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بسم هللا امرمحن امرحمي
﴿ كل امعووا فسريى هللا معومك ورسوهل واملؤمنون ﴾
اىل من بوؽ امرساةل وأأداى ألماهة وهصح ا ألمة اىل هيب امرمحة وهور امؼاملني س يدان محمد
صىل هللا ػويه وسمل
حنمد هللا اذلي كدران ػىل رشب جرػة ماء من هذا امؼمل امواسع اهدي مثرة
هجدي اميت طاملا متنيت اهداهئا اىل من محوتين وهنا ػىل وهن وكاست وثأأملت ألملي اىل
من رغتين بؼطفها وحناهنا وسهرت انويايل من اجًل اىل من أأرضؼتين احلب واحلنان اىل
اول لكمة هطلت هبا شفتاي اىل ينبوع امصرب وامتفاؤل وا ألمل اىل لك من يف اموجود بؼد
هللا ورسوهل أأيم مث أأيم مث أأيم امغامية
اىل من رػاين بنور كوبه وحٌلين حبمكته وكدم يل حناان وكوبه وسلاين ورابين وأأدبين وامحل امسه
بلك افتخار اىل من ثؼب من اجًل أأن يوفر يل امسؼادة وفتح أأمايم أأبواب امتفوق واههنوض وكرس
كيود امظالم وحصد ا ألشواك غن دريب هميهد يل طريق امؼمل اىل املوب امكبري أأيب
واىل من اكهوا يل غوان وساػدوين يف مشواري ادلرايس اخويت ولك ػائويت
اىل اذلين أأحببهتم بلك صدق ووفاء وأأحبوين وشاركوين يف أأحىل اذلكرايت
اىل من منحوين ينبوع امؼمل واملؼرفة أأساثذيت امكرام
اىل صديلايت صفية ،صربينة ،رثيبة ،حنان
أأهدي هذا امؼمل راجية من هللا غز وجل اجلزاء ا ألوفر أأن يتلبل هجدي بلبول حسن
املؼامةل وجيؼهل خامصا موهجه امكرمي
اهدي اىل لك من مل يذكرمه كومي ومل ينسامه كويب
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بفضلُثوجهيهُامفعالُاذليُماُفاءُميطرُهباُفسقتُثرىُهذاُامعملُفهلُ ُ
أصدقُامعرفانُوُامشكر ُ
كامُهتقدمُبمشكرُاإىلُلكُأساثذةُقسمُامعلومُالاقتصاديةُ
وإاىلُلكُمنُسامهُمنُبعيدُأوُ ُ
قريبُلإمتامُهذاُامعمل

ف
لة

فهرس المحتويات
الصفحة
تشكرات
إهداء
مقدمة

أ
الفصل األول 7االطار النظري والفكري لمنمو االقتصادي

تمهيد

3
المبحث االول 7ماهية النمو االقتصادي

4

_1تعريف النمو االقتصادي

4

_2عناصر النمو االقتصادي وخصائصه

6

_3استراتيجيات النمو االقتصادي وطرق قياسه

11

المبحث الثاني 7نظريات النمو االقتصادي

11

_1نظرية النمو الكالسيكية والكالسيكية الجديدة

11

_2نظرية النمو الكينزية

15

_3نظرية النمو الكينزية الجديدة

11

المبحث الثالث 7العوامل المؤثرة عمى النمو االقتصادي والتحديات والمحددات والمعوقات

11

_1العوامل المؤثرة عمى النمو االقتصادي

11

_2تحديات المنو االقتصادي

12

_3محددات النمو االقتصادي ومعوقاته

13

خالصة الفصل

11
الفصل الثاني 7دراسة تحميمية لممحددات الحديثة النمو االقتصادي

تمهيد

11
المبحث االول 7االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي

11

_1النظريات المفسرة لمتجارة الخارجية

11

_2التجارة الخارجية والتنمية الحاجة الى التجارة الخارجية

13

_3اثر االنفتاح التجاري عمى النمو االقتصادي

14

المبحث الثاني 7االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي

14

_1مفهوم االستثمار االجنبي المباشر

14

_2النظريات المفسرة لالستثمار االجنبي المباشر

11

_3اثر االستثمار االجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي

13

المبحث الثالث 7الرأسمال البشري والنمو االقتصادي

16

_1تعريف الرأسمال البشري

16

_2بعض اآلراء عن اهمية الرأسمال البشري ونماذجه

16

_3اثر الرأسمال البشري عمى النمو االقتصادي

21

خالصة الفصل

22

الفصل الثالث 7دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات
24

تمهيد
المبحث االول 7النمو االقتصادي في الجزائر

25

_1خصائص النمو االقتصادي في الجزائر

25

-2توزيع النمو االقتصادي في الجزائر

34

_3التحديات الكبرى

31
المبحث الثاني 7سياسات تحقيق التنمية في الجزائر

31

_1اعتمادات االقتصاد الجزائري

31

_2دور التعديالت والتشريعات في بناء التنمية في الجزائر

32

_3دور االتفاقيات الدولية في بناء التنمية في الجزائر

32

المبحث الثالث 7دراسة قياسية ألثر المحددات الحديثة عمى النمو االقتصادي في الجزائر

36

_1التعريف بالمتغيرات

36

_2التشخيص االقتصادي واالحصائي لمنموذج

44

_3االختبارات المعنوية الكمية

41

خالصة الفصل

42

خاتمة عامة
قائمة المراجع
المالحق

فهرس الجداول
الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

01

يوضح نسبة مساهمة التعميم في المعدل السنوي لنمو الناتج الوطني.
تطور الناتج الداخمي الخام بين سنة 2004-1994

21
26

41

مكانة النفط في هيكل االقتصاد الجزائري ()2005-2001

31

41

نتائج اختبار ستيودنت لمنموذج الخطي

41

41

فهرس األشكال
الرقم
41
41

عنوان الشكل
دورة حياة المنتج الدولي
آثار االستثمار األجنبي عمى النمو االقتصادي

الصفحة
11
15

مقدمة عامة

مقدمة عامة
مقدمة عامة:
يعتبر موضوع النمو االقتصادي موضوعا ميما وأخذ حي از كبي ار سواء عمى مستوى
التنظير االقتصادي والبحوث العممية ،وعمى مستوى الييئات والمؤسسات والييئات الدولية
واإلقميمية ،وتأتي ىذه األىمية من الجوانب الميمة التي يغطييا ويعني بيا كل من التنمية
والنمو االقتصادي.
يرتبط النمو االقتصادي بالتنمية وىو مؤش ار ىاما انتيجتو كافة دول العالم في معرفة
درجة تقدميا أو تأخرىا ،إذ يعبر النمو االقتصادي عن التغير النسبي في الناتج اإلجمالي،
فيو يعكس حجم السمع والخدمات التي يوجدىا اقتصاد معين.
وبالحديث عن أىمية النمو االقتصادي سنسمط الضوء عمى أىم ما يحويو النمو
االقتصادي من موضوعات والتي أصبحت ىاجسا مشتركا بين دول العالم حيث يدرس كيفية
الوصول إلى تحقيق معدالت نمو إيجابية وىذا عمى مر العصور حيث اىتم بالنمو عديد
المفكرين االقتصاديين والسياسيين وغيرىم ووضعوا عدة نظريات اقتصادية في مقدمتيا
نظري ات المفكرين الكالسيكيين والكالسيكيين الجدد (النيوكالسيك) والذين تكمموا في األساس
وركزوا عمى تحميل رأس المال والتقدم التقني في تحفيز معدالت النمو االقتصادي بما أسموىا
بنظرية النمو التمقائي باإلضافة إلى مساىمة المفكرين الكنزيين كذلك والكنزيين الجدد الذي
أعطوا أىمية كبيرة لعامل رأس المال في تنشيط النمو ودفع عجمتو إلى التقدم ومن بين
العوامل التقميدية السابقة (نظرية ىارود ودومار) ،أما الفئة الثانية فيي النظريات الحديثة
المعتمدة عمى تفسير النمو االقتصادي باالعتماد عمى العوامل الذاتية والتحميل في األجل
الطويل.
ويي دف دعم وتحفيز النمو االقتصادي عن طريق العوامل الحديثة المتمثمة في درجة
االنفتاح التجاري من حيث الصادرات والواردات ومستويات تدفق االستثمار األجنبي المباشر،
وكذا الرأسمال البشري من خالل التعميم والبحث والتطوير ورفع الكفاءات واكتشافات الخبرات
وغيرىا من العوامل األخرى التي من شأنيا أن تدفع معدالت النمو إلى ذروتيا كميا وجزئيا.
وتعتبر الجزائر نموذجا من نماذج الدول النامية ذات المكانة السياسية واالقتصادية
عمى الصعيد العربي التي حاولت أن تواكب الدول المتقدمة في موكبيا المتجو نحو دفع

أ

مقدمة عامة
عجمة النمو االقتصادي باعتماد أحدث السبل وانتياج مختمف الوسائل باستخدام الدراسات
الراىنة والمعاصرة.
أهمية البحث:
تظير أىمية البحث في عدة جوانب منيا:
 -1أىمية الموضوع فالنمو االقتصادي أصبح مصطمحا تبمورت تفعيالتو عبر العالم
بل وتجسدت عبر أرض الواقع وتبين أنو الركيزة األساسية التي يستند إلييا
اقتصاد أي بمد بل وفي كل المجاالت.
 -2االىتمام بالنمو االقتصادي أصبح واسع النطاق اكتشفتو عدة نظريات منذ عصور
مضت وصول إلى اليوم حيث أصبحت المصدرات الحديثة والعوامل المعاصرة
تمعب الدور المحوري في تدعيمو ورفع معدالتو.
 -3الفترة الخاصة التي تمر بيا الجزائر عمى وجو الخصوص واالقتصاديات العربية
عموما ومدى إمكانية تفعيل المحددات الحديثة لمنمو االقتصادي.
أهداف البحث:
ييدف إلى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا:
 -1إبراز انعكاسات البيئة االقتصادية الجديدة عمى الفكر التنموي وظيور العوامل الغير
تقميدية لمنمو االقتصادي مع تحديد اإلطار النظري لممحددات الحديثة لمنمو
االقتصادي.
 -2معرفة واقع المحددات الحديثة في الدول العربية وتحديدا الجزائر واكتشاف اآلليات
التي انتيجتيا بيدف تحفيز النمو وفق الرؤية الحديثة.
 -3تقييم سبل تفعيل معدالت النمو في الجزائر في ظل المحددات الحديثة لو.

ب

مقدمة عامة
إشكالية البحث:
انطالقا مما سبق سنحاول في بحثنا ىذا اإلجابة عمى اإلشكالية اآلتية:
ما واقع المحددات الحديثة لمنمو االقتصادي في الجزائر؟ وما مدى ارتباط النمو
االقتصادي بالمحددات الحديثة لو؟ وما ىي السياسات المنتيجة من طرف الدولة لممساعدة
عمى تحسين وضعية النمو االقتصادي؟
فرضيات البحث:
من أجل اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة يجب وضع مجموعة من الفرضيات وىي:
 -1ىناك اتجاه إصالحي وسياسات ىيكمة في الجزائر قصد االستفادة من المستجدات
الحاصمة في الفكر التنموي الحديث.
 -2ىناك عالقة بين النمو االقتصادي والمحددات الحديثة لو معنويا.
 -3ىناك أثر كمي وقياسي بين النمو والمحددات الحديثة لو.
حدود البحث:
اكتفى البحث يتناول اإلطار النظري والفكري لمنمو االقتصادي وكذا التطرق إلى
دراسة تحميمية لممحددات الحديثة لمنمو االقتصادي والمتمثمة في االنفتاح التجاري واالستثمار
األجنبي المباشر وكذا الرأسمال البشري ،أما الحدود الزمنية فقد كانت فترة البحث (-1991
 )2112باعتبارىا فترة ذات خصوصية من عدة جوانب أىميا ظيور مناىج وسياسات جديدة
أدت إلى ظيور مصادر جديدة لمنمو االقتصادي يمكن استثمارىا واستغالليا بدل االعتماد
عمى قطاع المحروقات.
منهج البحث:
سوف نعتمد عمى المنيج التحميل والتاريخي قصد اإلجابة عمى إشكالية البحث
واختيار الفرضيات ،فالجوانب النظرية لمنمو االقتصادي ومحدداتو الحديثة ،وكذا ىيكمة
االقتصاد الجزائري والسياسات المتبعة اعتمدنا فييا بعض المراجع المكتبية والتقارير
اإلحصائية.
أما الجانب القياسي استخدمنا فيو بعض األساليب اإلحصائية والكمية.

ج

مقدمة عامة
الدراسات السابقة:
من أشير الدراسة ىي دراسة ( )1991 Robert Barroوىي عبارة عن دراسة
عالمية منشورة في مجمة اقتصادية قام فييا  Barroبالبحث في محددات النمو االقتصادي
عن طريق أساليب قياسية.
محتويات البحث:
لقد تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول أساسية :الفصل األول كان بعنوان اإلطار
النظري والفكري لمنمو االقتصادي تطرقنا فيو إلى ماىية النمو االقتصادي ،إستراتيجياتو وكذا
نظرياتو.
أما الفصل الثاني :جاء تحت عنوان :دراسة تحميمية لممحددات الحديثة لمنمو
االقتصادي حيث استعرضا فيو مختمف المحددات الحديثة ،من انفتاح تجاري ورأسمالي
بشري واستثمار مباشر وأوضحنا أثرىا المعنوي عمى النمو االقتصادي.
أما الفصل الثالث :فقد كان عنوانو دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج
قطاع المحروقات ،كان ىدفنا في ىذا الفصل دراسة أثر كل من المحددات وىي االنفتاح
التجاري االستثمار األجنبي المباشر وكذا رأس المال البشري عمى النمو االقتصادي
اقتصاديا ،إحصائيا وقياسيا.

د

امفصل ا ألول
الإطار امنظري وامفكري نلمنو الاقتصادي

الفصل األول

اإلطار النظري والفكري للنمو االقتصادي

تمهيد:
يعد النمو االقتصادي من أىم الموضوعات التي تناوليا االقتصاديون خالل منتصف
القرن الماضي واعتبروا أن النمو االقتصادي وىو عممية تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي
معقدة .إذ نجده يؤمر إلى تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية لممجتمع وذلك عبر
خطوات وبرامج مدروسة مسبقا حيث نتعرض في ىذا الفصل لمتعرف عمى ماىية النمو
االقتصادي ونظرياتو والعوامل المؤثرة فيو.

6

اإلطار النظري والفكري للنمو االقتصادي

الفصل األول
المبحث األول :ماهية النمو االقتصادي

يعتبر مفيوم النمو االقتصادي من المفاىيم الشائعة بكثرة في الساحة االقتصادية
الدولية كما يعتبر تحقيق النمو مطمح ومطمع الكثير من الدول باألخص الدول العالم الثالث
والتي مازالت تعاني ويالت التخمف في جميع ميادينيا باألخص الميدان االقتصادي حيث
نتناول في ىذا المبحث ماىية النمو االقتصادي.
-1تعريف النمو االقتصادي:
 1-1تعريف النمو االقتصادي:
تعددت تعاريف النمو االقتصادي بحيث يعرف النمو االقتصادي عمى أنو زيادة في
إجمالي الناتج المحمي .أو إجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد
من الدخل الحقيقي وىذا المفيوم يعني ما يمي:
أن النمو االقتصادي ال يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحمي بل البد وأن يترتبعميو زيادة في دخل الفرد الحقيقي بمعنى أن معدل نمو الدخل الكمي يفوت معدل النمو
السكاني وكثي ار ما يزيد إجمالي الناتج المحمي في بمد ما ويزيد عدد السكان بمعدل أعمى
وبالتالي ال تكون ىناك زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي بالرغم من زيادة الناتج المحمي

1

ومما سبق يمكن القول أن:
معدل النمو االقتصادي =معدل النمو الدخل القومي-معدل النمو السكاني.
 إن النمو االقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي فالدخلالنقدي يشير إلى عدد الوحدات النقدية التي يتسمميا الفرد خالل فترة زمنية معينة عادة ما
تكون سنة وذلك مقابل الخدمات اإلنتاجية التي يقدميا ،أما الدخل الحقيقي الذي يساوي
نسبة الدخل النقدي إلى المستوى العام لألسعار فيو يشير لكمية السمع والخدمات التي
يحصل عمييا الفرد من إنفاق دخمو النقدي خالل فترة زمنية معينة فإذا زاد الدخل النقدي
:1محمد عبد العزيز عجمية ،إيمان عطية ناصف :التنمية االقتصادية ،دراسات نظرية وتطبيقية قسم االقتصاد ،كمية
التجارة باإلسكندرية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.51
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بنسبة معينة وزاد المستوى العام لألسعار بنفس النسبة فان الدخل الحقيقي سوف يظل ثابتا
وال يحدث ىناك تحسن في مستوى معيشة الفرد ،واذا زاد الدخل النقدي بمعدل أقل من
معدل الزيادة في األسعار فان الدخل الحقيقي لمفرد سوف ينخفض ويتدىور مستوى معيشتو.
ومن ثم لن يحدث ىناك نمو اقتصادي إال إذا كان معدل الزيادة في الدخل النقدي أكبر من
معدل التضخم.

1

ومما سبق يمكن القول أن:
معدل النمو االقتصادي الحقيقي =معدل الزيادة في الدخل الفردي –معدل التضخم.
 إن النمو االقتصادي ظاىرة مستمرة وليست ظاىرة مؤقتة ،فقد تقدم دولة غنية إعانة لدولةفقيرة تزيد من مستوى الدخل الحقيقي لمدة معينة ولكن ال تعتبر ىذه الزيادة المؤقتة نموا
اقتصاديا.
ىكذا فانو البد لالقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع
ومتزايد لمناس ،أي ما يكفل ليم الحصول عمى المزيد من السمع والخدمات ،وأن تكون
نوعيتيا أفضل فكمما تسارع نمو اقتصاد بمد ما تحسنت مستويات المعيشة فيو وارتفعت،
ولتحقيق النمو فان اقتصاد دولة معينة البد أن يزيد من مواردىا اإلنتاجية المتمثمة فيما يمي:
 الموارد الطبيعية :يعرف االقتصاديون الموارد الطبيعية بأنيا تشمل األرض والمواد الخاممثل :المعادن والمياه وضوء الشمس.
رأس المال :ويضم المصانع واألدوات والمعدات.اليد العاممة :تعني كل الناس الذين يبحثون عن عمل أو يعممون كما تعني مستوياتيمالتعميمية وخبراتيم العممية.
-التقنية :وتشير إلى البحث العممي والبحث في مجال األعمال والمخترعات

2

 : 1عبد القادر محمد عبد القادر عطية :اتجاىات حديثة في التنمية ،الدار الجامعية باإلسكندرية ،اإلسكندرية،2000 ،
ص12.13 .

 :2عثمان أبو حرب :االقتصاد الدولي ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمنشر ،األردن ،2008 ،ص.34
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كما يعرف بأنو الزيادة في كمية السمع والخدمات التي ينتجيا اقتصاد معين ،وىذه
السمع يتم إنتاجيا باستخدام عناصر اإلنتاج الرئيسية وىي األرض ،العمل ،رأس المال،
والتنظيم ،وكما يعرف كذلك بأنو تغير ايجابي في مستوى إنتاج السمع والخدمات بدولة ما
في فترة معينة من الزمن ،أي زيادة الدخل لدولة معينة ويضيف بعض الكتاب إلى ىذا
التعريف شرط استمرار ىذه الزيادة لفترة طويمة من الزمن ،وذلك لمتمييز بين النمو والتوسيع
االقتصادي الذي يتم لفترة قصيرة نسبيا.

