن التاسع عشر و كوريا يف مخسينات القرن ا -
على الرغم من كل املشاكل اإلقتصادية يف العامل اليوم ، حنن اليوم بالفعل ، و .البشر الذين ما يزالون حمتاجني

  .نعيش يف أكرب فرتة لتخفيض حدة الفقر يف تاريخ كوكب األرض
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جتارب التفاوت احلاصلة بني البلدان اليت  بالنسبة لإلقتصاديني ، الفجوة بني البلدان الغنية و الفقرية ، و   
ما هي العوامل اليت حتدد اإلزدهار اإلقتصادي : ين ركودا متثل جمموعة من األلغاز تنمو بسرعة و اليت تعا

للبلدان ؟ هل تكمن يف ضرورة تطبيق سياسات إقتصادية خاصة ؟ أم أن هناك خصائص معينة حتدد املصري 
   .ار جمرد نتيجة للحظ ؟اإلقتصادي للبلد ؟ هل اإلزده

  الفصل  ملخص
فإذا .بالنظر إىل التاريخ الطويل للبشرية ، فإن النمو املستدام ملستويات املعيشة هي ظاهرة حديثة جدا .1

عند واحد ، فإنه يبدأ احلديث عن النمو اإلقتصادي  سنةألف عام للبشرية يف  130أمكن إختصار تاريخ 
 .نةبزوغ الشمس يف اليوم األخري من الس

فخالل مئات السنني املاضية، تفاوت . حدث النمو اإلقتصادي يف أماكن خمتلفة و يف أوقات خمتلفة أيضا .2
التباعد " عام، ظهر هناك  200لكن مبا يقارب . عاملي 3إىل  2مستوى املعيشة بني البلدان بأقل من 

 .عاملي 100أين تفاوتت فيه مستويات املعيشة من أكثر من "  الكبري
 .يف البلدان الفقرية رمبا مل يزد عن مرتني أعلى مقارنة من متوسط الدخل العاملي خالل ألف عام الدخل  .3
بدءا من وجود .تشري معدالت النمو يف مجيع أحناء العامل منذ فرتة الستينات إىل وجود إختالفات واضحة .4

يف العديد من  % 6ثر من معدالت منو سلبية يف الكثري من البلدان اإلفريقية إىل بلوغ معدالت عالية أك
   .البلدان املصنعة حديثا ، معظمها يف آسيا
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 النمو اإلقتصادي  قوانين
  : املرتبطة مبفهوم النمو اإلقتصادي و اليت سيتم إستخدامها بشكل كبري يف فصول هذا البحث القواننيللتذكري أهم 
 حساب معدل النمو على أنه نسبة التغري : 

t

tt
y y

yyg 
  1. 

  الثابتقاعدة النمو:  TT gyy   .gينمو مبعدل ثابتyإذا كان 10
 إذا منا دخل مبعدل: قاعدة السبعني الذهبيةg سنويا، فإنه سيتضاعف مرتني كلg/70 سنة. 

  1: الرياضية حلساب متوسط معدالت النموالصيغة

1

0











T
T

y y
yg. 

  األسأو  قسمة، لضرب،قواعد حساب معدالت النمو. 

yxz إذا كان .1 .  فإنyxz ggg  
yxz إذا كان .2 /  فإنyxz ggg  
axz إذا كان .3   فإنxz agg  

   المصطلحات الرئيسية
  التباعد الكبري                          الناتج احمللي اإلمجايل                          النمو الثابت           قانون

  معدل النمو   قاعدة السبعني الذهبية                             التقارب                                
  

  أسئلة للمراجعة
  

حجم الفوارق يف الدخل بني أغىن و أفقر  ماهو .1
  البلدان يف العامل اليوم ؟ 

كيف كان متوسط معدل منو دخل الفرد يف العامل  .4
مقارنة مع منوه يف القرن السابق ؟  1960منذ عام 
مقارنة بالنمو  19النمو يف القرن الـ كان و كيف  

  يف القرون السابقة ؟ 
حجم الفوارق يف الدخل بني أغىن بلدان العامل  ما هو .2

  عام ؟ 200اليوم و دخلها للفرد الواحد قبل 
  ما هي أمهية إستخدام قاعدة السبعني الذهبية ؟ .5

  
الفرد أفضل مقياس لدخل  GDPيعترب  ةيف أي حال .3

الكلي هو املقياس  GDPيعترب  ةالبلد ؟ و يف أي حال
  األفضل ؟

  حماسبة النمو ؟ ماذا نقصد مبنهجية  .6
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  تمارين للحل 
  
بلدان مساوي إىل  6 احلقيقي يف GDP ليكن لدينا مستوى إبتدائي لـ .1

كل بلد وفقا ملعدالت النمو التالية ؟  GDP أحسب. دوالر 100
 ماذا تالحظ ؟

  احلقيقي مع معدالت النمو املختلفة GDP  السنة
1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 

0  100  100  100  100  100  100  
1              
3              
5              

10              
20              
30              
50              

   عاما ؟ 20 بعد مرور) 3( و البلد )1( قارن بني بلد

. 03.0yg مبعدلyو01.0xgمبعدلينمو xأنلنفرتض  .2
 :مو يف احلاالت التاليةنالما هو معدل 

- yxz . 
- yxz / 
- xyz / 
- 2xz  
- 2/1yz  
- 2/12/1 .  yxz  

 ، 2010-2007 بإستخدام بيانات اجلدول التايل حول بلد ما من عام .3
 .2010 و، 2009،  2008 نواتأحسب معدل النمو اإلقتصادي لس

  األمسي  GDP  السنة
  )مليار دوالر( 

  النمو السكاين GDPخمفض 
  )%(  

2007  14061.8  106.3  1.01  
2008  14369.1  108.62  0.93  
2009  14119  109.61  0.87  
2010  14660.4  110.66  0.9    

ا تنمو  7 لنفرتض أن سكان العامل اليوم هو .4 ماليري نسمة ، و أ
 .سنويا % 3ابت مبعدل ث

 ؟  عام 100 ما هو عدد السكان يف العامل بعد -
كم يستغرق من الوقت حىت يتضاعف عدد السكان مع  -

 .% 1.7) ج(؛  % 2.8) ب(؛ % 2) أ: (معدالت منو
 دوالر عام 1000 لنفرتض أنه يف بلد ما كان دخل الفرد يساوي     

الذهبية  إستخدام قاعدة السبعنيب. 1936 دوالر عام 4000 و 1900
   ما هو معدل النمو السنوي لدخل الفرد يف هذا البلد ؟ 

  
دوالر ، ما  700 كان لدى أثيوبيا دخل فرد حقيقي،  2010 يف عام .5

مع  2050 لعام إثيوبيا أحسب دخل الفرد يف. دوالر يوميا  2 يعادل
 :إفرتاض متوسط منو سنوي

 % 6 )د( ؛سنويا % 4 )ج( ؛سنويا % 2 )ب(؛ سنويا % 1 ) أ(
  .نوياس

 2010لنفرتض أن نصيب الفرد من الدخل احلقيقي عام  .6
دوالر على  45840دوالر و  700لبنغالديش و بلجيكا هو 

و لنفرتض أن متوسط معدالت منو يف الدخل احلقيقي و . التوايل
 :يعطى كاآليت 2010-2000السكان للفرتة 

) 2010-2000(متوسط معدل النمو   
)%(  

  السكان  الدخل احلقيقي
  1.4  5.9  نغالديش ب

  0.6  1.6  بلجيكا 

ما هي السنة اليت تتساوى فيها نصيب الفرد من الدخل يف  -
 بنغالديش نظريه يف بلجيكا ؟

  ما هو حجم نصيب الفرد من الدخل عند تلك السنة؟ -
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احلقيقي للواليات  GDP بإستخدام اجلدول التايل لنصيب الفرد من .7
 .2012-1870 املتحدة ما بني

  
  السنة

  )دوالر أمريكي( احلقيقي  GDP الفرد من نصيب

1870  2840  
1920  8020  
1950  13225  
2012  43288  

 :أحسب معدل النمو ما بني 
- 1870 -1920. 
- 1950 -2012. 

- 1870 -2012.  

حصة رأس  لتكن. لنفرتض املعطيات التالية لبعض اإلقتصاديات  .8
أحسب .لعمل ثابتامع بقاء مكون ا 3/1تساوي إىل  املال

 :لكل إقتصاد التايل  TFPمعدل منو 
03.0;03.0: إقتصاد أورويب  - //  LKLY gg 
02.0;01.0 :إقتصاد التيين  - //  LKLY gg 
06.0;15.0 :إقتصاد آسيوي  - //  LKLY gg  
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  الثاني الفصل 

  مع النمو الخارجي  Solowنموذج 
  

   مقدمة.1.2
تان يف الكثري من األمور  1960يف عام    فكال البلدين كانا فقريين . ، كانت كوريا اجلنوبية و الفلبني متشا

 % 10أي ما يعادل ( دوالر أمريكي يف كال البلدين  1500حوايل  GDPحيث كان نصيب الفرد من : نسبيا
مليون  25و كان يبلغ عدد سكان كال البلدين حوايل ).يف الواليات املتحدة GDPيب الفرد من من نص

نسمة، نصفها بالغ لسن العمل و يعمل تقريبا عدد السكان يف قطاع الزراعة و الصناعة بنفس احلصص 
من  % 13ق من الكوريني البالغني سن العشرين باجلامعات ، يلتحفقط  % 5و يف الوقت الذي فيه .تقريبا

، إختلف مسار الفلبني بشكل دراماتيكي مقارنة بكوريا  2010إىل غاية  1960لكن ما بني .الفلبني
سنويا على عكس   % 1.6منوا متواضعا نسبيا حبوايل  GDPففي الفلبني ، حقق نصيب الفرد من .اجلنوبية

يف .سنويا  % 6معدل منو يقدر بـ  كوريا اجلنوبية اليت أصبحت أكثر اإلقتصاديات األسرع منوا يف العامل مع
من  % 50أكثر من ( دوالر أمريكي  26000يف كوريا عتبة  GDP، جتاوز نصيب الفرد من  2010عام 

 GDPعلى عكس الفلبني اليت ال يتجاوز فيها نصيب الفرد من ) يف الواليات املتحدة  GDPنصيب الفرد من 
كيف ميكننا تفسري هذا التباين املذهل يف األداء : سه السؤال الذي يطرح نف. دوالر أمريكي 3200مستوى 

ني نسبيا ؟ و ملاذا كان النمو يف كوريا اجلنوبية جد سريع مقارنة بالفلبني ؟    .اإلقتصادي لبلدين كانا متشا
هذا النموذج يف مت تطوير  .للنمو اإلقتصادي  Solowلإلجابة على هذا السؤال ، نستعني أوال بنموذج    

و الذي كان أساس حصوله على جائزة (  MITمن  Robert Solowمن قبل  )1956( خلمسينات منتصف ا
و على لنموذج يف العديد من اإلجتاهات و منذ اخلمسينات ، مت توسيع هذا ا). 1987نوبل يف اإلقتصاد عام 

  .  األرجح يعترب النموذج األكثر إستخداما يف جمال اإلقتصاد الكمي
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 ع تراكم رأس المالم Solow نموذج. 1.2
يف النظرية النيوكالسكية للنمو اإلقتصادي ، باإلضافة إىل أنه يعترب أول إسهاما كبريا  Solowميثل منوذج  

  .شكل رياضي ساعد على الكثري من األعمال التجريبية يف جمال النمو اإلقتصادي
و يف عنصر العمل ، و التقدم ليظهر كيف أن النمو يف خمزون رأس املال ، النم Solowو قد صمم منوذج  
  .و كيف ميكنها التأثري على إمجايل الناتج الوطين من السلع و اخلدماتلتكنولوجي تتفاعل يف إقتصاد ما ا

  :سنقوم ببناء هذا النموذج بإتباع العديد من اخلطوات التالية 
لع، حيث تلعب دورا هو التعرف على جانب العرض و الطلب على الس Solowاخلطوة األوىل لبناء منوذج  

ميكننا أن نرى ما الذي يد على العرض و الطلب على السلع فمن خالل التأك. للنمو Solowمركزيا يف منوذج 
  .حيدد حجم اإلنتاج الذي مت إنتاجه عند أي نقطة زمنية

  و الخدمات  عرض السلع
: ، بإستخدام عاملي اإلنتاج)Y(بإفرتاض وجود إقتصاد مغلق ينتج سلعة واحدة لتكن  Solowيقوم منوذج   

  : وفقا لدالة اإلنتاج التالية ) L( Laborو العمل ) Capital )Kرأس املال 

)1(                                           LKFY ,  
، هذا Constant return to scale احلجمإلنتاج تتميز بثبات عوائد أن دالة ا Solowيفرتض يف منوذج  

  : يعين أن
   LKFLKFY  ,,   

و Kأي أن الناتج و عوامل اإلنتاج تتغري بنسب متساوية؛ أو بعبارة أخرى، إذا ضرب كل من رأس املال  
يف كل من  % 1فعلى سبيل املثال ، أي زيادة بـ . بـ تضرب كذلك   Y، فإن كمية الناتجبـ Lالعمل

: "نس اخلطي التجا" ى هذا الشرط بـ يسم.أيضا % 1سيؤدي إىل زيادة الناتج بنسبة Lو العملKرأس املال
إلظهار ). جعل املعلمات ثنائي البعد ( Lبداللة حجم العملKوYأي أنه يسمح بتحليل مجيع كميات

Lليكن  ذلك،
1

 إذن ، :  

             





 1,.,
L
KFLLKFY  

                                                     kfL.  
  :و عليه 

)2(                             kfykf
L
Y
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L: حيث
Kk   نسبة رأس املال إىل العمل؛L

Yy   أو إنتاجية العامل( نسبة الناتج إىل العمل.(  
( )2(ة تظهر املعادل   kfy ( صيب العامل من الناتج أن ن ) هي دالة تابعة ) نسبة الناتج إىل العمل

  ).نسبة رأس املال إىل العمل( لنصيب العامل من رأس املال 
هذا يعين أن  .جماحليتميز بتناقص عوائد  kالشرط الثاين الذي ينبغي اإلشارة إليه هو أن عنصر رأس املال  

؛ ) املشتقة الثانية سالبة( و تتميز بتناقص عوائد احلجم kلكل) املشتقة األوىل موجبة ( جبةاإلنتاجية احلدية مو 
الناتج يظهر كلما بدأ الناتج يف الزيادة إىل أن يصل يف مرحلة ما إىل التسطح ، مث يبدأ   kأي كلما زاد كمية 

   :أنأي . تناقصا 

                                              0;0 2

2


dk

kfd
dk
kdf  

  ) :Inada )1936يؤكد هذه النتيجة شرط آخر يعرف بقانون 
   


 dk

kdf
dk
kdf

kk 0
lim;0lim  

  الطلب على السلع و الخدمات 
و اإلستثمار ) Consumption)Cالك من اإلسته Solowيتأتى الطلب على السلع و اخلدمات يف منوذج   

Investment )I( . أو بعبارة أخرى ، يتم تقسيم الناتج إىل اإلستهالك و اإلستثمار ، أي أن :  
         ICY   

على إفرتاض إقتصاد ( درات صايف الصاو اليت متثل معادلة الناتج الوطين مع إمهال مشرتيات احلكومة و   
إلنتاج السلع و اخلدمات ، و مع إفرتاض أن اإلقتصاد يف حالة توازن أي  Iيقوم اإلقتصاد باإلستثمار).مغلق 

أن كل فرد يدخر جزءا من دخله  Solowحيث يفرتض .)S( Saving يساوي اإلدخار )I(أن اإلستثمار
)s ( و يستهلك جزءا آخر)s1 .( ميكن التعبري عن هذه الفكرة كاآليت :  
)3(                                     LKsFsYSI , 

                              YsIYC  1  
  .  ميثل اجلزء املخصص لإلستثمار sيظهر أن معدل اإلدخار  )3(املعادلة من خالل  
  :Solowاآلن أصبح لدينا عنصرين أساسيني يف منوذج   

:                                     دالة اإلنتاج LKFY ,  
     :                            دالة اإلستهالك  YsC  1  
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(معطاة حتدد دالة اإلنتاج  kأي أنه عند قيمة . و اللتان تصفان اإلقتصاد عند أي نقطة زمنية   kfy  (
فيحدد الكيفية اليت يتم فيها ) s(أما معدل اإلدخار . الذي يقوم اإلقتصاد بإنتاجه) الكمية( أو ما املقدار 

  .ختصيص الناتج بني اإلستهالك و اإلستثمار
   النمو في مخزون رأس المال 

إال أن خمزون رأس املال يتغري .عند أي نقطة زمنية ، يعترب خمزون رأس املال احملدد الرئيسي للناتج يف اإلقتصاد  
على وجه خاص ، هناك عاملني يؤثران على .الناتج  عرب الزمن و هذا التغري سيؤدي إىل التغري يف معدل منو

فاإلستثمار هو اإلنفاق على اآلالت و املعدات . Depreciation و اإلهتالك Iاإلستثمار: خمزون رأس املال 
ملتقادم و أما اإلهتالك فهو التآكل الذي يصيب رأس املال ا.  يت تؤدي إىل رفع خمزون رأس املالاجلديدة و ال

عاما ، فإن معدل  25فعلى سبيل املثال ، إذا تقادم رأس املال يف فرتة .يؤدي إىل خفض من خمزون رأس املال 
تلك كل عام فهي. ) 04.0(سنويا  % 4اإلهتالك هو  ا تتناسب  Kأما الكمية اليت  و اليت يبدو أ

  . ون رأس املالطرديا مع كمية خمز 
  :         على خمزون رأس املال من خالل العالقة التالية ) (نعرب عن العالقة أو تأثري اإلستثمار و اإلهتالك   

  اإلهتالك –اإلستثمار = التغير في مخزون رأس المال 
  KIK   

)4(   
  ".يناميكية لإلقتصاد املعادلة الد" تسمى هذه املعادلة بـ  
10000، لنفرتض أن اإلقتصاد يبدأ مبخزون رأس املال ليكن لفهم معادلة تراكم رأس املال    K  مع معدل

؟  كيف يتطور خمزون رأس املال عرب الزمن.وحدة كل سنة 200و يتم إستثمار حوايل  1.0إهتالك 
  : ل التايلاجلواب يظهر يف اجلدو 

  .مثال عددي: تطور مخزون رأس المال عبر الزمن. 1.2 الجدول
  Kالتغير في رأس المال  Kاإلهتالك   Iاإلستثمار  Kرأس المال   الزمن 

0  1000  200  100  100  
1  1100  200  110  90  
2  1190  200  109  81  
3  1271  200  127  73  
4  1344  200  134  66  
5  1410  200  141  59  
.  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  

52  2000  200  200  0  

KsYK 
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فكلما إرتفعت  : ويات املختلفة ملخزون رأس املال اجلدول يعرب عن العالقة بني اإلستثمار و اإلهتالك و املست 
أنه كلما كانت قيمة اإلستثمار يف اجلدول نالحظ .اإلهتالك معا كمية خمزون رأس املال كلما إرتفعت كمية

أنه عند قيمة خمزون وحيدة أيضا لكن نالحظ يف اجلدول  .0Kأكرب من قيمة اإلهتالك كلما كان 
 2000K200(يتساوى اإلستثمار بكمية اإلهتالك KI .(قطة اليت يتساوى بعد هذه الن

و عليه ، إن وجد أن وصل .اإلستثمار مع اإلهتالك ال ينمو خمزون رأس املال عند مستوى اإلستثمار املعطى 
إقتصاد ما إىل هذا املستوى ، فإن مستوى خمزون رأس املال لن يتغري بسبب توازن كل من اإلستثمار و 

و الناتج Kو بالتايل يصبح خمزون رأس املال 0Kيصبح  Kهذا يعين أنه عند قيمة . اإلهتالك 
 kfطاملا أن اإلستثمار يف كل فرتة غري قادر على جتاوز اإلهتالك الذي حيدث يف اإلنتاج  مستقرا عرب الزمن

 ." Steady State level of Capitalاملال احلالة املستقرة لرأس " ستوى مب Kنسمي بالتايلو 
. أوال ، أن إقتصادا ما عند يصل إىل احلالة املستقرة فإنه سيبقى هناك : احلالة املستقرة مهمة لسببني رئيسيني   

النظر عن مستوى فبغض . أما السبب الثاين أن كل إقتصاد ال يوجد عند احلالة املستقرة سيسعى للوصول إليه
يف هذه . رأس املال الذي إنطلق به اإلقتصاد ، فإنه سينتهي به املطاف إىل مستوى احلالة املستقرة لرأس املال

  ". حالة توازن اإلقتصاد على املدى الطويل" احلالة ، متثل احلالة املستقرة 
مرتفعا كلما كانت كميات اإلنتاج و فكلما كان خمزون رأس املال  :عن هذه العالقة بيانيا .1.2يعرب الشكل   

  .اإلستثمار مرتفعة ، و كلما كان خمزون رأس املال مرتفعا كلما إرتفع كمية اإلهتالك 
   .اإلستثمار ، اإلهتالك ، و الحالة المستقرة .1.2 الشكل

  
يتساوى اإلستثمار  )kبداللة نصيب العامل ،( يظهر الشكل أيضا أنه عند قيمة خمزون رأس املال وحيدة   

 ksfبكمية اإلهتالكk .لرؤية ملاذا دائما سينتهي باإلقتصاد به و .رف هذه الوضعية باحلالة املستقرةتع
ملستقرة ، رأس املال أقل من مستوى احلالة ااملطاف إىل احلالة املستقرة ، نفرتض أن اإلقتصاد يبدأ مبستوى 
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11(مستوى اإلستثمار حجم اإلهتالك عرب الزمن يتجاوز يف هذه احلالة  .1.2يف الشكل  1kليكن  ki   (
مع الناتج  –مما يؤدي إىل إرتفاع خمزون رأس املال الذي سيواصل اإلرتفاع  kf-  حىت يقرتب إىل احلالة

ليكن من احلالة املستقرة لرأس املال باملثل ، لنفرتض أن إقتصادا ما يبدأ مبستوى رأس املال أعلى  .kملستقرة ا
2k  22(يف هذه احلالة يكون اإلستثمار أقل من اإلهتالك ki  ( : أي أن رأس املال يتقادم أسرع من

االك و بالتايل فإن خمزون رأس املال سينخفض مرة أخرى ليقرتب من احلالة . ميات اليت يتم إستبداهلا 
، و يصبح اإلستثمار مساويا لإلهتالك  و مبجرد أن يقرتب خمزون رأس املال إىل احلالة املستقرة ،. املستقرة

هذا السلوك الذي ميثل يسمى . لنقصان بالتايل ال يوجد هناك ضغوط على خمزون رأس املال سواءا للزيادة أو ا
وينص هذا املبدأ ".  Transition Dynamicsالديناميكية اإلنتقالية " صعود اإلقتصاد حنو حالته املستقرة بـ 

و . الفجوة هذه اإلقتصاد أسرع لسد منا على أنه كلما كان اإلقتصاد أقل بكثري من احلالة املستقرة ، كلما كان 
  .اإلقتصاد أعلى حنو احلالة املستقرة كلما إخنفض النموباملثل كلما إقرتب 

  :هي معادلة تراكم رأس املالأن رياضيا ميكن برهنة ذلك، الحظ   
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يف احلالة املستقرة يصبح 



K
Ys .هذا يؤدي إىل :  
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ن املعادلة بـ نقوم بضرب و قسمة الطرف األمين م
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Y لنحصل على:  
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3/23/1ليكن  ( أخريا بإستبدال دالة إنتاج  .LKY  (يف املعادلة:  

                                     











 

 13/2

3/2
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KKفإذا كان.ادلة عن مبدأ الديناميكية اإلنتقالية هذه املعتعرب    و كلما  . ، فإن خمزون رأس املال ينمو
  . كان معدل منو أكرب كلما كانت املسافة أكرب حتت احلالة املستقرة

 .قرةو كيف يقرتب اإلقتصاد إىل احلالة املست Solowلنقدم مثاال توضيحيا آخر لرؤية كيف يعمل منوذج   
  : دالة إنتاج كاآليت لنفرتض

2/12/1 .LKY   
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من أجل احلصول . 2/1تساوي  مع معلمة حصة رأس املال  Cobb-Douglasنفرتض دالة إنتاج من نوع  
per workers  على دالة إنتاج بداللة نصيب العامل kfعادلة على عنصر العمل ، نقوم بقسمة طريف امل

L :  

L
LK

L
Y 2/12/1 .
  

   :الرتتيببإعادة 
2/1








L
K

L
Y  

Lو بالنظر ألن 
Yy   وL

Kk   فإن املعادلة تصبح ، :  
kky  2/1  

  .ية رأس املال بداللة نصيب العاملن الناتج يساوي اجلذر الرتبيعي لكمتظهر دالة اإلنتاج أن نصيب العامل م
من خمزون  % 10و أن ) 3.0s(من الناتج يوجه حنو اإلدخار  % 30إلكمال هذا املثال ، لنفرتض أن  

ب العامل من رأس املال وحدات لنصي 4و أن اإلقتصاد يبدأ بـ ).1.0(رأس املال يهتلك سنويا 
)4k . ( وفقا هلذه املعطيات ميكننا معرفة ماذا سيحدث لإلقتصاد عرب الزمن.  

وحدات  4سنبدأ مبعرفة ماذا حيدث لإلنتاج و ختصيص الناتج يف السنة األوىل عندما يبدأ اإلقتصاد بـ    
  :ية لنصيب العامل من رأس املال ، وفقا للخطوات التال

  وفقا لدالة اإلنتاجky   وحدات من  4، فإنk  ينتج وحدتني منy . 
  6.0يستهلك، فإن  % 70من الناتج يستثمر و يدخر و  % 30و ألنi  4.1وc. 
 10 % 4.0لك ؛ من رأس املال يهتk. 
 6.0 مع إستثمارi  4.0و إهتالكk 2.0املال  ، فإن التغري يف خمزون رأسk.       

