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قبل الثخوة الرشاعية ،تقاربت او تساثمت مشاشق العالع في إنتاجية العسل ومتػسط الشاتج لمفخد ،ليكػن الدكان ىػ
السحجد الخئيذ لحجع االقتراد في الشصاق الجغخافي .ولحا يقجر نرف الشاتج العالسي ،تقخيبا ،في الريغ واليشج

الكبيخة حتى نياية القخن الدابع عذخ .وجل الشذاط اإلنتاجي ليإيفا بالستصمبات الزخورية لميير واىسيا الغحا .

وضسغ السجػ السحجود لتفاوت القجرات التقشية بيغ السجتسعات تػصف الريغ بالتفػق والخيادة ذلظ الدمغ .الثػرة
الرشاعية كانت بجاية التصػر الدخيع في التكشػلػجيا وتشطيع اإلنتاج إلرسا األساس االقترادؼ لمحزارة

السعاصخة.
لقج خّفزت السبتكخات التكشػلػجية تكاليف السشتج الدراعي والرشاعي والشقل فاتدعت األسػاق بالتجارة وضيخ
السرشع بجيال عغ الػرشة ،وشاع التخرز وتقديع العسل ،وصار نسػ اإلنتاجية خاصية لالقتراد مع تشاقز
التكاليف باالنتفاع مغ وفػرات الحجع الكبيخ .وتختفع األجػر في ىحا الدياق لتحّفد مشطسات األعسال نحػ السكششة
فتشسػ كثافة راس السال لمعسل ،وتتبمػر شخوط مػضػعية لتحديغ الكفا ة االقترادية لمعسميات اإلنتاجية لزسان
العائج السشاسب لالستثسار والتػسع .وبحا قج أتاح ذلظ التحػل العسيق والذامل لجول الثػرة الرشاعية األولى،

خا صة بخيصانيا وبمجيكا ،ومغ لحق بيع مبك اخ مثل السانيا والػاليات الستحجة األمخيكية ،نسػا في متػسط الشاتج لمفخد
مقتخنا بشسػ الدكان بحيث تجاوزت الفخ السالثػسي.
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
لقج عرف الترشيع والتحػل االقترادؼ عقػل السفكخيغ والػججان في الغخب ،تيار يخذى عمى الحخية الفخدية

وحقػق السمكية الخاصة ويخػ في تقييج الشفػذ االقترادؼ لمجولة سبيال لمحج مغ شغيانيا السحتسل .وآخخ يخيج
حساية حق الشاس في اليير الكخيع والعجالة االجتساعية مغ تغػل رأس السال الحؼ أصبح جػىخ القػة االقترادية

والدياسية بجيال عغ األرض أيام اإلقصاع  .ومغ ىحا التيار الثاني بخز جشاح كان يخػ في مشترف القخن التاسع
عذخ مقجمات لشياية نطام االقتراد الحؼ يختكد عمى حقػق السمكية الخاصة ودافع الخبح لتبجأ البذخية عيجا ججيجا
يقػم عمى الشكيس .كان لتكاثخ عسال الرشاعة وانتذار القصار وسفغ البخار أثخ سيكػلػجي عسيق في التفكيخ،

فكيف لمبذخ ،آنحاك ،أن يتخيل التكشػلػجيا الخقسية في القخن الحادؼ والعذخيغ ،كي يفيع أن السحخك البخارؼ وما
عخف
إليو ال يؤسذ مػضػعيا لشياية نطام الحياة االجتساعية في الغخب بل بجاية مدار ججيج لكل العالع ال تُ َ

نيايتو.