1

 -2عناصر النمو االقتصادي و خصائصه:
 1-2عناصر النمو االقتصادي  :تتمثل في ثالث عناصر أساسية ىي:
 العنصر األول :تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد في الدخل الوطني حيث يقاسعن طريق الدخل الوطني ،عدد السكان ،ولذلك يتطمب حدوث زيادة في متوسط نصيب
الفرد من الدخل الوطني ،أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل
الزيادة في عدد السكان .
 العنصر الثاني :تحقيق زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ،أيمقدرة ألفراد عمى شراء سمع وخدمات مختمفة ،لذلك فان تحقيق زيادة في متوسط نصيب
الفرد من الدخل الوطني الحقيقي يتطمب أن يكون معدل الزيادة فيو أكبر من معدل
الزيادة في مستوى العام لألسعار (التضخم).
ويمكن قياس معدل النمو االقتصادي في دولة ما عن طريق المعادلة التالي:
معدل النمو االقتصادي=معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني-معدل
الزيادة في مستوى العام لألسعار (معدل التضخم).
 العنصر الثالث :تحقيق زيادة مستمرة ومستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخلالحقيقي والزياد ة المستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تتطمب أن تكون

 :1سيد محمود ولد سيدي محمد :المشاكل الييكمية لمتنمية ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،1995 ،ص.90
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ىذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط االقتصادي ،أي أنيا ال تحدث
بسبب الظروف الطارئة ،قد تكون بسبب حصول الدولة عمى إعانة من الخارج لفترة
معينة أو ارتفاع مفاجئ ألسعار السمع المصدرة إلى الخارج بسبب ظروف طارئة ال تمبث
أن تزول مثل حالة ارتفاع أسعار النفط عام  ،1973حيث أدت إلى زيادة كبيرة في
متوسط من الدخل الحقيقي في الدول المصدرة لمنفط ،ولكنيا اختفت مع انخفاض أسعار
النفط في الثمانينات وىذا ما يعرف بالنمو العابر ،ومن ناحية فيذه الزيادة ال بد أن
تكون مستقرة أي ال تتعرض لمتقمب الشديد في معدليا من فترة إلى أخرى.

1

 2-2خصائص النمو االقتصادي :تتمثل فيما يمي:
 .1النمو االقتصادي ال ييتم بتوزيع عائد النمو االقتصادي أي ال ييتم بمن يستفيد من
ثمار النمو االقتصادي.
النمو االقتصادي يحدث تمقائيا ولذلك ال يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة .
 .2التنمية االقتصادية أوسع وأكثر شمولية من النمو االقتصادي.
 .3النمو االقتصادي ذو طبيعة تراكمية فمو أن دولة ما تنمو بمعدل أسرع من غيرىا،
فان الفجوة بين المستويات في كل منيا تتسع طرديا .
 .4يؤدي ا لنمو االقتصادي إلى رفع مستويات المعيشة عمى المدى الطويل ،ويتناول
كذلك سياسات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بصورة أكثر يس ار وسيولة.
 .5النمو االقتصادي يؤدي إلى خمق الكثير من فرص االستثمار .
 .6يمعب النمو االقتصادي دو ار ذو أىمية خاصة في األمن الوطني.

2

 :1إسماعيل شعباني :مقدمة في اقتصاد التنمية ،دار ىومة ،الجزائر ،2000 ،ص ،61ص.63

 :2محمد بمقاسم بيمول ،حسن بيمول :االستثمار واشكالية التوازن الجيوي ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر.1998 ،ص.85
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 -3استراتيجيات النمو االقتصادي و طرق قياسه:
 1-3استراتيجيات النمو االقتصادي  :تتمثل استراتيجيات (نظريات) النمو
االقتصادي فيما يمي:
أ -نظرية النمو المتوازن:
يفسر معنى النمو المتوازن بأوجو مختمفة ،فالنمو يعني عند البعض االستثمار في
قطاع راكد من أجل دفعو إلى جانب القطاعات األخرى  .وعند البعض اآلخر االستثمار
الواسع والمتزامن في جميع القطاعات والصناعات ،فيما يعني عند آخرون التنمية المتوازنة
ما بين الصناعات التحويمية والزراعية1.وبالتالي فان مفيوم التنمية المتوازنة تقتضي التنسيق
في التنمية بين مختمف القطاعات في االقتصاد الوطني حتى تنمو ىذه القطاعات معا .
ويعتبر "روزنشتين رودان "أول من عالج نظرية النمو المتوازن في مقالتو سنة
.1943عن التصنيع في أوروبا الشرقية لكن دون استخدام ىذا المصطمح وقال أن خمق
قطاع صناعي متكامل في ىذه الدول يجب أن يتم مثل كتمة واحدة وعندما يتم التخطيط
لمجموعة من الصناعات في آن واحد وفقا لناتجيا الحدي االجتماعي فان معدل نمو
االقتصاد الوطني يكون أكبر من الحاالت األخرى ،وذلك يعود إال أن المنظم الفردي ييتم
بالناتج الحدي الخاص فقط .كمثالو عن مصنع األحذية الذي يشغل عمال كانوا في حالة
بطالة ،فان ىذا المصنع يستمر في اإلنتاج إذا انفق العمال أجورىم في شراء األحذية،
وىذا غير ممكن وبالتالي كان لزاما إقامة عدد من الصناعات االستيالكية في نفس المنطقة
وذلك ما يقمل من مخاطر تراكم

يضمن توفير طمب متبادل عمى مختمف المنتجات،

المخزون ويزيد في نجاح عممية تصنيع ،وفق ىذه النظرية فان برنامج التنمية يجب أن
يحقق نمو متوازن لجميع القطاعات االقتصادية ،بغرض تحقيق توازن مناسب بين الصناعة
والزراعة وبين اإلنتاج لمسوق المحمية واإلنتاج لمتصدير.

2

 :1محمد البنا :تنمية التخطيط االقتصادي ،مكتبة زىراء الشرق القاىرة ،1996 ،ص.104
 :2محمد البنا :مرجع نفسو  ،ص.109 ،106
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ب -نظرية النمو الغير متوازن:
يعتبر ىرشمان من المؤيدين لفكرة النمو الغير متوازن ،وذلك نظ ار الن النمو المتوازن
يتطمب استثمارات وواسعة ال طاقة لمدول النامية عمييا ،وذلك ألنيا صالحة لمعالجة مشاكل
الدول المتقدمة فقط ،حيث تنطوي فكرة النمو الغير متوازن عمى أن االستثمارات تخصص
لقطاعات معينة ،بدل من توزيعيا عمى جميع قطاعات االقتصاد الوطني وبالتالي فانو يتم
توجيو رأس المال المتاح إلى قطاعات محدودة ،حتى تساير القطاعات األخرى.
وفقا ليذه النظرية فان اختيار صناعات إستراتيجية في بعض القطاعات تؤدي إلى
خمق استثمار جديد ،حيث يسري النمو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة ،ويرى
ىرشمان التنمية عمى أنيا سمسمة من االختالالت التي تستمر ويتم المحافظة عمييا وىذه
االختالالت تخمق المزيد من الحوافز عمى االستثمارات الجديدة والتي بدورىا تخمق التوازن
جديد ،ىذا يعني وجود استثمارات رائدة تنتج عنيا وفرات خارجية ىذه الوفرات تحفز عمى
نجاح االستثمارات جديدة أو كما يسمييا سمسمة االستثمارات المقاربة.
وبالتالي فان ىدف السياسات اإلنمائية متمثل في:
 تشجيع االستثمارات التي تخمق المزيد من الوفرات الخارجية . الحد من المشروعات التي تستخدم الوفرات الخارجية.وأحسن وسيمة لتحقيق النمو ىي عن طريق خمق اختالل متعمد لالقتصاد طبقا
إلستراتيجية مرسومة .يتم وفقيا القيام بدفعة كبيرة في عدد من الصناعات والقطاعات
اإلستراتيجية وتكون بدورىا محفزة لقطاعات وصناعات أخرى ،وتتميز االستثمارات
اإلست ارتيجية بتحقيقيا وفرات خارجية أكبر من ربحية المحققة منيا ،حيث دعم قولو بأن نمو
الدول المتقدمة لم يكن في البداية نموا متوازنا بل كان نموا غير متوازن.1

 :1محمد البنا ،تنمية التخطيط االفتصادي  ،مرجع سابق ،ص.112
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 2-3قياس النمو االقتصادي:

يقتضي النمو االقتصادي الزيادة في الناتج الحقيقي وفي متوسط دخل الفرد،
وبالتالي فان قياس ىذا النمو يتم من خالل قياس نمو الناتج ونمو نصيب الفرد من الدخل
(الدخل الفردي).
الناتج الوطني:ىو مقياس لحصيمة النشاط اإلنتاجي وحساب معدل نموه ىو ما يصطمح عميو بمعدل
النمو ،ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في البمد وتقييمو بعممة ذلك
البمد ،ثم مقارنتو بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل النمو المحقق  .غير أن ىذه الطريقة
تعد نقدية وال تأخذ باالعتبار أثر التضخم لذلك يجب استبعاد أثر التضخم لمعرفة معدل
النمو بالقيم الحقيقية.

1

الدخل الفردي:يقيس مؤشر الدخل افردي تطور المستوى المعيشي لألفراد في بمد مقارنتو مع البمدان
األخرى ويفيدنا كذلك في تحديد العالقة بين نمو الناتج ونمو عدد السكان ،حيث يقيس النمو
الذي يحققو كل فرد من حيث زيادة ما ينفقو.

2

كما أيضا يمكن قياس النمو م ن خالل قياس القدرة الشرائية لدوالر الواحد في بمد ما
ومقارنتيا بالفترة الشرائية لنفس الدوالر ببقية الدول ومن ثم ترتيب الدول األكثر نموا وفق
أكبر قدرة شرائية.

3

وفي األخير يمكن االستنتاج بأن النمو االقتصادي ال يحدث بين عشية وأخرى وانما
عبر فترة من الزمن وحتى يكون ىناك نمو البد من توفر جممة من العناصر وخصائص
والقياسات.
 : 1سعيد عبد الحكيم :الناتج الوطني والنمو االقتصادي دراسة قياسية لنمو حالة الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر،
 ،2001ص.28

 : 2عمى العمري :دراسة تأثير التطورات أسعار النفط الخام عمى النمو االقتصادي ،دراسة حالة الجزائر-1970( ،

 ،)2006مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،جامعة الجزائر ،2008-2007 ،ص.46

 : 3سعيد عبد الحكيم :الناتج الوطني والنمو االقتصادي دراسة قياسية لنمو حالة الجزائر ،مرجع سابق ،ص .28
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المبحث الثاني :نظريات النمو االقتصادي.

نتحدث في ىذا المبحث عمى بعض أىم النظريات االقتصادية التي تناولت في
محتواىا النمو االقتصادي حيث نرى أن لكل مدرسة وجية نظر خاصة بيا وفي ىذا الصدد
ذكرنا بعضيا عمى سبيل المثال ال عمى سبيل الحصر وأىم ىذه النظريات ىي نظرية
التقميدية وحديثة باإلضافة النظرية المعاصرة.
 -1نظرية النمو الكالسيكية والكالسيكية المحدثة :
 1-1نظرية النمو الكالسيكية (تقميدية)The classical theory of economic :
Growth
كان االقتصاديون التقميديون :آدم سميث وروبرت مالتوس وريكاردو وجون ستيوارت
ميل وآخرون جد شغوفين بالنمو االقتصادي ،واعتقدوا أن النمو االقتصادي سيتوقف في
النياية وسيدخل االقتصاد حالة من الركود ،وفي ىذه الحالة سوف يكون النمو السكاني صف ار
ويكون االستثمار لإلحالل فقط،

أما األجور الحقيقية فسوف تكون ثابتة وعند مستوى

منخفض جدا وقد نبين النظرية الكالسيكية عمى نظرية السكان التي تقترن باسم روبرت
مالتوس.
وفي صورة مبسطة افترض مالتوس أن النمو السكاني يتزايد وفق متتالية ىندسية (،1
 )...16 ،8 ،3 ،2ومن ناحية أخرى يتزايد إنتاج الغذاء طبقا بمتتالية حسابية فقط (،2 ،1
 )... 5 ،4 ،3وكنتيجة لذلك فان ثمة صعوبات سوف تظير في الفترة الطويل عندما يسبق
النمو السكاني عرض الغذاء .وعند ىذه النقطة يتزايد معدل الوفيات بسبب المجاعة وسوء
لمتغذية.
والفترة القصيرة افترض االقتصاديون التقميديون حدوث نمو اقتصادي وارتفاع األرباح وحدوث
التراكم الرأس مالي ،إذا حالما يزيد رصيد رأس المال فانو من المفترض أن تزداد األجور
الحقيقية فوق الحد األدنى لمستوى الكفاف ،مما يحث السكان عمى النمو .
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وقد أكد االقتصاديون التقميديون عمى أىمية األرض كعنصر من عناصر اإلنتاج،
وركزوا عمى قانون تناقص الغمة ،وقد اعتبروا أن األرض –أساسا -عنصر إنتاج غير قابل
لمزيادة.

1

ولذلك حالما يزداد السكان ،ويتراكم رأس المال يسود تناقص الغمة ،ومن ثم فان
األجور الحقيقية واألرباح سوف تنخفض حتى يكون االستثمار من اجل اإلحالل فقط مربحا.
وقد سمم االقتصاديون التقميديون بان التقدم التكنولوجي قد يؤجل حالة الركود ،ولكن ليس
إلى مال نياية  .ولذلك كان تكين التقميديين بما سوف يحدث متشائما  .وىكذا أطمق الناس
في القرن التاسع عشر عمى االقتصاد اسم العمم الكتيب  dismal Scienceأما
االقتصاديون الذين جاءوا فيما بعد فقد كانوا اقل تشاؤما  .وقد تعرضت النظرية المالتوسية
في السكان النتقاد واسع ورفض كبيرين .وقد قمل االقتصاديون المتأخرون أيضا من دور
األرض كعامل من عوامل اإلنتاج ،وعمى سبيل المثال فانو في النموذج التقميدي الجديد فان
األرض ال تدخل في دالة اإلنتاج باعتبارىا عنصرا ،وأكد االقتصاديون المتأخرون أيضا عن
إمكانية،

وحتى احتمال أن يعمل التقدم التكنولوجي عمى تعطيل سريان قانون الغمة

المتناقصة.
وأكثر من ىذا فانو حتى لو دخل االقتصاد مرحمة الركود ،فان األجور الحقيقية في
غير حاجة إلى أن تكون عند مستوى الكفاف الالزم لمحفاظ عمى الحياة  .وقد سمم مالتس
نفسو بان مستوى الكفاف قد يحدد مرحميا ،مما يعني أن معدالت المواليد قد تنخفض قبل أن
تنخفض األجور الحقيقية إلى مستوى الكفاف الحياتي  .كما أن األجور الحقيقية في مرحمة
الركود قد تكون فوق الحد األدنى الالزم لممعيشة.

2

 :1مايكل أبدجمان :االقتصاد الكمي النظرية والسياسة ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،1999 ،
ص.456

 :2مايكل ابد جمان :االقتصاد الكمي النظرية والسياسية ،مرجع سابق ص 457 ،456
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 2-1النظرية الكالسيكية المحدثة )(Neoclassical theory
في الثمث األخير من القرن التاسع عشر ( )1870تغير الموضوع المركزي لالقتصاد من
نمو الثروة في األمد الطويل إلى دور التغير الحدي في التوزيع الكفء لمموارد  .وأصبح
مفيوم المنفعة الحدية ىو المفيوم الرئيس لالقتصاد الكالسيكي المحدث والذي طوره كل من
) (jevons) (Mengerو) (Wabasوقد عرفت ىذه األفكار بالمدرسة الحدية
) (Marginalist Schoolوقد ركز ىؤالء االقتصاديون عمى دور الطمب المستند إلى
المنفعة الحدية في تحديد قيمة السمع بدال من دور العرض المستند إلى نفقة اإلنتاج  .كما
زعم االقتصاديون الكالسيكيون  .ثم جاء بعد ذلك ) (Alfred Marshallوالذي جمع كال من
جانب الطمب وجانب العرض لتحديد التوازن والقيمة ،كما أضاف إلى أفكار ىذه المدرسة
العديد من األفكار الميمة األخرى لتتحول بعدىا إلى ما عرف بالنظرية الكالسيكية المحدثة.
حيث قدم )(Marshallأسموب التوازن الجزئي كأداة لمتحميل االقتصادي ،وكذلك استخدم
فكرة التوازن في حالتي المنافسة التامة واالحتكار ،وكذلك فكرة توزيع الدخل القومي بين
األجور والربع واألرباح والفائدة ،إضافة إلى إدخال عنصر الزمن في التحميل االقتصادي
وفكرة الوفورات الخارجية .وكان لالكتشافات في الفنون اإلنتاجية والموارد الطبيعية في القرن
التاسع عشر أثر كبير في الفكر االقتصادي والذي ظيرت مالمحو بما يأتي:
تحقق معدل نمو مرتفع.
 تحقق إمكانات لمنمو المستمر باستخدام الفن اإلنتاجي المتقدم. ارتفاع األجور فوق مستوى الكفاف. استمرار ارتفاع معدالت األرباح. إن الربع لم يمثل حصة متزايدة من الدخل القومي. -تضاؤل فرص الركود االقتصادي.
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إن معظم ىذه الحقائق تتعارض مع ما توقعتو المدرسة الكالسيكية ،لذلك بدأت تظير
األفكار الكالسيكية المحدثة والتي تؤكد عمى:
 االرتباط التقميدي بين توزيع الدخل وحجم االدخار في االقتصاد أخذ يتالشى . أن حجم السكان ال يتغير مع التغير في الدخل الفردي. إن التقدم التكنولوجي يزيد من مستوى تكوين رأس المال. إن حجم السكان وحجم رأس المال ومستوى الفن اإلنتاجي ،والتي تؤثر في معدلالنمو ،تتحدد بواسطة قوى ينظر ليا أنيا خارج مجال عمم االقتصاد.
 التركيز عمى مشكالت األجل القصير عمى عكس النظرية الكالسيكية التي تركز عمىاألجل الطويل.
 واستنادا إلى ما سبق فان نمط التنمية ىو الذي يتحقق من خالل توزيع أكثر كفاءةلموارد معينة وتبرز عممية تكوين رأس المال في النظرية الكالسيكية المحدثة كأحد أىم
ما جاءت بو ىذه النظرية من حيث عالقة ذلك بالنمو االقتصادي ،حيث تم افتراض
إمكانية اإلحالل بين رأس المال والعمل ،وىذا يعني إمكانية تكوين رأس المال من أن
تكون ىناك ضرورة لزيادة العمل ،وبذلك تحررت نظرية تكوين رأس المال من نظرية
السكان  .وترى ىذه النظرية أن تكوين رأس المال يعتمد عمى االدخار ،وأن االدخار
يتحدد من خالل سعر الفائدة ومستوى الدخل ،في حين يتحدد االستثمار بسعر الفائدة
(بعالقة عكسية) وباإلنتاجية الحديثة لرأس المال ،ومن العوامل األخرى المشجعة لتوسيع
اإلنتاج ىي السكان والتكنولوجيا والتجارة الدولية وبخصوص النمو االقتصادي فان
النظرية تتضمن ثالثة أفكار رئيسية وىي:
أ -في األمد الطويل يتحدد معدل نمو اإلنتاج بمعدل نمو قوة العمل في الوحدات الكفوءة أي
بمعدل نمو قوة العمل زائدا معدل نمو إنتاجية العمل ،والمحدد خارج النموذج مثل النمو
الطبيعي عند ( )Harrodوأن معدل النمو مستقل عن معدل االدخار ومعدل االستثمار.
ويعود ذلك إلى أن المعدل األعمى لالدخار أو االستثمار يتم تعويضو من قبل معدل أعمى
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لنسبة رأس المال الناتج ( )K/Yأو معدل أوطأ إلنتاجية رأس المال ( ،)V/Kوذلك بسبب
الفرضية الكالسيكية المحدثة الخاصة بتناقص عوائد رأس المال.
ب -أم مستوى دخل الفرد يعتمد عمى معدل االدخار واالستثمار ،وذلك ألن معدل دخل
الفرد يتغير إيجابا مع معدل االدخار واالستثمار وسمبيا مع معدل نمو السكان.
ج -عند وجود تفضيالت معطاة كاالدخار (بالنسبة لالستيالك) والتكنولوجيا (دالة اإلنتاج)
لدى بمدان العالم ،سوف تكون ىناك عالقة سالبة لدى البمدان المذكورة فيما بينK/L V/K
بحيث أن البمدان الفقيرة التي تممك كميات قميمة من رأس المال لمفرد تنمو أسرع من البمدان
الغنية التي تممك كميات قميمة من رأس المال لمفرد ،األمر الذي يقود الى تالقي بين
معدالت دخل الفرد ومستويات المعيشة فيما بين بمدان العالم المتخمفة.