ام القي ميكن. وحدة من نصيب العامل من رأس املال يف السنة املوالية 4.2و بالتايل ، فإن اإلقتصاد سيبدأ بـ   
فإن رأس املال اجلديد يضاف و مع جتاوز اإلستثمار اإلهتالك يف كل سنة . بنفس احلسابات لكل سنة إضافية

وحدات من  9و اإلنتاج ينمو ، و على مدار العديد من السنوات يقرتب اإلقتصاد إىل احلالة املستقرة مع 
9.0(بح اإلستثمار و اإلهتالك متساويني حيث يص) 9k(نصيب العامل من رأس املال  ki  (  و

  .بالتايل ال ينمو الناتج و ال خمزون رأس املال
إتباع تطور اإلقتصاد لعدد من السنوات هي طريقة إلكتشاف احلالة املستقرة ملخزون رأس املال ، لكن هناك  

  :طريقة أخرى تتطلب حسابات بسيطة فقط 
  kksfk   
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هي قيمة ) بالتعريف( و بالنظر إىل أن احلالة املستقرة . عرب الزمن هذه املعادلة تظهر كيف يتطور اإلقتصاد  
k  0اليت يصبح فيهاkفإن ، :  

      kksf 0  
  أو ما يعادل 

  
s

kf
k 



  
و بإستخدام . kعادلة أحد الطرق إلجياد مستوى احلالة املستقرة لنصيب العامل من رأس املالهذه املتقدم   

  :البيانات نتحصل على 

1.0
3.0





k
k  

93   kk  
مستوى احلالة املستقرة أما . وحدات لنصيب العامل 9 يساويخمزون رأس املال يف احلالة املستقرة  ، فإن و عليه

  :لنصيب العامل من الناتج فيمكن إجيادها بسهولة
  39   ky  

  تأثير اإلدخار على النمو اإلقتصادي 
   .2.2ماذا سيحدث لإلقتصاد عندما يرتفع معدل اإلدخار من خالل الشكل  معرفةنريد يف هذا اجلزء   
و خمزون رأس مال1sرة مع معدل إدخارمستقاإلقتصاد من حالة يفرتض أن ينطلق   

1k و عندما يرتفع ،
، فإن منحىن 2sإىل  1sمعدل اإلدخار من  ksf 1عند معدل إدخار إبتدائي  .يرتفع إىل األعلىs  و خمزون
رأس املال إبتدائي

1k فوري عند إرتفاع معدل  لكن بشكل. ستثمار تساوي إىل كمية اإلهتالكفإن كمية اإل
بالتايل يتجاوز و .تغري خمزون رأس املال و اإلهتالكأعلى مع عدم يصبح اإلستثمار ) 2sعند(اإلدخار 

فإن خمزون رأس املال سريتفع تدرجييا حىت يبلغ اإلقتصاد حالة مستقرة جديدة  عليهو . ك اإلستثمار اإلهتال


2k و اليت لديها خمزون رأس مال أعلى و مستوى أعلى للناتج من احلالة املستقرة األوىل ،.  
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   .الزيادة في معدالت اإلدخار. 2.2 الشكل

  
فإذا  . معدل اإلدخار هو حمدد رئيسي للحالة املستقرة ملخزون رأس املال و الناتج أن Solowيظهر منوذج    

فإن اإلقتصاد يصبح لديه خمزون كبري من رأس املال و مستوى عال من الناتج يف كان معدل اإلدخار عاليا 
ال صغري و أما إذا كان معدل اإلدخار منخفضا فإن اإلقتصاد سيكون لديه خمزون رأس م. احلالة املستقرة 

  . مستوى منخفض للناتج يف احلالة املستقرة
؟ يبدو أن إرتفاع اإلدخار سيؤدي إىل تسريع النمو يف منوذج هي العالقة بني اإلدخار و النمو  لكن ما   

Solow حىت يبلغ اإلقتصاد احلالة املستقرة دخار سيؤدي إىل زيادة النمو فقط فزيادة اإل. لكن بشكل مؤقت
فإنه سيحافظ على خمزون رأس مال عال و مستوى صاد ما على معدالت إدخار عالية حافظ إقت فإذا. اجلديدة

تم  بالتايل ،و . عال من الناتج ، لكنه لن حيافظ على معدالت مرتفعة للنمو بعد ذلك  فإن السياسات اليت 
، على  "growth effectsتأثريات النمو " متارس مبعدالت النمو يف احلالة املستقرة لنصيب الفرد من الدخل 

ا تؤثر على مستوى نصيب الفرد من "  level effectsتأثريات املستوى " عكس متارس معدالت اإلدخار ال أل
  .الدخل و ليس معدل النمو يف احلالة املستقرة 

مثل كوريا  فبلدان. إجيابا مبستويات الدخل املرتفعة أن اإلستثمار املرتفع يرتبط Solowو بالتايل يتنبأ منوذج  
ا تتمتع مبعدالت إدخار مرتفعة ، بينما بلدان مبعدالت إستثمار  اجلنوبية و اليابان لديها دخول مرتفعة أل

الشكل التايل وجود عالقة إرتباط موجبة بني يوضح . ا و بوراندي لديها دخل منخفضمنخفضة مثل نيجريي
و مستوى نصيب الفرد من  2010-1960ة خالل الفرت ) كنسبة من الناتج ( متوسط مستويات اإلستثمار 

بأن معدالت  Solowمع توقعات منوذج  البياناتهذه تتوافق . بلد  100لعينة تتكون من  2010الدخل لعام 
   .بلد ما غين أو فقرياإلستثمار هي احملدد الرئيسي فيما إذا كان 
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  .معدالت اإلستثمار مقابل مستويات الدخل .3.2 الشكل

   Source: Heston et al. (2011). 
لكنه يف املقابل يثري تساؤالت أخرى مثل ملاذا ختتلف معدالت اإلدخار و اإلستثمار من بلد إىل آخر ؟   

هناك العديد من األجوبة احملتملة مثل السياسات اجلبائية ، أمناط التقاعد ، تطور األسواق املالية ، و 
فليس من : ت اإلستقرار أن تلعب دورا أساسيا سياساباإلضافة إىل ذلك ، ميكن ل. اإلختالفات الثقافية

ات داخلية ، حروبا املستغرب أن معدل اإلدخار و اإلستثمار متيل إىل اإلخنفاض يف البلدان اليت تعاين صراع
ا أيضا متيل لإلخنفاض يف البلدان اليت متتلك مؤسسات سياسية فقرية .أهلية ، ثورات مقاسة بتقديرات ( كما أ

  ).رمسي الفساد ال
صحيح أن اإلدخار و اإلستثمار هي عوامل مهمة لتحديد فيما إذا كان البلد غنيا أو فقريا ، لكن احلقائق  

  .تؤكد أن هناك حمددات أخرى تساهم يف إحداث فروق يف مستويات املعيشة بني البلدان 
  القاعدة الذهبية لمستوى رأس المال

الة املستقرة لرأس تثمار و اإلدخار يف إقتصاد ما مستويات احلكيف حيدد معدل اإلس  Solowرأينا يف منوذج  
هذا التحليل إىل نتيجة مفادها أن اإلدخار العايل هو دائما أمر جيد بسبب أنه سيؤدي . املال و الدخل

هذا سيؤدي إىل أكرب إمكانية : % 100لنفرتض أن بلدا ما لديه معدل إدخار . سيؤدي دائما إىل رفع الدخل 
، شيء لإلستهالك لكن إذا ما مت توجيه كل الدخل فإنه لن يبقى . أس املال و أكرب إمكانية للدخلر  ملخزون

  . Solowفما نفع ذلك ؟ يف هذا اجلزء سنناقش الكمية األمثلية من تراكم رأس املال حسب منوذج 
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  مقارنة الحاالت المستقرة 
فبتحديد معدل اإلدخار . ار عند أي مستوىكم يف معدل اإلدخلنفرتض أن واضعي السياسات ميكنهم التح  

على صناع القرار  لكن ما هي احلالة املستقرة اليت ينبغي. رار حتديد مستوى احلالة املستقرةميكن لصناع الق
تمع ؟ األكيد أن هدف صانع القرار هو تعظيم رفاهإختيارها  ، لكن األفراد ية األفراد الذين يشكلون ا

السلع و اخلدمات رأس املال يف اإلقتصاد أو حىت كمية اإلنتاج ،ما يهمهم هو كمية  أنفسهم ال يهتمون بكمية
ا املستقرة عند أعلى مستوى ، فإن صناع القرار اجليدون سيسعون إلختيار احلالة و بالتايل. اليت يستهلكو

القاعدة الذهبية ملستوى " كمية اإلستهالك بـ   اليت تعظم kقيمة احلالة املستقرة لـ تسمى و عليه ، . إستهالك 
أو "  Golden Rule level of capitalرأس املال 

Goldk.     
كيف ميكن حتديد فيما إذا كان اإلقتصاد عند مستوى القاعدة الذهبية ؟ لإلجابة على هذا السؤال ، البد   

ستهالك و بعد ذلك ميكننا حتديد احلالة املستقرة اليت تعظم لنا من حتديد احلالة املستقرة لنصيب العامل من اإل
  . اإلستهالك 

  :املستقرة ، نبدأ حبسابات الدخللتحديد نصيب العامل من اإلستهالك يف احلالة   
   icy   

  : بإعادة الرتتيب
             iyc   

و ألننا نسعى وراء حتديد احلالة املستقرة لإلستهالك ، نقوم . صا اإلستثمارك يساوي اإلنتاج ناقاإلستهال 
نصيب العامل من الناتج يف احلالة املستقرة هو . بإستبدال قيم الناتج و اإلستثمار kfو ،k هو نصيب

ن ذلك ، بسبب أن خمزون رأس املال ال يتغري يف احلالة أكثر م.العامل من خمزون رأس املال يف احلالة املستقرة
بـ y، بإستبدالبب تساوي اإلستثمار مع اإلهتالك املستقرة بس kfوi  بـk كننا إعادة كتابة نصيب مي

  : ة املستقرة كاآليت العامل من اإلستهالك يف احلال
                                           kkfc   

فإن اإلستهالك يف احلالة املستقرة هو احلصة الباقية من الناتج يف احلالة املستقرة بعد إذن وفقا هلذه املعادلة  
يف احلالة املستقرة متارس ادة يف رأس املال تظهر هذه املعادلة أن الزي.إهتالك حصة رأس املال يف احلالة املستقرة 

فمن جانب ، تؤدي زيادة رأس املال إىل زيادة الناتج و : عكسيني على اإلستهالك يف احلالة املستقرة  تأثرين
من جانب آخر ، زيادة رأس املال يعين أيضا أن زيادة الناتج ينبغي أن يستخدم إلستبدال رأس املال الذي 

  . الناتج و اإلهتالك يف احلالة املستقرة كدالة ملخزون رأس املال يف احلالة املستقرة. 4.2 الشكليوضح . إهتلك 
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  .اإلستهالك في الحالة المستقرة. 4.2 الشكل

  
هذا الشكل أنه يوجد مستوى وحيد يظهر . ميثل اإلستهالك يف احلالة املستقرة الفجوة بني الناتج و اإلهتالك 

لقاعدة الذهبية مستوى ا –ملخزون رأس املال 
Goldk- اليت تعظم اإلستهالك.  

ؤثر على  ينبغي أن نضع يف احلسبان أن أعلى مستوى رأس املال يعندما نقوم مبقارنة احلاالت املستقرة ، فإننا   
املال فإذا كان خمزون رأس املال حتت مستوى القاعدة الذهبية، فإن زيادة رأس . كل من الناتج و اإلهتالك 
يف هذه احلالة، يقع منحىن دالة اإلنتاج . تالك و بالتايل سريتفع اإلستهالكسريفع الناتج أكثر من اإله kf 

على  .k، ينتج عن ذلك فجوة بني املنحنيني و الذي يساوي اإلستهالك الذي يتزايد كلما منا kفوق خط
رأس املال سيخفض من اإلستهالك   عكس ذلك ، إذا وقع رأس املال فوق القاعدة الذهبية فإن زيادة خمزون

و kيف هذه احلالة ، دالة اإلنتاج تقع حتت خط. بسبب أن الزيادة يف الناتج أصغر من الزيادة يف اإلهتالك
لقاعدة الذهبية ملستوى رأس املال عند ا.kكلما منا –إلستهالك ا –الفجوة بني املنحنيني تنكمش بالتايل 

يكون لدى دالة اإلنتاج  kfو خط اإلهتالكk نفس امليل ، و بالتايل يكون اإلستهالك يف أعلى
 . مستوى له

الحظ أن ميل دالة اإلنتاج ما هو . لقاعدة الذهبية لرأس املال شرط بسيط مييز مستوى ااآلن ميكن إشتقاق  
 kيف حني أن ميل خط ).  Marginal Product of Capital, MPK(إال الناتج احلدي لرأس املال 

   .هو
و بسبب أن امليلني يتعادالن عند 

Goldkاعدة الذهبية تعطى وفقا للمعادلة التالية، فإن الق :  
MPK  



   مع النمو الخارجي Solowنموذج . الثانيالفصل    
  

48 
 

للتفصيل يف هذه .احلدي لرأس املال مبعدل اإلهتالكعند مستوى احلالة املستقرة ، البد أن يتساوى الناتج  
و أن واضعي السياسات  kالنقطة، لنفرتض أن إقتصادا ما يبدأ عند مستوى رأس املال يف احلالة املستقرة

كمية الزيادة يف الناتج الناجتة عن الزيادة يف رأس املال تصبح   .1kيهدفون إىل رفع خمزون رأس املال إىل
     kfkf أما كمية الزيادة يف اإلهتالك جراء زيادة وحدة  .MPKأو الناتج احلدي لرأس املال  1

أثر زيادة وحدة من رأس املال على و بالتايل ، فإن صايف .املال يساوي معدل اإلهتالك ن رأسواحدة م
و  رأس املال يزيد يف اإلستهالك فإن زيادة يف، MPKفإذا كان . MPKاإلستهالك هو

، فإن زيادة رأس املال خيفض من اإلستهالك ، MPKكان   أما إذا. يقع حتت القاعدة الذهبيةkبالتايل
   :الذهبيةفإن الشرط الذي يصف القاعدة  عليه،و .يقع فوق القاعدة الذهبية kو بالتايل

0MPK  
دي لرأس املال من اإلهتالك فإن صايف الناتج احلوى القاعدة الذهبية لرأس املال إذن عند مست 
)MPK ( و عليه ، يستخدم صناع القرار هذا الشرط إلجياد القاعدة الذهبية ملخزون . يساوي الصفر

  . رأس املال إلقتصاد ما 
الحظ أن: هناك طريقة أخرى إلجياد القاعدة الذهبية       kkfc إلجياد ،kالذي يعظمc  نقوم

مبفاضلتها بداللة رأس املال    




kf
dk
dc مع العلم أن. رو جعل اإلشتقاق مساويا للصف  kf 

  .الذهبيةفإننا جند شرط القاعدة  املال،هو الناتج احلدي لرأس 
فإذا أردنا بلوغ أي مستوى . ل بلوغ احلالة املستقرة للقاعدة الذهبيةالبد من اإلشارة إىل أنه ليس من السه  

  .خمزون رأس مال يف احلالة املستقرة ، كالقاعدة الذهبية مثال ، فإننا حباجة ملعدل إدخار معني لبلوغ ذلك
فإذا  . احلالة املستقرة إذا خصص معدل إدخار إلنتاج مستوى القاعدة الذهبية لرأس املال .5.2الشكل يظهر   

كان معدل اإلدخار أعلى من معدل اإلدخار الالزم لبلوغ القاعدة الذهبية ، فإن خمزون رأس املال يصبح أعلى 
و بالتايل ، فإن اإلستهالك . خمزون رأس املال يكون أقل بكثري  أما إذا كان معدل اإلدخار أدىن ، فإن. بكثري 

  .لقاعدة الذهبية للحالة املستقرةعند ايف احلالة املستقرة سيكون أدىن مما هو عليه 
ليكن لدينا أحد صناع القرار الذي يريد إختيار . لنأخذ مثاال تطبيقيا إلجياد القاعدة الذهبية للحالة املستقرة  

  : دالة اإلنتاج هي نفسها. احلالة املستقرة إلقتصاد ما 
ky   

 % 10هو مرة أخرى اإلهتالك. لنصيب العامل من رأس املال نصيب العامل من الناتج هو اجلذر الرتبيعي  

  .و بالتايل احلالة املستقرة لإلقتصاد sيف الوقت نفسه ، خيتار صانع القرار معدل إدخار . من رأس املال
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   .معدل اإلدخار و القاعدة الذهبية. 5.2 الشكل

  
  : ج املتاحة لصانع القرار، نالحظ أنه من خالل املعادلة التالية حنصل على احلالة املستقرةملعرفة النتائ  

  
s

kf
k 



  
  : و يف هذا اإلقتصاد  

  1.0
s

kf
k 



  
  : ميكن احلصول على خمزون رأس املال يف احلالة املستقرة 

2.100 sk   
اجلدول .، ميكننا إجياد أي خمزون رأس املال للحالة املستقرة عند أي معدل إدخار بإستخدام هذه املعادلة 

حيث نالحظ أن . التايل يظهر احلسابات للحاالت املستقرة الناجتة عن تغري معدالت اإلدخار يف اإلقتصاد 
الناتج و حجم  إرتفاع معدالت اإلدخار سيؤدي إىل إرتفاع رأس املال ، و الذي يؤدي يف املقابل إىل إرتفاع

يبدأ أوال يف  –الفرق بني الناتج و حجم اإلهتالك  –الحظ أن اإلستهالك يف احلالة املستقرة . اإلهتالك 
يصبح اإلستهالك يف أعلى مستوى له عندما يكون اإلدخار ن إذ. اإلرتفاع مث بعد ذلك يبدأ يف اإلخنفاض

أو بعبارة . ينتج القاعدة الذهبية للحالة املستقرة 0.5لـ ، فإن معدل اإلدخار املساوي بالتايل  و. 0.5مساويا لـ 
أخرى ، عندما يكون خمزون رأس املال يف الوضعية اليت يتساوى فيه الناتج احلدي لرأس املال مع اإلهتالك 

)0MPK .( من خالل دالة اإلنتاج ميكن إجياد الناتج احلدي كاآليت :  

           



k

MPK
2

1  
بإستخدام هذه الصيغة ميكن احلصول على حسابات العموديني األخريين يف اجلدول التايل ، و اللتان متثالن   

   .ملختلف احلاالت املستقرة MPKو  MPKقيمة 
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  .مثال عددي: إيجاد القاعدة الذهبية للحالة المستقرة  .2.2 الجدول
s  k  y  k  c  MPK  MPK  

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0      
0.1  1.0  1.0  0.1  0.9  0.500  0.400  
0.2  4.0  2.0  0.4  1.6  0.250  0.150  
0.3  9.0  3.0  0.9  2.1  0.167  0.067  
0.4  16.0  4.0  1.6  2.4  0.125  0.025  
0.5  25.0  5.0  2.5  2.5  0.100  0.000  
0.6  36.0  6.0  3.6  2.4  0.083  -0.017  
0.7  49.0  7.0  4.9  2.1  0.071  -0.029  
0.8  64.0  8.0  6.4  1.6  0.062  -0.038  
0.9  81.0  9.0  8.1  0.9  0.056  -0.044  
1.0  100.0  10.0  10.0  0.0  0.050  -0.050  

الحظ أن صايف الناتج احلدي لرأس املال يساوي الصفر عندما يبلغ معدل اإلدخار قيمته للقاعدة الذهبية 
س املال الذي مييز رأس املال،فإن صايف الناتج احلدي لرأو بالنظر إىل تناقص عوائد احلجم . 0.5مساوية لـ 

  .، و العكس صحيح % 5يكون أكرب من الصفر عندما يدخر اإلقتصاد مبعدل أقل من 
  : مساويا لـاليت يكون فيها خمزون نصيب العامل من رأس املال هي و بالتايل، احلالة املستقرة للقاعدة الذهبية  

251.0
2

1
 

 Goldk
k

  

لة املستقرة للقاعدة الذهبية من خالل النظر لإلستهالك عند يثبت املثال التطبيقي صحة الطريقتني إلجياد احلا 
لكن يبدو أن الطريقة الثانية هي األفضل ملعرفة فيما إذا كان .احلالة املستقرة أو لصايف الناتج احلدي لرأس املال

  .خمزون رأس املال للقاعدة الذهبيةمن اإلقتصاد أعلى أم أسفل 
رة للقاعدة الذهبية ، على متخذي القرار األخذ بعني اإلعتبار أنه يف ذلك عند إختاذ قرار بلوغ احلالة املستق  

و بالتايل فوائد ) يف املثال 5.2c(املستوى للقاعدة الذهبية يتحقق أعلى مستوى حالة مستقرة لإلستهالك 
فإن بلوغ القاعدة الذهبية  لكن عندما يكون اإلقتصاد مبدئيا حتت القاعدة الذهبية ،. لألجيال املستقبلية

و بالتايل عندما يتعلق األمر برفع . يتطلب اإلستثمار و بالتايل إخنفاضا ملستوى اإلستهالك لألجيال احلالية
فصناع القرار الذين  .مفاضلة الرفاهية بني األجيال املختلفةفإن صناع القرار يواجهون مشكلة تراكم رأس املال 

ية أكثر من املستقبل رمبا ال يقررون إتباع السياسات اليت تفضي إىل بلوغ القاعدة يهتمون أكثر باألجيال احلال
حىت و إن ببلوغ القاعدة الذهبية صانع للقرار الذي يهتم بكل األجيال سيختار على عكس ذلك ، . الذهبية

ائية من األجيال القادمة سللكميات أقل إستهالك  أدى ذلك ب تستفيد من جيل احلايل ، إال أن عددا ال 
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و بالتايل ، فإن تراكم رأس املال األمثلي يعتمد بشكل حاسم على نظرتنا حول . حتركها حنو القاعدة الذهبية 
  . منافع األجيال احلالية أو املستقبلية

   مع النمو السكاني Solow نموذج .3.2
. ملستدام على املدى الطويلتصادي اأن تراكم رأس املال لوحده ال يفسر النمو اإلق Solowيظهر لنا منوذج   

حيث أن معدالت اإلدخار املرتفعة تؤدي إىل رفع معدالت النمو مؤقتا ، لكن مع بلوغ اإلقتصاد احلالة 
إذن لتفسري النمو اإلقتصادي املستدام الذي نالحظه يف معظم . املستقرة يصبح رأس املال و الناتج ثابتني 
النمو  –و ذلك بإدراج مصدرين آخرين للنمو اإلقتصادي  Solow أجزاء العامل ، البد علينا أن نوسع منوذج

  .يف هذا اجلزء النمو السكاين فقطسنضيف . السكاين و التقدم التكنولوجي 
بدال من إفرتاض أن عدد السكان ثابت ، نفرتض أن عدد السكان و قوة العمل ينموان بنفس املعدل الثابت   
n 01.0(سنويا  % 1املثال ، ينمو عدد السكان يف بلد ما مبعدل ، فعلى سبيلn  ( هذا يعين أنه إذا كان

مليون نسمة يف السنة املقبلة  151.5مليون نسمة يف السنة األوىل فإن العدد سيصبح  150عدد العمال هو 
)01.1150 ( و هكذامليون يف السنة اليت تليها  153.025و.  

  الحالة المستقرة مع النمو السكاني 
كيف يؤثر النمو السكاين على احلالة املستقرة ؟ لإلجابة على سؤال كيف يؤثر النمو السكاين إىل جانب    

يؤدي إىل اإلستثمار  ال لنصيب العامل من رأس املال ، الحظ أناإلستثمار و اإلهتالك على تراكم رأس امل
اآلن عامل ثالث يعمل على تغيري كمية نصيب هناك لكن . اإلهتالك إىل خفضهرفع خمزون رأس املال و 

  .العامل من رأس املال، حيث أن منو عدد العمال سيؤدي إىل خفض نصيب العامل من رأس املال

Lليكن لدينا  
Yy   وL

Kk  غري يف نصيب العامل من رأس الت. مع العلم أن عدد العمال يتغري عرب الزمن
  : املال هو 

 knik    
خمزون نصيب العامل من رأس  هذه املعادلة كيف يؤثر اإلستثمار ، اإلهتالك ، و النمو السكاين علىتظهر   

هذه املعادلة من قبل لكن  رأينا. نما يؤدي اإلهتالك و النمو السكاين خلفضه، بيkفاإلستثمار يرفع : املال 
Break –even investment  مقابل اإلستثمار اجلزء الثاين من املعادلةيتضمن ).0n(مع  kn: 
k  كمية اإلستثمار احلايل املهتلك ، أماnk ي توفريها للعمال اجلدد ألنه هناك فهو كمية اإلستثمار الضرور

  . عمال جدد لكل عامل حايل nدائما 
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 kفاإلهتالك . تشري هذه املعادلة إىل أن النمو السكاين خيفض كمية رأس املال لكل عامل زائدا اإلهتالك  
بتقاسم خمزون رأس املال بني جمموعة كبرية من kبينما خيفض النمو السكاين بتآكل خمزون رأس املالkخيفض
  .العمال

  :ميكن إعادة كتابة املعادلة كاآليت 
   knksfk    

و الشكل . 6.2ملعرفة ما الذي حيدث ملستوى احلالة املستقرة لنصيب العامل من رأس املال، نستخدم الشكل  
  .و ذلك بإدراج تأثريات النمو السكاين.1.2ملوسع للشكل ا

  . Solow النمو السكاني في نموذج .6.2 الشكل

  
كما أشرنا سابقا، يتم .ثابت  kيكون إقتصاد ما يف احلالة املستقرة إذا أصبح نصيب العامل من رأس املال  

من، فإن اإلستثمار يكون أكرب kأقل من kفإذا كان.kيف احلالة املستقرة بـkترميز kn و بالتايل
، فإن اإلستثمار يكون أقل من kأكرب منkأما إذا كان. الناتجو kيرتفع knو بالتايلkينخفض.  

التأثري اإلجيايب لإلستثمار على نصيب العامل من خمزون رأس املال التأثري السليب يعادل يف احلالة املستقرة ،  
وk،0kهذا يعين أنه عند. لإلهتالك و النمو السكاين kni   . و مبجرد أن يصبح اإلقتصاد يف

أو رأس املال املهتلك ، أما الثاين  kاألول يستبدل:  احلالة املستقرة ، ميارس اإلستثمار تأثريين أساسيني
  .للعمال اجلدد كمية من رأس املال يف احلالة املستقرة الذي يقدم nkيستبدل
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  تأثيرات النمو السكاني 
، ميكن للنمو السكاين أن يفسر النمو اإلقتصادي املستدام للناتج الكلي و رأس املال  Solowيف منوذج   

  : الحظ أن. الكلي
LyY   

  : بداللة معدالت النمو يف احلالة املستقرة
LyY ggg    

  :و عليه) 0ygأي  ينمو،ال ( يف احلالة املستقرة، يكون نصيب العامل من الناتج ثابتا 
ngg LY   

بسبب أن نصيب ( لكن مع ذلك ، ال ميكن للنمو السكاين تفسري النمو املستدام يف مستويات املعيشة  
أما مستوى نسبة رأس املال إىل الناتج يف احلالة  ).ال و الناتج ثابتان يف احلالة املستقرة العامل من رأس امل

  :املستقرة فيمكن احلصول عليه وفقا لآليت

  




n
s

kf
k

t

t  
يقدم النمو السكاين يقدم تفسريا آخر حول ملاذا بعض البلدان غنية و األخرى فقرية ؟ ملناقشة تأثري  ثانيا، 

خبفض يقوم 2nإىل 1nأن الزيادة يف معدل النمو السكاين من  .7.2دة يف النمو السكاين ، يظهر الشكل الزيا
مستوى احلالة املستقرة لنصيب العامل من رأس املال من 

1k  إىل
2k . و بسبب إخنفاضk  و ألن

   kfy  يصبح مستوى نصيب العامل من الناتج ،y و بالتايل ، يتنبأ منوذج .منخفضا أيضاSolow 
أن البلدان اليت تشهد معدالت مرتفعة من النمو السكاين لديها مستويات منخفضة من نصيب الفرد من 

التغري يف النمو السكاين ، مثل التغري يف معدالت اإلدخار ، ميارس تأثريات املستوى على الحظ أن . الدخل
أخريا ، يؤثر  .رد من الدخل يف احلالة املستقرةنصيب العامل من الدخل لكنه ال يؤثر على معدل منو نصيب الف

و ملعرفة كيف يتم . الك النمو السكاين على حتديد القاعدة الذهبية ملستوى رأس املال الذي يعظم اإلسته
  :ذلك ، الحظ أن نصيب العامل من اإلستهالك يعطى وفقا للعالقة التالية 

iyc   
و بالنظر إىل أن الناتج يف احلالة املستقرة يساوي  kfو اإلستثمار يف احلالة املستقرة يساوي   kn،  

  :ة اإلستهالك يف احلالة املستقرة ميكن كتاب
         knkfc   
  :و كما سبق ، نستنتج أن مستوى  الذي يعظم اإلستهالك هو الذي حيقق الشرط التايل  
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nMPK   
  .تأثيرات النمو السكاني .7.2 الشكل

  
س املال الصايف من اإلهتالك يساوي إىل النمو يف احلالة املستقرة للقاعدة الذهبية ، يصبح الناتج احلدي لرأ 

  .السكاين
بلدا  100لعينة مكونة من . 8.2حول تأثري النمو السكاين ، يظهر الشكل  Solowتوافقا مع توقعات منوذج   

و مستويات نصيب ) 2010-1961متوسط الفرتة ( وجود إرتباط عكسي بني زيادة معدالت النمو السكاين 
البلدان اليت لديها معدالت مرتفعة للنمو السكاين إلمتالك مستويات متيل . 2010م لعاالفرد من الدخل 

اليت تشري بوضوح إىل أن  Solowتتسق هذه األدلة الدولية مع تنبؤات  .منخفضة للدخل و العكس صحيح 
  .النمو السكاين هو أحد احملددات الرئيسية ملستوى املعيشة لبلد ما

فالعديد من اخلرباء يف الكثري من . ذين يريدون إخراج البلدان الفقرية من فخ الفقرهذه النتيجة مفيدة جدا لل  
يرسلون رسائل إىل البلدان النامية مفادها ضرورة خفض معدالت اخلصوبة و العاملي املؤسسات العاملية كالبنك 

ولية تسمح بإجناب على نفس املسعى ، إتبعت الصني سياسة مش. املرأةتنظيم املواليد و توسيع فرص توظيف 
ا أن ختفض من النمو السكاين ، و إذا كان : طفل واحد لزوجني  على حق ،  Solowهذه السياسة من شأ

  .سرتفع من نصيب الفرد من الدخل على املدى الطويل
، يظهر كيف ميكن لإلدخار و النمو السكاين حتديد خمزون رأس Solowتتبع خطوات منوذج النمو لـ إذن ب   

و كما رأينا ، يتميز هذا النموذج بقدرته على تفسري جتارب . و نصيب الفرد من الدخل يف احلالة املستقرةاملال 
و ملاذا بلدان اليت إدخرت  –ملاذا منت كوريا اجلنوبية أسرع من الفلبني يف العقود القليلة املاضية  –النمو احلالية 
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ة من البلدان اليت إدخرت و إستثمرت بأجزاء أصغر؛ هي بلدان غني) جزء كبري من دخلها ( و إستثمرت أكثر 
  . و ملاذا البلدان اليت تتميز مبعدالت منو سكاين أعلى هي أفقر من البلدان ذات معدالت منو سكاين منخفض

الحظ يف لكن مع ذلك، ما مل يقدر عليه النموذج حىت اآلن هو تفسري النمو املستمر يف مستوى املعيشة امل 
، يتوقف نصيب العامل من رأس املال و الناتج عن النمو عندما يبلغ اإلقتصاد احلالة فحىت اآلن. معظم البلدان

  . لذلك ، من أجل تفسري النمو املستدام ، حنتاج إىل إدراج التقدم التكنولوجي يف النموذج. املستقرة
   .النمو السكاني مقابل مستويات الدخل .8.2 الشكل

  
Source: Heston et al. (2011). 

 Solow التقدم التكنولوجي في نموذج .4.2
لتذكري ما سبق ، . يف هذا اجلزء من التحليل التعرف على خمتلف القوى احملركة للنمو على املدى الطويل حناول 

و التغري يف عنصر ) اإلدخارعن طريق اإلستثمار و (كيف ميكن للتغري يف رأس املال   Solowأظهر منوذج 
التغري  –اآلن ينبغي إدراج عامل ثالث .أن يؤثر على اإلنتاج الكلي لإلقتصاد) و السكاينعن طريق النم(العمل 

يشرح كيف حيدث التقدم ال  Solowهنا ينبغي اإلشارة إىل أن منوذج . هلذا املزيج –يف التكنولوجيا 
خرى يف ، لكنه بدال من ذلك يعطى على أنه خارجي و يظهر كيف يتفاعل مع املتغريات األالتكنولوجي 

  . عملية النمو اإلقتصادي
، اآلن )1A(أن التقدم التكنولوجي معطى بشكل ثابت  Solowيف اخلطوات السابقة ، إفرتض يف منوذج  

  .نقوم بإدراج التقدم التكنولوجي بشكل خارجي ، و اليت توسع القدرات اإلنتاجية للمجتمع
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  كفاءة عنصر العمل 
و العمل الكلي Kم التكنولوجي، البد من أن نعود إىل دالة اإلنتاج اليت تربط رأس املال الكليإلدراج التقد 
L إىل الناتج الكليY .و بالتايل، تعطى دالة اإلنتاج كاآليت :  

 LKFY ,  
  :ة دالة اإلنتاج اآلن ميكن إعادة كتاب

   ELKFY  ,  
عترب كفاءة عنصر العمل أداة تعكس و ت. يسمى بكفاءة عنصر العملهو املتغري اجلديد و الذي Eحيث

ترتفع كفاءة العمل و تصبح  فمع تطور التكنولوجيا املوجودة  :املعرفة الكامنة يف جمتمع ما حول طرق اإلنتاج
فعلى سبيل املثال ، حققت كفاءة . اعة من ساعات العمل تساهم أكثر يف إنتاج السلع و اخلدماتكل س

عشرين ، و العمل زيادات كبرية مع التحول الذي عرفته خطوط اإلنتاج يف القطاع الصناعي يف أوائل القرن ال
ة العمل أيضا مع كما حتسنت كفاء.ة الكمبيوتر أواخر القرن العشرينأجهز إرتفعت جمددا مع إدخال 

  .التحسينات احلاصلة يف جمال الصحة و التعليم أو مهارة عنصر العمل
، فهو يأخذ  Effective number of workersو الذي يقيس عدد العمالة الفعلية  ELأما املصطلح   

يقيس عدد العمال يف قوى  Lأو بعبارة أخرى،. Eاملو كفاءة كل عLبعني اإلعتبار عدد العمال احلاليني
ا معهم ELالعمل بينما  تشري دالة على هذا األساس ، . يقيس كال من العمالة و التكنولوجيا اليت حيملو

  .ELو العمالة الفعليةKالت رأس املاليعتمد على مدخاج اجلديدة إىل أن الناتج الكلي اإلنت
 Eيف دالة اإلنتاج يف أن الزيادة يف كفاءة العمل  ذا الشكلو تكمن الفائدة من منذجة التقدم التكنولوجي   

فعلى سبيل املثال ، نفرتض أن التقدم يف طرق اإلنتاج جيعل كفاءة . Lيعترب أمرا حيويا يف زيادة عنصر العمل
( هو أكثر إنتاجية  2012، هذا يعين أن العامل يف عام  2012و  1980يتضاعف مرتني بني Eعنصر العمل

 2012إىل  1980يف الفرتة Lحىت و إن بقي عدد العمال احلاليني . 1980مقارنة بنظريه يف عام ) بضعفني
، مما جيعل اإلقتصاد حيقق مكاسب من تزايد إنتاج يتضاعف مرتني ELفإن عدد العمال الفعلينيثابتا، 

  .السلع و اخلدمات
فعلى . g أما اإلفرتاض البسيط حول التقدم التكنولوجي فهو أنه يساهم يف منو كفاءة العمل مبعدل ثابت  

كل عام، مما جيعل   % 2فإن كل وحدة من العمل تصبح أكثر كفاءة بـ  02.0gسبيل املثال، إذا كان 
هذه الصيغة من التقدم التكنولوجي تسمى بالعمل . أكثر مما هو عليه يف الفرتة السابقة % 2الناتج يرتفع بـ 

 Labor –Augmentingتسمى معدل التقدم التكنولوجي للعمل املوسع g،وLabor Augmentingاملوسع 

Technological Progress . 
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ينمو ELفإن عدد العمال الفعليني ،gينمو مبعدل Eو كفاءة العملnينمو مبعدلLو ألن عنصر العمل
مبعدل  gn .  

