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  یا رب

ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، و ال بالیأس إذا فشلت بل ذكرني دائما بأن 

  الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح.

یا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، و أن حب االنتقام هو أول مظاهر 

  الضعف.

یا رب إذا حرمتني من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، و إذا 

  جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة اإلیمان.

یا رب إذا أسأت إلى الناس،أعطني شجاعة االعتذار، و إذا أساء لي الناس أعطني 

  شجاعة العفو.

  یا رب إذا نسیتك ال تنساني.

 آمین

  



 

 

 
 

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  أبي و أمي حفظهما هللا

إلى من غابت ابتسامته عن األنظار و بقي اسمه محفورا في القلب...أخي 

  رحمه هللا.

  إخوتي و أخواتي

  و كل أفراد أسرتي

 و إلى جمیع أصدقائي

 



 

 

 
       أن أعمل صالحا ترضاه تك التي أنعمت علي وعلى والدي و "رب أوزعني أن أشكر نعم

  أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین"و 

  – 19 –النمل 

من یضلل فلن تجد له ولیا بعده، من یهده هللا فهو المهتد و الصالة على من ال نبي بسم هللا و 

  مرشدا.

العقل لإلنسان الذي أنار دربي  اإلنسان وواهبق الكون و لى خالاالمتنان إأتقدم بخالص الشكر و 

  مكنني بفضله من القیام بهذا البحث.و 

  كما أتوجه بالشكر الجزیل لألستاذ الدكتور رعاد علي الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث.

التقدیر إلى كل من األساتذة األفاضل الذین قدموا لي ید كما ال یفوتني أن أتوجه بالشكر و 

    بن عنایة جلولاألستاذ و  المساعدة، و أخص بالذكر األستاذ شرفي الجیاللي،األستاذ ولید بوتیاح 

  األستاذ وسیم وجیه.و 

  كما أعبر عن بالغ شكري لألستاذة قاضي نجاة.

  و تعبهم فیه لى تفضلهم بقراءة بحثي قشة سلفا عأتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناو 

  الزلل.وتصویبه من الخلل و 

  سواء من قریب أو بعید. لو بكلمة طیبة،و  ٕالى كل من ساعدنيو 

 جزاكم هللا الجنة...و 
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  أ
 

  مدخـل:  -   1

  یعد النمو االقتصادي هدفا من أهداف السیاسة االقتصادیة بجزأیها النقدیة          

و المالیة، ویؤدي االستثمار دورا مهما في تحقیق معدل نمو اقتصادي مستمر و عال في 

االقتصاد الوطني، و ذلك في حال توافر الموارد المالیة إلى جانب العوامل األخرى كالموارد 

الطبیعیة و القوى العاملة الماهرة و الظروف السیاسیة و االجتماعیة المالئمة.وتهدف 

ستها االقتصادیة إلى تحقیق مستوى العمالة الكامل،إذ أن من خالل سیا الحكومات عادة

تحقیق مستوى التشغیل الكامل یسهم في الوصول إلنتاج أكبر كمیة من السلع و الخدمات 

  التي یطلبها المجتمع.

ویمكن القول إن أهم الجوانب في السیاسة االقتصادیة العامة لالقتصاد الوطني،هما 

سعى السیاسة النقدیة إلى جمع اإلدخارات مار،ففي الجانب االدخاري،تاالستث االدخار و

المحلیة و إلى توجیه هذه اإلدخارات نحو القنوات االستثماریة التي تضمن رفع معدالت 

االدخار بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى المستوى المطلوب لدفع عملیة التنمیة 

اسة النقدیة في إطار السیاسة االقتصادیة یاالستثماري،تسعى الساالقتصادیة.و في الجانب 

العامة إلى زیادة نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي و توجیه االستثمارات نحو 

القطاعات التي تحقق أعلى نسبة نمو اقتصادي،غیر أن تمویل االستثمارات من الممكن أن 

أو بتوطین االستثمارات األجنبیة في الدول  یتم من مصادر مختلفة محلیا أو خارجیا

  المضیفة.

تطور البلدان و نموها،ذلك أن المشكلة كما یشكل االستثمار أحد المتغیرات المؤثرة في 

هي مشكلة  –في رأي الكثیر من االقتصادیین  -االقتصادیة التي تواجه غالبیة الدول النامیة

ذه الدول في تحقیق النمو االقتصادي انخفاض حجم االستثمارات بها.لهذا فإن نجاح ه

یتوقف على مدى قدرتها في زیادة معدالت االستثمار و بالمستوى المالئم لمعدل نمو السكان 

للقضاء على العقبات الكامنة فیها،و التي تعوق انطالقها في مسار النمو الذاتي،لذلك نجد 
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  ب
 

الكبرى أن البحث عن سبل تشجیع و تنشیط االستثمارات،من االنشغاالت 

  للحكومات،وواضعي السیاسات االقتصادیة في مختلف البلدان النامیة.

و على الرغم من المجهودات الكبیرة المبذولة لتحسین مناخ االستثمار،و ذلك بتطویر 

التشریعات و إقرار الحوافز و المغریات لدفع و ترقیة االستثمار المحلي منه و األجنبي في 

هناك تباین بین هذه الدول في تحقیق معدالت  ریقیا،إال أندول الشرق األوسط و شمال إف

  النمو االقتصادي.

  اإلشكالیة: -2

  وفي هذا اإلطار یطرح موضوع البحث التساؤل الرئیسي اآلتي: 

 هل یعتبر االستثمار المصدر الوحید و الرئیسي للنمو االقتصادي؟ و ما هو تأثیره

  و شمال إفریقیا؟ في دول الشرق األوسط 

  التساؤالت الفرعیة التالیة: الرئیسیة تندرج تحت هذه اإلشكالیةو 

 لنمو االقتصادي؟ما هي العوامل المؤثرة في ا 

 ما هو االستثمار و ما عالقته بالنمو االقتصادي في إطار الفكر االقتصادي؟ 

  هل یختلف تأثیر االستثمار على النمو االقتصادي بین دول منطقة الشرق األوسط

 إفریقیا؟و شمال 

  فرضیات البحث: -3

  لإلجابة عن اإلشكالیة و األسئلة الفرعیة،یمكننا تشكیل الفرضیات التالیة:

 .هناك عدة عوامل تِؤثر في النمو االقتصادي 

 .یعتبر االستثمار الدافع األساسي للنمو االقتصادي من خالل زیادة الناتج الوطني 

 و التطور االقتصادي الذي تعرفه ثار االستثمار على الدول یختلف حسب السیاسة آ

 الدولة.
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  أسباب اختیار البحث: -4

  هناك عدة أسباب دفعتنا الختیار البحث منها:

االهتمام المتزاید الذي حظي به و ما زال یحظى به حالیا من طرف الكثیر من  −

الخبراء و االقتصادیین و حكومات مختلف دول العالم،و خاصة منها الدول النامیة 

ا دول منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا،في ظل مرحلة راهنة یمیزها توجه بما فیه

 العدید منها نحو االندماج التدریجي في االقتصاد العالمي.

قلة الدراسات و األبحاث األكادیمیة على المستوى العربي التي عالجت هذا  −

 الموضوع، و خاصة  فیما یخص منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا.

  أھمیة البحث: -5

 المحلي و األجنبي،یعتبر ظاهرة  تكمن أهمیة البحث في كون أن االستثمار بشقیه

     اقتصادیة تشكل عملیة تشجیعه و حمایته مظهرا من مظاهر تفتح االقتصادات 

و اندماجها في االقتصاد العالمي،و بقدرته على تعزیز التكامل العالمي، و عامال من 

عوامل تكریس العالقات االقتصادیة الدولیة و تفعیلها،و نظرا لألهمیة التي أصبحت 

                   الدول النامیة تولیها له بحكم أنها تنظر إلیه على أنه فرصة للنمو 

 و التطور.

 ـــــر باإلضـــــافة إ ـــــم یكـــــن مـــــرتبط بمتغی ـــــة مـــــا ل ـــــیس ذو دالل لـــــى أن النمـــــو االقتصـــــادي ل

بصــــــــفة مباشــــــــرة علــــــــى أغلبیــــــــة المتغیــــــــرات االقتصــــــــادیة  یــــــــؤثر االســــــــتثمار،إذ أنــــــــه

األخرى،كاإلنتاج،الصادرات،الواردات،األجور،االســـــــــــــــــــــــــــــــــــتهالك،الناتج الـــــــــــــــــــــــــــــــــــداخلي 

 الخام،التشغیل...الخ.

  أهداف البحث: -6

 في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر،في  تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة

دول منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا حول ضرورة تفعیل دور االستثمار في 

 تحقیق النمو االقتصادي.
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  دراسة اإلطار النظري للموضوع من خالل عرض النظریات التي حاولت تفسیر النمو

 االقتصادي و االستثمار.

 حالت دون تحقیق معدالت النمو المرغوبة و بالشكل  محاولة معرفة األسباب التي

الذي یتماشى و اإلصالحات المبذولة من أجل تحسین مناخ االستثمار و زیادة 

 تدفقاته في دول منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا.

  منهج البحث: -7

الوصفي من أجل اإلجابة على األسئلة الواردة في اإلشكالیة، استعملنا في ذلك المنهج 

 التحلیلي،حیث قمنا بوصف مختلف النظریات المفسرة لكل من االستثمار و النمو االقتصادي

من جهة، و من جهة أخرى یتمثل استخدام المنهج التحلیلي في استخدام مجموعة من 

التقنیات اإلحصائیة و الریاضیة، و المتمثل في تحلیل المعطیات عن طریق النماذج القیاسیة 

) للفترة MENAانل في دول منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا(لمعطیات الب

  ). 1970-2009الزمنیة(

  خطة البحث: -8

قسمنا هذا البحث إلى ثالثة فصول،حیث نتطرق في الفصل األول إلى النمو 

االقتصادي،المتمثل في كل من مفهوم هذا النمو و كیفیة قیاسه،مع إعطاء مختلف العوامل 

إلى مختلف  باالستنادثة لتفسیر النمو االقتصادي و محدداته،و هذا التقلیدیة و الحدی

دي لتفسیر هذه الظاهرة، و في الفصل الثاني سنتطرق التطورات التي مر بها الفكر االقتصا

و أهمیته    إلى األسس النظریة و المفاهیم األساسیة لالستثمار من خالل مفهومه أنواعه 

الفصل الثالث و األخیر نتطرق فیه إلى النماذج القیاسیة في الفكر االقتصادي،أما في 

لمعطیات البانل و إلى كیفیة تقدیرها و كیفیة التعامل معها،باإلضافة إلى إجراء دراسة 

االستثمار  وصفیة لمتغیرات الدراسة و كذا العینة المدروسة،ثم بناء نموذج بانل للعالقة بین

  ة في الدراسة.و النمو االقتصادي لدول العینة الداخل



 المقدمــة العامـــة
 

  ج
 

  صعوبات البحث: -9

من الصعوبات التي واجهناها في هذا البحث، هو قلة المراجع المتخصصة في هذا 

           و هذا في كل من النمو االقتصادي المیدان في مكتبتنا،سواء في الجانب النظري

جهة، و من و االستثمار،و إن كان هناك بعض المراجع باللغة العربیة غیر تقنیة هذا من 

جهة أخرى فیما یخص الجانب التطبیقي،فقد واجهتنا عدة صعوبات من بینها،عدم وجود 

مجالت في میدان النماذج القیاسیة لمعطیات البانل في مكتبتنا،باإلضافة إلى نقص الكتب 

في هذا المیدان و تطبیقاته،دون أن ننسى الصعوبة التي تلقیناها في الحصول على 

   یة من أجل القیام بهذا البحث.المعطیات اإلحصائ
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  تمهید : 

على أنه حتمیة و أداة للنمو  االستثمارلقد أصبحت كل الدول دون تمییز تنظر إلى   

من مزایا في الطاقة  ، بما یحققهباالقتصادأداة فعالة للنهوض ،وعنصر حساس و االقتصادي

الوجهة الضروریة  االستثماراتتوجیه للموارد البشریة، إال أن إدارة و استغالل اإلنتاجیة و 

یة وجدت نفسها تستثمر في ، تعد األهم، ألن الكثیر من الدول الناماالقتصاديلخدمة النمو 

مجاالت لم تحقق مفعولها، لذلك یجب تحدید الشروط و تهیئة الظروف المالئمة أنشطة و 

للتوضیح أكثر و المرغوب فیه  االقتصادية النمو ، حتى یكون فعال في خدملالستثمار

 الستثمارلالمفاهیم األساسیة األسس النظریة و  سنتطرق في هذا الفصل الذي یحمل عنوان

  مایلي: إلى

  و طبیعته. االستثمارالمبحث األول : ماهیة   

  االستثمار في الفكر االقتصادي. :المبحث الثاني       

  االستثمار.التأثیرات المتبادلة بین الدخل و : المبحث الثالث  
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  األول:المبحث 

  و طبیعته. االستثمارماهیة  

 ، االستثماركبیرا  اهتماماالهامة و التي تولیها الدولة  االقتصادیةمن أبرز العملیات   

           رئیسیا في مختلف الدول المتقدمة الذي یعد من المواضیع الهامة التي تتبوأ مكاناو 

 استقرارهاو تحقیق  االقتصاديالنامیة على حد سواء، من أجل رفع معدالت نموها و 

على هذا األساسیة وتنمیة ثرواتها الوطنیة، و  احتیاجاتهاالعمل على إشباع و  االقتصادي

 من خالل التطرق إلى ماهیته  االستثمارأن نقدم مدخل شامل حول  ارتأینااألساس، 

  ..المختلفة.كذا أشكاله وأهدافه و 

  :االستثمارمفاهیم أساسیة حول  األول:المطلب 

حیث یؤدي دورا مهما في تحقیق معدل نمو  االستثماریستند البحث إلى مسألة   

ذلك في حال توفر الموارد المالیة إلى جانب الوطني، و  االقتصادعال في مستمر و  اقتصادي

     الظروف السیاسیة وامل األخرى كالموارد الطبیعیة والقوى العاملة الماهرة و عال

  المالئمة. االجتماعیةو 

  .لالستثمارعاریف و مفاهیم مختلفة الفرع األول : ت

ند الكثیر من الكتاب          ، عباالستثمارالمفاهیم المتعلقة لقد تعددت التعاریف و   

هذه التعاریف تتضمن الكثیر من التشابه، لذا سوف نحاول ، إال أن االقتصادیینالخبراء و 

  یلي: حصر بعضها فیما

 لغة:  االستثمارأوال:تعریف 

اء، فیستثمر معناه، ینمي، یزید من ثمر، و الثمر هو الزیادة و النم في اللغة االستثمار

             المالیة  ان في صورته النهائیة النقدیة أوعادة یكون النماء في األموال سواء كو 

 1التجاریة في شكل عقارات أو منقوالت.أو 

  :لالستثمار االقتصاديثانیا:المفهوم 

البشریة لغرض قدر معین من الموارد الطبیعیة و  توجیه االستثماریعني  االقتصادفي   

               تكوین رأس المال بأشكاله المختلفة مما یفضي إلى اإلضافة لما هو متاح من قدرة 

                                                           
1

مخلوف عز الدین، أثر اإلستثمار العمومي على النمو اإلقتصادي،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر   

  .6،ص  2005/2006الجزائر، في العلوم االقتصادیة،جامعة
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الخدمات ستخدم هذه الطاقة إلنتاج السلع و الوطني، ت االقتصادأو طاقة إنتاجیة على صعید 

    .1سواء كانت استهالكیة أو إنتاجیة

 اجتماعیةكما یعرف على أنه :" عالقة اجتماعیة فنیة في نفس الوقت، فكونه عالقة 

 استثمارياعة عمل تتم بین عدد من أفراد المجتمع الذین یشكلون جم اقتصادیةفإنها عملیة 

تي وسائل العمل ال كونه عالقة فنیة ألن وظیفته خلقو إنتاجیة معینة  اقتصادیةفي وحدة 

  .2اإلنتاجیة للمجتمع" توسیع الطاقةتمكن من تجدید و 

  :لالستثمارثالثا:المفهوم المحاسبي 

 ،ینقسم إلى ثالثة أقسامعلى أنه  االستثمار یعرف النظام المحاسبي المالي الجدید  

معنوي مثل:برمجیات اإلعالم اآللي، واستثمار مادي مثل: العقارات كالمباني  استثمار

  واألراضي، واستثمار مالي كاألسهم والسندات.

    اشترتهاالقیم غیر المادیة ذات المبالغ الضخمة، یعرف "تلك الوسائل المادیة و  كما

  .3طها لمدة طویلة"في نشا استخدامهاأو أنشأتها المؤسسة ال من أجل بیعها، بل 

  :لالستثماررابعا: المفهوم المالي 

       سندات دوات المالیة المختلفة من أسهم و األهو توظیف المال في األوراق و   

ذلك مل باألموال للحصول على أرباح، و هو:" التعا االستثماریرى البعض أن وودائع و 

الحصول على تدفقات مستقبلیة بالتخلي عنها في لحظة معینة و لفترة زمنیة محددة بقصد 

تعوض عن عامل المخاطر المرافق یمة الحالیة لألموال المستثمرة و تعوض عن الق

  .4للمستقبل"

قصد المال أو تشغیله ب استخدام" هو قد عرفته األستاذة " أمیرة عبد اللطیف مشهودو 

  .5نموه على مدى الزمن"، بكثرة هذا المال و االستخدامتحقیق ثمرة هذا 

  

                                                           
        ناظم محمد نوري الشمري،طاهر فاضل البیاتي،أحمد زكریا صیام،أساسیات االستثمار العیني و المالي، دار وائل للطباعة    1

  .20،ص1999و النشر،األردن،الطبعة األولى،
  .101،ص1990نیة للكتاب،الجزائر،محمد بلقاسم حسن بهلول،االستثمار و إشكالیة التوازن الجهوي،المؤسسة الوط  2
  .96،ص1991محمد بوتین،المحاسبة العامة للمؤسسة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  3
  .716،ص1985مصطفى رشدي شیخة،االقتصاد النقدي و المصرفي،الدار الجامعیة،  4
مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر  كمال قویدري،السیاسة المالیة و أثرها على االستثمار"حالة الجزائر"،مذكرة  5

  . 69،ص2005/2006في االقتصاد ،جامعة سعد دحلب ،
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  :االستثمارالفرع الثاني: مبادئ 

المتاحة البد من مراعاة  االستثماریةبین البدائل  االختیارحتى یتوصل المستثمر إلى 

  :1مجموعة من المبادئ العامة و هي

درجة مخاطرها، فإن  اختالفو  االستثماریة: نظرا لتعدد المشاریع االختیارمبدأ   . أ

بناءا على ما لدیه من  االستثماریةالمستثمر الرشید دائما یبحث عن الفرص 

  یلي: هذه الفرص أو البدائل المتاحة مراعیا في ذلك ما  باختیارمدخرات، بحیث یقوم 

 حصر البدائل المتاحة و یحددها؛ -

 ؛االستثمارياحة أي یقوم بالتحلیل ل البدائل المتیحلت -

 ؛التحلیل بین البدائل في ضوء نتائج اةواز الم -

 بسبب المعاییر و العوامل التي تعبر عن رغباته.ختار البدیل المالئم ا -

  كما یفرض هذا المبدأ على المستثمر الذي لدیه خبرة ناقصة أن یستعین بالوسطاء المالیین.

و هنا یقوم المستثمر بالمفاضلة بین البدائل االستثماریة المتاحة مبدأ المقارنة:   . ب

هذه المقارنة باالستعانة بالتحلیل األساسي أو الجوهري لكل  ، وتتمالمناسب لالختیار

 البدیل األفضل و المناسب للمستثمر. الختیارنتائج هذا التحلیل  ، ومقارنةبدیل متاح

 رغبات  الئمیما و أدواتها، ب االستثماریةلمجاالت بین ا االختیاربعد  مبدأ المالئمة:  . ت

، یطبق هذا المبدأ بناءا على هذه االجتماعیةو میول المستثمر و كذا دخله و حاالته 

بالعناصر  اهتمامهالرغبات و المیول، حیث لكل مستثمر نمط تفضیل یحدد درجة 

  األساسیة لقراره، و التي یكشفها التحلیل األساسي و الجوهري و هي:

 .االستثمارمعدل العائد على  -

 .االستثماردرجة المخاطرة التي یتصف بها  -

 .االستثمارلتي یتمتع بها كل من المستثمر و أدوات مستوى السیولة ا -

، و هذا للحد و التقلیل استثماراتهمو هنا یلجأ المستثمرون إلى تنویع  ویع:نمبدأ الت  . ث

  التي یتعرضون لها، غیر أن هذا المبدأ لیس االستثماریةمن درجة المخاطر 

 

                                                           
  .288،ص 1998دار وائل للطباعة و النشر،األردن،الطبعة األولى، مبادئ االستثمار المالي و الحقیقي، زیاد رمضان،  1
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 انتهاجالقیود التي یتعرض لها المستثمرون مما یصعب علیهم للعقبات و مطلقا،نظرا 

  تطبیق هذا المبدأ على أرض الواقع.و 

  :االستثمارالفرع الثالث: خصائص 

، التدفقات النقدیة، مدة حیاة االستثمارعدة خصائص و هي: مصاریف  لالستثمار  

  1القیمة الباقیة.و  االستثمار

و تتمثل في  االستثماراألموال للحصول على  فاقهي عبارة عن إن: االستثمار نفقات-1

  .االستثماراتو تكالیف التشغیل التي تتعلق بتحضیر  استثماریةتكالیف 

  و هي كالتالي: االستثمارو تتمثل في التكالیف الضروریة إلقامة  :استثماریةتكالیف -أ

 النقل.وسائل تكالیف خاصة إلعداد األصول الثابتة ك -

 تكالیف إجراء التجارب. -

 .،المباني،التجهیزات واألدواتتكالیف خاصة باألصول الثابتة كاألراضي -

  .لالستثمارتكالیف متعلقة بالتصمیمات و الرسومات الهندسیة  -

اإلنتاجیة و ذلك  االستثمارطاقات  الستغاللو هي تكالیف ضروریة تكالیف التشغیل: - ب

    المواد الالزمة لإلنتاج في حالة التشغیل، و من أمثلة ذلك تكالیف  االستثماربعد وضع 

  و المصاریف المتعلقة بها كمصاریف النقل و أجور العمال.

و یقصد بها ذلك الفرق بین المدخالت و المخرجات النقدیة سواء من  التدفقات النقدیة:-2

المبالغ المالیة المنتظر تحقیقها  شاء حتى العمر المتوقع، و هيخالل التجهیز أو اإلن

    مستقبال.

في حالة عطاء، أي التي  االستثمارهي المدة التي یكون فیها  :االستثمارمدة حیاة -3

و نمیز في مدة حیاة یحقق فیها إیرادات صافیة (الفترة المقدرة للتدفقات النقدیة الموجبة)، 

 االستثمار، و الذي نقصد به الفترة التي یكون فیها تشغیل اقتصادي عمر االستثمار

إنتاجي، الذي هو عبارة عن الفترة  مرتحقیق أقل تكلفة مع وجود عائد و ع، أي اقتصادیا

  صالحا لإلنتاج. االستثمارالتي ینتظر أن یكون من خاللها 

  .القیمة الباقیة لالستثمار في حالة التنازلو هي القیمة الباقیة: -4

                                                           
التنمیة اإلقتصادیة "حالة الجزائر"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  حداد نعیمة، سواق تسعدیت، دور الجهاز المصرفي الجزائري في  1

  .16،ص2005/2006الحصول على شهادة اللیسانس في االقتصاد ، جامعة الجزائر،
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  .و العوامل المشجعة للقیام به و محدداته االستثمارني: تصنیفات المطلب الثا

على تكوین طاقات إنتاجیة إلقامة المشاریع أو التوسیع في  االستثمارال یقتصر   

 االستثماراتالمشاریع القائمة، بغرض زیادة حجم الطاقات اإلنتاجیة، بل یمتد إلى تكوین 

تجدید هذه الطاقات و قد ندرجها جمیعا تحت ب ةبهدف المحافظة على الطاقة اإلنتاجی

  النمو. استثماراتمصطلح 

  :االستثمارالفرع األول: تصنیفات 

  میز بین التصنیفات التالیة:یمكن أن ن

  لمن یقوم بها: اوفق االستثماراتتصنیف -1

       االستثماریقوم به شخص واحد یتولى إدارة شؤون هذا شخصي أو فردي:  استثمار-

ألنه من الصعب على شخص بمفرده أن یحیط بجوانب النشاط  االنتشارو هو لیس بواسع 

  كافة.

أي قیام الشركات بتوظیف رؤوس أموالها بهدف إنشاء مشاریع جدیدة  مؤسسي: استثمار-

  .1أو بغرض توسیع نشاطها أو بهدف تنویع إنتاجها

  :2: یمكن تقسیمها إلى ثالثة أقسامالتصنیف حسب الغرض-2

تتمثل في اآلالت و المعدات و كافة وسائل اإلنتاج المشتراة من أجل  التجدید: استثمارات-

المعدات القدیمة حتى تتمكن المؤسسة من مواكبة التطور التكنولوجي و تحسین  استبدال

نوعیة اإلنتاج و القدرة على المنافسة، و علیه فإنه یتعین على المؤسسة أن تتحكم في 

  العنصرین التالیین:

فضل و األحسن من بین البدائل المتاحة لدى المؤسسة حتى تتم عملیة تحدید األصل األ -

  التجدید بصورة أفضل.

  ضبط توقیت عملیة التجدید. -

                                                           
بهلول نفیسة، منصور آسیا، دراسة تحلیلیة قیاسیة ألثر اإلستثمار على النمو اإلقتصادي باستعمال تقنیة أشعة اإلنحدار الذاتي   1

)VAR (االقتصاد التطبیقي، جامعة و  شهادة مهندس دولة في اإلحصاء "حالة الجزائر"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على

  .    8، ص2009/2010الجزائر، 

2
عبد القادر مطاي،اإلصالحات المصرفیة و دورها في جلب و تفعیل االستثمار األجنبي المباشر"حالة الجزائر"،مذكرة مقدمة ضمن    

  23،ص 2005/2006ات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة سعد دحلب ،متطلب
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نتاجیة جدیدة بهدف توسیع بإضافة أصول إ االستثماریكون هذا  التوسع: استثمارات-

مضاعفة قدرته اإلنتاجیة، حیث تتمثل هذه اإلضافة بشراء آالت أو فتح نقاط بیع  والمشروع 

  جدیدة، كما أنه یمكن أن یكون الغرض هو توسیع و تحسین حصته في السوق.

و هي عبارة عن استثمارات لكن باستبدال تجهیزات رأسمالیة قدیمة  :االستبدال استثمارات-

  ضمن أي زیادة في رأس المال السابق.بتجهیزات جدیدة، في هذه الحالة ال ت

  : تصنیف االستثمارات وفقا لطبیعتها -3

: إن االستثمار الحقیقي "یشمل االستثمارات التي من االستثمار الحقیقي أو المادي -

ه اإلنتاجیة، كشراء شأنها أن تؤدي إلى زیادة التكوین الرأسمالي في المجتمع، أي زیادة طاقت

یدة". و یعتبر االستثمار حقیقیا متى وفر للمستثمر الحق في و مصانع جد آالت و معدات

و البیئة،  عالقة بالطبیعة االستثماراتلهذه و السلع. في حین  حیازة أصل حقیقي، كالعقار

 .1و لها كیان مادي ملموس، و یترتب عنها منافع اقتصادیة إضافیة تزید من ثروة المجتمع

     في تداول األدوات المالیة  االستثماریتجسد هذا النوع من  المالي: االستثمار -

انتقال ملكیتها من شخص آلخر دون أن یرافق ذلك إضافة حقیقیة  السندات) وو (األسهم 

 للقیم الموجودة.

  وفقا للجنسیة: االستثماراتتصنیف -4

         أفرادارین فیه وطنیة سواء كانوا تكون جنسیة المستثممحلي أو وطني:  استثمار-

  أو مؤسسات.

  تقوم به الشركات و الهیآت األجنبیة. أجنبي: استثمار-

  وفقا لشكل الملكیة: االستثماراتتصنیف -5

و قد یسمى أیضا  االستثمارتقوم به عادة الحكومة كونها مالكة لهذا  استثمار عام:-

  الحكومي. االستثمارفي القطاع العام أو  االستثمار

یقوم به األشخاص أو الهیآت الخاصة باعتبارهم المالكین لوسائل اإلنتاج  استثمار خاص:-

  فیه.

                                                           
1

  170، ص 1994 عمر صخري، التحلیل االقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الخاص، حیث یقوم األفراد  االستثمارالعام و  االستثماریجمع ما بین  استثمار مشترك:-

أو خدمیة، و في الكثیر من  إنتاجیةهنا بشراء حصص في المنشآت الحكومیة سواء كانت 

  كة تكون اإلدارة من حق الدولة.المنشآت ذات الملكیة المشتر 

لیست منفصلة عن بعضها  االستثماراتو من الجدیر بالذكر أن األنواع السابقة من   

البعض بل هي متداخلة لدرجة یصعب فیها فصلها في الكثیر من األحیان، فقد یكون 

   .1و أجنبیا في آن واحد  زراعیا و خاصا  االستثمار

  .االستثمارالفرع الثاني: محددات 

ذكر ، و یمكن أن نالستثمارعلى فعالیة هناك عدة عوامل تلعب دورا كبیرا في التأثیر 

  یلي: هذه العوامل فیما

الوطني مطروحا منه  االقتصادالمتمثل في الناتج المحقق في فروع  :االقتصاديالفائض  -

المنتجین و عوائدهم إضافة إلى مصاریف المجتمع العمومیة، النفقات الضروریة  استهالك

التي تنفقها الدولة من أجل إبقاء مستوى الطلب كما هو، و یمكن أن نبین عالقة الفائض 

  :2بالعالقة التالیة باالستثمار االقتصادي

    ←االستثماریؤدي إلى زیادة  ← المستخدم في عملیة التنمیة االقتصاديزیادة الفائض 

  االقتصاديزیادة الفائض   ← مستوى الدخل الحقیقي ارتفاع  ← زیادة الطاقة اإلنتاجیة 

یل تعتمد على القروض في تمو  االقتصادیةإذا كانت أغلبیة المشاریع  سعر الفائدة: -

، فإنه و بالتالي فإن ما یحصل علیه المقرض و الذي یتمثل في سعر الفائدة نشاطاتها،

رأس المال، و منه فإن لسعر الفائدة أثر مباشر و سریع على  اقتراض یعتبر بمثابة نفقة

أن أسعار الفائدة ارتفعت على القروض إلى أعلى مستوى ممكن،  افترضنا، فلو االستثمار

ذلك و  ،تراضحتى األفراد من االقوالمؤسسات و فإن هذا یحد من إمكانیة لجوء الشركات 

 االستثمارالي فإن العالقة بین سعر الفائدة و بالتو نفقة المال المقترض،  ارتفاعبسبب 

 .3عالقة عكسیة
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  .23،ص2008العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات،القاهرة، مروان شموط،كنجو عبود كنجو،أسس االستثمار،الشركة  
2

قندوز فاطمة الزهراء،االستثمار في ظل االصالحات االقتصادیة في الجزائر خالل التسعینات،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات   

  .12،ص2001/2002الحصول على شهادة الماجستیر في االقتصاد ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،الجزائر،
3

  .39،ص1997طاهر حیدر حردان،مبادئ االستثمار،دار المستقبل للتوزیع و النشر،األردن،الطبعة األولى،  
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مغامرة تتعلق بالمستقبل، و لذلك فإن المستثمر یتخذ قراراته  االستثماریعتبر  التوقعات: -

في المجتمع،  االقتصاديبناءا على توقعاته بخصوص مستقبل النشاط  االستثماریة

مستقبال تؤدي إلى زیادة مستوى  االستثمارة بخصوص ظروف فالتوقعات المتفائل

و العكس صحیح و ترتبط التوقعات بخصوص المستقبل بطبیعة السیاسات  االستثمار

            االستثماراتتحفیز لالمباشرة و غیر المباشرة التي تتخذها الدولة  االقتصادیة

  .1أو لتوجیهها لمجاالت معینة

هو توظیف رؤوس األموال بغیة الحصول  االستثماربما أن  و مستوى األرباح: االستثمار-

فإن المستثمرین یمیلون إلى  االستهالكیةزیادة الطلب على السلع  افترضناعلى أرباح، فإذا 

  .االستثمارإنفاق جزء كبیر من أصولهم النقدیة على 

الدخل الوطني أكثر مما یتأثر بمعدل التغیر في  االستثماریتأثر  معدل التغیر في الدخل:-

مستوى الدخل الوطني (التغیر في الدخل  ارتفاعبالدخل الوطني نفسه، و تفسیر ذلك، أن 

، االستهالكیةبالزیادة) یتضمن زیادة رقم المبیعات بما یعنیه ذلك من زیادة الطلب على السلع 

و هذه الزیادة   ب علیها، و هو ما یدعو إلى زیادة إنتاج هذه السلع لمقابلة الزیادة في الطل

و  االستثمارتتطلب بدورها زیادة الطاقة اإلنتاجیة، أي زیادة  االستهالكیةفي إنتاج هذه السلع 

(التغیر في الدخل    االنخفاضالعكس صحیح، حیث عندما یكون الدخل متجها نحو 

بالنقصان) فإن األمر ال یستدعي حتى إحالل المعدات الرأسمالیة عندما تبلى من 

  لن یكون كبیرا. االستثماري، و هكذا فإن اإلنفاق االستعمال

  الفرع الثالث: العوامل المشجعة للقیام باالستثمار.

وأن تنسجم القوانین  ستقرار،السیاسة االقتصادیة المالئمة، یجب أن تتسم بالوضوح واال -أوًال 

السیاسة، فالسیاسة یجب أن تتوافق مع  والتشریعات معها ویكون هناك إمكانیة لتطبیق هذه

تنفیذها، والقوانین یجب أن تكون ضمن إطار محدد من  مجموعة من القوانین المساعدة على

ن إطار االستثمار یحتاج إلى سیاسة مالئمة تعطي الحریة، ضم السیاسة الشاملة. إن

للقطاع الخاص في االستیراد والتصدیر وتحویل األموال والتوسع في  األهداف العامة،

 تشجیع االستثمار ال أنویجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا یعني  المشاریع،

                واالستثناءات،  واإلعفاءاتیتحقق في قانون، وان احتوى الكثیر من المزایا 
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اإلنتاج  نتیجة جملة من السیاسات االقتصادیة المتوافقة التي توفر مستلزمات یتحقق بل

المنتجات من ناحیة  منافسة من ناحیة، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصریف بأسعار

 :یتوقف على أنأخرى. وهذا من الممكن 

 واألجورتوزیع الدخل وزیادة حصة الرواتب  إعادة. 

  أمامهكافة العقبات من  وٕازالةتشجیع التصدیر. 

  التسلیف وتنشیط المصرف الصناعي، وتخفیض سعر الفائدة على إجراءاتتطویر 

 القروض المقدمة للصناعیین، بشكل یساعد على تخفیض تكالیف اإلنتاج ویسمح

 .للمنتجات بالمنافسة الخارجیة

  ا في دوره الظروف االقتصادیة الخارجیة لها أنومن الجدیر باإلشارة كذلك إلى

وظروف االستثمار ، األرباحالفائدة العالمیة، ومعدل  أسعاراالستثمار الداخلي مثل 

   .المال ونقل الملكیة في الدول األخرى رأسمن حیث حریة خروج 

المالئمة من حیث  ـ البنیة التحتیة الالزمة لالستثمار وخصوصًا المناطق الصناعیةثانیًا 

ن مساویة ألغلب دول إن لم تك واالتصاالت، بدرجة أفضلتوفر الكهرباء والماء والمواصالت 

ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنیة ووضعها  العالم. نظریة التنمیة االقتصادیة تشیر إلى

معتدلة لكي تستطیع االستثمارات المنتجة مباشرة اإلنتاج  بأسعارتحت تصرف المستثمرین 

ورة توفر الكفاءات والعناصر الفنیة، ویندرج ضمن البنیة التحتیة ضر  .بتكالیف منافسة

 الخاصة، وأسواق األسهم واألوراق المالیة. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر والمصارف

المستثمرین  اإلنتاج من كهرباء ومیاه واتصاالت وٕایجارات وقیمة أراضي قلیلة بحیث تشجع

 .وتوفر في تكالیف االستثمار

وطرق الحصول  عن روتین إجراءات التأسیس والترخیصـ بنیة إداریة مناسبة بعیدة ثالثًا 

یحصلون على موافقة مكتب  على الخدمات المختلفة، بحیث تنتهي معاناة المستثمرین الذین

وزارة الكهرباء والصناعة والتموین  االستثمار من دوامة الحصول على تراخیص مختلفة من

هم من مشقة متابعة هذه اإلجراءات المستثمرین وتخلیص والبلدیات. إن هناك ضرورة لمساعدة

واحدة ضمن مكتب االستثمار تنهي للمستثمرین كافة اإلجراءات  عن طریق توفیر نافذة

 .بالوزارات األخرى المتعلقة
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ها، وعدم حووضو  ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانین مع بعضها البعض، وعدم تناقضهارابعًا 

وتعدیالتها المتالحقة مثل  وضرورة عدم تشعبها اختالفها مع القرارات والسیاسات المختلفة،

وضرورة تبسیط تلك القوانین وٕانهاء إمكانیة  .قوانین االستثمار والتجارة والمالیة والجمارك

  .االجتهاد في تفسیر نصوصها

  .االستثمارلثالث: مجاالت و أدوات المطلب ا

ذو الطابع الخارجي،  االستثمارذو الطابع المحلي، و  االستثمارعند التمییز بین   

مستثمر ما  اتجهمن حیث التصنیف الجغرافي، أما لو  االستثماركون أمام مجاالت عندئذ ن

   في توظیف أمواله نحو سوق السلع، أو سوق العقارات، أو سوق األوراق المالیة كاألسهم 

  .تثماراالسو الصناعة، فهنا التفكیر یتجه نحو أداة  و السندات، أو نحو قطاع الزراعة 

  :االستثمارالفرع األول: مجاالت 

التي یرید مستثمر ما  االقتصادیة، هو ذلك المحیط أو الرقعة االستثماریراد بمجاالت   

بناءا على  االستثمارأن یستثمر أمواله فیها بهدف تحقیق عوائد مالیة. و تقسم مجاالت 

  1 خارجیة. استثماراتمحلیة و  استثماراتالمعیار الجغرافي إلى 

في  لالستثمارالمحلیة هي جمیع الفرص المتاحة  االستثمارات"المحلیة: االستثمارات-1

المستعملة، مثل العقارات و األوراق المالیة  االستثمارالسوق المحلیة، بغض النظر عن أداة 

  و الذهب و المشروعات التجاریة .... إلخ

المحلیة تتضمن جمیع الفرص  االستثماراتعلى أساس هذا التعریف یتبین لنا أن   

المذكورة سابقا في السوق المحلي أي داخل حدود الدولة  االستثماراتالمتاحة لكل أنواع 

المستخدمة، و هل المشروع الذي یستثمر فیه  االستثمارالواحدة، بغض النظر عن أداة 

  األموال یتبع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

في  لالستثمارالخارجیة هي جمیع الفرص المتاحة  ستثماراتاال"الخارجیة: االستثمارات-2

إما بشكل  االستثماراتالمستعملة، و تتم هذه  االستثماراألسواق األجنبیة، مهما كانت أدوات 

  مباشر أو غیر مباشر".

                                                           
  .36زیاد رمضان، مبادئ االستثمار المالي و الحقیقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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    فإذا قام مثال شخص یقطن في الجزائر بشراء عقار معین بفرنسا بهدف المتاجرة، 

في  االستثمار"، فإن RONOULTئریة بشراء حصة في شركة "أو قامت الدولة الجزا

  خارجیا مباشرا. استثماراالحالتین یعتبر 

جزائریة،  استثمارأما لو قام ذلك الشخص بشراء حصته من محفظة مالیة لشركة   

یكون في هذه الحالة استثمارا خارجیا  االستثمارتستثمر أموالها في بورصة باریس مثال، فإن 

  .االستثمارغیر مباشر، بالنسبة للشخص المستثمر و مباشر بالنسبة لشركة 

  .االستثمارالفرع الثاني: أدوات 

ذلك األصل الحقیقي أو المالي الذي یحصل علیه المستثمر  االستثماریقصد بأداة   

 االستثماریةمتاحة في المجاالت  تثمارلالسمقابل المبلغ الذي یستثمره، و هناك عدة أدوات 

  و هي كمایلي:

  األوراق المالیة:-1

 امتیازاتما تتمیز به من ، لاالستثمارمن أهم و أبرز أدوات تعتبر األوراق المالیة  

ألوراق المالیة عدة أصناف تختلف ول لالستثمارتتوفر في أدوات أخرى هامة للمستثمر، ال 

1 مختلفة. عن بعضها حسب معاییر و مقاییس
  

حسب معیار الحقوق التي تعود لحاملها، منها ما هو أدوات ملكیة، مثل األسهم بأنواعها  -

األوراق ها ما هو أدوات دین مثل السندات،و و من المختلفة، كاألسهم العادیة و الممتازة،

 2 و غیرها. التجاریة 

لیة متغیرة الدخل، أما من حیث معیار الدخل المتوقع من كل ورقة مالیة، هناك أوراق ما -

كاألسهم التي یتغیر دخلها من سنة ألخرى، في حین هناك أوراق مالیة أخرى كالسندات 

 .االسمیةالتي تكون مداخیلها ثابتة و محددة بنسبة ثابتة من قیمتها 

كما تختلف أیضا األوراق المالیة من حیث درجة األمان التي توفرها بالنسبة لحاملها، إذ  -

السند المضمون جة أمان أعلى من السهم العادي،و الممتاز یوفر در نالحظ أن السهم 

بعقار مثال یوفر درجة أمان أكثر نظرا لما یوفره لحامله من حیازة األصل الحقیقي 

 المرهون لصاحب السند، في حالة توقف المدین عن دفع الدین.
                                                           

  . 33- 21، ص 1993شمعون شمعون، البورصة "بورصة الجزائر"، األطلس للنشر، الجزائر، الطبعة األولى،   1
مروان عطون،األسواق النقدیة و المالیة "البورصة في عالم النقد و المال"، الجزء األول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2

  . 103-59، ص 1993
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   :لالستثمارالعقارات كأداة -2

 كشراء عقار حقیقي (مباني أو أراضي)،  اشرفي العقارات إما بشكل مب االستثماریتم 

في  استثماريو إما بشكل غیر مباشر عندما یشتري المستثمر سند عقاري، صادر عن بنك 

" العقاریة، و تقوم االستثمارمجال العقارات، أو بالمشاركة في محفظة مالیة إلحدى "صنادیق 

لها فیما بعد لشراء أراضي هذه المؤسسات بشراء سندات تحصل بواسطتها على أموال تستعم

  أو إنجاز مباني.

  :لالستثماركأداة  االقتصادیةالمشروعات -3

 االستثمارمن أكثر و أشهر أدوات  اعتبارهایمكن  االقتصادیةإن المشروعات   

الحقیقي، منها ما هو صناعي و زراعي و تجاري، و من ثم فإنها تعتمد على أموال حقیقیة، 

و المباني و وسائل النقل و العمال و الموظفین و بالتالي فإن مزج كل  كاآلالت و المعدات 

هذه العوامل (عوامل اإلنتاج) یؤدي إلى خلق "قیمة مضافة"، و تنعكس في شكل زیادة في 

له  االقتصادیةفي المشروعات  االستثمارالناتج الداخلي الخام للوطن، لهذه األسباب فإن 

  للمجتمع. یةاالقتصادعالقة مباشرة بالتنمیة 

  :لالستثمارالمعادن النفسیة كأدوات -4

 االستثمارلقد أصبحت المعادن النفسیة، كالذهب و الفضة و البالتین، أداة من أدوات   

 داعیإ عن طریق الشراء و البیع المباشر،و الحقیقي، تنظم لها أسواق خاصة یتم التعامل فیها، 

الذهب لدى البنوك من أجل الحصول على أرباح أو تتم على شكل مبادلة أو مقایضة، مثلما 

یحدث في سوق المعامالت األجنبیة.كما أن أسعار المعادن النفسیة شهدت في اآلونة 

سعرها بعدما  انخفضیة الثمانینات، ثم دا بعدما وصلت إلى ذروتها في بدااألخیرة تدهورا حا

1 أموالهم في شراء الدوالر. استثمارر لذا أصبح المستثمرون یفضلون سعر الدوال ارتفع
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
بابا،سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات عبد القادر   1

  . 46، ص 2003/2004الحصول على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر، الجزائر، 
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   :لالستثماركأدوات  االستثمارصنادیق -5

هو عبارة عن أداة مالیة، تكونه مؤسسة مالیة متخصصة، كالبنوك  االستثمارصندوق 

، و ذلك بهدف تجمیع االستثماراتلها درایة و خبرة في مجال تسییر  استثمارأو شركة 

، تحقق للمشاركین في لالستثمارفي المجاالت المختلفة  استخدامهامدخرات األفراد من أجل 

  هذا الصندوق إیرادا، و في حدود معقولة من المخاطرة.