1

 -2نظرية النمو الكينزية (نموذج هارود دومار):
لقد كان النمو االقتصادي سريعا ومنتظما قبل الثالثينيات من القرن العشرين ولم
تتخالو أية مشكالت حتى جاء الركود االقتصادي والذي سمي بالكساد العظيم خالل الفترة
( ) 1939-1930والفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية  .لذلك بدأ االىتمام بمسألة النمو
االقتصادي وذلك بسبب الثورة الكينزية في نظرية الدخل من جية وبروز مشكمة الفقر بشكل
واسع من جية أخرى.
فقد انتقد كينز ( )Keynesالنظرية الكالسيكية وقانون ( ،)Sayوأكد بان مستوى
الطمب يمكن أن يحدث عند أي مستوى من االستخدام والدخل وليس بالضرورة عند مستوى
االستخدام الكامل .وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى االستخدام عند كينز يتحدد من خالل
الطمب الكمي ،وأن المشكالت التي يمر بيا النظام الرأسمالي ال تكمن في جانب العرض
من السمع والخدمات بل تكمن في جانب الطمب الفعال Effective Demondواعتبر كينز
أن قصور الطمب ىو جوىر المشكمة الرأس مالية ،وأن االستثمار ىو دالة لسعر الفائدة وان

 :1مدحت القريشي :التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات ،مرجع سابق ،ص ،66ص.68 ،67
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االدخار ىو دالة لمدخل ،وأكد كينز بأن دالة اإلنتاج تعتمد عمى حجم العمل المستخدم
(عمى اعتبار أن االقتصاد يحتوي عمى طاقات إنتاجية غير مستغمة).
والنموذج الكينزي األصمي يركز عمى القصور في الطمب ويؤشر احتمال حصول
توازن اقتصادي عند مستوى أقل من مستوى االستخدام الكامل  .وقد ركز كينز اىتمامو عمى
االستقرار االقتصادي أكثر من اىتمامو بالنمو ،وتعامل نموذجو مع تحديد مستوى الدخل
في المدى القص ير جدا  .وبموجب التحميل الكينزي فان توازن الدخل واإلنتاج (في االقتصاد
المغمق) ىو عندما يتساوى االستثمار المخطط مع االدخار المخطط.

1

 نموذج هارود ودومار (نموذج ما بعد كينز)يعتبر نموذج ( )Harrod-Domarتوسعو دينامية لتحميالت التوازن الكينزية (الستايتكية)
ويستند ىذا النموذج عمى تجربة البمدان المتقدمة ويبحث في متطمبات النمو المستقر في ىذه
البمدان وقد توصل النموذج إلى استنتاج مفاده أن لالستثمار دو ار رئيسيا في عممية النمو.
وقد ركز نموذج (ىارود-دومار) عمى النظرية الدينامية وعمى العالقة بين االدخارات
واالستثمارات والن اتج ويوضح النموذج العالقة بين النمو والبطالة في المجتمعات الرأسمالية
إال أن ىذا النموذج قد اتخذ بشكل مكثف في البمدان النامية كوسيمة مبسطة لمنظر في
العالقة بين النمو ومتطمبات رأس المال ،ويؤكد النموذج بأن لمحفاظ عمى مستوى توازن
الدخل الذي يضمن االستخدام الكامل من سنة ألخرى من الضروري أن ينمو الدخل الحقيقي
واإلنتاج بنفس المعدل الذي بموجبو تتوسع الطاقة اإلنتاجية لتخزين رأس المال ويستند
النموذج عمى عدد من االفتراضات أىميا:
 ابتدءا ىناك توازن االستخدام الكامل. االقتصاد المغمق. -إن الميل المتوسط لالدخار يساوي الميل الحدي لالدخار.

 :1مدحت القريشي :مرجع نفسو .74-73
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 أن الميل الحدي لالدخار يبقى ثابتا. وأما معدل رأس المال الناتج ( ) K/Yيبقى ثابتا. أن المستوى العام لألسعار يبقى ثابتا. أن األسعار تبقى ثابتة وكذلك أسعار الفائدة .وأن ىذه الفرضيات ليست ضرورية لمحلولكنيا لتبسيط التحميل.
واالفتراض األساسي لمنموذج ىو أن اإلنتاج يعتمد عمى كمية رأس المال( )Kالمستثمر
في الوحدة اإلنتاجية ،وأن معدل النمو في الناتج ) ( يعتمد عمى الميل الجدي لالدخار
ورمزىا ) ( وكذلك معامل رأس المال/الناتج ورمزىا ( ) K/Yوباالفتراض تساوي الميل
الحدي لالدخار مع الميل المتوسط لالدخار أي
حيث أن ( )sىي معدل االدخار

وفي حالة التوازن فان االدخار يساوي االستثمار أي s=1
وبذلك فان:
حيث ( )iىي معدل االستثمار وأن االستثمار( )Iىو التغير الذي يحصل في خزين رأس
المال أي أن:
المعامل الحدي لرأس المال /الناتج يساوي ( )Kأي أن:

==k

ومن المعادلة األخيرة نحصل عمى:
وبقسمة طرفي المعادلة عمى  Yنحصل عمى =
وعميو فان معدل النمو في الناتج يساوي معدل االستثمار (معدل االدخار) مقسوما عمى
المعامل الحدي لرأس المال/الناتج.
ويمكن إعادة صياغة المعادلة بالشكل التالي:
حيث أن  :gتمثل معدل نمو الناتج.
 :Sمعدل االدخار.
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 :Kالمعامل الحدي لرأس المال /الناتج.

وىذه المعادلة األساسية التي توصل إلييا النموذج والتي تقول أن معدل نمو الناتج
يساوي معدل االدخار مقسوم عمى المعامل الحدي لرأس المال /الناتج  .ومن المعادلة
المذكورة فان معدل االدخار يساوي حاصل ضرب المعامل الحدي لرأس المال/الناتج ومعدل
نمو الناتج إذا كان عمى النمو أن يكون مستق ار ومن ىنا فان معدل النمو يمكن أن يزداد أما
من خالل رفع نسبة االدخارات في الدخل القومي .أو تخفيض معامل رأس المال/الناتج (أي
زيادة الكفاءة اإلنتاجية لرأس المال).

1

 -3نظرية النمو الجديدة(الداخمية):
إن نظرية النمو الجديد توفر إطا ار نظريا لتحميل النمو الداخمي ،النمو المستمر الناتج
الذي يتحدد من قبل النظام الخاص بعممية اإلنتاج ،إن الدوافع األساسية لنظرية النمو
الجديدة ىي تفسير االختالفات الحاصمة في معدالت النمو فيما بين البمدان المختمفة وكذلك
تفسير الجزء األعظم من النمو المتحقق  .وباختصار فان منظري النمو الداخمي يحاولون
تفسير العوامل المحددة لمعدل نمو الناتج المحمي والذي لم يتم تفسيره والذي يتحدد خارجيا
في معادلة النمو لدى ) (Solowوبافتراضيم بان االستثمارات الخاصة والعامة في رأس
المال البشري والتي تولد وفورات خارجية وتحسن في اإلنتاجية ،تعوض التوجو الطبيعي
لتناقص العوائد.
ومنذ منتصف الثمانينات ظيرت كتابات عديدة تفسر الفروقات بين معدالت النمو في
اإلنتاج ومستوى دخل الفرد فيما بين البمدان المختمفة مدفوعة بما سمي بالنظرية الجديدة ( أو
الداخمية)  .فالدراسات التي ظيرت مثل دراسة ) (Baumalعام  1986لم تجد أي اثر
لاللتقاء لمعدالت دخول األفراد فيما بين بمدان العالم المختمفة ( المتقدمة والنامية) كما تنبأت
بو النظرية الكالسيكية الحديثة والمستندة إلى فرضية تناقص عوائد رأس المال ،والتي تقود
1

Peet، Richard with thainHardurick ،theories of Develop;ent، the Guildford press، 1999.p

p93 ،40.
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إلى نمو أسرع في البمدان الفقيرة مما تحققو البمدان الغنية المتقدمة وعميو فان ظاىرة عدم
التقاء معدالت دخول األفراد فيما بين بمدان العالم المختمفة ىي التي أليمت تطوير النظرية
الجديدة والتي تمغي الفرضية المتعمقة بتناقص عوائد رأس المال  .وقد تبين بأنو في فرضية
ثبات العوائد أو تزايد العوائد ال يحدث تقارب في معدالت دخول األفراد فيما بين البمدان،
وفي حالة عدم وجود حالة تناقص العوائد عمى رأس المال فان االستثمار يكون ميما جدا
لمنمو طويل األمد ،وان مثل ىذا النمو يكون داخميا.
وقد ابتدأ ىذه النماذج االقتصاديان ( )R.lucusفي 1988و( )Paul Romerفي
 1986ويفترض نموذج نظرية النمو الجديدة وجود وفورات خارجية مترافقة مع تكوين رأس
المال البشري والتي تمنع الناتج الحدي لرأس المال من االنخفاض (أو معامل رأس المال
الناتج من االرتفاع ) وأن اختيار النظرية الجديدة ىو التأكد فيما إذا كانت البمدان الفقيرة تنمو
بمعدالت أسرع من البمدان الغنية ،أو بعبارة أخرى فيما إذا كانت ىناك عالقة سالبة بين
نمو اإلنتاج وبين المستوى األولى بمعدل دخل الفرد  .فاذا وجدت مثل ىذه العالقة فإنيا
تشكل تأييدا لمنموذج الكالسيكي المحدث وبعكسو فإنيا تؤيد النظرية الجديدة لمنمو التي تقول
بان اإلنتاجية الحدية لرأس المال ال تميل إلى االنخفاض ،وقد تم اختبار نموذج االنحدار
البسيط لتقدير المعادلة اآلتية

حيث أن=giمعدل نمو اإلنتاج لمفرد بالنسبة

لمبمد ( )iلعدد من السنوات و

يمثل المستوى االولى من معدل دخل الفرد  .فاذا وجد

بان المعامل( )b1معنوي وسالب فانو سيكون دليال عمى االلتقاء الذي يفترضو النموذج
الكالسيكي المحدث ،أي أن البمدان الفقيرة تنمو بأسرع من البمدان الغنية  .إال أن الدراسات
لم تثبت وجود االلتقاء ،حيث أن المعامل المذكور كان معنويا وموجبا  .مما يشير إلى حالة
عدم االلتقاء والتباعد أي أن البمدان الغنية تستمر بالنمو بمعدالت أسرع من معدالت نمو
البمدان الفقيرة.
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ويتعزز موقف النظرية الجديدة إذا وجدنا بان التعميم وكذلك البحث والتطوير يمنعان إنتاجية
رأس المال الحدية من االنخفاض مما ينتج عنو افتراق حقيقي فيما بين أداء اقتصاديات
البمدان المختمفة.
وقبل القفز إلى االستنتاج برفض النموذج الكالسيكي المحدث يجب أن نتذكر بان
استنتاج النموذج المذكور حول االلتقاء يفترض بان معدالت االدخار ومعدل االستثمار
ومعدل نمو السكان والتكنولوجيا وكل العوامل التي تؤثر عمى إنتاجية العمل متساوية فيما
بين بمدان العالم وحيث أن مثل ىذه الفرضيات ليست صحيحة فال يمكن أن يكون ىناك
التقاء غير مشروط ( حتى ولو كان ىناك تناقص العوائد لرأس المال ) بل يمكن أن يكوون
ىناك التقاء مشروطا إذا افترضنا ثبات كل العوامل المؤثرة في نمو معدل دخل الفرد بما فييا
نمو السكان( )pومعدل االستثمار) (I/yومتغيرات تؤثر في إنتاجية العمل مثل التعميم()ED
والبحوث والتطوير والتجارة( )Tوكذلك متغير غير اقتصا مثل االستقرار السياسي( )Psواذا
وجدنا من تقدير المعادلة المذكورة أعاله مضافا إلييا المتغيرات المذكورة بأن إشارة
المعامل( )b1سالبة فإنيا تؤكد فرضية النموذج الكالسيكي المحدث  .أي سوف يكون ىناك
التقاء لمعدالت النمو في البمدان الغنية والبمدان الفقيرة وبعكسو ،إذا كانت إشارة المعامل
موجبة فسوف يكون ىناك اختالف في معدالت النمو في البمدان المختمفة وسوف تتأيد
نظرية النمو الجديدة أي أن المتغيرات العديدة المذكورة أعاله تكون مؤثرة وأنيا ىي التي تمنع
اإلنتاجية الحدية لرأس المال االنخفاض وقد أشار ( )N.Kaldorإلى حقيقة أنو رغم استمرار
تراكم رأس المال وزيادة مقدار رأس المال لمفرد خالل الزمن فان معامل رأس المال الناتج
) (K/yيبقى ثابتا مما يعني ثبات عوائد رأس المال ويكمن تفسير ( ).Kaldorفي تأثير
االبتكار لدالة ا لتقدم التكنولوجي والتي تربط بين معدل نمو اإلنتاج لمفرد ومعدل نمو رأس
المال لمفرد.

1

Todor ،Michael ،economic Devlopment ،Seventh Edition ،Addison ،Wesley ،London ،

1

lnc2000.PP 99-103.
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المبحث الثالث :عوامل المؤثرة عمى النمو االقتصادي والتحديات والمعوقات ومحدداته
يتعرض النمو ال اقتصادي إلى جممة من العوامل المؤثرة عميو والتحديات التي تواجو
سواء كانت سياسات أو نظام اقتصادي متسع باإلضافة إلى المعوقات االقتصادية الداخمية
والخارجية ومحددات التقنية واالستثمارية واالستقرار االقتصادي.
 -1عوامل المؤثرة عمى النمو االقتصادي
يوجد العديد من العوامل التي تحدد التطور االقتصادي والتي توضع في شكل
مجمعات تتمثل أساسا في العمال ورأس المال والتقدم التقني(التكنولوجي) ،وتركيبيا في نسب
عقالنية مختمفة تضمن مستويات من اإلنتاج وتتضمن:
أ-عنصر العمل :والذي يتمثل في مجموعة القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن لإلنسان
استخداميا في إنتاج السمع والخدمات الضرورية لتمبية حاجياتو ،حيث أن استمرار التدريب
والتعميم يزيد من التطوير النوعي لمعمالة ،وانتاجية عنصر العمل تتحدد بدرجة كبيرة حسب
العمر والتعميم والتدريب والخبرة والتأىيل التكنولوجي الذي تعتمد عميو كفاءة استخدام عناصر
اإلنتاج في العمميات اإلنتاجية.

1

ب-عنصر رأس المال :إن تحسن الناتج يعتمد بدرجة كبيرة عمى الزيادة في كمية ونوعية
المعدات الرأسمالية تمك السمع تستخدم في إنتاج سمع وخدمات أخرى وىي تعتبر أيضا
كعنصر أساسي لمنمو االقتصادي ويساعد عمى تحقيق التقدم التقني (التكنولوجي) وعمى
توسيع اإلنتاج بواسطة االستثمارات المختمفة المحققة.

2

ج-التقدم التقني :ىو تنظيم جيد لإلنتاج يسمح باالستخدام األكثر فعالية لمموارد المتاحة
والتي توظف بطريقة أكثر كفاءة أو بطريفة جديدة في العممية اإلنتاجية ،حتى وان بقيت
كمية اإلنتاج عمى حاليا وحدث تقدم تقني فان ذلك سيؤدي حتما إلى زيادة اإلنتاج وتحقيق

 :1محمد ناجي حسن خميفة :النمو االقتصادي النظرية والمفيوم.دار القاىرة ،القاىرة ،2001 ،ص.34

 :2سولو روبرت :نظرية النمو ،ترجمة ليمى عبود ،المنظمة العربية لمترجمة بدون سنة ونشر ،الطبعة  ،2ص.306
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النمو االقتصادي ،وبالرغم انو من الصعب القياس الدقيق لمناتج العممي لمعمماء بكل دولة
فان االتفاق الكمي عن البحث والتطوير يمثل مؤش ار واسع القبول.
 -2تحديات النمو االقتصادي challenges the Economic Growth
قد يتبادر إلى الذىن السؤال التالي ىل باستطاعة الدولة النامية إذا قامت بتنظيم النسل
رفع مستوى التعميم واألداء وغيرىا من الحمول المقدمة ؟ ،وان تحقيق رفاىية شعبيا؟ وىل
نستطيع أن ننافس الدول الصناعية األخرى ،وأن نواكب التطورات التكنولوجية المختمفة .في
ىذه الحالة يصعب إعطاء جواب حاسم بدون النظر واألخذ بعين االعتبار العوامل المختمفة
التي منيا ما يمي:

1

أ -السياسة التجارية Trade policy
وتعني بذلك السياسات التي تقوم الدولة بتنفيذىا لحماية ودعم الصناعة المحمية،
وتحسين الميزان التجاري ،ففي بداية عممية التنمية ال بد لمدولة من أن تحمي صناعاتيا
المحمية وتشجيعيا وىناك طريقتان استخدمتا في معظم دول العالم خاصة ما تسمى اليوم
بأشباه الدول المتقدمة كاليند والب ارزيل واألرجنتين وكوريا أما السياسة األولى فيي سياسة
إلحالل المستوردات " " import substitutionوتعني إحالل الصناعة المحمية عوضا عن
الصناعات المماثمة في الخارج أي دون المجوء إلى االستيراد األجنبي ،ويتم ذلك عن طريق
فرض التعريفة جمركية أو نظام الحصص وىذه السياسة طبقت في اليند واألرجنتين ،أما
السياسة األخرى فيي دعم الصادرات " "esport promotionوتتم عن طريق الدعم
الحكومي المباشر لمصناعات المحمية بقصد التصدير ،مثل دعم أسعار المنتجين المحميين
لرفع مستوى منافسيم عالميا ،وتقديم النصح والدراسات المجانية لممصدرين إمدادىم بقروض
طويمة األمد وبأسعار فائدة قميمة

2

 : 1خالد واصف الوزني ،واحمد حسين الرفاعي :مبادئ االقتصاد الكمي بين النظرية والتطبيق ،الطبعة التاسعة ،دار وائل
لمنشر والتوزيع ،عمان ،2007-2006 ،ص.386

 :2المرجع نفسو ،ص387
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ب -المساعدات واإلمداد الخارجي Assistonce foreignaid
سواء كان الدعم ماديا عن طريق المنح والقروض أو معنوي عن طريق اإلمداد
التكنولوجية والتقني فالدولة التي يمكنيا الحصول عمى مثل ىذه المساعدات والقروض
بطريق ة سيمة تستطيع أن تخطط وترفع من مستواىا التكنولوجي وخير مثال عمى ذلك جنوب
شرق آسيا ،حيث أن تمك الدول قد اكتسبت الخبرة والتكنولوجيا والسياسية

1

ج -النظام االقتصادي المتبع Economic System
الضروري أن نشير ىنا إلى أنو يوجد وصفة اقتصادية ناجحة تعالج جميع مشاكل
العالم ،ولو توفرت مثل ىذه الوصفة لما وصمنا إليو اليوم ،لذا من الميم أن ندرك أن ما
يصمح لدولة ما قد ال يصح ألخرى ،من ىنا فعمى الدولة أن تقرر طبيعة النظام االقتصادي
الذي ستتبناه أىو اشتراكي أم شيوعي أم رأس مالي أم خميط وعممية تقرير صالحية النظام
يجب أن تت ناسب مع معتقدات الشعوب االجتماعية والسياسية والدينية لذا فيجب عمى الدولة
أن تتبنى النظام االقتصادي الذي يحقق أعمى معدل تنمية ورفاىية لشعب دون أن يتعارض
ذلك مع قيم ومبادئ وتركيبة ذلك المجتمع ومستواه التكنولوجي .

2

-3محددات النمو االقتصادي ومعوقاته :
 1-3معوقات النمو االقتصادي  :ىناك العديد من المعوقات نذكر منيا عمى سبيل
المثال :
أ -التعميم :ال جدال أن التعميم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختمف أنواعو إلى حد كبير
وكمما دخمت أساليب حديثة لسير العمل في مختمف ميادين اإلنتاج ،بات من الضروري
االرتفاع بالمستويات التعميمية والتدريبية لقوة العمل ،أن شخصا يستطيع القراءة والكتابة
والحساب البد ،أن يكون أكثر كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي ال يق أر وال
يكتب وال يحسب ،كما أن مدير متدربا عمى الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وادارة
 :1خالد واصف الوزني ،واحمد حسين الرفاعي :المرجع السابق ،ص .387
 :2المرجع نفسو ،ص .388
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األفراد والرقية عمى موجودات منشأتو وسير العمل فيو ىو أكثر فاعمية بكثير في صدد
الحصول عمى أكبر قدر من المخرجات السمعية من معدالت معينة.من مدير يجيل ىذه
األساليب الحديثة في إدارة األعمال من الواضح أن كثير من الدول اآلخذة في النمو قد
خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعميمية لقمة قميمة من األفراد لينالوا في النياية قسطا واف ار
من التعميم والتدريب وذلك عن طريق بعثات تعميمية الى الخارج لفترات يتمقون فييا الدراسة
المتقدمة في مختمف مجاالت تخصصاتيم العممية.
وأي كان األمر ،فان معظم الدراسات الجدية عن أوضاع الدول المتخمفة تحث عمى
الزيادة وليس نقص اإلنفاقات عمى التعميم ألن النقص في التعميم بأنواعو المختمفة يشكل
عائقا خطير لمنمو.
ب -الصحة :ال جدال أن زيادة كبيرة في اإلنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع بالمستويات
الصحية لأليدي العاممة ،بالجيد المبذول من جانب األفراد العاممين ويكون أكثر فاعمية،
عندما يكون مستواىم الصحي مرتفع منو عندما يكون ىذا المستوى متدنيا ،بيد أن معرفتنا
باألثر الكمي لمتغيرات في المستوى الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفو كما أنو عمينا
االرتفاع بالمستوى الصحي لممواطنين في أي مجتمع متخمف.
ثمة حقيقة بالغة األىمية في ىذا العدد وىي أن المكاسب ليست دائما نعمة ال تشوبيا أية
شائبة ذلك أنيا تعمل في نفس الوقت عمى خفض معدالت الوفيات وبالتالي فإنيا تسيم في
النمو السريع لمسكان وفي المدى القصير فان المكاسب الضخمة المصحوبة بانخفاض
معدالت الوفيات تجعل النمو االقتصادي أكثر صعوبة.