  الحالة المستقرة مع التقدم التكنولوجي 
و ألن التقدم التكنولوجي مت منذجته على أنه العمل املوسع ، فإنه يؤثر على النموذج بالقدر الذي أثر فيه   

( شري إىل أن التقدم التكنولوجي ال يسبب زيادة يف العدد احلايل العمال هنا البد أن ن. النمو السكاين سابقا
  ). نوعيا(يف العدد الفعال للعمال  لكنه يسبب زيادة) كميا

ليكن . بوجود التقدم التكنولوجي ، ميكن حتليل اإلقتصاد بداللة نصيب العامل الفعلي بالنسبة للكميات  

ELلدينا 
Kk


امل الفعلي من رأس املال و نصيب العEL
Yy


و . نصيب العامل الفعلي من الناتج
عليه بالتعريف، ميكن كتابة دالة اإلنتاج يف شكل  kfy  . ننتقل اآلن إىل املعادلة الديناميكية اليت تظهر

  : عرب الزمنkتطور 
   kgnksfk   

يساوي اإلستثمار ناقصا مقابل اإلستثمار kكما سبق ، التغري يف خمزون رأس املال   kgn  . اآلن

ELو ألن 
Kk


  مع إبقاء: عناصر  3فإن مقابل اإلستثمار يتكون منk،ثابتاk هو رأس املال املتهالك
knهو احلجم الضروري لتوفري رأس املال إىل العمال اجلدد ، وkg هو حجم رأس املال اجلديد الواجب توفريه

  . للعمالة الفعلية اجلديدة املتأتية من التقدم التكنولوجي
حيث يوجد . دم التكنولوجي لن يؤثر على حتليلنا حول احلالة املستقرة تضمني التق .9.2كما يظهر الشكل     

و كما سبق . ، حيث يصبح نصيب العامل الفعال من رأس املال و الناتج ثابتاkأو kحالة مستقرة واحدة لـ
  .اد على املدى الطويلاإلشارة إليه ، متثل احلالة املستقرة حالة توازن اإلقتص

يصبح نصيب  رأينا،كما . يظهر اجلدول التايل أربع متغريات يف احلالة املستقرة مع وجود التقدم التكنولوجي    
و ألن  املستقرة،ثابتا يف احلالة kالعامل الفعال من رأس املال kfy  فإن نصيب العامل الفعال من ،

لكن ماذا عن املتغريات بداللة نصيب . و بالتايل هذين املتغريين ثابتني يف احلالة املستقرة. أيضا ثابتyالناتج 
  ؟و الكلي العامل 
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  .للنمو Solow التقدم التكنولوجي و نموذج .9.2 الشكل

 
 .التكنولوجيمعدالت النمو في الحالة المستقرة بوجود التقدم  .3.2 الجدول

  معدل النمو في الحالة المستقرة  الرمز  المتغيرات 
نصيب العامل الفعال من رأس 

EL  المال
Kk


  0  

  نصيب العامل الفعال من الناتج 
EL

Yy


  0  

Ekk  نصيب العامل من رأس المال    g  
Eyy  العامل من الناتج نصيب    g  

ELkK  رأس المال الكلي    gn   
ELyY  الناتج الكلي    gn   

جيب أن ينمو y، فإن نصيب العامل من الناتجgينمو مبعدلEو املستقرة،ثابت يف احلالة  yبسبب أن   
ELyYوباملثل بالنسبة للناتج الكلي يف اإلقتصاد  .يف احلالة املستقرةgمبعدل  : و ألنy  ثابت يف

gn، فإن الناتج الكلي ينمو مبعدلnينمو مبعدلLوgينمو مبعدلEواحلالة املستقرة، يف احلالة املستقرة.  
اية املطاف تفسري الزيادة املستدامة يف مستويات املعيشة املالحظة مع إضافة التقدم التكنولوجي ، ميكن يف   

على نقيض ذلك . الفرد من الناتجفقد رأينا أن التقدم التكنولوجي يؤدي إىل منو مستدام يف نصيب . يف العامل
 لك،ذبعد . يؤدي وجود معدل إدخار مرتفع إىل رفع معدل منو فقط حىت يصل اإلقتصاد إىل احلالة املستقرة 

، فقط  Solowو وفقا لـ . يصبح معدل منو نصيب العامل من الناتج يعتمد فقط على التقدم التكنولوجي
  .التقدم التكنولوجي ميكنه تفسري النمو املستدام و رفع مستويات املعيشة

  :أما مستوى نسبة رأس املال إىل الناتج يف احلالة املستقرة فيمكن احلصول عليه وفقا لآليت 
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القاعدة الذهبية ملستوى تعرف اآلن . ي إىل تعديل شرط القاعدة الذهبية أيضا يؤدي إدراج التقدم التكنولوج  

و بإتباع نفس اخلطوات ، . رأس املال على أنه احلالة املستقرة اليت تعظم نصيب العامل الفعلي من اإلستهالك 
  : يف احلالة املستقرة على أنههالك يعرف نصيب العامل الفعلي من اإلست

                                  kgnkfc                   
  :ك يف احلالة املستقرة إذا و فقطو يعظم اإلستهال 

            gnMPK  
مساويا  MPKملال هذا يعين أن مستوى القاعدة الذهبية لرأس املال هو صايف الناتج احلدي لرأس ا  

gnإىل معدل منو الناتج الكلي  . و ألن اإلقتصاد احلايل يشهد منوا من كال التقدم التكنولوجي و النمو
السكاين ، فإن هذا املعيار يستخدم فقط لتقييم فيما إذا كان هناك كمية رأس مال أكرب أو أقل مما هو عليه 

  .قاعدة الذهبية للحالة املستقرةعند ال
  النمو المتوازن 

هذه  .املستقرةفإن التقدم التكنولوجي يسبب زيادة قيم املتغريات معا يف احلالة  ،Solowوفقا لنموذج     
تفسر بيانات املدى الطويل لإلقتصاديات "  Balanced growthالنمو املتوازن " اخلاصية املعروفة خباصية 

  . يات املتحدة مثالاملتقدمة كالوال

Lليكن لدينا نصيب العامل من الناتج   
Yy   و نصيب العامل من رأس املالL

Kk  . وفقا لـSolow ،
لواليات إلقتصاد اتشري البيانات . لتقدم التكنولوجيمعدل اgينمو كال املتغريين على املدى الطويل مبعدل

 آخر،مبعىن ). سنويا % 2(حقيقة منت تقريبا بنفس املعدل kوyاملتحدة لنصف الثاين من القرن املاضي أن

y(كانت نسبة رأس املال إىل الناتج 
k (تقريبا ثابتا عرب الزمن .  

فقد وجد أن أسعار العوامل يف احلالة املستقرة  . أثرت على أسعار العوامل أيضا و يبدو أن التقدم التكنولوجي 
كاألجور احلقيقية مثال تنمو مبعدل مساوي للتقدم التكنولوجي ، بإستثناء سعر الريع احلقيقي لرأس املال الذي 

ايد األجر احلقيقي عاما تز  50، فعلى مدار  و بإسقاطها على مثال اإلقتصاد األمريكي.بقي ثابتا عرب الزمن
أيضا بقي سعر الريع احلقيقي لرأس .سنويا مبعدل مماثل لزيادة نصيب العامل من الدخل احلقيقي % 2حبوايل 

    .املال ثابتا 
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  التقارب 
 معقام عدد من الباحثني بطرح العديد من التساؤالت حول فيما إذا كانت اإلقتصاديات تتقارب عرب الزمن   

تنمو أسرع من أن جه اخلصوص ، هل تتمكن البلدان اليت تنطلق من مستوى الفقر على و . بعضها البعض
البلدان اليت تنطلق غنية ؟ فإذا حدث هذا فعال ، فإن إقتصاديات البلدان الفقرية ستتجه لللحاق بالركب مع 

التقارب، مل حيدث ، و إن " Convergenceالتقارب " بـ تلك عملية اللحاق بالركب تسمى . البلدان الغنية
  .فهذا يعين أن هذه البلدان تتخلف و من املرجح أن تبقى فقرية

ووفقا للنموذج ، بوجود إقتصاديني ميكن أن  .حيدثبشكل واضح أن التقارب جيب أن  Solowيتوقع منوذج   
أن للتفصيل يف هذه النقطة ، لنفرتض  .تتقارب معتمدة فقط على فيما إذا كان البلدين يف وضعيتني خمتلفتني

اإلدخار  بلدين يبدآن تارخييا مبستويني خمتلفني ملخزون رأس املال ، لكن هلما نفس احلالة املستقرة حمددا مبعدل
فاإلقتصاد الفقري مبخزون رأس املال . يف هذه احلالة أن البلدين يتقارباننتوقع . و كفاءة العملو النمو السكاين 

نيا بعد احلرب العاملية على سبيل املثال اليابان و أملا -تقرة أسرع حىت يبلغ احلالة املسصغري سينمو مبعدل 
من جانب آخر ، إذا وجد بلدين يف حالتني مستقرتني خمتلفني فرمبا ألن اإلقتصادين هلما معدالت . الثانية

  .بدال من ذلك ، كل إقتصاد سيقرتب إىل حالته املستقرة اخلاصة به. إدخار خمتلفة و ال ميكن أن يتقاربا 
جتارب البلدان مع هذا التحليل لكن يف عينة من البلدان اليت متتلك نفس اخلصائص و الثقافات، تتوافق    

ا تتقارب مع بعضها البعض مبعدل  أي أن الفجوة بني اإلقتصاديات الغنية و الفقرية .سنويا % 2اليت وجد أ
   .كل عام  % 2تتقلص حبوايل 

فمع دراسة الباحثني للبيانات حول نصيب الفرد من الدخل . كثر تعقيدايف البيانات الدولية ، تظهر الصورة أ  
فاإلقتصاديات اليت تنطلق فقرية ال تنمو أسرع يف املتوسط : حول العامل ، وجدوا أدلة ضعيفة حول التقارب 

و . أيضا تشري هذه النتيجة إىل أن البلدان املختلفة لديها حاالت مستقرة خمتلفة .من البلدان اليت تنطلق غنية
بإستخدام العديد من الطرق اإلحصائية لتحديد قيم حمددات احلالة املستقرة مثل معدالت اإلدخار ، النمو 

، تظهر البيانات مرة أخرى أن التقارب حيدث بني البلدان اليت ) التعليم( السكاين ، تراكم رأس املال البشري 
التقارب املشروط " رى ، تظهر إقتصاديات العامل منط بعبارة أخ. سنويا  % 2تتشابه يف تلك اخلصائص مبعدل 

Conditional Convergence  :" فهي متيل إىل التقارب حنو نفس مستوى احلالة املستقرة حمددة بعوامل معينة
   .)Barro and Sala-i-Martin , 1991أنظر ، ( مثل معدل اإلدخار ، النمو السكاين ، و التعليم 

 للفرد يف عاماحلقيقي  GDP و 2010 و 1960 القة بني متوسط معدل النمو بنيالع .10.2 يصور الشكل  
ما ميكن مالحظته يف هذا الشكل هو عدم وجود منط معني . بلد غين و فقري 105 لعينة تتكون من 1960

للفرد ي احلقيق GDP بتدائي لـمما يثبت عدم وجود أي عالقة بني املستوى اإل )اليت متثل البلدان( غلبية النقاطأل
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سرع من مما يعين أن البلدان الفقرية ال تنمو أ،   2010 - 1960 متوسط معدل النمو للفرتةو  1960 يف عام
 تقارب غري مشروط"  مما يؤكد أنه ال يوجد مل يكن هناك أي حلاق بالركبحبيث البلدان الغنية 

Unconditional Convergence  "للعامل أمجع خالل فرتة ما بعد احلرب . 

   ؟ التقارب المطلق .10.2 الشكل

  
Source : Mishkin. (2012, p.155). 

يف الوقت الذي ليس هناك تقارب للعامل بأسره، إال أننا نالحظ منطا خمتلفا عندما نلقي الضوء على بلدان   
 أنه توجد عالقة سلبية معنوية بني .11.2 حيث يظهر الشكل OECD قتصاديةمنظمة التعاون و التنمية اإل

ما مييز هذه .OECDفيما بني بلدان  1960للفرد يف عام  GDP و 2010 و 1960متوسط معدل النمو بني 
و اليت متتلك مؤسسات ، سياسات و شروط أولية مماثلة عن باقي  OECD هو التجانس النسيب لبلدان العينة
م ببعض خصائص البلد و اليت مما يدل على إمكانية وجود نوع من التقارب املشروط عندما نقوم بالتحك العامل

من جانب آخر ، من املالحظ أيضا أن البلدان اليت لديها نصيب .قتصاديمن احملتمل أن تؤثر على النمو اإل
متيل إىل حتقيق رار سويسرا و الواليات املتحدة على غ 1960 فرد مرتفع جدا من الدخل احلقيقي يف عام

حني شهدت بلدان أخرى مثل اليابان ، اليونان ، الربتغال يف ،2010-1960 معدالت منو منخفضة يف الفرتة
 .معدالت منو عالية خالل نفس الفرتة 1960 اليت كان نصيب الفرد فيها من الدخل احلقيقي منخفضا عام

    .كلما إقرتب بلد ما من الثراء كلما تباطأت معدالت منوه عرب الزمنخرى ،بعبارة أ
يف توزيع الدخل العاملي خالل فرتة ) غري مشروط(على وجود تقارب   يوجد أي دليلعلى هذا األساس، ال  

من جهة أخرى لكن .بل العكس، تشري األدلة إىل وجود قدر من التباعد يف الدخل بني البلدان.ما بعد احلرب
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مما يعين تقلص فجوة الدخل بني البلدان اليت متتلك نفس دلة تؤيد وجود تقارب مشروط هناك بعض األ
 .رب الزمناخلصائص ع

   .التقارب المشروط .11.2 الشكل

  
Source : Mishkin. (2012, p.155). 

   Solow ما وراء نموذج. 5.2
يف . أحد أهداف نظرية النمو هو تفسري اإلرتفاع املستمر ملستويات املعيشة املالحظ يف معظم أجزاء العامل   

لكن من . التكنولوجي ينبغي أن يتأتى من التقدمأن مثل هذا النمو املستمر  Solowهذا اإلطار، يظهر منوذج 
  ).معطى بشكل خارجي( يفرتض أنه خارجي  Solowالتقدم التكنولوجي ؟ يف منوذج ) مصادره(أين يتأتى 

و تطوير مناذج اليت  Solowلفهم عملية النمو اإلقتصادي بشكل كامل ، جيب أن نذهب أبعد من منوذج   
ذه املهمة بنظرية النمو الداخلي اتسمى . تفسر التقدم التكنولوجي    Endogenousلنماذج اليت تقوم 

growth theory  ا رفضت فرضية يف هذا اجلزء، سنعرض . حول خارجية التقدم التكنولوجي Solowأل
ذه النظرية، ليتم التفصيل فيها يف الفصول القادمة   .متهيدا عاما حول بعض املفاهيم و النماذج املرتبطة 

  AK نموذج
  : إلظهار الفكرة وراء ظهور نظرية النمو الداخلي، لنبدأ بدالة اإلنتاج التالية  

AKY   
هو ثابت يقيس كمية الناتج املنتجة لكل وحدة من رأس املال  Aرأس املال وKالناتج وYحيث هو

)K
YA .(  
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أي أن وحدة إضافية من رأس  :املالميزة تناقص عوائد احلجم لرأس ) حتمل( الحظ أن دالة اإلنتاج ال تظهر   
فغياب تناقص عوائد احلجم لرأس املال . بغض النظر عن حجم رأس املالالناتج املال تنتج وحدة إضافية من 

  .Solowلداخلي و منوذج هو اإلختالف الرئيسي بني منوذج النمو ا
 sلنفرتض أن هناك جزء من الناتج. ياآلن لننظر ما الذي تقدمه هذه الدالة اجلديدة حول النمو اإلقتصاد  

  :و بالتايل، ميكن التعبري عن معادلة تراكم رأس املال. يوجه حنو اإلدخار و اإلستثمار
    KsYK   
ناقصا اإلهتالك )  sY(تساوي إىل اإلستثمار)  K(هذه الدالة على أن التغري يف خمزون رأس املال تعرب   
)K  .(بإستبدالY  بـAK املال كاآليت، ميكن احلصول على معادلة الناتج و رأس :  

 sAKKYY //  
نمو إىل األبد ، حىت فإن دخل اإلقتصاد يsAالحظ أن طاملا أن . تظهر هذه املعادلة حمددات منو الناتج 

و بالتايل ، ميكن القول أن التغري البسيط يف دالة اإلنتاج ميكن أن .خارجية التقدم التكنولوجيبدون إفرتاض 
فمع تناقص عوائد : يؤدي اإلدخار إىل منو مؤقت  Solowيف منوذج .حتول التنبؤات حول النمو اإلقتصادي 

احلجم لرأس املال سيجرب اإلقتصاد لإلقرتاب من احلالة املستقرة أين يعتمد النمو فيها على التقدم التكنولوجي 
دي كل من اإلدخار و اإلستثمار إىل على نقيض ذلك ، يف منوذج النمو الداخلي يؤ . املعطى بشكل خارجي

      .منو مستدام
؟ اجلواب على هذا السؤال احلجم لرأس املاللكن ما هو املنطق الذي جيعلنا نتخلى عن فرضية تناقص عوائد   

AKYيف دالة اإلنتاج  Kيعتمد على طريقة تفسرينا للمتغري  . معفإذا تعاملناK بالنظرة التقليدية على أنه
من  10فإعطاء . فقط خمزون اإلقتصاد من املعدات و اآلالت فإنه من الطبيعي إفرتاض تناقص عوائد احلجم 

  .مرات أكثر إنتاجية مقارنة بعامل بكمبيوتر واحد 10أجهزة الكمبيوتر لعامل واحد ال جيعل هذا العامل 
عوائد احلجم لرأس املال ) بدال من تناقص( ر نظرية النمو الداخلي يرون أن إفرتاض ثبات مع ذلك ، أنصا  

فرمبا الطريقة املثلى لنموذج النمو الداخلي هو إفرتاض . على نطاق واسعKهو أكثر مالئمة إذا ما مت تفسري
لكال إنتاجه للسلع و  –مدخال يف دالة إنتاج اإلقتصاد من الواضح أن املعرفة تعترب . املعرفة كنوع من رأس املال

مع ذلك ، مقارنة لكال نوعي رأس املال يقتضي أن املعرفة ال تظهر  .اخلدمات و إنتاجه للمعرفة اجلديدة
يف الواقع تزايد وترية اإلبتكارات التكنولوجية و العلمية يف العقود القليلة املاضية أدى ( تناقصا لعوائد احلجم 

أن املعرفة هو نوع من رأس  فإذا قبلنا بوجه النظر). فرتاض تزايد عوائد احلجم للمعرفةعديد اإلقتصاديني إىل إبال
فإن منوذج النمو الداخلي مع إفرتاض ثبات عوائد احلجم يبقى وصفا موضوعيا و مقبوال للنمو املال، 

   .اإلقتصادي على املدى الطويل
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   ذو قطاعين AK نموذج
. إال أن النظرية ذهبت أبعد من ذلكهو الصيغة املبسطة للنمو الداخلي ،  AKمن أن منوذج على الرغم    

دف توفري وصف أفضل لتلك  أحد خطوط األحباث حاولت تطوير منوذج بأكثر من قطاع واحد لإلنتاج 
  .القوى اليت حتكم التقدم التكنولوجي

فالشركات ". األحباث" ناعية و قطاع اجلامعات قطاع الشركات الص: ليكن لدينا إقتصاد ما به قطاعني    
أما اجلامعات فتنتج عامل . تنتج السلع و اخلدمات اليت تستخدم لإلستهالك و اإلستثمار يف رأس املال املادي

و بالتايل ، ميكن وصف .يف كال القطاعنياليت تستخدم بشكل جماين  و"Knowledgeاملعرفة " لإلنتاج يسمى 
  : معات ، و معادلة تراكم رأس املالالة اإلنتاج املكون من دوال إنتاج الشركات ، اجلااإلقتصاد عن طريق د

   LEuKFY     )دالة إنتاج الشركات الصناعية (   ,1
 EugE                 ) دالة إنتاج يف اجلامعات البحثية(  
KYK                )لة تراكم رأس املال معاد(   
 ،)الصناعةهو اجلزء املستخدم يف ) u1(و اجلزء ( هو جزء من العمالة املستخدمة يف اجلامعات uحيث  
E و) اليت حتدد كفاءة العمل( هو خمزون املعرفةg ظهر كيف يتحدد منو خمزون املعرفة بداللة جزء هو دالة ت

  .العمالة يف اجلامعات
فإذا ضاعفنا كال من  :احلجمما مت سابقا، يفرتض أن دالة إنتاج الشركات يف الصناعة تظهر ثبات عوائد ك 

عدد العمال الفعليني و Kرأس املال  LEu1هذا  .ع و اخلدمات يتضاعف أيضا، فإن الناتج من السل
عوائد احلجم لرأس املال ، ) بدال من تناقص ( فهذا اإلقتصاد يظهر ثبات : AKالنموذج يبدو أنه مشابه لـ 

و Kعلى وجه خاص ، إذا ضاعف كال من رأس املال. طاملا أن رأس املال يعرف بشكل أوسع ليتضمن املعرفة
، ميكن هلذا  AKكنتيجة لذلك ، فإنه مثل منوذج .ج يتضاعف يف كال قطاعات اإلقتصاد، فإن الناتEاملعرفة

هذا النمو املستمر يرتفع . النموذج أن يولد منوا مستمرا بدون احلاجة إىل إفرتاض حتول خارجي لدالة اإلنتاج
  .بداداخليا عن طريق خلق املعرفة يف اجلامعات الذي ال ينخفض أ

جزء القوة العاملة يف اجلامعات ثابتا، uفإذا كان. للنمو Solowمع ذلك، هذا النموذج مشابه أيضا لنموذج   
تنمو مبعدل ثابت Eفإن كفاءة عنصر العمل ug . مل عند النمو الثابت يف كفاءة الع( هذه النتيجة تتوافق

دالة إنتاج قطاع  –أكثر من ذلك، باقي النموذج . حول التقدم التكنولوجي Solowمع إفرتاض  )gمعدل
، فإن منوذج النمو uفعند أي نقطة لـ: Solowأيضا تشبه باقي معدالت منوذج  –الصناعة و تراكم رأس املال 

  . Solowوذج الداخلي يعمل مثل من
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ة املستقرة الذي حيدد مستوى احلالsاإلدخار:  Solowهناك متغريين مهمني يف هذا النموذج ، كما يشري   
و sو بالتايل يؤثر كل من .معدل منو خمزون املعرفةuإىل جانب جزء العمالة يف اجلامعاتملخزون رأس املال ، 

u  على مستوى الدخل ، على الرغم من أنu فقط هو الذي يؤثر على معدل منو الدخل يف احلالة املستقرة.  
تمع يف حتديد معدل التقدم  و بالتايل ، يظهر هذا النموذج للنمو الداخلي بشكل مبسط كيف يؤدي قرار ا

  . ولوجيالتكن
  خاتمة  .6.2

كل شيء . يعترب النمو اإلقتصادي على املدى الطويل احملدد الرئيسي للرفاهية اإلقتصادية ملواطين بلد ما    
تتضاءل باملقارنة مع أمهية  -...البطالة ، التضخم ، العجز التجاري  –آخر يدرسه خرباء اإلقتصاد الكلي 

  . النمو اإلقتصادي
و  Solowفنموذج . عرف اإلقتصاديون الكثري عن القوى اليت حتكم النمو اإلقتصادي اآلن حلسن احلظ ، ي  

مؤخرا مناذج النمو الداخلي يظهرون كيف لإلدخار ، النمو السكاين ، و التقدم التكنولوجي أن تتفاعل مع 
  .بعضها البعض لتحديد مستوى و منو املعيشة لبلد ما

سحرية لضمان أن حيقق اإلقتصاد منوا سريعا ، لكنها تقدم الكثري مع ذلك ، هذه النظريات ال تقدم وصفة   
دف إىل تعزيز النمو من األفكار  و توفر إطارا فكريا للكثري من املناقشات حول السياسة العامة اليت 

  .اإلقتصادي على املدى الطويل
  ملخص الفصل

ستوى اإلنتاج على املدى مأن معدل النمو اإلقتصادي حيدد حجم رأس املال و  Solowيظهر منوذج  .1
كما أن وجود مستويات مرتفعة من اإلدخار و معدالت منو سكاين منخفض يؤدي إىل وجود .الطويل 

 .مستويات مرتفعة من خمزون رأس املال و مستويات مرتفعة من الناتج
لفرد من على نصيب ا) أو املستوى( ، الزيادة يف معدالت اإلدخار ميارس تأثري احلجم  Solowيف منوذج  .2

و بالتايل ، . فهي تسبب منوا مؤقتا يف فرتة معينة لكن النمو يتباطأ مع بلوغ حالة مستقرة جديدة . الدخل 
على الرغم من أن اإلدخار املرتفع يؤدي إىل مستوى حالة مستقرة عالية من الناتج ، لكن اإلدخار لوحده 

 .ال يولد معدالت منو مستدامة
فإذا قام إقتصاد ما . اإلستهالك يف احلالة املستقرة يسمى بالقاعدة الذهبية مستوى رأس املال الذي يعظم  .3

بتجميع رأس مال أكرب من القاعدة الذهبية للحالة املستقرة ، فإنه ينبغي ختفيض اإلدخار عند كل نقطة 
على عكس ذلك ، إذا وجد إقتصاد ما برأس مال أقل من القاعدة .زمنية مع إرتفاع حجم اإلستهالك
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بية ، فإن بلوغ القاعدة الذهبية يتطلب زيادة يف اإلستثمار و بالتايل ختفيض حجم اإلستهالك الذه
 .لألجيال احلالية

، يتحدد معدل منو نصيب الفرد من الدخل مبعدل التقدم التكنولوجي  Solowيف احلالة املستقرة لنموذج  .4
 . املعطى بشكل خارجي

ري معدل التقدم التكنولوجي و الذي إفرتض خارجيا يف منوذج حتاول النظريات اجلديدة للنمو الداخلي تفس .5
Solow .  هذه النماذج تفسري القرارات اليت حتدد خلق املعرفة عن طريق األحباث و التطويرحتاول. 