مركبة، بحكم تنوع  استثمار، كأداة االستثمارصندوق  اعتبارفي هذا المضمار یمكن 

القائمین على تسییر شؤون الصندوق یمارسون المتاجرة  األصول التي تستثمر فیها حیث أن

باألوراق المالیة، بیعا و شراءا أو المتاجرة بالعقارات و السلع إلى غیر ذلك من أدوات 

  المختلفة. االستثمار

للمدخرین، هي أنه یمنح فرصة مهمة لمن  االستثمارأهم المزایا التي یقدمها صندوق 

 استثمار، على االستثماراتر لدیهم خبرة و درایة بمجال یحوزون على مدخرات، و ال تتوف

         أموالهم في مجاالت مختلفة، مقابل الحصول على عمولة معینة من طرف الخبراء 

  و المحترفین الذین یتولون إدارة هذه الصنادیق.

   :لالستثمارالعمالت األجنبیة كأدوات -6

في أسواق المال العالمیة،  االستثمارتعتبر العمالت األجنبیة من بین أهم أدوات 

خاصة في العصر الحاضر، إذ أنها أصبحت منتشرة في جمیع أنحاء العالم و تحتل حیزا 

كبیرا في عملیات البورصة فهناك أسواق مالیة موجودة في نیویورك، طوكیو،باریس، 

بعدة عوامل  فرانكفورت و لندن و غیرها.و من أهم ممیزات سوق العمالت األجنبیة أنه یتأثر

و سیاسیة كمیزان المدفوعات، القروض المالیة، القروض الدولیة، أسعار الفائدة،  اقتصادیة

            األحداث السیاسیة و عوامل العرض  ،االقتصادي االنكماشظروف التضخم و 

  و الطلب .... إلخ .
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  ، أهدافه و مخاطره.االستثمارهمیة المطلب الرابع: أ

   االقتصاديفي تحریك النشاط  االستثماردور و أهمیة  إلى في هذا المطلب سنتطرق  

  و من ثم أهدافه و كذا مخاطره.

  .االستثمارالفرع األول : أهمیة 

، و یرجع ذلك إلى االقتصاديدور كبیر و أهمیة في تحریك النشاط  لالستثمار  

من على المدى البعید و یمكن أن نحدد أهمیته  اقتصادیةالتي لها أبعاد  االستثمارإستراتیجیة 

  ناحیتین هما:

  من الناحیة االقتصادیة:. 1

  االستثمار واالبتكار: -أ

تمییزا واضحا  -في مؤلفه عن نظریة التطور االقتصادي–ر تلقد أورد جوزیف شومبی

أو تصمیم       باالختراع اكتشاف أسلوب فني جدید،بین االختراع واالبتكار، إذ أنه یقصد 

طریقة فنیة حدیثة في مجال اإلنتاج. أما االبتكار فإنه ینصرف إلى التطبیق العملي لالختراع 

الجدید. ومن هنا فإننا ندرك أن االستثمار هو األسلوب العملي لتطبیق االختراع واالنتقال بین 

   1مرحلة االبتكار.

  االستثمار والحركة التراكمیة: - ب

االستثمار والمعجل (المسارع)، یؤدي أحیانا إلى حركة إن التفاعل بین مضاعف   

تراكمیة، فلو فرضنا زیادة في الدخل نتیجة زیادة مبیعات السلع االستهالكیة، فإن هذا یؤدي 

إلى زیادة االستثمار وفق مبدأ المعجل. غیر أن هذه  الزیادة تؤدي إلى زیادة في الدخل طبقا 

إلى زیادة االستثمار طبقا لمبدأ المعجل. وهكذا تنشأ  لمضاعف االستثمار. وهذه الزیادة تؤدي

  دورة مفرغة یتفاعل فیها كل من مضاعف االستثمار ومبدأ المعجل لیحدث حركة تراكمیة.

  

 

  

                                                           
 .63، ص 2000هرة،دار الكتاب الحدیث،القاحسین عمر،االستثمار و العولمة، 1
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  االستثمار والنمو االقتصادي: -ج

إن أي زیادة في الدخل الكلي بمعدالت معینة ال یمكن أن یتحقق إال بزیادة فعلیة في   

وال یتحقق ذلك إال بزیادة االستثمار، أي بزیادة الطاقات اإلنتاجیة الالزمة اإلنتاج الكلي 

لتحقیق التوسع في كمیة اإلنتاج وقیمته، ومن هنا ندرك األهمیة البالغة لالستثمار إذ بفضله 

  یمكن تحقیق معدالت نمو سریعة في اقتصاد الدول.

  من الناحیة االجتماعیة:. 2

فهو أداة  ،ما یوفره من مناصب عمل في ة لالستثماركما تكمن األهمیة االجتماعی  

للقضاء على البطالة. فتوجیه االستثمارات إلى القطاعات الثالثة مع إدخال عامل 

التكنولوجیا، هذه األخیرة حتى إذا اعتبرت عامال محدثا للبطالة على المدى القصیر، فإنها 

اح الناجمة عن وظیف األربعلى المدى الطویل عامال محدثا لمناصب الشغل عن طریق ت

الذي یؤدي بال شك إلى القضاء أو التخفیف من حدة البطالة وتحسین  التفوق التكنولوجي،

  .1مستوى المعیشة لدى أفراد المجتمع من خالل ارتفاع الدخل الوطني اإلجمالي

  .االستثمارالفرع الثاني: أهداف 

ها إال أنها تتشارك مع بعض، االقتصادیةباختالف النظم  االستثمارتختلف أهداف   

  :البعض في

 على إلى الحصول االستثمار: إن المستثمر یهدف من خالل عملیة تحقیق الربح-1

یضا إلى تهدف أ استثماراتهافي  أرباح،وٕان كان هذا هو هدف المستثمر الخاص، فإن الدولة

 ،االستثمارالحصول على موارد مالیة لتمویل نفقاتها من خالل هذا تحقیق المنفعة العامة، و 

  2 هذا ما یتناسب مع طبیعة النظام اإلسالمي في تحقیق المنفعة العامة.و 

 باالستهالك: یتحقق هذا الهدف، عندما یضحي المستثمر تكوین الثروة و تنمیتها-2

  3 الحالي، على أمل تكوین الثروة في المستقبل و تنمیة هذه الثروة.

                                                           
1

،مذكرة مقدمة ضمن 2005- 1970صغیري سیدعلي،دراسة تحلیلیة و قیاسیة لتأثیر االستثمار على سوق العمل"حالة الجزائر"  

  8،ص2007/2008متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر،

2
  . 11،ص2004الدولیة، دار هومة للطباعة، الجزائر،  قادري عبد العزیز،االستثمارات  

3
  . 16طاهر حیدر حردان،مبادئ االستثمار،مرجع سبق ذكره، ص  
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 و هذا من خالل تأمین السیولة لمواجهة الحاجات المتوقعة، تأمین الحاجات المتوقعة: -3

   .1و لهذا فإن المستثمر یسعى جاهدا وراء تحقیق الدخول المستقبلیة

تثمر إلى التنویع في مجاالت و عندها یسعى المسالمحافظة على قیمة الموجودات: -4

 ارتفاع، حتى ال تنخفض قسمة موجداته و ثرواته مع مرور الزمن بحكم عوامل استثماره

  .2األسعار و تقلباتها

    األمثل االستغاللو یتحقق هذا من خالل  المساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة:-5

و الرشید للموارد الطبیعیة من طرف المستثمرین آخذین في الحسبان مبدأ المحافظة على 

في  االستثماراتالبیئة، و أنها ملك لكل األجیال الحاضرة و المستقبلیة كذلك عندما تساهم 

  المستدام لألفراد بتوفیرها للعمالة و كذا السلع و الخدمات. االجتماعيتحقیق الرفاه 

  .االستثمار: مخاطر الفرع الثالث

عملیة مخاطرة فقد  االستثمارفي ظل عدم التأكد من تحقیق العائد المتوقع، یعتبر   

یحقق المستثمر أرباحا كبیرة أو صغیرة و قد یتحمل قدرا من الخسارة مناسبة لقیمة 

، و هناك عالقة طردیة بین العائد و درجة المخاطرة، بحیث أنه كلما حقق االستثمار

المستثمر عائدا أكبر تطلب األمر تحمل درجة مخاطرة عالیة، فعلیة عندئذ توظیف أمواله 

  أقل خطورة، و لكن سیكون عندها العائد أقل. استثماراتفي 

  إلى نوعین: االستثمارنقسم مخاطرة عادة ت

       و یعتبرها بعض المحللین مخاطر كلیة كونها تنشأ عن البیئة  یة:المخاطر النظام-1

فهي تؤثر على  االستثماريو المحیط، و تتعلق بالنظام المالي العام، و لیس للمشروع 

  .استثناءالمستثمرین كافة دون 

      اقتصادیاكما تعتبر التطورات التي تطرأ على الساحة الدولیة المحلیة، سیاسیا،   

مصدرا رئیسیا للمخاطر النظامیة، نتیجة اختالف العوائد بسبب تغیر أسعار  اجتماعیاو 

  :3و التي تتمثل أساسا في ،االستثماریةاألدوات 

                                                           
1

  .12قادري عبد العزیز، االستثمارات الدولیة، مرجع سابق، ص  
2

  .40حسین عمر،االستثمار و العولمة،مرجع سبق ذكره،ص  
3

  .317االستثمار العیني و المالي،مرجع سبق ذكره،ص ناظم محمد نوري الشمري و آخرون،أساسیات  
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 :لتقلبات أسعار الفائدة أثرها على أرباح المستثمر، فإن كثرة  مخاطر أسعار الفائدة

في العوائد التي سیحققها ذبذب في أسعار الفائدة یعمل على زیادة الفجوة و الفارق تال

أسعار الفائدة كلما  ارتفعتلسعر الفائدة، فمثال كلما  ارتفاعو  انخفاض بین المستثمرین

و الحسابات البنكیة، نظرا لضمان الفائدة دون مخاطرة  توجه المستثمرون نحو الودائع

  مناسبة خسارة في تعامالت األوراق المالیة و هذه الخسارة هي مقدار المخاطرة.

  :المفاجئة و تقلب أسعاره فجأة  االنهیاراتإن تعرض السوق للهزات و مخاطر السوق

المتعامل بها أو الضمانات  االستثمارأسعار أصول  انخفاض، یؤدي إلى باالنخفاض

  العائدة لها.

  للقوة الشرائیة للنقود،  انخفاضإن التضخم و ما یعنیه من  :االئتمانمخاطر التضخم و

، األمر الذي االستثماریةالقیم الحقیقیة للموجودات و األصول  انخفاضسیؤدي إلى 

و ربما عسر مالي كذلك لصاحب المشروع جراء عدم تمكنه من  یؤدي إلى مأزق مالي 

  الممنوحة. االئتمانیةو التسهیالت  االقتراضمالیة نتیجة  التزاماتسداد ما علیه من 

و لیس  االستثمارو هي المخاطر التي تنشأ عن طبیعة و نوع  مخاطر غیر النظامیة:ال-2

من طبیعة النظام المالي العام، مما یجعلها خاصة بالمشروع، و تأتي نتیجة بعض 

    ، فتؤثر على مستثمر معین أو مشروع محدد دون غیره.االستثماریة التعامالت

ر النظامیة مخاطر لذلك فإذا كانت المخاطر النظامیة مخاطر عامة، فإن المخاطر غی

  1خاصة، فهي تختص باستثمار دون غیره، و تتمثل هذه المخاطر في:

 :لمخاطر تنعكس على قد یتعرض نوع من الصناعة  مخاطر النشاط الصناعي

المتعاملین فیه من خالل األسهم الخاصة بذلك المشروع الصناعي، و مثل ذلك التطور 

   ات المستعملة مما یؤثر على المشروع العلمي و ظهور أنواع منافسة لآلالت و المعد

  2و إنتاجیته بالمقارنة مع غیره من المشاریع في ذات المجال.

  كثیرا ما تلجأ بعض الدول لعملیة التأمیم فتقوم بتأمیم : اجتماعیةمخاطر قانونیة و

بعض المشاریع مما یؤثر على مصلحة المستثمرین، ناهیك عن بعض العادات 

                                                           
1
  . 320مرجع سابق، صناظم نوري الشمري و آخرون،أساسیات االستثمار العیني و المالي،  

2
دراسات الجدوى االقتصادیة التخاذ القرارات االستثماریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، بدون سنة،  عبد المطلب عبد المجید،  

  .201ص
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     و المیول  االستهالكعة القوانین السائدة في الكثیر من الدول، كطبیو   االجتماعیة

  و أذواق الناس التي لها دور كبیر كذلك. و الرغبات

 :غالبا ما تكون نتیجة سوء التخطیط و التنبؤ لعدم كفاءة القائمین  مخاطر إداریة و مالیة

لبا على نسبة السیولة القرارات السلیمة، فیؤثر ذلك س اتخاذعلى إدارة المشروعات و 

  .1بما علیه من واجبات بااللتزامفتتضاءل مما ال یمكن المستثمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .102محمد بلقاسم حسن بهلول،االستثمار و إشكالیة التوازن الجهوي،مرجع سبق ذكره،ص  
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  :المبحث الثاني

  .االقتصاديفي الفكر  االستثمار 

       ،االقتصادیینلكتاب و الخبراء و كبیرا عند كثیر من ا اهتماما االستثمارعرف   

  .االقتصادیةعند مختلف المدارس  لالستثمارهذا المبحث سنحاول التعرض  و من خالل

  في المدرسة الكالسیكیة. االستثمارالمطلب األول : 

كاردو"، "جون مدرسة "آدم سمیث"، "دافید ری االقتصادتعتبر المدرسة الكالسیكیة في 

" ...إلخ، و تنطلق المدرسة من فكرة أساسیة هي أن رت توماس مالتوسیورات میل"، "روبست

سكان من ناحیة، و التقدم من ناحیة ال اع بین نموالنظام الرأسمالي كان عبارة عن صر تطور 

أخرى، و یرى رواد المدرسة أن التقدم التقني یسبق في المراحل األولى، أي أن معدل السكان 

بالتالي یسود الكساد، أما معدل التقدم التقني و إال أن یجاري معدل التقدم التقني ال یلبث 

 استخدامفیرى الكالسیكیون بأنه یتوقف على معدل تراكم رأس المال الذي یتیح المزید من 

 اتجاهات األرباح و  تراكم رأس المال فیتوقف على حجم اآلالت و تقسیم العمل، و أما معدل

  هي كالتالي:و الصیغ الریاضیة للتعبیر عن مفاهیمها األساسیة و 

 دالة اإلنتاج: .1

المستخدمة و بین  من المعلوم أن دالة اإلنتاج هي العالقة بین كمیات عناصر اإلنتاج 

) المحقق تتبع كل من Y( الناتج المحقق.و یرى كل من سمیث و مالتوس بأن كمیة الناتج

األرض )، و مساحة K)، و كمیة رأس المال المستخدم (Lكمیة القوة العاملة المستخدمة (

                                           ) أي أن:       T)، و مستوى التقنیة (Nالمتاحة (

                                                                                         
Y=f (L,K,N,T) ……(1) 

  ني:م رأس المال یؤدي إلى التقدم التقمفهوم تراك .2

ٕادخال السلع السیكیین أن فرص التقدم التقني و الك االقتصادیینمعظم  اعتقدلقد     

هذه  استغالللكنهم أوضحوا بأن معدل و  االقتصادیةفي المجتمعات  باستمرارالجدیدة متاحة 

الجدیدة و هذا بالطبع ألن كافة أنواع  االستثماراتالفرص في المجتمع إنما یتوقف على 

بالرغم من أن بعض المزید من رأس المال، و  استخدامالتقدم التقني ستؤدي بالضرورة إلى 

        حاالت من التقدم التقني التي تؤدي إلى توفیر في رأس  استعرضوا الكالسیكیین
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لذلك .للتقدم التقني ككل مال المستخدم، إال أن ذلك كان في نواحي طفیفة القیمة بالنسبةال

 االستخدامأصر هؤالء على حاجة المجتمع المستمرة إلى المزید من اإلدخارات حتى یتاح له 

  المتواصل لألسالیب و الطرق التقنیة الحدیثة و على هذا یمكن أن نكتب:

       T = f (I) ……(2)                                              

  : تمثل مستوى التقنیة Tحیث : 

        I  االستثمار: تمثل  

 االقتصادیین، و هذا ما أدى إلى تأكید االستثماراتو بالتالي فإن مستوى التقنیة یتبع 

ال التقدم التقني كمتغیر مستقل  االدخارعلى الحاجة إلى تراكم رأس المال و  الكالسیكیین

  هام.

  یتوقف على الربح: االستثماراتمفهوم حجم  .3

بأن  االعتقادأقرانهم السابقین و المعاصرین لهم في  الكالسیكیون االقتصادیونلقد أید 

ناجم عن التفكیر الذي كان سائدا في  االعتقادو هذا .یتوقف على األرباح االستثماراتحجم 

لتوقعهم الحصول على  االستثمارذلك الوقت و الذي یقضي بأن الرأسمالیین یقدمون على 

األرباح، و أن األرباح المتوقع الحصول علیها في المستقبل تتأثر إلى درجة كبیرة باألرباح 

      الصافیة  االستثماراتة هنا هي ینالمع االستثماراتن المحققة حالیا، و یمكن القول بأ

  كتب:ى رأس المال، و على ذلك یمكن أن نأو الحقیقیة إل

          In =∆K = f (p) …..(3) 

  الصافي (الحقیقي). االستثمار: یمثل   Inحیث:  

       ∆K: .التغیر في رأس المال أو اإلضافة الصافیة إلى رأس المال  

        p) یمثل عائد :Return ) رأس المال أو الربح (Profit.(  

  التقنیة:مفهوم الربح یتوقف على عرض القوة العاملة و على مستوى  .4

بأن الربح یتوقف على السباق بین التقدم التقني و معدل نمو  الكالسیكیون اعتقدلقد   

الذي  رلغلة المتناقصة في الزراعة، األمالسكان، فمع نمو السكان البد من مواجهة قانون ا

 الكالسیكیونو لكن بالمقابل أشار .تكالیف العمل و بالتالي تخفیض األرباح إلى زیادة یؤدي

لى ظاهرة الغلة المتزایدة التي بدت تاریخیا، خاصة في قطاع الصناعة، و أدت إلى مقابلة إ

      ة في بقانون تناقص الغلة عن طریق التقدم التقني، أما بالنسبة لمن ستكون الغل
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بأن ذلك أمر سیكشفه  الكالسیكیونالنهایة، لقانون تناقص الغلة أم لتزاید الغلة، فقد رأى 

و بذلك یكون لدینا .الواقع في المستقبل و سیختلف من زمان آلخر، و من مكان آلخر

 المعادلة التالیة:        

P = f (T,L)……(4) 

و البد من .أي أن مستوى األرباح یتوقف على مستوى التقنیة و حجم القوة العاملة

ربطوا ربطا مباشرا بین حجم القوة العاملة و حجم  الكالسیكیین االقتصادیینالتنویه إلى أن 

بأن زیادة السكان ستؤدي حتما إلى زیادة القوة العاملة بالرغم من تسلیمهم  اعتقدواالسكان، إذ 

  جزئیة أو كلیة في بعض الحاالت. بطالة بوجود

مستوى و  ،االستثمارتقني یتوقف على مستوى یفهم مما تقدم سابقا أن مستوى التقدم ال

  .الربح یتوقف جزئیا على المستوى التقنيیتبع الربح، و  االستثمار

  على هذا یمكن أن نكتب:و  

T=f (I) = f (P) = f {I[P(T,L)]}…..(5)  

هي أن النمو یجلب ، و االقتصادیةهذا التسلسل یشیر إلى ناحیة هامة في التنمیة و 

ورها تتیح مجاال آخر للتقدم التي بد االستثماراتالنمو، فالتقدم التقني یتطلب المزید من 

1 هكذا.و  ني التق
  

  مفهوم حجم القوة العاملة یتبع حجم قائمة األجور: .5

 ارتفاعبأنه إذا زادت كمیة النقد المدفوعة كأجور و رافق ذلك  الكالسیكیون اعتقدلقد 

في األجر القاعدي الحقیقي فإن حجم القوة العاملة سیزداد و من ثم یعود األجر الفردي 

الحقیقي إلى ما كان علیه، فزیادة األجور النقدیة قد تؤدي إلى تحسین مؤقت في مستوى 

عاما  اتجاهاالحیاة إال أن هذا التحسن ال یلبث أن یزول نتیجة لزیادة السكان. أي أن هناك 

  إلى ذلك یمكن أن نكتب: استنادااألجور حول مستوى الكفاف، و  لبقاء مستوى

L = f (W)…..(6)                

  : تمثل حجم القوة العاملة.Lحیث : 

       W  نصیب القوة العاملة من الدخل الوطني.: تمثل قائمة األجور أو  

                                                           
قیاسیة لتأثیر اإلستثمار على التنمیة اإلقتصادیة باستعمال أشعة اإلنحدار الذاتي، مذكرة مقدمة ضمن  نمذجةبشرایر عمران،  1

، 2005طبیقي، المعهد الوطني للتخطیط و اإلحصاء الجزائر، متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في اإلقتصاد و اإلحصاء الت

  . 15ص 
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  :االستثماراتمفهوم حجم قائمة األجور تتوقف على مستوى  .6

زءا من رأس المال على األقل یتكون مما یخصص لألجور، بأن ج الكالسیكیون اعتقد

العمال، فإذا كان األمر كذلك فالبد من أن تأتي األموال  الستخدامأي النقود المعدة 

بأن سائر  .و قد رأى معظم الكالسیكیینالمخصصة للدفع كأجور عن طریق اإلدخارات

   .اراتاالستثماإلدخارات تنتج عن زیادة 

                  أن نكتب:    ناو علیه یمكن

 W = f (I)…..(7)     

  مفهوم الناتج الكلي یعادل الربح المأجور: .7

و هذا المفهوم ال یدل على أیة عالقة سلوكیة، إذ أنه مجرد تعادل بین طرفین یكتب 

 على النحو التالي: 

Q = P + W…..(8)               

  : الربح Pحیث : 

       Wقائمة األجور :  

      Y  الناتج الكلي :  

التي یمكن تلخیصها في المعدالت التالیة:                                       وعلى ضوء هذه المفاهیم السبع و 

                           
 Y = f (L,K,N,T)                                                                                  

T = f (I)   

In =∆K =f(p)                                                                         

P = f(T,L)                                                                             

L = f (W)   

W =f(I)  

Y=P+W                                                                                                                   

  كمایلي: الكالسیكیونكما رآها  االقتصاديیمكننا أن نفسر عملیة التطور 

فإذا ما بدأنا بالربح الذي هو محور النظام الرأسمالي یمكننا القول بأن زیادته تؤدي إلى 

تؤدي إلى تراكم رأس المال و الذي یؤدي بدوره إلى  االستثمار، و زیادة االستثمارزیادة 

  تحسین مستوى التقنیة.



  األسس النظریة و المفاھیم األساسیة لالستثمارالفصل األول: 

25 

  تزاید قائمة األجور، و یتبعها تزاید في معدل نمو ت االستثماراتو لكن مع تزاید 

التكالیف، و بالتالي  المردود الحدي للعمال و ارتفاع فيالسكان فینجم عنه تناقص في 

الربح یؤدي إلى  انخفاضو إذا ما تابعنا هذه الحلقة یمكننا القول بأن .األرباح انخفاض

قدم التقني و تنخفض قائمة األجور ، األمر الذي یحول دون التاالستثماراتتناقص في 

  بالتالي یتناقص معدل نمو السكان و هكذا ...، حیث یصل النظام في النهایة إلى ماو 

 .یسمى بمرحلة الكساد

  في المدرسة النیوكالسیكیة. االستثمارالمطلب الثاني: 

الجزئي الذي وضع على أسس  االقتصاديالنیوكالسیكي بالتحلیل  االتجاهلقد تمیز 

الطلب على  الشتقاقدوقالس - دالة اإلنتاج لكوب استعمالمدرسة الكالسیكیة. یمكن ال

     للمؤسسات عندما تحاول هذه األخیرة تعظیم أرباحها بزیادة اإلنتاج  االستثماریةالنفقات 

و تقلیص تكالیف اإلنتاج، حیث أن مخزون رأس المال هو الذي یكون من أجله الناتج 

      مال. إن مخزون رأس المال قد یكبرمساویا إلى تكلفة وحدة رأس الالحدي لرأس المال 

 و بالمقابل فإن الناتج الحدي لوحدة إضافیة في رأس المال یتناقص، فمخزون رؤوس 

         األموال ال یمكن أن یزداد فوق المستوى الذي یكون فیه الناتج الحدي مساویا إلى تكلفة 

 رأس المال أي:

 Y = AK�L��� … … … (1) 
��

��
= αAK���L��� = α

�

�
… … … (2)  

  نحصل على : MCو إذا كان الناتج الحدي یساوي إلى التكلفة الحدیة 

MC =  α
�

�
   … … … … (3)  

یمكننا حجب مخزون رؤوس األموال الذي هو متناسق مع الشرط المحصل في 

على الشكل  االقتصاد) و الحصول على الطلب على رؤوس األموال في هذا 3المعادلة (

  التالي:

K =  α
�

��
   … … … … (4) 

  مخزون رأس المال المرغوب. *Kأین یمثل 

على مستوى  ایعتمد إیجابی *Kبأن مخزون رأس المال المرغوب  استنتاجو علیه یمكن 

     ، حیث أن كل إضافة تشكل إنفاقMC، و سلبیا على تكلفة رأس المال Yاإلنتاج 

*
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   المرغوبة إلى إن اإلضافات الصافیة .لهذا تمثل تدفقات لرؤوس األموال، و استثماریا

  الجدیدة الخام  االستثماراتخالل فترة معینة، تكون مساویة إلى مخزون رؤوس األموال 

)Kt – Kt-1 مطروحا منها الضیاع في رؤوس األموال بواسطة اإلهتالك بمعدل (d الذي ،

  ) أي:dKt-1هو (

                                    It = (Kt – Kt-1) – dKt-1 ……….. (5)            

  .االستثمار: یشیر إلى  Itحیث أن :   

        Kt-1 هو مخزون رأس المال في الفترة السابقة :.  

  االحتفاظنعرف تكلفة  لكيالصافي النیوكالسیكیة  االستثماردالة  اشتقاقیتطلب 

أو التكلفة الضمنیة لرأس المال، فإذا  االستخدام)، المسماة تكلفة MCالمال (بوحدة رأس 

 انكماشأهملنا إمكانیة ربح أو خسارة في رأس المال و الذي یعني عدم وجود تضخم أو 

 رأس  الكتها نقدي، فإن التكلفة الضمنیة لرأس المال تحتوي على عنصرین، هما تكلفة 

الحقیقي المحصل من  غیر المجندة، إذا كان سعر الفائدةو تكلفة عامل الموارد  المال 

  ، فإن التكلفة الضمنیة لرأس المال ستكون:iمالي بدیل یساوي  بأصل االحتفاظ

                                                        MC = i + d …………. (6) 

       

  ل:الصافي النیوكالسیكیة على الشك االستثمارو تصبح دالة 

  I� = α
�

���
+ (d − 1)K��� … … … (7)                                  

الصافي  االستثمارما دام سعر الفائدة الحقیقي موجود في المقام، فإن دالة و 

عالقة وسعر الفائدة الحقیقي، و  االستثماريالنیوكالسیكیة تعطي عالقة سالبة بین الطلب 

  موجبة مع مستوى اإلنتاج الحقیقي.

  عند كینز: االستثمارالمطلب الثالث: 

   التشغیل امة في الدخل و "النظریة الع في مؤلفه لالستثمار" أهمیة كبیرة أعطى "كینز

، سنة ظهور هذا المؤلف، أصبح هذا المفهوم محور التحالیل 1936و منذ  النقد"و 

و كما رأینا في المدرسة  الرأسمالي، فقبل ظهور كینز االقتصادفي  االقتصادیة

أن المنفعة الخاصة تؤدي إلى المنفعة  باعتبارالنیوكالسیكیة، كان یسود التحلیل الجزئي، 

في مجموعها  العامة، و بالتالي فإن شروط نمو و تطور المؤسسة الفردیة یؤدي و یطابق

  الوطني ككل. االقتصادو تطور شروط نمو 
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 المستوى على لالستثمارالنیوكالسیكیة بالنسبة كینز تقریبا نفس تحلیل  انتهجلقد 

یكون على  االستثماريالجزئي، فالمؤسسات تهدف إلى تعظیم أرباحها، و بالتالي القرار 

ة الحدیة لرأس المال ثم المقارنة بین معدل یأساس المقارنة بین معدل الفائدة و الفعال

  المردودیة لمختلف البدائل.

اإلنتاج یؤمن منافذ التصریف للمنتجات، أي أن  بالنسبة لكینز لیس صحیحا أن

التي كانت سائدة في تلك  االقتصادیةالعرض یخلق الطلب، حیث یرى أن أسباب األزمة 

الفترة لیست بسبب نقص اإلنتاج و إنما بسبب نقص المنافذ، و عدم إمكانیة تصریف 

  د الكالسیك.لیست عرضیة كما كان یعتقو   تاج، و بالتالي كانت األزمة حتمیةاإلن

حیث  ،، فلكینز نظرة مختلفة تماما عن النظرة السابقةاالدخارو  لالستثمارأما بالنسبة 

 االقتصادأساس نمو  باعتباره االقتصادفي  االدخارأعطى الكالسیك أهمیة بالغة لدور 

و الذي  االستثمارمن أجل  االستهالكباإلمساك عن  االدخارالرأسمالي، و منه یجب زیادة 

 یتساوى تماما مع المدخرات. 

و بخصوص هذا التعادل یشیر كینز أنه لیس كل ما یدخر یستثمر و بالتالي المعادلة 

  التالیة:

)1.........(S(i) = I(i)  

      لیست دائما صحیحة، فلیس كل ما یدخر یستثمر، حیث یمكن اكتناز هذه المدخرات 

مسار االقتصادي، كما أن و في أغلب األحیان أو جزء منها، و هكذا یمكن خروجها من ال

لیس المدخرون هم المستثمرون فالفرد بالنسبة لكینز في أغلب األحیان یتجه نحو زیادة 

  استهالكه كلما زاد دخله و بالتالي االستهالك مرتبط بالدخل حسب العالقة التالیة:

                                                          )2(C = f(Y)…………… 

  ) یمثل الدخل الحقیقي المتاح.Y) یمثل االستهالك و (Cحیث(

االدخار یعتبر كمتغیر متبقي، أي أنه الجزء المتبقي من الدخل بعد أن و حسب كینز 

  یستهلك األفراد ما یرغبون فیه.

  بناءا على هذا یمكن تعریف االدخار كما یلي:

                                                    I = S /   )3...........(S = Y- C  
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  یكون لدینا:

                                                      )4...........(S = Y- C(Y) 

  نستنتج بأن االدخار دالة للدخل أیضا:

                                                     )5..........(S = f(Y)  

  ألحرى على ترتكز نظریة االستثمار حسب كینز على سلوك المستثمرین، أو با

      بالمردود المنتظر لمختلف اآللیاتعملیا تعتمد هذه القرارات متخذي قرار االستثمار.

دود ال یحصل علیه إال خالل لكن باعتبار أن هذا المر المعدات موضوع االستثمار. و و 

  فترة حیاة وسائل اإلنتاج موضوع االستثمار، فإن قرار االستثمار المتخذ حالیا، ، الزمن

یتعلق بمدى تقدیرات أو تسبیقات المستثمرین بما سیحصل في المستقبل، بالرغم من وجود 

  دل الفائدة، مستوى الدخل و توزیعه، عدة متغیرات موضوعیة التخاذ قرار االستثمار( مع

   فإن كینز یفضل المتغیرات الذاتیة تغیرات مستوى الطلب الكلي...)،مخزون رأس المال، 

أو السیكولوجیة: التفاؤل أو التشاؤم بالنسبة للمستقبل، تصورات و خیال متخذي قرارات 

ثماریة متموجا بحیث االستثمار. هذا من شأنه أن یجعل مستوى اإلنفاق على السلع االست

  یصعب ربطه بمتغیرات موضوعیة، على األقل في المدى القصیر.

و وفقا لهذا التحلیل، یمكن أن نعرف دالة االستثمار في هذه المرحلة االنطالقیة 

  بافتراض كون االستثمار متغیرا خارجیا:

                                                         )6.........(I = I0  

 أي أنه ال یتحدد في إطار النموذج البسیط المعتبر هنا.

) یتكون من االستهالك الكلي         Ydنعلم أن الطلب الكلي الذي نرمز له بالرمز(

  و االستثمار الكلي:

                                                      )7........(Yd = C + I    

  بالعالقة :) معرفا Cمع كون (

                                                     )8.......(C = cY + C0  

  ) معرفا بالعالقة :Iو (

                                                    )9.......(I = I0   
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  عند التوازن (توازن سوق السلع و الخدمات االستهالكیة و االستثماریة)، یكون 

  ) أي أن :YSالطلب الكلي مساویا لإلنتاج الكلي (العرض الكلي) الذي نرمز له بالرمز (

                                                   )10.(.........   YS = Yd =C+I  

    ،یعني شرط التوازن هذا بأن االستمرار في عملیة اإلنتاج، على نفس المستوى

    لالستثمار) باإلنتاج المحصل علیه تستلزم تساوي الطلب الكلي المخطط (لالستهالك و 

المعد للبیع، و لكن اإلنتاج الكلي أو العرض الكلي ما هو إال الدخل الكلي الذي نرمز له و 

  ). یكون لدینا إذن: Yبالرمز (

                                                 )11......(YS = Y 

  یمكن كتابة شرط التوازن على النحو التالي:

                                                 )12....(Y = C + I  

  و بما أن الدخل یتكون من االستهالك و االدخار، إذن عند التوازن یكون لدینا:

                                                 )13....(C + S = C + I  

  و هو شرط التوازن الذي یمكن كتابته على الشكل التالي:

                                               )14.......(I = S  

و شرط التوازن هذا یفیدنا بأن توازن سوق السلع و الخدمات یتم عندما یكون الجزء 

في رأس المال  غیر المستهلك من الدخل الكلي مساویا إلى ما خطط المنتجون استثماره

الثابت، أي بدون األخذ بعین االعتبار لالستثمار غیر المرغوب فیه و الذي یكون في شكل 

 .1مخزون السلع غیر المباعة

  .المطلب الرابع: االستثمار بعد كینز

لقد رأینا فیما سبق مدى أهمیة االستثمار بالنسبة لكینز، حیث اعتبره أحد العناصر  

لفعال، لقد استمر و تزاید االهتمام بدور االستثمار في االقتصاد بعد المهمة المكونة للطلب ا

أي التیار المعروف بالكینزیة الحدیثة أو من طرف كینز سواء كان ذلك من طرف أتباعه 

التیار الثاني و الذي عمل على إحیاء األفكار الكالسیكیة و المعروف بالتیار الكالسیكي 

 الحدیث.
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  الحدیثة. الفرع األول : الكینزیة

عمل بعض االقتصادیون في هذا التیار على إحیاء األفكار الكینزیة بإدخال تعدیالت  

علیها، حیث ولد هنا ما یسمى بالنظریة الكینزیة الحدیثة، و كمثال عن دور االستثمار في 

  دومار" الذي تم التعرض إلیه في الفصل األول - النظریة الكینزیة الحدیثة نموذج "هارود

  هة النمو االقتصادي أما اآلن فننظر إلیه من وجهة االستثمار.من وج

 دومار":-نموذج "هارود  

 من نظریة كینز في أن االستثمار الحالي ال یتنافس فقط دومار" -بدأ نموذج "هارود

مع االستثمار السابق بل مع االستثمار الالحق أیضا. ذلك أن االستثمار الحالي یخلق 

إن لم تستخدم بشكل كاف فإنها تؤدي إلى تثبیط االستثمارات طاقات إنتاجیة جدیدة 

الالحقة.و علیه فالبد للطلب الكلي من الزیادة بمعدالت یسمح باستیعاب الطاقات الجدیدة 

  المتولدة عن االستثمار المتتابع، و لتحدید معدالت الزیادة ینبغي توفر ما یلي:

 توجد عالقة  ). كماYالدخل ب( ) و نمثلKتوفر كمیة من رأس المال نمثلها ب( -

 ) vبین كمیة رأس المال الموجودة في االقتصاد و بین الدخل و نمثل هذه العالقة ب(

     K = vY)........1(                                حیث :                            

v)......2(                                                                                        و منه:  =
�

�
 

  و هو ما یسمى بمعامل رأس المال ، أو نسبة رأس المال إل الدخل.

، فتصبح المعادلة السابقة بعد هذه KΔلنفرض بأن كمیة رأس المال ارتفعت بمقدار -

 الزیادة كما یلي:

                                                   )3........(K+ΔK = v (Y+ΔY)  

  و بعد طرح هذه المعادلة بالمعادلة السابقة نجد : 

                                                 )4............(Δ K = v ΔY  

زیادة كمیة رأس المال، هي االستثمارات الجدیدة (الصافیة أو الحقیقیة)  ΔKو معلوم أن 

  ، یكون لدینا: Inفإذا رمزنا لهذه األخیرة ب

                                                 )5...........(In = v ΔY  

  أو بشكل عام: 

                                                 )6..........(Int = v ΔYt  
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  ) تمثل الفترة الزمنیة.tحیث (

 و تدل المعادلة األخیرة أن االستثمارات الجدیدة (أو الصافیة) تتبع تغیر الدخل.

 الفرع الثاني: المدرسة الكالسیكیة الجدیدة

الحدیثة تأسست النظریة الكالسیكیة الجدیدة، فلقد  على أساس نقد النظریة الكینزیة

كانت القضایا المركزیة لهذه النظریة هي نفسها المسائل التي طرحها و حاول المفكرون 

  الكینزیون، و لقد استهدف هذا النقد النقطتین التالیتین:

الدخل الوطني ال یعتبر دالة لتراكم رأس المال فقط، فهناك عوامل أخرى تحدده  نمو -

كالعمل، رأس المال و األرض، هذا باإلضافة للتقدم التقني الذي یرفع من إنتاجیة 

 عوامل اإلنتاج.

نتاج نفس الكمیة من المنتجات سواء رأس المال لیست ثابتة، حیث یمكن إكثافة  -

 س المال أو بطریقة أنتاج كثیفة للعمل.بطریقة إنتاج كثیفة لرأ

  یرجع رواد الفكر الكالسیكي الجدید نمو اإلنتاج إلى ثالثة و على هذا األساس 

  عوامل هي: نمو العمالة، نمو رأس المال و اإلبداع التكنولوجي. 

تعدیال في معادلة  1942" سنةTinbergenو قد أدخل االقتصادي الهولندي تنبرجن "

دوغالس) و التي یساوي مجموع معامالتها الواحد الصحیح، و المتمثل في -اإلنتاج (كوب

  ) بحیث أصبحت الدالة كما یلي:ertعامل الزمن(

                                                )1.........(Y = AKα L1-α e rt  

  ) یمثل معدل نمو اإلنتاج نتیجة الرتفاع التقدم التقني.rحیث: (

)t الزمن.) یمثل 

و هكذا حسب االتجاه الكالسیكي الجدید، نجد أن زیادة اإلنتاج ال تعتمد على 

االستثمارات الرأسمالیة و قوة العمل فقط. و إنما أیضا على عوامل اإلنتاج الذي یدخل 

  .1ضمنها تنشیط البحث العلمي لرفع مستوى التقنیة

  

  

                                                           
، مرجع سبق ذكره، 2005-1970صغیري سید علي، دراسة تحلیلیة و قیاسیة لتأثیر االستثمار على سوق العمل"حالة الجزائر" 1

  .24ص



  األسس النظریة و المفاھیم األساسیة لالستثمارالفصل األول: 

32 

  :المبحث الثالث

  .واالستثمارالتأثیرات المتبادلة بین الدخل 

   نظرا ألهمیة الدخل باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تحدید الحجم الكلي لالستثمار،

    و إلبراز هذه األهمیة سوف نتطرق في هذا المبحث إلى التأثیرات المتبادلة بین الدخل  

  و االستثمار.

   المطلب األول: مفهوم الدخل.  

أهم مؤشرات التي تعطي صورة النشاط تعتبر دراسة حسابات الدخل الوطني من   

 االقتصادي في مجتمع بشكل یظهر هیكل التدفقات والمعامالت االقتصادیة التي تتخذ 

قرارات اإلنتاج واالستثمار واالستهالك واالدخار في المجتمع، أي أنها تهتم بقیاس وتحلیل 

النهائیة التي  عناصر الدخل الوطني وأوجه استخدامه في اإلنفاق على السلع والخدمات

   1أنتجت في االقتصاد الوطني لبلد ما خالل فترة محددة من الزمن عادة ما تكون سنة.

 یعرف على أنه كل السلع والخدمات النهائیة المنتجة في  :(GDP)الناتج الداخلي الخام 

بلد ما خالل فترة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة، كما یعتبر أحد المؤشرات األساسیة في 

  القتصاد الكلي.ا

یعرف على أنه قیمة كل السلع والخدمات النهائیة المنتجة  :(GNP)الناتج الوطني الخام 

بواسطة عوامل اإلنتاج المملوكة محلیا في فترة زمنیة معینة. أي الناتج الداخلي الخام 

  مضاف إلیه صافي عوائد عوامل اإلنتاج من وٕالى الخارج.

  مطروح  (GDP)و عبارة عن الناتج الداخلي الخام وه :(NDP)صافي الناتج الداخلي 

  2منه اإلهتالك.

مطروح منه  (NDP)صافي الناتج الداخلي  وهو عبارة: (NNP) صافي الناتج الوطني 

  .الضرائب غیر المباشرة و التحویالت مضاف إلیه إعانات الدولة لألفراد والمؤسسات
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مطروح منه الضرائب غیر المباشرة (NNP) صافي الناتج الوطني : (NI) الدخل الوطني

  1(وأشیاء أخرى).

یعرف على أنه قیمة السلع والخدمات باألسعار  الناتج الداخلي الخام االسمي أو النقدي:

  الحالیة (الجاریة).

یعرف على أنه قیمة السلع والخدمات باألسعار الثابتة. أي  الناتج الداخلي الخام الحقیقي:

ة األساس بافتراض أن األسعار لم تتغیر، وذلك بحساب كل اختیار سنة مرجعیة تسمى سن

  السلع المنتجة خالل فترتین مختلفتین بنفس األسعار (األسعار الثابتة).

   الدخل (المضاعف االستثماري). على یر االستثمارتأثالمطلب الثاني:

 اعتبر المضاعف الذي یرتبط به  ،نـزي یتسم بالطابع الساكنیباعتبار أن التحلیل الك

ذو طابع ساكن ویسمى بالمضاعف الساكن ولكن إدخال بعض العوامل الدینامیكیة مثل 

  عامل الزمن، الناتج عن التأخیرات التي تحدث بین الحصول على الدخل، وحجم 

  2استهالكه، فأعطى بذلك دینامیكیة للمضاعف فسمي بالمضاعف الدینامیكي.