1

ج -الموارد الطبيعية :يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أىمية خاصة لعممية النمو،
ذلك أن أية دولة تتوافر لدييا إمدادات كبيرة من الموارد القابمة لمنمو بسيولة سوف يكون

1

 :مدحت قريشي ،التنمية االقتصادية نظريات وسياسات  ،مرجع سابق،ص67
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النمو أسيل عمييا من دولة أخرى ال يوجد لدييا اال موارد قميمة أقل قابمية في التوصل الييا
واالستفادة منيا في عممية النمو.
وأيا كان األمر فان تنمية ما ىو متاح من الموارد الطبيعية ىي وسيمة ىامة لدعم
النمو بل ومن المشاىد عمميا أم إمدادات أي بمد من األرض والموارد الطبيعية غالبا ما تكون
قابمة لمتوسع بسيولة في استخداميا الفعال ،أن لم يكن في كميتيا الكمية ،غير أن المشاىد
عمميا أيضا في بعض الحاالت ،أن األرض المتروكة دون استغالل بسبب النقص في
وسائل الراي ىي أمثمة معروفة جيدا عن معوقات النمو.1
د -التكنولوجيا :إذا أخذنا بعين االعتبار الجانب التكنولوجي في عممية التنمية عمى األقل
فالبد أن النمو يكون أسرع بالنسبة لدولة متخمفة فقيرة منو بالنسبة لدولة متقدمة غنية ،وما
ذلك إال أنو يمكن إدخال احدث األساليب الفنية في اإلنتاج والتوزيع في الدولة الفقيرة لتسيم
بذلك في عممية النمو إسياما كبي ار .
وىنا فان الدول المتخمفة الفقيرة ال تحتاج النفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث
العممية
والتقدم التكنولوجي ،حيث يمكن ليا أن تستخدم ما سبق ابتكاره من أساليب فنية حديثة
ومتطورة في الدول األكثر تقدما ،إن مثل ىذا الوضع ذو داللة ىامة من زاوية إمكانيات
تحقيق التنمية االقتصادية السريعة في العالم النامي ،ألن الدول األكثر تقدما ال يمكن أن
تدخل عمى نشاطيا اإلنتاجي أي أسموب فني جديد إال عندما يكون قد تم فحصو واختباره
وتطويره والتيقن من صالحيتو لمتطبيق العممي وفاعميتو في تقديم اإلنتاج وىو ما ينطوي عمى
إنفاق مبالغ طائمة في أغمب األحيان ال يمكن أن توفرىا الموارد المحدودة ألي دولة فقيرة
متطمعة إلى النمو.

1

 :مدحت قريشي ،المرجع سابق ،ص . 68
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كذلك تتطمب عممية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاىد لمقيام بالبحوث العالمية لمدولة
المستوردة لمتكنولوجيا أيضا تحتاج إلىإعداد كافية من الباحثين في مختمف التخصصات عمى
مستوى عالي من الكفاءة المينية والتدريب الميني وعمى دراية تامة لكل تطور في
التكنولوجيا اإلنتاج حتى يكون لدييا القدرة اإلبداعية في عممية التطوير والخيال الخصب في
النظرة المستقبمية لمتطمبات التنمية غير أن ىذه المقومات األساسية في التقدم التكنولوجي في
العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض الدول ىذا العالم ،وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق
لمنمو.
 2-3محددات النمو االقتصادي  :تتمثل محددات النمو االقتصادي فيما يمي:
أ -التربية والتكوين:
تمعب التربية والتكوين دو ار ميما في التأثير عمى النمو االقتصادي من خالل إعداد
رأس المال البشري ،فعائد االستثمار في التربية والتكوين يفيد االقتصاد الوطني ككل وليس
الفرد فقط ،ونفقات االستثمار ليا آثار موجبة أكثر ديمومة عمى النمو االقتصادي.
كما توجد عالقة وطيدة المستوى التكنولوجي والتربية وخاصة في التعميم العالي فكمما
كان التأىيل جيدا كمما كان التحكم في المستوى التكنولوجي أحسن ،زيادة عمى سيولة
استعمال التكنولوجيات الجديدة ومن ثم ليس فقط زيادة اإلنتاج لكل فرد ،وانما األثر المستمر
والدائم عمى معدل النمو االقتصادي .
ب -التجديد واالبتكار:
عمى المستوى الكمي يساىم التجديد واالبتكار في نمو اإلنتاج عمى ثالث مستويات:
رأس المال العمل اإلنتاجية المتعددة العوامل.
فتأثير التجديد واالبتكار عمى اإلنتاجية يعكس الكفاءة في استعمال اليد العاممة ورأس
المال والتحسين في اإلنتاجية يعود إلى عوامل تكنولوجية وغير تكنولوجية :أحسن تطبيق
لتقنيات التسيير،

طرق جديدة في التنظيم وفعالية في اإلنتاج بما يستجيب لحاجيات

المستيمكين.
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كما أن نفقات البحث والتطوير تعتبر كاستثمار في المعرفة وتترجم في شكل
تكنولوجيات جديدة وطرق أكثر فاعمية في استخدام الموارد الموجودة ،ومنو فزيادة ىذه
النفقات تأثر إيجابا عمى معدل النمو االقتصادي.

1

ج -المجهود االستثماري:
مما ال شك فيو أن االستثمار يعد المحرك األساسي لمنمو االقتصادي ،وليس
بالضرورة أن ي كون االستثمار عمومي ،فاالستثمار الخاص أصبح يمعب دو ار كبي ار في ضل
التحول نمو اقتصاد السوق في تأثير عمى النمو االقتصادي وفي خمق فرص العمل .غير
أنو في الدول التي ىي في مرحمة تحول نالحظ أن محاوالت إصالح اختالل األسواق في ما
كان لو اثر سمبي عمى االستثمار في األجل القصير والمتوسط وخاصة عمميات التحرير
واالنفتاح عمى المنافسة ويبقى دور الدولة أساسيا في خمق المناخ المالئم لالستثمار الوطني
واألجنبي من خالل إصالح اإلطار القانوني والتشريعي ومن التحفيزات الجذابة والمشجعة
عمى االستثمار.

2

د -استقرار االقتصاد الكمي:
أثبتت دراسات قامت بيا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEأن السياسات
االقتصاد الكمي المشجعة لالستقرار ليا آثار ايجابية عمى النمو االقتصادي ،وأساسا يجب
األخذ بعين االعتبار ثالث عناصر أساسية:
 اإلبقاء عمى معدل تضخم منخفض ومستقر.
 آثار العجز العمومي عمى االستثمار الخاص.
 قطاع عام عريض يرتكز عمى ضرائب عالية لتمويل اإلنفاق العام يمارس آثار سمبية
عمى النمو.

: Jean –philippe lotis، comprendre la croissance، paris، dunod ،2001 ،p37
: Ibid, p37.
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خالصة الفصل :
فالتضخم يعتبر ضريبة عمى االستثمار وكمما كان منخفضا انخفضت درجة عدم اليقين
في االقتصاد .وكانت البيئة مشجعة لالتخاذ قرار االستثمار من طرف القطاع الخاص كما
أن عجز المالية العمومية الممول بالضرائب المرتفعة ال يشجع القطاع الخاص عمى
االستثمار كما يمعب النظام المالي والبنكي دو ار ىاما في سيرورة النمو االقتصادي  .فيو
محدد أساسي لتمويل تراكم رأس المال ومن ثم فعالية النظام المالي في جذب المدخرات
وحماية المدخرين وتنويع المنتجات المالية لو أثر أساسيا عمى النمو.
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تمهيد:
يعتبر النمو االقتصادي مؤش ار ىاما لمعرفة تطور أي بمد حيث ركز الكثير من
المفكرين االقتصاديين والسياسيين وحتى المنظمات الحكومة والغير حكومية عمى فكرة
ضرورة تحقيق النمو سواء في الدوال المتقدمة أو دول العالم الثالث.
وفي سياق البحث عن مختمف اآلليات المؤدية إلى تحقيق النمو والعوامل المساعدة
في ذلك والقواعد والظروف التي تحكم وتتحكم في معدالت النمو اكتشفنا أنو ينقسم إلى
قسمين ميمين عبر التاريخ.
بداية من النظريات التقميدية والتي ركزت في األساس عمى الزراعة والجانب الفالحي
ومن ثم الصناعة إنتقاال إلى تحديد رأس المال والعمل باعتبارىما محركان ضروريان لتحريك
عجمة النمو في القطاع.
أما عن القسم الثاني ظير مع نياية الثمانينات بأفكار مطورة وأخرى جديدة سميت
بالنظريات الجديدة لمنمو تضمنت بعض التفسيرات والتوضيحات حول تباين معدالت النمو
بالنسبة لمدول المتقدمة والنامية ،وتوصمت إلى أنيا تتعمق بعوامل أخرى كالتجارة الخارجية أو
درجة االنفتاح الخارجي لكل دولة باإلضافة إلى حجم االستثمار األجنبي المباشر وكذا رأس
المال البشري حيث أجريت عدة دراسات تقيس األثر المعنوي لكل من ىذه العوامل عمى
النمو أىميا دراسة االقتصادي .R.Barro
وىذا ما سنحاول التطرق إليو بشيء من التفصيل والتوضيح في مبحثنا ىذا.
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المبحث األول :االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي.
اختمفت آراء االقتصاديين حول آثار التجارة الخارجية واالنفتاح التجاري لالقتصاديات
الدول عمييا وبالمقابل اختمفت تطبيقاتيا بين مؤيد ومعارض إال أن العولمة االقتصادية
والتطور التكنولوجي أجبر الدول عمى االندماج في االقتصاد العالمي من خالل تشجيع عديد
المنظمات الدولية أبرزىا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذا المنظمة العالمية لمتجارة،
وىكذا أصبح التحميل االقتصادي يربط التجارة الخارجية بالنمو االقتصادي.
 -1النظريات المفسرة لمتجارة الخارجية:
أ.نظرية التكاليف المطمقة:
صاحب ىذه النظرية ىو االقتصادي آدم سميث الذي انتقد كل ما من شأنو إعاقة
تقييم العمل داخل الدولة الواحدة أو ما بين الدول ،واضح أن المزايا التي ينتج عن تقييم
العمل داخل المؤسسة الواحدة تتحقق نتيجة تقييم العمل الدولي ،فتقييم العمل الدولي إتباع
عن اتساع نطاق السوق يتيح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج سمعة معينة ليا ميزة مطمقة
في إنتاجيا ثم تتبادل الفائض منيا بما يفيض عن حاجة الدول األخرى من سمع تتمتع
بإنتاجيا بنفس الميزة التنافسية.
فالتجارة الدولية في رأي آدم سميث تقوم بوظيفتين ىامتين :فيي أوال تخمق مجاال
لتصريف الفائض من اإلنتاج المحمي وتستبدلو بشيء آخر ذي نفع أكبر ،وىي ثانيا تتغمب
عمى ضيق السوق المحمي وتصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إلى أقصاه وترفع من إنتاجية
البمد المتاجر وذلك عن طريق اتساع حجم السوق.

1

ب .نظرية النفقات النسبية:
تعود نظرية النفقات النسبية إلى المفكر االقتصادي دافيد ريكاردو ،حيث حسب ىذا
األخير كل الدول ليا المنفعة في المشاركة في التجارة الدولية ،ويعتمد في ذلك عمى العمل
كعامل في قياس النفقة وال يعتمد عمى النفقة التي يتم تقسيميا بالنقود بل عمى كمية عناصر
ا إلنتاج الالزمة إلنتاج وحدة من السمعة ،كما توجد عوامل أخرى كرأس المالي ،غير أن ىذه
األخيرة تقدير تعامل كامن وأن دوال اإلنتاج لكل سمعة من دول العالم متشابية أو متجانسة
1

زيد حسين عوض اهلل :االقتصاد الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .11
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أي أن إنتاج سمعة معينة يتطمب نسبة محددة وأنو ال يوجد إخالل من بين العوامل وال توجد
حواجز لتنقل السمع وعوامل ويصبح اإلنتاج خاضع لقانون تناقص الغمة.
ألجل تبسيط ىذه النظرية أخذ دافيد ريكاردو سمعتين تقوم الدولة التي ليا ميزة نسبية
بتصديرىا بينما تقوم باالستيراد معا دولة أخرى السمع التي لدييا فييا ميزة نسبية أقل.
وتؤدي ىذه النظرية إلى ثالث نتائج أساسية ،متمثمة في أن الدولة تتخصص كميا في
السمعة التي لدييا فييا ميزة تناسبية ،والتي تكون ناتجة عن أسعار قبل التبادل وكذلك بين
ىذا النموذج أن سياسة أحادية في تحرير التجارة كافية لمحصول عمى الرفاىية ،أن النتيجة
التخصص الكمي عادة ما يؤدي إلى وجود رد فعل سمبي لمتبادل الدولي حيث اختفاء كل
الصناعة ما عدا صناعة واحدة متخصص فييا يؤدي إلى إضعاف االقتصاد وتطور الدولة.

1

ج .نظرية القيم الدولية:
تسمى ىذه النظرية كذلك بنظرية "ريكاردو ميل" وىذا راجع لكون ىذه النظرية عبارة
عن توسع لنظرية النفقات النسبية ل"دافيد ريكارودو" حيث قام "جون ستيوارث ميل" باإلضافة
إلى ىذه األخيرة عامل الطمب في تحديد المستوى الذي يستقر فيو معدل التبادل حيث اكتفى
"دافيد ريكاردو" في عرضو عمى أن التخصص الدولي يعود بالفائدة عمى الدولتين طالما
معدل التبادل الدولي يقع بين الحد األدنى والحد األقصى لثمن أحد السمعتين بالنسبة
لألخرى ،وقد أوضحت نظرية القيم الدولية أن معدل التبادل الذي يحقق التوازن في التجارة
الدولية ىو ذلك المعدل الذي يجعل قيمة صادرات وواردات كل دولة متساوية.

2

د .نظرية الطمب المتبادل:
نظرية كالسيكية جوىرىا أنو عرض إحدى طرفي المبادلة السمعية التي ينتجيا يمثل
طمبو عمى السمعة التي ينتجيا الطرف اآلخر والعكس صحيح ،ويتمثل التبادل الفعمي نتيجة
النتقاء طمب الطرف األول بطمب الطرف الثاني عمى السمعتين أي لالنتقاء الطمب المتبادل.
ه .نظرية وفرة عوامل اإلنتاج:
1

: Patrick.A.Messerlin, commerce international presses universitaires de France, Paris,
2

1998, p42.

 :محمد عبد العزيز :االقتصاد الدولي ،دار الجامعة المصرية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .23
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ىي عبارة عن نظرية نيوكالسيكية -ىيكثر أولين -جوىرىا أن التجارة الخارجية ال
تقوم نتيجة تفاوت نسبي بين التكاليف وانما تقوم نتيجة تفاوت بين الدول في أسعار عوامل
اإلنتاج وبالتالي في أسعار السمع المنتجة.
و.نظرية رأس المال البشري:
نظرية حديثة-فندلي كيرزكوفسكي -جوىرىا أن الدولة التي ال يوجد فييا وفرة لرأس
المالي البشري ستصدر سمعا كثيفة من حيث العمالة الماىرة في حين أن الدولة التي يقل
رأسماليا البشري نسبيا تصدر سمعا ذات كثافة من حيث العمالة غير الماىرة.
ي.نظرية المنافسة غير الكاممة والمنافسة بين الفروع:
نظرية جديدة تميز التجارة الخارجية عمى أساس أنماط السوق الداخمية واعتمدت في
نموذجيا عمى عنصر العمل فقط ،مع فرض تزايد الغمة مع الحجم بسبب الوفرات الداخمية
الناتجة عن تحسن الكفاءة اإلنتاجية وعمى افتراض سيادة المنافسة الكاممة المبني عمى سيادة
تمايز السمع الصناعية مع حرية دخول وخروج سوق أي سمعة.

1

 -2التجارة الخارجية والتنمية  -الحاجة إلى التجارة الخارجية : -
تعود األسباب الداعية إلى قيام التجارة الخارجية إلى جذور المشكمة االقتصادية أو ما
يسميو االقتصاديون بمشكمة الندرة النسبية ،حيث تعتبر التجارة الخارجية أحد أىم مجاالت
التفاعل بين االقتصاد المحمي واقتصاديات العالم الخارجي لما تتضمنو من تدفق السمع
والخدمات والى الدولة وما تؤلفو من روابط عمى المستوى االقتصادي الكمي فيي تتمتع
بأىمية مميزة ليا من قدرة عمى المساىمة في عممية التنمية وتبرز ىذه األىمية في خمق
التوازن بين العرض اإلنتاجي غير المرن والطمب شديد المرونة ،باإلضافة إلى دورىا من
خالل توفير متطمبات التنمية من سمع رأسمالية ،وذلك إلعادة بناء الييكل االقتصادي في
إطار تحقيق المقاربة اإلنتاجية لصالح باقي القطاعات وخاصة السمعية منيا وتنويع ىيكميا
اإلنتاجي بالخصوص في الدول النامية.

2

1

: Jean-Louis Micrélli, principes d’économie internationale, ed économica, Paris, 1987, p71.
 :2خالد محمد السواعي :التجارة والتنمية ،دار المناىج ،عمان ،2006 ،ص .38
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 -3أثر االنفتاح التجاري عمى النمو االقتصادي:
توسعت أدوات التحميل االقتصادي في العقود األخيرة ،فإضافة إلى التحميالت
والتفسيرات النظرية لمعالقات االقتصادية المختمفة برز التحميل القياسي والكمي نظ ار لمتطور
العممي الحاصل ،فتكون فرع القياس االقتصادي كعمم قائم بذاتو ييتم بالقياس في المجال
االقتصادي وتستخدم أدواتو لمعرفة طبيعة العالقات الموجودة بين المتغيرات االقتصادية ،وقد
توسع استخدام ىذا األسموب حديثا من قبل العديد من الباحثين في مختمف أنحاء العالم،
وبالنظر لعالقة النمو االقتصادي باالنفتاح التجاري ،ىناك الكثير من الدراسات القياسية
المنجزة سواء من قبل الحكومات أو مراكز البحث أو الييئات الدولية أو العمماء والمفكرين
االقتصاديين وسوف نستعرض بعض ىذه الدراسات عمى سبيل االستدالل العممي لمعالقة
بين النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري.
 دراسة (:Michaely )7711استخدم في ىذه الدراسة نسبة الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي ،الختبار
الفرضية القائمة بأن النمو السريع لمصادرات يؤدي إلى نمو متزايد في الناتج اإلجمالي
المحمي وقد استخدمت  41دولة نامية باستخدام البيانات المقطعية ،وتوصمت الدراسة إلى
وجود عالقة قوية بين الصادرات والنمو االقتصادي في  23دولة وعالقة ضعيفة في 18
دولة ىي الدول الفقيرة ،واستنتج الباحث بأن النمو االقتصادي بتأثر بآداء الصادرات الوطنية
إذا ما كانت ىذه الدول قد حققت الحد األدنى من التنمية.
 دراسة (:Balassa )7711اىتمت ىذه الدراسة بدراسة تأثير معدل نمو الصادرات الحقيقي عمى معدل نمو
اإلنتاج الوطني الحقيقي ،وشممت الدراسة  11دولة خالل فترتين زمنيتين  1966-1960و
 1973-1967وخمصت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين الصادرات والناتج الوطني
الحقيقي.
 دراسة (:Tyler )7717استخدمت نموذج ثنائي وبيانات مقطعية لـ  55دولة خالل الفترة 1977-1960
كمحاولة اختبار العالقة من الصادرات والنمو االقتصادي وبين ىذه الدراسة التأثير اإليجابي
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لنمو الصادرات عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي كما أوضح تحميل البيانات المقطعية
العالقة القوية بين نمو الصادرات ونمو التكوين الرأسمالي في جميع الدول التي شممتيا
الدراسة.
 دراسة (:Feder )7712شممت ىذه الدراسة  31دولة خالل الفترة  1977-1964كمحاولة إيجاد العالقة بين
حجم الصادرات الوطنية والنمو االقتصادي في الدول النامية شبو الصناعية ،وخمصت نتائج
الدراسة إلى أن اإلنتاجية الحديثة في القطاعات التصديرية أعمى منيا في القطاعات الغير
التصديرية في االقتصاد الوطني واستنتجت كذلك بأن تحفيز النمو االقتصادي يمكن أن يتم
ليس ينقل العمالة ورأس المال وحدىا وانما أيضا ينقل الموارد االقتصادية من القطاعات
الغير تصديرية ذات الفعالية األقل إلى القطاعات التصديرية ذات الناتج األعمى.
 -دراسة (:Sachs-Warner )7711

1

تعد ىذه الدراسة من أشير الدراسات العصرية وأقربيا إلى التحميل الواقعي ،حيث
شممت الدراسة خميط من الدول النامية ،وكذا المتقدمة فكانت أدلة توجيو الدول نحو تبني
سياسة االنفتاح التجاري متمثمة في خمس معايير إذا توفرت في دولة ما دل عمى انغالق
تمك الدول حول نفسيا وىذه المعايير ىي :األول إذا كان متوسط معدل التعريفة الجمركية
أعمى من  ،%40الثاني إذا كانت الحوافز غير التعريفية تفرض عمى أكثر من ،%40
الثالث وجود نظام اجتماعي اقتصادي بالدولة ،الرابع احتكار السوق في يد القمة من
المصدرين الكبار ،والخامس ىو وجود سوق لسعر الصرف يفوق القيمة الحقيقية لحوالي
 ، %20ودلت النتائج عمى أن االقتصاديات المفتوحة تنمو أسرع من االقتصاديات المغمقة
من  %2إلى  %2,5كما أنيا تفوق االقتصاديات المغمقة بأنيا تتميز بمعدل استثمار أعمى
وتوازن اقتصادي كمي أفضل ودور أفضل لمقطاع الخاص كمحرك لمتنمية.