  المصطلحات الرئيسية 
  تناقص عوائد احلجم         ك     اإلهتال اإلستثمار                اإلدخار             تراكم رأس املال            Solow منوذج

  نظرية النمو الداخلي       احلالة املستقرة     كفاءة  العمل    التقدم التكنولوجي الديناميكية اإلنتقالية         النمو السكاين         
  

  أسئلة للمراجعة
  
، ما الذي حيدد معدل منو نصيب العامل Solowيف منوذج  .1

  ملستقرة ؟من الدخل يف احلالة ا
 ملاذا خيتار صناع القرار القاعدة الذهبية لرأس املال ؟ و ما. 4

هي املعطيات اليت حيتاجها صانع القرار لتحديد فيما إذا كان 
  اإلقتصاد لديه رأس مال أقل أو أكثر من القاعدة الذهبية ؟

عند أي معدل ينمو نصيب الفرد من  املستقرة،يف احلالة  .2
ل ينمو نصيب الفرد من رأس املال الناتج ؟ و عند أي معد

  ؟

، كيف يؤثر معدل النمو السكاين على  Solowيف منوذج . 5
مستوى احلالة املستقرة للدخل ؟ و هل يؤثر على معدل منو 

  احلالة املستقرة؟
، كيف يؤثر اإلدخار على مستوى  Solowيف منوذج  .3

احلالة املستقرة للدخل ؟ و هل يؤثر على معدل منو احلالة 
  ستقرة ؟ امل

كيف ميكن لنظربة النمو الداخلي تفسري النمو املستمر بدون .6
إفرتاض خارجية التقدم التكنولوجي ؟ و ما هو الفرق بينها و بني 

  ؟ Solowمنوذج 
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  تمارين للحل 
 :لديهما نفس دالة اإلنتاج التالية )B( و )A(ليكن لدينا  .1

  3/23/1, LKLKFY   
 .ثبات عوائد احلجم ؟ إشرح خاصيةنتاج هل حتمل دالة اإل -
 .أوجد دالة اإلنتاج بداللة نصيب العامل -
لنفرتض أن كال البلدين ال يشهدان منوا سكانيا و تقدما تكنولوجيا و   -

 )A(لنفرتض أن البلد . % 20كل عام يهتلك رأس املال مبقدار 
أوجد . كل عام % 30يدخر  )B(من الناتج و البلد  % 10يدخر 

 احلالة املستقرة لرأس املال بداللة نصيب العامل لكل بلد ؟  مستوى 
أوجد مستوى احلالة املستقرة للناتج و اإلستهالك بداللة نصيب  -

  العامل ؟

  :ليكن لدينا إقتصاد ما معربا عنه بدالة دالة اإلنتاج التالية.3

  2/12/1 LEKY   
بالنسبة هلذا اإلقتصاد ، ما هو  - kf؟ 
gnsبداللة yأوجد قيمة احلالة املستقرة لـ  - ,,,  ؟ 
يدخر ) A( البلد  .املعطاةليكن لدينا بلدين لديهما نفس دالة اإلنتاج  -

 10 فيدخر )B(أما البلد . سنويا % 1و ينمو سكانه مبعدل  % 28
لبلدين لديهما كال ا. سنويا % 4و ينمو عدد سكانه بـ  %

02.0,04.0  g .أوجد احلالة املستقرة لـy يف كال
  .البلدين ؟ ماذا تالحظ ؟

 :ليكن لدينا إقتصاد ما معربا عنه بدالة اإلنتاج التالية.2
  6.04.0, LKLKFY   

 .أوجد دالة اإلنتاج بداللة نصيب العامل -
عرب عن .و سكاين و ال تقدم تكنولوجي مع إفرتاض عدم وجود من -

مستوى احلالة املستقرة لنصيب العامل من رأس املال ، الناتج ، و 
 .اإلستهالك بداللة معدل اإلدخار و معدل اإلهتالك

ما هو معدل . سنويا  % 15لنفرتض أن معدل اإلهتالك هو  -
؟ و ما هو معدل  اإلدخار الذي يعظم نصيب العامل من الناتج

 الذي يعظم نصيب العامل من اإلستهالك ؟ اإلدخار
ماذا حيدث .سنويا % 2لنفرتض اآلن أن عدد السكان ينمو مبعدل  -

ملستوى احلالة املستقرة لنصيب العامل من الناتج ، رأس املال ، و 
 اإلستهالك ؟

أوجد مستوى القاعدة الذهبية لرأس املال ، الناتج ، و اإلستهالك  -
  .بوجود النمو السكاين 

  : Cobb-Douglasلدينا إقتصاد ما لديه دالة إنتاج من نوع  ليكن .4

    1LEKY  
 24، يدخر نسبة  )3/1(هذا اإلقتصاد لديه حصة رأس مال متثل الثلث   

، و معدل  % 2، معدل النمو السكاين  % 3، معدل اإلهتالك  %
  . قرةيوجد هذا اإلقتصاد يف احلالة املست.  % 1التقدم التكنولوجي 

عند أي معدل ينمو الناتج الكلي، نصيب العامل من الناتج، و  -
 نصيب العامل الفعلي من الناتج؟

أوجد كال من قيم نصيب العامل الفعلي من رأس املال، الناتج، و  -
 .الناتج احلدي لرأس املال

كيف ميكن معرفة فيما إذا كان اإلقتصاد فوق أو حتت مستوى  -
ستقرة ؟ و لبلوغ هذه القاعدة الذهبية ، هل القاعدة الذهبية للحالة امل

 حيتاج معدل اإلدخار للزيادة أو النقصان ؟
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   الثالثالفصل 

    مع تراكم المعرفة  Romerنموذج 
  

   مقدمة.1.3
كل النماذج بعض امليزات املوجودة يف العامل من أجل تسليط الضوء على بعض املفاهيم تلخص  رأينا ،  كما    

ى بالتمييز بني رأس املال و عنصر العمل مركزا عل Solowفعلى سبيل املثال ، يقوم منوذج . اإلقتصادية اهلامة
هذا النموذج معلومات قيمة لكنه يقدم كما رأينا سابقا ، . تراكم رأس املال كمحرك حمتمل للنمو اإلقتصادي

  .فشل يف تقدمي نظرية للنمو املستدام
يدرس اآلن ( آنذاك  Chicagoمن جامعة  Paul Romer، إقرتح 1990يف ورقة مشهورة نشرت عام    

و تشمل . Ideasو أفكار  Thingsسيم السلع األساسية إىل أشياء متييزا أساسيا يف تق) New Yorkجبامعة 
و أشكال أخرى  الورق، الكمبيوتر، الطائرات، النفط، اخللوية،اهلواتف  األرض، :املعروفةاألشياء معظم السلع 

، األفكار هي التعليمات و الوصفات و على نقيض ذلك .Solowمن رأس املال و العمل كاملقرتحة يف منوذج 
ثاين أكسيد السيليكون  -على سبيل املثال ، كانت الرمال ف.طريقة عملها تتضمن تصاميم لصنع األشياء و يتال

لوصفة  1960دائما ذات قيمة ملرتدي الشواطئ من أطفال و نافخي الزجاج أيضا ، لكن مع إكتشافات عام 
و تشمل األفكار من بني األمور . سلعة جديد و بإستخدام منتج للرمال –حتويل الرمال إىل رقائق الكمبيوتر 

، تقنيات التصنيع لتحويل النفط إىل بالستيك ، و هلاتف اخللوي أو حمركات الطائرات األخرى تصاميم ا
  . جمموعة من التعليمات لتغيري األشجار إىل ورق

كرب شركة أ Walmantفاإلدارة التقنية اليت جتعل  :اهلندسةليس من الضروري أن تقتصر األفكار على أعمال   
ا يف الواليات املتحدة للبيع بالتجزئة خاصة  كذلك طرق اجلرد الفورية لشركات ". أفكارا"هي يف حد ذا

  ".  أفكارا " أيضا صناعة السيارات اليابانية تعترب 
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فالنظرية . تقسيم السلع اإلقتصادية إىل أشياء و أفكار يؤدي إىل ظهور نظرية حديثة للنمو اإلقتصادي     
ح هلا إنعكاسات واسعة النطاق لكثري من جماالت اإلقتصاد ، مبا يف ذلك امللكية الفكرية و سياسات ستصب

هي " األفكار " حول  Romerيف الواقع ، فكرة . مكافحة اإلحتكار ، التجارة الدولية ، و التنمية اإلقتصادية
  .اإلقتصادي خالل العقدين املاضينيواحدة من أهم اإلسهامات يف الفكر 

يساعدنا  Economics of Ideasيف اجلزء األول من هذا الفصل ، نقدم حملة عامة حول إقتصاد األفكار    
مث سنقوم بإستخالص أهم النقاط .  Romerعلى فهم بعض األفكار الرئيسية اليت مت على أساسها بناء منوذج 

  .داء اإلقتصادي على املدى الطويللتوليد نظرية مقنعة حول األ Solowاليت جتمع بني هذا النموذج و منوذج 
   إقتصاديات األفكار .2.3

و اليت  Adam Smithلقرون طويلة أساس نظرية اليد اخلفية لـ إقتصاديات األشياء اليت مت دراستها شكلت    
لكن يبدو أن األمر .تقوم على فكرة أن األسواق التنافسية الكاملة تؤدي إىل األفضل لكل العوامل املمكنة

جدا عن احلديث عن إقتصاديات األفكار ، و أن هذا اإلختالف سيجعل النمو اإلقتصادي ممكنا على  خمتلف
  .املدى الطويل

   :األفكارإقتصاديات نتبع الرسم البياين التايل حول  املفهوم،كدليل ملناقشتنا هلذا    
  
  

  األفكارماهية 
ذرات : شياء كمواد خام متأتية من الكونإعتبار األ أحد الطرق شيوعا للتمييز بني األشياء و األفكار هو يف   

اخل ، يف حني أن األفكار هي التعليمات اليت ختربنا  الطرق ...الكربون ، األكسجني ، السليكون ، احلديد 
ا تلك الذراتاملخ ، ميكن هلذه املواد أن تتحول إىل أملاس ، رقائق إعتمادا على هذه الطرق.تلفة اليت تستخدم 

إذن األفكار اجلديدة هي طريقة . و خمطوطة نظرية أينشتاين النسبيةتر ، مضاد حيوي جديد و فعال أالكمبيو 
  . جديدة لتنظيم املواد اخلام بطرق أكثر نفعا إقتصاديا

ات األفكار ؟ لنفرتض أننا جمربون على تطبيق تعليمة تفرض علينا كتابة فقرة واحدة تتكون كم عدد إمكان     
اللغة اإلجنليزية على أكثر من حتتوي . أقل كطول ملخص ملعظم األوراق البحثية العلمية مثالكلمة أو   100من 

) 43010(و اليت هي أكرب من )  10020000(كلمة، كم من فقرة من املمكن تكوينها ؟ اإلجابة هي   20000
موعات من الفعلى الرغم من أن معظم ه. صفر 430متبوعة بـ  1أو  قرات ستكون غامضة و غري ذه ا

نظرية باستور جلرثومة املرض ، الصيغة ا تفسري النظرية األساسية للحساب ، لكن بعضها ميكنهمفهومة 

مشاكل مع املنافسة    ) increasing return(  تزايد العوائد    )    nonrivalry( عدم التنافس        )Ideas(  األفكار
  )  problems with pure competition(  البحتة
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سفر الفضاء أو حىت احملرك امللتوي لتطوير ، )احلمض النووي(  DNAالكيميائية للبنسيلني ، الرتكيبة احللزونية لـ 
حيتوي على فكرة مفهومة ) 10010(من  1ع هذا الكم اهلائل يف السياق ، لنفرتض أن فقط لوض. يف املستقبل

فقرة ممكنة و هو عدد هائل غري حمدود اكرب من ) 33010(متماسكة ، على الرغم من أنه ال يزال هناك 
  .اجلزئيات املكونة هلذا الكون

غري حمدود ، لكن عدد الطرق ....الرمال، النفط، ذرات الكربون، األكسجني –يف الكون كمية املواد اخلام     
ا تلك املواد اخلام هي ائية اليت تنظم  ، حيدث النمو اإلقتصادي كلما يف احلقيقة. أكرب بكثري و قد تكون ال 
حيدث النمو اإلقتصادي  أو بعبارة أخرى ،. دام املواد احملدودة املتاحة لنا مت إكتشاف طرق أفضل إلستخ

  . املستدام ألننا نكتشف األفكار اجلديدة
  عدم التنافس خاصية 

هذا يعين ، أن  .عليهاأستاذ يف اجلامعة هي أشياء متنافس  الكتابة،ألواح  اخللوية،أشياء مثل اهلواتف    
ذا كنت فإ. يل إستفادة شخص آخر من ذلك الشيءتقلشخصا ما عندما يستخدم شيئا ما سيؤدي إىل 

اتفك اخللوي فشخص آ و إذا إستخدم أستاذ اإلقتصاد صبورة . خر ال ميكنه إستخدامه يف آن واحدتتحدث 
إذن ، معظم األشياء اإلقتصادية هي سلع . معينة فإن أستاذ الرياضيات ال ميكنه الكتابة عليها يف الوقت نفسه

املوضوع الرئيسي يف  –" Scarcityالندرة " و عليه ، هذه اخلاصية تؤدي إىل ظهور مفهوم . متنافس عليها
  . اإلقتصاد

فكرة أن األشياء متنافس عليها هو أمر طبيعي ال حيتاج لشرح مفصل لكنه يصبح أكثر أمهية عند مقارنته    
ا األفكار  يقلل من حجم الفكرة فإستخدام فكرة ما من شخص آخر ال.مع خاصية عدم التنافس اليت تتميز 

ا حمدودة ، وحقيقة أن اإلعتماد على تلك الصيغة حلل معادلة ؛ فااملتاحة لك لصيغة الرتبيعية ليست يف حد ذا
  .ما ال جيعلها أقل إتاحة بالنسبة لك للقيام بنفس العملية

لنبدأ مع فكرة : تخدم مثاال توضيحيا للتفصيل أكثرو ألن مفهوم عدم التنافس قد ميثل مفهوما جديدا ، نس 
لكمبيوتر يف حد ذاته متنافس ا. جهاز الكمبيوتر يف حد ذاتهصميم جهاز الكمبيوتر و ني توجود إختالف ب

لتصفح موقع ويب املفضل لديك ، فإن تلك الوحدة تسمح  CPUفإذا إستخدمت وحدة املعاجلة املركزية :عليه
جهازك  لك باإلستماع ألغنيتك املفضلة ، لكنها لن تسمح لصديقك بتقدير منوذج قياس أسعار األسهم يف

. فإستخدامك للكمبيوتر يقلل املنفعة احملتملة لصديقك من إستخدام نفس الكمبيوتر.الكمبيوتر يف آن واحد 
يما معينا إلنتاج جهاز لنفرتض أن هناك مصنعا يف تايوان يتبع تصم. تصميم الكمبيوتر خمتلف متاماأما 

و يعمل كل خط للتجميع على كامل،  عمل بدوامخط للتجميع ي 27حيث يشمل هذا املصنع على الكمبيوتر،
حنن لسنا حباجة إلبتكار تصميم جديد لكل خط جتميع ، و إذا أردنا إضافة خط جتميع آخر . نفس التصميم
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موعة من التعليماتفهذا اخلط  اجة إلعادة إخرتاعه لكل خط ، تصميم الكمبيوتر ليس حبإذن. سيتبع نفس ا
ه ألنه ميكن إستخدامها من قبل العديد من األفراد دون إنقاص فائدته عليكفكرة، التصميم غري متنافس . إنتاج

    .الكامنة
ديدة هي بالتأكيد نادرة فاألفكار اجل. لكن ينبغي علينا أن نكون حذرين عند التعامل مع مفهوم الندرة    

العالجات فمن احملبذ دائما أن نتحصل على أسرع جهاز كمبيوتر أو بطاريات أفضل أو حتسني . )حمدودة(
ميكن إستخدامها من  هفإنا ، فبمجرد أن يتم إدراج الفكرة لكن األفكار احلالية ليست نادرة بطبيعته. الطبية

  . قبل عدد كبري من األفراد دون أن يضر بإستخدام شخص آخر
). Excludabilityاإلقصاء ، ( و اإلستبعاد ) عدم التنافس ( جيب علينا أيضا أن منيز بني عدم التنازع   

ه من احلد و أنه قانونيا يسمح ل. أو فكرة –فاإلقصاء يشري إىل املدى الذي ميتلكه شخص من حق يف سلعة 
عدم التنافس ببساطة تعين أنه من املمكن . من طرف أفراد آخرين) أو الفكرة(من إستخدام هذه السلعة 

يف الواقع ، غالبا ما تطبق كما هو . لألفكار إستخدامها من قبل عدد كبري من األفراد يف وقت واحد
تمعات حقوق امللكية الفكرية للحد من إستخدام األفكار لكن هذا ال يغري من حقيقة أن األفكار هي يف . ا

ا غري متنازع عليها   .حد ذا
   تزايد عوائد الحجم 
يل على أن حقيقة أن التصاميم أو التعليمات ليست نادرة بالطريقة اليت ينظر إليها األشياء هو أول دل 

تزايد عوائد "و هذا يؤدي إىل قبول منطقي ملصطلح . إقتصاديات األفكار خمتلفة متاما عن إقتصاديات األشياء 
      ".  احلجم

فالتوصل إىل صيغة كيميائية دقيقة و تقنية التصنيع هو اجلزء : لننظر إىل إنتاج املضادات احليوية اجلديدة   
مليون  800وايل متوسط تكلفة تطوير دواء جديد هو حأن  رات احلالية إىلتشري التقدي الواقع،يف . األصعب

لكن مبجرد أن يتم تطوير مضاد حيوي جديد، فإنه من املعقول أن نفكر بوجود دالة إنتاج . دوالر أمريكي
تاج فبعد كل شيء ، تعترب جرعات املضاد احليوي يف األخري أشياءا ، و أن دالة إن .تتميز بثبات عوائد احلجم

   . األشياء هي دالة ذات ثبات عوائد احلجم 
جرعة من املضاد  100لنفرتض أن مصنعا ما بقوى عاملة و مواد خام معينة كمدخالت ميكنها إنتاج     

إذا أردنا مضاعفة إنتاج عدد جرعات املضادات احليوية ، ميكننا ببساطة بناء مصنع مماثل يوظف .احليوي يوميا
فإذا  . واد اخلام ، مما يعين أن مضاعفة املدخالت سيؤدي إىل مضاعفة اإلنتاج بالضبطنفس عدد العمال و امل

دوالر  10جرعة الثانية ستكلف  100دوالر أمريكي إلنتاجها، فإن  10جرعة األوىل تكلف  100كانت 
  . أيضا
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ون دوالر األوىل ملي 800توجه .اآلن ننظر إىل السلسلة الكاملة من اإلنتاج بدءا من إخرتاع املضاد احليوي 
إلنتاج جرعة واحدة، تنفق . إلجراء األحباث الضرورية خللق تعليمات جديدة لصنع املضادات احليوية اجلديدة

دوالر كتكلفة  10، باإلضافة إىل )أو الصيغة الكيميائية(ليون دوالر للحصول على التصميم م 800الشركة 
ا تنتج ملي 800بعد ذلك، إذا قامت الشركة بإنفاق .للتصنيع مما يعين . مليون جرعة 800ون دوالر أخرى، فإ

و بالتايل ، تتميز دالة اإلنتاج بتزايد عوائد احلجم و .أن مضاعفة املدخالت يؤدي إىل مضاعفة أكرب للناتج
   .ذلك مبجرد أن تشمل التكلفة الثابتة خللق الدواء يف املقام األول

ليكن لدينا الناتج  املنتج بإستخدام رأس املال . ة اإلنتاج التقليديةدعونا نعود إىل دال النقطة،للتفصيل يف هذه  
K و العملL . أو خمزون األفكار، نشري إليها بالرمز" املعرفة " آخر يسمى لكن لنفرتض وجود مدخلA. 

  :  لتكن دالة اإلنتاج من الشكل التايل
    3/23/1,, ttttttt LKALKAFY   

 tAمبخزون األفكار) 1A(الفرق بني دالة اإلنتاج التقليدية و هذه الدالة لإلنتاج هو أننا إستبدلنا املعلمة  
فإذا . LوKم لـالدالة اجلديدة لإلنتاج ميزة ثبات عوائد احلجحتمل إذن ). الحظ أنه مقرتن بعامل الزمن(

أردنا مضاعفة كمية املضادات احليوية املنتجة، فإننا نضطر لبناء مصنع جديد و مضاعفة كمية رأس املال و 
لكن مع ذلك، . اليت تدخل يف عملية اإلنتاج" األشياء " باملنطق املعياري، حنن حباجة ملضاعفة . العمل مرتني

، فإنه ميكن بعدم التنافس عليهاتتميز –الصيغة الكيميائية للمضاد احليوي يف هذه احلالة  -  ألن املعرفةو 
  .إستخدامها يف املصنعني املنشأين دون احلاجة إىل إعادة إخرتاع الصيغة الكيميائية للمصنع اجلديد

فإذا قمنا مبضاعفة رأس املال، . فكارالحظ ماذا يرتتب على عوائد احلجم كل املدخالت لكال األشياء و األ   
  : العمل، و املعرفة، فإن الناتج سيتضاعف مبقدار أعلى من مرتني

      3/23/13/23/13/23/1 .2.2.22222,2,2 LAKLKALKAF   
                               3/23/1.4 LAK  
                               LKAF ,,4  

لإلنتاج حتمل خاصية العوائد املتزايدة للحجم لكل من األفكار و األشياء املعطاة تبني هذه الدالة  بالتايل،و  
بإختصار ، وفقا للحجج املعيارية ، .تزايد عوائد احلجم هي أحد اإلنعكاسات اهلامة إلقتصاديات األفكار. معا

نا ببساطة نقوم و بالنظر إىل ثبات عوائد احلجم لدالة اإلنتاج ، فإنه ملضاعفة حجم إنتاج أي سلعة فإن
لكن و ألن األفكار غري متنافس عليها ، فإن زيادة . يف عملية اإلنتاج ) رأس املال و العمل( عفة األشياء مبضا

فإذا أدت مضاعفة : خمزون األفكار سيؤدي بالضرورة إىل تزايد عوائد احلجم لكل من األفكار و األشياء 
  .  فة األشياء و األفكار معا سيؤدي إىل مضاعفة أكرب لإلنتاجاألشياء إىل مضاعفة اإلنتاج باملثل ، فإن مضاع
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  مشكل المنافسة البحتة
الرابط األخري يف الشكل البياين يشري إىل أن تزايد عوائد احلجم املتأيت من عدم التنافس على األفكار يؤدي    

  فما هو املشكل ؟. إىل ظهور مشكلة مع فرضية املنافسة البحتة 
يف ظل فرضية املنافسة الكاملة ، ميكن  .اخلفيةحول اليد  Adam Smithملراجعة نظرية نعود  للبدء،   

ال يوجد وسيلة لتغيري التخصيص الذي جيعل :  Paretoختصيص املوارد وفقا ألمثلية لألسواق أن تؤدي إىل 
لكل  سواق األفضلذا املعىن ، تتيح األ.شخصا ما أفضل حال دون أن جيعل شخصا آخر يف أسوأ حال

فأسواق املنافسة الكاملة حتقق هذا التخصيص األمثل مبساواة التكلفة احلدية و املنافع احلدية . العوامل املمكنة
 ذااملشكل هو ما لكنو . فاألسعار توجه املوارد احملدودة حنو أفضل طريقة إستخدام. عن طريق نظام األسعار

  .حيدث عندما يكون هناك تزايد عوائد احلجم
ح مساويا الصيدلة بالضغط لتغيري السعر ليصبماذا سيحدث إذا قامت شركة  احليوية،ال املضادات يف مث   

دوالر و إذا  10فالتكلفة احلدية إلنتاج جرعة هو  ذلك،يبدو أنه ال يوجد مشكلة يف  أوال،للتكلفة احلدية ؟ 
ا تقع يف أحد السمات امل 10الشركة ببيع املضاد احليوي بـ قامت  " ميزة للمنافسة الكاملة و هو دوالر فإ

  ". Zero Profitالربح الصفري 
فهل ستخصص . لنفرتض أن شركة األدوية مل خترتع بعد الدواء اجلديد: لكن اآلن نرجع إىل الوراء قليال   

مليون دوالر لتمويل جهود األحباث إلكتشاف صيغة كيميائية للمضاد احليوي اجلديد ؟ فإذا قامت  800
إذن، إذا كانت . مليون دوالر لكشف الصيغة لتبيع تلك األدوية بتكلفتها احلدية  800ا ستخسر بذلك ، فإ

األسعار مساوية للتكلفة احلدية ، فإن الشركة لن تتحمل التكاليف الباهضة لألحباث الضرورية إلخرتاع األفكار 
لفتها احلدية و الذي يسمح هلا لذلك، على تلك الشركة بيع املضادات احليوية بأسعار أكرب من تك. اجلديدة

   .  بتعويض نفقات البحوث األصلية
عند أي نقطة زمنية يتم إخرتاع فيها األفكار اجلديدة ، . هذه النقطة أكثر عمومية من مثاال املضاد احليوية   

ا لثبات بعد ذلك، فإنه تتم عملية اإلنتاج وفق. يوجد هناك تكلفة ثابتة إلنتاج جمموعة جديدة من التعليمات 
دف تعويض تكاليف البحوث األصلية اليت تؤدي إىل . عوائد احلجم و بالتايل ثبات التكلفة احلدية لكن 

هذا ينطبق على األدوية ، برامج .ظهور أفكار جديدة ، جيب التفريق بني السعر و التكلفة احلدية يف مرحلة ما 
فأحد األسباب الرئيسية اليت .وحىت الكتب املدرسية الكمبيوتر ، املوسيقى ، السيارات ، املشروبات الغازية ،

سدة يف الفرق املوجود بني السعر و التكلفة احلدية   .جتعل السلع اجلديدة خترتع هو وجود احلوافز ا
و هي أحد . هذا يعين أن األسواق ال ميكن أن تتميز باملنافسة البحتة إذا أردنا أن يوجد هناك إبتكار  

فرباءة اإلخرتاع متنح املبتكرين .و أنظمة حقوق النسخ "  Patentsبراءات اإلخرتاع " لفرض املربرات األساسية 



  مع تراكم المعرفة Romerنموذج . الثالثالفصل    
  

74 
 

هذه السلطة اإلحتكارية توفر . عاما مقابل جعل املخرتع للمعرفة متاحة لإلكتشاف العام 20سلطة إحتكارية لـ
هذه األرباح توفر حوافز للمبتكرين يف املقابل، . دية اليت تؤدي إىل األرباحفصال مؤقتا بني السعر و التكلفة احل

   . للسعي وراء األفكار اجلديدة يف املقام األول
   Romer نموذج.3.3
و ألن : من أجل فهم أفضل ألسباب النمو املستدام حنتاج لنموذج يقوم بالتمييز بني األفكار و األشياء     

أو بعبارة . إدراج مفهوم تزايد عوائد احلجم  األفكار تتميز بعدم التنافس عليها ، فإن هذا النموذج ينبغي عليه
  .Romerحنن حنتاج إىل منوذج  أخرى،

كما .، يقوم اإلقتصاد بإستخدام عنصر العمل إلنتاج السلعةSolowبإستخدام نفس اإلطار النظري لنموذج   
فع منو أين يتم ختصيص جهود معينة إلنتاج تكنولوجيا أكثر كفاءة لر : أنه يقوم بإستخدام مدخل جديد 

مل على إستدامة النمو بالطريقة اليت و بسبب عدم تنافس عليها ، إكتشاف األفكار اجلديدة قادرة . الناتج
ا Solowيستطع تراكم رأس املال يف منوذج    .القيام 

لتبسيط للشرح، سنقوم بإقصاء رأس املال . بالتمييز بني األفكار و األشياء  Romerيف هذا النموذج ، يقوم   
  ). بعد ذلك سنقوم بإدراج رأس املال( ل األشياء بسيطة جلع
املضاد احليوي  –إىل منوذج رياضي ، ليكن لدينا دالة إنتاج إلنتاج السلع اإلستهالكية  Romerلرتمجة قصة    

  :  و دالة إنتاج األفكار  –على سبيل املثال 
)1(                                           yttt LAY  
)2(                                              attt LAzA  1  
بإختصار ، تشري املعادلتني أن األفراد و خمزون احلايل للمعرفة يستخدمان إلنتاج املضاد احليوي إلنتاج األفكار  

يتم احلصول عليه عن طريق إستخدام املخزون احلايل الذي  tYلناتج املعادلة األوىل هي دالة إنتاج ا .اجلديدة
التقليدية، أي حتمل خاصية هذه الدالة نفس خصائص دالة اإلنتاج حتمل . ytLو العمل tAللمعرفة احلالية

علينا ببساطة مضاعفة عدد فإذا أردنا مضاعفة اإلنتاج مرتني، ): العمل(ات عوائد احلجم بداللة األشياء ثب
لكن بسبب أن األفكار غري متنافس عليها ، فإن العمال اجلدد ميكنهم إستخدام نفس .العمال مرتني أيضا

  .املخزون من األفكار و بالتايل تزايد عوائد احلجم لألفكار و األشياء لدالة اإلنتاج
يعين التغري الحظ أن.tهو خمزون األفكار عند الزمن tAواملعادلة الثانية هي دالة إنتاج األفكار اجلديدة    

ttt(عرب الزمن  AAA   1بعبارة أخرى،.و هو التغري يف خمزون األفكار) 11 tA  هو عدد األفكار
 tAشري املعادلة الثانية إىل أن األفكار اجلديدة تنتج عن طريق األفكار احلاليةو ت. اجلديدة املنتجة خالل الفرتة

و الذي zأما الفرق بني داليت اإلنتاج هي أن دالة إنتاج األفكار يتضمن معلمة اإلنتاجية. atLو عدد العمال 
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نفرتض أيضا أن . تجارب و اليت حيصل من خالهلا اإلقتصاد على أفضل إنتاج لألفكاريسمح لنا بإجراء ال
  .  0Aمع خمزون األفكار احلايل 0tاإلقتصاد يبدأ عند الزمن 

مرة أخرى ، و . ارالحظ أنه يستخدم نفس املخزون احلايل لألفكار يف كال الدالتني إلنتاج السلع و األفك    
ألن األفكار غري متنافس عليها فإنه ميكن إستخدامها من قبل العديد من األشخاص ألغراض خمتلفة يف آن 

السيارات، فإن هذا الوقت ال ميكن ختصيصه يف إذا خصص يد عاملة وقتهم إلنتاج  ذلك،على نقيض . واحد
  :ا التنافس يف عنصر العمل يظهر كقيد للموردلذلك هذ. آن واحد للقيام باألحباث حول املضادات احليوية

)3(                                      atyt LLL   
جمتمعني ) املنخرطني يف األحباث( زائدا عدد العمال املنتجني لألفكار tYعدد العمال املنتجني للسلعة    

  .، و الذي يعطى ثابتاLيعادلون عدد العمال اإلمجايل
و كمتغريات . دالتا إنتاج األشياء و األفكار و قيد املورد: معادالت أساسية 3و عليه، يتضمن هذا النموذج   

atytttداخلية لدينا  LLAY   .اآلن، حنن حباجة ملعادلة أخرى حىت يكتمل النموذج. ,,,
ن الناحية اإلقتصادية ؟ اجلواب هو أننا حباجة ملعادلة تصف لنا كيف ما الذي ينقص يف هذا النموذج م   

فكم هم عدد العمال الذين ينتجون الناتج، و كم ). إنتاج األشياء و األفكار( يوجه العامل إىل اإلستخدامني 
  هم املنخرطون يف األحباث ؟

مالة ، كما إفرتض وجود براءات بإفرتاض أن األسواق هي اليت حتدد ختصيص الع Romerيف منوذجه ، قام    
فقد : شيء مذهل  Romerما إكتشفه . اإلخرتاع و القوة اإلحتكارية للتعامل مع فرضية تزايد عوائد احلجم 

وجد أن األسواق احلرة يف النموذج ال تؤدي إىل األفضل يف كل العوامل املمكنة ، حيث أن هناك إجتاه لألسواق 
يف  Smithو بوجود تزايد عوائد احلجم ، تفشل اليد اخلفية لـ .بة ملا هو أمثليحنو تقدمي إبتكارات قليلة بالنس
  .وضع األشياء بشكلها الصحيح

مع األسف ، يف هذا النطاق من الدراسة ال ميكن اخلوض كثريا يف التحليل الذي يسلط الضوء كامال على   
نضع فرضية بسيطة تفرتض أن العمالة يتم بدال من ذلك ، . األسواق ، براءات اإلخرتاع و القوة اإلحتكارية 

ختصيصها حبكم التجربة ، أو بنفس الطريقة اليت يتم توزيع فيها الناتج بني اإلستهالك و اإلستثمار يف منوذج 
Solow . لنفرتض أن جزءا ثابتاتاركني من عدد السكان يعملون يف قطاع األحباث ،1  يعملون يف

من العمال منخرطني يف إنتاج األفكار  % 5أو 05.0فعلى سبيل املثال ، إذا كان.  قطاع إنتاج الناتج
  :كاآليتو بالتايل تصبح املعادلة الرابعة هي  .ون يف إنتاج السلع اإلستهالكيةاآلخرين يعمل % 95اجلديدة ، فإن 

LLat   
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  : امللخص يف اجلدول التايل  Romerليه مت إستكمال وصف منوذج و ع
atyttt  غري املعلومة / املتغريات الداخلية  LLAY ,,,  

yttt  دالة إنتاج السلعة اإلستهالكية  LAY   
attt  دالة إنتاج األفكار  LAzA  1  

atyt  العمل ) املورد( قيد  LLL   
LLat  ختصيص العمل    

,,,0  املعلمات  ALz   
   Romer حل نموذج

الحظ أن . متغريات داخلية كدوال ملعلمات النموذج و الزمن 4 حنن حباجة إىل ،Romerحلل منوذج   
LLat و LLyt  بتطبيق دالة  ذلك،بعد .ytLوatLللمتغريين الداخليني و الذين ميثالن حلني  1

ytttاإلنتاج  LAY  لآليت، ميكن كتابة نصيب العامل من الناتج وفقا:   
)4(   
  
أي أن نصيب العامل من الناتج ، tAهذه املعادلة إىل أن نصيب العامل الناتج يتناسب طرديا معتشري   

. ستزيد من ناتج كل فرد يف اإلقتصادtAفالفكرة اجلديدة اليت ترفع من قيمة.يعتمد على املخزون الكلي للمعرفة
عند إخرتاع فكرة  أي أن:   خاصية عدم التنافس على األفكارهذه امليزة اليت يعكسها النموذج إىلتشري 

، أين يعتمد Solowعلى عكس منوذج . املتعاملني سيستفيدون من تلك التكنولوجيا اجلديدة فإن كلجديدة 
   .نصيب العامل من الناتج على نصيب العامل من رأس املال بدال من إمجايل خمزون رأس املال

بقسمة طريف دالة إنتاج األفكار عند كل نقطة زمنية tAأخريا ، إلستكمال احلل ، حنتاج حلل خمزون املعرفة  
  : جند tAعلى 

  
و اليت . atLهذا يعين أن معدل منو املعرفة ثابتة عرب الزمن ، و تتناسب طرديا مع عدد الباحثني يف اإلقتصاد

  : لتبسيط ، ميكن إعادة كتابة هذه املعادلة على شكل ل.Lبدورها تتناسب طرديا مع عدد العمال يف اإلقتصاد
    Lzg   
، فإنه ميكن إعادة كتابة خمزون  0إن إنطلقنا من الزمن املعرفة ثابت عرب الزمن ، حىت  و طاملا أن معدل منو  

  :املعرفة كاآليت 

  1tt
t A

L
Yy

LzLz
A
A
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t
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 tt gAA  10  
مبزج هذه املعادلة مع املعادلة    1tt Ay أو نصيب العامل من الناتج نستطيع حل منوذجRomer .