 .المضاعف الساكنالفرع األول:

  المضاعف البسیط: .1

یهـــتم التحلیـــل االقتصـــادي الكلـــي بإیجـــاد وضـــعیات التـــوازن حیـــث یكـــون الطلـــب الكلـــي 

، الطلــــــب Cمســــــاویا للعــــــرض الكلــــــي، فنجــــــد الطلــــــب یســــــاوي مجمــــــوع الطلــــــب االســــــتهالكي 

    ، أمــــــــا (X-M)، والفــــــــرق بـــــــین الصــــــــادرات والــــــــواردات Gوطلــــــــب الحكومــــــــة  Iاالســـــــتثماري 

  ومنه یمكن كتابة وضع التوازن كما یلي: Yلي فیساوي قیمة الناتج المحلي العرض الك

Y = C + I + G + (x - M)            [1]                         

  بالنسبة لدالة االستهالك تكتب على الشكل التالي:

     0CcYC                       [2]    
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  حیث أن:

C0: .االستهالك المستقل حتى في حالة انعدام الدخل  

c.المیل الحدي لالستهالك :  

10بحیث:    c  

  نجد: [1]في  [2]بتعویض معادلة 

Y = C0 + cY + I + G + (X - M) 

Y(1-c) = C0 + I + G + (X - M) 

))((
1

1
0 MXGIC

c
Y 


                  [3] 

، ونفــرض أن االســتثمار طــرأ علیــه تغییــر  I0لنعتبــر أن االســتثمار مســتقل عــن تغیــرات الــدخل 

بمقــدار 
0

I فأصــبح ،
00

II  ومــن جهــة أخــرى طــرأ تغیــر علــى النــاتج أو الــدخل بمقـــدار ،

Y  فأصبحY + Y  كاآلتي: [3]ومنه یمكن كتابة العالقة  

M)XGΔIIC(
c1

1
ΔYY 000




                      [4] 

  نجد: [3]من  [4]بطرح 

00

1

1
IkI

c
Y 


                        [5] 

1فإن  c < 1 > 0و بما أن 
1

1


c
و هذا یؤدي بنا للقول أن:  

0
IY   

تســمى الصــیغة 
c

k



1

1
مضــاعف االســتثمار البســیط الســاكن وهــو بســیط ألنــه یعتمــد علــى  

)c.فقط وساكن ألنه لم یدرس المتغیرات في عالقتها مع الزمن (  

وانطالقا من كون المیل الحدي لالدخار 
Y

S
s



  وعلما أنc + s = 1)1(  

  كما یلي: kفإنه یمكن كتابة 

s
k

1
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مضـــاعف االســـتثمار البســـیط الســـاكن یـــزداد بازدیـــاد المیـــل الحـــدي لالســـتهالك نســـتخلص أن 

  وانخفاض المیل الحدي لالدخار.

وتكـــون آلیـــة عمـــل المضـــاعف تحفیزیـــة مـــن طـــرف الطلـــب االســـتثماري، حیـــث زیـــادة   

الطلــــب االســــتثماري بمقــــدار 
0

I  یســــتلزم أن یقابلــــه زیــــادة فــــي العــــرض الكلــــي بمقــــدار
0

I ،  

ـــي بمقـــدار  ـــادة الـــدخل  Iومـــن أجـــل إعـــادة التـــوازن لالقتصـــاد وزیـــادة العـــرض الكل   یعنـــي زی

ـــدار  الكلـــي بهـــذا المقـــدار ممـــا ینـــتج عنـــه ظهـــور طلـــب إضـــافي علـــى الســـلع االســـتهالكیة بمق

)(
0

Ic  ـــاتج الكلـــي أو الـــدخل الكلـــي وفـــق متتالیـــة ـــادات متالحقـــة فـــي الن ، وهكـــذا تكـــون الزی

  .وعدد حدودها  cوأساسها  1هندسیة حدها األول 

...
0

2

00
 IcIcIY  

0

2 ...)1( IccY                  [6] 

فإن مجموع حدود هذه المتتالیة الهندسیة یكون:  c < 1 > 0بما أن: و 
c1

1
  

  الشكل التالي: [6] بالتالي تأخذ العالقةو 

0

1

1
I

c
Y 


  

 المضاعف المركب: .2

لقد اعتبرنا في المضاعف البسیط أن االستثمار مستقل عن الدخل، أما في هذه الحالة 

  فنعتبره متغیرا تابعا للدخل أي:

I = I0 + iY 

  المیل الحدي لالستثمار. iحیث: 

  نجد: [1]في المعادلة  Iو  Cبتعویض معادلتي كل من 

MXGiYIcYCY 
00  

MXGICicY 
00)1(  

)(
)(1

1
00 MXGIC

ic
Y 


  

  تصبح العالقة أعاله كما یلي: c + i = بوضع 

][
1

1
00 MXGICY 





           [7] 
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  ي.یمثل المیل الحدي لإلنفاق الكل حیث 

YYYIII 
00

 

  یصبح الوضع التوازني الجدید:

][
1

1
000 MXGIICYY 





                [8] 

  ) نجد:7) من (8بطرح (

00

1

1
IkIY 





             [9] 

حیث 



1

1
k .هو مضاعف اإلنفاق االستثماري و هو مضاعف مركب ساكن  

   .المضاعف الدینامیكيالفرع الثاني:

  إن فكرة المضاعف البسیط تتضمن فرضیة اآلنیة وهي أن االقتصاد یعود سریعا 

إلى وضع التوازن بعد أن یتكیف اإلنتاج (الدخل) مع تغیرات االستثمار، لكن الواقع یبین 

غیر ذلك حیث ال بد من إدخال عنصر الزمن في التحلیل لنتحول بذلك إلى مفهوم 

  المضاعف الدینامیكي.

ضیات التي یعتمد علیها فرضیة ما یسمى تأخیر روبرتسون ومن أهم الفر 

ROBERTSON LAG  (هناك من یطلق علیه فاصل روبرتسون) حول وجود فترة  

  ، ومن أجل 1زمنیة بین لحظة حصول األفراد على الدخل ولخطة إنفاقهم لهذا الدخل

الدینامیكي  التبسیط یفترض أن یكون هذا الفاصل یمتد سنة كاملة، وسنعالج في لمضاعف

 حالتین هما كالتالي:

 :زیادة االستثمار في إحدى السنوات والمحافظة على مستواه بعدها  -أ 

 t=1، خالل فترة Y0لنفترض أن االقتصاد متوازن والدخل الوطني التوازني هو  

حدث زیادة مستقلة في اإلنفاق االستثماري (
0

I إن دخل الفترة ،(t=1  یكون مساویا  

(مضافا له مبلغ االستثمار اإلضافي  Y0للدخل التوازني 
0

I ( ألن النفقات على االستثمار

  الجدید ستترجم بإضافة في الدخل مساویة لمداخیل منتجي المواد التجهیزیة.

                                                           
 .104، ص 2002،الدار العلمیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع،األردن، 1أحمد األشقر ، االقتصاد الكلي، ط 1
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وبتزوید منتجي األدوات التجهیزیة بدخل إضافي  
0

I  سیمكنهم خالل الفترةt=2  من 

)(القیام بنفقات إضافیة على شراء سلع استهالكیة بمبلغ مساو لـ 
0

Ic  وهذه ،    

)(المشتریات ستؤدي إلى زیادة الدخل بمبلغ 
0

Ic   ،لمنتجي السلع االستهالكیة المطلوبة

  هو: t=2لذلك فإن الدخل الكلي للفترة 

0002
IcIYY   

  یكون الدخل الكلي كما یلي: t=3وفي الفترة 

0

2

0003
IcIcIYY   

  یكون لدینا: t = Tو عند الفترة 

0

1

1
IcYY T

TT
 


 

0

1

0

2

000
... IcIcIcIYY T

T
 

 

0

12

0
)...1( IcccYY T

T
 

                   [10] 

  نجد: cفي  [10]بضرب طرفي 

0

12

0
)...()( IcccccYY TT

T
 

                        [11] 

  نجد: [10]من  [11]بطرح 
T

TT
cIIcYYYY

0000
)()(   

00
)1()1)(( IccYY T

T
  

     

 

0
IkY                [12] 

هنا نصل إلى صیاغة المضاعف الدینامیكي: و 
c

c
k

T






1

1
. 

كبیرة جداً، لذلك یمكن اعتب�اره  Tیكون صغیراً جداً عندما تكون  cTفإن  c < 1 > 0و بما أن 
  معدوماً، أي:

                                                        




T

0bT

  

عندئذ نعود إلى صیاغة المضاعف البسیط 
c

k



1

1
بعد أن تكون آلیة زیادة االستثمارات قد  

  .استنفذت آثارھا
  

      Y1 

   Y2 

c

c
IY

T






1

1
0
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  في السنة التالیة:زیادة االستثمار في إحدى السنوات وتراجعه إلى مستواه األصلي  -ب 

لنفـــرض فـــي هـــذه الحالـــة أن االســـتثمار ازداد بمقـــدار
0

I  فـــي الســـنة األولـــى فقـــط دون

  كما یلي: t=1السنوات التالیة، ومنه یكون الدخل في الفترة 

001
IYY   

)(ر وكما رأینا في الحالة األولى فإن الـدخل یـزداد فـي السـنة الثانیـة بمقـدا  
0

Ic  مـن ،

جهـــة أخـــرى إذا تراجـــع االســـتثمار فـــي الســـنة الثانیـــة بمقـــدار 
0

I  عمـــا كـــان علیـــه فـــي الســـنة

  یكون: t=2األولى فإن الدخل في الفترة 

0012
IIcYY   

00002
IIcIYY   

002
IcYY   

 أكبـــــر مـــــن الـــــدخل  t=2 (Y2)ومــــن خـــــالل العالقـــــة الســـــابقة نالحـــــظ أن دخــــل الفتـــــرة   

  ألن: T=1لكنه أقل من دخل الفترة  (Y0)التوازني 

0012
IIcYY   

0)1(
012
 IcYY  

 t=3ویـــؤدي انخفـــاض دخـــل الســـنة الثانیـــة إلـــى انخفـــاض اســـتهالك الســـنة الثالثـــة أي 

بمقدار 
0

)1( Icc   ومنه یكونY3 :كما یلي  

023
)1( IccYY   

0003
)1( IcccYYY   

0

2

03
IcYY   

 Y2لكنه أقل من  Y0هذا الدخل أكبر من و 

  بتعمیم المنطق نكتب:و 

0

1

0
IcYY T

T
 

 

  یمكن أن نكتب هذه العالقة كما یلي:و 

0

1 IcY T  
 

0

* IkY             [13] 

     k*=cT-1وهنا نكون أمام مضاعف دینامیكي جدید هو 
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  ، فإن:T=1ونالحظ أن هذا المضاعف أقل من الواحد دوما إال من أجل 

cT-1 = c0 = 1                                     

  على االستثمار (مسارع االستثمار).تأثیر الدخل  المطلب الثالث:

  یعتبر الدخل الكلي، أو باألحرى الطلب الكلي، وخاصة تغیراته، إحدى العوامل 

الهامة التي تحدد مستوى االستثمار. یكفي أن نتذكر هنا المبدأ المعروف لدینا وهو أن 

الطلب على عوامل اإلنتاج مشتق من الطلب على كل السلع والخدمات (االستهالكیة 

رض أو لإلنتاج عالقة وطیدة بالطلب. ولكن في نفس واالستثماریة)، معنى ذلك أن للع

الوقت، هناك عالقة وطیدة بین حجم اإلنتاج ومخزون رأس المال (آالت ومعدات). إال أن 

  العالقة بین حجم اإلنتاج ومخزون رأس المال تخضع لعدة فرضیات هي:

  فرضیة المردود الثابت. - 

ل ورأس المال) معدومة فرضیة كون مرونة اإلحالل بین عناصر اإلنتاج (العم - 

 ) IO (في دالة

فرضیة وجود مرونة إحالل بین عناصر اإلنتاج، كما هو الشأن بالنسبة لدالة  - 

CD  أوCES. 

 تدل الفرضیتان األولیتان على أن عالقة حجم اإلنتاج بمخزون رأس المال ثابتة، 

   ترتب عن الفرضیة الثالثة ظاهرة المسارع یوتنتج عنها ظاهرة المسارع البسیط. كما 

  1المرن.

   .المسارع البسیط الفرع األول:

إن األسباب التي تفسر تفاقم التقلبات االقتصادیة تكمن خاصة في العوامل التقنیة 

  لإلنتاج، وبشكل خاص اآلجال الالزمة إلنتاج التجهیزات وتحقیق المشاریع االستثماریة. 

وسع یزداد الطلب على السلع االستهالكیة، مما یؤدي إلى زیادة الطاقة ففي بدایة مرحلة الت

اإلنتاجیة (بافتراض أن الطاقات الموجودة مستخدمة كلیة).ولكن إنشاء هذه الطاقات 

اإلضافیة یتطلب آجاال معینة، قد تكون طویلة نسبیا. في هذه الحالة، كثیرا ما یخطئ 

  من شأنه أن یؤدي إلى استثمارات زائدة تفوق ما المنتجون في تقدیراتهم بالتفاؤل. وهذا 

 في النهایة إلى األزمة،  ، وا یؤدي إلى إنتاج زائدیكفي لالستجابة إلى زیادة الطلب، مم

                                                           
1

 .206-205 إلمان،محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق ، صمحمد الشریف  
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التي تلي مرحلة األزمة.  یتوقف في مرحلة االنكماش أو الكساد رفاالستثما ،وهكذا ...

  في ر في االقتصاد نقص وعندما تدخل الدورة مرحلتها الرابعة، مرحلة اإلنعاش، یظه

  ل االقتصاد في مرحلة التوسع، یزداد و طاقات اإلنتاج.وعندما تبدأ الدورة الجدیدة ودخ

  .1الطلب على السلع االستهالكیة، مما یدفع بالمنتجین إلى زیادة االستثمار

  على الفرضیتین التالیتین: المسرع البسیط دعتمی

   كون معامل رأس المالیوجود عالقة ثابتة بین اإلنتاج ومخزون رأس المال، بمعنى  -

  ثابتا: 






 14.....................................

Y

K
v  

  )1vوأن هذا المعامل أكبر من الواحد: ( -

        زیادة حجم رأس المال بأكثر  یعني هذا أن زیادة حجم اإلنتاج بوحدة واحدة یتطلب

  من وحدة.

KI وبما أن ( ) ونظرا لثبات (v:یكون لدینا (  
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  وهذا هو مبدأ المسارع، وقد اعتمد في استدالله على فرضیتین أساسیتین:

  االستخدام الكامل للطاقات اإلنتاجیة. - 

 معامل رأس المال. ثبات - 

یترتب على هاتین الفرضیتین أن أیة زیادة في الطلب النهائي یدفع المنتجین إلى زیادة 

  .االستثمار

  یعني ثبات معامل رأس المال أن: كما 
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  وٕاذا اعتبرنا فترتین، یكون لدینا:

]18.......[..........

]17...[....................

11 YvK

vYK

tt

tt





 

  ل على:، نحص[17]من  [18]بطرح المعادلة 















 19..............................11 tttt

YYvKK  

1ولكن ( tt KK) ما هو إال االستثمار الصافي للفترة (t) (NtI وبالتالي نحصل على (

  معامل رأس المال الحدي: 














 20..............................................

Y

K

Y

I
v Nt  

  حجم یرتبط حیث لالستثمار، البسیط المسارع أو المعجل نموذج )20(العالقة وتعطي

  .(ΔYt) الناتج بتغیر الصافي االستثمار

  في تغیرات اإلنتاج.  امهم االذي یلعب دور  يستثمار التعویضالمع العلم أننا أهملنا ا

  بالعالقة التالیة: يستثمار التعویضالنعرف ا

 21...................................................1 tRt KI   

  یصبح لدینا:) بقیمته، 1tKوبتعویض (









 22...................................................

1tRt
YI   

  واالستثمار الخام یكون إذن:














  23...........................1

1ttGt
YvYvI   

  وهي العالقة الكاملة لدالة االستثمار وفقا لنظریة المسارع البسیط.

  .المسارع المرن الفرع الثاني:

یهدف نموذج المسارع المرن إلى تفسیر أحسن وأكثر واقعیة لالستثمار، وبخاصة 

ار الصافي المحرض بتغیرات الطلب، الفرضیتان الهامتان اللتان یجب رفعهما االستثم

 : 1تتمثالن في

  

                                                           
1

 .218-213محمد الشریف إلمان،محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة ، مرجع سابق، ص.  
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  عدم األخذ بعین االعتبار آلجال تحقیق االستثمار. - 

 ثبات معامل رأس المال. - 

یؤدي رفع الفرضیة األولى إلى إدخال عنصر الزمن في استجابة المنتجین لتغیرات الطلب. 

  الثانیة إلى إدخال األسعار كمحدد لالستثمار.ویؤدي رفع الفرضیة 

الفكرة األساسیة التي یرتكز علیها المسارع المرن بسیطة جدا وتعتمد على التفرقة بین 

ردود فعل المنتجین في الفترة القصیرة وفي الفترة الطویلة. والسبب في ذلك هو أن قرار 

المنتجین. وعلیه، فال یكفي األخذ بعین  االستثمار لیس بأمر هین. إنه یرهن مستقبل

االعتبار تغیر الطلب الحالي، بل البد من اعتبار تطوراته السابقة. فاألمر یتعلق إذن بتعدیل 

  مخزون رأس المال.

على هذا األساس، تم توزیع أثر مختلف الفترات وفق متوالیة هندسیة متناقصة. ویسمى 

الیة. فیصبح مخزون رأس المال مرتبطا ال بإنتاج أو هذا النموذج بنموذج ذي التأخیرات المتت

  طلب الفترة الحالیة بل بإنتاج أو طلب الفترات السابقة وذلك حسب العالقة التالیة:
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  ) موجبا وأقل من الواحد:بحیث یكون معامل التعدیل (

   10  

  ) فهو معامل رأس المال.vأما (

  یمكننا اآلن حساب االستثمار الصافي واالستثمار الخام كما یلي:

) t) (tKنعلم أن االستثمار الصافي ما هو إال الفرق بین مخزون رأس المال للفترة (

1tKومخزون رأس المال لفترة ما قبلها ( :(  

 25..................................................................1 ttNt KKI  

1tKیكفي أن نستنتج العالقة الخاصة بالمخزون (  ونقوم بعملیة الطرح. وفقا للمعادلة ،(   

)1tK :كون لدینا ،(  
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  معادلة االستثمار الصافي في الظروف الجدیدة، فتكون: أما
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  یمكننا اآلن حساب االستثمار الخام: 

  :يستثمار التعویضالنعلم أن االستثمار الخام یساوي االستثمار الصافي زائد ا

 28......................................................RtNtGt III   

    ) من مخزون رأس المال الجاري %یشكل نسبة معینة ( يستثمار التعویضالونعلم أن ا

)1tK:(  

 29..........................................................1KI tRt   

  وبالتعویض، نصل إلى العالقة:
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نالحظ أن االستثمار الخام یرتبط بنفس المتغیرات التي یرتبط بها االستثمار الصافي، 

)، وهو أمر طبیعي ألن اإلهتالك الجاري أقل وذلك بمقدار ( ولكن أثر مخزون رأس المال

  یبقى موجبا ما دام هناك مخزون رأس المال.
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  خالصة الفصل:

مالي معین اآلن  بإنفاقالستثمار یعني التضحیة من خالل العرض السابق اتضح أن ا     

في مقابل عائد متوقع حدوثه في المستقبل و بذلك یصبح هذا العائد المتوقع ممثال بثمن 

التضحیة و الحرمان و االنتظار طیلة فترة االستثمار، و الذي له مفهوم اقتصادي و یعني 

لیات استخدام المدخرات في تكوین االستثمارات أو الطاقات اإلنتاجیة الجدیدة، الالزمة لعم

و قد .إنتاج السلع و الخدمات، و المحافظة على الطاقات اإلنتاجیة القائمة أو تجدیدها

توصلنا إلى أن االستثمار هو عنصر حساس لكثیر من العوامل و المحددات المؤثرة فیه، 

و تعود هذه العوامل إلى طبیعة المحددات تثمار كثیر التقلبات و غیر مستقر، لذلك كان االس

و الخصائص التي تمیز كل نوع استثماري عن اآلخر، حیث تعمل الحكومات  و المبادئ

على إیجاد تلك المحددات و العوامل لجذب و تطویر و ترقیة االستثمار، بمعنى أنها تعمل 

أداء األعمال أو توفیر المناخ المناسب لالستثمار و قد وضحنا أن على تحسین بیئة 

ك النشاط االقتصادي و یرجع ذلك إلى إستراتیجیة دور كبیر في تحری أهمیة و لالستثمار

ستثمار هو المحرك الوحید إذ یعتبر االالتي لها أبعاد على المدى الطویل،االستثمار 

من ي المستقبل و له منفعة شبه دائمة، و الرئیسي للنمو االقتصادي فهو من جهة ذو بعد فو 

القدرات و        امة و الطاقاتستغالل المصادر الهجهة ثانیة فاالستثمار له أهمیة في ا

  الجامدة للنشاط.

اهتمت مختلف النظریات االقتصادیة باالستثمار ألنه عنصر محرض على دفع  قدو 

النشاط االقتصادي، فالمدرسة الكالسیكیة اعتبرت أن زیادة اإلنتاج الوطني ال یتوفر إال 

           المستهلك من الدخلتبر الجزء غیر بتراكم رؤوس األموال، و هذا التراكم الذي یع

و المدخر سابقا، ما هو إال االستثمار.أما بالنسبة للمدرسة النیوكالسیكیة، كان یسود التحلیل 

و  و بالتالي فإن شروط نموالخاصة تؤدي إلى المنفعة العامة، الجزئي، باعتبار أن المنفعة

د الوطني ككل، بمعنى تطور المؤسسة الفردیة یؤدي و یطابق شروط نمو و تطور االقتصا

أن المستثمر الفردي یستثمر في رؤوس األموال ما دامت مردودیته أكبر من معدل الفائدة.أما 

كینز فقد انتهج تقریبا نفس تحلیل النیوكالسیك بالنسبة لالستثمار على المستوى الجزئي، 

أساس  ون علىفالمؤسسات تهدف إلى تعظیم أرباحها، و بالتالي القرار االستثماري یك

و الفعالیة الحدیة لرأس المال ثم المقارنة بین المردودیة لمختلف  لفائدةالمقارنة بین معدل ا
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البدائل. و لقد استمرت أهمیته عند أشهر االقتصادیین بعد كینز، سواء عند أتباعه في 

  المدرسة الحدیثة أو عند الذین انتقدوه في المدرسة الكالسیكیة الجدیدة.
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  مهید:ت

، لقد اهتم الكثیر من المفكرین االقتصادیین و السیاسیین بموضوع النمو االقتصادي

تزاید هذا االهتمام خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة لدى العدید من االقتصادیین على  حیث

  .إلیهااختالف توجهاتهم الفكریة و المدارس االقتصادیة التي ینتمون 

كما أن موضوع النمو االقتصادي تم تناوله بكثیر في مواضیع االقتصاد الكلي،حیث 

یمكن المجتمعات الوصول إلى مستوى النمو  اسيتمت دراسات علمیة حاولت بناء نموذج أس

  األفضل الذي یعظم رفاهیة األفراد.

،من حیث على هذا األساس نتطرق في المبحث األول إلى ماهیة النمو االقتصاديو 

بعض المفاهیم المتعلقة بالنمو االقتصادي،وكذا مقاییسه،وفي المبحث الثاني نبرز نظریات 

النمو قبل صولو،بالتطرق إلى النظریات الكالسیكیة ثم نظریة شومبیتر،وصوال إلى نموذج 

  دومار،أما المبحث الثالث فیضم نظریات النمو النیوكالسیكیة،بدءا بنموذج  -هارود

        نقوم بعرض نماذج  ،وفي المبحث األخیر نموذج رامسيصوال إلى ن و صوا -صولو

       ونموذج كل من  رومر و لوكاس AKو نظریات النمو الداخلي و التي تضم نموذج 

  .و كذا نموذج بارو
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  المبحث األول: 

  ماهیة النمو االقتصادي.

أصبح النمو االقتصادي الیوم جذرا ألهم المصطلحات التي یتناولها الباحثون  لقد

عتمد مكونه أضحى العامل األساسي و ال االقتصادیون و السیاسیون في شتى المجتمعات،

فكلما كانت قوتها و نشاطاتها علیه رسمیا في قیاس رقي و تقدم األمم والمجتمعات.

باشر فیها محفزة و شفافة،كلما زادت حظوظها  في االقتصادیة متطورة و الظروف التي ت

تولي مرتبات أعلى في سلم الترتیب العالمي.وعلى أساس التغییرات االیجابیة أو السلبیة 

  المسجلة،یتقدم البلد أو یتأخر في القائمة.

  المطلب األول: بعض المفاهیم المتعلقة بالنمو االقتصادي.

مم بمختلف و هاجسا تسعى جمیع الشعوب و األ فایمثل النمو االقتصادي منذ القدم هد

للعمل على تحقیقه و البحث عن الوسائل و العوامل التي من شأنها  إیدیولوجیاتهاثقافاتها و 

  الرفع من معدل المستوى المعیشي للفرد و المجتمع ككل.

  الفرع األول: تعریف النمو االقتصادي.

یمكن أن نعرف النمو االقتصادي  هناك عدة تعاریف للنمو االقتصادي،وعلى العموم

بالزیادة المستمرة في كمیة السلع و الخدمات المنتجة من طرف الفرد في محیط اقتصادي 

  .1معین

  كمي و اآلخر نوعي: ، أحدهماأن هناك تصورین للنمو simon kuznetsویرى 

 النمو بالتصور الكمي:هو "الزیادة الدائمة للسكان و الناتج الفردي" -

الذي یرتكز  اإلنتاجكما یلي:"هو التوسع في جهاز  ، فیعرفهبالتصور النوعيأما النمو  -

  .2من المعارف المتحكم فیها" جهاز منظم ، أيعلى التطبیق الدائم للعلم

یعرف النمو االقتصادي: "بحدوث زیادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي  كما

            الدخل الوطني بما یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي"، 

  

  

                                                           
1Jean arrous ,les théories de la croissance ,édition seuil ,paris,1999,p9 
2 Régis bénichi ,Marc nonschi ,la croissance aux xixème et xxème siécles,2ème édition 
marketing,1990,p44 
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  :1على أن تكون

 تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل؛ -

 تكون الزیادة حقیقیة و لیست نقدیة؛ أن -

 تكون الزیادة على المدى البعید. أن -

  ووفق ما سبق فإن النمو االقتصادي یتجلى في:

 زیادة الناتج الوطني الحقیقي؛ -

  ارتفاع معدل الدخل الفردي. -

وعلى الرغم من التداخل بین مفهومي النمو االقتصادي و التنمیة االقتصادیة إال أن 

االختالف بینهما كبیرًا،فمفهوم التنمیة االقتصادیة مفهوم أوسع و أشمل من مفهوم النمو 

في النشاط االقتصادي،وال  یعني الزیادة –كما عّرف سابقا  -االقتصادي.فالنمو االقتصادي

االجتماعیة للسكان رغم إمكانیة هذا األخیر من رفع الظروف االجتماعیة  ن الظروفیدلنا ع

  .2للسكان و بوجود النمو فإن ذلك ال یؤدي بالضرورة إلى التنمیة

ویرى بونیه:" أن النمو االقتصادي لیس سوى عملیة توسع اقتصادي تلقائي،تتم في ظل 

الكمیة الحادثة،في حین أن التنمیة تنظیمات اجتماعیة ثابتة ومحددة وتقاس بحجم التغیرات 

االقتصادیة تفترض تطویرا فعاال و واعیا،أي إجراء تغییرات في التنظیمات االجتماعیة 

               ي التغیر البنیاني،الدفعة القویة للدولة.ومن هنا كانت عناصر التنمیة ه

  و اإلستراتیجیة المالئمة.

  :3یليومن خصائص التنمیة االقتصادیة ما 

 أن تكون عملیة تطویر حضاري شامل؛ -

 أن تكون تنمیة حقیقیة ترقى بحیاة البشر؛ -

 أن تحرر االقتصاد العربي و العقل العربي من التبعیة؛ -

 أن تتوافر لها عوامل االستمرار. -

 

                                                           
                            محمد عبد العزیز عجمیة،إیمان عطیة ناصف،التنمیة االقتصادیة،الدار الجامعیة للطبع و النشر        1

  57،ص2000و التوزیع،االسكندریة،
2
 Bernard Bret , le tier monde , croissance , développement , inégalité , collection histege , paris , 2002 , p19 

  65، ص2008 النشر و التوزیع،محمد صفوت قابل، نظریات و سیاسات التنمیة االقتصادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و   3
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  الفرع الثاني: نظرة تاریخیة حول النمو االقتصادي في العالم.

شهد االقتصاد العالمي معدالت نمو ایجابیة و متصاعدة طوال الزمن،فخالل القرون 

الخمسة الماضیة كان االقتصاد العالمي یعیش مرحلة ركود و ضعف في النمو االقتصادي 

أین دخل االقتصاد العالمي مرحلة جدیدة من التطور االقتصادي شهدت  19حتى القرن 

 18    صادي،حیث بلغ معدل نمو نصیب الفرد من الناتج ارتفاعات في معدالت النمو االقت

و سنة  1820بین سنة  % 750و حوالي  1820و سنة  1500بین سنة  %

عاودت  لكنها ،19،وشهدت معدالت النمو االقتصادي ارتفاعا منذ بدایة القرن 2005

      ، لكن هذا االرتفاع  1 1973إلى سنة  1950االرتفاع و بشكل كبیر خالل الفترة من 

انخفاض شدید في  إلىسنة متتالیة في معظم دول العالم تحول  30و الذي استمر لمدة 

كما یوضحه  20غایة نهایة القرن  إلى 1973من سنة  ابتداءامعدالت النمو االقتصادي 

  الشكل التالي: 

 ): النمو االقتصادي لمدة قرن من الزمن.01الشكل رقم(

  

 Source: Murat yildizoglu, croissance économique, université Montesquieu 
bordeaux IV, France, 2001, p5    

تعتبر استثنائیة في  1950-1970الفترة من  أن) 01و المالحظ من خالل الشكل رقم(

تاریخ تطور معدالت النمو االقتصادي بحكم االرتفاع الكبیر الذي بلغته و الذي أعتبر آنذاك 

ظاهرة اقتصادیة،ألنه ألول مرة تصل فیها معدالت النمو االقتصادي إلى تلك المستویات في 

العصر " أو "السنوات الثالثین الساطعةجمیع أنحاء العالم تقریبا،وهذه الفترة تسمى ب:"

                                                           
1 Jaume Ventura ,A global view of economic growth, national bureau of economic research,working 
paper n°11296,2005,pp2,3 
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سنة من سنة  30التي امتدت تقریبا على ". وتمیزت هذه الفترة الذهبي للنمو االقتصادي

و استثنائیة   على ثالث خصائص رئیسیة جعلتها فترة غیر مسبوقة  1975إلى سنة  1946

  في التاریخ االقتصادي و هي:

و نصیب الفرد االرتفاع غیر المسبوق في معدالت النمو االقتصادي،إذ وصل معدل نم -

في الیابان،بعدما كانت ال تتجاوز 9% في ألمانیا و  % 6في فرنسا،  % 5من الناتج 

 في عز الثورة الصناعیة؛ % 2,5

الثبات و النظامیة، بحكم أن معدالت النمو االقتصادي استمرت في ذلك المستوى  -

 ؛دول العالم المرتفع الذي شمل معظم 

هذا االرتفاع الكبیر في معدالت النمو االقتصادي  أن ، إذاالستمراریة و طول المدة -

 سنة عرف فیها العالم ازدهارا اقتصادیا كبیرا. 30استمر لمدة 

و جاء هذا االرتفاع في معدالت النمو االقتصادي خالل تلك الفترة ألسباب عدیدة 

  :1منها

الدول و أن هذه الفترة جاءت بعد مرور حربین عالمیتین دمرت من خاللها العدید من  -

لحقت أضرارا كبیرة بدول  أخرى، حیث عرفت انخفاضا في معدالت النمو 

االقتصادي،و ذلك بالخصوص نتیجة تعرض مخزون رأس المال إلى الدمار خاصة 

في أوروبا،و بالتالي فإن نهایة الحرب العالمیة الثانیة سمحت بعودة االنتعاش 

لناتج الوطني في معظم دول االقتصادي الذي انطلق من مستویات منخفضة لحجم ا

 العالم؛

       " في شكل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ن وودزو ظهور مؤسسات"بریت -

و الذي ساهم في تحسین العالقات االقتصادیة الدولیة كما كانت علیه من قبل،حیث 

 أعطى ذلك دعما قویا لعملیة النمو االقتصادي.

مشروع مارشال الذي أقرته الوالیات المتحدة األمریكیة لدول أوروبا الغربیة و الذي  -

     ،1951إلى سنة  1948ملیار دوالر آنذاك و الذي امتد من سنة  13بلغت قیمته 

و الذي أدى إلى ارتفاع حجم االستثمار بشكل ساهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب 

                                                           
1 Nicholas crafts and Gianni toniolo,European economic growth,1950-2005,an overview,centre for 
economic policy research,discussion paper n°6863,pp7,10 
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األثر الكبیر في النمو االقتصادي المسجل في تلك من بنى تحتیة و مصانع كان لها 

 الفترة في أوروبا الغربیة؛

و التعریفات  تحریر التجارة الخارجیة من خالل ظهور:"االتفاقیة العامة للتجارة -

 اإلبداعالجمركیة"،حیث أن ذلك ساهم في فتح باب المنافسة الخارجیة التي تشجع على 

،و كذا تسهیل انتقال التكنولوجیا بین الدول و التي جاإلنتاو االبتكار و بالتالي زیادة 

عوامل  إنتاجیةلما لها من تأثیر كبیر على  تعد من أهم عوامل النمو االقتصادي

، و هذا ما أدى إلى استفادة الدول الفقیرة من تكنولوجیا الدول الغنیة في تطویر اإلنتاج

 ؛اإلنتاجعملیة 

ازدیاد تدخل الدولة في االقتصاد خاصة و أن تلك الفترة جاءت بعد أزمة الكساد الكبیر  -

دور الدولة الفعال في دعم النمو  إبرازالذي نجح الفكر الكینزي في معالجتها من خالل 

االقتصادي من خالل نفقاتها التي تعتبر حافزا مهما للطلب الكلي و من ثم للناتج 

 المحلي. 

  .ي: طبیعة النمو االقتصاديالمطلب الثان

      یعتبر النمو االقتصادي طویل األجل من أهم األولویات التي تسعى الدول المتقدمة

عملیة النمو االقتصادي بعدد من  الرتباطو الدول النامیة على حد سواء إلى تحقیقه.ونظرا 

المتغیرات االقتصادیة الجزئیة و المتغیرات الكلیة،فإن تحدید مصدر النمو االقتصادي یعتبر 

مهما لتفعیل النمو االقتصادي و العمل على استمراره من خالل تبني السیاسات االقتصادیة 

  ٕاحداث التغییرات الهیكلیة المطلوبة.المناسبة، و 

  سمات النمو االقتصادي و أهمیته. الفرع األول:

زنتس أوضح ستة خصائص للنمو االقتصادي لمعظم الدول المتقدمة و سیمون ك

   .1وسنذكر هذه الخصائص كما یلي

 ؛المعدالت المرتفعة لكل من نصیب الفرد من الناتج والنمو السكاني  

 ؛الت مرتفعة لإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاجمعدّ ال  

  ّ؛المرتفعة في التحول الهیكليالت المعد  

                                                           
،   ص 2006میشال تودارو،التنمیة االقتصادیة،ترجمة محمود حسن حسني،دار المریخ للنشر،المملكة العربیة السعودیة،  1

 175- 179  
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  ّ؛االجتماعي والسیاسي واإلیدیولوجيالت المرتفعة للتحول المعد 

  ؛االمتداد االقتصادي الدولي 

 النتشار المحدود للنمو االقتصاديا.  

  : 1أما عن أهمیة النمو االقتصادي فتظهر في

  رفع القدرة زیادة األجور الحقیقیة،أي زیادة في دخل الفرد الحقیقي مما یؤدي إلى

 الشرائیة لدى األفراد و القضاء على الفقر؛

 و اإلنتاج؛ و االستثمار القضاء على تلوث البیئة دون تناقص في حجم االستهالك 

  زیادة عائدات الدولة و بالتالي یسهل لها مهامها المختلفة و یدفعها للبحث عن تقنیات

جدیدة في مجال اإلنتاج و الدفاع،كما أن النمو االقتصادي یؤدي بالدولة إلى إعادة 

توزیع الدخل على األفراد و ضمان بعض الخدمات االجتماعیة كالصحة و التعلیم، 

ة و بحثها  في مصادر النمو یجعلها  تستطیع بناء إلى أن تدقیق الدولباإلضافة 

إستراتیجیة مستقبلیة لمواصلة هذا النمو،وذلك بناءا على إحصائیات و معطیات 

  میدانیة.

  الفرع الثاني: مصادر النمو االقتصادي.

دراستها و تحلیلها جمیعا، إال أنه  ، ویصعبمصادر النمو االقتصادي كثیرة و متنوعة

  :2در النمو االقتصادي على الشكل التاليعلى وضع مصااتفق 

ثم تستثمر جزءا من دخلها ینتج تراكم رأس المال عندما تدخر األمة و من رأس المال:  .1

زیادة اإلنتاج و الدخل في المستقبل.كذلك یمكن أن ینتج تراكم رأس المال  ، بقصدالحالي

یقسم رأس  هذا والمساعدات الخارجیة. ، وعن طریق االقتراض الداخلي أو الخارجي

 المال إلى قسمین رئیسیین هما:

 ) رأس المال الماديPhysical capital؛( 

 ) رأس المال البشريhuman capital.( 

                                                           
   10، ص2001 االقتصادي، النظریة و المفهوم، دار القاهرة للنشر، القاهرة، محمد ناجي حسن خلیفة، النمو 1

أثر التعلیم على النمو االقتصادي"حالة األردن"،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر كامل رشید علي التل، 2

  44،ص1991في االقتصاد،تخصص اقتصاد، جامعة الیرموك،
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و األدوات.أما و المعدات  ، اآلالتالجدیدة ، المصانعو من أشكال رأس المال المادي

الرسمي و التعلیم غیر استثمار العنصر البشري في التعلیم رأس المال البشري،فمن أشكاله،

  الرسمي،و التدریب في العمل و التعلیم أثناء العمل،و كذلك االستثمار في الصحة.

دوره في النمو االقتصادي یجب  ولكن حتى یؤدي رأس المال بشقیه (المادي و البشري)

وهذه  ،اإلنتاجیةأن یسبقه استثمارات في البنى التحتیة  لألمة تسارع في تسریع العملیة 

  السدود إقامةلك سكك الحدید و نظام اتصاالت جدید،كذ الطرق و إنشاءاالستثمارات تشمل:

  جمیع المناطق التنمویة . إلىالكهرباء  إیصالو حفر القنوات و 

و بالتالي في  اإلنتاجیعتبر عنصر العمل من العناصر المهمة في زیادة عنصر العمل:  .2

بالنسبة لزیادة عنصر  األساسعتبر نمو السكان وی،ناتج الوطنيلزیادة معدالت نمو ا

الزیادة الكلیة فزیادة الحجم الكلي للسكان تعني و زیادة القوى العاملة بشكل عام،العمل 

 التالي زیادة في حجم القوى العاملة.بلحجم السوق المحلي و 

أیضا على  إنما لیس فقط على حجم القوى العاملة، و هذا المجالویجب التركیز في 

یعتبر التحسن في نوعیة عنصر العمل من العناصر الهامة  ، حیثنوعیة عنصر العمل

             التعلیم یمكن تحسین نوعیة عنصر العمل عن طریق و .إنتاجیتهفي زیادة 

  .الخ...تحسین المستوى الصحي للعاملین ، والعمل أثناء و التدریب

العدید من الدراسات معظم الزیادة الحاصلة في دخل حصة  أشارت التقدم التكنولوجي: .3

التقدم  إلىالفرد الحقیقیة من الدخل الوطني في الدول الصناعیة تعزى 

التراكم الرأسمالي، هذا و یأخذ التقدم التكنولوجي  عدة  إلىالتكنولوجي،والقلیل یعزى 

 لیة:الرئیسیة التا األنواعیندرج تحت نواع و لكن معظمها أأشكال و 

عنصر  إنتاجیةوهذا النوع من التقدم التكنولوجي یزید من  التقدم التكنولوجي المحاید:-ا     

ثابتة بعد  عنصر العمل إلىتبقى نسبة رأس المال  لكالنسبة، لذالعمل و رأس المال بنفس 

  حدوثه مثلما كانت قبله.

تقلیل المستخدم من  إلىحیث یؤدي  التقدم التكنولوجي الذي یوفر استخدام عنصر العمل:- ب   

   .1،ولكن بانخفاض اكبر لعنصر العمل اإلنتاجعناصر 

                                                           
 192-196، ص 1999،التجارة الدولیة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة،كلیة التجارة،جامعة اإلسكندریة،محمد سید عابد  1
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المدخر لرأس المال فیحدث  أما التقدم التكنولوجي التقدم التكنولوجي المدخر لرأس المال:- ج  

لذاك یبدل عنصر العمل برأس المال.رأس  بإنتاجیةعنصر العمل مقارنة  إنتاجیة ةیادعند ز 

  رأس المال. إلىترتفع نسبة العمل ونتیجة لذالك  المال

هذا العنصر ال  أن إالفهو احد مصادر النمو االقتصادي ، األرضأما بالنسبة لعنصر 

مستغلة بالشكل   األرض أنیعطى االهتمام الكبیر بالنسبة للدول المتقدمة ،حیث 

تستغل  أنالتي یمكن  أراضیها،بعكس الدول النامیة التي ال تزال نسبة كبیرة  من األمثل

  .1غیر مستغلة أفضلبشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 46كامل رشید التل، أثر التعلیم على النمو االقتصادي "حالة األردن"، مرجع سبق ذكره، ص  1



 الفصل الثاني: مفاھیم و نظریات النمو االقتصادي
 

56 

 

  المبحث الثاني:

  و.ـولـو قبل صــات النمــنظری

جمیع الشعوب و األمم بمختلف  منذ القدم هدفا و هاجسا تسعىیمثل النمو االقتصادي 

ثقافاتها و إیدیولوجیاتها للعمل على تحقیقه و البحث عن الوسائل و العوامل التي من شأنها 

 الرفع من معدل المستوى المعیشي للفرد و المجتمع ككل.

عكفت النظریة االقتصادیة على امل المؤثرة في النمو االقتصادي، ألهمیة تحدید العو و 

و ذلك     العدید من النماذج االقتصادیة على المستوى النظري و التطبیقي دراسة و تحلیل

العالقة بین للوصول إلى صیاغة و تحدید الدوال ذات المقدرة التفسیریة لطبیعة و اتجاه 

  النمو االقتصادي و المتغیرات األخرى.

  :المطلب األول: النظریات الكالسیكیة في النمو االقتصادي

 أن النظریة التقلیدیة (الكالسیكیة) ال تنسب ألحد االقتصادیین،  إلى أوالتجدر اإلشارة 

ل فیها إلى أقطاب المذهب التقلیدي الذي ظهر في النصف الثاني من و إنما یرجع الفض

      )1723-1790( القرن الثامن عشر، و یأتي في مقدمة هؤالء االقتصادیین آدم سمیث

  ).1772-1823و دافید ریكاردو (

  : مفهوم آدم سمیث.فرع األولال

   إذا كان آدم سمیث هو أول من كتب في التنمیة االقتصادیة، فإنه لم یكن یهتم بالتنمیة 

ن أهم ، بل كتب عن ذلك في كتابه المشهور "ثورة األمم" و بیّ و النمو على المستوى الكلي

  :1وامل التي تؤدي إلى النمو االقتصادي و هي حسب رأیه كالتاليعال

 ؛تجمیع رأس المال  

 ؛نمو السكان  

 ؛رفع إنتاجیة العمل   

 حریة التجارة الدولیة.  