 :1عيدوس عبد القادر :سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئة ،الوجو اآلخر ،مجمة الباحث ،عدد ،08
جامعة ورقمة ،الجزائر ،2010 ،ص .153
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 -دراسة البنك الدولي (:)7711

1

أجريت ىذه الدراسة عمى عدد من الدول النامية تضمنت تحميال لتصميم  36نموذج
من نماذج االنفتاح التجاري في  19دولة بين عامي  1986-1964وقد صنفت أربع
مجموعات حسب توجو التجارة الخارجية وفقا لمعايير كمية وكيفية ىي معدل الحماية الفعمية
والرقابة المباشرة من خالل الحصص والتراخيص االستيراد واستخدام حوافز ليا ودرجة تقييم
سعر الصرف بأعمى من خدمتو وىي :اقتصاديات شديدة التوجو نحو الخارج ،اقتصاديات
ضعيفة التوجو نحو الداخل وشديدة التوجو نحو الداخل كذلك ،وقد خمصت الدراسة إلى
تسارع نمو الصادرات واجمالي الناتج الحقيقي في النماذج التي اتسم فييا االنفتاح التجاري
بالقوة واالستم اررية.

1

 :مرجع سابق  ،عيدوس عبد القادر :سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئة ،الوجو اآلخر ،ص .153
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المبحث الثاني :االستثمار األجنبي المباشر والنمو:
-7مفهوم االستثمار األجنبي المباشر:
إن مفيوم االستثمار األجنبي المباشر وان كان مصطمحا شائعا وكثير التداول عمى
الصعيد االقتصادي القانوني ،المالي ،السياسي ،وكذا البيئي أيضا إال أنو ليس بالمصطمح
المتفق عميو مفيومو الدقيق لذلك سيتم تناول مفيومو بشيء من التفصيل والتحميل:
 من وجية نظر المؤسسات والمنظمات المالية الدولية :يعرف صندوق النقد الدولي
االستثمار األجنبي عمى أنو "مجموعة من العمميات المختمفة الموجية لمتأثر في
السوق وتسيير المؤسسة المتوطنة في دولة مخالفة لدولة المؤسسة األم.

1

 أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEفترى أن االستثمار األجنبي
المباشر نشاط يترجم ىدف كيان مقيم في اقتصادىا لمحصول عمى منفعة مستدامة
في كيان مقيم في اقتصاد آخر ويفرض مفيوم المنفعة المستدامة وىو عالقة طويمة
األجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة ،ومن جانب آخر ممارسة التأثير الفعال في
تسيير المؤسسة.

2

 بينما يعرف مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية ( )UNCTADاالستثمار األجنبي
المباشر عمى أنو ذلك االستثمار الذي ينطوي عمى عالقة طويمة المدى تعكس
مصالح دائمة ومقدرة عمى التحكم اإلداري بين الشركة األم وشركة أو وحدة إنتاجية
في قطر آخر (المستقبل لالستثمار) وتأخذ حصة تساوي أو تفوق  %10من األسيم
العادية لمشركات المحمية أو ما يعادليا لمشركات األخرى.

3

Ibrahim ngohomo : les investissements divers étrangers en Afrique centrale, activité et

1

effets économiques, thèse de doctorat non publiée, faculté de science économique et

2

gestion, université du sud taulon-var, France, 26 Mars 2008, p14.
أميرة حسب اهلل محمد :محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية دراسة مقارنة (تركيا،

كوريا الجنوبية ،مصر) ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .19

 :3حسان خضر :االستثمار األجنبي المباشر ،مجمة التنمية ،المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت ،العدد ،2004 ،32

ص5
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.2النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر:
النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية:
نظرة الكالسيك إلى أسباب قيام االستثمار األجنبي المباشر:
يقدم االقتصاديين الكالسيك تحميل ألسباب قيام االستثمار األجنبي في إطار سوق
كاممة ،حيث ال تقف الحدود المختمفة من تدخل لمحكومات ،ووجود االحتكارات وارتفاع تكمفة
المعمومات أمام حركة عوامل اإلنتاج ،حيث تنتقل ىذه العوامل الحرية الكاممة وظل ىذه
االفتراضات ينتقل رأس المال من البمد األكثر غنى إلى األكثر فق ار سعيا وراء تحقيق أقصى
األرباح.
وتستمر ىذه الحركة إلى أن تصل اإلنتاجية الحرية لرأس المال إلى المساواة بين
البمدين عندىا تتوقف حركة رأس المال إلى أن يظير فارق جديد في مردودية رأس المال
سواء في نفس االتجاه أو االتجاه المعاكس لالنتقال السابق.

1

لكن كيندلبيرجر ( )Kindel bergerيرى أن سبب نشوء االستثمار األجنبي ناتج عن
ظروف احتكارية في أسواق تسودىا منافسة غير كاممة أيا كان نوع ىذا السوق ،سواء لمسمع
والخدمات ،أسواق مالية ،أو التفوق في التكنولوجيا ،أو ما تعمق بالتدخل الحكومي من خالل

سياسات خاصة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ومعدالت الفائدة والصرف 2وفي ظل
االفتراضات الجديدة (المنافسة االحتكارية) ظير النموذج التقميدي الحديث لمنظرية التقميدية
والذي يمكن شرحو كالتالي:
 إذا كانت ) ME(Fتمثل الفاعمية الحرية لالستثمار في السوق المحمية.
 واذا كانت ) ME(Lيمثل الفاعمية الحرية لالستثمار في السوق األجنبية.
 واذا كانت ) IR(Fتمثل معدل الفائدة في السوق المحمية.
 واذا كانت ) IR(Lتمثل معدل الفائدة في السوق األجنبية.
فإن االستثمار األجنبي ال يتحقق إال إذا تحققت المتراجحات التالية:

 :1باالعتماد عمى تقارير االستثمار العالمي لمتنمية سنوات.2010 ،2009 ،2008 :

 :2المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الواردات ،مناخ االستثمار في الدول العربية ،2008 ،ص .04
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 الحالة األولى :معدل الفعالية الحرية لالستثمار في السوق األجنبية أكبر من معدل
الفائدة في السوق المحمية.

)IR (L) < ME (F
 الحالة الثانية :معدل الفعالية في السوق األجنبية أكبر منو في السوق الداخمية.
)ME(L) < ME (F
 الحالة الثالثة :معدل الفائدة في السوق األجنبية أكبر منو في السوق المحمة.
)IR(L) < IR(F
إن الواقع االقتصادي ال يعترف تماما باالفتراضات التي قام عمييا التحميل الكالسيكي
كافتراض الحرية التامة في انتقال عوامل اإلنتاج وعدم تدخل الدول والمنافسة التامة ،وقد
حوى ىذا النموذج عمى نقائص كون أن ىذه الشروط ليست كافية لوحدىا لتحديد وجية
االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة دون غيرىا ألن ىناك اعتبارات أخرى يجب أخذىا
بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار االستثماري ،وعمى رأسيا درجة توفر القوانين والتشريعات
التي تحمي االستثمارات األجنبية من طرف الدول المضيفة ضد األخطار ،وخاصة غير
التجارية منيا ألنو في حالة تساوي معدل العائد فإن االستثمارات تفضل التوجو نحو األسواق
والمجاالت االقتصادية األكثر أمانا خاصة عند األخذ بالحسبان تأثر الق اررات االستثمارية
بمعدل المخاطر عند حساب العائد من االستثمار.

1

كما الح ظنا أن من أىم الجوانب التي أغفمتيا النظرية الكالسيكية ىي تحميل أثر
الشركات المتعددة الجنسيات عمى الجانب البيئي في الدول المضيفة ،حيث أنيا لم تبين نوع
األثر التي تخمفو ىذه الشركات عمى البيئة والمحيط ،والمالحظ عموما أن ىذه النظرية لم
تقدم البديل الذي يمكن أن تنتيجو الدول النامية عوضا عن االستثمار األجنبي المباشر
لمحصول عمى المنافع التي يقدميا ىذا االستثمار وتالقي اآلثار السمبية التي يحمميا في
جوفو.

 :1الموسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الواردات ،خالد واصف الوزني ،واحمد حسين الرفاعي :مبادئ االقتصاد
الكمي بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .02
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النظرية النيوكالسيكية:
حممت العديد من األفكار واآلراء ضمن محاوالتيا لتفسير أسباب قيام االستثمار
األجنبي المباشر ولعل أىم ىذه المحاوالت نظرية العائد لالقتصاديين "أولين وكيمب".
حيث قدم "أولين" شرحا لتحركات رأس المال الدولي والذي أوضح أنو مع افتراض
وجود سوق منافسة كاممة فإن أىم عنصر محرك لالستيراد وتصدير رأس المال وحدوث
االستثمار األجنبي المباشر ىو بالتأكيد سعر الفائدة ،إال أن نتائجو توصمت إلى أن ندرة رأس
المال ىي السبب في ارتفاع سعر الفائدة وليذا فإن إنتاج أي عائد سيكون مرتفع.
ويرى أصحاب ىذه النظرية أن االستثمار األجنبي المباشر يساىم في االستغالل
واالستفادة من الموارد المادية والبشرية المحمية المتاحة لدى الدول مما يساىم في تدريب
القوى العاممة المحمية ،وبالتالي القضاء بصفة جزئية عمى بعض المشاكل كالبطالة عمى وجو
الخصوص.
إن الجدير بالذكر أن وجية النظر النيوكالسيكية تؤدييا أدلة من الواقع مثل التنافس
الكبير الذي تخوضو الدول النامية لجذب أكبر عدد من المستثمرين واالستثمارات األجنبية
وما تقدمو ىذه الدول من امتيازات ليا.

1

إال أن النظرية النيوكالسيكية لم تيمز بين االستثمار األجنبي المباشر والغير مباشر
فآثار كل منيما تختمف عن اآلخر ،كما أن تتعامل مع االستثمار األجنبي المباشر من
منطمق رأس المال المالي ،لذلك يمكن القول أن ىذه النظرية غير صالحة إال في الوقت
الذي درست فيو ،ألنيا تستطيع شرح ما تمى أو ما جاء عقب الحرب العالمية الثانية
فيتمسكيا عمى افتراض المنافسة الكاممة فقط وغياب تكمفة االنتقال وعدم كمال المعمومات،
فشمت في التعامل مع الواقع العممي.
نظرية دورة حياة المنتج (نظرية فيرنون :)7711
ربطت نظرية دورة حياة المنتج القيام باالستثمار األجنبي المباشر بمرحمة معينة من
مراحل نمو الشركات االستثمارية أو باألحرى نمو منتوجيا الدولي.
 :1رضا عبد السالم :محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة ،دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب
شرق أوروبا مع التطبيق عمى مصر ،المكتبة العصرية ،المنصورة ،2007 ،ص .41-40
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تتضمن نظرية "رايموند فرنون ( )Raymond Vernonسنة  1966ودرسيا فيما بعد
كل من "ويمز" و"ىيرش" وىي عبارة عن مناقشة لمتغييرات المتعمقة بالعوامل التي ترجع إلى
موقع النشاط عبر الزمن ،فدورة حياة المنتج تقوم عمى افتراض أساسي وىو أنو مثل اإلنسان
فإن المنتجات يتم تصورىا أنيا تبدأ بفكرة (حمل) ،فإنتاج (ميالد) ،ثم نضج ،ثم تبدأ المنتج

النمطي فاالنحدار وأخي ار تموت ،1وحتى تفيم نظرية دورة حياة المنتج ال بد من استعراض
المراحل التي تمر بيا وىي أربع مراحل كما ىي موضحة في الشكل التالي:
شكل رقم  )7( :دورة حيات المنتج الدولي.

المصدر :عبد السالم أبو قصف :اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي.
من خالل الشكل أعاله تتضح ثالث نقاط أساسية ىي:
 النقطة األولى :ىناك ثالث منحنيات لنفس المنتج تخص الدولة المخترعة-الواليات
المتحدة األمريكية ،الدول المتقدمة األخرى ،وأخي ار الدول النامية.

 النقطة الثانية :ىناك منحنيات فوق محور الزمن (الخط األفقي) فيي تبرز قيام الدول
المتخمفة بالتصدير إلى الخارج في حين ىناك منحنيات أخرى أدنى نفس المحور تبرر

 :1رضا عبد السالم :مرجع سابق ،ص .51-49
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قيام نفس الدور باالستيراد مع تسجيل التغيير في اتجاه ىذه المنحنيات كدليل النتقال
االبتكارات واالقتراحات ومن ثم االستثمارات بين مختمف ىذه الدول.
 النقطة الثالثة :يمكن تسجيل أربع مراحل أساسية ىي:

 -1مرحمة المنتج الجديد :تتميز ىذه المرحمة باإلنفاق الكبير وأحيانا الخسائر باإلضافة
إلى عدم القدرة عمى تحمل أي تكاليف إضافية أثناء بدء عممية اإلنتاج والتسويق من
بعده كتكاليف النقل عمى سبيل المثال.
 -2مرحمة النمو :في ىذه المرحمة يشيد المنتج عممية نمو سريعة نظ ار لتوسع المستيمكين
في عممية الشراء إضافة إلى التوسع في األسواق الدولية ،مع اإلشارة ىنا إلى تمكن
بعض الدول النامية ذات الدخل المرتفع من استيراد المنتج الجديد ليبدأ بعدىا في
مرحمة أخرى تحرك المؤسسة لالستثمار في الخارج.
 -3مرحمة المنتج الناضج :تقوم في ىذه المرحمة الشركات المبتكرة باالستثمار في
األجنبي المباشر بإنشاء أدوات إنتاج خاصة بيا في الخارج لقيام الشركاء في الخارج
حماية لسوقيا الناتج عن تصدير ومع مرور الزمن تبدأ ىذه العمميات بالتناقص بسبب
ضعف التركيبة التكنولوجية واألدوات المستخدمة رغم ذلك تبقى الصادرات تعرف نوعا
من االستقرار نتيجة لتزايد الطمب عمييا بالخصوص عن الدول التي تممك ميزة تناسبية
لتبدأ بعدىا الشركة بفقدان ىذه الميزة وتبدأ المبيعات في االنكماش والتدىور وىي
المرحمة األخيرة.

1

 -4مرحمة االنحدار والتدهور (المنتج النمطي) 2:في ىذه المرحمة في الدول المخترعة
تنخفض الصادرات بصفة بارزة بسبب شدة المنافسة والتي تؤدي إلى زيادة التكاليف
اإلنتاجية مما يؤدي إلى ارتفاع صادرات الدول المتقدمة األخرى ،وبالتالي انخفاض
تكاليف إنتاجيا مما يدفع بالدول المخترعة إلى توطين إنتاجيا في الخارج وبالتالي
تنخفض قيمة الصادرات لمدول المتقدمة لكون أن الدول النامية التي كانت تستورده
تصبح قادرة عمى إنتاجو محميا وفي ىذه المرحمة فقط يمكننا التحدث عن االستثمار
األجنبي المباشر الفعمي في الدول النامية.
1

عمي حسين :إدارة األعمال الدولية ،اإلطار العام ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،2003 ،ص .267

 :2فميح حسن خميف :التمويل الدولي ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،2004 ،ص .183

- 33 -

الفصل الثاني

دراسة تحليلية للمحددات الحديثة للنمو االقتصادي

عمى الرغم من كل ىذه المزايا إال أن ىذه النظرية فشمت في تفسير ذلك االستثمار
المباشر الذي ليس فقط يعرض التصدير بل لخدمة سوق الدولة المضيفة بإنتاج السمع ذات
مواصفات تالءم أسواقيا ،كما أنيا تتعامل مع كل مرحمة من المراحل السابقة عمى حدا وفي
الحقيقة ليست كذلك باإلضافة إلى أن ىذه النظرية ليس صالحة عمى كل السمع وليس من
السيل تطبيقيا عميي ا مثل سمع التفاخر والتي تصعب تقميدىا ،كما أنيا أىممت العديد من
الجوانب المعنوية كفمسفة الشركات وق ارراتيا.
كما أنيا تفشل في اإلجابة عمى العديد من التساؤالت كمثال ىل االستثمارات األجنبية
في قطاع البترول يجب أن تكون من الدولة األم؟ وعموما قد تكون ىذه النظرية غير كافية
إلعطاء تفسيرات حول أسباب قيام الشركات متعددة الجنسيات باالستثمار األجنبي بدال من
عقود وتراخيص في الدول المضيفة مثال.
.3أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي:
زاد االىتمام بموضوع االستثمار األجنبي المباشر وآثاره المختمفة وعمى وجو التحديد
أثره عمى النمو االقتصادي لمختمف الدول سواء المتقدمة أو المتخمفة ويرتبط االستثمار
األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي من أوجو عدة وعمى مستويات مختمفة.
وسنوضح ىذا االرتباط من خالل المدخل الوحدوي أي المؤسسات والمدخل الكمي أي
عمى مستوى اقتصاد الدولة ككل.
.7المدخل الجزئي أو الوحدوي:
ينطبق األثر الموجب لالستثمارات األجنبية المباشرة عمى النمو االقتصادي في الدول
المضيفة إذا صاحب ىذه االستثمارات آثار خارجية موجبة تؤدي إلى زيادة إنتاجية عنصري
ال عمل ورأس المال في ىذه الدول وتتحقق اآلثار الخارجية الموجبة التي تصاحب االستثمار
األجنبي المباشر من خالل أربعة قنوات ىي:

1

1

محدي اشريجي :أثر االستثمارات األجنبية المباشرة عمى النمو االقتصادي في دول الشرق األوسط وشمال افريقيا،