  : على وجه اخلصوص ، بدمج املعادلتني حنصل
)5(                                           tt gAy  110   

Lzgمرة أخرى  لمات النموذج، ميكن كتابة معادلة نصيب العامل من الناتج كدالة كل مع :  
  tt LzAy   110  

فهو يظهر خطا .Romerهذا احلل لرسم نصيب الفرد من الناتج عرب الزمن لنموذج . 1.3الشكل يستخدم   
  .مستقيما ذو ميل ثابت ألنه ينمو مبعدل ثابت عرب الزمن

   Romer نصيب الفرد من الناتج في نموذج .3.1 الشكل

  
   ؟ Romer لماذا هناك نمو في نموذج

قبل كل شيء ، وصلنا إىل ما كنا نسعى . ، نبدأ بالتفكري يف معىن هذا احللRomerاآلن بعد حل منوذج    
عدم . نظرية تفسر النمو املستدام يف نصيب الفرد من الدخل ، هذه هي أهم نتيجة من هذا النموذج: إليه 

فالباحثون ينتجون أفكارا . ى إمجايل األفكارالتنافس على األفكار يعين أن نصيب الفرد من الناتج يعتمد عل
و املالحظ أن . كما أن إستدامة إنتاج هذه األفكار اجلديدة يؤدي إىل إستدامة منو الدخل عرب الزمنجديدة  

Romer  قد قام بتقسيم السلعة إىل أشياء و أفكار و بالتايل أوجد نظرية للنمو على املدى الطويل بالطريقة
ا    . تقسيم السلعة إىل رأس مال و عمل Solowمنوذج اليت مل يستطع 
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كل وحدة إضافية : ، يتميز رأس املال بتناقص عوائد احلجم  Solowملاذا هو احلال ؟ الحظ أنه يف منوذج    
هذه اإلضافات فقط تعمل . بكمية أقل فأقل  –و كذلك اإلستثمار   –من خمزون رأس املال سريفع الناتج 

سيتوقف  و ألن اإلستثمارات اجلديدة تواجه كمية اإلهتالك ، فإن رأس املال. س املالعلى مواجهة إهتالك رأ
  .عن النمو ، و كذلك الدخل

atttمعطاة وفقا للمعادلة اجلديدة،، لدينا دالة إنتاج األفكار Romerيف منوذج    LAzA  1 . الحظ أنه ال
كلما تراكمت   .1يساوي tAحيث أن األس فوق املتغري – يوجد تناقص عوائد احلجم للمخزون احلايل للمعرفة

إنتاج هذا يعين أن األفكار القدمية ستواصل مساعدتنا على . ائد من املعرفة لن يعرف اإلخنفاضاملعرفة فإن الع
امة النمو و بالتايل حيافظ على إستد"  Virtuous Cycleاحللقة الفاضلة " األفكار اجلديدة فيما يسمى 

  .اإلقتصادي
؟ اجلواب  Romerو ال تتجه األفكار يف منوذج  Solowملاذا يتجه رأس املال حنو تناقص العوائد يف منوذج  

فرأس املال و العمل هي أشياء، و املنطق يقول بوجود ثبات عوائد احلجم . ببساطة هو خاصية عدم التنافس
او بالتايل، هناك تناقص لعوا. لكل األشياء معا على عكس ذلك، عدم . ئد احلجم لرأس املال يف حد ذا

و الذي ال يفرض أي . تنافس على األفكار يعين وجود عوائد حجم متزايدة لكل من األشياء و األفكار معا
و . قيد على عوائد األفكار مما يسمح بإمكانية عدم خضوع تراكم األفكار إىل قانون تناقص عوائد احلجم

  .أن يستدام على املدى الطويل، ميكن للنمو  عليه
إذن يقرتح النموذج أن النمو املستدام يف اإلقتصاد يعتمد على تواصل إكتشاف أفضل الطرق لتحويل العمل    

املضادات احليوية ، خاليا الوقود ، الطائرات النفاثة  –و ألن األفكار اجلديدة . و املوارد إىل إستهالك و منفعة
ا ترفع متوسط نصيب الفرد من الدخل عرب اإلقتصاد - ...، و رقائق الكمبيوتر    .هي غري متنافس عليها ، فإ

  النمو المتوازن 
 حنو، ال تظهر الفرتة اإلنتقالية  Solowهو أنه على عكس منوذج  Romerأحد األمور املالحظة يف منوذج    

لكنه ) يبدأ أدىن من احلالة املستقرة إذا كان ( ، يبدأ اإلقتصاد يف النمو  Solowففي منوذج . احلالة املستقرة 
معدل النمو   Romerعلى عكس ذلك، يف منوذج .سيبدأ يف التباطؤ كلما إقرتب اإلقتصاد حنو حالته املستقرة

Lzgالثابت و مساوي لـ و طاملا أن معدل النمو ال يعرف اإلخنفاض أبدا ، هذا . عند كل نقطة زمنية
  .د يعيش يف حالته املستقرة منذ البدايةيعين أن اإلقتصا

هلذا . مل ميزة النمو املستدام ، فإنه يبدو غريبا بعض الشيء إستخدام كلمة احلالة املستقرةو ألن النموذج حي   
السبب ، يشري اإلقتصاديون ملثل هذا اإلقتصاد مبسار النمو املتوازن حيث أن معدل منو كل املتغريات الداخلية 

فعال ، تتطلب هذه النتيجة حتفظا . ار النمو املتوازن يف كل األوقاتيسري على مس Romerقتصاد يف إ. ثابتة
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مع ذلك ، ميكن أن . يتميز بثبات النمو Romerطاملا أن قيم املعلمات ال تتغري ، فإن اإلقتصاد : واحدا 
  .  يؤدي التغري يف بعض معلمات النموذج من تغيري معدل النمو

  Romer تجارب على نموذج
 4، رؤية تطوره ، و تغيري أحد قيم معلمات منوذجه ؟ هناك  Romerماذا حيدث إذا تعاملنا مع إقتصاد    

,,,0: معلمات يف النموذج  ALz . 
   Lالتغير في السكان :األولىالتجربة 

مع بقاء قيم املعلمات األخرى  - L عدد السكانبالنسبة للتجربة األوىل، نفرتض وجود زيادة خارجية يف   
Lzgيف معادلة واحدة معدل منو املعرفةL، يظهرRomerيف حل منوذج . ثابتة  . و ألن حصة العمال

كبري من السكان يعين وجود املزيد من الباحثني ، و وجود تبقى ثابتة ، فإن وجود عدد  يف قطاع األحباث
مع املزيد  Romerإذن إقتصاد .و هذا يؤدي إىل تسريع النمو  يعين وجود املزيد من األفكار املزيد من الباحثني

تأثري هذه التجربة على مسار الزمن لنصيب الفرد من . 2.3الشكل يظهر . من الباحثني سينمو أسرع عرب الزمن
  . اتجالن

    Lنصيب الفرد من الناتج بعد الزيادة في .2.3 الشكل

    
كنموذج للعامل ككل، و ليس فقط على أساس كل   Romerيف إطار منوذج املعرفة العاملية، ميكن تطبيق منوذج  

على مدى طويل يف من هذا املنظور ، ميكن للنموذج أن يساعدنا على فهم النمو اإلقتصادي . بلد على حدا
 Michaelهنا يشري . نشري أنه على مدار القرون املاضية ، إرتفعت معدالت النمو تدرجييا . التاريخ 

Kramer  من جامعةHarvard  أن توليد معدالت منو موجبة ميكن أن تكون نتيجة دورة فاضلة بني األفكار
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يدة ميكنها تلبية حاجيات عدد أكرب من فالسكان خيلقون األفكار اجلديدة و األفكار اجلد –و السكان 
و أكرب عدد من السكان يف املقابل خيلق املزيد من األفكار . السكان من خالل ختصيص أمثل للموارد النهائية

  ).Kramer, 1990أنظر ( و هكذا 
من فكال  .ذلكفإن القارئ ينبغي أن يكون حذرا من صحة هذا التنبؤ يف القرن املاضي أو حنو  ذلك،مع    

وفقا لنموذج . سكان العامل و العدد اإلمجايل للباحثني يف العامل تزايد بشكل كبري خالل القرن العشرين
Romerفعلى  .لكن من الواضح أنه ليس هو احلال. ، معدل منو نصيب الفرد من الناتج ينبغي أن يرتفع أيضا

و . على مدار مئات السنني املاضية سبيل املثال، وجد أن معدل النمو يف الواليات املتحدة مستقر نسبيا
  .سيجعله متسقا مع األدلة كما سنراه الحقا Romerحلسن احلظ، توسيع منوذج 

   التغير في حصة العمال في قطاع األبحاث :الثانيةالتجربة 

أوال ، طاملا : هذا سيمارس تأثريين أساسيني . )األفكار(ال يف قطاع األحباث نفرتض اآلن تزايد عدد العم 
هذا سيؤدي إىل إرتفاع . ؤدي إىل املزيد من األفكار سنوياأنه يوجد هناك لدينا املزيد من الباحثني ، فإنه سي

Lzgمعدل منو املعرفة  .  

تاج األفكار فإنه سيبقى عدد قليل من فإذا مت ختصيص املزيد من األفراد إلن: التأثري الثاين هو أقل وضوحا   
األحباث سيقوم على مبدأ ، إرتفاع حصة العمالة يف قطاع و بالتايل .العمال إلنتاج السلع اإلستهالكية 

إخنفاض اإلستهالك احلايل لكن معدل منو اإلستهالك مرتفع ، كما أن اإلستهالك املستقبلي : املفاضلة 
  . 3.3هرها الشكل هذه النتيجة يظ. سيصبح مرتفعا أيضا

  . نصيب الفرد من الناتج بعد الزيادة في .3.3 الشكل
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  مثال عددي 
دلة إىل معدل منو األفكار معطاة وفقا للمعا Romerيساوي معدل منو نصيب الفرد من الدخل يف إقتصاد  

  :التالية 
   

500/1z ،1.0،100L،1000بإعطاء قيم للمعلمات    A.  
  :يصبح معدل النمو 

%202.01001.0500/1  Lzg   
    :  يصبح0tأما مستوى نصيب الفرد من الناتج عند الزمن 

                   000 02.011.0110011  tgAy   

                                      90  
  : 100tو عند الزمن

  100
100 02.11.01100 y  

652  
و يصبح  % 4سينمو اإلقتصاد بالضعف إىل : كاآليت   يصبح اإلقتصاد % 20ـبـ إذا تضاعفت حصة األحباث 

  :     مستوى الدخل
  802.011000 y  

  : 100tالزمنو عند 
  100

100 04.12.01100 y  
4040  

لكن . اط املزيد من األفراد يف األحباثالحظ أن ناتج السلع اإلستهالكية إخنفض يف املدى القصري بسبب إخنر  
  .سيصبح الدخل أعلى يف املستقبلمع زيادة سرعة منو اإلقتصاد 
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   Solow و Romer الدمج بين. 4.3
، وضعنا إفرتاضا مبسطا هو عدم وجود رأس املال يف اإلقتصاد لنتمكن من معرفة كيف  Romerيف منوذج  

يساعد أيضا على اإلجابة  Solowلكن مع ذلك ، بسبب أن منوذج . ميكن إستدامة النمو على املدى الطويل
   .الدمج بني اإلطارين النظريني على العديد من األسئلة حول النمو اإلقتصادي ، فإنه من املهم

يهتم بتدخيل تراكم رأس املال ووجد أن رأس املال ال يعترب حمركا للنمو اإلقتصادي  Solowرأينا أن منوذج   
التقدم التكنولوجي  -بدال من ذلك ، يفرتض أن التحسينات اخلارجية يف التكنولوجيا . على املدى الطويل

مثال سيسمح لإلنتاجية 02.0gفقط خلص إىل أن . ميكنها تفسري النمو على املدى الطويل –اخلارجي 
مع ذلك، حدود هذه املنهجية هو أن النمو يفرتض خارجيا فقط . سنويا % 2بالنمو مبعدل ثابت يقدر بـ 

بطه بالتحسينات التكنولوجية ، ينوه إىل أن النمو جيب ر  Solowفنموذج  .بدال من أنه يفسر داخل النموذج
   .لكنه يعتربها خارجية مثل املطر الذي يهبط من السماء

، إستطاع حل اللغز أكثر من ذلك . أس املال يف منوذجهبالفعل تراكم ر  Romerيف ورقته األصلية، يدرج    
رك الرئيسي للنمو ، فلماذا ال هذا يعين ، إذا كان تزايد عوائد احلجم هو احمل.الكبري املتعلق بزيادة عوائد احلجم 

تسيطر شركة كبرية واحدة على اإلقتصاد ؟ بعد كل شيء ، مثل هذه الشركة ستستمع بأفضل ميزة لتزايد عوائد 
. يشري إىل ضرورة دمج النظرية اجلديدة للمنافسة اإلحتكارية داخل منوذجه لألفكار Romerجواب . احلجم

د العديد من احملتكرين ، كل واحد منهم ينتج سلعة خمتلفة قليال ، و يف هذه النظرية ، يوجد يف هذا اإلقتصا
  ..يتنافس كل واحد منهم مع اآلخر لبيع أصناف خمتلفة من املوسيقى ، الكتب ، الكمبيوتر ، و الطائرات 

  .حمددة حبجم السوق فضال عن طبيعة املنافسة فيما بينهم – Smithكما يقول   –لكن أحجامهم 
رياضيا، كل . يف منوذج واحد للنمو اإلقتصادي Romerو  Solow، ميكن دمج منوذج على أية حال   

  .النتائج اليت حتصلنا عليها من كال النموذجني حيملها هذا النموذج املدمج
  الموحد النموذج 

معادالت  5و بالتايل يصبح النموذج حيتوي على . مث نضيف خمزون رأس املال Romerنبدأ بنموذج     
  :املعادالت هي. جماهيل  5و رئيسية 

)6(                                               3/23/1
ytttt LKAY  

)7(                                               ttt KsYK  
)8(                                                 attt LAzA  1 
)9(                                               atyt LLL  
)10(                                                      LLat   
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اهيل هي      .atL، و الباحثونytLالعمال، tA، املعرفة tK، رأس املال tYالناتج : و بالتايل ا
و .رأس املال و العمل –خاصية ثبات عوائد احلجم يف األشياء ) 6املعادلة ( معادلة دالة إنتاج الناتج حتمل   

و األفكار  مع ذلك، و بسبب عدم التنافس على األفكار، تظهر دالة اإلنتاج ميزة تزايد عوائد احلجم لألشياء
  .معا
حيث أن التغري يف خمزون رأس املال يساوي اإلستثمارات تصف تراكم رأس املال عرب الزمن ،ف )7(أما املعادلة   

كما أن معدل اإلدخار معطاة .  Solow، كما هو احلال يف منوذج tKناقصا حجم اإلهتالك tsYاجلديدة 
  .رجيبشكل خا

إىل أن  )8(حيث تشري املعادلة :  Romerأما املعادالت الثالثة املتبقية فهي مأخوذة مباشرة من منوذج   
هنا إستبعدنا رأس املال ليس . ن احلايل للمعرفة و عدد الباحثني األفكار اجلديدة يتم إنتاجها بإستخدام املخزو 

دث تغيريا يف حالة ما إذا ما أدرجنا رأس املال و فقط جلعل النموذج أسهل حال فقط و لكن أيضا ألنه لن حي
فتشري إىل أن عدد العمال و الباحثني جمتمعني  )9(أما املعادلة .الباحثني و مجعنا بينهما إلنتاج األفكار اجلديدة

هم باحثون، أن جزءا ثابتا من العمال )10(يف حني تفرتض املعادلة . يساوي إىل إمجايل العمالة يف اإلقتصاد
مما يعين أن اجلزء املتبقي  1 يعمل إلنتاج سلعة الناتج.  

  حل النموذج 
األصلي ، إال أنه يف هذا األخري يفرتض  Solowعلى الرغم من أن النموذج املدمج يشبه كثريا منوذج    

رد زيادة مستوى اإلنتاجية يؤدي إىل إنتاج الديناميكية اإلنتقالية الذي فبمج.معلمة ثابتةAمستوى اإلنتاجية
. يزداد عرب الزمن بإستمرارtAاآلن ،. ند مستوى أدىن من حالته املستقرةيؤدي إىل منو اإلقتصاد لفرتة معينة ع

األعلى كل فرتة مما يؤدي إىل إرتفاع إىل tsY، هذا سيؤدي إىل إرتفاع منحىن Solowيف الشكل البياين لـ 
  . خمزون رأس املال يف كل فرتة طاملا أن اإلستثمارات اجلديدة تتجاوز اإلهتالك

أوال تساعدنا على فهم كيف سيستمر رأس املال و الناتج يف النمو يف منوذجها  :شيئنيهذه النتيجة تعين   
عند مستوى ثابت لرأس املال، فإننا سنحصل على مسار النمو املتوازن، فبدال من بلوغ حالة مستقرة . املدمج

يشري إىل أمهية  Solowثانيا ، ربط النموذج املدمج بالشكل البياين لـ .حيث ينمو رأس املال مبعدل ثابت
ل مسألة هنا ينبغي علينا أن نبدأ يف إظهار كيفية حل مسار النمو املتوازن ، مث نتناو .الديناميكية اإلنتقالية 
  . الديناميكية اإلنتقالية
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  النمو على المدى الطويل 
 الناتج،الوضعية اليت ينمو فيها  –، نبدأ يف النظر إىل مسار النمو املتوازن Romerبناءا على توقعات منوذج   

مو تتطلب اخلطوة األوىل تطبيق قوانني حساب معدالت الن. و خمزون األفكار كل مبعدالت ثابتة املال،رأس 
  :من دالة اإلنتاج 

ytttt LKAY gggg
3
2

3
1

  
هذه املعادلة هي صيغة معدل النمو لدالة اإلنتاج، فهي ختربنا أن معدل منو الناتج هو عبارة عن الحظ أن   

  .معدل منو املعرفة، معدل منو مسامهة رأس املال، و منو مسامهة عنصر العمل: مكونات 3جمموع 
أوال ، : ينبغي علينا معرفة معدل منو املكونات الثالثة يف اجلانب األمين من املعادلة حلل معادلة منو الناتج ،   

معدل منو املعرفة
tAgكما تقدم ذكره، يف منوذج . و الذي من السهل احلصول عليهRomer  يتأتى مباشرة من

  :قسمة طريف دالة إنتاج األفكار اجلديدة على مستوى املعرفة احلايل
Lzg

tA
  

من املفيد إستبدال. املعرفة بسبب الباحثني الذين خيرتعون األفكار اجلديدةتنمو  
tAgبـg كما فعلRomer 

Lzgلتصبح .  
أما فيما خيص معدل منو رأس املال  

tKgميكن احلصول عليه أيضا بقسمة طريف معادلة تغري خمزون رأس  فإننا
   :لنحصل tKاملال على 

   
t

t
K K

Ysg
t  

: لكننا ميكن أن نتعلم شيئا منها. تتضمن هذه املعادلة متغريين يف الطرف األمين، لكنها ال تتضمن حال بعد  

ما الذي جيعل 
tKg ثابتا عرب الزمن بداللةtY وtK ؟ طاملا أنsوثابتني عرب الزمن فإن

t

t

K
Y ينبغي أن تكون

فعلى سبيل . بنفس املعدلtKو tYمن ينمو كل هلكن الطريقة الوحيدة اليت جتعل ذلك ممكنا هو أن.ثابتة أيضا
، فإن النسبة ستنمو عرب الزمن مما يسبب زيادة يفtKمن أسرعtYاملثال، إذا منا

tKg. لذلك، ينبغي أن يكون
 
tt YK ggعند هذه النقطة، ال تعرف قيمة كال من .  مسار النمو املتوازنيف

tY
g و

tK
g لكن مبجرد التعرف

  .على أحدها ميكن التعرف على األخرى
ألننا إفرتضنا أن عدد العمال هو جزء ثابت من و .مالاملكون األخري يف املعادلة هو معدل منو عدد الع   

ا ثابتة ، مما يعين أن معدل منو العمالة ينبغي أن يساوي ا لعمالة الكلية ، فإننا إفرتضنا أن العمالة الكلية حبد ذا
0الصفر ، أين أن 

ytL
g .  
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لدينا اخلصوص، على وجه . اآلن بالعودة إىل املكونات الثالثة يف صيغة معدل منو دالة اإلنتاج   
Lzgg

tA
و 

tt YK gg0و
ytL

g . بإستبدال هذه النتائج يف املعادلة و التعبري عنها بداللة
  :التعبريات على مسار النمو املتوازن 

 
tt YY ggg

3
1  

و عليه ، يصبح معدل منو
tY

gكاآليت :  
Lzgg

tY


2
3

2
3

  
طاملا أنه ال يوجد هناك ( و كذا معدل منو نصيب الفرد من الناتج  – هذه املعادلة إىل معدل منو الناتج تشري  

مقارنة هذه النتيجة مع ما مت التوصل إليه يف منوذج  .على املدى الطويل يف النموذج املدمج -)منو سكاين 
Romer جند أن معدل منو نصيب الفرد من الناتج يف منوذج ،Romer ساوي إىليg . أما يف النموذج

gاملدمج، يصبح النمو على املدى الطويل أسرع أي 
2
   لكن ملاذا هناك إختالف؟. 3

نموذج الو  Romerاجلواب جيب ربطه برتاكم رأس املال طاملا أنه هو اإلختالف احلقيقي بني منوذج    
مستوى رأس املال يرتفع : ماذا حيدث عندما ترتفع اإلنتاجية Solowذكر يف منوذج يف احلقيقة، لنت. املدمج
ا ) التقدم التكنولوجي ( أوال، بالنظر إىل زيادة اإلنتاجية  :لسببنييرتفع الناتج  بالتايل،و .أيضا   يف حد ذا

مستوى ملخزون رأس املال الذي و السبب الثاين يتمثل يف أن زيادة اإلنتاجية تؤدي إىل أعلى  ).املباشرالتأثري ( 
. هذا ماذا حيدث بالضبط يف النموذج املدمج).التأثري غري املباشر( بدوره يؤدي إىل مستوى أعلى من الناتج 

لكن النمو يف املعرفة يؤدي إىل تراكم رأس . )معادلة منو الناتج ( هناك تأثري مباشر لنمو املعرفة على منو الناتج 
أن يكون حمركا للنمو اإلقتصادي رأس املال لوحده ال ميكن للذلك ، .  منو أكثر للناتجاملال و الذي بدوره إىل

و بالتايل ، يصبح نصيب الفرد من الناتج أعلى يف النموذج .لكنها تساعد على تضخيم النمو الكامن يف املعرفة
  . Romerاملدمج مقارنة بنموذج 

  ازنمستوى نصيب الفرد من الناتج في مسار النمو المتو 
بعد أن مت التعرف على معدل منو الناتج يف النموذج املدمج، ميكننا التعرف أيضا على مستوى الناتج على    

  .األصلي Solowيتبع نفس اخلطوات للحصول على احلل بنفس الطريقة املتبعة يف منوذج . مسار النمو املتوازن
الحظ أن  :املالأوال، حنتاج إىل معادلة تراكم رأس   

tt YK gg و بالتايل ميكن حل  املتوازن،على مسار النمو
  :معادلة نسبة رأس املال إىل الناتج على طول مسار النمو املتوازن
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على  )اإلدخار(اسب طرديا مع معدل اإلستثمار هذه املعادلة إىل أن نسبة رأس املال إىل الناتج تتنتشري  
  .توازنمسار النمو امل

ميكن إستبدال 
t

K  6املعادلة ( مبا يساويها يف دالة إنتاج الناتج:(  
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  :جبمع مكونات إىل الطرف األيسر
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    و أخريا 
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يه على نصيب الفرد من الناتج يف مسار النمو الذي ميكن احلصول ف Romerباملقارنة مع منوذج  :مالحظة
 :التاليةاملتوازن وفقا للمعادلة   tgAy

t
 110   

، فيمكن ببساطة أيضا احلصول على نصيب الفرد من الناتج يف مسار النمو املتوازن Solowأما يف منوذج   
   :التاليةوفقا للمعادلة 

                                       
2/1

2/3























tY

t g
sAy  

فبسبب خاصية عدم التنافس : يعتمد مستوى نصيب الفرد من الناتج على خمزون املعرفة  Romerيف منوذج  
لذلك ، فإن النمو يف. شخص يف اإلقتصادعلى املعرفة ، فإن األفكار اجلديدة سرتفع دخل كل 

t
A يؤدي إىل

  .   فرد من الناتج على مسار النمو املتوازنإستدامة النمو يف نصيب ال
) إدخار(فوجود معدل إستثمار : ، يعتمد الناتج على اجلذر الرتبيعي ملعدل اإلستثمار  Solowأما يف منوذج   

  .عايل يرفع من مستوى نصيب الفرد من الناتج على مسار النمو املتوازن
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  الديناميكية اإلنتقالية 
األصلي إىل ظهور الديناميكية اإلنتقالية ؟ هذا السؤال مهم جدا و يتطلب منا  Solowملاذا يؤدي منوذج    

فكلما تراكم رأس املال ، فإن كل زيادة . تناقص عوائد احلجم الذي يتميز به رأس املال : أن نتذكر اجلواب 
بب يف تباطؤ أقل فأقل ، مما يتس –و اإلستثمار  –إضافية من خمزون رأس املال سريفع من مستوى الناتج 

  .معدل النمو حىت يقرتب اإلقتصاد إىل حالته املستقرة
. ، الزالت دالة اإلنتاج تظهر تناقص عوائد احلجم بالنسبة لرأس املالSolow-Romerيف منوذج املدمج لـ    

  .لذلك ، فإن مبدأ الديناميكية اإلنتقالية الزال ميارس مفعوله يف هذا النموذج
ري مبدأ الديناميكية اإلنتقالية أنه كلما إبتعد إقتصاد ما عن حالته املستقرة كلما منا ، يش Solowيف منوذج    

بدال من ذلك ، ينمو اإلقتصاد . ال يوجد هناك حالة مستقرة، Solow-Romerيف منوذج . بشكل أسرع
د ، يعرب مبدأ يف النموذج املوح. مع ذلك ، ال يزال مبدأ الديناميكية ساريا. مبعدل ثابت على املدى الطويل

من حيث ( كلما كان اإلقتصاد بعيدا عن مسار النمو املتوازن يف اإلقتصاد : الديناميكية اإلنتقالية على ما يلي
و باملثل ، كلما كان اإلقتصاد فوق مسار النمو املتوازن كلما منا . ، كلما منا اإلقتصاد أسرع) النسبة املئوية
  .بشكل أبطأ