  

  

                                                           
 60-61، ص 1997زائر،إسماعیل شعباني،مقدمة في اقتصاد التنمیة،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الج 1
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یرى آدم سمیث أن الزیادة في الثروة(النمو)یتحقق عن طریق التخصص و تقسیم 

  :1بـالعمل، بسبب المزایا التي تتحقق من جراء ذلك،إذ أنه یسمح 

   ین؛لمالعمل الناجمة عن زیادة مهارة العزیادة إنتاجیة ا -1

 دة االبتكارات الناجمة عن التخصص؛زیا -2

 تناقص وقت العمل الالزم إلتمام العملیات اإلنتاجیة. -3

و یؤكد سمیث أن نمو اإلنتاج و مستویات المعیشة یعتمدان على االستثمار و تراكم 

رباح المتولدة من على االدخار، الذي ینجم عن األرأس المال، و أن االستثمار بدوره یعتمد 

د على حجم الصناعي و الزراعي و من تخصص العمل، و أن تقسیم العمل یعتمالنشاط 

 النقل فإن حجم السوق یزداد و یصبح العمل أكثر تخصصا السوق، و مع تحسن وسائل

  تحل النقود محل المقایضة و تزداد اإلنتاجیة.و 

دد الذي یحومن جهة أخرى فإن حجم السوق بدوره یعتمد جزئیا على تقسیم العمل 

مهمة في توسیع  أداةالفرد. كما أن التجارة الخارجیة تعتبر في نظر سمیث  دخل معدل

ي تنظم نفسها واق التالسوق وأن التجارة الحرة تقود إلى توزیع كفء في الموارد، و أن األس

  بنفسها هي بمثابة الید الخفیة التي تحول المصالح الخاصة إلى منافع اجتماعیة.

ر یفي تراكم رأس المال و أن هذا األخدخارات عامل مهم كما و یؤكد سمیث أن اإل

راكم رأس و ت اإلدخاراتو لهذا فإنه یؤكد على أهمیة االقتصادي،عامل مهم في النمو 

الناجمة عن النشاط ألرباح للتنمیة یحركه رأس المال المولد من او أن نموذج سمیث المال،

الصناعي و أن االستثمار یعتمد على معدل الربح، فإذا انخفض معدل الربح ینخفض 

ن كل االدخار یتم استثماره و لهذا ال یمكن حصول تراكم أفترض سمیث ااالستثمار، و 

   .2دخاراتإرأسمالي و تنمیة دون وجود 

 :3ویمكن أن نلخص ما قاله سمیث في النقاط التالیة

  الحریة الفردیة هي أساس التنمیة االقتصادیة؛إن 

 ؛، القضاء.الحكومة ال تتدخل إال في القیام بالخدمات العامة (األمن(... 

 إن زیادة رأس المال في الدورة اإلنتاجیة أمر مهم،بل ضروري إلحداث التنمیة؛ 

                                                           
 105-106، ص 2006فلیح حسن خلف،التنمیة و التخطیط االقتصادي،جدار الكتاب العالمي للنشر و التوزیع،األردن،الطبعة األولى، 1

2
 56، ص 2007مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة،دار وائل للنشر و التوزیع،األردن،الطبعة األولى،  

3
 62إسماعیل شعباني،مقدمة في اقتصاد التنمیة،مرجع سبق ذكره،ص   
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 أي أن االستثمارجنبا إلى جنب مع زیادة معدل  اشىمتإن زیادة الناتج الوطني ی،

       االستثمار هو القوة الدافعة لتكوین رأس المال،لكن االستثمار یتطلب االدخار

و هذا األخیر یتطلب زیادة الدخل.وبما أن الرأسمالي هو الذي یحقق أعلى دخل فإنه 

هو الذي یقدر على زیادة االدخار و بالتالي االستثمار.إذن االستثمار هو أساس 

 التنمیة.

ألة تراكمیة،فتقسیم العمل یؤدي إلى النمو االقتصادي هي مسإشكالیة وخلص إلى أن 

في ظل توافر قدر من الطلب الفعال،وهذا یؤدي إلى ارتفاع الدخل الوطني  اإلنتاجیةارتفاع 

  .الذي یعد حافزا لزیادة السكان،ویعد المتغیر السكاني وسیلة لزیادة الطلب واتساع السوق

  الفرع الثاني: مفهوم دافید ریكاردو.

برز كتاب المدرسة الكالسیكیة ، و قد ارتبط  اسمه بالعدید من یعتبر"ریكاردو" من أ

  و التجارة الخارجیة . األجورمنها الریع و  األفكارو  اآلراء

تسهم في توفیر  ألنهاالقطاعات االقتصادیة ،  أهم  ة هيالزراع أنویرى" ریكاردو" 

لتقدم تذكر لدور ا أهمیةناقصة ، ولم یعطي الغذاء للسكان ، لكنها تخضع لقانون الغلة المت

، و التي  آنذاكبالفترة التي عاشتها انجلترا  متأثراثر ذلك ، التكنولوجي في التقلیل من أ

              تضمنت قلة وضعف استخدام منجزات التقدم الفني و التكنولوجي في الزراعة 

سوف  الرأسمالیة االقتصادیاتن بأ تنبأكبر في الصناعة . و لهذا فقد و استخدامها بشكل أ

  العوائد في الزراعة. ) بسبب تناقص stationaryحالة الركود و الثبات (  إلىتنتهي 

و یعتبر توزیع الدخل العامل الحاسم المحدد لطبیعة النمو االقتصادي عند ریكاردو 

)Ricardo وعات ) ، و الذي یحلل عملیة النمو من خالل تقسیم المجتمع الى ثالث مجم

مركزي  قد كان دور الرأسمالیونف،  1األراضي، العمال الزراعیون و مالك  الرأسمالیونهي 

حسب  الرأسمالي أهمیةن مكباإلنتاج في ورشاتهم،كما تیقومون  ألنهمالنمو،في عملیة 

  : 2ریكاردو في عملیتین

  

  

                                                           

58مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة،مرجع سبق ذكره، ص   1  

63إسماعیل شعباني،مقدمة في اقتصاد التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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 ربح ممكن. أعظمالتي تعمل على تحقیق  اإلنتاجیةالطرق  أحسنالبحث المستمر عن  .1

بناء مشاریع جدیدة، وهذا یؤدي  أوفي مشاریعهم القدیمة  رباحاألاالستثمار لهذه  إعادة .2

 المال. رأستوسیع  إلى

عددهم تبعا  یتقرر،و األجورعلى  غلبیة السكان من العمال المزارعین یعتمدونإن أ 

زیادة عرض زیادة السكان و  إلىتؤدي  األجورن زیادة األجور (أجر الكفاف)،أللمستوى 

  مستوى الكفاف . إلى األجورالعمل مما یخفض 

 األراضيعلى دخولهم عن طریق الریع لقاء استخدام  األراضيمالك  یحصلو 

ندرة  إلىالمال یؤدي  رأسزیادة السكان و تكوین  أنالخصبة نادرة و  فاألراضيالمملوكة لهم،

       الریع خصوبة،و هنا ینشأاألقل  األراضياستخدام  إلىالخصبة مما یدفع  األراضي

 أراضیهممقابل  یطلبون ریعا أعلى ألنهم) المالك إلى األراضيتحول جزء من محصول  أي(

  .1خصوبة األكثر

خاصة عند التقسیم  االقتصادي،عن التجارة الدولیة فهي مهمة جدا في المجال  أما

بنفقات  إنتاجهالتي یمكن السلع و المواد ا إنتاجو ذلك بتخصص كل دولة في  للعمل،الدولي 

  نسبیة اقل.

 في النشاط االقتصادي،حیث اعتبر دم تدخل الدولةع بأهمیةیرى ریكاردو  و

رائب المعرقلة عمود التنمیة االقتصادیة،لذلك حبذ ریكاردو عدم فرض الض الرأسمالیون

  .2ل عزائمهم و بالتالي تضیع فرصة التنمیةلنشاطهم حتى ال تق

  للنظریة الكالسیكیة للنمو. ةاالنتقادات الموجهالفرع الثالث: 

أهم مل م للنظریة الكالسیكیة و نجوجه البعض عددا من االنتقادات في معرض تقییمه

  :3هذه االنتقادات باآلتي

هي مصدر  األرباحاعتبر االقتصادیین الكالسیك بان  مصدر االدخار: األرباح .1

لالدخار و منها ادخار  األرباحهناك مصادر غیر  أن إلى أشارتلالدخار،لكن التجربة 

 لك ادخار الحكومة و القطاع العام؛الطبقة الوسطى و كذ

                                                           

59-58مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة،مرجع سبق ذكره، ص   1  

64إسماعیل شعباني،مقدمة في اقتصاد التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص   2  
  67-64مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة، نفس المرجع، ص  3
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كل االدخار یتوجه  أنلیس صحیحا  بأنهالبعض  یقول تتوجه كلها لالستثمار: اإلدخارات .2

الدخار من خالل االئتمان یزید على ا أناالستثمار یمكن  أن إذنحو االستثمار،

 المصرفي؛

 أنالنظریة التشاؤمیة لالقتصادیین الكالسیك و التي تؤكد على  إن قوانین غیر واقعیة: .3

،و قد لألرضاستندت على قانون تناقص العوائد  هي الركود الرأسمالينهایة التطور 

أن ثر تناقص العوائد،كما الحد من أ التطور التكنولوجي في إمكاناتو  أهمیةقللوا من 

في الزراعة  اإلنتاجیةنمو  أنالسكان لم ینمو بالمعدالت السریعة التي افترضوها و  عدد

من معدالت نمو السكان و علیه فان استنتاج االقتصادیین الكالسیك حول  أسرعكان 

 ؛الركود كان ضعیفا

 تأییدضعف التحلیل االقتصادي في  إلىیشیر البعض  سیاسة التجارة الحرة ضعیفة: .4

ن منافسة التامة كانت غیر مالئمة ألمؤسسات ال أنة الحرة،و التجار  أطروحة

احتكارات،و قد واجه التفكیر في السوق الحرة  إلىتنمو و تتحول  أخذتالمؤسسات 

 نالسوق هو السائد،فحتى في الو.م.أ فإ فیه تغیرا جذریا،فلیس هناك بلدا یكون

       اختیارات السوق تعدل من خالل االختیار العام و من خالل السیاسات المالیة 

 ؛و النقدیة

الدور الذي  أهمیة إدراكالنظریة فشلت في  ن: یؤكد البعض بألقطاع العامدور ا إهمال .5

،و خاصة في البلدان النامیة حیث ال الرأسماليیلعبه القطاع العام في تعجیل التراكم 

نظمون الصناعیون مما یفرض على الحكومة دورا نشطا كوكیل للتنمیة في میوجد ال

 ؛البلدان المذكورة

افترضت النظریة بأن المعرفة الفنیة معطاة و ثابتة عبر أهمیة محدودة للتكنولوجیا:  .6

الزمن، و بهذا فإنها فشلت في تصور أهمیة التأثیر الذي یتركه العلم و التكنولوجیا 

 ي السریع للبلدان المتقدمة حالیا؛على النمو االقتصاد

أظهرت التجربة العملیة للنمو أن األجور لم تبق  تصورات خاطئة عن األجور و األرباح: .7

عند مستوى الكفاف كما توقعت النظریة الكالسیكیة، بل كانت هناك زیادة مستمرة في 

 األجور و دون حصول انخفاض في معدالت األرباح.
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یعتبر بأن النظریة الكالسیكیة تحتوي على الكثیر من و خالصة القول فإن البعض 

األفكار التي تلقي الضوء على أسباب النمو االقتصادي، لكنها كانت خاطئة حول حتمیة 

فهناك القلیل الذي یمكن أن یؤید هذه  " ، دعه یمرالركود و حول سیاسة الحریة "دعه یعمل

 السیاسة و خصوصا في البلدان النامیة. 

  . الثاني: نظریة شومبیتر في النمو االقتصاديالمطلب 

یعتبر شومبیتر من أبرز الكتاب في حقل النمو االقتصادي، الذي ضمن نظریته في   

ها لكمأ، و 1911النمو االقتصادي في كتابة "نظریة في التنمیة االقتصادیة" في ألمانیا سنة

  .1939في كتاب له عن الدورات في سنة

  . األول: عرض للنظریة الفرع

  : 1تركزت أهم أفكار شومبیتر في اآلتي

أن التطور في ظل النظام الرأسمالي یحدث في صورة قفزات متقطعة و اندفاعات  -1

غیر متسقة تصاحبها فترات من الكساد و الرواج قصیرة األجل متعاقبة، و ذلك بسبب 

ة اإلنتاج و دفع من شأنها زیادا المنظمون، و التي التجدیدات و االبتكارات، التي یحدثه

  عجلة النمو؛

ین األول هو المنظم، و الثاني هو االئتمان ییتوقف النمو على عاملین أساس -2

  نظم إمكانیات التجدید و االبتكار؛المصرفي الذي یقدم للم

الدینامو" المحرك لعجلة و وصفه بأنه مفتاح التنمیة أو " إعطاء المنظم أهمیة خاصة -3

 التنمیة؛

       ورات التي یحدثها المنظم تؤثر في العادات و التقالید و أذواق المستهلكینالتط -4

 :     2 و التي یمكن أن تأخذ أحد أو بعض الصور التالیة

  تقدیم منتج جدید؛  - أ

  تقدیم طریقة جدیدة لإلنتاج؛  - ب

 الدخول إلى سوق جدید؛  - ت

  صول على مصدر جدید لمواد و الخام؛الح  - ث

                                                           
 36ص  ،1997عبلة عبد الحمید بخاري، التنمیة و التخطیط االقتصادي، الجامعة األردنیة، األردن،  1

  .132االقتصادي،مرجع سبق ذكره، ص، التنمیة و التخطیط ففلیح حسن خل  2
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 للصناعة یمثل حالة ابتكار.إقامة تنظیم جدید   - ج

 إن انهیار الرأسمالیة قد یحدث نتیجة أحد أو كل األسباب التالیة:  -5

  و قیام الخبراء و الباحثین بها)؛ بوار وظیفة المنظم (نتیجة روتینیة االبتكار و التجدید -

 لرأسمالي (االحتكار و الكارتالت)؛زوال اإلطار التنظیمي للمجتمع ا -

 السیاسیة التي كانت تحمیها؛طبقة انحالل ال  -

  العداء النشط المستحكم ضد الرأسمالیة من جانب المثقفین و العمال. -

    :1و فیما یلي عرض لنموذج شومبیتر في التنمیة االقتصادیة

 دالة اإلنتاج:  -1

          Y = f ( L , K , A , T ) ….(1)      

Y .اإلنتاج :  

L .العمل : 

K .رأس المال : 

A .األرض : 

T  .التكنولوجیا :  

 المدخرات تتوقف على األجور و األرباح و سعر الفائدة:  -2

S = S ( W, R , r ) …(2)    
 

 االستثمار یتكون من جزئین محفز و تلقائي:  -3

                                                           I = Ii + Ia ….(3)        

استثمار تلقائي  Ia استثمار محفز یتم نتیجة زیادة الدخل و اإلنتاج و األرباح، و Iiحیث: 

  یتولد نتیجة اعتبارات طویلة األجل من أهمها التقدم التكنولوجي. 

 االستثمار المحفز یتوقف على األرباح و سعر الفائدة و التراكم الرأسمالي.  -4

Ii = Ii ( R , r , K ) ….(4)  

 االستثمار التلقائي یتوقف على اكتشاف موارد جدیدة و تقدم تكنولوجي:  -5

Ia = Ia ( A , T ) ….(5)  

 التقدم التكنولوجي و معدل اكتشاف موارد جدیدة یتوقف على عرض المنظمین:  -6

T = T ( E ) ….(6)         , A=A(E)….(7)  

                                                           
 36-38عبلة عبد الحمید بخاري، التنمیة و التخطیط االقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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و لما كان المنظم هو العامل المقرر لمعدل النمو االقتصادي لدى شومبیتر، كان البد 

من افتراض أن عرض التنظیم إنما یعتمد على معدل األرباح و البیئة االجتماعیة و حیث 

  ترمز إلى البیئة االجتماعیة:  Xأن 

E = E (R , X) ….(8)  

      الوطني اإلجمالي یتوقف على العالقة بین االدخار و االستثمار و المضاعف:  الناتج -7

Y = M ( I - S )….(9)  

  عن الفجوة بین االستثمار و االدخار. I-Sإلى المضاعف، تعبر Mحیث ترمز 

 األجور تتوقف على مستوى االستثمار:  -8

W = W (I) ….(10)  

 توزیع الدخل یعكس البیئة االجتماعیة للمنظمین:  -9

X = X ( 
�

�
 ) ….(11)  

ومبیتر تحلیله لعملیة النمو االقتصادي بافتراض سیادة و بناءا على ما سبق یبدأ ش

ر نفسه دائما دون وجود كرّ یالقتصاد في حالة توازن ساكن المنافسة و العمالة الكاملة 

صافي استثمار أو زیادة سكانیة، حیث یقوم المنظم بإیجاد الفرص المربحة لتمویل 

استثمارات جدیدة، فتتولد موجة من االستثمارات نتیجة التجدید و االبتكار، فیتم تشغیل 

ة مصانع جدیدة و تجد السلع طریقها إلى األسواق، تبدأ موجة من االزدهار و تغذیها زیاد

االئتمان المصرفي، فزیادة في اإلنتاج و الدخل و یعم الرواج، تعمل زیادة السلع على 

انخفاض األسعار و تصبح المنشآت القدیمة غیر قادرة على منافسة المنشآت الجدیدة، 

  فتغلق هذه األخیرة أبوابها، و تسود حالة من التشاؤم لدى المنظمین فتتعثر حركة التجدید 

سود حالة من الكساد. ال یلبث الكساد إال فترة وجیزة لتعود األمور إلى و االبتكار و ت

التحسن بابتكارات جدیدة و استحداث أسالیب إنتاجیة أفضل، فاستثمار و توسع للنشاط 

  االقتصادي و هكذا... 

  

  

  

  



 الفصل الثاني: مفاھیم و نظریات النمو االقتصادي
 

64 

 

  : : نقد النظریةالفرع الثاني

تعتبر متكاملة  ألدب االقتصادي واضحة، إال أن نظریته اللشومبیتر  كانت إضافات

  : 1لعدة أسباب من أهمها

ماعات إعطاء أهمیة مبالغ فیها للمنظم، حیث تفقد وظیفة هذا األخیر مكانتها مع بزوغ ج -1

 الخبراء و المتخصصین؛

التمویل عن طریق االئتمان المصرفي، و لكن القروض طویلة األجل في الدول  افتراض -2

الرأسمالیة ال تقدمها البنوك، إنما یتم تمویل االستثمارات طویلة األجل عن طریق األرباح 

  حتجزة أو إصدار األسهم و السندات؛الم

         انیة عدم التعرض للعقبات التي یمكن أن تعرقل من عملیة النمو كالزیادة السك -3

 و تناقص الغلة و غیرها من العقبات التي تعاني منها معظم الدول األقل نموا. 

   : دومار -نموذج هارود المطلب الثالث:

     من أسهل  Harrod- Domar Growth Modelدومار للنمو  -هارود یعد نموذج

و أكثر النماذج اتساقا و شیوعا، تم تطویره في األربعینات لیرتبط باسمي االقتصادیین 

البریطاني رودي هارود و األمریكي ایفري دومار، یركز النموذج على االستثمار كضرورة 

حیویة ألي اقتصاد وطني، و یبین أهمیة االدخار في زیادة االستثمار، كمتطلبات لرأس 

  نمو. المال و عالقتها بال

    : : تحلیل النموذجالفرع األول

انشغل كل من هارود و دومار بدراسة معدالت النمو االقتصادي و محاولة التعرف 

، و یستند هذا النموذج على 2على دور االستثمارات في تحقیق معدالت نمو الدخل القومي

البلدان، و قد توصل تجربة البلدان المتقدمة، و یبحث في متطلبات النمو المستقر في هذه 

النموذج إلى استنتاج مفاده أن لالستثمار دورا رئیسیا في عملیة النمو، و قد طرح هارود 

)Harrod السؤال التالي: إذا كان التغیر في الدخل یحفز االستثمار (المعجل) فما هو (

 معدل نمو الدخل لكي یتساوى االدخار و االستثمار المخططین لكي یتم تأمین التوازن

                                                           
  .70مدحت القریشي، التنمیة االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص  1

االقتصادیة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع محمد مدحت مصطفى، سهیر عبد الظاهر أحمد،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة   2

  .131، ص1999الفنیة،اإلسكندریة،



 الفصل الثاني: مفاھیم و نظریات النمو االقتصادي
 

65 

 

المتحرك في اقتصاد ینمو مع الزمن؟ أو بعبارة أخرى هل یمكن لالقتصاد أن ینمو بمعدل 

) الظروف التي یمكن أن تجعل Domarمستقر إلى األبد؟ و من جهة أخرى بحث دومار (

و قد وضع كل منهما نموذجه  1االقتصاد الذي ینمو أن یحافظ على حالة االستخدام الكامل؟

  : 2قتراحات یمكن حصرها في النقاط التالیةفي إطار مجموعة من اال

أن االقتصاد مغلق، و ال توجد تجارة خارجیة مع غیاب التدخل الحكومي في النشاط  -

  االقتصادي. 

افتراض تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة الكاملة لإلنفاق االستثماري مع تحقیق العمالة الكاملة  -

 عند مستوى توازن الدخل.

 لالدخار و تساویه مع المیل المتوسط لالدخار.ثبات المیل الحدي  -

ثبات كل من: المستوى العام لألسعار، و سعر الفائدة المصرفیة، و معامل رأس المال،  -

 و نسبة رأس المال و العمل في المدخالت اإلنتاجیة. 

 ك للسع الرأسمالیة أي افتراض عمرأن هناك نمط واحد إلنتاج السلعة و ال یوجد اهتال -

 لها.  ال نهائي

  حسابات االدخار و االستثمار على الدخل المحقق لنفس العام. تعتمد  -

 : : نموذج هارودالفرع الثاني

تعرض نموذج هارود إلى صعوبة تحقیق توازن دینامیكي على المدى الطویل، معتمدا 

 :3في ذلك على مجموعة من الفرضیات نذكر منها

الصافي یمثل نسبة ثابتة من الدخل، و أن هذا االدخار الذي یطلق علیه  االدخار -

االدخار الفعلي یعادل االستثمار الفعلي عند التوازن، و على ذلك إذا زاد االدخار الفعلي 

 یزید االستثمار الفعلي في صورة تراكم في مخزون رأس المال. 

اتج خالل الفترة الماضیة، و هذا إن نسبة الدخل المستثمر تتأثر بمعدل الزیادة في الن -

 یعني أن االستثمار یتوقف على معدل الزیادة في الدخل أو السرعة التي ینمو بها الناتج. 

                                                           
  .74مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .132، صمحمد مدحت مصطفى،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة االقتصادیة، نفس المرجع  2
  .132مرجع ، صنفس ال   3
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زیادة على ذلك تكون المدخرات دالة للدخل، و یكون الطلب على المدخرات دالة لمعدل  -

 الزیادة في الدخل، و أن الطلب یساوي العرض.

  التمییز بین معدالت ثالث للنمو: و ینطلق نموذج هارود من 

و یقصد بمعدل النمو :  g(: The Actuel Rate of Growthمعدل النمو الفعلي( - 1

  معدل النمو الجاري و الذي یتحدد استنادا إلى كل من نسبة االدخار و نسبة الفعلي 

   ى(رأس المال الناتج) أي معامل رأس المال، و هذا المقیاس یساعد في التعرف على مد

    : 1التغیر في معدالت النمو على المدى القصیر، و المعادلة األساسیة له هي

                            g.c = s….(1) 

. : نسبة النمو.... g حیث: 
∆�

�
    

        s : .....نسبة االدخار 
�

�
 

  c          الحدي لرأس المال ل: المعام  .… 
�

∆�
   

 و هكذا فإن:          
∆�

�
 ×

�

∆�
 =  

�

�
   ….(2)                    

= S    ⟸    I   

 Sمما یعني تساوي االدخار الكلي مع االستثمار الكلي، كما أن تحدید حجم االدخار

  .Y∆یعتمد على الزیادة في الدخل  I، و تحدید حجم االستثمارYیعتمد على الدخل

: هو المعدل الذي  gw  The wananted Rote of Growthمعدل النمو المضمون  -2

ار بتخصیص سیسمح لالقتصاد أن یتبع مسار نحو التوازن،و تقوم المؤسسات في هذا الم

مبلغ معین من االستثمارات بصفة مستمرة و الذي یتناسب مع نسبة الدخل التي ادخرته، و 

نسبة االدخار  Sمن أجل تحدید هذا المعدل نستعین بنظریة المضاعف و مبدأ المعجل، 

المعامل الحدي لرأس المال  crالتشغیل الكامل و التي تدخل في المضاعف، و في حالة

  .الالزم للمقاول و الذي یدخل في المعجل

  : 2على نتحصلمع األخذ بعین االعتبار المساواة أو التوازن بین االستثمار و االدخار  

                                                           
  .79اقتصادیات التنمیة، مرجع سبق ذكره، صاسماعیل شعباني، مقدمة في   1
صوالیلي صدرالدین، النمو و التجارة الدولیة في الدول النامیة ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في   2

 15، ص 2006/2005العلوم االقتصادیة،فرع اقتصاد قیاسي،جامعة الجزائر،الجزائر،



 الفصل الثاني: مفاھیم و نظریات النمو االقتصادي
 

67 

 

 
SY0 = cr(Y1-Y0) ….(3)                                                                

  حیث: 

cr(Y1-Y0) .یمثل االستثمار المرغوب فیه و الذي یعتبر نسبة ثابتة :  

SY0 .االدخار المحقق :  

                نتحصل على: )1و من العالقة السابقة (

gw = (Y1- Y0)/Y0 = ∆Y/Y = s/cr …(4)                            

یمكن تفسیر معدل النمو المضمون، بمعدل النمو المرغوب و من هذه المعادلة فإنه 

الالزمة  االستثماراتو المستخدم لكامل مخزون رأس المال، و الذي یحقق توفیر   فیه

لضمان معدل النمو المستهدف أو المرغوب فیه، هذا المعدل یفترض بقاء الطلب اإلجمالي 

تالي یشعر المنتجون بالرضا لكونهم ن المنتجون من بیع منتجاتهم، و بالمرتفع بدرجة تمكّ 

القرارات التي تحافظ  التخاذأنتجوا المقدار الصحیح تماما ال أكثر و ال أقل مما یدفع بهم 

یمثل سلوك المقاولین في  cو  االستهالكيیمثل السلوك  sعلى نفس معدل النمو حیث 

  .1البحث عن أعظم ربح

و یصفه هارود بأنه معدل : gn :The natural Rate Growthمعدل النمو الطبیعي -3

النمو الذي تسمح به زیادة حجم السكان و التحسینات التقنیة و التراكم الرأسمالي و درجة 

أن هناك دائما عمالة كاملة تصبح المعادلة  بافتراضالتفضیل بین العمل و وقت الفراغ، و 

  األساسیة له : 

                    gn × cr = s 

      (5)… أو 

                    gn × cr ≠ s 

     و هذا یعني أن معدل النمو الطبیعي قد یساوي و قد ال یساوي معدل النمو المضمون 

  أو المرغوب فیه.

  

  

                                                           
 134عبد الظاهر أحمد،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة االقتصادیة،مرجع سبق ذكره، صمحمد مدحت مصطفى،سهیر   1
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  الفرع الثالث: نموذج دومار:

طني یحافظ على مستوى و یة الوصول إلى معدل نمو للدخل الانشغل دومار بكیف  

  :1إلى الفرضیات العامة للنموذجین افترض دومار أناملة، و باإلضافة العمالة الك

جمیع مفاهیم الدخل و االستثمار و االدخار المستخدمة في النموذج تمثل قیم صافیة أي -1

  بعد خصم االستقطاعات الخاصة بكل منهم.

 بدون فواصل زمنیة مما یعطي إیحاء جمیع القرارات االقتصادیة تتم لحظیا و-2

  باستمراریتها.

إلى توضیح معدل الزیادة في االستثمار حتى یمكن للدخل  Domarنموذج  و یهدف

أن ینمو بشكل یعادل الزیادة في القدرة اإلنتاجیة، بحیث یظل االستخدام كامال باعتبار أن 

  االستثمار یزید من القدرة اإلنتاجیة و یخلق الدخل.

ققة في جانب العرض یطرح دومار نموذجه من خالل فكرة التوازن بین الزیادة المح كما

 (متمثال في زیادة االستثمار) و الزیادة المحققة في جانب الطلب (متمثال في زیادة الدخل) 

  .2و ذلك على النحو التالي

  جانب الطلب:

في هو جزء ثابت من الدخل الصا tخالل  (s)ض "دومار" بأن االدخار الصافي افتر -1

  لنفس الفترة أي: 

                                                        ……….(1) St = sYt  

sالمیل الحدي و المتوسط لالدخار :.  

یتطلب التوازن عبر الزمن أن یتحقق التعادل بین االدخار المخطط و االستثمار المخطط -2

  It = St …………(2)                                                               :أي

  نحصل على : )2(في المعادلة  )1(بتعویض المعادلة 
      

                  It = St   ⇒     It = sYt   ⇒  Y� =  
�

�
 I� … … … (3)                

  و هي النظریة الكینزیة آللیة المضاعف .

  

                                                           
  .148، صذكره حسن خلف، التنمیة و التخطیط اإلقتصادي، مرجع سبقفلیح  1

  . 140، ص ذكره مرجع سبق سهیر عبد الظاهر أحمد،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة االقتصادیة محمد مدحت مصطفى،  2
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  هذا الجانب یمكن صیاغته بالمعادلة التالیة: جانب العرض: 

Yt = ∂ Kt ………………….(4)  

Yt الدخل الوطني الصافي عند مستوى التشغیل الكامل في السنة :t.  

Kt رصید رأس المال في بدایة السنة :t.  

  لمال، و هي مقلوب معامل رأس المالة لرأس ا: اإلنتاجیة الحّدی ∂

∂ =
�

�
 ………..(5) 

 معامل رأس المال و یعبر عنه كما یلي :  vحیث :

 

     v =
�

�
 …….(6) 

  :(t + 1)) السابقة تسري كذلك على الفترة 4المعادلة (

Yt+1 = ∂ Kt+1 …………..(7) 

  و بذلك نحصل على :

∆Yt = Yt+1 – Yt = ∂ ∆ Kt = ∂ It  ⇒    ∆ Yt = ∂It  ……………….(8)  
 

         لتشغیل الكامل حیث العرض یساوي الطلب نجد :افي حالة 

Y� =
�

�
I� … … … … … . . … (9)     

             و بإجراء التغیرات الالزمة نحصل في األخیر على المعادلة التالیة :

     
∆��

��
=

∆��

��
= s ∂ … … … … … (10)                                               

على االستثمار و الدخل أن یتزایدان بمعدل  ب، یججل أن یكون النمو متوازناو علیه من أ

(معدل النمو الذي یضمن التوازن في gwو هو معدل النمو المضمون  S×� ثابت یعادل

  .1سوق السلع و الخدمات)

سیؤدي ذلك إلى زیادة الطلب بسرعة أكبر من  S×� و في حالة نمو االستثمار بمعدل یفوق

  هور ضغوط تضخمیة.ظالطاقة اإلنتاجیة، مما یؤدي إلى زیادة 

  هور البطالة.سیؤدي ذلك إلى ظ S×� في حالة نمو االستثمار بمعدل أقل من

  

                                                           
1 Roland Granier, croissance et cycles l’économie en mouvement , edition Marketing, Paris,1995,p196 
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  الفرع الرابع: االنتقادات الموجهة للنموذج:

من جملة االنتقادات التي وجهت إلى النموذج هي أن بعض االستنتاجات تعتمد على 

  :1كما یليالفرضیات التي جاء بها النموذج و التي تجعله غیر واقعي 

 ( أن فرضیة ثبات المیل الحدي لالدخار -1
∆�

∆�
 ( ل رأس المال الناتجو معام)   

�

�
غیر )  

یؤدي إلى تغیر متطلبات النمو  يواقعیة، حیث یمكن أن یتغیر في األمد الطویل األمر الذ

  المستقر.

أن فرضیة ثبات نسب استخدام كل من رأس المال و العمل غیر مقبولة و ذلك  كما-2

  بسبب إمكانیة اإلحالل فیما بینها و تأثیرات التقدم التقني.

دات الهامة التي وجهها كل من افتراض ثبات المستوى العام لألسعار و كان من االنتقا-3

الذین اعتقدا أن االقتصاد یكتسب قوة أكبر إذا ما واكب اإلنتاج معدالت  "و بلدوین "مایر

 التغیر في األسعار.

الفائدة أثناء التحلیل افتراض غیر واقعي خاصة و أن أسعار الفائدة افتراض ثبات أسعار -4

  تراض بغرض االستثمار.ناصر الهامة المؤثرة على حجم االقواحدة من الع

حكومي في القرارات الخاصة بمعدالت النمو االقتصادي افتراض افتراض عدم التدخل ال-5

غیر واقعي حتى في أكثر البلدان الرأسمالیة التي یتقلص فیها تدخل الدولة في النشاط 

  .االقتصادي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  77-76مدحت القریشي،التنمیة االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  المبحث الثالث:

  :االقتصادي ة للنموـیكیـوكالسـنظریة النیـال

النیوكالسیك في محاولة تفسیر كیفیة سیر على غرار الكالسیك لم یتوازن االقتصادیون 

آلیة النمو االقتصادي،فانطالقا مما جاء به سابقوهم من الكالسیك ،طور النیوكالسیك آلیات 

جدیدة للنمو االقتصادي تخلت عن الجمود و النطاق الضعیف الذي كانت تدور فیه أفكار 

رات في سیر العملیة الكالسیك، حیث أدخلوا بالخصوص العامل التكنولوجي و االبتكا

  اإلنتاجیة.

  صوان: -المطلب األول: نموذج صولو

في كتابه  ولو"لى أبحاث كل من االقتصادي "روبرت صجاء هذا النموذج بناءا ع

التي جاءت  صوان" یفور"تر  ،و االقتصادي1956"مساهمة في نظریة النمو االقتصادي" سنة

ما لتفسیر ،و ذلك محاولة منه1956في كتابه"النمو االقتصادي و تراكم رأس المال"سنة

 :1معدالت النمو االقتصادي في العالم، و التي اشتملت على ما یليالشواهد التاریخیة ل

بلغ متوسط دخل الفرد في أفقر  ذ، إهناك تفاوت كبیر في دخول األفراد بین أقطار العالم-

  متوسط دخل الفرد في أغنى الدول الغنیة. %0.05الدول الفقیرة حوالي 

  معدالت النمو االقتصادي لیست بالضرورة ثابتة مع الزمن.-

المكانة النسبیة للدولة في التوزیع العالمي للدخل یمكن أن تعدل، بحیث یمكن أن تصبح -

  الدولة الغنیة فقیرة و العكس.

  

  

  

  

  

  

                                                           
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  2001-2009بودخدخ كریم،أثر سیاسة االنفاق العام على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر  1

 99،ص2009/ 2010الحصول على شهادة الماجستیر في علوم التسییر،تخصص نقود و مالیة،جامعة الجزائر،قسم علوم التسییر،
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  الفرع األول:عرض النموذج:

 : 1التالیةعلى جملة من الفرضیات  صوان" -یقوم النموذج النیوكالسیكي "صولو

  االقتصاد مغلق و بالتالي فالدخل یساوي الناتج و االستثمار یساوي االدخار.-1

االقتصاد متكون من قطاعین:قطاع العائالت و قطاع المؤسسات وتسوده المنافسة -2

 الكاملة بین المتعاملین االقتصادیین.

  δ > 0 : حیث δثبات عوائد اإلنتاج و اهتالك رأس المال بقیمة -3

  ثبات معدل نمو السكان و اعتبار معدل االدخار ثابت.-4

  االدخار و تكنولوجیا اإلنتاج متغیران خارجیان.-5

تعلق بصفة أساسیة بالتراكم هذا النموذج أن حجم الناتج ی یعتبرالتراكم الرأسمالي: -1

 ع الرأسمالي، و ینطلق من فكرة أن التراكم الرأسمالي یتحدد انطالقا من طلب و عرض السل

 .2كخطوة نهمل العامل التكنولوجي للتبسیطدمات في االقتصاد المحلي المغلق، و و الخ

  عرض السلع و الخدمات:-أ

على دالة  صوان" -"صولو یرتكز عرض السلع و الخدمات في النموذج النیوكالسیكي

                               Y=F(K,L)……(1)اإلنتاج النیوكالسیكیة المعروفة بالشكل:

  :3و هي دالة تتمیز بالخصائص التالیة

               موجبة  Kو رأس المال Lاإلنتاجیة الحدیة لكل من عاملي اإلنتاج :العمل  -1

 حیث:و متناقصة 

  > K                            :0 …..(2)بالنسبة لرأس المال
���

��  
 ,  0  >   

��

��
  

  > L                                  :0 …..(3)بالنسبة للعمل 
���

��  
 ,  0  >   

��

��
  

 ثبات عوائد اإلنتاج حیث: -2

F(λK,λL) = λ.F(K,L)    ,λ > 0 ……..(4) 
3-  

Lim(FK) = Lim(FL) = ∞  
K→0 L→0 …………..(5) 

                                                           
1 Robert barro,Xavier Sala-I-Martin,la croissance economique,édition    
internationale,France,1996,pp17,18 
2 Gregory Mankiw,macroeconomique,tradiction de 5ème édition par jeam houard,3ème édition de boeck 
universités,paris,2003,p213 
3Robert barro,Xavier Sala-I-Martin ,op-cit, pp19,20 
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Lim(FK) = Lim(FL) = 0 
K→∞ L→∞ 

                                                                 

                 Lأي أن اإلنتاجیة الحدیة للعمل  »اینادا شروط« و هي ما تسمى ب:

) یؤول إلى Kالمال (أو رأسL) تؤول إلى ما ال نهایة إذا كان العملK(أو رأس المال

    L)إلى الصفر إذا كان العملK(أو رأس المالLالصفر، و تؤول اإلنتاجیة الحدیة للعمل

  یؤول إلى ما ال نهایة. )Kالمال(أو رأس 

  فإن دالة اإلنتاج یمكن كتابتها كما یلي: ،اإلنتاج عوائد ثباتفرضیة  ىو استنادا إل
�

�
= F �

�

�
,

�

�
� ⇒

�

�
= F �

�

�
, 1� … … … … … . (6)  

      

         ) على أساس حصة الفرد من العمل حیث :       6و لكتابة المعادلة (

       y =
�

�
, k =

�

�
 ثابت لذا یمكن إهماله فنجد :  1و باعتبار العدد 

y = f(k) ………… (7)            

   f(k) = f(k,1)                                                              حیث :    

  الطلب على السلع و الخدمات:-ب    

 یشیر النموذج النیوكالسیكي إلى أن نصیب الفرد من الناتج یوجه إما إلى االستهالك  

  :1أو االستثمار كما یلي

c                     االستهالك مقاس على أساس حصة الفرد من العمل:y=c+i…(8)  

i.االستثمار مقاس على أساس حصة الفرد من العمل:  

 C=(1-s)y……(9)و أن دالة االستهالك تكون على النحو التالي:                       

 y = (1-s)y + i  ⇒  i=s y….(10)) نجد:     8المعادلة() في 9و بتعویض المعادلة(   

  أن االستثمار یساوي االدخار. )10( و یتوضح لنا من المعادلة  

     I=s f(k)….(11)) نجد:                    10) في المعادلة (7و بتعویض المعادلة (

     ، nو أن عدد السكان ینمو بمعدل ثابت  ،δو باعتبار أن رأس المال یهتلك بالمقدار

و أن التغیر في مخزون  ) k)+nδ و بالتالي فإن رأس المال المھتلك الفعلي یقدر بالمقدار:

  رأس المال یعبر عنه كما یلي:

                                  Δk   =   i  -  (δ + n)k ……….  (12)           
                                                           
1 Gregory mankiw,op-cit,pp215-216 



 الفصل الثاني: مفاھیم و نظریات النمو االقتصادي
 

74 

 

  حیث:

∆k في مخزون رأس المال :التغیر.  

i : .االستثمار  

(δ+n)k .االهتالك :  

    k=sf(k) - (δ+ n)k ….(13)Δ     )نجد: 12) في المعادلة(11ادلة (و بتعویض المع

تشیر  صوان"و -) هي المعادلة األساسیة في النموذج النیوكالسیكي"صولو13و المعادلة (

إلى أن حصة العامل من رأس المال (الجانب األیسر)من المعادلة تتحدد على أساس عاملین 

و كذلك      . )sf(k)((في الجانب األیمن من المعادلة)و هما: حصة العامل من االستثمار 

   و ذلك كما یوضحه الشكل التالي:.)k(δ+n)(االهتالك الفعلي لرأس المال

  صوان" . - ج"صولوذ):نمو02الشكل رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 k* هوو المال بأنه یوجد مستوى واحد من مخزون رأس  )02رقم ( و یبرز الشكل

أي ثبات    k=0Δیتساوى ألجله االستثمار و االهتالك الفعلي لرأس المال،حیث یكون  حیث

الحالة المستقرة یحدد ما یسمى ب" kو هذا المستوى التوازني من  مخزون رأس المال ،

  .1"لالقتصاد

بأنها حالة التوازن على المدى  *kو تعتبر الحالة المستقرة لالقتصاد التي یعبر عنها

الطویل لالقتصاد، إذ أن كل اقتصاد له مستوى معین من مخزون رأس المال یمثل"الحالة 

                                                           
1 Ibid, p 219. 

k*  

(δ+n)k 

 (k)  

y,(δ +n) 
f(k) 

sf(kc  

a  

Source : Robert Barro, xavier sala-I.Martin : op-cit, p21.      
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المستقرة" ،و لهذا یعتبر أحد عوامل اختالف النمو و درجة التقدم بین الدول،ألنه كلما كان 

  رأس المال الموافق للحالة المستقرة مرتفعا كلما زاد حجم الناتج.

إذا كان حجم رأس المال أقل من مستوى رأس المال للحالة المستقرة، فذلك یعني ف

وجود حالة تشدید على تراكم رأس المال في االقتصاد، و بالتالي یكون حجم االستثمار أكبر 

من االهتالك الفعلي لرأس المال، و هذا ما یزید من مخزون رأس المال مع مرور الوقت 

اتج، و هكذا یستمر مخزون رأس المال في الزیادة حتى یصل إلى یقابله زیادة في حجم الن

       *s f(k*)=(n+δ)kحیث یكون: *kالمستوى الموافق للحالة المستقرة لالقتصاد 

موافق لحالة التوقف فذلك الأما إذا كان حجم رأس المال أكبر من مستوى رأس المال 

یعني وجود حالة توسع للتراكم الرأسمالي،ینتج عنها أن االستثمار یكون أقل من االهتالك 

الفعلي لرأس المال مما یؤدي إلى انخفاض مخزون رأس المال حتى یصل إلى المستوى 

  ،كما یوضحه الشكل التالي: 1الموافق للحالة المستقرة لالقتصاد

  الحالة المستقرة لالقتصاد.): 03الشكل رقم(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Murat yildizoglu,op-cit, p12 

k*  

(δ+n)k 

 (k)  

y(δ+n) 

f(k) 

k2 k1 

Source : Gregory Mankiw,op-cit, p 236     
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  أثر االدخار على التراكم الرأسمالي:-ج

إن تغیرات معدل االدخار لها تأثیر مباشر على عملیة التراكم الرأسمالي بحكم تأثیرها 

على حجم االستثمار ،و هذا ما یعني أن معدل االدخار یؤثر على معدالت النمو 

االقتصادي بحكم أن حجم الناتج هو دالة في رأس المال، إذ أن ارتفاع معدل االدخار من 

s1 إلىs2 حجم االستثمار من  فذلك یعني ارتفاعs1 f(k) إلىs2 f(k) حیثs2f(k)>s1f(k) 

 k و هذا ما یؤدي إلى ارتفاع مخزون رأس المال إلى غایة الوصول إلى مستوى توازني من

s2f(kیدل على الحالة المستقرة الجدیدة لالقتصاد حیث یكون 
*)=(δ +n)k*، إذ أنه توجد

الفعلي لرأس المال، و بالتالي فإن زیادة  عالقة طردیة بین مخزون رأس المال و االهتالك

االستثمار عن االهتالك الفعلي لرأس المال یزید من تراكم رأس المال الذي یؤدي بدوره إلى 

 حیث یكونkزیادة االهتالك الفعلي لرأس المال إلى غایة الوصول إلى مستوى جدید من 

sf(k)=(δ +n)k  و هوk2
االنتقال من حالة مستقرة هر ذلك في الشكل إذ أن كما یظ *

لالقتصاد إلى حالة مستقرة أعلى یؤدي إلى ارتفاع حجم الناتج ، و هذا ما یفسر ارتفاع 

معدالت النمو في الدول المتقدمة التي ترتفع فیها معدالت االدخار بشكل كبیر یزید من 

  عملیة التراكم الرأسمالي.