الممتقى العممي الثاني حول إشكالية النمو االقتصادي في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،جامعة الجزائر ،الجزائر،
 ،2005ص .25
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أ.قناة المنافسة:
تركز قناة المنافسة عمى أن دخول الشركات األجنبية إلى الدول المضيفة يؤدي إلى
زيادة المنافسة في السوق المحمي ليذه الدول ،األمر الذي يدفع الشركات الوطنية نحو
استخدام التكنولوجيا القائمة بأساليب أكثر كفاءة بواسطة تحديث قاعدتيا التكنولوجية طبقا
لمتكنولوجيا الحديثة المطمقة في مجال إنتاج الشركات المنافسة ليا.
ب.قناة التدريب:
تنشأ ىذه القناة في حالة إذا كان إدخال التكنولوجيا الجديدة لمدول المضيفة يتطمب
لتحديث رصيد رأس المال البشري المتاح في ىذه الدولة ،وىذا ما يؤدي إلى انتقال العمالة
المدربة والمؤىمة من الشركات األجنبية إلى الشركات الوطنية.
ج.قناة التقميد:
تقوم قناة التقميد عمى فكرة أن الشركات الوطنية في الدول المضيفة سوق تصبح أكثر
إنتاجية من خالل قياميا بتقميد التكنولوجيا األكثر تقدما.
قناة الروابط:
ترتكز عمى أن االستثمار األجنبي المباشر سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية عوامل
اإلنتاج لمشركات الوطنية داخل الدول المضيفة من خالل الروابط األمامية والخمفية فبالنسبة
لمروابط األمامية فتنشأ من خالل معامالت الشركات األجنبية المباشرة مع العمالء حيث
تؤدي إلى زيادة التقدم الفني لمشركات الوطنية ،ويترتب عمى ىذا في النياية زيادة إنتاج
عوامل إنتاج الشركات المذكورة.
أما الروابط الخمفية فتنشأ من خالل معامالت الشركات األجنبية مع الشركات
الوطنية ،حيث تؤدي إلى نقل التكنولوجيا الجديدة لمشركات الوطنية من خالل حصول
الشركات األجنبية عمى احتياجاتيا من المواد الخام والسمع الوسيطية من الشركات الوطنية
وىو ما يؤدي في النياية إلى تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي.
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الشكل رقم ( :)2آثار االستثمار األجنبي عمى النمو االقتصادي.
االستثمارات األجنبية المباشرة

تراكم رأس المال البشري

البحوث والتطوير

المعرفة الجديدة

التقدم التقني
إنتاج عوامل اإلنتاج

النمو االقتصادي
تحسين منتجات قائمة وانتاج منتجات جديدة

المصدر :مجدي اشريجي :مرجع سابق ،ص .264
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المبحث الثالث :الرأسمال البشري والنمو االقتصادي.
.7تعريف رأس المال البشري:
يتمثل رأس المال البشري في مخزون المعارف والمؤىالت والميارات المدرجة في فكر
األفراد وبالخصوص كفاءة وفعالية اليد العاممة الموظفة ،ألن التعميم والتكوين يسمحان لمعمال

بإنتاج أكثر حتى مع ثبات حجم عوامل اإلنتاج األخرى ،1الرأسمال البشري ىو تمك األفكار
والمؤىالت العممية التي كان يحمميا ساموال سالتار  Samuel Slaterالذي ذىب في عام
 1789إلى أمريكا لتعميم األمريكيين كيفية صناعة اآلالت التي تنسج القطن ،ولم يحل
سالت ار معو إال رأس مال بشري في رأسو ،وما التطور الصناعي الكبير الذي شيدتو
الواليات المتحدة األمريكية إال نتيجة لرأسمال ستاالر البشري وغير الذين جاءوا من بعده،
وكما أن مستوى اليد العاممة المتوفرة في االقتصاد ال بد أن يكون بالكمية الكافية والضرورية
من أجل النمو ،فإنو ال بد أن يكون أيضا بالكفاءة والنوعية الالزمتين لتحقيق ودعم النمو
االقتصادي.
.2بعض اآلراء عن أهمية رأس المال البشري ونماذجه:
فكرة رأس المال البشري فكرة قديمة جدا ولم تغب عن المدرس الكالسيكية فماك
كيموش ( )1864-Macculloch 1389في النصف األول من القرن  19مع ظيور
المدرسة الكالسيكية رأى أىمية رأس المال البشري متمثال في األفراد الحاممين لألفكار
والمؤىالت العممية في الدفع بالتطور االجتماعي واالقتصادي لممجتمع من خالل اإلبداع
واالكتشافات التي يحققونيا ،إلى ذلك ذىب أيضا كيزني ()Simon Kuznets1966
مستندا عمى ما ذىب إليو ويميام بيتي ( )Willian Pettyمن أن العدد الكبير لمسكان شيء
إيجابي ال لشيء إال أن احتمال وجود العباقرة فيو أكبر من عدد أقل فتوفير رأس المال
البشري المتمثل في األفراد ذوي ميارات فكرية ومؤىالت والمتميزين بالتكوين يسمح بتحفيز
اإلنتاج وتحقيق مؤىالت خالل زيادة مستوى المعارف في االقتصاد وتطبيقيا في مسارات
اإلنتاج ،أي عن طريق إدراج االبتكارات والتكنولوجيا والوسائل اإلنتاجية الجديدة في عممية
اإلنتاج والنشاط واالستفادة منيا.
 :1األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،عدد  ،2001 ،8ص .40-33
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كما أن فكرة آدم سميث حول تقييم العمل تحمل أىمية كبيرة نابعة من أىمية تراكم
المعرفة لدى األفراد العاممين والمتخصصين في إنتاج نوع معين من السمعة وقد دعم ىذه
الفكرة "ألفريد مارشال" بتأكيده عمى أىمية العقل البشري في التصدي لإلنتاجية اليامشية التي
تعد أكبر معوقات النمو االقتصادي ويرى ستين ىانسان ( )Stein Hansen1939أن شرط
النمو ىو ضمان اليد العاممة المؤىمة التي تكون عامال مجددا.
وقد اىتم االقتصاديون بالدور اإليجابي لتكوين رأس المال البشري عن طريق تكوين
العمال في مسار النمو ،بينما حاول لوكاس ( )Lucas 1988التوفيق بين ىاتين المقاربتين
عن طريق االىتمام باآلليات االقتصادية التي بواسطتيا يتراكم رأس المال البشري ويكون لو
آثار إيجابية عمى النمو في إطار ما يسمى بنظرية رأس المال البشري.
وألن النوعية التكوينية ورأس المال البشري في المجتمع يعتبر ذا أىمية كبيرة في النمو
االقتصادي فإن ىذا يستدعي تدخل الدولة في تدعم مجال التعميم والتكوين لألفراد وتحقيق
تراكم رأس المال.
حيث قدرت مساىمة رأس المال البشري في نمو اإلنتاجية في الفترة ()1990-1960
فيي دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEبـ %22وحسب اقتصاديي البنك
فإنو بالنسبة لـ  33دولة درس فييا عائد االستثمار في التكوين تبين أن المعدل المتوسط
لمعائد لكل سنة إضافية في التعميم يمثل نسبة .%44
وإلبراز أىمية رأس المال البشري بين غولدن وكاتز ( )Goldin & Kats 2001أن
متوسط معدل نمو اإلنتاجية بالنسبة لمتعميم في الواليات المتحدة األمريكية ارتفع من
 %4243سنويا في الفترة ( )4343-4334حيث كان معدل نمو الناتج الغربي في تمك
الفترة  %44إلى  %4233سنويا في الفترة ( )4333-4343حيث كان معدل نمو الناتج
الفردي  %44سنويا.
كما أن براموفيتش ودافيد ( )Bramovitz & David, 2000بينا أن الجزء
الخاص بنمو تراكم رأس المال المادي في معدل نمو الناتج الفردي انخفض من  %33في
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الفترة ( )4334-4344إلى  %34في الفترة ( )4343-4334ثم إلى  %44في الفترة
( )4333-4343في إشارة إلى زيادة رأس المال البشري عمى حساب رأس المال المادي.

1

رأس المال البشري عند نماذج النمو الداخمي:
لم يصنع دور رأس المال البشري في النمو االقتصادي إال من خالل نماذج النمو
الداخمي ويعتبر نموذج "لوكا" أىم نموذج تطرق مفصال إلى دور رأس المال البشري في
النمو بصفة مباشرة ،ولكن قبل ذلك كانت ىناك محاولة إلدراج رأس المال البشري في
النموذج النيوكالسيكي أي نموذج سولو قدميا ل من "مانكيو" و "رومور" و"وايل" عام
.4334
نموذج سولو برأس المال البشري:
يحوي ىذا النموذج إدراج لرأس المال البشري منفصال عن رأس المال المادي ويعتمد
عمى فرضية أن رأس المال البشري يتراكم بنفس تقنية رأس المال المادي مما يسمح لو
بالتعبير عنو بوحدات مادية وليس زمنية ،ويعبر عنو بالمعادلتان التاليتان بعد إدراج عامل
رأس المال البشري تكتب:

تبرز المعادلة األولى بأن رأس المال البشري الفردي لمعامل الفعال وبالتالي الناتج
الفردي لمعامل الفعال يزيد بزيادة رأس المال البشري لمعامل الفعال ،بينما تبرز المعادلة
الثانية أن رأس المال البشري الفردي لمعامل الفعال يزيد أيضا بزيادة رأس المال المادي
لمعامل الفعال.
حيث :معدالت االستي الك لكل من رأس المال المادي والبشري عمى حد سواء ،Sk
 SHىما عمى التوالي الحصة الثابتة من الناتج المستثمر في الرأسمالين.

 :1األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،المرجع السابق ،ص .40-33
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رأس المال الفردي لمعامل الفعال و  Keيعبر عن تغير ىذا األخير ،heرأس المال
البشري لمعامل الفعال  ،معدل التطور التقني بمفيوم ىارود حيث أن جحم العامل الفعال
المدرج في دالة اإلنتاج ىو A.Lو Ga=yمعدل النمو الديمغرافي و  αو  βثوابت و حالة
التوافق تتميز بانعدام نمو رأس المال الفردي سواء المادي أو المعنوي أي البشري
في حالة التوقف تصبح ثوابت.
ويبرز من خالليا النموذج لـ "مانكيو"" ،رومر" و "وايل" تأثير معدل تراكم رأس المال
البشري ( ،)SHعمى الناتج الفردي لمعامل الفعال مما يمكن من تفسير الفروق بين الدول
وكذا سرعة االنتقال في حالة التوقف
نموذج لوكا لمنمو برأس المال البشري:
أدرج لوكا ( )Lucasسنة  4333نموذج رأس المال البشري بقطاعين :قطاع
مخصص إلنتاج سمعة معينة باستخدام رأس المال المادي وجزء من رأس المال البشري
وقطاع لتكوين رأس المال البشري باستخدام الجزء الغير موجو لإلنتاج منو.

1

يعتبر النموذج مجتمعا بعدد  Nمن األعوان ثابت يتميز كل واحد منيم في الزمن ()t
بنفس المستوى ) t (hمن رأس المال البشري كل عون في فترة يتوفر عمى وحدة من الزمن
يوجو بنسبة  µمنيا لإلنتاجو يكون محصو ار بين 0و  1والنسبة المتبقية = ( )1-µلتراكم
رأس المال البشري ،ويتم إنتاجو بعوائد ثابتة ويكون بالعالقة التالية.
H= V (1-u).h

حيث  µىو إنتاجية رأس المال البشري
في حالة التوقف تثبت اإلنتاجية اليامشية لرأس المال ويكون معدل نمو الناتج
معدوم.

 :1األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية المرجع السابق ،ص .40-33
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ويكون معدل الناتج كالتالي:

يعتمد النمو إذن عمى نمو رأس المال البشري والذي يعتمد بدوره عمى الوقت
المخصص لتكوين رأس المال البشري ،وعمى فعالية تراكمو وعمى حجم التأثيرات الخارجية،
مصدر النمو ىو إذن تراكم غير منتيي لرأس المال البشري الذي يتميز بعوائدىا اليامشية
الغير متناقصة.
كما نالحظ ىنا أنو كل ما كان الوقت المخصص لمتعميم والتكوين أكبر كان معدل
نمو رأس المالي البشري أكبر ويكون بالتالي نمو الناتج الفردي أسرع أي كل سياسة ترتفع
مع الزمن المخصص لمتعميم والتكوين ترفع من معدل نمو رأس المال البشري وبالتالي ترفع
معدل نمو الناتج الفردي.
.3أثر الرأسمال البشري عمى النمو االقتصادي:
ىناك العديد من النظريات والنماذج االقتصادية الحديثة لمتنمية بصفة عامة والنمو
االقتصادي بصفة خاصة قائمة عمى أساس األثر الكبير لمرأسمال البشري في بناءىا و
استم ارريتيا كما ونوعا وسنتناول ىذا األثر من الناحية الخاصة المرتبطة بالنمو االقتصادي
بصفة مباشرة وبدرجة وثيقة بالتعميم عمى وجو الخصوص.

1

يبرز األثر الخاص لمرأسمال البشري من خالل التعميم عمى النمو االقتصادي عن
طريق المساىمة المباشرة في زيادة الناتج اإلجمالي أو نصيب الفرد منو يؤثر التعميم عمى
النمو االقتصادي بصورة مباشرة ،فقد أوضحت الدراسات أن التقدم في الدول الغربية لم يكن
نتيجة لمنمو في رأس المال المادي فحسب بل كان نتيجة التقدم في عامل رأس المال البشري
من خالل التقديم التقني والتطوير من الخبرات والميارات واكتشاف حتى كفاءات جديدة من
خالل االى تمام بالمنظومة التربوية والتي تمعب الدور المحوري كمتغير تابع والتعميم كمتغير
مستقل.

2

 :1ميشيل تودوار :ترجمة حسن حسني ومحمود حامد محمود ،التنمية االقتصادية ،دار المريخ ،الرياض ،2006 ،ص

.506

 :2ميشيل تودوار :مرجع سابق ،ص.547-544
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دراسة تحليلية للمحددات الحديثة للنمو االقتصادي

الفصل الثاني

الجدول رقم ( )7يوضح نسبة مساهمة التعميم في المعدل السنوي لنمو الناتج

الوطني.

الدولة

النسبة

الدولة

النسبة

الواليات المتحدة األمريكية

%15

كوريا الجنوبية

%15,9

كندا

%25

اليابان

%3,3

بمجيكا

%14

ماليزيا

%14,7

الدانمارك

%4

غانا

%23,2

فرنسا

%6

كينيا

%12,4

ايطاليا

%7

نيجيريا

ىولندا

%5

األرجنتين

%16,5

انجمت ار

%12

الب ارزيل

%3,2

االتحاد السوفياتي

%6,7

المكسيك

%0,8

%16

المصدر :فاروق عبده فميو :اقتصاديات التعميم ،دار المسيرة ،عمان ،2008 ،ص.38
إن ليذا التوسع في المستوى التعميمي لو اثر ممموس عمى النمو االقتصادي من
خالل زيادة الميارات والمعارف من جية وتوفير فرص العمل لممدرسين ولعمال المدارس
ومناصب شغل بصفة عامة من جية أخرى وبالتالي تحفيز النمو عمى المستوى االقتصادي
الكمي وحتى الجزئي.

1

 :1صقر أحمد صقر :التنمية االقتصادية ،مؤسسة الكويت لمتقدم العممي ،الكويت ،2007 ،ص .425
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الفصل الثاني

دراسة تحليلية للمحددات الحديثة للنمو االقتصادي

خالصة الفصل :
ظيرت أىمية النمو االقتصادي بصورة أكثر وضوحا من خالل النظريات الحديثة لو
حيث ركز االقتصاديون والمفكرون الجدد عمى عوامل أساسية لم تكن مكتشفة في القديم
خاصة بعد الحقبة االستعمارية لمحرب العالمية الثانية أين كانت النظريات التقميدية ىي
األساس آن ذاك.
جاءت النظريات الحديثة بتفسيراتيا الكمية والقياسية والكيفية والتي غيرت نظرة
االقتصاديين الميتمين بالفكر التنموي ووضحت ليم أبرز المحددات الحديثة من انفتاح
تجاري واستثمار أجنبي ورأسمال بشري ودورىا في التحكم ودفع عجمة النمو االقتصادي.
يكمن أثر االنفتاح التجاري عمى النمو االقتصادي من خالل دور الصادرات في
تشجيع الصناعة المحمية وتعزيز القدرة اإلنتاجية لمدول من خالل تفعيل مبدأ المنافسة بين
عوامل اإلنتاج المختمفة والتطوير في العممية اإلنتاجية ،كما أن ىذا التوسع يمكن الدولة من
تشجيع وزيادة االستثمارات المحمية واإلنتاج وبالتالي تحسين معدالت النمو االقتصادي كما
يرتبط ىذا األخير باالستثمار األجنبي المحمي وزيادة اإلنتاج وبالتالي يعتبر مصدر جديد
لتمويل التنمية عن طريق القروض الخارجية مثال.
ويرتبط النمو االقتصادي بالرأسمال البشري من خالل دوره الحيوي في تنمية االقتصاد
من خالل التقميص من معدالت الفقر والبطالة وغيرىا من المشاكل التي يعاني منيا كل
قطاع في كل دولة.
كما أنو يعني بالتركيز عمى الرأسمال البشري المعنوي وليس المادي بصفة أكبر واعتبـره مكمـال
لــو فقــط ،حيــث اعتبــر أن ال أرســمال المعنــوي ىــو األســاس فــي النظريــات الحديثــة وذلــك لتــأثيره
المباشر عمى النمو االقتصادي.
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الفصل الثالث
دراسة قياس ية حملددات المنو الاقتصادي
خارج قطاع احملروقات

الفصل الثالث

دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات

تمهيد:
تختمف اقتصاديات الدول من حيث الييكمة االقتصادية ،فنجد اقتصاديات تعتمد عمى
قطاعات معينة تشترك بنسبة متقاربة في البناء االقتصادي ليا ،بينما نجد أخرى تنفرد
قطاعات معينة في بناءىا االقتصادي ،وىذا راجع إلى االختالف في الموارد االقتصادية
واإلمكانيات المتاحة لكل دولة.
كما تختمف اقتصاديات الدول من حيث فعالية سياسات التنمية التي تنتيجيا ،فيناك
دول تمكنت من تحقيق نيوض اقتصادي بسرعة وكذلك تحقيق قفزة نوعية في مختمف
القطاعات وبينما ىناك دول لم تستطع ذلك.
وبالرغم من كل ىذا إال أنو باعتبار الجزائر دولة نامية تمكنت من االلتحاق بموكب
الحضارة ومعاصرة التقدم التكنولوجي في بعض جوانبو فسعت لذلك بمختمف السياسات
واإلجراءات رغم العراقيل التي واجيتيا في فترتيا العصيبة بعد الثورة.
قامت الجزائر بسياسات دعم واصالح وىيكمة اقتصادية لمختمف القطاعات ،حيث
أبرمت اتفاقيات وكذا وضع قوانين وتشريعات وغيرىا من اآلليات األخرى من أجل الحصول
عمى مركز راقي بين دول العالم.
وسوف نحاول في ىذا الفصل اكتشاف حقيقة النمو االقتصادي في الجزائر وكذا آليات
التنمية المتبعة باإلضافة إلى معرفة األثر التحميمي لكل من المحددات الحديثة لمنمو من
انفتاح تجاري واستثمار أجنبي مباشر ورأس المال البشري اقتصاديا واحصائيا وقياسيا خالل
الفترة الممتدة من (.)2013-1990
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دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات

المبحث األول  :النمو االقتصادي في الجزائر
يمعب النمو االقتصادي في الجزائر دو ار كبي ار في جميع المجاالت سواء كانت
اقتصادية اجتماعية سياسية وثقافية  ,إذ نجده يعالج النمو السكاني في الجزائر واالختالالت
اإلقميمية الكبرى التي تحدث داخمو وتحديات التي تواجيو .
 1خصائص النمو في الجزائر :تتمثل في ما يمي
 مستوى نمو غير كافي:أثبتت دراسات أنو لكي يمكن الحفاظ عمى مستوى معيشةالسكان يجب أال تقل نسبة نمو الناتج الوطني الخام عن  %6عندما يزداد عدد سكان بنسبة
 %1غير أنو عمى الرغم من التقدم المحقق خالل السنوات الثالث األخيرة فان النمو مازال
غير كافي من أجل:


تمبية الحاجيات الناجمة عن تزايد السكان.



تغطية طموحات الجديدة المترتبة عن االنفتاح عمى أنماط استيالك

البمدان المتطورة.


تغطية العجز االجتماعي والفوارق المتراكمة منذ عدة سنوات.



تغطية البنية الديمغرافية في الوقت الراىن صورة عن حاجة السكان

وطموحاتيم غير محددة وقدرة حق قدرىا عند إعداد السياسات العمومية وتنفذىا .
أن التأثير النمو الديمغرافي يمكن اعتباره ايجابي ألن ىذا النمو يسمح بزيادة كثرة اليد
العاممة وحركيتيا المتزايدة وكمفتيا الزىيدة.
لكن االختالل الذي قيد يحدث بين زيادة السكان القادرين عمى العمل وبين النمو
االقتصادي بفرض وتيرة جديدة توزيعيا أحسن لمنمو في مواجية التيديدات المختمفة ومنيا
تفاقم البطالة أمام نقص االستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.