لنفرتض أن إقتصادا ما يبدأ يف مساره للنمو املتوازن ، لكل : دة نقدم مثاال توضيحيا لفهم هذه الفكرة اجلدي   
  : تصاد عرب الزمن ؟  وفقا للمعادلةكيف يتطور اإلق.بقيم أعلىsبعد ذلك إرتفع معدل اإلدخار

   






















 1

2/1
2/3
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و طاملا أن الدخل احلايل . للدخل سريتفع أيضالنمو املتوازن زيادة معدل اإلستثمار أن مستوى مسار ايعين    
يكون حتت مسار النمو املتوازن اجلديد ، و يتوقع أنه ينمو سريعا لللحاق بركب هذا ال يتغري ، فإن اإلقتصاد 

  .املسار
خل يرسم الفرد من الد املالحظة الرئيسية هي أن نصيب. 4.3هذا املثال ميكن متثيله بيانيا وفقا للشكل    

ينمو tyقبل الزيادة يف معدل اإلستثمار ،. tyهذا يعين أن ميل مسار منو الناتج ميثل معدل منو. خبط مستقيم
، يرتفع معدل النمو  2030بعد زيادة معدل اإلستثمار يف عام . املسار ميثل خطا مستقيما –مبعدل ثابت 

مث بعد ذلك سيتباطؤ النمو حىت يبلغ نفس ميل املسار  .عرب الزمن - ملسار يرتفع بشكل حادميل ا –فوريا 
هنا نشري إىل أن مستوى نصيب الفرد من الدخل أو . sال يعتمد علىgهذا يعين أن معدل النمو.األصلي
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ر ، لكن معدل النمو ال يتغري على املدى الطويل ،هذا ما يسمى الناتج أصبح أعلى كنتيجة لزيادة اإلستثما
  .مبدأ الديناميكية اإلنتقالية يف النموذج املوحد .4.3بشكل عام ، يظهر الشكل ". املستوى " بتأثريات 

يف ما هي التغريات اليت حتدث يف النموذج املوحد ، و اليت تؤدي إىل الديناميكية اإلنتقالية ؟ اجلواب يتمثل    
sKALz -أن التغري يف أي معلمة من معلمات النموذج  ,,,,,, 00  -  سيؤدي إىل خلق الديناميكية

  اإلنتقالية ، لكن ملاذا ؟  

Lzg: بالنظر إىل املعادلة
tY


2
3

  

و املعادلة    



















 1

2/1
2/3


tY

tt g
sAy  

اتج على مسار النمو املتوازن أو مستوى الناتج سنالحظ أن كل املعلمات ستؤثر سواءا على مستوى الن   
و ) مسار النمو املتوازن األصلي( يل فالتغري يف أي قيمة من قيم املعلمات سيولد فجوة بني الناتج احلا. احلايل

  . مسار النمو املتوازن اجلديد كما يظهر الشكل 
  . sتطور نصيب الفرد من الناتج بعد الزيادة في .4.3 الشكل

  
ا و ينمو اإلقتصاد لسد هذه الفجوة   يف .و مبجرد ظهور هذه الفجوة ، فإن الديناميكية اإلنتقالية تأخذ مكا

الواقع ، يعترب مبدأ الديناميكية اإلنتقالية أحد املفاهيم الرئيسية لفهم اإلختالفات يف معدالت النمو عرب البلدان 
لدينا اآلن نظرية للنمو اإلقتصادي على . ذا التفسري يف هذا النموذج املوحدهيتواصل ، اآلن  Solowيف منوذج 
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املدى الطويل تقودها إكتشاف األفكار اجلديدة يف العامل و نظرية تفسر اإلختالفات احلاصلة يف معدالت 
  .النمو عرب البلدان بناءا على مبدأ الديناميكية اإلنتقالية

و هو معدل منو ) g(كل البلدان جيب أن ينمو بنفس املعدل   الطويل، هذا النموذج أنه على املدىيتوقع   
خالل كل فرتة زمنية توجد إختالفات مالحظة يف معدالت النمو عرب البلدان لكن مع ذلك ، . املعرفة العاملية

السياسات اليت تغري يف معلمات  فالتغري يف. بناءا على حقيقة أنه ليس كل البلدان تبلغ مسارها للنمو املتوازن
. ميكن أن تؤدي إىل وجود إختالفات يف معدالت النمو عرب فرتات زمنية طويلة –مثل اإلستثمار  –النموذج 

على فهم اإلجتاه العام يف الدخل حول العامل و ملاذا يصبح توليد النمو  Romerبإختصار ، يساعدنا منوذج 
فتساعدنا على فهم ملاذا منت اليابان و   Solowناميكية اإلنتقالية يف منوذج أما الدي. على املدى الطويل ممكنا 

كل   الطويل،على املدى . كوريا اجلنوبية أسرع من الواليات املتحدة خالل النصف الثاين من القرن املاضي
لف عرب لكن بسبب الديناميكية اإلنتقالية ، فإن معدالت النمو احلالية ختت. البلدان ستنمو بنفس املعدل

  .البلدان على فرتات زمنية طويلة
  Romer وراء نموذج ما.5.3

للنمو الداخلي ميكنه أن يساعدنا على فهم التقدم التكنولوجي، لكنه ما يزال حيكي  Romerيبدو أن منوذج   
، أوال: فإذا فكرنا يف عملية البحث و التطوير، فإن ثالث حقائق تظهر للعلن . قصة بدائية حول خلق املعرفة

غري متنافس عليها إال أن البحث ) سلعة جمانية متاحة لكل شخص ( على الرغم من أن املعرفة سلعة عمومية 
ا من قبل الشرك ثانيا ، تعترب أنشطة البحث و التطوير . ات املدفوعة حبافز حتقيق األرباحو التطوير يتم القيام 

تكاريا مؤقتا ، سواءا عن طريق نظام براءة اإلخرتاع أنشطة مرحبة بسبب أن اإلبتكارات متنح الشركات وضعا إح
ثالثا ، عندما تقوم . أو بسبب ميزة كون هذه الشركة هي األوىل يف السوق اليت وضعت منتجا جديدا فيها

   .  ، فإن شركات أخرى تعتمد على ذلك اإلبتكار إلنتاج جيل آخر من اإلبتكارات شركة ما باإلبتكار
إدراج هذه احلقائق حول أنشطة البحث و ) Romerعلى غرار منوذج ( و الداخلي بعض مناذج النمحاولت   

للقيام بذلك ،يتطلب األمر منذجة كل من قرار الشركة اليت تواجه عندما تنخرط يف األحباث و التفاعل .التطوير
ا رغم من التعقيد و على ال. احلاصل بني الشركات اليت لديها نفس درجة السلطة اإلحتكارية من خالل إبتكارا

ا متنح لنا وصفا كامال لعملية اإلبتكار التكنولوجي  ،ذي تتميز به مناذج النمو الداخليال   .إال أ
تمع ككل  –أحد املسائل اليت تتعامل معها هذه النماذج هو فيما إذا ما كانت     متيل   - من وجهة نظر ا

أو بعبارة أخرى . يف األحباث ) بشكل كبري أو قليل(راط ىل اإلخنالشركات الساعية وراء تعظيم األرباح اخلاصة إ
تمع(من األحباث  Social returnهل العائد اإلجتماعي  أكرب أو أصغر من العائد اخلاص ) و الذي يهم ا
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Private return )هناك تأثريات يف كال اجلانبني  ؟ كما تشري إليه النظريات ،) و الذي حيفز الشركات الفردية
ا ستضع الشركات األخرى يف أفضل شركة خبلق التكنولوجيا اجلديدة نب األول ، عندما تقوم المن اجلا فإ

الوقوف " ما يسمى بـتأثريات هذا . وضع عن طريق تقدمي قاعدة معرفية هلم كحجر أساس لألحباث املستقبلية
ائي األملاين إىل الفيزي Issac Newton تيمنا برسالة"  Standing on shouldersعلى األكتاف 

Johannes Kepler "من جانب آخر  ."إذا كنت أرى أبعد من الناس، فألين كنت جالسا فوق كتف عمالق
عندما تقوم شركة ما باإلستثمار يف األحباث ، فإنه ميكن أن جتعل شركات أخرى يف أسوأ حال إذا مل تقم 

هذه .بإخرتاعها أثناء دورة األعمال مبحاولة أن تكون أول من إكتشف التكنولوجيا اليت قامت شركة أخرى
يف هذه ". Stepping on toesالدوس على أصابع القدم " اإلزدواجية جلهود األحباث تسمى أيضا بتأثري 

احلالة ، سواءا قامت الشركات بتوجيه جهود قليلة أو كبرية حنو األحباث فإنه يعتمد على األوزان النسبية للتأثري 
  ".الدوس على األقدام" أو التأثري السليب اخلارجي لـ " األكتاف الوقوف على" اإلجيايب لـ 

و على الرغم من أن هذه النظرية غامضة فيما يتعلق فيما إذا كانت جهود األحباث أكثر أو أقل من     
هي " الوقوف على األكتاف" مستوى األمثلية ، إال أن العديد من الدراسات إقرتحت أن التأثريات اخلارجية لـ

هذا املعدل الكبري .سنويا % 40غالبا ما يتجاوز  –همة و كنتيجة لذلك يصبح العائد اإلجتماعي أكرب امل
للعائد اإلجتماعي مثري لإلعجاب خصوصا عندما يقارن بالعائد من رأس املال املادي و الذي تشري التقديرات 

ر الدعم احلكومي الكبري املوجه حنو حبكم بعض اإلقتصاديني ، هذا اإلستنتاج يرب . سنويا  % 8أنه يقدر بنحو 
  .أنشطة البحث و التطوير

  التدمير الخالق   
أن " الرأمسالية ، اإلشرتاكية ، و الدميقراطية " يف كتابه  Joseph Schumpeterأشار  ، 1942يف عام    

و وفقا لـ ".  Creative destructionالتدمري اخلالق " العملية اإلقتصادية حتدث من خالل ما مساها عملية 
Schumpeter  املنظم ( ، فإن القوى احملركة هلذه العملية هو املقاولEntrepreneur ( ميلك فكرة الذي

عندما تدخل شركة و . حول منتج جديد ، طريقة جديدة إلنتاج منتج قدمي أو بعض اإلبتكارات األخرى
ا تتميز بدرجة معينة من القوى اإلحتكارية من املقاول السوق  يف احلقيقة ، إن ميزة األرباح . خالل إبتكارهافإ

اإلحتكارية لدخول الشركة اجلديدة للسوق هو أمر جيد بالنسبة للمستهلكني الذين يستمتعون بأصناف 
متنوعة من التفضيالت ، لكنه يف املقابل أيضا سيئ بالنسبة للمنتجني املنافسني احلاليني ، و الذين من املمكن 

فإذا كان املنتج اجلديد أكثر كفاءة من املنتج القدمي ، فإنه من . نافسة هذا الوافد اجلديدأن جيدوا صعوبة يف م
و بالتايل . املمكن أن خيرج املنتجون احلاليون من األعمال عرب الزمن ، هذه العملية تبقى جتدد نفسها كل دورة 
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تبدال منتجه مبقاول آخر مع جيل يصبح املقاول صاحب الشركة منتجا حاليا يتمتع برحبية عالية حىت يتم إس
  .آخر من اإلبتكارات

مدعومة باحلقائق التارخيية يف أن هناك فائزون و خاسرون جراء التقدم  Schumpeterو يبدو أن أطروحة   
كان أهم إبتكار آنذاك هو إخرتاع اآلالت جنلرتا أوائل القرن التاسع عشر  فعلى سبيل املثال ، يف إ. التكنولوجي

هذا التقدم التكنولوجي كان جيدا . املنسوجات بإستخدام عمال غري ماهرين بأسعار منخفضة اليت تنتج
لكن بالنسبة للخياطني املاهرين . بالنسبة للمستهلكني الذين ميكنهم احلصول على املالبس بأخفض األسعار

دد إزدهار أعماهلم ، حىت وصل  األمر للقيام بتنظيم م يف إجنلرتا آنذاك كانت هذه التكنولوجيا اجلديدة 
بتحطيم آالت النسيج "  Ludditesالالضيني " فقد قام العمال املشاغبون و الذين مسيوا بـ . ثورات عنيفة

الضيني " اليوم ، يطلق مصطلح . املستخدمة للصوف و مطاحن القطن ، و حرق منازل أصحاب املطاحن
Luddites  "على كل من يعارض التقدم التكنولوجي.  

. Walmantد األمثلة األخرية حول التدمري اخلالق تعرب عنه جتارة التجزئة للعمالق األمريكي شركة أح   
قطاع شهد العلى أنه نشاط ساكن نسبيا ، لكنه يف احلقيقة فعلى الرغم من أنه ميكن رؤية جتارة التجزئة 

ثال ، من خالل حتسني مراقبة فعلى سبيل امل. معدالت كبرية من التقدم التكنولوجي على مدى العقود املاضية
خلق طرق جديدة  Walmantاملخزون ، أساليب التسويق ، أداء موظفي اإلدارة ، و التقنيات إستطاعت 

هذه التغيريات حتما يف ستصب  .بأقل تكلفة مقارنة بتجار التجزئة التقليدينجللب السلع للمستهلكني 
م شراء السلع بأ  الشركة الذين يتقامسون سعار منخفضة ، و املسامهني يفمصلحة املستهلكني و الذين بإمكا

عندما  Walmantلكنه يف املقابل سيؤثر عكسيا على املخازن الصغرية اليت جتد صعوبة يف منافسة . الرحبية
  .  يفتح يف مكان قريب

ية لتوقيف ملواجهة مشكلة كونك ضحية للتدمري اخلالق ، عادة ما يلجأ املنتجون احملليون للعملية السياس  
فالالضيون األصليون طالبوا احلكومة الربيطانية باحلفاظ على وظائفهم . دخول املنافسني اجلدد األكثر كفاءة

لكن بدال من ذلك ، أرسل الربملان قوات لقمع أعمال الشغب الذي .إنتشار تكنولوجيا النسيج اجلديدةبتقييد 
حاول جتار التجزئة يف الواليات املتحدة إستخدام نظام  بشكل مماثل ، يف السنوات األخرية. أحدثها الالضيون

مع ذلك ، تؤدي تكاليف مثل هذه القيود على . من دخول أسواقها Walmantاألراضي احمللية لوقف دخول 
 يف أوروبا ، أين قيود الدخول جد صارمة مقارنة مع الواليات. الدخول إىل اخلفض من وترية التقدم التكنولوجي

كنتيجة لذلك، منو . Walmantمل يظهر فيها جتار التجزئة العمالقة مثل ن تلك اإلقتصاديات املتحدة ، فإ
  . إنتاجية جتارة التجزئة الزالت منخفضة
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. حول كيفية عمل اإلقتصاديات الرأمسالية عمال متميزا مهما للتاريخ اإلقتصادي Schumpeterنظرة تعترب   
فأحد خطوط نظرية . عمال املؤخرة يف نظرية النمو اإلقتصاديهذه النظرة بعض األأهلمت أكثر من ذلك ، 

عن طريق  Schumpeterبنيت على أسس فكرة  Aghion and Howittالنمو الداخلي املطورة من قبل 
ا عملية إبتكار    .مقاوليت و عملية التدمري اخلالقمنذجة التقدم التكنولوجي على أ

  خاتمة .6.3 
دامة النمو يف نصيب الفرد من الدخل هو إكتشاف األفكار اجلديدة و اليت تؤدي يبدو أن احملرك الرئيسي إل   

و ألن األفكار تتميز خباصية عدم التنافس عليها، فإنه ليس نصيب . إىل رفع إمجايل خمزون املعرفة يف اإلقتصاد
ن املعرفة إىل إستدامة خمزو و عليه ، يؤدي اإلرتفاع يف . الفرد من األفكار هو املهم بل إمجايل خمزون األفكار

هذا هو الدرس الذي ميكن إستخالصه من منوذج . اإلقتصادي للبلدان اليت تصل إىل تلك املعرفةالنمو 
Romer.  

. يؤدي إىل ظهور نظرية كاملة لألداء اإلقتصادي على املدى الطويل Romerو  Solowتوحيد منوذجي    
 خمزون املعرفة سيستحوذ على اإلجتاه العام يف نصيب الفرد من خالل هذا النموذج املوحد ، يتبني أن النمو يف

تسمح لنا بفهم اإلختالفات املستمرة  Solowأما الديناميكية اإلنتقالية املرتبطة بنموذج . من الناتج عرب الزمن
  .يف معدالت النمو عرب عقود عديدة

مستداما يف نصيب الفرد من الدخل  فعلى سبيل املثال ، شهدت الواليات املتحدة و كوريا اجلنوبية منوا  
لكن كوريا اجلنوبية منت أسرع من الواليات املتحدة . يقودها يف جزء كبري منها الزيادة يف خمزون املعرفة العاملية 

ا إىل التحول حنو مسار منو متوازن  خالل العقود األربعة املاضية بسبب التغريات اهليكلية يف اإلقتصاد ، أدى 
كانت متثل نسبة نصيب الفرد من الدخل يف كوريا إىل الواليات   1950فبينما يف عام . دجديد بشكل حا

و اليت تعتمد على (  % 80، أصبحت النسبة اآلن حوايل  % 15إىل  10املتحدة يف احلالة املستقرة حوايل 
الكوري منوا سريعا و عليه ، حقق اإلقتصاد ) . معدل اإلستثمار ، مستوى اإلنتاجية ، من بني األمور األخرى 

  .خالل العقود األربعة املاضية كلما إنتقل من نسبة دخله اإلبتدائي املنخفض إىل نسبته العالية احلالية
كان نصيب الفرد من الناتج ميثل   الستينات،ففي أوائل . على نقيض ذلك ، تعترب قصة نيجرييا متناقضة متاما  

تشوها مستقرا حىت أنه مع ذلك ، عاش اإلقتصاد النيجريي  .املتحدةمن مستواه يف الواليات  % 10حوايل 
فقط من مستواه يف الواليات املتحدة و  % 3أصبح نصيب الفرد من الناتج فيها يعادل  2000حبلول عام 

و  هائلة،نصف قرن من خسارة منافع النمو بصدق فرصة ضائعة ميثل . 1950تقريبا بنفس مستواه يف عام 
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يف حني تضاعف  أضعاف، 3 تزايدا بـ هدت فيها مستويات املعيشة يف الواليات املتحدةهي نفس الفرتة اليت ش
  .مرة يف كوريا اجلنوبية 12
أن هذه املأساة تستمد وجودها من إخنفاض معدل اإلستثمار يف رأس املال املادي و  Solowيوحي منوذج    

ميكن هلذا اجلزء املنخفض يف اإلنتاجية أن يتأتى  و.إخنفاض يف اإلنتاجية على األقل بالنسبة لبقية بلدان العامل
من التغري يف درجة اليت ميكن للنجريين الوصول إىل خمزون العاملي لألفكار ، و هي الفكرة اليت يقرتحها منوذج 

Romer  .   
بالضبط ما الذي يسبب تلك التغريات يف كوريا اجلنوبية و نيجرييا هو موضوع حساس ال ميكن لنموذج    
املدى الذي يتم فيه محاية  –هنا ميكن القول أن أحد تلك األسباب هي نوعية املؤسسات .مو احلديث عنهالن

ا تلعب دورا  –إبرام العقود و نظام القانون  امللكية،احلقوق  ففي حالة غياب تلك املؤسسات ، .حامسايبدو أ
نولوجيا اليت عادة ما تتم عرب التجارة كما أن نقل التك.لن يكون لدى الشركات حافز لإلستثمار يف اإلقتصاد

يف الوقت نفسه ، التحسينات يف ). يف حالة توفرها( الدولية و اإلستثمارات األجنبية ميكن أن تساهم إجيابيا 
و الذي يعتربه و اإلنتاجية الكلية للعوامل تلك املؤسسات ميكن أن يساعد يف رفع مستويات اإلستثمار 

  .عناصر هامة لتسريع النمو اإلقتصادي Solow- Romerالنموذج املوحد لـ 
أساسا رئيسيا لفهم ملاذا هناك بلدان جد غنية عن  Solow- Romerأخريا يوفر اإلطار النظري لنموذج     

ا ال تستطيع اإلجابة على األسئلة النهائية . غريها ، و ملاذا تنمو اإلقتصاديات بسرعة عرب الزمن  : إال أ
اليت تبقى  TFPملاذا تشهد البلدان معدالت خمتلفة من اإلستثمار و مستويات خمتلفة من  األسئلة املتعلقة بـ

  .بدون جواب عند هذا املستوى
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  ملخص الفصل 
بتقسيم العامل إىل أفكار و  Romerيقوم  عمل،العامل إىل رأس مال و  Solowيف الوقت الذي يقسم فيه  .1

 .ضروري لفهم حمرك النمو يربهن هذا التمييز على أنه أمر. أشياء
ا األشياء بطرق خمتلفة و هي غري متنافس  .2 متثل األفكار خمتلف التصاميم و التعليمات اليت تستخدم 

ا ليست نادرة بنفس الطريقة اليت تتعامل معها األشياء: عليها  أي أنه ميكن إستخدامها من قبل . أي أ
 .إىل إخنفاض إستخدام شخص آخرعدد من األشخاص يف نفس الوقت بدون أن يؤدي ذلك 

كما ان . ائد احلجم لألفكار و األشياء معاتعين عدم التنافس على األفكار أن اإلقتصاد يتميز بتزايد عو  .3
 .و هذا يعكس تزايد عوائد احلجم) إجياد أفكار جديدة ( هناك تكاليف ثابتة مرتبطة بالقيام باألحباث 

. لن تؤدي إىل األفضل لكل العوامل املمكنةAdam Smith لـ تزايد عوائد احلجم يعين أن اليد اخلفية  .4
فإذا .فالسعر ينبغي أن يكون أعلى من التكلفة احلدية حىت يسمح للشركات بتغطية تكاليف األحباث

ا لن تكون قادرة على تغطية التكلفة الكبرية  أرادت شركة الصيدلة تغيري التكلفة احلدية ألدويتها ، فإ
 . املقام األولإلخرتاع األدوية يف

بسبب أن رأس املال يتجه حنو تناقص عوائد  Solowالنمو سيتوقف على املدى الطويل يف منوذج   .5
 .ستمنع تناقص عوائد احلجم و ستسمح بإدامة النمو األفكار،لكن بسبب عدم التنافس على . احلجم

فنمو املعرفة . ادي يؤدي إىل ظهور نظرية جديدة للنمو اإلقتص Romerو  Solowدمج كل من منوذج  .6
أو  –أما اإلختالفات يف معدالت النمو . العاملية تسمح بتفسري اإلجتاه املتصاعد يف الدخول عرب العامل 

 . من هذا اإلجتاه العاملي فيمكن إرجاعه إىل مبدأ الديناميكية اإلنتقالية –منو البلدان أسرع  أو أدىن 
  المصطلحات الرئيسية 

  تزايد عوائد احلجم           األشياء مقابل األفكار             إقتصاديات األفكار       التنافس عدم       Romer منوذج
   مبدأ الديناميكية اإلنتقالية               مسار النمو املتوازن                  تأثريات النمو    تأثريات املستوى    املنافسة اإلحتكارية 

  التدمري اخلالق
  مراجعةأسئلة لل

كيف هي األفكار خمتلفة عن األشياء ؟ أعط أمثلة على  .1
  .ذلك 

ما هو مبدأ الديناميكية اإلنتقالية يف النموذج املوحد لـ . 4
Solow-Romer ؟  

ما هي خاصية عدم التنافس على األفكار ، و كيف تؤدي  .2
  إىل تزايد عوائد احلجم ؟

منوذج  ملاذا النمو يف النموذج املوحد أسرع من النمو يف.5
Romer  ؟  

، ملاذا النمو أصبح مستداما ؟ و ملاذا  Romerيف منوذج .3
  ينطلق من حالته املستقرة منذ البداية ؟  Romerإقتصاد 
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  تمارين للحل
: إلقتصاد ما كاآليت Romerليكن لدينا معلمات املعطاة يف منوذج  .1

3000/1z،06.0،1000L،1000 A 

 أوجد معدل النمو يف نصيب الفرد من الناتج يف هذا اإلقتصاد ؟  -
ما هو املستوى اإلبتدائي لنصيب الفرد من الناتج ؟ و مستوى نصيب  -

 عام ؟ 100الفرد من الناتج بعد 
: لنفرتض اآلن حدوث تغري واحد من هذه املعلمات عرب الزمن  -

 ، تضاعف حصة األحباث  0Aملعرفة اإلبتدائي تضاعف خمزون ا
. L، و تضاعف عدد السكان  zتضاعف إنتاجية األحباث 

 كيف تصبح القيم  يف السؤالني السابقني يف كل حالة ؟
املعلمات يف السؤال السابق ؟ ما هو أفضل تغري يف  رأيك،حسب  -

  .إشرح إجابتك 

– Solowليكن لدينا دالة إنتاج معطاة وفقا للنموذج املوحد لـ . 3

Romer كاآليت :  
4/34/1

ytt
LKAY tt   

مسار النمو املتوازن      عرب عن معدل منو نصيب الفرد من الناتج خالل -
هذا شته يف و إشرح كيف ختتلف النتيجة عن النموذج الذي مت مناق

 الفصل ؟
عرب عن مستوى نصيب الفرد من الناتج خالل مسار النمو املتوازن ،  -

هذا و إشرح كيف ختتلف النتيجة عن النموذج الذي مت مناقشته يف 
  الفصل ؟

   :Romerليكن لدينا مجلة املعادالت التالية وفقا لنموذج  .2
ytt LAY

t

2/1                              

attt LAzA  1  
atyt LLL   

LLat   
: املبني يف الفصل  Romerالحظ أن هناك إختالفا وحيدا مقارنة بنموذج 

و بالتايل . يف دالة إنتاج السلعة اإلستهالكية  Aإستبدلنا أس فوق املتغري 
  .ناقص الناتج احلدي لألفكار يف هذا القطاعيوجد هناك ت

 قدم التفسري اإلقتصادي لكل معادلة ؟ -
 ما هو معدل النمو املعرفة يف هذا اإلقتصاد ؟ -
  ما هو معدل منو نصيب الفرد من الناتج يف هذا القطاع ؟ -
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  رابع الالفصل 

    مع تراكم رأس المال البشري Lucasنموذج 
  

   مقدمة.1.4
يف عدم قدرته على تفسري النتائج املالحظة يف العامل كإستمرارية توليد  Solowإجتاه آخر إنتقد نتائج منوذج    

من الدخل  يربط التزايد يف معدالت منو نصيب الفرد  Solowفالواضح أن منوذج .النمو على املدى الطويل 
إىل التقدم التكنولوجي لكن املتأيت من خارج النموذج ، و الذي يبدو أنه غري مرضي يف حماولة فهمنا للقوى 

أو منو ( و يبدو كما سبق اإلشارة إليه ، أن منو التقدم التكنولوجي . اإلقتصادية وراء توليد تقدم تكنولوجي
TFP ( يشمل على أنشطة البحث و التطوير ) منوذجRomer  ( ، التعلم ، التعليم ، التدريب أثناء العمل

هنا جيب إجياد منوذج للنمو اإلقتصادي . و كل هذه األنشطة حتدث إستجابة للبيئة اإلقتصادية...باملمارسة
إىل كمية إنفاق املوارد العمومية على التعليم  TFPكيف تستجيب : قادر على اإلجابة على األسئلة التالية 

بالدعم يف أنشطة البحث و التطوير ؟ هل يؤدي تدخل احلكومة إىل تعزيز  TFPيتأثر منو العمومي ؟ كيف 
   .النمو اإلقتصادي ؟

ال ميكنه اإلجابة على هذه األسئلة، فإنه ميكننا اللجوء إىل مناذج النمو الداخلي اليت  Solowو ألن منوذج   
، منوذج النمو الداخلي الذي Romerوذج على غرار من. ميكنها تفسري معدالت النمو على املدى الطويل

من جامعة  Robert Lucasسنحاول التطرق إليه يف هذا الفصل هو النموذج املبسط املطور من قبل 
Chicago  ) يف منوذجه ، يعمل املستهلك على ختصيص ).1995احلائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد عام

و الذي يعرف على أنه  Human Capitalكم رأس املال البشري وقته بني متوين العمل إلنتاج الناتج و بني ترا 
فكلما وجد مستوى أعلى من رأس املال ". خمزون تراكم املهارات و التعليم لعامل ما عند كل نقطة زمنية "

و بالتايل ، وجود مستوى مرتفع من رأس املال . البشري كلما أنتج أكثر و كلما أنتج رأس مال بشري جديد
  .أن اإلقتصاد سينمو مبعدل أسرع البشري يعين
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الواقع، عند أي نقطة زمنية يتم تشغيل بعض العمال إلنتاج السلع و اخلدمات، و البعض اآلخر يف    
و بالتايل . رجني يف عنصر العملخيصصون وقتهم يف املدارس، و البعض اآلخر عاطلون عن العمل أو ليسوا مد

طة باألشخاص البالغني سن العمل و الذين هم يف املدارس ، طاملا مرتب" تكلفة فرصة إجتماعية " يوجد هناك 
م يقوم األفراد برتاكم  على ذلك ، نتيجة إكتساب التعليم. يف املصنع إلنتاج السلع و اخلدمات التواجد بإمكا
رب بالتايل وجود يد عاملة ذات مهارات أكرب يف املستقبل يسمح بإنتاج أكو ) رأس املال البشري(املهارات 

م إىل اآلخرين ، و سيؤدي أيضا ، . حجم للناتج يف املستقبل وجود عدد سكان عايل املهارات إىل نشر مهارا
  . بالتايل يكون تراكم رأس املال البشري أكثر فعالية و يف مستوى أعلى

عدات ، طاملا أنه مثلها مثل اإلستثمار يف اآلالت و امل" إستثمارا " و عليه ، ميكن إعتبار رأس املال البشري    
ا مع ذلك ، هناك إعتقاد وجيه للتفكري أن اإلستثمار . يوجد هناك تكاليف عالية و أرباح مستقبلية مرتبطة 

رتبطة اإلختالفات املفيمكن احلديث عن .ن اإلستثمار يف رأس املال البشرييف رأس املال املادي خمتلف ع
، فإن اإلستثمار يف رأس املال البشري  –شكل آالت و معدات جتسد اإلستثمارات املادية يف  –بالرتكيبة مثال 

للنمو يشري إىل وجود تناقص عوائد احلجم  Solowإىل جانب ذلك ، الحظ أن منوذج .تتجسد يف األشخاص
ود حد للمعرفة املرتبط برأس املال املادي ، إال أن تراكم رأس املال البشري خيتلف متاما عنه من منطلق عدم وج

كما سبق اإلشارة إليه، يرى   .ميكن لألشخاص املنتجني الرفع يف املعرفة و املهارات ية اليتكيفللأو البشرية 
Romer أن إكتساب شخص ما هذا يعين . هو عدم التنافس عليها أن أحد اخلصائص املميزة للمعرفة ،

نافس املت) اءاألشي( على عكس السلع . للمعرفة ال تنقص من قدرة شخص آخر من احلصول على املعرفة
، طاملا أن إكتساب املعدات و اآلالت من قبل شركة ما لإلستخدام لن يسمح عليها كرأس مال املادي مثال 

و عليه ، يبدو أن ربط تناقص عوائد احلجم . لشركة أخرى حبيازة نفس تلك املعدات و اآلالت يف نفس الوقت
وجود تناقص احلجم املرتبط بتلك اإلستثمارات  و على هذا األساس ، عدم. املال البشري غري منطقي  برأس

يؤدي إىل توليد منو غري حمدود يف اإلقتصاد ، و بالطبع دون احلاجة إىل إفرتاض وجود قوى خارجية دافعة 
   .للنمو اإلقتصادي

   عرض النموذج. 2.4
(  البشري لدينا مستهلك ما يبدأ يف الوقت الراهن بوحدات من رأس املال الداخلي،يف منوذج النمو  

(  ةبني العمل و تراكم املعرف) وقته( يف كل فرتة زمنية، يقوم املستهلك بتخصيص وحدات زمنية . )SHليكن
، فإن عدد الوحدات و عليه.املخصص للعمل يف كل فرتة يشري إىل جزء من الوقتuليكن). رأس املال البشري

الذي يعين أن عدد وحدات العمل الذي يوفرها املستهلك بكفاءة ،و SuHاملخصصة للعمل هي الفعلية للعمل
ال البشري اليت هي حاصل ضرب عدد الوحدات الزمنية اليت ينفقها املستهلك على العمل يف كمية رأس امل
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) املستهلك ( قياس إلنتاجية العاملهنا ميكن القول أن كمية رأس املال البشري يعترب كم.حيوزها املستهلك
. wعند كل وحدة فعلية للعمل املقدم، حيصل املستهلك على أجر حقيقي حايل. الزمنية عندما يكون يعمل

   : و عليه فإن قيد ميزانية املستهلك يف الفرتة احلالية هوسيط، نفرتض أن املستهلك ال يدخر للتب
)1(                                              stt HuwC ..  