  التراكم الرأسمالي و النمو االقتصادي.): أثر ارتفاع معدل االدخار على 04كل رقم (الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Gavin Gameron, Economic Growth, Department of econimics, 

oxford University, 20 April, 2003, P24. 

k2*  

(δ+n)k 

 k*  

y* 

f(k) 

s2 f(k) 

k1*  

y1*  

y2*  
s2  >  s1  

s1 f(k) 
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و یعتبر ارتفاع معدالت االدخار في ألمانیا و الیابان السبب الرئیسي في ارتفاع 

أین بلغت  1972إلى 1948معدالت النمو االقتصادي في كال البلدین خالل الفترة من 

األمریكیة و جاء  في الوالیات المتحدة %2.2في ألمانیا مقابل  %5.7في الیابان و  8.2%

  مفسرا الرتفاع معدالت النمو االقتصادي في كال البلدین، إذ أنه  ن"صوا -نموذج "صولو

و بسبب الحرب العالمیة الثانیة و تدمیر مخزون رأس المال في كال البلدین،أدى ذلك إلى 

  .1انخفاضه على المستوى الموافق للحالة المستقرة

یة نحو الحالة المستقرة لالقتصاد، كما تم توضیحه و هذا ما خلق عملیة تقارب تلقائ  

 ،) بفعل ارتفاع حجم االستثمار على حجم االهتالك الفعلي لرأس المال03في الشكل رقم (

ذلك فإن ارتفاع معدالت االدخار في كال البلدین أدى إلى ارتفاع معدالت  ىو زیادة عل

  النمو االقتصادي.

  الرأسمالي:أثر النمو السكاني على التراكم -د

إن ارتفاع معدالت النمو السكاني لدول مقارنة بدول أخرى یعتبر من بین العوامل 

 n1المفسرة لفقر هذه الدول مقارنة بنظیرتها األخرى، إذ أن ارتفاع معدل نمو السكان من 

الفعلي لرأس المال بشكل ینتج  الكت) یؤدي إلى ارتفاع اإله05كما یبرزه الشكل ( n2إلى 

    ،*k2إلى  *k1عنه انخفاض مخزون رأس المال الموافق للحالة المستقرة لالقتصاد من 

و هو ما یؤكد أن ارتفاع  *y2إلى  *y1و لهذا یؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الناتج من 

  معدالت النمو السكاني من سنة ألخرى یؤثر سلبا على النمو االقتصادي.

  

  

  

  

  

                                                           
1 Grogory Mankiw,op-cit, p 219. 
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أثر ارتفاع معدل النمو السكاني على التراكم الرأسمالي و النمو  ):05(الشكل رقم 
  االقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       sان" أنه في ظل ثبات معدل االدخار صو  –كالسیكي "صولو یشیر النموذج النیو 

      ، فإن االقتصاد إذا كان یملك مستوى محزون رأس المال أقل nو معدل نمو السكان 

أو أكبر من مستوى مخزون رأس المال الموافق للحالة المستقرة لالقتصاد فإنه تحدث عملیة 

أو تؤدي       *k(0)< kازدیاد تراكم مخزون رأس المال إذا كان  ىتقارب تلقائیة تؤدي إل

إلى المستوى من مخزون  وصوال *k(0)> k كانإلى انخفاض تراكم مخزون رأس المال إذا 

  لحالة المستقرة لالقتصاد.رأس المال الموافق ل

  :القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المال-2

إن اختالف معدالت االدخار یؤدي إلى تعدد مستویات مخزون رأس المال المشیرة إلى 

  الحالة المستقرة لالقتصاد، و هذا ما یطرح أمام واضعي السیاسات االقتصادیة مشكلة 

اختیار الحالة المستقرة المثلى لالقتصاد، و التي تعبر عن أقصى رفاهیة اقتصادیة ممكنة 

ى هذا األساس فإن الحالة المستقرة المثلى لالقتصاد هي تلك الحالة ، و عل1ألفراد المجتمع

التي تعبر عن أقصى مستوى ممكن لالستهالك، إذ یطلق على رأس المال الموافق للحالة 

           "القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المال"رة عن أقصى استهالك ممكن بـالمستقرة المعبّ 

*kو یرمز له بـ 
or " 19662موند فیلبس" سنة ادو هو نتیجة أبحاث االقتصادي.  

                                                           
1 Ibid, p 226. 
2 Philippe darreau,croissance et politique economique,édition de boeck université,1er 
édition,bruxelles,2003,P 48. 

Source :Ibid, p 25. 

k1*  

(δ+ n2)k 

 k*  

y* 
f(k) 

s f(k) 

k2*  

y2*  

y1*  

(δ+ n1)k 
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*kو التوصل إلى 
or  یكون من خالل معدل أو حد لالدخار یسمى بـ "معدل ادخار القاعدة

  و یمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي: sorالذهبیة" و یرمز له بـ 

  المال:): معدل ادخار القاعدة الذھبیة لتراكم رأس 06الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 معطاة δو nنتاج و قیم كما یلي: من أجل دالة إ Corو حسابیا یمكن إیجاد قیمة 

     العالقة هذه فنعرّ  ، sمعدل االدخار بطة بكل قیمة لمرت (k* > 0)یوجد قیمة وحیدة 

 مع k*(s)بـ 
��∗(�)

��
> 0  .               

C=y-i  →    C = f(k)   (14)..…………   دینا أیضا:              و ل −  sf(k)  

  *sf(k*) = (δ +n)kصوان":  –و لدینا من المعادلة األساسیة لنموذج "صولو 

 C* = f(k*) - (δ +n)k* …………….(15)                        و منه نجد :  

  یجب أن یكون مشتق هذه المعادلة یساوي إلى الصفر أي:       Cو إلیجاد القیمة العظمى لـ
��∗ 

��
= �f(� k∗) − (δ + n)� ∙

��∗

��
= 0 … … … (16)   

 <0 و بما أن 
��∗ 

��
 تصبح : )16(فإن العالقة  

f(� k∗) − (δ + n) = 0 ⇒  f(� k��
∗ ) = (δ + n) … … … (17)             

وجب أن تكون اإلنتاجیة الحدیة لرأس  kor  لتراكم رأس الماللقاعدة الذهبیة أي إلیجاد قیمة ا

  .1(δ+n)مساویة لالهتالك الفعلي لرأس المال  f�(k) المال

  

                                                           
1 Gregory Mankiw,op-cit,p228 

Source : Robert Barro, xavier sala-I-Martin ,op-cit, p 24. 

 S*  

C* 

Sor  

Cor  
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  أثر العامل التكنولوجي:-3

  ) فنجد:1إلبراز العامل التكنولوجي ننطلق من دالة اإلنتاج المبرزة في المعادلة (

                                      Y = F(K,L,E) ………….. (18)   

  حیث : 

E توضح ما یسمى بكفاءة عنصر العمل" و التي ترجع إلى المستوى المعرفي و التأهیلي:

  الذي یتمتع به عنصر العمل في إطار عملیة اإلنتاج.

(L,E): .حجم العمالة الكفاءة  

هو دالة في  (Y)تبرز أن حجم الناتج  )81(و دالة اإلنتاج الموضحة في المعادلة 

حیث أن أثر العامل  ، (L,E) و في عدد العمال األكفاء (K)عنصر رأس المال 

هو نفسه أثر ارتفاع وحدات  (E)التكنولوجي الذي یبرز من خالل كفاءة عنصر العمل 

)، و معدل نمو gو بافتراض أن كفاءة عنصر العمل تنمو بالمقدار( ، )L(العملعنصر 

،و منه إلیجاد الحالة )g+n(عدد العمال األكفاء ینمو بالمقدار، نجد أن )n(السكان یقدر ب

  :1د العامل التكنولوجي كعامل خارجي نجدو وجالمستقرة ب

 نجد: )L.E(على المقدار)81(نقسم المعادلة

 y� = f�k�, 1� = f�k�� … … … (19)                

  حیث:

 y� =
�

�.�
  نصیب العامل الكفء من الناتج. 

 k� =
�

�.�
  نصیب العامل الكفء من رأس المال. 

       ):      13جد من المعادلة(و بالتالي ن

sk� = sf�k�� − (δ + n + g)k� = 0 … … … (20)  

 ⇒ sf�k�� = (δ + n + g)k� ∗ … … … (21)                                             

         

صوان" بوجود العامل التكنولوجي  -) هي المعادلة األساسیة لنموذج "صولو21و المعادلة(

  كعامل خارجي، و التي من خاللها تتحدد الحالة المستقرة لالقتصاد.

  

  

                                                           
1 Robert Barro,Xavier Sala-I-Martin,op-cit,p40 
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  الفرع الثاني:خالصة النموذج النیوكالسیكي:

صوان"فإن  -كخالصة عامة حول ما جاء به النموذج النیوكالسیكي "صولو

الة المستقرة لحیوافق ااالقتصادیون یملك مستوى واحد من مخزون رأس المال و الذي 

و   التي تعني الحالة التي تكون فیها المتغیرات االقتصادیة الناتج ،رأس المال و لالقتصاد، 

االستهالك تنمو بمستویات مستقرة،و أنه عند مستوى الحالة المستقرة لالقتصاد، یعتبر العامل 

التكنولوجي و هو عامل خارجي المؤثر الوحید في هذا المستوى من مخزون رأس المال و 

تراكم سواء بالسلب أو اإلیجاب على النمو االقتصادي بحكم أنه دالة في البالتالي الذي یؤثر 

هذا النموذج أي أهمیة لدور الدولة في عملیة النمو االقتصادي،بحكم  الرأسمالي، و لم یولي

صوان" هو النموذج - "صولو       ،1أنه یرى أهداف هذه األخیرة تتحدد بفعل عوامل خارجیة

و  اجاء به هذا النموذجللنمو االقتصادي على المدى الطویل،و یتأتى ذلك من خالل أهم م

هو عملیة التقارب نحو الحالة المستقرة لالقتصاد و التي تعبر عن التوازن االقتصادي في 

  .2المدى الطویل

  المطلب الثاني: نموذج رامسي

لنماذج النمو  "صوان -صولو"یعتبر نموذج رامسي المرجع الثاني مع نموذج 

بمشكلة االختیار بین االستهالك  1920النیوكالسیكیة حیث اهتم رامسي في مقال نشره عام

 الحالي و االستهالك في المستقبل.

  :النمو األمثلي:األولالفرع 

 ،التوازن في المدى الطویلعد قیامنا بتفسیر القاعدة الذهبیة على أنها وضعیة ب

فإن باإلضافة إلى أنها وضعیة شبه مستقرة،فعندما یكون االقتصاد في تلك الوضعیة 

یتمثل نموذج النمو األمثلي في المرور من وضعیة التوازن االستهالك الفردي یكون أعظمي.

مسي" في المدى الطویل إلى مسار االستهالك الذي یسلكه االقتصاد،و علیه فإن نموذج "را

طریق أفضلیة الوكالء، و من أجل  عریف المسار عنیسمح بإعطاء أفضل مسار،حیث یتم ت

و تفادي المشاكل المتعلقة بجمع األفضلیات، یتم تقلیص الوكالء إلى فرد وحید أال و ه

                                                           
1 Riyadh ben djelili,Dépenses publiques et croissance :une étude économétrique sur séries temporelles 
pour la Tunisie, arab institue of planing ,2000,p3 
2 Gregory Mankiw,op-cit,p219 
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ن نمثله بالمخطط، أفضلیة هذا الوكیل الوحید ممثلة بدالة العامل اإلداري، و الذي یمكن أ

  .1لمنتهیة زمنیاالمنفعة غیر ا

  الفرع الثاني:عرض النموذج:

 بافتراض مجموعة معتبرة من المؤسسات المتشابهة ،ذات نفس دالة اإلنتاج من الشكل

Y=F(K,AL)، صوان"،و أنها تنتج سلعة - ها نفس خصوصیات دالة إنتاج "صولوو التي ل

عائلة واحدة ،باإلضافة إلى أنه یوجد العدید من العائالت متشابهة فیما بینها،أي حجم كل 

                         :2و دالة منفعتها غیر المنتهیة زمنیا تعطي كاآلتي ،nینمو بنفس المعدل

تفضل العائالت یمثل معدل األفضلیة للحاضر، حیث كلما كان مرتفع كلما  ρبحیث: 

  االستهالك الحاضر عن االستهالك المستقبلي.

                 عن kt+1و االستثمار  Ct+1، یتم التقسیم بین االستهالك t+1و علیه في الزمن 

، و باألخذ بعین االعتبار اهتالك رأس tاإلنتاج و الذي هو دالة لالستثمار في الفترة  طریق

 للسكان اإلضافیینو االستثمار الضروري من أجل تخصیص رأس المال  δبمعدل  المال

n*k:یمكن كتابة معادلة التغیر الزمني لالستثمار حسب الشكل اآلتي ، 

   
���

��
= k̇ = f(k) − (δ + n)k − c                             

مسي یتم عن طریق تعظیم دالة المنفعة التالیة:الي حسب ر إذن النمو األمث                  

 تحت الشرط التالي: 

   N 0/K0تساوي: k ذات قیمة ابتدائیة لـ

                                                           
1 Jean Arrous,op-cit,p80 
2 Mohamed Tlili Hamdi,Rami Abdelkafi ,elément de la croissance économique,centre de publications 
universitaire,tunisia,2009 ,P119 




T

0

te u(c(t))dtMaxU ρ

u(c)dtρ





0

te   Max

cn)k(δf(k)k 
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  :1تعطي الحل التالي  یتم حل هذا النظام عن طریق تقنیة المراقبة المثلى و التي

  تمثل المرونة االستبدالیة لالستهالك حیث : c(σ(حیث: 

σ = − U� (c) �c∗U�� (c)�� =
�

�
  

                                                                                
  الفرع الثالث:القاعدة الذھبیة المصححة:

، و من المعادلة dc/dt=0 و dk/dt=0 إن استقرار هذا النموذج یتمثل في كون

  : 2كمایلي �k المتعلقة بمعدل النمو االستهالكي للفرد،نستخرج قیمة رأس المال فرد الالزمة

     f�(k) = δ + n − ρ 
                                         

تسمى النتیجة المعرفة في هذه المعادلة بالقاعدة الذهبیة المصححة و بالتالي فإن 

 القاعدة الذهبیة لرأس المال و اهتالكه تكتب:

f�(k��
∗ ) = δ + n                                                                   

الحالة المثلى، إذا كانت تسمح القاعدة الذهبیة المصححة من إیجاد الطریقة للحصول على 

��k لرأس المال أقل من �k القیمة
، فإن قیمة التخفیض مرتبط بقیمة معدل التفضیل  ∗

هتالك رأس كلما كان اختیار العامل الممثل إلللحاضر، و كلما كان هذا المعدل مرتفع، 

  المال للفرد ضعیف مقارنة بالقاعدة الذهبیة.

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Robert Borro, Xavier sala-I-Martin,op-cit, p70-72 
2 Jean Arrous, op-cit, p184 
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 المبحث الرابع:

  ليـالداخو ـاذج النمـنم

بینما ركزت نظریات النمو النیوكالسیكیة على نوع واحد للنمو، هو تراكم رأس المال 

على الرغم أنها لم تتجاهل صراحة المصادر األخرى، إال أنها ال تدمجها بوضوح و  المادي ،

في نماذجها، على أساس التقدم التكنولوجي كعامل خارجي یستقطب كل هذه اآلثار، أما في 

نمو الداخلي فإننا نجد على العكس من ذلك ، تنوع و تعدد مصادر النمو المحددة نماذج ال

فیما یلي: االستثمار في رأس المال المادي ، في رأس المال البشري، و في رأس المال العام 

  و في رأس المال التكنولوجي.

  AKنموذج المطلب األول:

ا بساطة و التي یكون فیها أحد أول نماذج النمو الداخلي و أكثره AKیعتبر نموذج 

  للسیاسات االقتصادیة دور و انعكاسات على النمو في المدى الطویل.

  الفرع األول: النمو و مردودیة الحجم

المشكل مع نماذج النمو النیوكالسیكیة هو إخفاء النمو على المدى البعید، بسبب 

غیاب المردودیة  تحدب دالة اإلنتاج، فالخاصیة الرئیسیة لنماذج النمو الداخلي هو

المتناقصة لرأس المال، و علیه رأس المال هو عنصر یهدف إلى التراكم التلقائي لحصة 

األعوان و البد من أجل الحصول على نمو محمي ذاتیا أن تكون هذه التلقائیة للتراكم ال 

  تتوقف من قبل إنتاجیة حدیة متناقصة.

  .Robelo1992(AKالصیغة األكثر بساطة لهذا النموذج هي دالة(

                                                                          Y=AK      
         ………………(1)                                                            

          K=sY                                                                                                          

ثابت موجب یعكس المستوى  Aنسبة االدخار،  sرأس المال،  K اإلنتاج، Y بحیث:

الخصوصیة تسمح إذن بالحصول على إنتاجیة حدیة لرأس المال غیر  التكنولوجي،هذه

، أثبتت بالموازاة أن رأس المال هو Aفهي ثابتة و تساوي إلى  ،منعدمة على المدى البعید

  العنصر الوحید لإلنتاج.
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Rebelo  ّر هذا االختیار بأخذه بعین االعتبار رأس المال على أنه رأس المال العیني   بر

و رأس المال البشري أي العمالة، فأعطى بذلك مفهوم رأس المال  -المعداتاآلالت و -

  .  K الموسع

  gنسبة النمو نستخرج K=sYو انطالقا من :   

     sA
K

K
g 


………………(2) 

إذن النمو محمي ذاتیا و إیقاعه مرتبط بتصرفات (سلوك) العائالت أي معدل 

  ا ظهر بسیطا جد AK، و اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال. من هذا الشكل نموذج sاالدخار

لم یقدم النموذج على هذا الشكل  Rebeloر كبیر من إسهاماته.و علیهو لم یسمح بأخذ قد

  باعتقاده أن سلوك االدخار داخلي.

ثابتة الحل یمثل إیجاد حلول لمشكل تعظیم دالة المنفعة ذات مرونة داخلیة للزمن و 

  للعائلة و مقدمة في قیود تراكم رأس المال:

sYCAKK

e
1

C
v.Max t

0

1
t






 

 



dt
…………(3) 

                                                                        

نسبة األفضلیة من أجل  ρ) للظرفیة الداخلیة وintes-temporelleمرونة التبادل( σ بحیث

الحاضر. من أجل إیجاد حل لهذا البرنامج البد من المرور عبر تكوین هاملتون الذي یسمح 

 لنا بإیجاد التوازن لنمو منتظم بحیث، المنتوج، رأس المال، االستهالك یرتفع بنفس المعدل.

  هذا المعدل: 

δ

ρA

K

K

Y

Y

C

C
g





…………….(4)                      

عدل النمو مرتفع جدا مقارنة مع تثبت أن م AKهذه العبارة و انطالقا من نموذج من

، وأن األعوان لهم معدل ضعیف لألفضلیة من أجل Aارتفاع اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال

الحاضر، هذا ما یترجم طبیعیا من طرف ارتفاع معدل االدخار. و هكذا فإسهام نموذج 

AK النمو االقتصادي في المدى الطویل و على عالقته مع نسبة هو محتوى لداخلیة نسبیة

فالنمو المحمي ذاتیا  جل الحصول على المردودیة الثابتة،االدخار، من اآلن فصاعدا من أ
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محتمل و مستواه محدد من طرف معدل االدخار و منه انطالقا من نسبة االدخار للدولة 

  .1للسیاسة االقتصادیةیمكنها التدخل عن طریق المساعدة بوسائل موافقة 

   AKحدود نموذج الفرع الثاني:

وخاصة للحصول على  Solowسجل موقفا واضحا إزاء نموذج  AK مع أن النموذج

النمو في المدى البعید، و محمي ذاتیا و غیاب للتقارب النظامي بین االقتصاد فهو یمثل 

  بعض المحدودیة التي نلخصها فیما یلي:

إزاء رأس المال حیث تضع بجدیة مشكل حقیقي  وحیدة لإلنتاجفرضیة المرونة بالتدقیق 

متعلق بقواعد االقتصاد الجزئي لدالة االقتصاد الكلي فعلى مستوى االقتصاد الجزئي، فإن 

ارتفاع (نمو) ثم انخفاض(تدني)، أما المردودیة مؤسسة ذات مردودیة متغیرة،دالة اإلنتاج لل

 الوحیدة فتفرض حالة االستقرار.

هو  )AKعون عن هذا النموذج تقدموا بالحجة على أن هذا األخیر (نموذجالمداف

إذا أدخلت هذه الدالة  كذلك محدد للتوازن و منه أي نظیر لهذه الحجة ال یأخذ أي مسار إالّ 

  .كل عوامل اإلنتاج

هر مشكل و الذي یتمثل في العوامل األخرى غیر مجمعة مثل في هذه الحالة یظ

د األولیة التي ال نستطیع أن ندمجها في مفهوم رأس المال العمل، األرض و الموا

) بدورها تلغي فرضیة المردودیة الواحدة المقترحة من هذا Capital Elargéالموسع(

  األخیر.

البد أن نكون واضحین أن إضافة هذه العوامل تغیر من شكل دالة اإلنتاج إلى دالة 

العوامل ینشط ارتفاع غیر متناسب لإلنتاج، هذا ما مردودیة متزایدة، في هذه الدالة ارتفاع 

یتعاكس مع قواعد االقتصاد الجزئي للنموذج. بمعنى االحتفاظ باإلطار التنافسي في 

  التحلیل.

هور النمو المحمي ذاتیا، فإنه ترك ع میكانیزمات ظیسمح بتوق AK إذا كان نموذج

أسست من طرف نماذج طورت دون اكتشاف مصادر و محددات هذا النمو، هذه المهمة 

  في نهایة الثمانینات.
                                                           

على النمو االقتصادي في المدى البعید"دراسة قیاسیة لدول شمال إفریقیا و الشرق األوسط  بن عنایة جلول،أثر السیاسة الجبائیة  1

)MENA) (1980-2007(  مع إشارة خاصة لحالة الجزائر،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه في االقتصاد و

      67-66،ص2010/2011تصاد التطبیقي،الجزائر،اإلحصاء التطبیقي"تخصص طرق كمیة"،المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء و االق
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  ):1990، النموذج الثاني 1986ول رومر (النموذج األول المطلب الثاني: نموذج ب

انطالقا من منتصف الثمانینات، عمل العدید من االقتصادیین المهتمین بعملیة النمو   

ة النمو الداخلي على االقتصادي بقیادة "بول رومر" على توضیح العوامل المؤثرة في عملی

  المدى الطویل و التي تعتبر عوامل داخلیة في النموذج.

  :1986الفرع األول: النموذج األول لرومر 

اعتبر رومر أن رأس المال المادي هو المحرك  1986في نموذجه األول عام   

ل و األساسي لعملیة النمو االقتصادي الداخلي، و تأتي أهمیة نموذج "رومر" في أنه یمثل أ

ف  بوجود آلیة تتمیز بسماتها الداخلیة، أي أن النمو مبادرة لوصف خصائص النمو المتص

من الممكن أن یحدث حتى مع ثبات حجم السكان أو مخزون رأس المال، مما یعني أن 

إیرادات رأس المال یمكن أن تكون ثابتة أو حتى متزایدة (و لیست متناقصة كما رأینا في 

  ة للنمو).النماذج النیوكالسیكی

و یقصد برأس المال المادي كمصدر للنمو الداخلي عند "رومر" بأنه مخزون المعرفة   

و التي تنتج تلقائیا عن الخبرة المكتسبة من اإلنتاج، فاإلنتاج یطور المعرفة الفنیة الناتجة 

عن تعمق العمل في رأس المال، و تسمح هذه المعرفة بأن یتم اإلنتاج في صورة أكثر 

، و بالتالي على خالف النظریات النیوكالسیكیة التقلیدیة التي تهتم بتراكم رأس المال فاعلیة

یوجد المادي دون أن تعیر تراكم المعرفة المتولدة عنه أدنى اهتمام، أما في نظریة "رومر" 

مترابطان: مخزون رأس المال المادي، و مخزون المعرفة المتولدة عنه، فإذا كانت  مخزونان

لمخزونیین ثابتة أمكن لالقتصاد أن یتطور في معدل نمو داخلي (ذاتي) طویل إیرادات ا

األجل و ثابت، فالنمو هنا یعتمد على العوامل التي تحكم المیل لالدخار فزیادة مدخرات 

  أطراف النشاط االقتصادي تحقق المزید من التراكم الذي یحقق معدل نمو أكثر ارتفاعا.

حجم ها نفس دالة اإلنتاج ذات غلة على حدى ل لمؤسسة ك nفي هذا النموذج لدینا 

  :Cobb- Douglasدوغالس -ثابتة من نوع كوب

      ittitit
1 lAky     ……….(1)                                

 العمل و كمیة رأس المال kit ،litو  (t)في الفترة  (i)تمثل إنتاج المؤسسة  yitبحیث : 

ن أو المعرفة لكل المؤسسات و یمثل رأس المال الممر  Aالمستعملة من طرف كل مؤسسة، 

   و لیكن لدینا: ∑kit   اإلجماليالمرتبط برأس المال 
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      itt

1
kAA   …………(2)                

شكل یسمح لنا باستخراج  في (i)ستطیع إعادة كتابة دالة اإلنتاج للمؤسسة معامل، ن A مع

 خصائص هذا النموذج.

 



































 



it

n

1i

ititit

1
1 lkAky ……….(3)                               

k: حیثعلى مستوى اإلقتصاد الكلي،  itt NK   وl itt NL   وy
itit NY ،  دالة

ٕانتاجیة حدیة ثابتة لرأس المال معطاة بالعالقة و اإلنتاج تصبح اآلن ذو عوائد حجم متزایدة 

  التالیة:

     ttitt LKNY 1Ay ………(4)                                                   

       

 من هذه العالقة المردودیة (اإلنتاجیة) الحدیة الخاصة برأس المال هي :

    lAk ittitit 1r                                                        

At عوضنلما  و  ) :2في المعادلة رقم ( 

   1
ttit KAL1r

 …………..(5) 

  أما المردودیة الحدیة اإلجتماعیة لرأس المال معرفة كمایلي: 

        1
ttt KLr 1 

 A ………(6)  

من المعادلتین أخیرتین تظهر أن المردودیة اإلجتماعیة أكبر من المردودة  إنطالقا

المستوى لم ندرس بعد و لكن في هذا  Externalitéالخاصة، و هذا ما یفسر بالخارجیة 

) أن النمو مرتبط 4فترض أن كمیة العمل المتاحة ثابتة، نستنتج من المعادلة (مشكل النمو ن

ة الدالة المال اإلجمالي والقیم برأس 1 :لذلك نستعرض ثالث حاالت هامة ،  

تواجد هكذا في نموذج تفع مع رأس المال بإیقاع ضعیف و ناإلنتاج یر   1*إذا كانت 

Solow  

1βإذا كانت  *  . یوجد نمو متفجر  

1β *إذا كانت   یوجد نمو محمي ذاتیا ألنه مرتبط إال بمستوى رأس المال العام         

" المقدم من Fil du Rasoirو الخاص، نالحظ في هذه الحالة من التحدید وجود مشكل "
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حالة لى بحجم صغیر یقود إلى حالة السكون أو إ  β، بمعنى كل تغیر في  طرف هارود

 النمو اإلنفجاري.

  : 1990الفرع الثاني : النموذج الثاني لرومر 

في مجال النمو الداخلي أسس رومر نموذجه " Romer"ل رومر او إستمرارا ألعم

، و وفقا لهذا النموذج فإن مستوى إنتاج السلع ال یعتمد فقط على كمیة 1990الثاني عام 

العمل و رأس المال، و إنما على تنوع هذا األخیر أیضا، بمعنى عدد اآلالت المختلفة التي 

یتم إستخدامها، و بالتالي سیكون لزیادة نسبة مخزون رأس المال أثر مختلف على اإلنتاج 

مال ال، فإلى جانب ما تؤدیه هذه اآلالت من زیادة مخزون رأس نتیجة إضافة اآلالت الجدیدة

یضاف إلیها التقدم الفني المندمج یحتوي عل ثالثة قطاعات (قطاع البحث، قطاع اإلنتاج 

  لسلع النهائیة).لللسلع الوسیطیة، قطاع اإلنتاج 

  هذه القطاعات الثالث تستعمل أربعة عوامل إنتاج هي:  

، رأس المال البشري عاملین ثابتین أما رأس المال المادي فیتزاید رأس المال المادي، العمل

  مع كمیة اإلنتاج النهائي المدخر.

 طاع البحث: ق  

في هذا القطاع المعرفة (هي غیر تنافسیة و غیر حصریة) هي سلعة عمومیة بحتة، 

هو خزین المعرفة  Aفكل باحث یستعمل مجموعة المعارف المتاحة إلنتاج اإلبتكارات حیث 

  .t(التكنولوجیة المتاحة) المتوفرة لمجموعة الباحثین في فترة معطاة 

  إذن إنتاج التكنولوجیا في قطاع البحث معطى بالعالقة التالیة:

AδA H A  ………..(7)                                                       

جزء من رأس المال البشري غیر الفعال في  HAتمثل معامل فعالیة البحث،  δ < 0حیث :

  إنتاج السلع النهائیة و المستعمل في قطاع البحث.

 ) على الشكل التالي :           7نستطیع كتابة المعادلة (

AδH
A

A



…………..(8) 

تشیر إلى أن معدل النمو هو دالة خطیة لعدد الباحثین، كل وحدة إضافیة  التي

إلنتاجیة الحدیة لباحث تفترض أن ا.للباحثین ترفع من مستوى خزین المعرفة و مستوى نموها
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تكون بمقدار كبیر مع ارتفاع خزین المعرفة، هذا ما یستلزم أنها ترتفع مع مرور  Aδ ساويت

  الوقت بدون حد.

 قطاع السلع الوسیطیة :  

للقطاع الوسیطي تنتج سلع رؤوس أموال  i" یفترض أن المؤسسة Romerرومر "

من قطاع البحث و بعض الكمیات من  ) بمساعدة شهادات (إجازات) مشتراةXiجدیدة (

مؤسسة في هذا القطاع، كل  A(سلع وسیطیة) محبوسة من طرف A السلع النهائیة، و لتكن

  بیع منتجاتها. ها موقعا احتكاریا لمؤسسة تحدد لنفس

تكلفة ثابتة التي تقبل المؤسسة  PA للمؤسسة إذن PAنفترض أن شراء الشهادة یكلف 

دفعها إذا كان المجموع المستحدث من الدخل الصافي المتوقع یغطي على األقل هذه 

  التكلفة. 

سعر الشهادة یساوي القیمة الحالیة الصافیة التي یرغب  ك، لذلسوق الشهادات تنافسي

 المحتكر أخذها و منه المعادلة تصبح: 

 
    tte Ai

t

r

t





 Pdtτπ

dssr

………..(9) 

 بحیث: τπi هو الربح المؤقت    τ )للمحتكرiو معدل الفائدة ( )r و بدون الدخول في (

التفاصیل الحسابیة التي لیست هدفنا اآلن بل البد من إظهار أن مفهوم رأس المال المحتفظ 

 في هذه الصیاغة یختلف عن سابقیه، حیث یأخذ الصیغة التالیة: 

 
A

diiXK

0

………………(10)  

  الكمیة المتاحة لكل نوع من رأس المال.  X (i)بحیث: 
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  للسلع النهائیة اإلنتاجقطاع:   

السلعة النهائیة هي منتوج مع رأس المال البشري، العمل و رأس المال المادي وفقا 

 للتكنولوجیا: 

    


A

diiXLY H
0

1
Y

……………..(11)    

 نضع:  XiX  ) من أجل كلi :في هذه الحالة دالة اإلنتاج تكتب (  

  1

Y
XALY H ………………….(12) 

   (خزین المعرفة) لیس ثابتا    Aلیس عامل و لكن ثابت إذن X البد أن نالحظ أن

و یمثل حقیقة محرك النمو الداخلي، حل هذا النموذج یستلزم تعیین الید العاملة بین قطاع 

 و قطاع اإلنتاج و تعیین المنتوج بین االستهالك و االستثمار.   البحث

  و العبارة: A,Kفالحل لمسار التوازن غیر الممركز یتعلق بالنمو لكل من

  
A

0

diiXk  

Y  .سعر ثابت، تراوح رأس المال البشري بین البحث و اإلنتاج هو ثابت افتراضا  

 الذي یستوفي هذه الشروط كما یلي:  geمعدل النمو

1
ge






δΑ

AρδH
………………(13) 

 بحیث: 

   




1
A …………(14) 

     انطالقا من هذه العبارة النمو غیر مرتبط كسابقه من النماذج السابقة، ال باإلنتاج 

، بل مرتبط أساسا بالكمیة و ال التكنولوجیة من أجل إنتاج السلع الوسیطیة L  و ال بـ

 اإلجمالیة لرأس المال البشري المكرس في البحث، فالكمیة تعطى بالعبارة التالیة: 

1

A

A



 

Aδ

ρH
H ……………….(15) 
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 نتیجة لحل برنامج المخطط االجتماعي: 0g معدل النمو األعظمي

 Τ1Γδ

ΓρδH




0g ……………..(16) 

 :بحیث Γ   

0e مرة أخرى نالحظ أن gg   التوازن التنافسي ال یمثل أعظمیة بارتوPareto 

Optimal هذا یبرر كلیا تدخل السلطات العمومیة لتسریع النمو، هذا التدخل یأخذ أشكاال ،

  تصرف الكل.مختلفة كإعانة نشاطات البحث و التنمیة بحیث توضع االكتشافات تحت 

  :LUCAS 1988المطلب الثالث: نموذج لوكاس 

بأن رأس المال البشري هو عبارة عن المخزون  1988أبرز "لوكاس" في أبحاثه سنة 

المعرفي و التأهیل الذي یتمتع به األفراد، حیث یشیر إلى أنه شيء إرادي یخضع إلى رغبة 

متولدة عن رأس المال البشري في القطاع األفراد في التعلم و الرقي، كما یبرز أن اإلنتاجیة ال

الخاص لها أثر إیجابي، بحكم أن ذلك یزید من تراكم رأس المال البشري في االقتصاد 

  المحلي و یساهم في تطور إنتاجیة االقتصاد الوطني. 

  :الفرع األول: فرضیات النموذج

  :   1یعتمد هذا النموذج على مجموعة من الفرضیات نلخصها فیما یلي

) یعتبر أن االقتصاد مشكل من قطاعین فقط أحدهم مكرس في إنتاج Lucasلكاس ( -

 السلع و اآلخر في تكوین رأس المال البشري. 

كل األعوان أحادیة بمعنى ال یوجد تباین ال في االختیارات التربویة و ال في المردود  -

 . Nالفردي المبذول في الدراسة: عددهم یساوي

 " أن تراكم رأس المال البشري مقید بالمعادلة التالیة:Lucasنستطیع أن نلمس مع " كذلك -

   ii hu1h  ................(1) 

uحیث: 
 

βهو الزمن المسخر للعمل على المعارف، وu -1)(هو الزمن المسخر للعمل، و  
 

  ، و منه یصبح لدینا:قدار الفعالیةهو م

�̇

�
= β(1 − u) … … … (2)  

                                                           
و            أثر السیاسة الجبائیة على النمو االقتصادي في المدى البعید"دراسة قیاسیة لدول شمال إفریقیا        بن عنابة جلول،  1

  77مرجع سبق ذكره، ص مع إشارة خاصة لحالة الجزائر، )MENA) (1980 -2007(الشرق األوسط 
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 " تأخذ الشكل التالي: Cobb-Douglasأما دالة اإلنتاج فهي من نوع " -

   1
iii uhAky ………..(3) 

  ماله العیني. رأسki ) وiمنتوج الفرد ( هو yiبحیث:

  :الفرع الثاني: عرض للنموذج

" كما هو ممثل في األعلى یرتكز على فكرة خاصة التي تفترض Lucasنموذج لكاس"

و متراكمة         عنصر داخل في إنتاج سلعة دالة اإلنتاج لهم مردودیة سلیمة ثابتةأن كل 

یحتوي رأس المال البشري القابل لالرتفاع على مدى الزمن انطالقا من قرارات األعوان 

  الراغبین في االستثمار في تكوینهم الخاص. 

نجد سیاقا للنمو  لكل العناصر، فمن المحتمل أن   نسلم بثبات المردودیة السلیمة

إذ أن التمثیل الموسع لرأس المال یحتوي على رأس المال  AKالمحمي ذاتیا من النوع

البشري، كل تساؤل متعلق بظهور نمو داخلي یقع في ضرورة تشكیل إلحاح في تكوین رأس 

  مال بشري ال یتناقص حین تراكمه.

  دالة االنتاج:        

 hu iii
1Aky   

تضمن إذن ثبات المردودیة السلیمة، و منه النمو المحمي ذاتیا مضمون رغم أن رأس 

المال العیني یدخل في إنتاج رأس المال البشري، و منه نشیر إلى أن االستثمار في رأس 

 الجزء غیر المستهلك في اإلنتاج. Lucasالمال یعتبر في نموذج 

iii cyk   ………….(4) 

)، و بدون المردودیة السلیمة المتزایدة Externalitéالنموذج و بدون خارجیة(في هذا 

، بحیث أن المردودیة الحدیة لالستثمار تساوي مو للتوازن غیر الممركز هو أمثليفمعدل الن

 نجد أن:  Keynes-Ramseyنطبق قاعدة  إلى

                                                     0e gg ………(5)    

" أدمج الخارجیة الناتجة من مستوى Lucas"و هكذا في الشكل المطبق سابقا فإن 

برر  Lucasرأس المال البشري على نشاط اإلنتاج، و لعدم البحث عن ضمان نموا داخلیا 

هذا بفرضیة أن كل عون مهما كان مستواه الخاص لرأس المال البشري هو أكثر فعالیة إذا 
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تغیر بحساسیة دالة اإلنتاج برفع درجتها  Yأحیط بشخص فعال. نرمز لشدة الخارجیة بـ

  التجانسیة مما یعطي شكل جدید لدالة اإلنتاج:

     aiii huhAky 1 ………(6) 

  متوسط رأس المال البشري لألفراد اآلخرین.  haبحیث 

لتحقیق التوازن، ألن كل األفراد  hi=haحل النموذج بالطرق المعتادة، نفترض أن 

أحادیة افتراضا، كما أشرنا سابقا الرفع من مستوى المهارة یسمح للفرد بتطویر لیس فقط 

النمو للتوازن غیر  فعالیته الخاصة و لكن حتى فعالیة اآلخرین. في هذه الحالة معدل

 الممركز هو أعظمي و یعطى بالعبارة التالیة: 

 






























1

1
g

1

1
g

0

e

…………(7) 

ال یتدخل كون رأس المال البشري یبقى  )عدد األفرادN(نالحظ أن حجم االقتصاد 

  دائما سلعة خاصة. 

ما یبرر تدخل الدولة أو السلطات العمومیة، هذا التدخل  ge<goنالحظ بالموازاة أن 

یأخذ شكال على سبیل المثال "أخذ على عاتق الدولة التربیة في میزانیة الدولة، و عقود 

  إعانات لكل عون أراد أن یستثمر بعض إرادته. 

الدولیة للدخل "لكل  " یقدم الجدیة المطلقة بما یتعلق بتفسیر االختفاءاتLucasنموذج "

رأس"، و علیه فالنموذج یرى أن تراكم رؤوس األموال العینیة، أكثر حركیة في شمال 

المعمورة على حساب الجنوب و زیادة على ذلك بسبب الظاهریة المسببة لرأس المال البشري 

فعامل ذو كفاءة معطاة یصبح أكثر إنتاجیة و أحسن أجرا في الدول التي یكثر فیها رأس 

المال البشري من غیرها من الدول التي یضعف فیها خزین رأس المال البشري، هذا ما یفسر 

  حركیات الهجرة من الجنوب نحو دول الغرب. 
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  : 1990Barro المطلب الرابع: نموذج بارو

مصدر آخر للنمو الداخلي یمكن أن نجده في الظاهریة المنتجة على االقتصاد من قبل 

تواجد المنشآت القاعدیة الممونة من طرف الدولة، كانت الفكرة المطورة من طرف 

1990Barro  و اكتملت بعدها من طرفBarro,Sala- -Martin  هذین 1992عام ،

النموذجین طورا بالفعل الفكرة التي توحي بأن تهیئة المنشآت القاعدیة یرفع من اإلنتاجیة 

  الحدیة لرأس المال الخاص. 

  :الفرع األول: فرضیات النموذج

لیس خزین المنشآت القاعدیة و  بارو یفترض أن النفقات العمومیة للمنشآت القاعدیة  -

ات افترضت أنها استثمار عمومي بحت بمعنى هذه النفق G العمومیة و یرمز لها بـ

 مستخدمة بدون خصم و بدون تخصیص.

ذات مردودیة  Cobb-Douglasالبنیة البدیهیة لهذا النموذج تستند على دالة اإلنتاج  -

 ). iحجم ثابتة إزاء العوامل من أجل المؤسسة الممثلة(

 

1α0       مع

GLKAy α1α1
i

α
iii




…………..(1) 

) G) و(iالتوالي: اإلنتاج، رأس المال الخاص، الید العاملة للمؤسسة(على  Li,Ki,yiبحیث: 

النفقات العمومیة الكلیة للدولة للمنشآت القاعدیة، على مستوى االقتصاد الكلي هذه الدالة 

 تأخذ الشكل التالي: 

 11 GLAKY   …………….(2) 
 

 المردودیة الحدیة لرأس المال الخاص منخفضة (متناقصة).( -
K
Y

kK   (      

و على العكس المردودیة الحدیة المتصلة برأس المال الخاص و النفقات العمومیة ثابتة 






 1ALإذا كان L  ثابت هذا ما افترضهBarro . 

و من أجل المؤسسات فالنفقات العمومیة للمنشآت القاعدیة تفسر كعامل إنتاج  -

خارجي (ظاهري) معطى و متاح بدون تكلفة و تمویله بفعل االقتطاعات الجبائیة، أما 
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دوافعه من ناحیة السیاسة االقتصادیة نعتبر حالتین لالقتصاد: التقدیم الجید لهذا النموذج و 

  دخار داخلي.معدل ادخار ثابت و معدل ا

  : الفرع الثاني: اقتصاد بمعدل ادخار ثابت

في وجود الدولة التي تتدخل في المجال االقتصادي من خالل النفقات العمومیة 

الممولة عن طریق االستقطاعات الضریبیة، التوازن في سوق السلع و الخدمات معطل 

  :1بالمساواة التالیة

GKKCGICY     ……….(3)    

) بحیث توازن المیزانیة یكون Yفرضنا أن الضرائب هي نسبة من الدخل أي ( إذا

)، شرط التوازن في سوق Y(τ-1)() و الدخل المتاح یكون مساو إلى G=τYدائما محقق (

  السلع و الخدمات یصبح: 

   GKKy1s1Y    ………..(4) 

 

     بقیمته و نقوم ببعض التغییرات نجد: Gنعوض 

  KKY1s   ………....................….(5)  

  ) یسمح لنا بكتابة دالة اإلنتاج بالطریقة التالیة: τYبقیمته ( Gتعویض 

    11 YLAKY …………….(6) 

  و لیكن: 

  






111

KLAY  …………..(7) 

" لـ AKثوابت، نجد أنفسنا في خاصیة نموذج " τو  L,Aكما أشرنا سابقا، من أجل 

Rebelo 1991 . 