1

 :1مدحت مصطفى وسيير عبد الطاىر أحمد  :النماذج الرياضية لمتخطيط والتنمية االقتصادية  ،مصر  ،ص .74
- 7: -
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دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات

وبمغ معدل نسبة النمو السنوي لمناتج الداخمي الخام  %3.66بين  2004-1994وىي
نسبة تفوق نسبة النمو الديمغرافي ىذا ما يوضحو الجدول الموالي:
الجدول رقم ( : )2تطور الناتج الداخمي الخام بين سنة 2004-1994

السنوات

1994

1995

الناتج الداخمي الخام

1487.4

005

1996
2
570

1998

1997

1999

2000

2001

2

202

2003

2004

4
2810.1

2780.2

3215.1

4078.7

235

2444.6

6
5244.2

100

نمو حجم الناتج الداخمي

خام%

1.1

3.7

3.8

1.1

5.1

3.2

2.5

2.1

4.1

6.8

5.2

تزايد عدد السكان%

2.2

1.9

1.7

1.6

1.57

1.51

1.48

1.55

1.53

1.58

1.63

المصدر :الديوان الوطني لإلحصائيات
تبين المعطيات األخيرة لمديوان الوطني لإلحصائيات أن ىذه النسبة مازال تتزايد إذا
بمغت  %6.8سنة  2003وانتقمت إلى %5.2سنة  2004من أجل تقميص البطالة بالنصف
خالل عشر سنوات ينبغي أن يتزايد الناتج الداخمي الخام بنسبة ال تقل عن .%6
 ثقل العوامل الخارجية:إن نسبة النمو التي بمغت%6.8سنة  2003والتي بمغتمستوى ال نظير لو منذ  20سنة متبوعة بنسبة %5.2من النمو سنة  2004تشكالن
عناصر تبعث عمى الرضا عامة.
غير أن جمود البنية االقتصادية عمى حساب الصناعة يؤدي بوجود تيديد من قبل
المحيط الدولي عمى البمدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر ويفرض ىذا الجمود تحويل
أرباح إنتاجية اقتصادية المرتبطة بتقمب األسعار البترول إلى إنتاجية مادتو .
فقد سبق لممجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي أن شدد عمى وضع القطاع
الصناعي العمومي الذي مازال يعاني مشاكل إعادة الييكمة والتوازن في ميدان التسيير
والسوق.
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الفصل الثالث

دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات

واعتماد الجزائر عمى تصدير مادة واحدة أال وىي المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط
خارجية عمييا ذات الصمة بتقمبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنيا من انعكاسات
عمى الموارد المالية لمدولة .

1

-3ضعف نمو اإلنتاجية :إن مستوى النمو وتوعيتو تحددىا إنتاجية العمل ورأس المال،
ولكن العالقة بين اإلنتاج والوسائل المسخرة لتحقيقو بمعنى اإلنتاجية بقيت ضعيفة منذ
االستقالل ،إن حصيمة العشرية الممتدة بين  1967و 1978أبرزت ىذه الظاىرة التي
تواصمت حتى سنة,1979وحسب البنك العالمي فان تطور اإلنتاجية اإلجمالية لمعوامل كان
سمبا لـ %4.3عن كل عامل خالل الفترة الممتدة بين  1997و 1994ويبد أنو تتحسن قميال
منذ الشروع في تنفيذ اإلصالحات الييكمية ب  %0.3عن كل عامل خالل الفترة التي
تأىيميا لمموارد البشرية والتسيير والثقافة االقتصادية وعبء القطاع الموارد.
 2توزيع النمو:
 ىناك النمو الذي يوسع رقعة الفوارق والنمو الذي يترتب عميو تبذير المواردالضرورية.
 االختالالت اإلقميمية :بالنظر لشساعتيا وتبيان تضاريسيا ومناخيا تواجو الجزائرمسألة التييئة العمرانية والتوازن الجيوي التي توافق بين النمو االقتصادي واحترام البيئة
والرقي االجتماعي .
يبرز الوضع القائم حاليا العديد من االختالالت بين المناطق الشمال والجنوب
والمناطق الحضارية والريفية وبالفعل يالحظ المركز المتزايد لمسكان والنشاطات في المناطق
الساحمية عمى حساب المناطق الجبمية التمية واليضاب العميا والجنوب وىذا ما سبب في
اختالالت ىامة تيدد النمو االقتصادي ولتالحم االجتماعي وألمالك العامة الطبيعية والثقافية
وقد أدى بروز عوامل خارجية سمبية في المناطق الساحمية إلى تسجيل عراقيل لمتنمية
 :1مدحت مصطفى وسيير عبد الطاىر احمد ،المرجع السابق ص .74
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دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات

االقتصادية (المشاكل العقارية ,حركة المرور) والمساس بالتالحم االجتماعي (الفقر انعدام
األمن وعدم االستقرار) والتموث وتدىور البيئة الحضرية ونظ ار لمفوارق والتفاوت الشديد
تتحمل الجزائر تباينا عمرانيا خطي ار ييدد بشكل حاد التالحم االجتماعي واالستقرار
السياسي.1
تدىور البيئة:تواجو الموارد النادرة في الجزائر تيديدات تتمثل في انتشار المشاريع
لمتجمعات الحضرية واستقط اب النشاطات وتفاقم الظواىر الطبيعية مثل التصحر وانجراف
التربة والتموث يؤدي إلى تفاقم النزوح ال سيما في مناطق اليضاب العميا وسيكون ليذه
التوجيات انعكاسات خطيرة سيما أنيا قد ترىن بشكل مستديم أي مجيود تنموي  ,خاصة أن
االنفتاح االقتصادي واعادة تنظيم االقتصاد الوطني يفرضان انضباط في مجال المنافسة
يخضع لمعيار تحقيق أقصى المردودية.
وتشكل المياه في آن واحد عامال أساسيا وعنصر استراتيجيا في مجال التييئة العمرانية
والنمو االقتصادي  ,ويعد توفره عامال حاسما يحدد توزيع السكان والتعمير والنشاطات
االقتصادية من بين اإلخطار البيئية في الجزائر نجد:
-

ندرة المياه إلى جانب التسيير المنعدمة الفعالية وانعكاساتيا السمبية

عمى القطاعات االقتصادية وصحة السكان واإلطار المعيشي والنشاطات السياحية
واألنظمة البيئية .
-

عدم التحكم في التعمير الذي استحوذ لحد اآلن عمى  125000ىكتار

من األراضي الفالحية الخصبة .
-

ارتفاع حجم المياه القذرة وتضعفو وعدم القدرة عمى معالجتو بواسطة

محطات التصفية القميمة والمعطمة .

 :1مدحت مصطفى وسيير عبد الطاىر أحمد  :النماذج الرياضية لمتخطيط والتنمية االقتصادية المرجع السابق ،ص .75
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دراسة قياسية لمحددات النمو االقتصادي خارج قطاع المحروق ات
تموث اليواء بسبب دخان السيارات مما يؤدي إلى ارتفاع اإلمراض

والوفيات خاصة األمراض التنفسية.
إن النتيجة المرتقبة والمرغوب فييا ستتمثل في إعادة تنظيم التراب الوطني بيدف
تأىيل التنافسية لمتنمية المحمية واإلنصاف العمراني والتنمية البشرية وحماية العامة الطبيعة
والثقافية وترميميا لتسيير اإلقميم.

1

التشغيل والبطالة :إن النظرة المشتركة لمختمف الشركاء اجتماعيين حول مدى خطورة
البطالة،

تجعل من التشغيل مسألة حيوية في مجال الحفاظ عمى السالم االجتماعي

واإلنعاش االقتصادي.
منذ سنة  1987برزت مؤشرات بطالة واسعة بين أوساط الشباب  ,حيث تطبق وضع
أجيزة متعددة في مجال التشغيل  ,وقد أبرز المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي شرعت
فيو السمطات العمومية سنة  1997والذي أنجز أخطار بخصوصو من قبل المجمس الوطني
االقتصادي واالجتماعي ضرورة إدراج ىذه المسألة ضمن األولويات وقد أظيرت جمسات
االستماع التي شاركت فييا النقابات وأرباب العمل الخواص والعموميون والجمعية الوطنية
لمتنمية االقتصادية واالجتما عية لمتطوير والتكوين الميني توافق وجيات النظر حول ضرورة
جعل التشغيل ىدفا أساسيا .

2

 3التحديات الكبرى:
تواجو الجزائر اليوم تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي وقد تم
التطرق إلى ىذه التحديات خالل لقاء الجمعية الدولية لممجالس االقتصادية واالجتماعية
والييئات الممثمة بالجزائر في جوان . 2003

 :1مدحت مصطفى وسيير عبد الطاىر احمد  ،المرجع السابق ص .75
 :2مدحت مصطفى وسيير عبد الطاىر احمد  ،المرجع نفسو ،ص .76
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نظام اقتصادي سميم وأكثر تنافسية  ,تصدر اإلشارة إلى مدى تأخر

اقتصادنا اليوم.
وعند التطرق إلى مسألة المنافسة في بالدنا نراىن عادة عمى استخدام المزايا
التفاضمية.
-

التكمفة الرخيصة لمطاقة.

-

الموارد الطبيعية.

-

اليد العاممة الرخيصة,مواد الطبيعة ضعيفة المدى ,وقد تشكل عائقا

لحركية المجتمع والعناصر االجتماعية.
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المبحث الثاني :سياسات تحقيق التنمية في الجزائر.
.1

واقع االقتصاد الجزائري:

رغم التغيرات العديدة التي عرفيا االقتصاد الجزائري والتي في مقدمتيا التمويل في
السياسات المنتيجة من طرف الدول في إدارة االقتصاد وسياسة اقتصاد السوق وما نتج عنيا
من تحوالت في مختمف القطاعات االقتصادية ،حيث يمثل القطاع النفطي في الجزائر
محرك أساسي لالقتصاد يساىم بحوالي  %98من إجمالي قيمة الصادرات و  %64من
اإليرادات العامة لمدولة ويساىم بحوالي  %24من إجمالي الناتج المحمي ،حيث تحتل
الجزائر المرتبة الخامسة في العالم من حيث مخزون الغاز الطبيعي والرابعة عشر من حيث
المخزون النفطي ،والجدول التالي يبين مكانة النفط في االقتصاد الجزائري.
الجدول (  :)3مكانة النفط في هيكل االقتصاد الجزائري (.)2005-2001
مساهمة اإليرادات البترولية
في اإليرادات العامة ()%
مساهمة قطاع المحروقات
في الناتج اإلجمالي ()%

2001

2002

2003

2004

2005

6664

6269

6864

7064

7668

33689

32655

35658

3764

4467

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى إحصاءات بنك الجزائر.
كما أن ىناك عدة أسباب انتيجتيا الجزائر لإلصالح االقتصادي عمى مختمف
القطاعات كالتعديالت التشريعية وكذا االتفاقيات التي سنتطرق إلييا في المطمبين التاليين
بشيء من التفصيل.
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.2دور التشريعات والتعديالت في بناء تنمية االقتصاد الجزائري.
أ.قانون النقد والقرض:
ىو القانون  10-90المؤرخ في  ،1990/10/14ىذا القانون يفتح المجال لممساىمة
برؤوس األموال األجنبية في تطوير االقتصاد الجزائري ،بحيث يرفض لغير المقيمين في
الجزائر بتحويل األموال وتمويل نشاطات اقتصادية.
ب.قانون االستثمار:
صدر ىذا القانون تحت رقم  12-93المؤرخ في  1993/10/05بيدف إعطاء مجال
واسع لمقطاع الخاص من خالل ما نص عميو من إعفاءات ضريبية وحوافز.
ج.القانون التجاري:
تم تعديل القانون تحت رقم  93/08المؤرخ في  1993/04/25حيث يواكب التغيرات
الييكمية في االقتصاد الجزائري ويسمح ببعض الممارسات التي كانت ممنوعة.
 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )SARLعمى األقل برأسمال
 100.000دج.
 تأمين شركات المساىمة ( )SPAبرأسمال  5مميون دج عمى األقل.
 إلغاء احتكار الدولة لسوق التأمين.
 رد األراضي التي أممت بعد االستقالل.
 مرسوم إنشاء بورصة القيم المنقولة
 .3االتفاقيات الدولية واإلصالحات:
أ.االتفاق عمى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي:
نظ ار لمظروف التي مر بيا االقتصاد الجزائري وعجزه عن توفير السيولة الالزمة لدفع
أعباء الدين الخارجي ،حيث استمر التزايد الخطير لخدمة الدين التي بمغت  9مميار دوالر
عام  1989مما تطمب لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لمحصول منيا
عمى قروض ومساعدات لسد العجز الخارجي في العمالت األجنبية ،بعد ذلك تعيدت
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الجزائر باالنضمام إلى اقتصاد السوق وتعيدت بدأ اإلصالح االقتصادي بدءا من العنصر
األساسي لالقتصاد وىو إصالح القطاع الخاص.
تم عقد أول اتفاق مع البنك الدولي في ماي  1989نصت فيو عمى تقميل االحتكار
لمتجارة الخارجية ومنح االستقاللية القانونية لخمس بنوك تجارية ،أما ثاني اتفاق كان في
جوان  1991أكممت فيو ما جاء في أول اتفاق ليا باإلضافة إلى تمكين القطاع الخاص من
المشاركة في التجارة الخارجية.
وفي بداية  1994أبرم اتفاق برنامج االستقرار االقتصادي بدءا من 1994/04/01
إلى  1995/03/31ثم جاء اتفاق آخر سنة  ،1995ثم في نياية ماي  1996تم إمضاء
آخر حول برنامج التعديل الييكمي لمدة سنتين.
ب.االتفاق مع نادي باريس ولندن:
توجيت الحكومة الجزائرية في خطاب تعديل النواب من صندوق النقد الدولي عام
 1994إلى نادي باريس واتفق ممثمي ىذا المؤتمر عمى تقديم مساعدات لمجزائر نظ ار
إلجراءات اإلصالح االقتصادي التي تعيدت بيا الجزائر ،وكانت طريقة تسديد الديون التي
تم جدولتيا والتي تبناىا الدائنون ىي التسديد المختمط تتضمن:


التسديد يكون عمى أساس إطالة فترة االستحقاق إلى  91سنة.



مدة العقد تقدر بـ  4سنوات عمى األكثر.



التسديد يبدأ مع انتياء فترة اإلعفاء المقدرة بـ  4سنوات أي

إبتداءا من .9111/50/19
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وكذلك بعد موافقة صندوق الدول عمى برامج القرض الموسع ،أبرمت الجزائر في
 6;;7اتفاقا ثانيا إلعادة جدولة ديونيا مع نادري باريس وتقدر الديون التي جدولتيا معو
 66مميار دوالر.

1

أما نادي لندن فيتعمق األمر بإعادة جدولة الديون الخاصة (البنكية) ويضم ىذا النادي
تمثيمية لمدائنين الخواص (البنوك) ،وفي ىذا اإلطار تقدمت الجزائر بطمب إعادة جدول
لمديون في أكتوبر  1994لدى ىذا النادي.
وبعد مفاوضات شاقة مع أكثر من  200مؤسسة مالية ،تم إعادة جدولة حوالي
 3مميار دوالر من الديون الخاصة في جوان  ،1996وىي تتمثل في المستحقات التي
تغطي الفترة من مارس  1994إلى ديسمبر  1996وكانت المعالجة كما يمي:
 مبمغ  1,9مميار دوالر والذي كان موضوع إعادة تمويل سابق ،تمتإعادة جدولة عمى أساس فترة استحقاق تقدر بـ  90سنة ونصف منيا  6سنوات
ونصف إعفاء.
 مبمغ  9,9مميار دوالر مع القرض الميوني وقروض اإليجار مع اليابانسابقا لمدة  91,0سنة.
-

وبعد بدأ الجزائر في تنفيذ المخططات التي تيدف إلى اإلصالح

االقتصا دي ودعم النمو ،وضعت الحكومة العديد من البرامج إلعادة ىيكمة الجياز
اإلنتاجي وحتى االقتصاد الوطني ككل ،وبعد اإلعالن عنيا سنة  1556والتشاور
حوليا في  1552في إطار الجمسات الوطنية لمصناعة تم رسم خطط لالستثمار.
وفي سنة  6666بدأت خطة اإلنعاش االقتصادي في القطاع الفالحي من خالل
المخطط الوطني لمتنمية الفالحية والريفية ( )PNDARتيدف دعم التجديد الفالحي أما

 :1الطاىر عمي :سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي في الجزائر ،مجمة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،2004 ،ص .185
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قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ،فقد استيدفت السياسة المتبناة سنة  6666والمرتكزة
عمى تشجيع االستثمار الخاص وعصرنة القطاع البحري.
وفي سنة  6667تم إطالق المخطط التكميمي لدعم النمو ( )PCSCلتحسين
الخدمات العمومية ،حيث خصصت الحكومة إلنجاز ىذه المخططات غالف مالي يقدر بـ
 6:6مميار دوالر لمفترة الممتدة حتى سنة ; ،666منيا  %96لمبنى التحتية كالسكن
والتجييزات ،وذىب الجزء األكبر من ىذه المخصصات إلى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم
(.)6667-6667
كما تم خالل  6666إطالق مخطط خماسي لمتنمية يمتد إلى  ،6666وخصص لو
خالف مالي  6:8مميار دوالر ومن أىم القطاعات والمخططات الواردة في المخطط:
-

إنشاء ما يقارب  0555منشأة لمتربية الوطنية منيا  9555إكمالية،

 105ثانوية 655.555 ،مقعد بيداغوجي جامعي 455.555 ،مكان إيواء لمطمبة
وأكثر من  155مؤسسة لمتكوين والتعميم المينيين.
-

توصيل مميون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  115.555سكن

ريفي بالكيرباء.
-

أكثر من  1155مميار دينار جزائري مخصصة لقطاع النقل.

 ما يقارب  055مميار دينار جزائري لتييئة اإلقميم والبيئة. ما يقارب  9155مميار دينار جزائري لتحسين إمكانيات وخدماتالجماعات المحمية وقطاع العدالة وادارة ضبط الضرائب ،التجارة والعمل.
 وتوفير مبمغ  105مميار دينار جزائري لتطوي اقتصاد المعرفة منخالل دعم البحث العممي وتعميم التعميم واستعمال وسيمة اإلعالم اآللي داخل
المنظومة الوطنية كميا وفي المرافق العمومية.