وطاملا أن املستهلك ال يدخر ، فإنه ميكنه مفاضلة . ك يساوي األجر اإلمجايل للمستهلكأي أن اإلستهال    
دات من هي عدد وحuو ألن. اإلستهالك احلايل باإلستهالك املستقبلي عن طريق تراكم رأس املال البشري

، فإن الباقي الزمن املستخدمة للعمل u1تستخدم لرتاكم رأس املال البشري، أو تلقي التعليم .  
  : تعطى دالة تراكم رأس املال البشري كاآليت   

)2(                                       s
t

s
t HubH .1.1   

sحيث  
tH 1 املستقبل،تطور خمزون رأس املال البشري يف تشري إىلbقيس سرعة تراكم رأس املال معلمة ت

ارات كلما كان مستوى املهالتعليم أسهل  كان تراكم املهارات و هذه املعادلة أنه كلما  شري ت). 0b(البشري
  ).  تمعو ا(و التعليم أعلى لدى الفرد 

ال حيتوي النموذج ( جانب آخر، يوجد شركة تنتج الناتج بإستخدام عدد وحدات فعلية من العمل فقط من 
  : تعطى دالة اإلنتاج كاآليت ). على رأس املال املادي للتبسيط

)3(                                    d
tt HuzY ..  

 Inputهو املدخل  .dHuهو الناتج احلدي لعدد الوحدات الفعلية للعمل و0zاحلايل،الناتج Yحيث 
هو الطلب على الوحدات الفعلية .dHuهذا يعين أن. احلايل لعدد الوحدات الفعلية من العمل يف اإلنتاج 

ألنه يوجد مدخل بثبات عوائد احلجم  )3(رب عنها يف املعادلة دالة اإلنتاج املعتتميز  .للعمل من قبل الشركة
. بنفس النسبةحيث يؤدي زيادة كمية الوحدات الفعلية للعمل إىل زيادة الناتج ، ).dHu(واحد يف اإلنتاج 

 % 1زيادة يف الناتج احلدي بـ يؤدي إىل  % 1بـ.dHuزيادة عدد وحدات الفعلية للعملفعلى سبيل املثال،
  .أيضا
  :باحها احلالية ، حيث يعطى كاآليتلتعظيم أر  .dHuتوظف الشركة كمية من الوحدات الفعلية   

d
tt HuwY ..  

  :جند  )3(ة بإستبدال مبا يساويها من املعادل. و اليت متثل الكمية املنتجة ناقصا األجر احلقيقي املدفوع للعمل
)4(                                  ddd

t tt HuwzHuwHuz .....   
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0wzإذا كان   تصبح سالبة إذا وظفت الشركة وحدات إجيابية فعلية من  )4(، فإن األرباح يف املعادلة
.0و عليه تعظم الشركة أرباحها يف حالة. العمل dHu.0أما إذا كانwz فإن األرباح هي،wz  

ائية من العمال لتعظيم األرباح . لكل وحدة فعلية موظفة ، و بالتايل تعمل الشركة على توظيف جمموعة ال 
0أما إذا كان  wz ص أن منحىن نستخل. فإن ربح الشركة يساوي الصفر لكل كمية من العمالة املوظفة
ائية "وحدات الفعلية للعمال تصبح ذو  الطلب على 0عندما يصبح " مرونة ال wz . الشكل يظهر

عندما يكون مماثال و الذي ميثل حالة خاصة  للعمل،أن منحىن طلب الشركة على الوحدات الفعلية . 1.4
و  .ثابتا zعطى الناتج احلدي لوحدات الفعلية للعملهنا، ي. ملنحىن الناتج احلدي للوحدات الفعلية للعمل

و العرض دائما حيدث  بالتايل مهما يكن منحىن عرض للوحدات الفعلية للعمل، فإن تقاطع منحين الطلب
wzعند  .   

  .محدد األجر الحقيقي التوازني في نموذج النمو الداخلي .1.4 الشكل

  
هذا يعين أن . دائما للناتج احلدي ية للعمل من األجر احلقيقي مساويبالتايل، نصيب الوحدة الفعلو     

نصيب ساعات العمل من األجر احلقيقي يساوي إىل نصيب ساعات العامل من الناتج احلدي 
dd HzHw .. طرديا مع كمية رأس املال  ، و بالتايل ، نستنتج أن الناتج احلدي أو األجر احلقيقي تتناسب

  . البشري للمستهلك 
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  النمو المتوازن 
zwو ألنيف حالة التوازن،       فإن عرض الوحدات الفعلية للعمل يساوي إىل الطلب أي
ds HuHu ..   و عليهHHH ds و بالتايل يصبح قيد املستهلك ، :  
)5(                                        tt HuwC ..  

  و   
)6(                                  tt HubH .1.1   

رأس املال البشري املستقبلي بداللة رأس املال البشري احلايل، و ميكن إظهار العالقة يف  )6(حتدد املعادلة   
هو 1tHو يبدو أن ميل خط. 2.4الشكل   tHub .1.  و إذا كان ،  11. ub  فإن ،tt HH 1  و

ينمو رأس املال  عليه،و  .بالتايل يكون رأس املال البشري يف املستقبل دائما أكرب من رأس املال البشري احلايل
   . البشري عرب الزمن بدون حد

    .س المال البشري في نموذج النمو الداخليتراكم رأ .2.4 الشكل

  
  :، يصبح معدل منو رأس املال البشري مساويا إىل)6(من املعادلة 

)7(                             11.11   ub
H
Hg

t

t
H  

أو bإما بإرتفاع ما هو مهم هو أن معدل منو رأس املال البشري يرتفع. و هو معدل منو ثابت عرب الزمن
أو ) أو السرعة اليت يتم فيها تراكم رأس املال البشري(حيدد كفاءة تراكم رأس املال bأنحظ ال. uإخنفاض

و بالتايل، يتوقع النموذج أن البلدان بنظام تعليمي أكثر كفاءة . ميكن تفسريها بكفاءة القطاع التعليمي
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، فإن املزيد من الوقت املخصص لرتاكم uأما إذا إخنفض. عدالت مرتفعة من منو رأس املال البشريسيشهد م
  .، يؤدي إىل زيادة معدل منو رأس املال البشريعلى حساب إنتاج السلع و اخلدمات  رأس املال البشري

  :يل ، ميكن حتديد معدل منو اإلستهالك على املدى الطو اآلن    

)8(                              1
..

..1 11  

t

t

t

t
c Huz

Huz
C
Cg  

                                        11.11   ub
H
H

t

t  
و  )3(أكثر من ذلك ، من املعادلة . و عليه يساوي معدل منو اإلستهالك إىل معدل منو رأس املال البشري  
)5(YC ل من الناتج و اإلستهالك و رأس املال البشري بنفس املعدل و هو و عليه ينمو ك  11.  ub 

، و طاملا أن النمو ال يعرف إخنفاضا عرب الزمن ،  Romerمثل منوذج  هالحظ أن –مسار النمو املتوازن يف 
  .ن هذا اإلقتصاد يعيش يف حالته املستقرة منذ البدايةإف

وجود ( جي مل ينمو بسبب أي قوى خارجية ، و ال يوجد هناك أي منو سكاين هذا اإلقتصاد النموذ   
لكن النمو حيدث بسبب القوى الداخلية، . )ثابتنيzوb(و ال تتغري دالة اإلنتاج عرب الزمن ) مستهلك واحد 
وعليه ، العامل الرئيسي الذي يؤدي إىل منو غري حمدود يف هذا النموذج هو أن دالة  .uوbو اليت حتدد بـ

ال تظهر تناقصا لعوائد احلجم يف رأس املال البشري ، هذا يعين أن دالة  )3(اإلنتاج املعطاة وفقا للمعادلة 
اتج يتزايد بنفس نسبة تزايد رأس املال اإلنتاج تتميز بثبات عوائد احلجم يف رأس املال البشري بسبب أن الن

 % 10فإن الناتج سيزيد بـ  % 10فعلى سبيل املثال، إذا زاد رأس املال البشري بـ . معطاةuالبشري ، بـقيمة
، النمو حمدود بسبب تناقص عوائد احلجم الذي مييز الناتج احلدي لرأس املال Solowيف منوذج . أيضا

لكن الناتج احلدي لرأس املال البشري ال يتناقص مع تزايد إستخدام كميات رأس املال البشري يف .املادي
اإلنتاج ، أي أن الناتج احلدي لرأس املال البشري ال يتناقص مع زيادة رأس املال البشري بسبب أن املهارات و 

يمية و املهارات اإلضافية ال ختفض من مما يعين أن الوحدات التعل: املعرفة تتميز خباصية عدم التنافس عليها 
  .قيمة الوحدة اإلضافية للناتج و الذي يتم احلصول عليه عن طريق حيازة املزيد من التعليم و املهارات
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   السياسة اإلقتصادية و النمو. 3.4
ناتج الكلي و يشري هذا النموذج للنمو الداخلي أن السياسات احلكومية ميكنها التأثري على معدالت منو ال   

اإلستهالك ، بسبب أن معدل للنمو املشرتك لرأس املال البشري و اإلستهالك و الناتج خالل مسار النمو 
لذلك، من املفيد التفكري يف كيفية تأثري السياسة احلكومية على تلك . uوbاملتوازن يعتمد على معلمات

ميثل كفاءة إنتاج تراكم رأس املال البشري ،فإنه ميكن التأثري عليها من قبل  bفطاملا أن). uو b(املعلمات 
فعلى سبيل املثال، ميكن حتقيق ذلك عن . السياسات احلكومية من خالل إنشاء نظام تعليمي أكثر كفاءة

ما . ق العديد من احلوافز لرفع أداء النظام املدرسي، أو من املمكن املزج بني التعليم العمومي واخلاصطريق تطبي
ال ميكننا يف هذا املقام حتديده إال بنمذجة النظام bينبغي بالضبط على احلكومات إتباعه للرفع من قيمة

م مع ذلك ، من الواضح أنه ميكن للحك. التعليمي ومات التأثري على كفاءة التعليم ، و السياسيون يبدو أ
  .يؤمنون بذلك أيضا

فعلى . uو ميكن للسياسات احلكومية أيضا أن تغري من معدل النمو اإلقتصادي عن طريق تغيري من قيمة  
. أو مساعدات لقطاع التعليمميكن ذلك عن طريق تقدمي العديد من احلوافز على شكل ضرائب  املثال،سبيل 

فإذا قامت احلكومة بدعم قطاع التعليم ، فإن تلك السياسة ستؤدي إىل تراكم أكثر لرأس املال البشري ، مما 
و الناتج احلايل ، لكنه ) الوقت املخصص للعمل على إنتاج السلع و اخلدمات( uسيؤدي إىل إخنفاض قيمة

   .من معدل منو و مستوى اإلستهالك و الناتج يف املستقبل يف املقابل سريفع
و بالتايل رفع معدل منو اإلستهالك و .bأو الرفع من قيمة  uلنفرتض أن احلكومة قادرة على خفض قيمة   

نا طرح تساؤل مهم كيف ستتغري ، ينبغي عليجابة على هذا السؤال هل ستكون فكرة جيدة ؟ لإل. الناتج
إىل زيادة يف معدل منو اإلستهالك uرفاهية املستهلك نتيجة لذلك ؟ بطبيعة احلال ، سيؤدي إخنفاض

  11.  ub ، لكن سيكون هناك تأثري آخر يتمثل يف إخنفاض مستوى اإلستهالك احلايلtt HuzC ..  ،
لكن مع ذلك ، و ألن معدل منو . فإن اإلستهالك ينخفض أيضا uي الفرتة اليت تلي إخنفاض قيمة فف

اإلستهالك ثابت عند   11.  ub يف مسار النمو املتوازن ، فإن ميل خط اإلستهالك هو نفسه معدل النمو
و بالتايل ، هناك مفاضلة بني مستويات اإلستهالك احلايل و . uمما يعين أن ميل اإلستهالك يتزايد مع تناقص

ينخفض مستوى اإلستهالك احلايل لكن معدل منو اإلستهالك يرتفع ، مما جيعل : uاملستقبلي عندما ينخفض
  . املرتفع  uمستوى اإلستهالك املستقبلي أعلى مما كان عليه مع مستوى 

ففي الشكل يصبح اإلستهالك منخفضا مبجرد تغيري . 3.4يتم متثيل مسار حتول اإلستهالك يف الشكل    
  . يصبح اإلستهالك أكرب مما كان عليهTبعد الفرتة. Tحىت الفرتةuقيمة
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   .على مسار اإلستهالك u تأثير إنخفاض قيمة. 3.4 الشكل

  
ال بد من اإلشارة إىل أنه ليس من الواضح إذا سيفضل املستهلك مسار اإلستهالك اجلديد مع معدل مرتفع    

كلفة يف الواقع ، هناك ت.لإلستهالك ، حىت و إن أدى ذلك إىل رفع من مستوى اإلستهالك على املدى الطويل
جراء رفع معدل النمو و اليت تتمثل يف التضحية بوحدات من اإلستهالك احلايل ، أي مسار لإلستهالك 

لتفضيالت أن جتعل املستهلك غري صبور يمكن لف.سيفضله املستهلك يعتمد على مدى الصرب الذي يتحلى به
بشكل بديل ، ميكن أن  .منخفضإستهالك مما جيعله يتجه حنو تفضيل مسار اإلستهالك اإلبتدائي مبعدل منو 

إذن ، . جند مستهلكا صبورا جدا يتجه حنو تفضيل مسار اإلستهالك اجلديد مع معدل منو مرتفع لإلستهالك
عن  -uالنتيجة املستخلصة هي أنه إذا أرادت احلكومة الرفع من معدل النمو عن طريق اخلفض من قيمة

ا -طريق دعم قطاع التعليم    .فإنه قد ال يكون مرغوب فيه بسبب التكاليف القصرية اآلجل املرتبطة 
معلمة التحكم  -bاآلن ماذا إذا أرادت احلكومة رفع من معدل منو اإلستهالك عن طريق الزيادة يف قيمة    

التكاليف قصرية اآلجل املرتتبة عن يف هذه احلالة ، ال يشرح هذا النموذج .يف كفاءة تراكم رأس املال البشري
ttطاملا أن اإلستهالك احلايل،bتزايد معدل منو اإلستهالك نتيجة تزايد قيمة HuzC .. ال يعتمد يف الفرتة

من خالل سياسة تعليمية ، على bلكن مع ذلك ،إذا أرادت احلكومة الرفع من قيمة.bاألوىل على قيمة
لنفرتض أن احلكومة تعمل على . بعض تكاليف املوارد احلقيقيةسبيل املثال ، هذا من شأنه أن ينطوي على 

بشكل واضح، . جعل قطاع التعليم العمومي أكثر كفاءة من خالل زيادة الرقابة على أداء املعلمني و الطالب
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ج بداللة إخنفاض ميكن متثيل هذه التكلفة يف هذا النموذ . تكلفة بداللة زمن العمل) راقبةامل( ميثل هذا اإلجراء 
و . طة املراقبة احلكوميةطاملا أن العمالة حتولت من إنتاج السلع و اخلدمات حنو أنشمستوى اإلستهالك ، 

ا ستؤدي إىل إخنفاض إىل زيادة مع) بشكل غري مباشر(b، أدى تزايد قيمةبالتايل  دل منو اإلستهالك ، إال أ
، تبدو العالقة املوجودة بني مسار و بالتايل . uيف مستوى اإلستهالك احلايل بنفس تأثريات إخنفاض قيمة

و .3.4املقدم يف الشكل مشابه للنمط مسار اإلستهالك احلايل و bاإلستهالك اجلديد بعد الرفع من قيمة
، فإنه ليس من الواضح إذا ما إختار املستهلك املفاضلة بني مستوى اإلستهالك بنفس احلالة عندما ينخفض 

احلايل و املستقبلي عندما يكون معدل منو اإلستهالك مرتفعا بسبب تلك التكاليف قصرية اآلجل املتمثلة يف 
   .فقدان وحدات حالية من اإلستهالك

   Lucas تقارب في نموذجال. 4.4
ة  Solowيف منوذج     متماثلة يف معلمات النموذج مثل مستويات ( للنمو ، مع منو خارجي و بلدان متشا

ا على املدى الطويل ستتقارب ) اإلستثمار ، بإستثناء الكميات اإلبتدائية لنصيب العامل من رأس املال ، فإ
كما الحظنا سابقا ، تتوافق توقعات منوذج . رأس املال على نفس مستوى و معدل منو نصيب العامل من

Solow  مع البيانات املتعلقة بتطور نصيب الفرد من الدخل للبلدان الغنية يف العامل ، لكن ليس مع البلدان
  .الفقرية

، علينا  Solowو لتفسري التفاوت بني البلدان الفقرية ، و التفاوت بني البلدان الغنية و الفقرية ، مع منوذج    
أن نستنجد لتفسري اإلختالفات الكبرية احلاصلة بني البلدان لشيء ما خارجي يف منوذج النمو، و الذي ميكن 

  .TFPأن يكون التقدم التكنولوجي أو 
ال حيدث هناك تقارب حىت و  - Romerعلى نفس شاكلة منوذج  –للنمو الداخلي  Lucasأما يف منوذج    

. وجودة يف خمزون رأس املال البشري كل اخلصائص بإستثناء اإلختالفات األولية املإن كانت البلدان تتشابه يف
و . يتساوى اإلستهالك مع الدخل مع وجود مستهلك واحد Lucas ذجلرؤية ذلك ، الحظ أنه من خالل منو 

، وفقا لذلك ).عدم وجود منو سكاين(ستهلك من الدخل مع الدخل الكلي يتساوى نصيب امل بالتايل،
ttيعطى كاآليتستهالك احلايل اإل HuzC .. و بالتايل ينمو معدل اإلستهالك مبعدل ثابت ،  11.  ub. 

  . و عليه ميثل اإلستهالك خبط مستقيم ذو ميل مساوي ملعدل النمو
ة بني إنتاج السلع  اآلن نفرتض وجود بلدين ميتلكان نفس دالة اإلنتاج و خيصصان قوة العمل بنفس الطريق  

لكن مع ذلك ، لنفرتض أن البلدين خيتلفان .هي نفسهاu، وz،bهذا يعين أن.و تراكم رأس املال البشري
ليكن -أس املال البشري فالبلد الغين ميلك مستوى إبتدائي مرتفع من ر : يف خمزون رأس املال البشري اإلبتدائي 
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rH-  ليكن  –و البلد الفقري ميتلك خمزونا إبتدائيا منخفضاpH- ين عين أن اإلستهالك يف البلد الغ، مما ي
rtأوليا هو HuzC ..و الذي هو أكرب من مستوى اإلستهالك األويل للبلد الفقريpt HuzC ...  ،اآلن

ان لكال uوbبسبب أن قيم فإن معدل منو اإلستهالك  ، البلدينمتشا  11.  ub بالنسبة هو نفسه
ختالفات و ألن هناك إ. 4.4و اإلستهالك يف البلد الغين و الفقري ممثل يف الشكل منو عليه ، مسار .للبلدين

ال حيدث هناك تقارب بني البلدين و تستمر ه فإنجوهرية أولية يف خمزون رأس املال البشري بني البلدين ،
   .اإلختالفات يف مستويات اإلستهالك و الدخل بني البلدان الغنية و الفقرية لألبد

 .Lucas ال يوجد تقارب في نموذج. 4.4 الشكل

  
بشأن التقارب مع احلقائق املالحظة يف العامل ؟ يبدو أن النموذج  Lucasكيف ميكننا توفيق توقعات منوذج    

يتفق مع حقيقة وجود إختالفات مستمرة يف نصيب الفرد من الدخل بني البلدان الفقرية ، و اإلختالفات 
وذج لكن مع ذلك، يبدو أن النم. املستمرة يف نصيب الفرد من الدخل بني البلدان الغنية و الفقرية يف العامل

رمبا ميكننا تفسري هذه . يتعارض مع حقيقة أن نصيب الفرد من الدخل يتقارب بني البلدان الغنية يف العامل
النتيجة أن يف مناطق يف العامل أين أصبح تنقل قوى العمالة و رأس املال أمرا سهال، يوجد هناك تأثريات 

و توجد تأثريات خارجية لرأس املال . )Lucas )1988خارجية هامة لرأس املال البشري كما أشار إليها 
ل البشري يف بلدان أخرى  البشري عند اإلتصال مبستويات مرتفعة لرأس املال البشري مما جيعل مستوى رأس املا

و مهامات  و ميكن لوجود تأثريات خارجية لرأس املال البشري أن تفسر وجود مدن. أكثر إنتاجيةعاليا و 
، ملاذا يتحمل األفراد املتخصصون يف األنشطة املالية اإلزدحام الشديد ل املثالفعلى سبي. متخصصة معينة فيها

تأثريات خارجية إجيابية لتشارك العمل هناك ؟ ففي مثال إال إذا كانت هناك  New Yorkيف مدينة و التلوث 
بلدان أخرى ، املناطق املتطورة من العامل ، حيث هناك فرص أكرب من خالل إتصاالت األعمال و التعليم يف 
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يتم اإلستفادة من التأثريات اخلارجية لرأس املال البشري ، و بالتايل وجود إختالفات كبرية ملستويات رأس املال 
مع ذلك .  نصيب الفرد من الدخلبالتايل، حيدث تقارب يفو .خمتلف املناطق ال ميكن أن يستمر البشري يف

ثر تقدما سيؤدي باألشخاص ذوي مستويات مرتفعة من رأس تفاعل البلدان األقل منوا مع البلدان األكقص ن
م الفقرية إىل الب و بالتايل ، مازالت اإلختالفات . )أو هجرة األدمغة(لدان الغنيةاملال البشري لإلنتقال من بلدا

  .يف مستويات رأس املال البشري تستمر بني اإلقتصاديات األكثر فقرا و األكثر غنا
  إلقتصادي التعليم و النمو ا.5.4 
يف إدامة معدالت منو  -عن طريق التعليم  –حول دور تراكم رأس املال البشري  Lucasمنوذج لتأكيد نتائج   

بإستخدام البيانات اإلقتصادية عرب  –نصيب الفرد من الدخل عرب البلدان ، الحظ العديد من الباحثني 
اسا مبتوسط سنوات التمدرس مق(سكان بلد ما املستوى التعليمي لوجود عالقة إرتباط موجبة بني  - البلدان

 )2000( Bils and Klenowفعلى سبيل املثال ، كشف .  GDPو معدل منو نصيب الفرد من ) للسكان
يف املتوسط  –، زيادة عام واحد إضايف يف التعليم  1960أنه بداللة متوسط التحصيل العلمي لبلد ما يف عام 

و يبدو . 1990-1960ما بني  GDPمتوسط معدل منو نصيب الفرد من أكثر يف  % 0.3تقابله زيادة بـ  –
" يسبب"عدد أكرب من السكان املتعلمني  أن أهم اإلستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة تتمثل يف أن وجود

ر أم" أن النمو اإلقتصادي هو و بالتايل ، ميكن للمرء أن جيادل بأنه طاملا . زيادة يف معدل النمو اإلقتصادي 
لكن . فإنه سيكون من اجليد أن تقوم احلكومات بتعزيز جهودها حنو رفع مستوى التعليم و تعزيز النمو" جيد

  . مع األسف، ليس هذا هو احلال دائما يف الواقع
يف أي حال من  "Causality السببية" اإلرتباط املالحظ يف البيانات اإلقتصادية ال تعين يف احلقيقة ،   

كاإلرتباطات املالحظة يف أنواع أخرى من البيانات العلمية اليت ال تظهر لنا أي نوع من أنواع   ، متاما األحوال
فعلى سبيل املثال ، ميكن للمرء أن يستنتج أن وجود عالقة إرتباط موجبة بني اإلصابة بسرطان الرئة و . السببية

لكن مع ذلك ، يوجد على . لتدخني هو الذي يسبب سرطان الرئةالتدخني املنتشر بني السكان يعين أن ا
فأحد هذه التفسريات أنه يوجد . األقل تفسريين آخرين حمتملني لإلرتباط احلاصل بني سرطان الرئة و التدخني

يف الواقع هذا هو التفسري الرئيسي هلذا  –عامل ثالث يربط بني إحتمال اإلصابة بسرطان الرئة و التدخني 
فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون بسبب أن األشخاص الفقراء متيل أكثر لإلصابة بسرطان الرئة، و . باطاإلرت

ظروف معيشية سيئة، على ( أن األشخاص الفقراء متيل للتدخني أكثر، و حتما هناك شيء ما كونك فقري 
املدعم من قبل جمموعة كبرية من و  –أما التفسري الثاين احملتمل . هي اليت تسبب سرطان الرئة) سبيل املثال 

  .هو أن التدخني هو الذي يسبب سرطان الرئة -األدلة العلمية 
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و النمو اإلقتصادي ، فإننا نواجه مشكلة جتريبية اآلن بداللة عالقة اإلرتباط بني متوسط التحصيل العلمي   
هذا يعين أن اإلرتباط .و التدخني مماثلة لتلك اليت واجهت تفسري عالقة اإلرتباط و السببية بني سرطان الرئة

وجود مستويات مرتفعة من التعليم يسبب إرتفاع معدل منو نصيب  )1(:بني التعليم و النمو ميكن أن تعين أن 
وجود عامل ثالث يسبب عالقة اإلرتباط اإلجيابية بني مستويات التحصيل العلمي و  )2(؛  GDPالفرد من 
يف احلقيقة ، ميكن . مرتفعة من النمو اإلقتصادي يسبب تعليما أكثر وجود معدالت )3(؛ أو  GDPمعدل منو 

تم يف كيفية مسامهة كل حالة من احلاالت الثالثة يف هذا  لكل احلاالت الثالثة أن حتدث ، لكننا كإقتصاديني 
  .ليماإلرتباط ألن هذا سيكون له إنعكاسات هامة على التأثريات احملتملة للسياسات احلكومية إجتاه التع

ما هي اآلليات اإلقتصادية اليت حتدث يف كل حالة من احلاالت الثالثة ؟ بالنسبة للحالة األوىل ، يوفر    
للنمو الداخلي بعض التصورات حول الكيفية اليت تؤدي فيها وجود املزيد من التعليم إىل  Lucasمنوذج 

تمع بتكريس املزيد منففي النموذج ، إذا قام .التسبب يف رفع معدالت النمو اإلقتصادي  شخص ما يف ا
. فإن الناتج الكلي سينمو مبعدل أعلى الذي ميكن تفسريه بداللة التعليمو  وقته لرتاكم رأس املال البشري

بالنسبة للحالة الثانية ، كيف ميكن لعوامل أخرى غري التعليم و النمو اإلقتصادي أن تسبب حترك التحصيل 
، يف البلدان ذات أنظمة قانونية سليمة و Bils and Klenowعا ؟ كما يشري العلمي و النمو اإلقتصادي م

يصبح التحصيل العلمي مرتفعا بسبب أن األفراد يعلمون أن اإلستثمار  تعزز بشكل مالئم حقوق امللكية اليت
تمعات ، يكون معدل منو . يف التعليم سيكون له مردود مستقبلي كبري  جزء يف –مرتفعا  GDPيف مثل هذه ا

و  .بسبب تفعيل حقوق امللكية الذي يؤدي إىل املزيد من اإلبتكار ، و أنشطة البحث و التطوير –منه 
بالتايل، فإننا سنالحظ وجود عالقة إجيابية بني التعليم و النمو عرب البلدان لكن ليس بسبب السببية املباشرة 

صيل العلمي عاليا بسبب أن األفراد يتوقعون منوا أخريا ، يف احلالة الثالثة أين ميكن أن يكون التح .بينهما
فوجود معدل منو إقتصادي مرتفع يف املستقبل ينطوي على إرتفاع معدل العائد من . إقتصاديا عاليا يف املستقبل