مع تطویر شرط توازن سوق السلع و الخدمات و دالة اإلنتاج، نستطیع استخراج 

 معادلة تطور مخزون رأس المال بالطریقة التالیة: 

   



 111

LA1s
K

K
 ………(08) 

         إذن، نالحظ أن تراكم رأس المال و بالتالي نمو االقتصاد، یتم بمعدل إیجابي 

  و ثابت. 

                                                           
1 Mohamed Tlili Hamdi, Rami Abd EKAFI, OP-cit, p178.   
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المعدل الضریبي األعظمي الذي یجب أن یطبق من قبل الدولة على الدخول النهائیة 

 لتمویل نفقاتها من أجل تعظیم النمو االقتصادي یتم الحصول علیه بالطریقة التالیة: 

 

 




























































 





1

)9.........(..........1
1

0
)1(

1 11
1

1
1

LsAK
K

       

      

النمو االقتصادي لها، یجب أن بعبارة أخرى، من أجل أن تقوم الدولة بتعظیم معدل 

  ل جزء ثابت من دخولها في المنشآت القاعدیة و الذي یساوي: تمو 

  








1

Y

G
…………….(10) 

 :: اقتصاد بمعدل ادخار داخليالفرع الثالث

خصائص االقتصاد بمعدل إدخار هي ضروریة من أجل مقارنة مهمة بین التوازن غیر 

  الممركز و األمثلیة االجتماعیة.

، Ramseyنفترض نموذج فیه سلوك المستهلكین أحادي كما جاء في نموذج كل من 

  :، فمعدل نمو االستهالك هوRomerو نموذج  AKنموذج 

 



r
C

C
 ……………..(11) 

تمثل على الترتیب االستهالك الفردي ،معدل األفضلیة من أجل  rو  Ct،ρ ، σحیث:

  الحاضر ، مرونة اإلحالل للظرفیة الداخلیة و اإلنتاجیة الصافیة لالستثمار.

  األرباح الصافیة بعد الضرائب للمؤسسات تقیم ب:

)12 (……..   KrWLY1    

  معدل األجر و سعر رأس المال.) تمثل على الترتیب r+δو( Wحیث، 

تعظیم األرباح یستلزم تعویض عاملي اإلنتاج بإنتاجیاتهم الحدیة، على سبیل المثال سعر 

  رأس المال یجب أن یكون مساو إلنتاجیته الحدیة الصافیة للضرائب:
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K

Y
1r ………….(13) 

اقتصادین مختلفین، اقتصاد  نفترض وضعیتین مختلفتین للتوازن بالنسبة لهذا النموذج في

 ممركز و اقتصاد غیر ممركز.

 :األمثلیة االجتماعیة  

في إطار اقتصاد ممركز، المخطط االجتماعي یختار المسارات الزمنیة ذات طبیعة 

ضریبیة لتعظیم دالة الرفاهیة االجتماعیة، في هذه الحالة الدالة المتعلقة بالموضوع تعطى 

  بالعبارة التالیة:

  






111

KLAY ………..(14) 

  و هذه الدالة مرتبطة بمعدل اإلنتاجیة االجتماعیة لرأس المال الخاص یساوي:

       






111

K LAF1r ………..(15) 

  و هي بدورها متعلقة بمعدل النمو االقتصادي الممركز أي األعظمي یساوي:

  )1(g LA
111

opt  





 ……………..(16) 

 نبرهن أن معدل الضریبة الذي یعظم معدل النمو هو: یمكن أن



 optg
→     1 .................................(17) 

 :االقتصاد غیر الممركز  

و       إذا كان اقتصاد غیر متمركز، المؤسسات لیست واعیة لالنعكاسات على اإلنتاج 

  الدالة المتعلقة بالموضوع هي:الضریبة على اإلنتاج، 

 α1α1α GLAKY  ……………………(18)  

  هو خارجي للمؤسسات مما یقود إلى ربح خاص لالستثمار یساوي: Gفي هذه العبارة 

 

 
K
Y-1         

GLAK1r 111



 

…………..(19) 
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  بحیث:

…………..(20) 

  الربح الخاص یأخذ الشكل :

  






111

LA1r  …………… (21) 

 معدل النمو في االقتصاد غیر المتمركز في هذه الحالة یساوي:

                    





 LA
111

1géq       ……(22)   

النمو األمثل، بنفس الطریقة و في نفس حالة االقتصاد الممركز نثبت أن هو أقل من معدل 

  النمو أعظمي إذا كان المعدل الضریبي هو:

τ*=1-α 

هذه النتیجة تبرر بقوة تدخل السلطات العمومیة من أجل السماح لمعدل النمو في االقتصاد 

 غیر الممركز للوصول إلى األمثلیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YوGKLAY
111
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  خالصة الفصل:

ال یوجد اختالف في أن النمو االقتصادي یعبر عن المقدرة االقتصادیة للبلد، إذ أنه   

مؤشر یعكس اتجاه تطور النشاط االقتصادي و بالتالي فهو یعطي نظرة عامة حول باقي 

المتغیرات االقتصادیة التي ترتبط به و لو بشكل نسبي، و من ثم فهو یعكس إلى حد بعید 

  لسائدة.الوضعیة االقتصادیة ا

و قد تناولت العدید من النظریات االقتصادیة موضوع النمو االقتصادي و العوامل 

   المؤثرة في مستواه، و ربط االقتصادیون الكالسیكیون مستوى اإلنتاج بكل من رأس المال 

و العمل، و بینوا أن زیادة رأس المال و العمل تؤدي إلى رفع مستوى اإلنتاج و من ثم إلى 

في حین ركز شومبیتر على دور المنظم في دفع عجلة النمو االقتصادي عن طریق النمو. 

دومار"من أكثر النماذج استخداما لتقدیر -تقدیمه البتكارات جدیدة. و یعتبر نموذج "هارود

حجم االستثمارات الالزمة لتنفیذ الخطة االقتصادیة، لكن المشكل الذي وقع فیه هو مشكل 

البطالة و حالة التوظیف الزائد عن الحد، و الناتج أصال عن  تقلب االقتصاد بین حالة

فرضیة النسب الثابتة المعتمدة في بناء هذا النموذج. و قد عرف مفهوم النمو، بوصفه زیادة 

صوان" و في هذا النموذج، تم الوصول تحلیلیا إلى  -في حجم اإلنتاج  ، بنموذج"صولو

صیاغته مجموعة من المعادالت التي ربطت نموذج للنمو في األجل الطویل حیث تطلبت 

بین اإلنتاج و العمل و تراكم رأس المال و التقدم التقني. و بهذا التوجه، أصبح دور التقدم 

قدمت نظریة النمو الداخلي نموذجا  في حین حاسما و أهم من تراكم رأس المال. التقني

كالمهارات و المعارف التي تجعل األفراد للنمو، تمحور حول دمج مفهوم رأس المال البشري، 

أكثر إنتاجیة. و بخالف رأس المال المادي، یتمیز رأس المال البشري بتزاید معدالت عوائده، 

بحیث ال یتباطأ النمو عندما یتراكم رأس المال البشري. و بذلك یرتبط النمو وفق نظریة النمو 

شري بعوامل داخلیة أهمها ما یرفع الداخلي إضافة إلى عنصري رأس المال المادي و الب

و تكارات كفاءة قوة العمل من مهارات و معارف، أو ما یزید من مستوى التقدم التقني كاالب

  االختراعات.
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  تمهید:

یهتم الباحث في مجاالت القیاس االقتصادي بدراسة و تحدید العالقات السببیة بین 

الجید بجوانب النظریة االقتصادیة  اإللمام باألساسالمتغیرات االقتصادیة الذي یتطلب 

، یتطلب مجال البحث في هذا المیدان. كما رة والتي تحدد اتجاهاتها العامةالمتعلقة بالظاه

بتناول التي تساهم في تصمیم النموذج و و  اإلحصائيالتحلیل الریاضي و  بأدوات اإللمام

هذا الفصل اإلطار التطبیقي ألثر االستثمار على النمو االقتصادي من خالل المباحث 

  التالیة :

  المبحث األول : اإلطار القیاسي المتبع في التحلیل .

  الداخلة في الدراسة. المبحث الثاني :وصف متغیرات النموذج و عینة الدول

  المبحث الثالث : التقدیر وتحلیل النتائج . 
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  المبحث األول:

  اإلطار القیاسي المتبع في التحلیل

ى سنتعرض في هذا المبحث لإلطار القیاسي المتبع في التحلیل، والذي یشتمل عل

) والنماذج األساسیة المستخدمة في تقدیرها، البانل تعریف البیانات المدمجة(معطیات

  هوسمان. اختبار باستخدامفیما بینها  اراالختبوكذلك طریقة 

   .معطیات البانلطلب األول:مفهوم الم

كبیرا خصوصا في الدراسات  اهتمامامعطیات البانل في اآلونة األخیرة  اكتسبت

بین  االختالفأثر تغیر الزمن وأثر تغیر  االعتبار،نظرا ألنها تأخذ في  االقتصادیة

  الوحدات المقطعیة، على حد سواء ،الكامن في بیانات عینة الدراسة.

  .لنالفرع األول:تعریف معطیات البا

       pooled time المدمجة لمقطع عرضي وسالسل زمنیةتعرف قاعدة البیانات 

séries cross-section  بمجموعة البیانات التي تجمع بین خصائص كل من البیانات

       المقطعیة والسالسل الزمنیة ،فالبیانات المقطعیة تصف سلوك عدد من المفردات 

  أو الوحدات المقطعیة (شركات أو دول)عند فترة زمنیة معینة.

بانل معطیات ال ىبیانات المدمجة متعددة، فقد تسمومن الجدیر بالذكر،أن تسمیة ال

panel data  هذه التسمیة  استخدامالتي تشتمل على أعداد كبیرة من المفردات، ویعود

عندما تحتوي  longitudinal dataأیضا ببیانات  مىإلى اقتصادیات العمل كما قد تس

كذلك بالبیانات المدمجة (مقطع عرضي وسالسل  ىلى سالسل زمنیة طویلة، وتسمع

، وأي من هذه التسمیات متماثل pooled time series- crosse section dataزمنیة)

ة المعتمدة في هذا الفصل یفي األدب التطبیقي كان عاما والتسم استخدامهاحیث أن 

  .1ستكون معطیات البانل

  

                                                           
ماجدة بنت مطیع عاشور، تأثیر أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي"دراسة تطبیقیة على مجموعة دول نامیة للفترة  -  1

ص  2009مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في االقتصاد،جامعة الملك سعود،"،2006-1974من 

56. 
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  .لفرع الثاني:أهمیة معطیات البانلا

زمني وبعد فردي، جعل دراستها  إن كون معطیات البانل تتمتع ببعد مضاعف،بعد

، وهي بذلك تكتسي أهمیة بالغة االقتصاديفي المیدان األكثر فعالیة ونشاط في القیاس 

  :1نوجزها في النقاط التالیة

التحكم في التباین الفردي، الذي قد یظهر في حالة البیانات المقطعیة أو الزمنیة،  .1

 والذي یفضي إلى نتائج متحیزة.

     طعیة قالبانل محتوى معلوماتي، أكثر من تلك التي في المتتضمن معطیات  .2

أو الزمنیة، وبالتالي إمكانیة الحصول على تقدیرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة 

المشترك بین المتغیرات تكون أقل حدة من بیانات السالسل الزمنیة، ومن  االرتباط

عن غیرها بعدد أكبر من درجات الحریة وكذلك  جانب آخر تتمیز معطیات البانل

 بكفاءة أفضل.

توفر معطیات البانل إمكانیة أفضل لدراسة دینامیكیة التعدیل التي قد تحققها  .3

البیانات المقطعیة، كما أنها أیضا تعتبر مناسبة لدراسة فترات الحاالت 

البانل  ،مثل البطالة والفقر،ومن جهة أخرى یمكن من خالل معطیاتاالقتصادیة

 الربط بین سلوكیات مفردات العینة من نقطة زمنیة أخرى.

             تسهم في الحد من إمكانیة ظهور مشكلة المتغیرات المهملة .4

)omitted variables(  الناتجة عن خصائص المفردات غیر المشاهدة، والتي

  المفردة. االنحدارات) في biased estimatesتقود عادة إلى تقدیرات متحیزة(

عدم معطیات البانل في أنها تأخذ في اإلعتبار ما یوصف "ب استخدام أهمیةوتبرز  .5

ة )الخاصunobserved heterogeneity (غیر الملحوظ" االختالفأو  التجانس

  بمفردات العینة سواء المقطعیة أو الزمنیة .

  

                                                           
عابد بن عابد العبدلي،محددات التجارة البینیة للدول اإلسالمیة بإستخدام منهج تحلیل البانل،مجلة دراسات اقتصادیة  1

 . 17،ص1،2010،عدد16إسالمیة،مجلد



 االقتصادي على النمو االستثمار الفصل الثالث:اإلطار التطبیقي ألثر

 

105 
 

  .ساسیة لتحلیل معطیات البانلألالمطلب الثاني:النماذج ا

معطیات البانل كما وضعها  النحداریقترح المنهج الحدیث الصیغة األساسیة 

(Greene,1993) 1:بالشكل التالي 

               

      من فترات الزمن،t=1,2,…...,t من الوحدات المفردة و i=1,2, …n  حیث        

nTمتجه عمودي  yit و nT مصفوفة itیمثل المتغیر التابع ، 1 K  للمتغیرات

یفترض النموذج وجود  المراد تقدیرها ،حیث  اتللمعلم K×1متجه عمودي  المستقلة ،

      حد الخطأ العشوائي للوحدة   الحد الثابت،دون Xit من المعلمات في  Kعدد 

  .tأو الفترة 

،والذي یفترض أن یكون ثابتا عبر   Individual effectاألثر الفردي   وتمثل       

نفسها عبر جمیع الوحدات  هي، فإذا كانت iوخاص بكل وحدة مقطعیة  tالزمن 

    التالي یعامل كنموذج كالسیكي مدمج (یأخذ الشكل ) فإن النموذج=المقطعیة(

Y=X  OLSویقدر بطریقة المربعات الصغرى العادیة ، وعندها سوف تعطي  )+

األثر الفردي عبر الوحدات فإن  اختالف،أما في حال  ، لـة أسقة وكفتمقدرات م

  النموذج یتفرع إلى أشهر نموذجین أساسیین وهما:

مجموعة من  الذي یعتبر FIXED EFFECTSنموذج التأثیرات الثابتة  .1

 الحدود الثابتة الخاصة بكل وحدة.

ضمن عنصر  الذي یعتبر Random Effectsنموذج التأثیرات العشوائیة  .2

 الخطأ العشوائي المركب.

  .Fixed Effects Model2الثابتة: رآلثاالفرع األول: نموذج ا

) أو الزمنیة ( ) یتم التعامل مع اآلثار المقطعیةFEMفي نموذج اآلثار الثابتة (

الفردیة أو الزمنیة، أي أن النموذج یسمح بوجود  ) كقواطع تعبر عن اإلختالفات(

ة زمنیة (كل سنة) ، وذلك من قواطع تتفاوت حسب كل فرد (كل دولة ) أو حسب كل فتر 

                                                           
1Isabelle Cadoret et all, économétrie appliquée,1er édition, édition de boeck université, paris,october 

2004,p199 . 

 57، صماجدة بنت مطیع عاشور، تأثیر أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي، مرجع سبق ذكره -2
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، والتي بعد مقطعي أم زمني العوامل واآلثار غیر الملحوظة سواء أكانت ذات حتواءاأجل 

مفاده أن  افتراضویعتمد نموذج اآلثار الثابتة على متغیرات غیر ملحوظة. هي في الواقع

بالمتغیرات التفسیریة أو و تلك الخاصة بالسنوات مرتبطة هذه اآلثار الخاصة بالدول، أ

على األقل بإحداها. والنموذج الشائع الخاص بمنهج التأثیرات الثابتة یدعى بنموذج 

 Least squares dummyالمربعات الصغرى ذات المتغیرات الصوریة 

variable)LSDV :ویأخذ الصیغة التالیة (  

                                                      

                                  

  وبشكل أكثر تفصیال تحتوي المعادلة على:
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المتغیرات الصوریة التي تشیر إلى  مجموعة من Dحیث تمثل المصفوفة      

إذا كان  nلى عدد الوحدات ر نموذج المتغیرات الصوریة ینظر إجل تقدیأ،ومن iالوحدة

مقدرة المربعات الصغرى  باستخدامصغیرا بما فیه الكفایة وعندها یمكن تقدیر النموذج 

كبیرة باآلالف فإن  nمعلمة .أما إذا كانت  k+متعدد یحتوي على  النحدارالعادیة 

الذي   partioned regressionالمقسم االنحدار استخدامعملیة التقدیر تتم عن طریق 

  أعداد المتغیرات الصوریة . ازدیادیحل مشكلة 

في خطوتین، في األولى منها  المقسم لتقدیر المعلمات  االنحداروتتلخص طریقة 

البیانات بشكل منفرد ،حیث یحسب متوسط مشاهدات السالسل الزمنیة لكل یجري تحویل 

وحدة بشكل منفصل ومن ثمة تطرح من المشاهدة األصلیة، وفي الخطوة الثانیة یجري 

  التالیة: )،وبذلك نحصل على المقدرة OLSالتقدیر على البیانات المحولة بطریقة (
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  حیث: 

  

Tمصفوفة عمودیة i توضیحا للعالقة السابقة :    جمیع قیمها الواحد الصحیح. 1 

هي مصفوفة متماثلة یساوي حاصل ضربها في السلسلة  وحدة الحساب  

عملیة التحویل (حاصل طرح كل مشاهدة من متوسط  یكافئمتجه عمودي الزمنیة للوحدة

                االنحدارهو نفس  MDXعلى  MDyذلك فإن إنحدار لالسلسلة)، و 

 .ىعل]-[

معلمات المتغیرات الصوریة  استعادةالمقسم أیضا من الممكن  االنحدارمن خالل        

   من خالل المعادلة التالیة:

 
  : bكما تساوي مقدرة التباین المالئمة للمصفوفة 

Var [b ]=s2[  MD ]-1                                                                

��            :یثح =
���

�� � � � �
=

∑ ∑ (� �� � � �� � ��� � )��
� � �

�
�� �

�� � � � �
                                                                              

  e'e  فتساوي  لـالمقسم ، أما مقدرة التباین  لالنحدارهي مجموع مربع البواقي:         

σ عن ضعو  �� (استخدمت                 للتقدیر) �

لیشتمل أیضا على التأثیرات الخاصة  (LSDV)یمكن أیضا توسیع النموذج 

متغیر صوري الخاص  T-1، وذلك بإضافة  time – specific effect) بالزمنیة (

  ) كما یلي:2بالزمن إلى النموذج السابق (المعادلة

it  

  طریقة التقدیر السابقة، یستخدم االنحدار المقسم للتقدیر على الخطوات التالیة:وبنفس 
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  لكل فترة زمنیة على إنفراد،على سبیل  السالسل الزمنیة مشاهداتإیجاد متوسط

 المثال:

 )X(وكذلك بالنسبة للمتغیر  .      

  :إیجاد متوسط المشاهدات المقطعیة لكل فترة زمنیة على إنفراد،على سبیل المثال 

.   ).x(وكذلك بالنسبة للمتغیر       

 وكذلك  لمشاهدات،لجمیع ا المتوسط الكلي إیجاد)

 ).Xبالنسبة للمتغیر

  یتم تحویل المتجهYit والمصفوفة Xit  بطرح كل مشاهدة من المتوسط المناسب

یضاف المتوسط الكلي لجمیع المشاهدات كما  لسالسل الزمنیة والمقطعیة،ومن ثمل

  یلي:

    

  

  انحداریجري OLS على    ـل.  

بالوحدة  صمقدرات المتغیرات الصوریة الخا استعادةمن الممكن  bوبالحصول على مقدر 

  كما یلي : ctومقدرة المتغیر الصوري الخاص بالزمن 

  

  

  .( Random effects Model)الفرع الثاني : نموذج التأثیرات العشوائیة 

 (REM)العشوائیة ) یتعامل نموذج اآلثار FEMالثابتة ( على خالف نموذج اآلثار

على أنها معالم عشوائیة مستقلة بوسط  والزمنیة    مع اآلثار المقطعیة  

عشوائیة في حد الخطأ ، وتضاف كمكونات (Finite)یساوي صفر وتباین محدد 

 اآلثارتراض أساسي: وهو عدم ارتباط فلنموذج، ویقوم هذا النموذج على االعشوائي ل

، فإن نموذج اآلثار (FEM)وبمقارنته مع  ة.العشوائیة مع متغیرات النموذج التفسیری

یفترض أن كل دولة أو كل سنة تأخذ قاطعا مختلفا في حین أن نموذج اآلثار  الثابتة

وفي حالة وجود  .سنة تختلف في حدها العشوائي دولة أو كل العشوائیة یفترض أن كل
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إلیه أحیانا كنموذج یشار ف ،ة في نموذج اآلثار العشوائیةكال اآلثار الزمنیة والمقطعی

أو مكونات التباین، نظرا ألن اآلثار  (Error Components Model)مكونات الخطأ

  .1العشوائیة یتم تضمینها داخل الخطأ العشوائي

، أعاد The Error Components Modelال لنموذج مكونات الخطأ و ووص

(Green, 2003) 2كتابة النموذج األساسي بالشكل التالي:  

��� = α + β ′��� + u � + ε �� … .(4 ) 

هو   إلى الحد الثابت، والمكون باإلضافةمن االنحدارات k حیث أن هناك عدد 

 العشوائیة العناصرابت عبر الزمن، كما تحقق والث i الخطأ العشوائي الخاص بالوحدة

  التالیة: االفتراضاتفي النموذج  

 ] E[ i ]E= [= 0وسط صفري :  −

   :tو الفترة  i في الوحدةثبات تباین حد الخطأ للمشاهدة  −

                                           :ثبات تباین حد الخطأ لكل وحدة  −

مع الخطأ العشوائي الخاص  ما بین الخطأ العشوائي لمشاهدةانعدام االرتباط  −

�,���]� بالوحدة: �] = 0 ,∀  .for all i,tتعني لكافة  ∀،حیث�,�

انعدام االرتباط بین حدود خطأ مشاهدة مع مشاهدة أخرى لفترة زمنیة مختلفة ولوحدات  -

����,�����:مختلفة = 0 ,∀ � ≠ �,� ≠ � 

 انعدام االرتباط بین الخطأ الخاص بوحدة مع خطأ آخر لوحدة أخرى :  -

��� �,� �� = 0 ,∀ � ≠ � 

مشاهدات  كدیست Greene) 1993(وفي سبیل تقدیر نموذج من هذا النوع، اقتراح      

وبالتالي یتم جمع مكونات الخطأ  ة مشاهدة للوحد  Tكل وحدة على انفراد للحصول على 

it ,�   في مكون واحد یعبر عنهما كما یلي :  �

                                             ��� = ��� + � � 

 على البواقي التالیة:  ��حیث تشمل السلسلة 
                                                           

 .19عابد بن عابد العبدلي،محددات التجارة البینیة للدول اإلسالمیة باستخدام منهج تحلیل البانل،مرجع سبق ذكره،ص  -1
2  -  Green william, Econométric Analysis, 5th Edition, pearson edition, France, 2005, p282 
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�� = [���,���,… ,��� ]′ 

  عنى :مب ینسیعطي حاصل جمع التباین �� لذلك فإن افتراض ثبات التباین

�����
� � = ��

� + ��
� 

[���,���]�:االرتباط بین قیم حدود الخطأ الجدیدة یساوي = ��
� .   

عندها  i مشاهدة خاصة بالوحدةTلـ  التغایر -وفة التباینفتمثل مص ∑فتراض أن وبا

  تساوي المصفوفة:

  

                      

          

               

               

22

22222

22222

22222

TTTu

uuuu

uuuu

uuuu

iiI 



























 























 

، فإن jو  iعلى افتراضات النموذج التي تقضي بعدم االرتباط بین الوحدات  وبناءا

 تأخذ التكوین التالي :   nTیر لجمیع المشاهدات مصفوفة التباین التغا

Ω = �

Σ    0 ⋯ 0
0     Σ … 0

  ⋮      ⋮ ⋱  ⋮
0      0            Σ 

� 

 وباختصار:

Ω = I⨂Σ 

  .  Kronecker productكرتمثل مضروب كرونی حیث 

        GLS بسیطة یمكن تقدیرها بطریقة فهي مصفوفة Vوكما یظهر من المصفوفة 

  یحه : كما سیأتي توض  FGLSأو بطریقة 

  طریقة المربعات الصغرى المعممةGLS .  

'β���� = ( Xالمقدرة GLSتعطي طریقة   -1 X )-1 ( X' -1 Y)     

، وبحل كوس للمصفوفة عاألمر الحصول على الجذر التربیعي ومحیث یتطلب 

  : (Greene , 1993)ة كما توصل إلیها المصفوف

Σ� � �⁄ = I −
θ

T
��� … .(5) 

 

nT×nT 
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�               حیث: = 1 − �

�� ��
� ���

� �
� �⁄                                  

                                              

رافات جزئیة طریق تحویل البیانات إلى انحعن  GLS عملي، تحسب المقدرة شكلوب

Partial Deviations  :كما یلي 

                             �∗ =

⎣
⎢
⎢
⎡
��� − ����

��� − ����

⋮
��� − ����⎦

⎥
⎥
⎤
          �∗ =

⎣
⎢
⎢
⎡
��� − ����

��� − ����

⋮
��� − ����⎦

⎥
⎥
⎤
            

    *Xعلى  *Yومن ثم یجري انحدار  

σ التي تحتوي على ∑على معرفة مكونات المصفوفة  GLSوتعتمد طریقة  �
�,��

� 

التي  FGLSولذلك یكون التوجه باستخدام طریقة .إال أنه من النادر أن تكون معروفة،

σ تسمح بتقدیر التباینات �
�,��

المستخدمة في عملیة  θ ومنها یتم الحصول على النسبة �

  التحویل .

  طریقة المربعات الصغرى المعممة المقدرةFGLS.  

σ ینفي تقدیر التباین FGLSتتبع طریقة  �
�,��

یتم  أوال،كما في التسلسل اآلتي :  �

�� الحصول على المقدرة
��  ، ثانیا، تستخدم هذه المقدرة في حساب المقدرة األخرى �

�. 

��أوال : تقدیر
�.  

�ص طریقة الحصول على المقدرة خلتت   
إلى مقدرة التباین للنموذج  بالوصول  �

"LSDV"  وبشكل أوضح ، یتضمن ذلك الحصول على معلومات ) 3(كما في المعادلة

للتخلص من عدم التجانس غیر المشاهد  i Within- groupsداخل كل مجموعة 

الخاص بكل وحدة ( تدعى بالتأثیرات العشوائیة الخاصة).ویتضمن ذلك المعادلتین 

  التالیتین:

 
��� = α + β �X�� + ε �� + u � … .(6) 

��� = � + ����� + ��̅ + � � … .(7) 

  فیأخذ الفرق بین المعادلتین لحساب االنحراف عن متوسط الوحدات:

��� − Y�� = β ′[X�� − X��] + [ε�� − ε��] 
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مشاهدة وتستخدم بواقي االنحدار  nT "  علىLSDVجري تقدیر النموذج بطریقة "وی

σللحصول على مقدرة التباین  �
 كما یلي: �

���
� =

∑ ∑ (��� − ��̅)��
���

�
���

(�� − � − �)
 

��ثانیا : تقدیر
�.  

σیقصد بالمقدرة  �
، وللتوصل Between–groupsمقدرة التباین بین المجموعات  �

  من المشاهدات:  nلـ  )7(إلیها یجب الحصول على بواقي المعدلة 

ε∗∗�
= Y�� − α − β ′X�� 

=:                    وهي تساوي ��̅ + � �                                    

  یأخذ في االعتبار تباین العشوائیین:) 7(لة فإذا كان تباین بواقي المعاد

   


 


2
u

2
2

i
T

Var  

σ وبالتالي یمكن الحصول على المقدرة �
���وبالتعویض عن  �

∗∗��و  �
 كما یلي: �

���
� = ��∗∗

� −
���

�

�
 

∗∗��                                                                                        :حیث  
� =

��
∗∗�∗∗

� � �
  

��σ وفي النهایة تدرج المقدرات
���و  �

الخاصة بالتحویل للحصول على  � في النسبة �

  كدس.لالنحدار المالمعلمات المقدرة 

  ل.لمستعملة في دراسة معطیات البانالمطلب الثالث: االختبارات ا

د من وجود ة، یتم عادة البدء بالتأكالدراس الختیار طریقة التقدیر المناسبة لبیانات

عنى هل هناك فعال ، بم(unobserved heterogeneity)تلك اآلثار غیر الملحوظة 

 )؟.��) أو عبر الفترات الزمنیة للدراسة (�μات العینة (اختالفات بین مفرد

 .Fار فیشرالفرع األول: اختب

)، وهنا یتم اختبار النموذج REM) و (FEM(ل من أجل تطبیق طرق تقدیر البان

      هو افتراض التجانسقاطع لكل دولة مقابل نموذج بقاطع مشترك، وفرض العدم ب

�Ho:μ(: مشترك)(قاطع  = μ� = ⋯ =     لآلثار الزمنیة) وبالنسبة ��
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 (Ho :�� = �� = ⋯ = �� ) وفق Fفرض العدم باستخدام إحصائیة ( ار، ویتم اختب(

 : 1الصیغة

� =
(���

� � ���
� ) (�� �)�

(�� ���
� ) (�� � �� �)⁄

~�(� − 1,�� − � − �) … (8)                                                                

���حیث(
���) معامل التحدید لنموذج اآلثار الثابتة و (�

) معامل التحدید لنموذج القاطع �

  المشترك.

  ).Housman testالفرع الثاني: اختیار هوسمان (

لة بینه وبین نموذج تتم المفاض ،)FEM(في حالة معنویة نموذج اآلثار الثابتة 

االختبار على ما  وینص)، Housman test() باستخدام اختبارREMاآلثار العشوائیة(

وتحدیدا یختبر  .إذا كان هناك ارتباط بین المتغیرات التفسیریة واآلثار غیر الملحوظة

 متسقة ): بأن مقدرة اآلثار العشوائیةHoمقدرات النموذجین في ظل فرض العدم (

)Consistent (ةوكفأ )Efficient ،(رض البدیلالف مقابل )H1 بأن مقدرة اآلثار :(

)، بدرجة ��) التي لها توزیع (Hر متسقة، ویستخدم االختبار إحصائیة (العشوائیة غی

  :2) وفق الصیغة التالیةkیة (حر 

� = ����� − �����
�
�������

��
� − ������

��
��

−1
���

��
− ��

��
�~�2(�)..(9) 

یعني أن الفرق بین المقدرتین معنوي، وعلیه  كبیرة فهذا اإلحصائیةكانت قیمة  فإذا

رض العدم القائل بأن اآلثار العشوائیة متسقة، والقبول بنموذج اآلثار الثابتة، یمكن رفض ف

  أما إذا كانت القیمة صغیرة وغیر معنویة، فیكون نموذج اآلثار العشوائیة هو األنسب.

 

  

  

  

 

  

                                                           
1 - Ibid,p 277. 
2-  Ibid,p289  
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  الثاني: المبحث

  .دراسة وصفیة لعینة الدراسة

سنحاول في هذا المبحث تقدیم عرض مفصل للنموذج المستخدم في التحلیل 

 لجمیع متغیرات النموذج كل نة الدراسة، ونقدم أیضا وصف موجزفیه عی القیاسي بما

  ة في العینة.لى تقدیم شرح مختصر للدول الداخلإ باإلضافةعلى حدا 

  الدراسة. نموذجالمطلب األول: 

ان الدراسة تهدف إلى تقدیر أثر االستثمار على النمو فكما أشرنا في المقدمة  

وفي البدایة  ،لباستخدام تحلیل بیانات الباناالقتصادي لدول الشرق الوسط وشمال إفریقیا 

  ال بد من تسلیط الضوء على عینة الدراسة وكذا النموذج المستخدم.

  الفرع األول: عینة الدراسة.

ل (مقطع عرضي وسالسل زمنیة) لذلك الدراسة في التحلیل بیانات البان تستخدم هذه

دولة من دول  11 ـالممثلة ب �من الوحدات المقطعیة  Nفهي تعتبر التعامل مع عدد 

، األردنوهي: الجزائر، البحرین، مصر، إیران، العراق، الشرق األوسط وشمال إفریقیا 

مقطعیة على ، وتركیا وفي نفس الوقت تحتوي كل وحدة المغرب، السودان، سوریا، تونس

، ولكن 2009-1970     من Tمن الفترات فتغطي الفترة السنویة   Tسلسلة زمنیة لعدد

هذه سوف نقوم باستخدام النموذج العام النحدار النمو على سالسل زمنیة  في دراستنا

متوسطة لكل خمس سنوات، وبذلك یكون عدد المشاهدات المستخدمة في التحلیل 

)N×T(  مشاهدة. 88هي  

  الفرع الثاني: النموذج المستخدم.

راسة أثر على ضوء العینة المستخدمة في التحلیل یتم استخدام دالة النمو التالیة لد

 االستثمار على النمو االقتصادي:

LY = F(LGDPinitial, LinvGDP, LPOPGR,LH, LOPEN)  
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LY:  ؛الحقیقي الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصیب معدل نمو لوغاریتم  

LGDPinitial : 5نصیب الفرد األولي من الناتج اإلجمالي الحقیقي لكل لوغاریتم 

  ؛سنوات

LinvGDP:  ؛ اإلجمالياالستثمار كنسبة من الناتج المحلي لوغاریتم   

LPOPGR : سكاني؛المعدل السنوي للنمو اللوغاریتم  

LHلوغاریتم رأس المال البشري؛ :  

LOPEN : مؤشر االنفتاح للعالم الخارجي.لوغاریتم  

العامة بوضع جمیع المتغیرات  تهصر یمكن كتابة النموذج بصیغوبشكل مخت 

 كما یلي:   �,�,�X التفسیریة تحت الرمز

��� = �� + ��,�,�� + ��� 

 حیث :

Yit متجه عامودي : TN×1 للدولة اإلجمالينصیب الفرد من الناتج المحلي یمثلi  

  . t لفترةول

α iددات النمو االقتصادي التي ال حیث یقوم بحصر مح ،: ترمز للتأثیر الخاص بكل بلد

األخرى، وهو بذلك یحسب الخصائص غیر المشاهدة یمكن حسابها بالمتغیرات التفسیریة 

 ات الثابتةعبر الدول مع ثبات الزمن، كما أن ذلك التأثیر إما أن یخضع لمنهج التأثیر 

  سمان.یطبق اختبار هو  منهج التأثیرات العشوائیة، ولتحدید المنهج األكثر مالئمةأو 

β 1:متجه عامودي×K مستقل .ت المراد تقدیرها لكل متغیر للمعلما  

�it 1 : متجه عامودي×TN  لحد الخطأ العشوائي للدولةi  أو للفترةt.  

 :
TN تمثل مصفوفة�,�,��  × K  من المتغیرات المستقلة المؤثرة على النمو للدولة لعددi 

ترمز  iمن المتغیرات و j=1,2,……….,sترمز إلى المتغیر أي  j ، حیثt  وفي الفترة

                   ترمز إلى الفترة الزمنیة i= 1,2,……….11،tإلى الدولة بمعنى 

� = 1970 ,1971,… …   من الفترات. 2009,
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  .المطلب الثاني: وصف متغیرات النموذج

نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لتعـادل القـوة الشـرائیة معدل نمو لوغاریتم 

و هـو رفاهیة الفرد طوال فترة الدراسة  یشیر إلى مقدار التغیر في :)LY( باألسعار الثابتة

القتصــادي الــذي شــاع اســتخدامه فــي كــل مــن یمثــل المتغیــر التــابع باعتبــاره مؤشــرا للنمــو ا

،و Ramsey(1928)،Solow(1956)،أدبیـــات النظریـــة النیوكالســـیكیة المطـــورة مـــن قبـــل

  .Romer(1986-1990)،Lucas(1988) أدبیات نظریة النمو الداخلي المقترحة من قبل

ـــي الحقیقـــي  و تـــتلخص طریقـــة الحصـــول علـــى المتغیـــر بقســـمة إجمـــالي النـــاتج المحل

بمالیــین الــدوالرات علــى إجمــالي عــدد الســكان، و فــي  2005المقــیم باألســعار الثابتــة لعــام 

مـــن  المصــدر األساســي للمؤشــرو الخطــوة األخیــرة یجــري تحویــل المؤشــر إلــى معــدل نمــو. 

  .7، اإلصدار  Summer and Heston(SH) 1 بیانات

): LGDPinitialلوغاریتم نصیب الفرد األولي من النـاتج المحلـي اإلجمـالي الحقیقـي (

 Solowاســتخدامه كمتغیــر مســتقل مهــم ضــمن أدبیــات نظریــة النمــو النیوكالســیكیة   و

 Phelps (1966) etو غیــر منطقــي ضــمن أدبیــات نظریــة النمــو الــداخلي  (1956)

Romer (1990)  فالنظریـــة النیوكالســـیكیة تفتـــرض بـــأن معلمـــة ذلـــك المتغیـــر تعكـــس ،

لمســـتویات دخـــول األفـــراد بـــین الـــدول  Convergence Effectفرضـــیة التـــأثیر التقـــاربي 

ــة  علــى عنصــر رأس  diminishing returnsكنتیجــة إلدخــال تــأثیر قــانون تنــاقص الغل

  المال مع افتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة.

  قــیض مــن ذلــك تفتــرض نظریــة النمــو الــداخلي بعــدم وجــود التــأثیر التقــاربي و علــى الن

و أن معلمة المتغیر یجب أن تساوي الصفر بحجة أن االقتصـادات ال تنحـرف عـن حالتهـا 

  المستقرة (عدم وجود تأثیر لقانون تناقص الغلة).

و تــــتلخص طریقــــة حســــاب المتغیــــر بأخــــذ القیمــــة األولــــى لنصــــیب الفــــرد مــــن النــــاتج 

المحلي اإلجمالي الحقیقي لكل خمس سنوات. و بیانات السلسلة مأخوذة مـن قاعـدة بیانـات 

SH  7،اإلصدار.  

  

                                                           
1

) و من ثم قسمة الناتج على 1) من المشاهدة السابقة (2(تحول المشاهدات إلى معدل نمو عن طریق طرح المشاهدة الحالیة  

 یتم للمتغیر ثم حساب التغیر للسلسلة.المشاهدة السابقة. و لكن الذي جرى فعلیا كما جرت العادة هو أخذ اللوغار 
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وهو من  :LinvGDP)(كنسبة من الناتج المحلي االجمالي االستثمارلوغاریتم 

 Blomstromحیث أثبتت دراسة  تفسیر التغیر في النمو االقتصادي،لالمؤشرات المهمة 

et.all.(1996)  دولة  100التي أجرت الفحص للعالقة بین المتغیرین على أكثر من

ووجدت بأن زیادة نسبة االستثمار الثابت تتالزم مع زیادة معدل نصیب الفرد من الناتج. 

نمو على معنویة العدید من الدراسات التي تستخدم انحدار ال أكدتو بشكل عام 

 Levy-Yeyati and Sturzeneggerایجابیة تأثیره على النمو كدراسة  االستثمار و

و آخرون. و یمكن حساب المتغیر بقسمة إجمالي  Barro (1991)و دراسة  (2003)

على  Gross Fixed Capital Formation (GFCF)التكوین الرأسمالي الثابت 

أن كال إجمالي التكوین الرأسمالي إجمالي الناتج المحلي المقیم بطریقة اإلنفاق، بحیث 

 الناتج المحلي مقیما بالمالیین من العمالت المحلیة و باألسعار الجاریة،ٕاجمالي و 

  .7، اإلصدار SHمن بیانات  أخذت ومصدر بیاناته

ویعد أیضا من المحددات  :)LPOPGR(المعدل السنوي للنمو السكاني لوغاریتم 

اتجاه المتغیرین وفي األساسیة في انحدار النمو حیث أن هناك ارتباط وثیق الصلة بین 

السنویة لتغیر أعداد  ة.ویمكن الحصول على المتغیر الذي یمثل النسبة المئویسببیة ثنائي

  إلحصاءات البنك الدولي. ةالتابع ،)WDI(السكان من مؤشرات التنمیة الدولیة

ت الدراسة للقوى عادة ما یتم استخدام متوسط سنوا ):LHلوغاریتم رأس المال البشري ( 

           .وعیة القوى العاملة، بمعنى قیاس رأس المال البشري للعاملالعاملة كمؤشر لن

الصیغة المستخدمة لحساب رأس المال البشري المعبر عنه بمتوسط سنوات الدراسة  و

  هي:

� = ��×� 

  . 0,1یمثل معدل العائد على االستثمار في التعلیم، و المقدر بـ  :rحیث 

s  سنة. 25الذین یفوق سنهم : متوسط سنوات الدراسة لألشخاص  

  ).2000و بیانات السلسلة مأخوذ من قاعدة بیانات بارو و لي (

: الذي أستخدم في عدة دراسات  )LOPENللتجارة العالمیة( فتاحاالنمؤشر لوغاریتم 

، Bailliu et.all )2001(من بینها دراسة  ،محددات االنحدار المقطعي للنمو كأحد

 levy-Yeyati,andودراسة ، coudert and dubert )2004( ودراسة
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sturzenegger(2003)  1991(وسبقهم على تأكید العالقة( Harrison  الختبار

على  فتاحلالنالتجاري، الذي اختبر سبع مقاییس  فتاحواالنالعالقة بین النمو االقتصادي 

محل الدراسة وتبین له فیما بعد عالقته اإلیجابیة  فتاحاالنس ایالنمو ومن بینها نفس مق

 .بالنمو

            و یحسب مؤشر االنفتاح الداخل في النموذج بقسمة مجموع الصادرات 

، SHالمتغیر من قاعدة بیانات  ومصدر بیاناتو الواردات على إجمالي الناتج المحلي، 

  .7اإلصدار 

و قد تم أخذ المتغیرات باللوغاریتم الطبیعي على خلفیة مجموعة من الدراسات التي 

  .1تمت على معطیات البانل باستخدام اللوغاریتم الطبیعي

خذ لوغاریتم المتغیرات هو جعل تباین المعطیات ثابت، إذ یعمل و الهدف من أ

، و یعتبر التباین أهم 2التحویل اللوغاریتمي على ضغط األوزان التي تقیسها المتغیرات

  عناصر التحلیل في تقنیة النمذجة باستخدام بیانات السالسل الزمنیة المقطعیة.

  المطلب الثالث: وصف عینة الدول.

 iمـن األمــور الواجــب توضــیحها فــي ســیاق شــرح نمــوذج الدراســة، الوحــدات المقطعیــة 

دولــة مــن دول  11ر ا، حیــث جــرى اختیــالمتمثلــة فــي الــدول الداخلــة فــي مجموعــة البیانــات

الخاصــة بــالمتغیرات الداخلــة و ذلــك حســب تــوفر المعطیــات  الشــرق األوســط وشــمال إفریقیــا

              2009إل��������ى  1970حســــــــب فتــــــــرة الدراســــــــة التــــــــي تمتــــــــد مــــــــن  كــــــــذلك و الدراســــــــة فــــــــي

       تونس    الجزائر،البحرین،مصر،العراق،ایران،األردن،المغرب،السودان،ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوریا،وهي:

  تركیا.و 

  

                                                           
1

  من أهم هذه الدراسات نجد: 

1) Pierre BLANCHARD, Etude de la consommation (en volume) d’essence, Séminaire 
d’économétrie des panels, Janvier 2000. 

2) Mourad AYOUZ, Estimation d’économétrique des fonctions d’importation de produits 
agricoles de l’Afrique de l’Ouest, 2001. 

3) Stéphanie JAMET, Allégements généraux de cotisations sociales et emploi peu qualifié, 
2005.   