1

:1بيان اجتماع مجمس الوزراء ،برنامج التنمية الخماسي ( ،)2014-2010الجزائر 24 ،ماي  ،2010ص .32
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المبحث الثالث :دراسة قياسية ألثر المحددات الحديثة عمى النمو االقتصادي.
-1

التعريف بالمتغيرات

النموذج األول:


الناتج اإلجمالي المحمي GDP :عبارة عن الفارق من النمو االقتصادي

من فترة إلى أخرى


االنفتاح التجاري OPE :عبارة عن:
الصبدرات الواردات
الناتج االجمالي المحلي

 االستثمار االجنبي المباشر FDI
 الرأسمال البشري HUMعبارة عن :
نسبة جميع الطالة الملتحقين ببلجبمعبت
فئة العمر االفتراضي المدراس التعليم العبلي

تم وضع نموذج لمحددات النمو االقتصادي وكان النموذج كالتالي:
GDP = B0+B1OPE+B2HUM-B3FDI

باستعمال البيانات المتعمقة بالمتغيرات وبتطبيق برنامج  EVIEWS 8تم الحصول
عمى المعادلة التالية:
)GDP = 40.08311+0.55 8736OPE+2.673084HUM-0.44348FDI (model 1

استخدمنا في الدراسة نموذج االنحدار الخطي المتعدد ال جراء انحدار الناتج المحمي
االجمالي عمى مجموعة المتغيرات المستقمة التي تتمثل في االنفتاح التجاري واالستثمار
االجنبي وال أرسمال البشري
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_2التشخيص االقتصادي واالحصائي لمنموذج الخطي :
أ -التشخيص االقتصادي لمنموذج:
نالحظ ان اشمرة المتغير المستقل OPEموجة تدل عمى عالقة طردية بينو وبين الناتج
المحمي االجمالي وزيادة تقدر ب  6877:9وكذا راس المال البشري HUMبزيادة تقدر
ب، 688966:اما عن االستثمار االجنبي المباشر فيحمل اشارة سالبة ما يدل عمى العالقة
العكسية بينو وبين الناتج المحمي االجمالي ،وبالتالي ىناك نقص بقيمة  686666وىذا
عكس ما تنص عميو النظرية االقتصادية وبالتالي ىو غير مطابق ليا .
تم الحصول عمى القيم اعتمادا عمىMODEL1
ب_ التشخيص االحصائي لمنموذج:
يتم اختبار فرضيات النموذج الخطي المتعدد باستعمال معايير احصائية ،حيث يتم
اختبار معنوية المعممات المقدرة باستعمال احصائية ستودنت STUDENTواستخدام
احصائية فيشر  Fومعامل التحديد لممعنوية الكمية لمنموذج.
_اختبار الفرضيات:
H0= B0=B1=B2=B3=0
H1= B0≠B1≠B2≠B3≠0
كما ىو مالحظ في نتائج النموذج االول ان قيمة المتغير  FDIاكبر من 6867
وباتمي ىو غير معنوي احصائيا،لذلك نقوم بتقدير نموذج ثاني بعد حذف متغير االستثمار
االجنبي المباشر  FDIوتنحصل عمى النموذج الثاني  MODEL2بالمعادلة التالية :
)GDP = 40.08311+2.528904HUM+0.50978OPE (model 2
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ج_التشخيص االقتصادي لمنموذج :6
الراسمال البشري واالنفتاح

نالحظ من خالل النموذج  6ان اشارة كل المتغيرات

التجاري موجبة ما يدل عمى العالقة الطردية بينيا وبين الناتج المحمي االجمالي وىذا ما
يطابق النظرية االقتصادية
_بما انو مطابق لمنظرية االقتصادية سنواصل خطوات دراسة النموذج .
د_التشخيص االحصائي لمنموذج:
_اختبار المعنوية االحصائية لممعممات:
اختبار الفرضيات:
H0= B0=B1=B2=0
H1= B0≠B1≠B2≠0
نالحظ ان كل قيم المعممات مساوية لمصفر ،وبالتالي فيو معنوي احصائيا .
اعتماد،MODEL2اي اقل من 6867
جدول رقم ( : )4نتائج اختبار ستيودنت لمنموذج الخطي
المقدرات

المعممات

االحتماالت االحصائية الجدولية

المعنوية عند %5

مالحظة

ثابت

B0

-

-

-

OPG

B1

0.000

0<0.05

معنوي

HUM

B2

0.000

0<0.05

معنوي
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 _3اختبار المعنوية الكمية:
نستعمل معامل التحديد واختبار فيشر ،حيث نالحظ من نتائج النموذج رقم  6ان :
_معامل التحديد  R2بالنظر الى قيمة معامل التحديد 68;:;;66ان القوة التفسيرية
لمنموذج كانت عالية ،وىذا يعني ان المتغيرات المفسرة تفسر حوالي %;:من تغيرات الناتج
المحمي االجمالي اما %66من تغيرات ىذا االخير تفسرىا عوامل اخرى غير مدرجة في
النموذج يتضمنيا حد الخطأ.
_اختبار فيشر:Fيتم اختبار المعنوية االحصائية لالنحدار وفق الفرضيتين التاليتين:

H0= B0=B1=B2=0
H1= B0≠0 V B2≠0

يتم اختبار الفرضيتين من خالل مقارنة فيشر المحسوبة  FCALبقيمة فيشر المجدولة
FTABعند مستوى معنوية %7ودرجتي حريةV6وN-K-1
نالحظ ان قيمة  FCAL =9:68;;86اكبر من قيمة

FTAB = :889

نالحظ ان قيمة Fالمحسوبة اكبر من قيمة Fالمجدولة ومنو نرفض فرضية العدم
ونقبل الفرضية البديمة ،ونقول انو يوجد عمى االقل واحد من معممات المتغيرات المفسرة ال
تساوي الصفر مما يدل عمى وجود عالقة خطية معنوية بيت المتغير التابع والمتغيرات
المستقمة .
أ_ التشخيص القياسي لمنموذج :
 _6اختبار عدم تجانس التباين:
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من بين فرضيات النموذج القياسي االقتصادي فرضية ثبات التباين من مشاىدة الى
اخرى ،والكتشاف وتصحيح عدم تجانس تباين الخطأ نعتمد عمى اختبار  WHITEالذي
يعتمد عمى تقدير االنحدار المساعد بين والمتغيرات المفسرة من جية اخرى ،ثم نقوم باختبار
فرضية العدم التي تنص عمى فرضية ثبات التباين.
من خالل النموذج رقم  6نقوم بحساب قيمة احصائية  WHITEعند مستوى معنوية
% 7ودرجة حرية  V=18و K=2تقارن احصائية ) (WHمع

مستخرج من ممحق 6
نالحظ ان

اكبر من

وبالتالي نقبل فرضية العدم ،ونقول ان التباين ثابت

ب_ اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء:
من بين الفرضيات التي بني عمييا النموذج القياسي االقتصادي ىو عدم وجود ارتباط
بين عنصر الخطأ من مشاىدة ألخرى ،والكتشاف ما اذا كان ىناك ارتباط ام ال نستعمل
احصائيةDWحيث يفترض ىذا االختبار وجود فرضيتين اساسيتين :
_فرضية العدم تنص عمى انعدام االرتباط
H0= P=0
H1= P≠0
الفرضية البديمة :تنص عمى وجود ارتباط ذاتي.
بعد الحصول عمى قيمة احصائية  dw=1.77من الجدول رقم  6نستعين بالجدول
االحصائي الخاص بمؤشر DW
لمعرفة الحدين  dLو duحسب عدد المشاىدات وعدد المتغيرات المفسرة ثم نرى
المنطقة التي تقع فييا احصائية داربين واتسون ،ومن خالليا نحكم عمى وجود اوعدم وجود
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ارتباط ذاتي لالخطاء ،كما يمكن ان تقع

ىذه االحصائية في المنطقة غير المحددة

،وبالتالى عدم القدرة عمى الحكم بوجود او عدم وجود ارتباط ذاتي لالخطاء.
من الجدول االحصائي ل DWنستخرج الحد االعمى واالدنى لالخطاء كما يمي :
6869=6876-6

du= 1.53
dL = 1 ,08

نالحظ ان احصائية  DWتنتمي الى منطقة القبول وبالتالي ال يوجد ارتباط ذاتي بين
االخطاء
_اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادلة االنحدار:
بخصوص التحقق من التوزيع الطبيعي

لبواقي معادلة االنحدار نستخدم اختبار

، jaque_beraيمكن رفض او قبول فرضية العدم القائمة بان بواقي معادلة االنحدار
موزعة توزيع طبيعي انطالقا من احصائية ىذا االختبار.
فنفرض فرضية العدم اذا كانت قيمة احصائية JBاكبر من القيمة الجدولية لكاي
مربع

والعكس عند مستوى معنوية %7ودرجة حرية N-K-1
_معادلة موزعة توزيع طبيعيH0 :
_معادلة غير موزعة طبيعياH1 :
لدينا:
>JB
>0.14
نالحظ ان القيمة المحسوبة ل

اكبر من قيمة JBوبالتالي نرفض H6ونقبل .H6
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خالصة الفصل:
في مجال التطور والتقدم يعتبر النمو االقتصادي مؤش ار ىاما لمقياس في ظل المفاىيم
الحديثة التي يستند الييا والتي اثبتتيا العديد من الدراسات والتطبيقات وقد سعت بالدنا الى
تكييف سياساتيا مع ىذه التصورات الجديدة ،في سبيل تحسين النمو .
فعمى صعيد االنفتاح التجاري تنتيج الجزائر سياسة انفتاح جد حذرة ،حيث ان معدالت
االنفتاح التجاري مازالت متواضعة مقارنة بالدول الناجحة في دعم النمو .
كما بينت الدراسة القياسية وجود ارتباط موجب بين مكونات االنفتاح التجاري والناتج
االجمالي وانعدام المعنوية االحصائية لالستثمار االجنبي المباشر.
وفيما يخص راس المال البشري فقد بذلت الجزائر مجيودات جبارة في دعم ىذا
المؤشر ،وذلك الىميتو عمى كافة االصعدة باالضافة لكونو محدد حديث لمنمو االقتصادي
في االجل الطويل وقد تبين تبين من خالل التحميل القياسي عمى وجود اثر موجب وذو داللة
احصائية عمى النمو االقتصادي.
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خامتة عامة

خاتمة عامة:
ان د ارستتا ه هتتلخ اة همتتد ت اتتددات اة ت ارجامتتهدا تتهرج جفتتهل اة ار جتتهت ت اة ا تتر
اهدف اةى عر د اجع هلخ اة اددات

ظل اةاف رات األ كهر اةاديثد اةات يعر هته اةعتهةم تأك لت ،

تهإلض تته د اة تتى عر تتد ارات تتهف اة ت ت ارجام تتهدا تهة ا تتددات اةاديث تتد ةت ت
ارساث هر األ ت

كلا رأس اة هل اةتشرا  ،جد كه ت اة دة اة اددة ةلدراسد  ،3102-0991هت

ارة لات م ميد ن
دا ليه

ا ب عديتدة أه هته ارعا تهد علتى تتدأ اجامتهد اةست و ار اتهح اةا تهرا

هر يه.

ن الل عهة د
ةل

اادي تتدا ار ا تتهح اةا تتهرا

الف اة اغيرات اةا ااه ل إشكهةيد اةتاث دراساهه  ،اتاداءا تهرفهر اة ظرا

،ثم اة ه ب اة ظترا ةل اتددات اةاديثتد ةل ت ارجامتهدا  ،اه ته تهةسيهستهت اة اتعتد تن جتتل

اةد ةد اة ا ريد هيكلتد اجامتهديد اا هجيتهت  ،مت ر اةتى عر تد اثتر كتل تن اة اتددات اةاديثتد علتى
اة

ارجامهدا جيهسيه اامه يه كلا اجامهديه ،ا مل ه اةى اة اه ج اةاهةيد :
 -يعاتتتر ه ت م اة ت

ه ت م ك ت تاتتت يا ث تتل ت اةاغييتتر اة ستتت ةل تتهاج اإل تهة

هت ت

اة قيتتهس اةر يس ت ةاقيتتيم ارداء اةا ت ا  ،جتتد اعتتددت اة ظريتتهت اة س ترة ةل ت ارجامتتهدا
اسب اغير اةظر ف اة ه يد اة كه يد .
 يام اا ي اةيسهم

عن فريو ارسا هدة تن ت رات اةا تهرة اة هر يتد هةا ستع ت اةمتهدرات

ا كن اةد ةد ن اةا مص

ا هستتتيد

ا اهج امدير اةسلع اة د هت اةا ا لك يهه ي ة

تته يت ت دا اة تتى ااقي تتو ا ي تتع ا ضتتل ةل ت ت ارد اة اها تتد اة تتى ي تتهدة ع تتدرت اة ت ت

ارجامهدا.
 يام دعم اةاة ستتا ا اة

ارجامهدا ت اسفد ارساث هر ار تت عتن فريتو اثترخ اري تهت
ت

تن تالل

اةكل ت ،ايتتث ان ارستتاث هر ار ت ت اة تهشتتر ي ت ر علتتى اةد ةتتد اشتتكهةيد

ا يتتل اةا يتتد اقلتتيص
اة تهشر اةى ار هو اةع

ت ات ارد تتهر ،تهةاتتهة اا يتتل اةكثيتتر تتن ار ت ال تتن ارستتاث هر
 ،ه يسهعد ايضه على دعم اة

ارجامهدا اسادا ا .

 يظهتتر اثتتر راس اة تتهل اةتشتترا علتتى اة ت ارجامتتهدا تتن تتالل د رخ اة هتتم ت ا يتتدارجامهد اة ال
على دعم اةيهت اة

اةاتد تن اةا لتف عتن فريتو ا يتد اة ت ارد اةتشتريد ،هتلا ته يستهعد تتد رخ
.
اة متل اةثهةتث تهستا دام تهلج ار اتدار اة اعتدد تهرستاعه د

اةدراسد اةااليليد اة ساع لد

تتر تته ج ، eviews 8اثتاتتت تتدا ا عيتتل هتتلخ اة اتتددات هت ار اتتهح اةا تتهرا اة أرست هل اةتشتترا
ا تتل ه علتتى ستتتيل اة ثتتهل اةاعلتتيم اةعتتهة

ك ستتتد اةفتتالب اة لااقتتين تهة ه عتتهت  ،كتتلةك ارستتاث هر

ار ت اة تهشر .
ضات ة ه اةدراسد اةقيهسيد ارثر اري هت ةكل ن ار اهح اةا هرا اةرأس هل اةتشرا اةلين
تعتران على اةعالجد اةفرديد تي ه ه تين اة هاج اة الت ار تهة اةتلا يعتتر تتد رخ علتى اة ت  ،هتلا
ن هد
اة تهشر اة

ن هد ا را ،تي ت ة ه اةدراسد اةقيهسيد ارثر اةستلت
ارجامهدا ،تهةاهة

هن اة

ارجامهدا

اةعكستيد تتين ارستاث هر ار تت

اة ا ر الل اة ارة 3102_0991

جد اعا د تهةدر د اركتر على هلين اةعه لين ه ه ار اهح اةا هرا اةرأس هل اةتشرا ن تين عديتد
اة اددات  ،كهن ةه ه اةد ر اري هت

ر تع عتدرت اة ت  ،ا ته ارستاث هر ار تت اة تهشتر قتد

اثر ستلتيه علتى اة ت ارجامتهدا  ،هتلا ته يتدل علتى ست ء استيير اةد ةتد اة ا ريتد اكتد ان اةسيهستد
اة اه د ن فر هه .
رغتتم تته ااات ت اخ تاث تته تتن ظري تتهت االتتيالت اتته ج ،ار ا ت ت

تته ال يعاري ت تع تتص اة ت قص اي تتد

ر تتاالف اةسيهس تتهت تت تتين اة تتد ل ك تتلةك اةاك ة يت تتهت اة س تتاع لد ،أ تتل ان افت تترو ة تتتعص هت تتلخ
ار اال هت

كلا اة اددات اة ال تد اةاديثتد اةات اكاشت ت ا ترا ساكاشتف عتتر اةت ن ت جتهدم

تا ث ه تإلن اهلل.

قامئة املراجع

المراجع:
المراجع بالمغة العربية:
الكتب:
 -1ابراهيم العيسوي :التنمية في عالم متغير ،دار الشروق ،القاهرة.2006 ،
 -2خالد محمد السواعي :االقتصاد والتنمية ،دار المناهج ،عمان.2006 ،
 -3خالد واصف الوزاني وأحمد حسين الرفاعي :مبادئ االقتصاد الكمي بين النظرية
والتطبيق ،الطبعة  ،08دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان.2007-2006 ،
 -4روبرت بارو :محددات النمو االقتصادي ،دراسة تجريبية عبر البمدان ،ترجمة
نادر ادريس التل ،دار الكتاب الحديث ،عمان.1998 ،
 -5زينب حسين عوض اهلل :االقتصاد الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
.2004
 -6سولو روبرت :نظرية النمو ،ترجمة ليمى عبود ،المنظمة العربية لمترجمة ،بدون
سنة نشر ،الطبعة  ،02ص .306
 -7صقر أحمد صقر :التنمية االقتصادية ،مؤسسة الكويت لمتقدم العممي ،الكويت،
.2007
 -8مايكل ايدجمات :االقتصاد الكمي النظرية والسياسية ،دار المريخ لمنشر ،الرياض،
المممكة العربية السعودية ،1999 ،ص .456
 -9محمد ناجي حسن خميفة :النمو االقتصادي النظرية والمفهوم دار القاهرة،
 ،2001ص .34
 -10محمد الموسوي :العولمة واقتصاد السوق الحرة ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2005 ،
 -11مد حت مصطفى وسمير عبد الطاهر ،النماذج الرياضية لمتخطيط والتنمية،
مصر ،ص .74
 -12ميكال نوادارو :ترجمة حسن حسني ومحمود حامد محمود ،التنمية
االقتصادية ،دار المريخ ،الرياض.2006 ،

الرسائل العممية:
 -1سعيد عبد الحكيم :الناتج الوطني والنمو االقتصادي ،دراسة قياسية لمنمو ،حالة
الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،2001 ،ص .28
 -2عمي العمري :دراسة تأثير التطورات أسعار النفط الخام عمى النمو االقتصادي،
دراسة حالة الجزائر ( ،)2006-1970مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم
االقتصادية وعموم التسيير ،جامعة الجزائر ،2008-2007 ،ص .46
 -3دهان محمد :االستثمار التعميمي في الرأس مال البشري ،أطروحة دكتوراه في العموم
االقتصادية ،غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2002 ،
 -4وعيل مولود :دراسة تباين النمو االقتصادي لمدول العربية في ظل البيئة االقتصادية
الجديدة ،رسالة ماجستير في العموم االقتصادية غير منشورة ،جامعة الجزائر،
.2007
مراجع بالمغة األجنبية:
1- Jean louis MUCCHI, principes d’économie international, economica,
Paris, 1987.
2- Jean Philip pilotis, comprendre la croissance, Paris, dumad, p37.
3- Peet Richard with Thain Hardurick, thearies of development guild ford
press, 1999, pp93-40.
4- Todor micreal, economic developement, seventh edition, Addison wesley,
romdon, Inc 2000, pp99-103.

المواقع االلكترونية:
1- http://www.cnes.dz

2- http://www.cnes.dz
3- http://www.ons.dz
4- http://www.commerce.go.sa

قامئة املالحق

ممحق رقم :1
جدول يمثل قيم المتغيرات من سنة  1991الى  3112في الجزائر

hum

fdi

ope

10,23
10,91
11,02
10,85
10,34
10,05
11,34

-1,49
5,52
1,45
-1,36
-3,52
-2,8
5,82
9,57
0,06
3,12
19,8
14,7
9,87
14,4
14,4

0,27
0,26
0,61
0,29
0,22
1,11
1,07
0,64
0,88

19,76
20,21
22,29

23,1
26,9
22,2
19,3
-0,58
7,02
10,2
8,63
2,86

1,15
1,89
1,74
2,63
2,75
2,3
2,58
1,5
1,69

13,6
15,25
16,75
17,74
18,18

28,6
28,76
30,28
31,46

0,04
0,08
0,03

année

gdp
66,77
65,97
67,15
65,74
65,15
67,63
70,40
71,17
74,80
77,20
78,90
82,53
87,16
93,43
97,45

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

103,20
104,95
108,52
110,69
112,46
116,51
119,77
123,73
127,19

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ممحق رقم :3
Model 01
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ممحق :2
Model 02

من اعداد الطالبة  :فلة موفق
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ممحق :4
Model 03

من اعداد الطالبة  :فلة موفق
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ممحق :5
جدول التوزيع التطبيقي كاي تربيع

ممحق :6
جدول يمثل توزيع داربين واتسون

ممحق :7
التمثيل البياني لتوزيع دروبين واتسون

من اعداد الطالبة  :فلة موفق

ممحق :8
التمثيل البياني لقيم احصائية جاك بي ار
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:الملخص
اهممما ممرانا الممراا بممنا ممااواللممراهم اااا ن لممدا ممااد اةمملا و اممدداداا ادبلمملا ول ممااا ان ممرد ا اب م ا
ممداا اداا م اا ل ممااا ان ممرد اا ااممداناما لا وم اا مما ةاا م ال م اا و رلمملاا نمماا

نلرا لمرا ممااا

اانوورا ااج بعااان ردبرداا عر مااا ل برداا ة ةا نا ا
ممدا ا لممرلاا ناممدللرا ممةااه ممماا اممدداداا ادبلمملا ول ممااا ان ممرد ا ممةاال نممر انج ممر ا

ا ممرا ممااا

 ا.ااةنل ر ااجلوااا اسا رداوش ا ااةنلنجلراال ا دا لورال بر
مداا لر م ا المرا وم اابمرساالم اهم لاا امددادا بمراا م اااا مر بر ااان مردبرا وم اا ل ماا

ا مراا

ا ان رد ا ااا ج اا اااةمنلنجلر اةا مدا مةاا ل نمر اا نجمر ااا م اسا مرداا وشم ابةمره رةاوشم دا
 ا. وب ا اا عاا لرنجاا اوااا ج ر اا اور نر اان عبداا ل ااا ان رد

Summary:
The most important thing we talked to him in this our research and
study of modern determinants of economic growth, where we dealt
with in the first chapter to the economic growth and the stages of its
evolution over time in view of the position occupied in all economies
in the world and his theories unexplained
In the second chapter we spoke about the most important determinants
of modern economic growth and the opening up of trade and foreign
investment and human capital, and we concluded the impact of each of
them in theory.
The third chapter to measure the impact of these determinants
statistique quantified, as well as on economic growth in Algeria and
trade openness and human capital contribute significantly to raising the
GDP, thus activating economic growth.