التعليم ، طاملا أن وجود معدل منو مرتفع يف املستقبل سيزيد الفجوة يف األجر احلقيقي بني العمال املاهرين و 
  .اهرينغري امل

أن السببية اليت تتجه من التعليم حنو النمو اإلقتصادي تستحوذ  Bils and Klenowيف هذا اإلطار ، وجد   
هذا يشري إىل أنه إذا كنا مهتمني بالسياسات . من العالقة املوجودة بني التعليم و النمو % 30فقط على 

براءة اإلخرتاع أو تفعيل دور احلكومة يف جمال احلكومية اليت تشجع النمو ، فإنه رمبا يصبح حتسني سياسات 
ا البحوث و التطوير أكثر أمهية من السياسة التعليمية     . يف حد ذا
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    التحصيل العلمي في العالم 
حول أمهية اإلستثمار يف  Lucasصناع القرار يف بلدان العامل من الدروس اليت يقدمها منوذج هل إستفاد   

اء اإلقتصادي للبلدان ؟ ملعرفة ذلك ، البد من تتبع مسار تطور التحصيل العلمي للبلدان التعليم يف رفع األد
  .خالل العقود القليلة املاضية

وما فوق  عاما 15التقدم احلاصل يف التحصيل العلمي للسكان البالغني سن . 2.4 و.4.1 لنياجلدو  يلخص  
بلدا متاحة  146ينة من البلدان تتكون من لع 2010-1950تصنيف الدخل خالل الفرتة  بحسيف املناطق 

. ناميابلدا  122 ومتقدما  بلدا 24:حيتوي اجلدولني على جمموعات واسعة من البلدان.فيها املعلومات بالكامل
،إفريقيا جنوب )بلدا18(الشرق األوسط ومشال افريقيا : مناطق  6فيتم تقسيمها إىل أما جمموعة البلدان النامية 

  ).20(آسيا الوسطى ،أوروبا و  )7(،جنوب آسيا )19(،شرق آسيا )25( ةأمريكا الالتيني، )33(الصحراء 
  .2010- 1950، تطور التحصيل العلمي حسب المناطق .1.4 الجدول

 15السكان البالغين   البلدان
( سنة فما فوق 
  )مليون نسمة

النسبة المئوية للسكان 
سنة فما  15البالغين 

  فوق

  المستوى
  االبتدائي

  وىالمست
  الثانوي

  المستوى
  الجامعي

المتوسط 
  السنوي للتعليم

  )146(بلدان العالم 
1950  
1970  
1990  
2010  

  )24(البلدان المتقدمة 
1950  
1970  
1990  
2010  

  )122(البلدان النامية 
1950  
1970  
1990  
2010  

  
  )18(فريقيا إالشرق االوسط وشمال 

1950  
1970  
1990  
2010  

  )33( فريقيا جنوب الصحراءإ
1950  
1970  

  
1588  
2221  
3413  
4759  

  
428  
541  
683  
805  
  

1160  
1681  
2730  
3954  

  
  
48  
75  

142  
256  
  
61  
97  

  
47,1  
35,5  
25,7  
14,8  
  
9,2  
6,2  
5,4  
2,4  
  

61,1  
45,0  
30,8  
17,4  
  
  

88,1  
75,3  
45,6  
23,8  
  

77,1  
64,6  

  
38,1  
38,3  
30,6  
24,6  
  

69,1  
45,8  
27,6  
13,7  
  

29,9  
35,9  
31,3  
26,9  
  
  
8,5  

14,2  
23,1  
22,9  
  

17,8  
26,6  

  
12,6  
22,4  
34,7  
46,3  
  

25,1  
38,2  
44,4  
51,7  
  
8,1  

17,2  
32,3  
45,2  
  
  
2,6  
8,4  

25,8  
41,2  
  
4,6  
8,1  

  
2,2  
3,8  
9,0  

14,2  
  
5,7  
9,8  

22,6  
32,2  
  
0,9  
1,9  
5,6  

10,5  
  
  
0,9  
2,0  
5,5  

12,0  
  
0,5  
0,7  

  
3,12  
3,60  
6,14  
7,89  
  

6,10  
7,64  
9,55  

11,30  
  

2,02  
3,35  
5,28  
7,20  
  
  

0,76  
1,81  
4,64  
7,25  
  

1,30  
2,04  
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1990  
2010  

  ) 25( يةمريكا الالتينأ
1950  
1970  
1990  
2010  

  )19( شرق آسيا
1950  
1970  
1990  
2010  
  )7(سيا آجنوب 

1950  
1970  
1990  
2010  

  )20(سيا الوسطىآروبا و و أ
1950  
1970  
1990  
2010  

175  
295  
  
98  

161  
278  
425  
  

496  
695  

1168  
1593  

  
28,1  
423  
694  

1100  
  

174  
229  
272  

2010  
     

44,4  
32,2  
  

45,9  
30,1  
17,1  
8,2  
  

67,2  
40,4  
22,4  
7,9  
  

76,0  
68,3  
53,1  
33,3  
  

15,4  
7,7  
5,3  
1,1  

36,1  
38,9  
  

46,6  
52,3  
48,9  
34,5  
  

243,7  
39,3  
37,0  
30,1  
  

20,4  
23,8  
18,5  
21,2  
  

60,8  
47,1  
23,1  
10,7  

17,9  
26,2  
  
6,4  

15,1  
26,1  
44,9  
  
7,7  

19,0  
36,8  
51,7  
  
3,0  
6,8  

24,7  
39,9  
  

21,0  
39,7  
51,1  
53,0  
  
  

1,6  
2,7  
  
1,0  
2,5  
7,9  

12,2  
  
0,4  
1,3  
3,3  

10,3  
  
0,6  
1,1  
3,8  
5,7  
  
2,7  
5,6  

20,0  
35,2  
  
  

3,89  
5,23  
  

2,57  
3,84  
5,90  
8,20  
  

1,71  
3,54  
5,59  
7,95  
  

1,00  
1,62  
3,43  
5,29  
  

4,82  
6,64  
9,30  

10,91  
  
  

Source : Barro and Lee.(2013,p.188). 
ا البلدان  ا، ميكنن ىل اجلدولنيإستنادا إو    تلخيص بعض التطورات اهلامة اليت متثل سعي التقدم اليت قامت 

  :النامية يف حتقيق أعلى مستوى من التحصيل التعليمي
 عاما 7.9فما فوق لديهم يف املتوسط  عاما 15السكان البالغني سن  قدر أن عدد ،2010يف عام   -

يف عام  عاما 5.3إىل  1950للدراسة يف عام  عاما 3.1عرفت زيادة مطردة من  ةنسبو هي  ،للدراسة
يتحصلون على التحصيل العلمي يف الذين فما فوق عاما  15السكان البالغني سن  كما قدر  .1980

مالحظة سنة يف البلدان النامية ، وميكن  7.2 بـ ةمقارنللدراسة  عاما 11.3بـ البلدان ذات الدخل املرتفع 
 .يف املتوسط عاما 5.3ـ نسبة بب أدىن وجنوب أسيا حققتفريقيا جنوب الصحراء إأن منطقة 

 فما فوق يف عاما 15رتفع متوسط سنوات الدراسة بني جمموع السكان البالغني سن إ ،1950منذ عام  -
اعف متوسط فعلى سبيل املثال ، تض .للدراسة عاما 7.2 إىل عام 2.0 البلدان النامية بشكل كبري من

ففي . يف منطقيت جنوب آسيا و الشرق األوسط و مشال إفريقيا منذ الثمانينات نيفالتمدرس ضع  سنوات
إىل  1980سنة  عاما 2.4جنوب آسيا مثال ، إرتفع متوسط سنوات التمدرس بني جمموع السكان من 

 .2010عاما سنة  5.3
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   .التحصيل العلمي حسب الجنس .2.4 الجدول
  (%) A/B  (B) نسب تعليم الذكور  (A) تعليم إناثنسب   البلدان

  (146) بلدان العالم
1950  
1970  
1990  
2010  

  (24) البلدان النامية
1950  
1970  
1990  
2010  

  (122) البلدان المتقدمة
1950  
1970  
1990  
2010  

   (18)فريقيا إوسط و شمال الشرق األ
1950  
1970  
1990  
2010  

  (33)فريقيا جنوب الصحراءإ
1950  
1970  
1990  
2010  

  (25) ةمريكا الالتينيأ
1950  
1970  
1990  
2010  

  (19) شرق آسيا
1950  
1970  
1990  
2010  
  (7)سيا  آجنوب 

 1950  
1970  
1990  
2010  

  (20)سيا الوسطى آروبا و أو 
1950  

  
2,74  
3,93  
5,68  
7,44  
  

5,85  
7,36  
9,34  

11,18  
  

1,55  
2,77  
4,74  
6,65  
  

0,44  
1,10  
3,50  
6,45  
  

0,97  
1,49  
3,14  
4,65  
  

2,36  
3,60  
5,82  
8,13  
  

1,12  
2,87  
5,24  
7,46  
  

0,14  
0,88  
2,28  
4,29  
  

4,20  

  
3,50  
4,87  
6,59  
8,35  
  

6,36  
7,95  
9,76  

11,43  
  

2,48  
5,05  
5,83  
7,74  
  

1,08  
2,53  
5,72  
8,02  
  

1,65  
2,62  
4,67  
5,82  
  

2,79  
4,09  
5,99  
8,27  
  

2,27  
4,19  
5,93  
8,42  
  

1,54  
2,32  
4,51  
6,26  
  

5,65  

  
78,3  
80,9  
86,2  
89,0  
  

92,0  
92,5  
95,7  
97,8  
  

62,5  
70,8  
81,2  
85,9  
  

40,6  
43,4  
61,3  
80,4  
  

58,8  
57,0  
67,2  
80,0  
  

84,4  
88,1  
97,2  
98,4  
  

49,4  
68,4  
88,3  
88,5  
  

26,6  
37,7  
50,7  
68,6  
  

74,4  
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1970  
1990  
2010  

6,08  
8,92  

10,82  

7,31  
9,75  

11,01  

83,2  
91,4  
98,3  

Source : Barro and Lee.(2013,p.189). 
يف الوقت الذي نالحظ فيه حتسنا كبريا يف نسب اإلستكمال و االلتحاق بالطورين الثانوي و اجلامعي يف  -

البلدان املتقدمة ، جند أن معظم التحسينات اليت تتم يف البلدان النامية تتم يف الطورين اإلبتدائي و الثانوي 
 )..5.4أنظر الشكل (

  .س ، حسب المستوى التعليميمتوسط سنوات التمدر .5.4 الشكل

   Source : Barro and Lee.(2015,p.60). 
عاما يف البلدان النامية من  24-15عمارهم بني أرتفع متوسط سنوات التمدرس بني السكان الذين ترتاوح إ -

(  خريةالسنوات األ عاما يف 8.9كثر من أىل و إ 1990 سنة عاما 6.83ىل إ 1950 سنةيف  عاما 3.1
  ..)6.4كل أنظر الش
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 .متوسط سنوات التمدرس ، حسب العمر.6.4 الشكل

  
Source : Barro and Lee.(2013,p.190). 

العمرية  احلاصلة يف نسب اإلستكمال و اإللتحاق على مجيع مستويات الفئات تو املالحظ أن التحسينا  -
             .مرور الوقت يف إرتفاع متوسط سنوات التمدرس كلما نضجت معلكل جيل يساهم بإستمرار 

               تأكرب حتسن يف متوسط سنوات التمدرس من الفئات األصغر سنا سجل بني السبعينياو الظاهر أن 
  .                                                                يف البلدان املتقدمة تو التسعينيا

 أوساط الفئاتقد جنحت يف خفض معدالت األمية خاصة يف ن البلدان النامية أ.7.4 يظهر الشكل -
عاما  15البالغني سن السكان تعلمني من جمموع املغري إخنفضت نسبة على وجه اخلصوص ،.سنااألصغر 

 % 61.1من  1950ىل حد كبري على مدار عقود السنوات املاضية منذ عام إفما فوق يف البلدان النامية 
خنفضت إفقد عاما  24-15 أما بني الذين ترتاوح أعمارهم بني. 2010م عا % 17.4 ىلإ 1950يف عام 

  .2010يف عام  % 5.9ىل إ 1950يف عام   % 45.2 منهذه النسبة 
من خالل . 1950حسب املناطق منذ عام ناث التحصيل العلمي بني الذكور و اإل .2.4يلخص اجلدول و   

سني يف عدم املساواة بني اجلنمن د موسا من حيث احلة أحرزت تقدما ملالبلدان املتقدم اجلدول يتبني أن
ناث اىل الذكور ملتوسط سنوات رتفعت نسبة اإلإعموما . عاما 15البالغني فوق التعليم من جمموع السكان 

لكن على .2010حبلول عام  % 85,9و  1990يف عام  % 81,2ىل إ 1950يف عام %  62,5التمدرس من 
فعلى الرغم . التحديات قائمة يف جعل التعليم أكثر مشولية العديد منتزال  الية،الرغم من هذه التطورات الرئيس

بشكل  توزيع التحصيل التعليمي يف البلدان النامية ،يتناسب املستوى احلايل و الكبرية  من هذه التحسينات
  .الستيناتن املتقدمة يف أواخر البلداإىل ذلك املستوى الذي حققته  مقارن فقط
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  .نسبة السكان غير المتعلمين ، حسب العمر.7.4 الشكل

 Source : Barro and Lee.(2013,p.191). 
موع السكان بني البلدان الال تزال فجوة متوسط سنوات التمدرس  - بشكل   15فوق سن نامية و املتقدمة 

ا تقلصت بقيمة نظرا  )2010يف عام عاما  4.1( مرتفعةعام  ني سنة  من عام واحد خالل األربع قلأأل
هي الزيادة  هذه الفجوةللحد من الشديد  يف البطءيبدو أن أحد العوامل اليت سامهت ع، الواقيف  .املاضية

ذلك ، تضييق فجوة ك.التعليمعلى من سبة السكان يف البلدان املتقدمة البالغني مستويات أاملستمرة يف ن
عن ة للتعويض غري كافينامية و املتقدمة ني البلدان الصغر سنا باأل سنوات التمدرس بني الفئاتمتوسط 

على سبيل املثال ، يف الوقت الذي تقلصت  .).6.4أنظر الشكل (  الفجوة الكبرية بني أوساط الكبار سنا
قتصاديات  سنة يف اإل 24-15عمارهم بني أبني الذين ترتاوح التمدرس فيه الفجوة بني متوسط سنوات 

ىل إ 1970 سنةيف  عاما 3.73من ( 2010ىل غاية إ عام 1.44حو بن 1970النامية و املتقدمة منذ عام 
 سنةيف عام  4.49من (سنة  1.25تسعت حبوايل إأن هذه الفجوة ، إال  ) 2010سنة يف  عام 2.29

 .سنة فما فوق 65من بني الذين ترتاوح أعمارهم بني ) 2010عام يف سنة  5.76ىل إ 1970
ناطق  النامية مثل قائما يف العديد من املكثر مشوال بني اجلنسني أيضا التحدي املتمثل يف جعل التعليم أيبقى  -

التمدرس بني ال نسبة سنوات حيث ال تز إفريقيا جنوب الصحراء ، وسط ، و جنوب آسيا ،الشرق األ
  .يف جنوب آسيا % 70ناث و الذكور أقل من اإل

ىل حد كبري على قدرة دمة تعتمد إبني البلدان النامية و املتق فاق تضييق فجوة التحصيل العلميإن آ -
 )2(؛)عاما 15قل من أ(زيادة كبرية يف معدالت االلتحاق بني الداخليني اجلدد  )1(: يف البلدان النامية
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ىل إالثانوية ومن املرحلة ، إىل املستوى الثانوي بتدائي من املستوى اإلبركب باملعدل املرتفع لإلرتقاء اللحاق 
     .يف البلدان النامية)عاما 24-15بني ترتاوح أعمارهم (اجلامعي 

  محددات التحصيل العلمي 
  )Barro and Lee )2015، قام دات نسب إلتحاق األفراد باملدارس يف حماولة للتعرف على حمد    

بإستخدام منهجية اإلحندار املتعدد بنمذجة العالقة بني اإلستثمار يف التعليم مقاسا مبستوى نسب اإللتحاق 
و العوامل اإلقتصادية اليت من احملتمل أن تؤثر عليها ) ،و اجلامعي الثانويي ،اإلبتدائ(م وى التعليحسب مست

  .حسب ما ورد يف األدبيات
نصيب الفرد من : و تشري األدبيات اإلقتصادية إىل أن احملددات الرئيسية لنسب اإللتحاق باملدارس هي    

  .دل اخلصوبة ، و اإلنفاق العمومي على التعليمالدخل ، توزيع الدخل ، التعليم األبوي ، مع
فقد . فالدخل األبوي يظهر فيما إذا كانت األسر ختصص جزءا من الدخل لصاحل أبناءها لدخول املدارس  

مما يعجل يف الكثري من األحيان اخلروج  التدريس،وجد أن األسر الفقرية غري قادرة على دفع جممل مصاريف 
وجود عالقة إرتباط موجبة بني . 8.4يظهر الشكل  .ارس و دخوهلم املبكر لعامل الشغلاملبكر لألطفال من املد

  .مستوى الدخل و نسب اإللتحاق باملدارس اإلبتدائية و اإلكمالية
   .العالقة بين نسب اإللتحاق بالمدارس و مستويات الدخل. 8.4 الشكل

  Source : Barro and Lee.(2015,p.26). 
م األكادميية عندما التعليمي لآلباء فينعكس أما املستوى   يف رغبة رؤية أطفاهلم يف املدارس ، و حىت إختيارا

و قد أثبتت العديد من الدراسات التجريبية وجود تأثري قوي للدخل و املستوى  .يتقدمون يف حتصيلهم العلمي
 , Haveman and Wolf: ال أنظر على سبيل املث( على اإلستثمار يف تعليم أطفاهلم  التعليمي لآلباء
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1995 ;Hanushek and Luque , 2003(. وجود عالقة إرتباط إجيايب بني نسب . 9.4يبني الشكل
   .اإللتحاق يف املدارس اإلبتدائي و الثانوي و تعليم اآلباء

  .التعليم األبويالعالقة بين نسب اإللتحاق بالمدارس و  .9.4 الشكل

     Source : Barro and Lee.(2015,p.29). 
أما توزيع الدخل األكثر إنصافا يعين ضمنيا وجود عائالت أكثر يلتحق أبناءها باملدارس و يستثمرون يف  

ففي حالة البلدان النامية ، تعجز بعض العائالت عن توفري املوارد الدائمة و ليس لديها القدرة . تعليمهم
أن عدم املساواة يف توزيع ) Flug et al. )1998وجد يف هذا الصدد، . للوصول إىل اإلئتمان لتمويل التعليم

تظهر عالقة عكسية بني نسب  .الدخل ميارس تأثريا سلبيا معنويا على نسب اإللتحاق باملدارس الثانوية
  .10.4اإللتحاق باملدارس و عدم املساواة يف توزيع الدخل من خالل الشكل 

 ; Becker and Lewis , 1973: ر على سبيل املثال أنظ( فيما خيص معدالت اخلصوبة ، وفقا لألدبيات   

Becker and Barro ,1998 ( تواجه العائالت مفاضلة بني أن تكون لديها أبناء أكثر و بني أن يكون لديها
هذا يعين أن الطلب على األبناء ينخفض كلما زادت تكلفة تغذية و تعليم . إبن أو إثنني لكن أكثر تعلما

 .هناك إرتباط عكسي بني نصيب العامل من اإلنفاق الرأمسايل البشري و معدل اخلصوبة و بالتايل ،. األبناء
  .تزايد نسب اإللتحاق باملدارس مع إخنفاض معدالت اخلصوبة .11.4يظهر الشكل 

أن اإلجنازات األكادميية للطلبة تتأثر باملصادر  )Hayneman and Loxley )1983أخريا كشفت دراسة    
وفقا للعديد . يف حني وجد أن األول يشكل عامال هاما يف البلدان الفقرية. ليم و اخللفية العائلية التمويلية للتع

 Anand and Martin, 1993 ;Pascharopoulos and : أنظر على سبيل املثال( من الدراسات 
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Patrinos,2004 (ميكن تأكيد ذلك .ميميارس اإلنفاق اإلجتماعي على التعليم تأثريا إجيابيا على األداء التعلي
بوجود عالقة إرتباط إجيابية بني نسب اإللتحاق باملدارس و اإلنفاق احلايل على التعليمي اإلجتماعي كما 

    .12.4يظهره الشكل 
  .عدم المساواةالعالقة بين نسب اإللتحاق بالمدارس و  .10.4 الشكل

Source : Barro and Lee.(2015,pp.27-28). 
  .معدل الخصوبةعالقة بين نسب اإللتحاق بالمدارس و ال .11.4 الشكل

    
Source : Barro and Lee.(2015,pp.30-31). 
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  .اإلنفاق على التعليم العموميالعالقة بين نسب اإللتحاق بالمدارس و  .12.4 الشكل

      Source : Barro and Lee.(2015,p.32). 
  :بتقييم هذه العالقة وفقا للمعادلة التالية )Barro and Lee )2015قام  األساس،على هذا  

  
هو ) ، و اجلامعي الثانوياإلبتدائي ، ( لتحاق حسب املستوى معدل اإلEnrollement ratioj : حيث 

  .املتغري التابع
GDP per capita  ، هو نصيب الفرد من الدخلGini  ، هو املعامل اجليين لعدم املساواةAve.Yrs Sch  هو

هو معدل  Fertilityعاما ،  64-40وي مقاسا مبتوسط سنوات التمدرس لألشخاص ما بني التعليم األب
 Regional dummiesهو اإلنفاق العمومي للتعليم ،  Public education expenditureاخلصوبة ، و 

  .  دينيةهي املتغريات الومهية اإلقليمية اليت من املمكن أن تؤثر على التعليم مثل املتغريات الثقافية و ال
و  Tobit، و إعتمادا على منوذج  2010-1960بلدا خالل الفرتة ما بني  95بإستخدام بيانات بانيل لـ  

  :على اجلدول التايل )Barro and Lee )2015للتقدير ، حصل  GLSطريقة املربعات الصغرى املعممة 
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   .محددات التحصيل العلمي .3.4 الجدول

  

  
Source : Barro and Lee.(2015,pp.34-35). 

، كما هو متوقع نالحظ وجود عالقة إجيابية بني نصيب الفرد من الدخل و نسب  من خالل اجلدول
ا غري خطية لكل كما تظهره املعامالت املعنوية   –من التعليم اإلبتدائي و الثانوي  اإللتحاق باملدارس ، على أ

باملدارس سيتزايد مع تزايد مستوى الدخل لكن هذا يعين أن نسب اإللتحاق .ملربع نصيب الفرد من الدخل
  .مبعدالت متناقصة
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أما التقديرات املتعلقة بالتعليم األبوي فهي تظهر أيضا تأثريا قويا و إجيابيا عند كل املستويات خصوصا     
هذا يعين أن وجود عدد سكان أكرب مبستوى تعليمي أعلى سيساهم يف إستثمار . املستوى الثانوي و اجلامعي

  .أكرب يف تعليم األبناء ، مما يعين إرتفاع مستوى التعليم عرب الزمن
مما  زيادة املعدل اإلمجايل للخصوبةنالحظ أن اإلستثمار يف التعليم اإلبتدائي و الثانوي يتناقص تدرجييا مع    

  .يممن املرجح أن تنفق أقل على األطفال للتعل) عدد أكرب من األطفال(يعين أن العائالت الكبرية 
فيظهر ذو إشارة سالبة عند املستوى اإلبتدائي و الثانوي ، مما يعين ل عدم املساواة يف توزيع الدخل أما معام   

  .أن البلدان مع مستويات عدم مساواة منخفضة متيل أكثر لإلستثمار يف التعليم اإلبتدائي و الثانوي
. اإلنفاق العمومي احلايل عند كل املستوياتو تشري التقديرات أيضا أن نسب اإللتحاق ترتبط إجيابا مع  

بإختصار ، تؤكد هذه اإلحندارات على أمهية دخل اآلباء و تعليمهم ، عدد األطفال ، عدم املساواة يف الدخل 
      .و اإلنفاق العمومي على اإلستثمار يف التعليم

  خاتمة. 6.4
الفات املستمرة يف مستويات املعيشة بني البلدان أحد النماذج البديلة للنمو الداخلي اليت تفسر اإلختركزت    

أن حتدث إستدامة  –املهارات و التعليم  –على الكيفية اليت ميكن من خالهلا لرتاكم رأس املال البشري 
أن وجود خمزون  Lucasباألخص ، يتوقع منوذج . ملعدالت منو نصيب الفرد من الدخل على املدى الطويل

صصون وقتهم لتحصيل العلم يف املدارس منيا وجود عدد كبري من األشخاص خيرأس مال بشري كبري يعين ض
  .و بالتايل عدد كبري حمتمل من العمال أكثر مهارة و أكثر إنتاجية ، مما يعين أن اإلقتصاد سينمو مبعدل أسرع

ا معرفة غري    متنافس عليها و بالنظر إىل أن رأس املال البشري ال يتميز بتناقص عوائد احلجم إىل جانب أ
  .مقارنة باألشياء مثل رأس املال املادي ، فإن هذا سيؤدي إىل توليد منو غري حمدود عرب الزمن

إطارا نظريا للسياسات اإلقتصادية الواجب إتباعها من قبل  -Romerعلى غرار منوذج  - Lucasمنوذج  يوفر 
( قطاع التعليم و زيادة ختصيص املوارد  فتعزيز كفاءة.ى للتأثري على النمو اإلقتصادي احلكومات اليت تسع

  .حنو قطاع التعليم من شأنه أن ميارس تأثريات خارجية إجيابية على النمو اإلقتصادي) املادية و البشرية
أن وجود إختالفات أولية يف خمزون رأس املال البشري بني البلدان من  Lucasيف األخري ، يتوقع منوذج    

  . يف العاملاملالحظة املوجودة بني البلدان الغنية و الفقرية شأنه أن يعزز فجوة الدخل 
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  ملخص الفصل 
و  TFPحىت مع عدم وجود زيادة يف  البشري،للنمو الداخلي مع تراكم رأس املال  Lucasيف بناء منوذج  .1

ات و املهار ( ميكن توليد منو غري حمدود يف الناتج الكلي بفضل منو رأس املال البشري  السكاين،النمو 
 ).التعليم 

يتم حتديد معدل منو الناتج و اإلستهالك بداللة كفاءة تراكم رأس املال البشري و  يف منوذج النمو الداخلي .2
 .ختصيص وقت العمل بني إنتاج السلع و تراكم رأس املال البشري

صيص وقت إذا متكنت احلكومة من إدراج السياسات اليت تغري من كفاءة تراكم رأس املال البشري أو خت .3
 .العمل ، فإنه ميكن للحكومة أن تغري معدل النمو اإلقتصادي حسب هذا النموذج

أو قد ال يؤدي إىل حتسني الرفاه اإلقتصادي ، ألن الزيادة يف معدل منو / زيادة معدل النمو اإلقتصادي قد  .4
 .اإلستهالك اإلمجايل دائما ما يرتبط بإخنفاض مستوى اإلستهالك على املدى القصري

بني البلدان الغنية و الفقرية بداللة ) الناتج( ، ال حيدث تقارب يف مستويات الدخل  Lucas منوذج يف .5
  .الفرد ، حىت و إن كانت تلك البلدان متماثلة بإستثناء إختالف املستويات األولية لرأس املال البشري

  المصطلحات الرئيسية
                                                 التعليم          املهارات                ري رأس املال البش                       Lucasمنوذج 

  التأثريات اخلارجية                    التحصيل العلمي  
  

  أسئلة للمراجعة
للنمو  Lucasما الذي يسبب النمو اإلقتصادي يف منوذج  .1

  الداخلي ؟ 
معدل منو اإلستهالك ، هل إذا أرادت احلكومة الرفع من . 4

  .ينبغي عليها فعل ذلك ؟ إشرح إجابتك
ملاذ ا ال يتميز رأس املال البشري خباصية تناقص عوائد  .2

  احلجم مثل رأس املال املادي ؟
هل يوجد تقارب يف مستويات و معدالت منو نصيب الفرد .5

  .؟ إشرح إجابتك Lucasمن الدخل يف منوذج 
لى معدل منو الدخل و اإلستهالك ماهي العوامل اليت تؤثر ع .3

  ؟ Lucasيف منوذج 
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  تمارين للحل
بلد غين لديه مستهلك ميتلك وحدة من رأس املال : ليكن لدينا بلدين .1

أما يف البلد الفقري، .  rz، و إنتاجية كلية للعوامل rHالبشري 
و إنتاجية كلية pHأس املال البشري ميتلك املستهلك وحدة من ر 

نفسها بالنسبة لكال البلدين،يف uو bلنفرتض أن . pzللعوامل 
Prحني أن  HH   وpr zz  . 

الفرد، معدالت منو الدخل و األجر قارن بني مستويات نصيب  -
 احلقيقي بني البلدين ؟

 إذا أراد مستهلك ما إختيار بلد إقامته ، أين يفضل أن يعيش ؟ -

ما الذي ينبغي على كل بلد عمله  لديه،كل بلد حيدد سياسة اهلجرة  -
  لتعظيم رفاهية املقيمني احلاليني ؟

. للوقت لنفرتض يف منوذج النمو الداخلي ، يوجد إستعمالني .2
املخصص للعمل على إنتاج السلع وجزء الوقت uليكن u1 جزء

 1zلنفرتض أن .الوقت املخصص لرتاكم رأس املال البشري
وحدة من  100 يبدأ بـ1tأيضا لنفرتض أن اإلقتصاد يف . 2.4bو

  .رأس املال البشري
أحسب . 7.0uيكون  3,2,1t,...,10لنفرتض أنه يف الفرتات  -

اإلستهالك الكلي ، الناتج الكلي ، و معدالت منوها ، و كمية رأس املال 
  .البشري عند كل فرتة

و يف الفرتات . 6.0uيكون11tلنفرتض أنه يف الفرتة  -
20,...,14,13,12t75.0يكونu. ، أحسب اإلستهالك الكلي

  .الناتج الكلي ، و معدالت منوها ، و كمية رأس املال البشري عند كل فرتة
  ما الذي ميكن إستنتاجه من نتائج السؤالني السابقني ؟ -
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