2
 Damodar GUJARATI, Basic Econometrics, USA : The GLSraw-Hill Companies, 4thEd,2004, p 

421. 
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  ) :MENAالفرع األول: دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا (

ع في نصف الكرة الشمالیة، تتربع على مساحة تقارب العشرین ملیون تشكل كتلة تق

أي قرابة عشر مساحة العالم، وهي بذلك تهیمن على مساحة تفوق مساحة الوالیات ، 2كم

المتحدة األمریكیة وتزید على مساحة أوروبا، یبلغ طولها من الشرق إلى الغرب حوالي 

كم.كما تتمیز بأنها منطقة عبور أو  3000كم ومن الشمال إلى الجنوب ما یقارب  9000

الشرق والغرب وحلقة ربط واتصال بین عدة أقالیم من  حركة انتقال وملتقى للتجارة من

  .1العالم

فكان خالل عقد التسعینات الماضي  )*("MENAأما النمو االقتصادي في دول "

بأكثر من  2003أسرع مما في الثمانینات، وبعدها شهدت معدل نمو متوسط في عام 

   الجزائرو إیران  إلى النمو الذي تحقق في  ، وقد عزي ذلك2002ل لعام ضعف المعدّ 

-2000(     ) في الفترة%3) وكان متوسط معدل النمو البالغ (%7العربیة السعودیة( و

إلى ما یقارب  2003) قد انخفض عن مثیله في العقد المنتهي، ثم تضاعف عام 2002

) ال یضاهي ما MENA( دول ولكن هذا التحسن في النمو االقتصادي في ).6%(

  .2وحتى أوروبا ووسط آسیا نامیة األخرى مثل شرق آسیا وجنوبهاالبلدان التحقق في أقالیم 

لیة بشكل اولقد تحملت منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا األزمة االقتصادیة والم

أفضل مما فعلت المناطق األخرى األكثر اندماجا في االقتصاد العالمي، لكن أثرها كان 

انخفض النمو الكلي إلجمالي الناتج المحلي بها إلى  عمیقا على جهود الحد من الفقر، فقد

                                                           
1
مبارك، خبابة عبد هللا، بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا بین تنوع اإلمكانیات وبطء اإلصالحات، الملتقى العلمي  باللطة – 

  .    191، ص 2005نوفمبر  15و  14 ،فندق األوراسي، MENAالدولي الثاني حول إشكالیة النمو االقتصادي في بلدان 

 )1985-1970(الماضي تجربة نمو فریدة، فبعد رخاء اقتصادي ملحوظ في الفترةشهدت العقود الثالثة األخیرة من القرن  -)*(

عزي كذلك إلى هبوط أسعار النفط األمر  ،)2000- 1985( عزي بشكل كبیر إلى زیادة اإلیرادات النفطیة، تاله ركود اقتصادي

یئي وفي أحكام ركائز تنمیة البیئة في الذي عطل النمو االقتصادي وأبطأ التحسینات في المؤشرات االجتماعیة وفي الوعي الب

  المنطقة.   
نوفل قاسم، مصادر النمو في بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول إشكالیة النمو  – 2

  . 13، ص 2005نوفمبر  15و14االقتصادي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا، فندق األوراسي،  
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عام  %3.7من المتوقع أن یزید نمو إجمالي الناتج المحلي إلى كان  و 2009عام  2.9%

 .12011عام  %4.4إلى  و 2010

  الفرع الثاني: دول شمال إفریقیا (الجزائر، تونس، المغرب، السودان):

           سنویا في الفترة   %4.5بعد فترة من النمو القوي بلغ متوسطه  الجزائر:

، مدفوعا %1.8إلى  وصل 2006، شهدت الجزائر تباطؤا في النمو عام 2000-2005

بتدهور حاد في قطاع المحروقات (الهیدروكربونات) نتیجة ألعمال الصیانة وانخفاض 

في عام  %3.5عاش طفیف للنمو حیث بلغ تبعه انت ،الطلب على النفط والغاز في أوروبا

ي الذي سجلته أسعار النفط في الربع األخیر من عام . وعلى اثر الهبوط القو 2007

. 2008في المتوسط في عام  %3 تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ،2008

أكبر منتج ، كانت الجزائر رابع أكبر منتج للنفط الخام في إفریقیا وسادس 2009وفي عام 

من إجمالي ناتجها المحلي في  %32وشكل  قطاع المحروقات . للغاز الطبیعي في العالم

أسعار النفط تأثیر سلبي على ). وكان النهیار 2008في عام  %45(مقابل  2009عام 

، حیث تراجع النمو االقتصادي إلى 2009أداء االقتصاد الكلي في الجزائر في عام 

 على الطاقة في جمیع أنحاء العالم.كبیرة إلى انخفاض الطلب ، وهو یرجع بدرجة 2.1%

وقد بعث ارتفاع حجم االئتمان المقدم للقطاع الخاص األمل في انتعاش نشاط القطاع 

حینما فرض مرسوم رئاسي  2009إجراءات حمائیة طبقت في جانفي  هالخاص، أعقبت

على مساهمة المستثمرین األجانب في رأسمال المشاریع الرئیسیة،  %49 حدا أقصى قدره

                         2وكان لذلك تأثیر فوري على االستثمارات األجنبیة المباشرة.

، حیث بلغت معدالت 2001: لقد حقق المغرب تقدما اقتصادیا قویا منذ عام المغرب 

 لالقتصاددارة سلیمة لألنشطة االقتصادیة وإ ویع متزاید مع تن ،%5النمو في المتوسط 

إلى  2000/2001في  %15.3الكلي، وقد مكنه ذلك من تقلیص نسبة الفقر الكلي من 

اصة مع أوروبا ، خاإلقلیميكما أن المغرب ملتزم باالندماج  .2006/2007في  9%

                                                           
 .19/10/2011،لوحظ في 2010،اآلفاق االقتصادیة العالمیة لعام 2010تقریر البنك الدولي ـ  1
2

، نشرة دوریةخاصة بدول شمال إفریقیا والشرق األوسط 2010لقد تم إدراج هذه االحصائیات من تقریر البنك الدولي  - 

.www.worldbank.ong 
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ین وقد تعززت ثقة المستثمر  مع االتحاد األوروبي. ة متقدم"حیث یحظى "بوضع شراك

راف التي تمت بدعم من أط و المتعلقة بمناخ االستثمار اإلصالحاتبشكل كبیر نتیجة 

رأس تع المغرب بقاعدة جیدة نسبیا من    باإلضافة إلى تم عدیدة من بینها البنك الدولي.

متمیز على البحر األبیض المتوسط، جعلت  لمال البشري والمادي وموقع جغرافيا

في الساحة الدولیة تؤهله لتحقیق نمو وتنمیة أقوى وزیادة  أ مكانة جیدةتبوّ المغرب ی

الناتج المحلي بنسبة  ياالستفادة من مزایا االندماج والعولمة، ومن المنتظر أن یرتفع إجمال

،مدعوما على 2010المتوقعة في عام  %3.5مقارنة مع نسبة  2011عام  4.4%

  .1تالخصوص بالطلب الداخلي وكذا بتحسین الصادرا

 عالمي إلى تعزیز النمو االقتصادي.أدى االندماج المتزاید لتونس في االقتصاد ال تونس:

اجز التجاریة و نهجت تونس استرتیجیة اندماجیة جعلتها تفكك تدریجیا الح ،ومنذ السبعینات

وتحدث نظاما للخدمات عن بعد نجح في استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة وأدى 

وبالتالي، فإن االقتصاد التونسي اقتصاد  .جدیدة موجهة للتصدیر إلى إنشاء صناعات

من الناتج الداخلي اإلجمالي وتعتمد هي  %47منفتح، حیث تمثل الصادرات 

. واستطاعت تونس واالستثمارات األجنبیة المباشرة اعتمادا كبیرا على االتحاد األوروبي

ة بفضل التحسینات الكبیرة یندسج أسواق جدیدة في قطاعات الصناعة التحویلیة والهولو 

تطور قطاع الخدمات  أنإال  مسجلة على صعید اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج.ال

وبالفعل فإن تونس متأخرة عن  .المستوى المطلوب ىل، لم یرق بعد إباستثناء السیاحة

قیقي ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو الح من البلدان في مجال تطور الخدمات.نظیراتها 

عام  %4.8یزید إلى  أنمن المتوقع و  2010عام  %3.8في إجمالي الناتج المحلي إلى 

الشریك التجاري  وروبياألفي حین أنه من المتوقع انتعاش اقتصاد االتحاد .  2011

 ثراألستزید على األرجح، وذلك بفضل  2010الرئیسي لتونس، فإن وتیرة النمو عام 

ساهمة وم،  2009والذي بدأ بالفعل قرب نهایة عام ،الصادرات النتعاشالمشترك 

ومن المتوقع أن یرتفع االستثمار الخاص المحلي أیضا عام  االستثمارات العامة الضخمة.

                                                           
،نشرة دوریة خاصة بدول شمال افریقیا و الشرق 2010لدولي لقد تم ادراج هذه االحصائیات من تقریر البنك ا  - 1

األوسط،

http://web.worldbank.org/wbsite/external/extarabichome/extarabiccountries/menainarabicext/moro
ccoinarabicext/0,,contentmdk:20365827~pagepk:1497618~pipk:217854~thesitepk:492771,00.html  
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الهیكلیة بمساندة من برنامج مشترك للبنك الدولي والبنك  اإلصالحاتوذلك بفضل  2010

كلفة معامالت الدخول في التجارة فض ت، بما في ذلك خاألوروبيللتنمیة واالتحاد  اإلفریقي

  .1وزیادة إمكانیة الحصول على التمویل من المؤسسات غیر المصرفیة عمالواأل

في السنوات  %10سجل االقتصاد السوداني نسبة نمو بلغت أكثر من  السودان: 

 .واالزدهار المستمر في قطاعات البناء والخدمات،ط،وذلك بفضل زیادة إنتاج النفخیرةاأل

عام  دوالر 1139إلى  2003دوالر في عام  506رتفع متوسط دخل الفرد من حیث ا

 دوالر ملیون 750طیة حققت صعودا إلى ما یقارب ، أما الصادرات غیر النف2007

  من إجمالي الصادرات. %10ولكن ال تزال أقل من  ،أمریكي

شهد االقتصاد المصري خالل السنوات األخیرة جهود مبذولة من جانب الحكومة : مصر

، المصريوهو ما ظهر بوضوح على مؤشرات االقتصاد  االقتصاديبهدف تحسین األداء 

وزیر المالیة أن معدالت نمو االقتصاد  ي ما أكده الدكتور یوسف بطرس غاليوهو ف

المصري في تحسن مستمر ویتقبل التغیرات التي تدخلها الحكومة علیه لصالح مزید من 

 النمو وارتفاع مستوى المعیشة.

% قبل اشتعال فتیل األزمة 7وأشار إلى أن االقتصاد المصري حقق معدل نمو یبلغ 

ا حیث تحولت دول متقدمة إلى تحقیق % وهو األفضل عالمی4العالمیة ثم تراجع إلى 

  معدالت نمو بالسالب إال أن مصر والهند والصین سجلوا معدالت إیجابیة.

 2005وقال إن الدعم الذي قدمته الحكومة لالقتصاد المصري خالل الفترة من 

استطاع مواجهة األزمة المالیة العالمیة ومع ضخ حفز التحفیز االقتصادي  2008وحتى 

  ملیار جنیه تمكن االقتصاد المصري من الصمود أمام األزمة العالمیة. 33ها البالغ قیمت

% ـ والذي كان متحققا 7وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو االقتصادي من 

  % من خالل رفع معدالت االدخار.8.5إلى   قبل حدوث األزمة ـ

المتكامل الذي تبنته البرنامج  أنمن جانبه قال محمود محیى الدین وزیر االستثمار 

واستهدف االرتقاء بمعدالت االستثمار والنمو  2004الحكومة منذ منتصف عام 
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ملیار دوالر كصافي تدفقات  42.4االقتصادي وفرص العمل ساعد على جذب نحو 

  .2009وحتى یونیو  2004استثمار أجنبي مباشر منذ یولیو 

 دوالر قبل األزمة المالیة العالمیة ملیار  13وأكد أن االستثمارات األجنبیة وصلت إلى 

 .1ملیارات دوالر بعدها 8و

  .وسطاأل الفرع الثالث: دول الشرق  

وتمكنت  ،في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة قطعت البحرین شوطا كبیرا البحرین:

د عاوز بضعة عقود، وبمن تسریع مجاالت النمو والتطور فیها خالل فترة قصیرة لم تتج

و المتضمنة على  حجر األساس لالقتصاد البحریني بمثابة 2030الرؤیة لعام تدشین 

 يالمعاییر الدولیة للتنمیة واعتماد المعاییر األكثر مالئمة للمجتمع البحرین تقییم أفضل

حتاج ،ما نعبر التنسیق بین السلطة التشریعیة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

الرؤیة االقتصادیة إلى إستراتیجیة وطنیة متناسقة یتم االلتزام بها من إلیه الیوم هو ترجمة 

حت دوافع اإلصالح والتطویر التي قبل مختلف الوزارات والهیئات الحكومیة التي أوض

حتاج إلیها االقتصاد البحریني، وذلك وفقا للمبادئ األساسیة المتمثلة في االستدامة ی

االزدهار في القطاع الخاص على وجه التحدید والتنافسیة والعدالة من أجل تحقیق 

  . 2.وٕاعطائه دورا أكبر في العملیة التنمویة

منذ ربما كانت هذه المعطیات لیست جدیدة، فالسیاسات التي اتبعتها البحرین 

یع االقتصاد وتقلیل االعتماد على النفط، وأصبحت الیوم االستقالل كان الهدف منها تنو 

على النفط كعنصر أساسي في االقتصاد بدلیل اتجاهها لدعم أقل دول الخلیج اعتمادا 

الصناعات التحویلیة غیر النفطیة، حیث قامت بإنشاء صناعات كبیرة الحجم كثیفة 

اویات ها صناعة األلمنیوم والبتروكیماالستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدیر أبرز 

ن للصناعات ة وكاوسعت في دعم الصناعات الخفیفإضافة إلى ذلك ت،وتصلیح السفن

ذات القیمة المضافة العالیة مثل صناعة المعلومات والخدمات أهمیة أكبر مع السعي 

یة االقتصادیة إلیجاد مصادر غیر تقلیدیة للدخل عبر تشجیع اقتصادات السوق والحر 
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رص االستثماریة ورؤوس األموال األجنبیة عن طریق مراجعة أنظمة واالنفتاح وجذب الف

  وافز وتقدیم مزید من التسهیالت اإلجرائیة.الضرائب والح

ظل األردن على مدار العشر سنوات الماضیة یعمل بجد ونشاط من أجل إصالح  األردن:

، ویعد األردن من أفضل البلدان التي تطبق إصالحات مقارنة بغیره من البلدان اقتصاده

یواجه عدة تحدیات،  وعلى الرغم مما یحقق من تقدم، فإن األردن مازال .المتوسطة الدخل

التحدیات وتتضمن هذه .منها ما ظهر نتیجة للركود االقتصادي العالمي الذي بدأ حدیثا

وذلك بسبب اعتماد األردن الشدید  ،ط العالمیةالضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النف

على واردات الطاقة، وارتفاع معدالت البطالة واالعتماد على تحویالت المغتربین من 

(  ویظل أكبر تحدٍ  لموارد الطبیعیة وال سیما المیاه.وزیادة الضغوط على ا ،بلدان الخلیج

لخاص لقطاع اوهو أیضا أكبر فرصة) ضرورة خلق الظروف المالئمة لزیادة استثمارات ا

وسوف یساعد هذا على تحقیق معدالت النمو المرتفعة  وتحسین القدرة على المنافسة.

والمستدامة وهو أمر الزم لخلق فرص العمل وتقلیص معدل الفقر. إن االستمرار في تنفیذ 

البرنامج المعني بتدعیم أوضاع المالیة العامة قد ینطوي على صعوبات أكبر في 

  االقتصادي الجید. داءاألوري للحفاظ على المستقبل، لكنه ضر 

بالرغم من اتفاق الدول الغربیة على تشدید العقوبات المفروضة على إیران في  ران: ـــإی

نس مونیتور االقتصادیة بالبرنامج النووي توقعت مؤسسة بیز إطار تقیید الوضع المتعلق 

وأضافت المؤسسة  . 2010خالل عام  %4.3أن تحقق إیران نموا اقتصادیا یصل إلى 

مضیفة ،  2009خالل عام  %6.1ن النمو االقتصادي إلیران بلغ ، أث تقریر لهافي أحد

أن هذا النمو تحقق في حین أن الكثیر من دول العالم السیما الدول الصناعیة شهدت 

.و توقع التقریر الصادر عن مؤسسة بیزنس انكماشا اقتصادیا بسبب األزمة العالمیة

 2009مقارنة بعام  2010في إیران خالل عام  بأن یتحسن األداء االقتصادي مونیتور

 كما توقع التقریر بأن یرتفع هذا النمو .%4.3لیرتفع مؤشر النمو االقتصادي اإلیراني إلى 

، یشار إلى أن التوقعات تشیر إلى أن یحقق االقتصاد 2011خالل عام  %7.3 إلى

، وكان هذا 2014وحتى  2010ما بین  عواماألخالل  %6.3 ـاإلیراني نمو یقدر ب

  .2009و  2005      ما بین عواماألخالل  %5.4المؤشر قد وصل إلى 
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جهودها  تحسن أداء النمو السوري خالل السنوات األخیرة، مما یعكس ا:ـــوریـس 

للبلدان المنتجة المواتیة  نحو اقتصاد سوق اجتماعي،و كذلك البیئة الخارجیة اإلصالحیة

لكن أداء االقتصاد الكلي في سوریا تأثر سلبا بالصدمات الخارجیة للنفط إلى اآلن.

وبة الجفاف التي أثرت زمة المالیة العالمیة واستمرار نوالمحلیة الحالیة، والسیما أثر األ

ط، فقد بلغ متوسط النمو ورغم التناقص في إنتاج النفلى اإلنتاج الزراعي لفترة طویلة.ع

د الفضل في ، ویعو %5.1حوالي  2008-2004الناتج المحلي في الفترة  جماليالفعلي إل

ذلك إلى التوسع في االستثمارات الخاصة التي حفزتها اإلصالحات االقتصادیة األخیرة، 

وقد بلغ متوسط النمو الفعلي  .كما یعود إلى التدفقات االستثماریة من البلدان الغنیة بالنفط

وهو ما یزید نقطة مئویة  ،سنویا 2003-1999الفترة  في %3.4السنوي في السابق نحو 

أكثر  حین بطؤت وتیرة النمو االقتصادي وفي .واحدة عن معدل الزیادة السكانیة الحالیة

وارتفع معدل البطالة  2008مقارنة بما كان علیه عام  2009من نقطة مئویة واحدة عام 

ویتجسد هذا  زمة العالمیة.وسط األ %4واصل االقتصاد السوري نموه بمعدل ، %11إلى 

ات االقتصادیة الدوریة واستهدفت جزئیا في تطبیق تدابیر في المالیة العامة مضادة للتقلب

وعلى المدى  .جوراألأثر األزمة بما في ذلك زیادة االستثمارات العامة وفاتورة  فضخ

وتطویر و القوي الحفاظ على النم) 1( :یین مزدوجین، همااجه سوریا تحدالمتوسط، تو 

مازالت مهمة وانحسار اإلنتاج طیة لتواكب الضغوط الدیمغرافیة التي القطاعات غیر النف

  .1الحفاظ على استدامة المالیة العامة) 2(طي و النف

ملیون  30فعدد سكانه یبلغ نحو العراق بموارد بشریة وطبیعیة وفیرة،  یتمتع راق:ـــالع

ث احتیاطات النفط، ویمتلك احتیاطات كبیرة نسمة، وهو ثالث أكبر بلد في العالم من حی

وقد صنف العراق كبلد متوسط الدخل  رة من المیاه العذبة.من الغاز الطبیعي وموارد وفی

إال انه على مدار السنوات الخمس والعشرین الماضیة، انخفض إجمالي  ،في السبعینات

 2004د عام وعاد االقتصاد لینهض من جدی ،2003عام  %41الناتج المحلي بنسبة 

 2007-2005لفترة لكن معدل النمو السنوي تباطأ خالل ا %46مسجال معدل نمو قدره 

زاد معدل  2008وفي عام  .2007عام  %1.5 الناتج المحلي إجمالي نموإذ بلغ معدل 
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 منیةاألوذلك بفضل التحسینات الملموسة التي طرأت على البیئة  %9.5النمو مسجال 

غیر أن معدل النمو انخفض  مع ارتفاع أسعار النفط العالمیة. وزیادة الصادرات النفطیة

وتشیر التقدیرات األولیة لصندوق النقد الدولي لعام  تراجع أسعار النفط. مع 2009عام 

وذلك بسبب  2009عام  %4.2مقارنة مع  %2.5معدل نمو حقیقي بنسبة  إلى 2010

  تراجع إنتاج النفط.

منیة التحدیات الرئیسیة التي تواجه هذا البلد في تحسین األوضاع األوتتمثل 

ي ویحتاج العراق أیضا إلى تدعیم حكومة القطاع العام، بما ف واستعادة سیادة القانون.

ویعد الهبوط الذي طرأ في اآلونة األخیرة على أسعار  ذلك إدارة شؤون المالیة العامة.

بعه من تدهور وضع المالیة العامة ا تالعالمیة وم النفط في أعقاب األزمة االقتصادیة

 ط للعراق على عائدات تصدیر النفط.عتماد المفر ال، تذكرة واضحة با2009للعراق في 

وجدیر بالذكر أن قاعدة الموارد الطبیعیة والبشریة والوفیرة للعراق یمكن أن تصبح محركا 

  اسبة في البالد.لالنتعاش االقتصادي واالجتماعي لو تهیأت الظروف المن

یحظى االقتصاد التركي حالیًا بسابع أكبر اقتصاد على مستوى القارة األوروبیة،  ا:ـــتركی

وتشیر البیانات إلى أن الناتج المحلى اإلجمالي لدي تركیا إذ ما تم احتسابه وفق معیار 

عام حتى  1992% خالل الفترة من العام 163تكافؤ القوى الشرائیة قد ارتفع بحوالي 

 لیتجاوز بذلك االرتفاعات المحققة على مستوي معظم االقتصادیات األوروبیة. 2009

وتوضح البیانات الواردة من خالل تقریر صندوق النقد الدولي حول التوقعات 

المتعلقة باالقتصاد العالمي، أنه عند مقارنة معدالت نمو الناتج المحلى التركي 

نجد أن دولة مثل اسبانیا على سبیل الحصر قد باقتصادیات أخرى على مستوي أوروبا 

عامًا وذلك بحوالي  17شهدت نموًا في الناتج اإلجمالي خالل تلك الفترة التي قاربت الـ

% وروسیا 89.6% وفرنسا بـ115% في الوقت الذي سجلت فیه بریطانیا نموًا بـ125.7

% وأخیرًا ایطالیا 71.4% بینما حققت ألمانیا نموًا في حجم الناتج اإلجمالي بـ81.6بـ 

  %.66بحوالي 

ویتوقع صندوق النقد الدولي في تقریره الذي أوردت مقتطفات منه صحیفة "زمان" 

التركیة أن یواصل الناتج المحلى اإلجمالي لتركیا وفق معیار تكافؤ القوى الشرائیة لیصل 
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في الوقت الذي سیشكل فیه حصة  2014تریلیون دوالر بحلول عام  1.13إلى 

% مقارنة بالحصة 4.88االقتصاد التركي في إجمالي حجم االقتصاد األوروبي حوالي 

 .19921% في عام 3.4% مقارنة بـ 4.3الراهنة التي تقدر بحوالي 
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  : المبحث الثالث

  التقدیر وتحلیل النتائج.

االستثمار على النمو االقتصادي ، یعرض هذا المبحث نتائج  تأثیرجل اختبار من أ

       التقدیر و التحلیل القیاسي لنموذج انحدار النمو لمجموعة الدول الداخلة في 

  الدراسة .

  الدراسات السابقة. : األولالمطلب 

یضم األدب االقتصادي التجریبي العدید من الدراسات التي تناولت العالقة بین 

و النمو االقتصادي، و بشكل عام أكدت العدید من  -المحلي و األجنبي -االستثمار

الدراسات التي تستخدم انحدار النمو على معنویة االستثمار و ایجابیة تأثیره على النمو، 

 Levine، دراسة Barro(1991)، دراسة Delong and Summers(1991)كدراسة 

and Renelt(1992) دراسة ،Mankiw,Romer and Weil(1992) دراسة،Levy-

Yayati and Sturzenegger(2003) باإلضافة إلى دراسة ،Blomstrom et 

all(1996)  دولة ووجدت  100التي أجرت الفحص للعالقة بین المتغیرین على أكثر من

  .ستثمار الثابت تتالزم مع زیادة معدل نمو نصیب الفرد من الناتجبأن زیادة نسبة اال

  ئیة .العشوا التأثیرات أمالثابتة  التأثیراتالمطلب الثاني : 

البانل لمتوسط خمس  باستخدام تحلیل معطیاتباالستناد إلى الدراسات السابقة و 

" تم تحدید  MENAدولة من دول "  11و عینة من  2009ـ  1970للفترة  1سنوات

  االنحدار وفق الصیغة التالیة : صیغة نموذج

���� =  � + ��������������� + ����������� + ���������� + ���������

+ ������ + �� + �� + ��� … ..(1)  
 

 

  

                                                           
و هناك بعض الدراسات استعملت  األجل،سنوات لتفادي التقلبات الدوریة باعتبار أن النمو ظاهرة طویلة  5استعملنا متوسط  1

 سنوات. 10متوسط 
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  ) Pooled OLS) بثالثة طرق ، و هي طریقة الدمج (1قمنا بتقدیر النموذج (

نتائج تقدیر نموذج  بعض ) یعرض1و الجدول ( ،العشوائیة اآلثارالثابتة و  اآلثارو 

ل الساكن باستخدام الطرق الثالثة،أما بقیة النتائج فهي في نالبا

  :)4،()3)،(2)،(1المالحق(

ى النمو االقتصادي ألثر االستثمار عل): نتائج تقدیر النموذج الساكن 3-1(رقم جدول

  ). ���(المتغیر التابع 

  المتغیرات التفسیریة

  )Method of estimationر(ـدیــطریقة التق

Pooled 
 (OLS) 

Fixed Effects 
(OLS)  

Random Effects 
(EGLS)  

  ***Constant(  1,86(2,97)***  8,57(5,13)***  1,86(3,19)(القاطع

LGDPinitial -0,21(-2,53)***  -1,009(-4,51)***  -0,21(-2,71)***  

LinvGDP  0,017(0,13)  0,26(1,4)  0,017(0,14)  

LPOPGR  -0,19(-1,23)  -0,66(-2,61)***  -0,19(-1,32)  

LH 0,08(0,84) -0,04(-0,28) 0,08(0,90) 

LOPEN   0,02(0,29)  -0,03(-0,19)  0,02(0,31)  

(h)test  X2(5) = 21,63(p=0,0006)  

(C.S.E)test(��)  �(��,��) = 2,25(p = 0 ,02 )   

���   0,06 0,19  0,06  

F  2,23  2,36  2,23  

S.E  0,44  0,41  0,44  

NO.of obs.  88  88  88  

 EVIEWS 6المصدر: اعداد الطالبة من مخرجات البرنامج اإلحصائي  

    %1معنوي عند  ∗∗∗،  %5معنوي عند  ∗∗،  %10معنوي عند  ∗ 

(h)test : housman test 
(C.S.E)test: cross-section effects test 
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لتقدیر  األفضلالطریقة  أن) ، نالحظ 1و على ضوء نتائج التقدیر في الجدول (

الثابتة ، فبالمقارنة مع طریقة التقدیر المدمج  اآلثارنموذج البانل الساكن هي طریقة 

)pooled ( إحصائیة أن) نجدF جانس رض العدم القائل بتف) معنویة ، و بالتالي رفض

  الزمنیة  اآلثار) و   �μالمقطعیة ( اآلثارتضمین  أهمیة إلىقواطع الدول ، مما یشیر 

)γار () في النموذج ، و باستخدام اختب�Hausman test اآلثار) للمفاضلة بین نموذج 

سقة ، و بالتالي تصبح العشوائیة غیر مت اآلثارمقدرة  أنالعشوائیة ، نجد  اآلثارالثابتة و 

تحسن بعض  إلى إضافة، األنسب) هي Fixed Effectsالثابتة ( اآلثارمقدرة 

  ).0,41المعیاري للنموذج ( الخطأ) و %19( المصحح مثل معامل التحدید اإلحصاءات

ر بطریقة التكدیس الثابتة عن التقدی التأثیراتمن مناسبة التقدیر بطریقة  للتأكدو 

تغیرات الصوریة القائلة بعدم معنویة المیة العدم خر لفرضالكالسیكي ، أجري اختبار آ

 Redundantمكانات العظمى (خل النموذج ، و ذلك باستخدام اختبار نسبة اإلللدول دا

Fixed Effects Likelihood Ratio(  االختبار كما هي موضحة في و كانت نتائج

  ):5الجدول التالي،أما بقیة النتائج فهي في الملحق(

 اختبار نسبة اإلمكانات العظمى.نتائج ):3-2جدول رقم(

Redundant Fixed Effects Tests  

Pool: GDP    

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 2,259894 (10,72) 0.0232 

Cross-section Chi-square 24,022251 10 0.0075 

     
     

  

 EVIEWS 6المصدر: اعداد الطالبة من مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 24,02   تساوي Chi – Squareالختبار  اإلحصائیةالقیمة  أن إلى النتائج تشیر 

و بالتالي ترفض  %5عند مستوى معنویة  18,307كبر من القیمة الجدولیة و هي أ

  .النموذج إلىالثابتة  التأثیرات إضافةو یقر بضرورة  فرضیة العدم 
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  الثابتة و تحلیل النتائج التأثیرات: نموذج  المطلب الثالث

  ت النتائج كالتالي :كانالمربعات الصغرى نموذج اآلثار الثابتة بطریقة ر بعد تقدی

LYit = 8,57 – 1,009LGDPinitialit + 0,26LinvGDPit – 0,66LPOPGRit  
       (5,13)***   (-4,51)***                  (1,40)                  (-2,61)*** 

– 0,04LHit – 0,03LOPENit……………(2) 
  (-0,28)        (-0,19) 

��� = 0,19         F = 2,36      SE = 0,41      DW = 2,52 

أن المعلمة معنویة  ***فتعني ، tلـ  اإلحصائیة هي القیم األقواسبین  األرقامحیث 

فتعني أن المعلمة  *، أما  %5أن المعلمة معنویة عند  **، وتعني %1 عند مستوى

القیمة  DWالمعیاري لالنحدار ، الخطأ SEكما تعني  .%10معنویة عند مستوى 

 معامل تحدید ���، Fالختبار  اإلحصائیةالقیمة  F اإلحصائیة الختبار داربن واتسن،

   .المصحح االنحدار

، كما أن  F إحصائیةیالحظ معنویة النموذج من خالل  ،)2(من النموذج المقدر  

 أغلبیة معلمات المتغیرات معنویة فیما عدا متغیر معدل االستثمار و رأس المال البشري 

غیر أن نتائج التقدیر بهذه الطریقة ال یمكن االعتماد علیها ألن قیمة  و متغیر االنفتاح.

ى وجود ارتباط ذاتي لألخطاء، فقد تبین منه وقوع القیمة داربن واتسون تدل عل

DW=2,52  في منطقة رفض العدم مما یعني وجود مشكلة ارتباط ذاتي عند مستوى

  .%5معنویة 

للسماح باختالف  GLS) بطریقة 2و لمعالجة هذه المشكلة نعید تقدیر النموذج (

  :1التباین بین الدول، فكانت النتائج التالیة

LYit = 8,09 – 0,85LGDPinitialit + 0,29LinvGDPit –0,89LPOPGRit –  
       (5,08)***  (-4,29)***                   (1,55)                   (-3,95)*** 

0,16LHit –0,15LOPENit ……………….(3) 
 (-1,04)     (-1,12) 
  
 ��� = 0 ,34     F= 3,47        SE=0,37        DW=1,95 

                                                           
 ).6أنظر الملحق رقم ( 1



 االقتصادي على النمو االستثمار الفصل الثالث:اإلطار التطبیقي ألثر

 

132 
 

  ) تحسنا واضحا بعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء.3(  النموذج المقدر و یبدي

،و معامل التحدید  F إحصائیةو بالنظر إلى النموذج ككل یالحظ ارتفاع قیمة 

أصبحت أصغر و قیمة اختبار داربن  لالنحدارالمصحح، كما أن قیمة الخطأ المعیاري 

  .2اقتربت من  واتسون

  حدار:تحلیل نتائج االن

بعد تحسین نتائج االنحدار و التغلب على أهم المشاكل القیاسیة، تبین بأن النموذج 

من التغیرات التي تحدث في معدل نمو نصیب الفرد من الناتج  %34قادر على تفسیر 

معنویة النموذج و قدرة المتغیرات  عن Fالمحلي اإلجمالي الحقیقي، فقد كشفت إحصائیة 

المستقلة على تفسیر التغیر الحاصل في المتغیر التابع، فمعظم المعلمات المقدرة معنویة 

  ) LHمتوافقة مع النظریة االقتصادیة و فیما عدا متغیرة رأس المال البشري ( إشارتهاو 

  ).LOPENو مؤشر االنفتاح (

جانب أظهر االنحدار عالقة عكسیة للنمو االقتصادي مع كل من نصیب الفرد  فمن

) و معدل النمو السكاني LGDPinitialاألولي من الناتج المحلي اإلجمالي (

)LPOPGR بشكل متوافق مع النظریة االقتصادیة و بمعنویة إحصائیة عند مستوى ،(

ملیون تؤدي  1. فبزیادة نصیب الفرد األولي من الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي بـ 5%

سنوات، و تشیر العالقة العكسیة إلى تحقق  5كل  %0,85إلى انخفاض معدل النمو بـ 

فرضیة تناقص الغلة لرأس المال القابل لإلنتاج، الذي یمثل العنصر األساسي لتحقق 

في نظریة النمو النیوكالسیكیة كما هو مثبت في دراسة  ولفرضیة التأثیر التقاربي للدخ

)Barro19911). كما یظهر من تقدیر النموذج أن زیادة معدل النمو السكاني بـ% 

، و هو ما قد یحدث نتیجة انخفاض %0,89تؤدي إلى تخفیض معدل النمو بمقدار 

انخفاض معدل  مقدار رأس المال (مع انخفاض معدل االدخار) المقابل لكل فرد نتیجة

  اإلنتاجیة.

ومن جانب آخر أظهر االنحدار عالقة طردیة للنمو االقتصادي مع معدل 

    ) كما هو متوقع من النظریة االقتصادیة و لكنه غیر معنوي، LinvGDPاالستثمار(

و تفسیر ذلك أن مستوى االستثمار في دول المنطقة لم یصل إلى المستوى الذي یسمح 

إیجابي على النمو االقتصادي، أي أنه لیس بالمقدار الكافي لیكون له بأن یكون له تأثیر 
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تأثیر ملموس على النمو االقتصادي، كما أنه معروف حتى یتحقق النمو االقتصادي 

یتطلب مستوى معین من االستثمار، و عندما یكون مقدار االستثمار أقل من المطلوب 

  یكون له تأثیر إیجابي لكنه غیر معنوي.

)، LOPEN) و مؤشر االنفتاح (LHدة إلى متغیري رأس المال البشري (و بالعو 

فباإلضافة إلى عدم معنویتهما فإن إشارتهما غیر متوافقة مع النظریة االقتصادیة، لذلك 

  فإنه البد من إجراء بعض التحلیالت على المتغیرین قبل حذفهما. 

وجد أن  1المقدرة عبر الدول) LHمعلمة رأس المال البشري ( فعند السماح باختالف

لدولتین فقط هما: مصر و السودان، أما بقیة الدول فالبعض  العالقة صحیحة و معنویة

منها كان غیر معنوي و البعض اآلخر كانت إشارته مخالفة للنظریة االقتصادیة، مما 

ئج رأس المال البشري لم یلعب دورا فعاال في تلك الدول، و قد نسبت هذه النتا أنیعني 

المتواضعة لمساهمة التعلیم في المنطقة إلى التشوهات االقتصادیة في أسواق العمل 

خاصة سیاسة التوظیف الحكومیة و ما یرافقها من إهمال اعتبارات اإلنتاجیة في 

). و قبل حذف المتغیر Pritchett,1999التوظیف، كما نسبت إلى تدهور نوعیة التعلیم (

 Fة على المتغیر الذي تبین منه انخفاض القیمة المحسوبة لـطبق اختبار المتغیرات العاطل

 %5)   و مستوى معنویة 1,60درجة حریة (عند  4,00عن القیمة الجدولیة  2)1,014(

  و بالتالي توجب حذفه من النموذج.

و قبل إعادة تقدیر النموذج، یجب أن یعاد اختبار المتغیرات العاطلة على متغیر 

معلمة االنفتاح المقدرة عبر  باختالف) مرة أخرى، فعند السماح LOPENاالنفتاح (

دول هي: الجزائر، البحرین،  9وجد أن العالقة غیر صحیحة و غیر معنویة في  3الدول

و إیران فكانت یا. أما مصر      العراق، األردن، المغرب، السودان، سوریا، تونس و ترك

ا یعني أن االنفتاح لم یلعب دورا فعاال في العالقة غیر صحیحة بالرغم من معنویتها، مم

تلك الدول، فرغم اإلصالحات التي قامت بها هذه الدول من أجل االنفتاح على التجارة. 

                                                           
1
 ).7أنظر الملحق رقم ( 

 ).8أنظر الملحق رقم ( 2
3
 ).9أنظر الملحق رقم ( 
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فقد باشرت األردن و تونس باإلصالح مبكرا و انفتحت على التجارة و خلقت مناخا 

اتخذتا خطا ، كما أن المغرب و مصر مضیافا لالستثمار، و قد كانت النتائج مشجعة

واسعا في مجال اإلصالح التجاري و االستثماري، أما فیما یتعلق باالقتصادیات التي 

تعتمد على الثروات الطبیعیة، فإن الجزائر و إیران قد باشرتا إعادة فتح نظمها التجاریة و 

تشجیع االستثمارات الخاصة، إال أنه مقارنة بباقي العالم تظل إصالحات التجارة و المناخ 

االستثماري في المنطقة ضعیفة إلى حد بعید. و قبل حذف المتغیر طبق اختبار 

عن القیمة  F )1,05(1المتغیرات العاطلة الذي تبین منه انخفاض القیمة المحسوبة لـ 

 . و بالتالي توجب%5) و مستوى معنویة 1,60) عند درجة حریة (4,00الجدولیة (

حذف المتغیر مع متغیر رأس المال البشري للحصول على النتائج التالیة بعد إعادة تقدیر 

   :2النموذج

LYit = 8,01 – 0,98LGDPinitialit + 0,32LinvGDPit – 0,70LPOPGRit………..(4) 

     (4,71)*** (-4,84)***                (1,85)*               (-4,39)***   

 ��� = 0 ,34         F= 3,88        SE= 0,37         DW= 1,97 

) یالحظ التحسن الواضح على معلمات 3و بمقارنة النموذج األخیر مع النموذج (

النموذج المقدرة بعد حذف متغیرة رأس المال البشري و االنفتاح. فقد ظهرت معنویة 

فزیادة معدل لمتغیرة معدل االستثمار بعد أن كانت غیر معنویة في النموذج السابق. 

، حیث أن االستثمار یخلق إنتاجا %0,32یؤدي إلى زیادة النمو بـ  %1االستثمار بـ 

  . و لكن یبقى هذا التأثیر دون المستوى المطلوب.الدخل داخل االقتصاد حسب متطابقة

و فیما یخص عینة الدول الداخلة في التحلیل یمكن تفسیر هذه النتیجة إلى عدة 

أسباب، فقد واجهت بلدان منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا، حتى قبل بدایة األزمة 

االقتصادیة و المالیة، تحدیات اجتماعیة و اقتصادیة هامة ترتبط أساسا بقدرة سوق العمل 

اید بوتیرة سریعة ( حیث یقدر عدد مناصب الشغل الواجب على امتصاص ید عاملة تتز 

ملیون منصب)، و هو  100إحداثها الستیعاب الوافدین الجدد على سوق العمل بنحو 

                                                           
1
 ).10أنظر الملحق رقم ( 

 ).11أنظر الملحق رقم ( 2
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و تعزیز    لبلوغ هذا المستوى من التشغیل و  تحد یوجد في صلب انشغاالت الحكومات.

بوجه عام، تحقیق معدل  االستثمار العام و الخاص في الخدمات األساسیة، من الالزم،

 في المائة. و إذا كانت العدید من االقتصادات تحقق هذا 7إلى  6نمو مطرد بنسبة 

المعدل قبل اندالع األزمة، فإن الحفاظ علیه یقتضي تحسین مناخ األعمال على نحو 

و  الخاص، أساسي. إن هذه اإلصالحات تمثل شرطا أساسیا الستمراریة نشاط القطاع

  سهام في دعم النمو و خلق فرص العمل.بالتالي اإل

و الركود  2008كما أثرت األزمة المالیة العالمیة التي اندلعت شرارتها في سنة 

الذي ترتب علیها على أهداف النمو و التشغیل التي سطرتها المنطقة. وقد كان تأثیر 

  متقدمة،  األزمة أقل حدة بمنطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا منه في االقتصادات ال

بدرجات متفاوتة. فإن كانت الدول  و إن كانت بعض التأثیرات السلبیة قد طالت المنطقة

الغنیة بالمواد األولیة قد استبدلت تدفقات رؤوس األموال الخاصة بالنفقات العمومیة، فإن 

دخل أكثر البلدان فقرا من حیث الموارد قد تضررت بشكل كبیر، إذ انخفضت  مصادر

أحد قطاع یشكل  شر، و تراجعت عائدات السیاحة و هوستثمار األجنبي المباتدفقات اال

المكونات الرئیسیة في الناتج الداخلي اإلجمالي لبعض البلدان، كما تضاءلت  تحویالت 

یضاف إلى ذلك  المشاریع الرئیسیة،المهاجرین، و توقفت مشاریع عقاریة و غیرها من 

  تأثیرات تباطؤ المبادالت العالمیة في المنطقة.

و علیه فإن إصالح الحكومة العمومیة و مناخ األعمال على المدى البعید ال یمكن 

  أن یؤتي ثماره إال بجلوس المواطنین و عالم األعمال و الحكومات حول نفس الطاولة، 

تنفیذ ناجح للسیاسات الالزمة إلقامة  و ذلك أن الفاعلین المعنیین یمكنهم سویا بلورة

اقتصاد أكثر قوة و أكثر وضوحا و عدال، و تتمثل هذه السیاسات في استراتیجیات تسهم 

 في اجتذاب االستثمارات و حمایتها، و إطارات تنظیمیة أكثر متانة، و نظام جبائي أكثر

لي متقدم و مؤسسات وثوقیة و حوكمة جیدة في المالیة العمومیة و المقاوالت، و قطاع ما

 عمومیة ذات أداء قوي و أكثر استقامة.

  



 االقتصادي على النمو االستثمار الفصل الثالث:اإلطار التطبیقي ألثر

 

136 
 

  المطلب الرابع: دراسة مقارنة ألثر االستثمار على النمو االقتصادي.

       بهدف إجراء مقارنة ألثر االستثمار على النمو االقتصادي بین دول العینة، 

) مع األخذ 4النموذج ( و بهدف تأكید النتائج التي توصلنا إلیها سابقا، جرى إعادة تقدیر

بعین االعتبار تصنیف هذه الدول، حیث قسمنا العینة إلى مجموعتین: مجموعة الدول 

 GLS. فكانت نتائج التقدیر بطریقة و مجموعة الدول المستوردة للنفط المصدرة للنفط

   :1كما یلي

  الدول المصدرة للنفط: انحدار

LYit = 11,30 – 1,49LGDPinitialit + 0,51LinvGDPit – 0,69LPOPGRit …..(5) 

          (2,89)***  (-2,84)****              (1,76)*               (-2,53)* 

 ��� = 0 ,25        F= 2,45       SE= 0,49       DW= 1,90 

  انحدار الدول المستوردة للنفط:

LYit = 6,7 – 0,83LGDPinitialit + 0,27 LinvGDPit – 0,66LPOPGRit…….(6) 

       (3,24)***  (-4,49)***             (0,87)                   (-4,14)*** 

��� = 0 ,53            F= 4,05         SE= 0,24     DW= 2,06 

) الخاص بالدول المصدرة للنفط هو 5تقدیر النموذجین نجد أن النموذج ( من         

)، فجمیع المتغیرات التفسیریة معنویة و إشارتها متطابقة مع 4األقرب للنموذج العام (

 %1النموذج العام بما فیها متغیرة معدل االستثمار. حیث أن زیادة معدل االستثمار بـ 

      ، و لكن تبقى هذه النسبة غیر كافیة، %0,51تؤدي إلى زیادة النمو االقتصادي بـ 

و یمكن أن یكون السبب هو اعتماد هذه الدول على سلعة أولیة واحدة، مما أدى إلى 

التقلب الشدید، كونه یشكل إحدى السمات الرئیسیة للنمو في المنطقة مقارنة بالمناطق 

  النامیة األخرى.

                                                           
 .الدول المصدرة للنفط هي : الجزائر، البحرین، العراق، إیران و السودان 


 الدول المستوردة للنفط هي : مصر، األردن، المغرب، سوریا، تونس و تركیا.  

 ).12الملحق رقم (بقیة النتائج في  1
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دى التركیز الكبیر لبلدان المنطقة على عدد قلیل من القطاعات، فضال عن كما أ

عدم تنوع أنشطتها االقتصادیة، إلى زیادة تأثرها بالصدمات الخارجیة، و خلق حالة من 

بلدا في المنطقة، یعتمد الثلثان على قطاع  18، فمن بین عدم الیقین في معدالت النمو

من  %90إلى  %60لعائدات التي تشكل ما بین النفط باعتباره المصدر الرئیسي ل

من إجمالي ناتجها المحلي. و قد أدى  %60إجمالي حصیلة صادراتها و أكثر من 

  انهیار أسعار النفط عند بدایة األزمة المالیة إلى انخفاض كبیر في اإلیرادات النفطیة، 

و عائدات السیاحة و هو ما انعكس سلبا على تدفقات االستثمارات و تحویالت المغتربین 

للبرمیل مع نهایة  %50فیما بین بلدان المنطقة. و كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 

 %23ثم بنسبة تصل إلى  2009خالل عام  %80، لتعود لالرتفاع بنسبة 2008عام 

، منذرة باستمرار التقلبات الشدیدة ألسعار النفط في األسواق في 2011و  2010عامي 

  المستقبل.

المستوردة للنفط، نالحظ أن جمیع المعلمات المقدرة أما عن النموذج الخاص بالدول 

معنویة و إشارتها متوافقة مع النظریة االقتصادیة فیما عدا متغیرة معدل االستثمار فرغم 

أن إشارتها متوافقة مع النظریة االقتصادیة إال أنها غیر معنویة، بمعنى أن االستثمار لم 

تؤدي إلى  %1موس على النمو االقتصادي، فزیادة معدل االستثمار بـ یكن له أثر مل

و هي نسبة ضئیلة مقارنة بما حققته الدول  %0,27زیادة معدل النمو االقتصادي بـ 

  المصدرة للنفط، و یمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالیة:

هة لقد ساعد االندماج المالي الضعیف و السیاسات المالئمة بشكل عام لمواج

التقلبات الدوریة، البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا على 

تجاوز األزمة االقتصادیة العالمیة من دون أن یمسها سوء نسبیا، و على الرغم من أن 

، إال أن المالمح المشتركة فیما بینها متوافرة، بما درجة صعوبة الوضع تتباین بین البلدان

االعتماد المفرط على البلدان الصناعیة ( و لیس بالقدر الكافي على األسواق في ذلك 

الناشئة سریعة النمو )، و اإلرادة السیاسیة و القدرة اإلداریة غیر الكافیین لتحقیق 

اإلصالحات المالیة الملحة. هذا عالوة على مزیج سیئ من النمو السریع لحجم القوة 
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رنة، و االعتماد الكبیر على استیراد المواد الغذائیة، في العاملة و أسواق العمل غیر الم

  وقت تتقلب فیه أسعار المواد الغذائیة بشكل حاد.

و على الرغم من أن التوقعات تختلف بین أنحاء منطقة الشرق األوسط و شمال 

إفریقیا، إال أنه یجري تشاطر العدید من القضایا الهیكلیة. فمعظم بلدان المنطقة لیست 

ة بما فیه الكفایة على مستوى تجارتها الخارجیة، و تعاني من الضعف الناجم عن متنوع

التباطؤ االقتصادي لدى شركائها في الدول المتقدمة، إذ یعتمد المغرب و تونس، على 

وجه الخصوص، بصورة مفرطة على شریك واحد هو االتحاد األوروبي، مما یضعف 

نمو مرتفعة. أما في مصر، یبدو تنویع أمامها فرص العودة السریعة إلى مستویات 

تحسن في الصادرات على االنتعاش  الشركاء التجاریین أفضل قلیال، حیث یتوقف حدوث

و فقد زادت عائدات السیاحة  االقتصادي في أوروبا و الوالیات المتحدة، و مع ذلك

یواجه التحویالت المالیة بالفعل، و هي تساعد على كبح العجز في الحساب الجاري. و 

األردن عواقب بطء االنتعاش االقتصادي في دول مجلس التعاون الخلیجي، مما ال یدع 

له سوى مجال ضیق إلجراء اإلصالحات. و بفضل توفره على مجموعة أكثر تنوعا من 

  الشركاء التجاریین، فإن سوریا تبدو أقل هشاشة.

ظل تعتمد في نموها و إلى أن تصبح اقتصادات بلدان المنطقة أكثر تنوعا، فإنها ست

      على آفاق الطلب العالمي، و ستبقى عرضة لتقلبات واسعة.
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  خاتمة الفصل:

طریقة التعامل مع النماذج القیاسیة للبانل  تختلف  أنمن خالل هذا الفصل نستنتج 

طریقة  بانلكل نموذج قیاسي للل أننوعا ما عن النماذج القیاسیة الكالسیكیة ، بحیث 

 األثرهو نموذج ذو  المأخوذةنموذج للمعطیات  أحسنكان  إذامعینة لتقدیره ، بحیث 

طریقة لتقدیر هذه المعطیات تتمثل في طریقة المربعات الصغرى ذات  أحسنالثابت فان 

العشوائي  األثرنموذج هو النموذج ذو  أحسنكان  إذا أما)، LSDVالمتغیرة الصوریة (

  ة.في طریقة المربعات الصغرى المعمم لطریقة تتمث أحسنفان 

الثابت  األثرنموذج ما بین النموذج الكلي و النموذج ذو  أحسنجل التفرقة بین أمن 

و هذا     بعین االعتبار معامل التحدید لكال التقدیرین  یأخذ، الذي Fختبار ، نستعمل ا

 األثرذو  نموذج مابین كل من النموذج  أحسن ألخذنموذج ، بینما  أحسنخذ من أجل أ

  العشوائي و الثابت ، نستعمل اختبار هوسمان.

 تباین في جدنا هناكاالستثمار على النمو االقتصادي فو  تأثیرفیما یخص  أما

المصدرة للنفط عنه في دول العینة ، بحیث كان هذا التأثیر أكبر في الدول  بین تأثیرال

على العموم یبقى هذا التأثیر ضئیال نوعا ما مقارنة  ، و لكنالدول المستوردة له 

   في المنطقة. باإلصالحات و الجهود المبذولة من أجل تشجیع االستثمار
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دولة من  11استهدف هذا البحث قیاس أثر االستثمار على النمو االقتصادي لعدد 

  . 2009-1970منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا خالل الفترة 

مختلف العوامل المؤثرة على  إعطاءمن خالل الفصول األولى لهذا البحث،تمكنا من 

النمو االقتصادي عن طریق الفكر االقتصادي،حیث أن للنمو االقتصادي عدة عوامل تؤثر 

فیه،متمثلة في كل من تراكم رأس المال،زیادة إنتاجیته و هذا من خالل االبتكارات التي 

إلضافة تسمح من رفعها،بحیث كل ابتكار یسمح من إعطاء دفع جدید للنمو االقتصادي،با

إلى تأثیر البحث و التطویر الذي ینجم عنه تنویع و تحسین في المنتجات التي تسمح من 

ن االستثمار یعتبر لنا لموضوع االستثمار،اتضح لنا أرفع النمو االقتصادي،ومن خالل تناو 

كأحد المتغیرات االقتصادیة الذي له بالغ األهمیة في تحقیق النمو االقتصادي،و هو متغیر 

و  على أحسن وجه،ألنه مرتبط أشد االرتباط بالدخل الوطني  إذا لم یحسن استخدامهخطیر 

  و الحدیثة.النظریات االقتصادیة القدیمة  و هذا ما أكدت علیه أغلبیة  تراكم رأس المال،

تعتبر نماذج البانل من النماذج المالئمة في هذا النوع من الدراسات،نظرا الهتمامها 

(الدول)، و األثر الزمني في تحدید العالقة بین المتغیرات،حیث أنها بكل من األثر الفردي

تأخذ بعین االعتبار كل من العامل الثابت بین األفراد إن وجد و األثر العشوائي كذلك إن 

 وجد،وهذا ما یسمح بمقارنة الدول فیما بینها.

  نتائج البحث:

دي إلى جملة من النتائج توصلت هذه الدراسة حول أثر االستثمار على النمو االقتصا

  یمكن إیجازها في النقاط التالیة:

  تبین من خالل الدراسة ان االستثمار یلعب دورا هاما في نماذج النمو

االقتصادي،حیث أنه یمثل مكون جوهري في الطلب الكلي،ومن ثم فإن التقلبات في 

في األجل مستوى االستثمار لها أثرها على النشاط االقتصادي والنمو االقتصادي 

 الطویل؛
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  أظهرت نتائج التحلیل القیاسي أن الطریقة األفضل لتقدیر نموذج البانل الساكن هي

وھي أكبر من القیمة  Chi-Squar=24.02طریقة اآلثار الثابتة حیث أن قیمة 

 ؛%5عند مستوى معنویة  18.307الجدولیة 

  الفرد األولي من تبین من خالل الدراسة أن العالقة بین النمو االقتصادي ونصیب

الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي عالقة عكسیة وذات داللة احصائیة حیث قیمة 

)t=-4.84 وقیمة ((p-value=0.000)؛ 

  تشیر نتائج التحلیل القیاسي أن العالقة بین معدل النمو االقتصادي ومعدل االستثمار

أدى  %1ستثمار بـ عالقة طردیة وذات داللة احصائیة،بمعنى أنه كلما زاد معدل اال

ویظهر ذلك من خالل قیمة  %0.32ذلك إلى زیادة معدل النمو االقتصادي بـ 

(t=1.85)  وقیمة(p-value=0.06) ؛ 

  أظهرت نتائج التحلیل القیاسي أن العالقة بین معدل النمو السكاني والنمو االقتصادي

            وقیمة (t=-4.39)عالقة عكسیة وذات داللة احصائیة حیث أن قیمة 

(p-value=0.000)؛  

  إلى أن العالقة بین رأس المال البشري والنمو االقتصادي مخالفة  تشیر النتائج

للنظریة االقتصادیة، وقد نسبت هذه النتائج المتواضعة لمساهمة التعلیم في 

إلى التشوهات االقتصادیة في أسواق العمل خاصة سیاسة التوظیف  MENA دول

الحكومیة وما یرافقها من إهمال اعتبارات االنتاجیة في التوظیف، كما نسبت إلى 

  تدهور نوعیة التعلیم؛  

  كما أشارت النتائج إلى أن العالقة بین معدل االنفتاح على التجارة ومعدل النمو

الفة للنظریة االقتصادیة مما یعني أن االنفتاح لم یلعب االقتصادي عالقة عكسیة ومخ

 دورا فعاال في تلك الدول؛

  أظهرت الدراسة تأثیر أكبر لالستثمار على النمو االقتصادي في الدول المصدرة

 للنفط عنه في الدول المستوردة له.
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 توصیات البحث:

  على ضوء هذه النتائج یمكن وضع التوصیات التالیة:

  في االهتمام باالستثمار كعامل إنعاش لالقتصاد الوطني،بتوسیع الطاقة االستمرار

 اإلنتاجیة للمجتمع و تأثیره على النمو االقتصادي بزیادة اإلنتاج كما و نوعا.

  توجیه بلدان منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا السیما مجموعة الدول ضرورة

متوسطة الدخل، إلى سیاسة االنفتاح االقتصادي، فقد أثبتت دراسات سابقة أن التجارة 

الحرة تسهم في تولید التقدم التكنولوجي، و أن درجة االنفتاح العالي تسمح للدول 

و من ثم   ن الدول المتقدمة بمعدل أسرع، الصغیرة من امتصاص التقنیة المتطورة م

 النمو السریع، من تلك الدول ذات االنفتاح األقل.

 اعات التصدیریة كما یتطلب على دول المنطقة ككل، تبني سیاسة توسیع قاعدة القط

و     المنتجات األولیة مثل المواد الخام و المنتجات الزراعیة     و عدم التركیز على

أسعارها في األسواق الدولیة، و إنما االهتمام بالقطاع الصناعي و  غیرها نظرا لتدني

التكنولوجي و القطاعات الخدمیة و ما یستلزم لتحقیق ذلك من تأهیل  و تدریب 

 الكوادر البشریة و االستثمار في رأس المال البشري.

  آفاق البحث:

الشرق األوسط في إطار الحدیث عن أثر االستثمار على النمو االقتصادي في منطقة 

و شمال إفریقیا، تثار العدید من القضایا التي تحتاج إلى مزید من البحث و التوسع، و لهذا 

  نقترح دراسة العناوین التالیة كي تكون موضوع أبحاث علمیة في المستقبل:

  التطرق إلى عینة ذات حجم أكبر تعبر عن كل الدول النامیة فیما یخص أثر

 االقتصادي باستعمال معطیات البانل.االستثمار على النمو 

 لیشمل جمیع المتغیرات التي لها عالقة باالستثمار و تؤثر على النمو  توسیع النموذج

 االقتصادي للدول.
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  الفصل بین االستثمار المحلي و االستثمار األجنبي و دراسة تأثیرهما على النمو

 دراسة المقارنة.االقتصادي في منطقة الشرق األوسط و شمال إفریقیا و 

  دراسة العالقة بین االستثمار المحلي و األجنبي في تحقیق النمو االقتصادي خارج

 المحروقات في الجزائر.
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عبلة عبد الحمید بخاري، التنمیة و التخطیط االقتصادي، الجامعة األردنیة،  .10

 ؛1997األردن،
 ؛1994الجامعیة،الجزائر،التحلیل االقتصادي الكلي،دیوان المطبوعات عمر صخري، .11
         فلیح حسن خلف،التنمیة و التخطیط االقتصادي،جدار الكتاب العالمي للنشر  .12

 ؛2006و التوزیع،األردن،الطبعة األولى،
 ؛2004قادري عبد العزیز،االستثمارات الدولیة، دار هومة للطباعة، الجزائر،  .13
 ، دیــــــوان1محمـــــد الشـــــریف إلمــــــان، محاضـــــرات فـــــي النظریــــــة االقتصـــــادیة الكلیـــــة، ج .14

 ؛2003الجامعیة، الجزائر،  تالمطبوعا
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محمد بلقاسم حسن بهلول،االستثمار و إشكالیة التوازن الجهوي،المؤسسة الوطنیة  .15

 ؛1990للكتاب،الجزائر،
 ؛1991محمد بوتین،المحاسبة العامة للمؤسسة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، .16
الفنیة،كلیة التجارة،جامعة محمد سید عابد،التجارة الدولیة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع  .17

 ؛1999اإلسكندریة،
محمد صفوت قابل، نظریات و سیاسات التنمیة االقتصادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة  .18

 ؛2008 و النشر و التوزیع،
محمد عبد العزیز عجمیة، إیمان عطیة ناصف، التنمیة االقتصادیة، الدار الجامعیة  .19

 ؛2000 ،و التوزیع، اإلسكندریة ع و النشرللطب

       محمد مدحت مصطفى، سهیر عبد الظاهر أحمد،النماذج الریاضیة للتخطیط  .20

 ؛1999و التنمیة االقتصادیة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة،اإلسكندریة،
محمد ناجي حسن خلیفة، النمو االقتصادي، النظریة و المفهوم، دار القاهرة للنشر،  .21

 ؛2001 القاهرة،
التوزیع،األردن،الطبعة االقتصادیة،دار وائل للنشر و میة مدحت القریشي،التن .22

 ؛2007األولى،
   مـــروان شــــموط،كنجو عبــــود كنجو،أســــس االستثمار،الشـــركة العربیــــة المتحــــدة للتســــویق  .23

 ؛2008و التوریدات،القاهرة،
مـــروان عطون،األســـواق النقدیـــة و المالیـــة "البورصـــة فـــي عـــالم النقـــد و المـــال"، الجـــزء  .24

 ؛1993وعات الجامعیة، الجزائر، األول، دیوان المطب
 ؛1985مصطفى رشدي شیخة،االقتصاد النقدي و المصرفي،الدار الجامعیة، .25
میشال تودارو،التنمیة االقتصادیة،ترجمة محمود حسن حسني،دار المریخ  .26

 ؛2006للنشر،المملكة العربیة السعودیة،
صیام،أساسیات االستثمار ناظم محمد نوري الشمري،طاهر فاضل البیاتي،أحمد زكریا  .27

 .1999و النشر،األردن،الطبعة األولى،یني و المالي، دار وائل للطباعة الع
  

 



 قائمة المراجع

 

149 
 

  الرسائل و األطروحات. -2

قیاسیة لتـأثیر اإلسـتثمار علـى التنمیـة اإلقتصـادیة باسـتعمال أشـعة  نمذجةبشرایر عمران، .1

ــذاتي، مــذكرة مقدمــة ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر فــي  اإلنحــدار ال

ـــــوطني للتخطـــــیط و اإلحصـــــاء الجزائـــــر،  اإلقتصـــــاد و اإلحصـــــاء التطبیقـــــي، المعهـــــد ال

 ؛2005
قتصــادي فــي المــدى البعید"دراســة بــن عنایــة جلــول،أثر السیاســة الجبائیــة علــى النمــو اال .2

مـــع إشـــارة  )MENA) (1980-2007(قیاســـیة لـــدول شـــمال إفریقیـــا و الشـــرق األوســـط 

خاصة لحالة الجزائر،أطروحـة مقدمـة ضـمن متطلبـات نیـل شـهادة دكتـوراه فـي االقتصـاد 

و اإلحصــــــاء التطبیقي"تخصــــــص طــــــرق كمیة"،المدرســــــة الوطنیــــــة العلیــــــا لإلحصــــــاء و 

 ؛2010/2011،الجزائر،االقتصاد التطبیقي
بهلـــــول نفیســـــة، منصـــــور آســـــیا، دراســـــة تحلیلیـــــة قیاســـــیة ألثـــــر اإلســـــتثمار علـــــى النمـــــو  .3

) "حالـــة الجزائـــر"، مــــذكرة VARاإلقتصـــادي باســـتعمال تقنیـــة أشـــعة اإلنحــــدار الـــذاتي (

و اإلقتصـاد   مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شـهادة مهنـدس دولـة فـي اإلحصـاء 

 ؛2009/2010التطبیقي، جامعة الجزائر، 
بودخـــــــدخ كریم،أثـــــــر سیاســـــــة االنفـــــــاق العـــــــام علـــــــى النمـــــــو االقتصـــــــادي دراســـــــة حالـــــــة  .4

،مــذكرة مقدمــة ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر  2001-2009الجزائــر

ــــــــــــــود و مالیة،جامعــــــــــــــة الجزائر،قســــــــــــــم علــــــــــــــوم  ــــــــــــــوم التسییر،تخصــــــــــــــص نق ــــــــــــــي عل ف

 ؛2009/ 2010التسییر،

حــداد نعیمــة، ســواق تســعدیت، دور الجهــاز المصــرفي الجزائــري فــي التنمیــة اإلقتصــادیة  .5

ـــات الحصـــول علـــى شـــهادة اللیســـانس فـــي  ـــة الجزائـــر"، مـــذكرة مقدمـــة ضـــمن متطلب "حال

 ؛2005/2006االقتصاد ، جامعة الجزائر،
صــــغیري سیدعلي،دراســــة تحلیلیــــة و قیاســــیة لتــــأثیر االســــتثمار علــــى ســــوق العمل"حالــــة  .6

،مــذكرة مقدمــة ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر 2005-1970الجزائــر"

 ؛2007/2008في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر،
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صوالیلي صدرالدین، النمو و التجـارة الدولیـة فـي الـدول النامیـة ، أطروحـة مقدمـة ضـمن  .7

صـــــــاد متطلبـــــــات الحصـــــــول علـــــــى شـــــــهادة الـــــــدكتوراه فـــــــي العلـــــــوم االقتصـــــــادیة،فرع اقت

 ؛2006/2005قیاسي،جامعة الجزائر،الجزائر،

عبــد القــادر بابا،سیاســة اإلســتثمارات فــي الجزائــر و تحــدیات التنمیــة فــي ظــل التطــورات  .8

العالمیــة الراهنــة، أطروحــة مقدمــة ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة دكتــوراه الدولــة 

 ؛2003/2004في العلوم اإلقتصادیة،جامعة الجزائر، الجزائر، 
القـــــادر مطاي،اإلصـــــالحات المصـــــرفیة و دورهـــــا فـــــي جلـــــب و تفعیـــــل االســـــتثمار عبـــــد  .9

األجنبـــي المباشـــر"حالة الجزائر"،مـــذكرة مقدمـــة ضـــمن متطلبـــات الحصـــول علـــى شـــهادة 

 ؛2005/2006الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة سعد دحلب ،
جزائــر خــالل قنــدوز فاطمــة الزهراء،االســتثمار فــي ظــل االصــالحات االقتصــادیة فــي ال .10

التسعینات،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شـهادة الماجسـتیر فـي االقتصـاد 

 ؛2001/2002،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،الجزائر،
قویـــدري كمـــال ،السیاســـة المالیـــة و أثرهـــا علـــى االســـتثمار"حالة الجزائر"،مـــذكرة مقدمـــة  .11

ر فــي االقتصــاد ،جامعــة ســعد دحلــب ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماجســتی

 ؛2005/2006،
أثر التعلــیم علــى النمــو االقتصــادي"حالة األردن"،مــذكرة مقدمــة كامــل رشــید علــي التــل، .12

ضـــمن متطلبــــات الحصــــول علـــى شــــهادة الماجســــتیر فـــي االقتصاد،تخصــــص اقتصــــاد، 

 ؛1991،جامعة الیرموك

ماجدة بنت مطیع عاشور، تأثیر أنظمـة أسـعار الصـرف علـى النمـو االقتصادي"دراسـة  .13

مـــــذكرة مقدمــــة ضـــــمن "،2006-1974تطبیقیــــة علــــى مجموعـــــة دول نامیــــة للفتـــــرة مــــن 

 ؛2009متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في االقتصاد،جامعة الملك سعود،
ـــى النمـــو  االســـتثمارمخلـــوف عـــز الـــدین، أثـــر  .14 ،مذكرة مقدمـــة االقتصـــاديالعمـــومي عل

ضـــــمن متطلبـــــات الحصـــــول علـــــى شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي العلـــــوم االقتصـــــادیة،جامعة 

 ؛2005/2006الجزائر،
 

  التقاریر. الملتقیات و المجالت و -3
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باللطـــــة مبـــــارك، خبابـــــة عبـــــد هللا، بلـــــدان الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال إفریقیـــــا بـــــین تنـــــوع  .1

الـــدولي الثـــاني حـــول إشـــكالیة النمـــو  اإلمكانیـــات وبـــطء اإلصـــالحات، الملتقـــى العلمـــي

 ؛2005نوفمبر  15و  14 ،فندق األوراسي، MENAاالقتصادي في بلدان 
 ؛2010،اآلفاق االقتصادیة العالمیة لعام 2010تقریر البنك الدولي  .2
 . 2008-2007تقریر التنمیة البشریة  .3
باسـتخدام مـنهج تحلیـل عابد بن عابد العبدلي،محددات التجارة البینیة للـدول اإلسـالمیة  .4

 ؛1،2010،عدد16البانل،مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة،مجلد

 ؛موجز البنك الدولي لالنشاء و التعمیر .5
نوفــل قاســم، مصــادر النمــو فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفریقیــا، الملتقــى العلمــي  .6

الدولي الثاني حول إشكالیة النمو االقتصادي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیـا، 

 ؛2005نوفمبر  15و 14فندق األوراسي،  
  ثانیا:المراجع باللغة الفرنسیة.
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 .):نتائج تقدیر النموذج المدمج1ملحق رقم(
 
 
 
Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 19:32   

Sample: 2001 2008   
Included observations: 8   

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 88  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.865315 0.626952 2.975210 0.0038 

LGDPINITIAL? -0.212261 0.083845 -2.531584 0.0133 
LINVGDP? 0.017109 0.128283 0.133369 0.8942 

LPOPGR? -0.195230 0.158003 -1.235610 0.2201 

LH? 0.086881 0.102821 0.844976 0.4006 

LOPEN? 0.025565 0.086246 0.296419 0.7677 
     
     R-squared 0.119769     Mean dependent var 0.185297 

Adjusted R-squared 0.066096     S.D. dependent var 0.457196 

S.E. of regression 0.441828     Akaike info criterion 1.269953 
Sum squared resid 16.00738     Schwarz criterion 1.438863 

Log likelihood -49.87795     Hannan-Quinn criter. 1.338003 

F-statistic 2.231472     Durbin-Watson stat 2.503032 

Prob(F-statistic) 0.058806    
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 ):نتائج تقدیر نموذج اآلثار الثابتة.2(ملحق رقم

 
 

Dependent Variable: LY?   
Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 19:34   

Sample: 2001 2008   

Included observations: 8   
Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 88  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.575577 1.668804 5.138755 0.0000 

LGDPINITIAL? -1.009978 0.223936 -4.510125 0.0000 

LINVGDP? 0.269579 0.192011 1.403977 0.1646 
LPOPGR? -0.661480 0.253347 -2.610962 0.0110 

LH? -0.040745 0.140595 -0.289804 0.7728 

LOPEN? -0.031497 0.158294 -0.198978 0.8428 

Fixed Effects (Cross)     
_DZA--C -0.059228    

_BHR--C 1.708540    

_EGY--C -0.397176    

_IRN--C 0.323404    
_IRQ--C 0.396002    

_JOR--C 0.077277    

_MOR--C -0.835491    

_SDN--C -1.055321    
_SYR--C -0.153865    

_TUN--C -0.303141    

_TUR--C 0.298999    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.330049     Mean dependent var 0.185297 

Adjusted R-squared 0.190476     S.D. dependent var 0.457196 

S.E. of regression 0.411355     Akaike info criterion 1.224246 

Sum squared resid 12.18334     Schwarz criterion 1.674671 
Log likelihood -37.86683     Hannan-Quinn criter. 1.405711 

F-statistic 2.364705     Durbin-Watson stat 2.519869 

Prob(F-statistic) 0.007984    
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 ):نتائج تقدیر نموذج اآلثار العشوائیة.3ملحق رقم(
 
 

Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/22/12   Time: 19:34   
Sample: 2001 2008   

Included observations: 8   

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 88  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.865315 0.583712 3.195611 0.0020 

LGDPINITIAL? -0.212261 0.078062 -2.719122 0.0080 

LINVGDP? 0.017109 0.119436 0.143248 0.8864 

LPOPGR? -0.195230 0.147105 -1.327142 0.1881 
LH? 0.086881 0.095730 0.907571 0.3668 

LOPEN? 0.025565 0.080298 0.318377 0.7510 

Random Effects (Cross)     

_DZA--C 0.000000    
_BHR--C 0.000000    

_EGY--C 0.000000    

_IRN--C 0.000000    

_IRQ--C 0.000000    
_JOR--C 0.000000    

_MOR--C 0.000000    

_SDN--C 0.000000    

_SYR--C 0.000000    
_TUN--C 0.000000    

_TUR--C 0.000000    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.411355 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.119769     Mean dependent var 0.185297 

Adjusted R-squared 0.066096     S.D. dependent var 0.457196 

S.E. of regression 0.441828     Sum squared resid 16.00738 

F-statistic 2.231472     Durbin-Watson stat 2.503032 

Prob(F-statistic) 0.058806    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.119769     Mean dependent var 0.185297 

Sum squared resid 16.00738     Durbin-Watson stat 2.503032 
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 ):نتائج اختبار هوسمان.4ملحق رقم(
 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: GDP    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 21.634689 5 0.0006 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     
Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LGDPINITIAL? -1.009978 -0.212261 0.044053 0.0001 

LINVGDP? 0.269579 0.017109 0.022603 0.0931 

LPOPGR? -0.661480 -0.195230 0.042545 0.0238 

LH? -0.040745 0.086881 0.010603 0.2152 
LOPEN? -0.031497 0.025565 0.018609 0.6757 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LY?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 19:34   

Sample: 2001 2008   
Included observations: 8   

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 88  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.575577 1.668804 5.138755 0.0000 

LGDPINITIAL? -1.009978 0.223936 -4.510125 0.0000 
LINVGDP? 0.269579 0.192011 1.403977 0.1646 

LPOPGR? -0.661480 0.253347 -2.610962 0.0110 

LH? -0.040745 0.140595 -0.289804 0.7728 

LOPEN? -0.031497 0.158294 -0.198978 0.8428 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.330049     Mean dependent var 0.185297 

Adjusted R-squared 0.190476     S.D. dependent var 0.457196 

S.E. of regression 0.411355     Akaike info criterion 1.224246 
Sum squared resid 12.18334     Schwarz criterion 1.674671 

Log likelihood -37.86683     Hannan-Quinn criter. 1.405711 

F-statistic 2.364705     Durbin-Watson stat 2.519869 

Prob(F-statistic) 0.007984    
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 ):نتائج اختبار نسبة اإلمكانات العظمى.5ملحق رقم(
 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: GDP    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.259894 (10,72) 0.0232 

Cross-section Chi-square 24.022251 10 0.0075 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LY?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 19:35   

Sample: 2001 2008   
Included observations: 8   

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 88  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.865315 0.626952 2.975210 0.0038 

LGDPINITIAL? -0.212261 0.083845 -2.531584 0.0133 
LINVGDP? 0.017109 0.128283 0.133369 0.8942 

LPOPGR? -0.195230 0.158003 -1.235610 0.2201 

LH? 0.086881 0.102821 0.844976 0.4006 

LOPEN? 0.025565 0.086246 0.296419 0.7677 
     
     R-squared 0.119769     Mean dependent var 0.185297 

Adjusted R-squared 0.066096     S.D. dependent var 0.457196 

S.E. of regression 0.441828     Akaike info criterion 1.269953 
Sum squared resid 16.00738     Schwarz criterion 1.438863 

Log likelihood -49.87795     Hannan-Quinn criter. 1.338003 

F-statistic 2.231472     Durbin-Watson stat 2.503032 

Prob(F-statistic) 0.058806    
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  .GLS):تقدیر نموذج اآلثار الثابتة بطریقة 6ملحق رقم(
 

Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled Least Squares   
Date: 04/22/12   Time: 19:36   

Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  

Cross-sections included: 11   
Total pool (balanced) observations: 77  

Convergence achieved after 12 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.091788 1.590448 5.087741 0.0000 

LGDPINITIAL? -0.854860 0.199160 -4.292319 0.0001 

LINVGDP? 0.297678 0.192033 1.550141 0.1264 
LPOPGR? -0.890133 0.225296 -3.950952 0.0002 

LH? -0.162249 0.155853 -1.041039 0.3020 

LOPEN? -0.159886 0.142845 -1.119304 0.2675 

AR(1) -0.331106 0.127471 -2.597505 0.0118 
Fixed Effects (Cross)     

_DZA--C -0.061186    

_BHR--C 1.687013    

_EGY--C -0.242604    
_IRN--C 0.137242    

_IRQ--C 0.424893    

_JOR--C 0.321646    

_MOR--C -0.919468    
_SDN--C -1.041676    

_SYR--C -0.092264    

_TUN--C -0.289763    

_TUR--C 0.076166    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.480979     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.342574     S.D. dependent var 0.465481 

S.E. of regression 0.377420     Akaike info criterion 1.081184 
Sum squared resid 8.546772     Schwarz criterion 1.598647 

Log likelihood -24.62557     Hannan-Quinn criter. 1.288165 

F-statistic 3.475146     Durbin-Watson stat 1.951672 

Prob(F-statistic) 0.000228    
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ثار الثابتة مع السماح باختالف معلمة رأس المال ): تقدیر نموذج اآل7ملحق رقم(

 ).LHالبشري(

Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 20:12   
Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 77  
Convergence achieved after 18 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.06027 2.118386 7.109314 0.0000 

LGDPINITIAL? -1.865354 0.280008 -6.661793 0.0000 

LINVGDP? 0.200371 0.147125 1.361909 0.1793 

LPOPGR? -0.904356 0.200702 -4.505972 0.0000 
LOPEN? 0.205744 0.156116 1.317895 0.1935 

_DZA--LH_DZA -0.158122 0.204621 -0.772758 0.4433 

_BHR--LH_BHR -0.909514 0.307173 -2.960922 0.0047 

_EGY--LH_EGY 1.506819 0.372246 4.047917 0.0002 
_IRN--LH_IRN 0.185126 0.244622 0.756785 0.4527 

_IRQ--LH_IRQ -1.110918 0.226278 -4.909531 0.0000 

_JOR--LH_JOR -0.436666 0.219778 -1.986851 0.0524 

_MOR--LH_MOR -0.072402 0.213173 -0.339641 0.7355 
_SDN--LH_SDN 0.592035 0.200979 2.945761 0.0049 

_SYR--LH_SYR 0.186820 0.382424 0.488516 0.6273 

_TUN--LH_TUN 0.365306 0.256376 1.424884 0.1604 

_TUR--LH_TUR 0.679408 0.643694 1.055482 0.2963 
AR(1) -0.386639 0.141327 -2.735775 0.0086 

Fixed Effects (Cross)     

_DZA--C 0.282947    

_BHR--C 4.651961    
_EGY--C -2.706167    

_IRN--C 0.511892    

_IRQ--C 1.731307    

_JOR--C 0.778063    
_MOR--C -1.264767    

_SDN--C -2.089118    

_SYR--C -0.649341    

_TUN--C -1.047927    
_TUR--C -0.198848    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.773948     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.656402     S.D. dependent var 0.465481 
S.E. of regression 0.272852     Akaike info criterion 0.509743 

Sum squared resid 3.722416     Schwarz criterion 1.331597 

Log likelihood 7.374889     Hannan-Quinn criter. 0.838477 

F-statistic 6.584174     Durbin-Watson stat 2.092599 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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  ).LH(): اختبار المتغیرات العاطلة للمتغیرة 8ملحق رقم(

 

Redundant Variables: LH?   
     
     F-statistic 1.014225     Prob. F(1,60) 0.3179 

Log likelihood ratio 1.290710     Prob. Chi-Square(1) 0.2559 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: LY?   

Method: Panel Least Squares   
Date: 04/22/12   Time: 19:36   

Sample: 2002 2008   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 11   
Total pool (balanced) observations: 77  

Convergence achieved after 10 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.966785 1.616908 4.927172 0.0000 

LGDPINITIAL? -0.929604 0.196997 -4.718880 0.0000 

LINVGDP? 0.367659 0.177730 2.068641 0.0428 
LPOPGR? -0.720221 0.158211 -4.552275 0.0000 

LOPEN? -0.119671 0.142654 -0.838889 0.4048 

AR(1) -0.296411 0.130349 -2.273991 0.0265 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.472206     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.342421     S.D. dependent var 0.465481 

S.E. of regression 0.377464     Akaike info criterion 1.071972 

Sum squared resid 8.691244     Schwarz criterion 1.558997 
Log likelihood -25.27093     Hannan-Quinn criter. 1.266778 

F-statistic 3.638359     Durbin-Watson stat 1.975653 

Prob(F-statistic) 0.000167    
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وذج اآلثار الثابتة مع السماح باختالف معلمة ): تقدیر نم9ملحق رقم(

 ).LOPENاالنفتاح(

Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 20:13   
Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  

Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 77  
Convergence achieved after 21 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.055598 2.080664 3.871647 0.0003 

LGDPINITIAL? -0.979327 0.234178 -4.181971 0.0001 

LINVGDP? 0.345759 0.190001 1.819771 0.0748 

LPOPGR? -0.979109 0.239322 -4.091174 0.0002 
LH? -0.222293 0.158751 -1.400259 0.1676 

_DZA--LOPEN_DZA 0.523685 0.731119 0.716279 0.4772 

_BHR--LOPEN_BHR 2.273380 1.942733 1.170197 0.2475 

_EGY--LOPEN_EGY -1.309307 0.685614 -1.909685 0.0619 
_IRN--LOPEN_IRN -0.954192 0.556423 -1.714869 0.0926 

_IRQ--LOPEN_IRQ -0.126421 0.365732 -0.345666 0.7310 

_JOR--LOPEN_JOR -1.423409 1.176684 -1.209678 0.2321 

_MOR--LOPEN_MOR -0.194683 0.519617 -0.374667 0.7095 
_SDN--LOPEN_SDN -0.313635 0.253629 -1.236591 0.2220 

_SYR--LOPEN_SYR 1.192630 0.954262 1.249793 0.2172 

_TUN--LOPEN_TUN 0.833211 2.026100 0.411239 0.6827 

_TUR--LOPEN_TUR 0.113652 0.215564 0.527233 0.6004 
AR(1) -0.424311 0.127083 -3.338861 0.0016 

Fixed Effects (Cross)     

_DZA--C -1.946004    

_BHR--C -9.428909    
_EGY--C 5.548616    

_IRN--C 4.590074    

_IRQ--C 1.420503    

_JOR--C 7.374240    
_MOR--C 0.165202    

_SDN--C 0.433082    

_SYR--C -4.689835    

_TUN--C -3.822181    
_TUR--C 0.355212    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.602565     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.395899     S.D. dependent var 0.465481 
S.E. of regression 0.361790     Akaike info criterion 1.074011 

Sum squared resid 6.544605     Schwarz criterion 1.895865 

Log likelihood -14.34944     Hannan-Quinn criter. 1.402746 

F-statistic 2.915645     Durbin-Watson stat 2.017563 
Prob(F-statistic) 0.000574    
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  ).LOPENغیرة (): اختبار المتغیرات العاطلة للمت10ملحق رقم(

 

Redundant Variables: LOPEN?   
     
     F-statistic 1.053878     Prob. F(1,60) 0.3087 

Log likelihood ratio 1.340736     Prob. Chi-Square(1) 0.2469 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: LY?   

Method: Panel Least Squares   
Date: 04/22/12   Time: 19:37   

Sample: 2002 2008   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 11   
Total pool (balanced) observations: 77  

Convergence achieved after 8 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.091504 1.696141 4.770536 0.0000 

LGDPINITIAL? -0.934353 0.206123 -4.532983 0.0000 

LINVGDP? 0.260335 0.193814 1.343219 0.1842 
LPOPGR? -0.834875 0.230190 -3.626896 0.0006 

LH? -0.123294 0.161621 -0.762855 0.4485 

AR(1) -0.272874 0.132543 -2.058765 0.0438 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.471863     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.341993     S.D. dependent var 0.465481 

S.E. of regression 0.377587     Akaike info criterion 1.072622 

Sum squared resid 8.696892     Schwarz criterion 1.559646 
Log likelihood -25.29594     Hannan-Quinn criter. 1.267427 

F-statistic 3.633354     Durbin-Watson stat 1.952054 

Prob(F-statistic) 0.000170    
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  ).LOPEN) و (LH): تقدیر نموذج اآلثار الثابتة بعد حذف متغیرتي (11ملحق رقم(

 

Dependent Variable: LY?   
Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/22/12   Time: 19:38   

Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  
Cross-sections included: 11   

Total pool (balanced) observations: 77  

Convergence achieved after 7 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.011968 1.698381 4.717416 0.0000 

LGDPINITIAL? -0.980280 0.202522 -4.840364 0.0000 
LINVGDP? 0.322277 0.174006 1.852105 0.0688 

LPOPGR? -0.709989 0.161524 -4.395553 0.0000 

AR(1) -0.253973 0.133694 -1.899663 0.0621 

Fixed Effects (Cross)     
_DZA--C -0.058424    

_BHR--C 1.610727    

_EGY--C -0.269498    

_IRN--C 0.209873    
_IRQ--C 0.354446    

_JOR--C 0.105149    

_MOR--C -0.825526    

_SDN--C -0.944678    
_SYR--C -0.182556    

_TUN--C -0.313169    

_TUR--C 0.313657    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.467009     Mean dependent var 0.162188 

Adjusted R-squared 0.346657     S.D. dependent var 0.465481 

S.E. of regression 0.376247     Akaike info criterion 1.055796 

Sum squared resid 8.776815     Schwarz criterion 1.512381 
Log likelihood -25.64813     Hannan-Quinn criter. 1.238426 

F-statistic 3.880340     Durbin-Watson stat 1.974772 

Prob(F-statistic) 0.000102    
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): تقدیر نموذج اآلثار الثابتة للدول المصدرة للنفط و الدول المستوردة 12ملحق رقم(

  للنفط.

  مصدرة للنفط.نموذج الدول ال

 

Dependent Variable: LY?   

Method: Pooled Least Squares   
Date: 04/19/12   Time: 18:18   

Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  

Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 35  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.30471 3.901984 2.897170 0.0075 

LOG(GDP70?) -1.402264 0.493043 -2.844102 0.0086 

LOG(INVGDP?) 0.510598 0.289298 1.764958 0.0893 
LOG(POPGR?) -0.692385 0.273471 -2.531844 0.0177 

AR(1) -0.274539 0.223673 -1.227413 0.2307 

Fixed Effects (Cross)     

_DZA--C -0.439933    
_BHR--C 1.919643    

_IRN--C 0.010874    

_IRQ--C 0.217724    

_SDN--C -1.708309    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.430690     Mean dependent var 0.038209 

Adjusted R-squared 0.255517     S.D. dependent var 0.575620 

S.E. of regression 0.496665     Akaike info criterion 1.655231 
Sum squared resid 6.413568     Schwarz criterion 2.055177 

Log likelihood -19.96653     Hannan-Quinn criter. 1.793292 

F-statistic 2.458662     Durbin-Watson stat 1.908671 

Prob(F-statistic) 0.039486    
     
     

 

 

 

 

 



166 

 

  نموذج الدول المستوردة للنفط.

 

Dependent Variable: LY?   
Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/19/12   Time: 18:27   

Sample (adjusted): 2002 2008   

Included observations: 7 after adjustments  
Cross-sections included: 6   

Total pool (balanced) observations: 42  

Convergence not achieved after 500 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.711772 2.070244 3.242020 0.0028 

LOG(GDP70?) -0.831523 0.185015 -4.494345 0.0001 
LOG(INVGDP?) 0.272472 0.312633 0.871540 0.3900 

LOG(POPGR?) -0.668617 0.161133 -4.149470 0.0002 

AR(1) -0.107943 0.161872 -0.666838 0.5097 

Fixed Effects (Cross)     
_EGY--C 0.025675    

_JOR--C 0.216278    

_MOR--C -0.527523    

_SYR--C 0.026771    
_TUN--C -0.126703    

_TUR--C 0.385502    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.532796     Mean dependent var 0.265504 

Adjusted R-squared 0.401394     S.D. dependent var 0.320644 

S.E. of regression 0.248081     Akaike info criterion 0.254133 

Sum squared resid 1.969412     Schwarz criterion 0.667864 

Log likelihood 4.663212     Hannan-Quinn criter. 0.405782 
F-statistic 4.054724     Durbin-Watson stat 2.068992 

Prob(F-statistic) 0.001522    
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