واصبحت ليسشة القميل مغ الجول الرشاعية الغخبية الستقجمة أم اخ واقعا في نطام اقتراد العالع وقيادتو .ورغع

االنتذار التجريجي لشتائج التحػل التكشػلػجي خاصة استخجامات السحخك والكيخبا  ،فيسا بعج ،والسعخفة

بأساليب التشطيع الحجيثة ،تباعجت مدتػيات اإلمكانية اإلنتاجية والخفاه بيغ بؤرة التصػر بالسقارنة مع بكية

العالع .الحؼ لع يذيج عسمية لحاق حثيثة خارج الشصاق الغخبي قبل الحخب العالسية الثانية سػػ مباشخة

حبصة في أمخيكا الالتيشية .وبعج الحخب العالسية
الترشيع عمى نصاق عخيس في روسيا واليابان ومحاوالت ُم َ
تكػن في شخق آسيا قصب ججيج لمشسػ االقترادؼ بجأ في اليابان نذيصا ليربح الثاني بعج الػاليات
الثانية ّ
الستحجة في حجع االقتراد والرشاعة .وعشجما تقاعذ نسػ االقتراد الياباني مشح بجاية تدعيشات القخن

العذخيغ ،حافطت كػريا الجشػبية وتايػان وسشغافػرة مجتسعة مع اليابان عمى قػة الدخع اآلسيػؼ ،حتى جا ت

ن
رسخت التكافؤ بيغ شخق آسيا والغخب في العقج
الريغ .وبعج صعػدىا الدخيع مشح تدعيشات القخ العذخيغ ّ
الثاني مغ القخن الحالي في استقصاب عسميات التصػر الرشاعي والتجارؼ والتقشي في العالع.
تمظ الحقائق الشسصية لمتصػر الدخيع في جد مغ العالع وتعثخ لحاق األج اد األخخػ غحت البحث في نطام

اقتراد التخمف لمتعخف عمى آليات إدامتو او مقاومة التحػل .ومغ جية أخخػ شجعت التحخؼ عغ إمكانية
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عخفيا المحاق بصميعة
إحجاث خخق في تمظ البشية او كدخ الحمقة السفخغة النصالق التشسية االقترادية والتي ُي ّ
التصػر .لكغ القرج مغ ىحه الستابعة ليذ إعادة عخض تأريخ التشطيخ لمتشسية االقترادية أو مخاجعتو
الختبار فخضياتو األساسية ،بل محاولة تخكيب خالصة مخترخة عغ مجخيات الشسػ االقترادؼ في العالع

في الشرف األخيخ مغ القخن العذخيغ والعقجيغ مغ ىحا القخن .لتعديد الحػار بيغ الػقائع والترػرات
الشطخية.

انظالق التشسية االقترادية بعج الحخب العالسية الثانية:

مغ بيانات التاريخ الكسي في الخسدة قخون األولى لأللفية الثانية يقجر الشسػ الدشػؼ في ناتج العالع

%0.14؛ ولمقخنيغ التالية  1700-1500ارتفع قميال إلى  %0.2وىي التي تػصف بالدراعة الستقجمة والثػرة

التجارية .وبيغ بجاية القخن الثامغ عذخ وحتى  1820وصل  .%0.52الفارق بيغ نسػ الشاتج ونسػ الدكان
كان شفيفا في قخون الشيزة التي أفزت إلى الثػرة الرشاعية ،ولحلظ بقي قيج الغحا ماثال بقػة في أذىان

الشاس مغ تجخبتيع الصػيمة في القمق عمى البقا وحفع الشػع وال ُيدتبعج عشجىع تخاجع الحجع الدكاني .بل
يحىب البعس إلى ان الصاعػن األسػد الحؼ قّمز سكان أوربا حتى الثمث األول مغ القخن الخامذ عذخ
كان سببا في وفخة األرض واإلنتاج الدراعي سسح بذي مغ االدخار ساعج عمى إرسا مقػمات نسػ

اقترادؼ محجود.

أبحاث ججيجة في التاريخ االقترادؼ أيجت ذلظ الترػر إذ وججت أن نجرة العسل بعج الصاعػن األسػد في
اوربا قادت إلى تغيخ في التكشػلػجيا الدراعية .واتجو الفالحػن نحػ تخبية الحيػانات أكثخ مغ السحاصيل

الحقمية أؼ التحخك نحػ نقصة أخخػ عمى مشحشى اإلمكانية اإلنتاجية نتيجة لمشجرة الشدبية لمعسل بعج ارتفاع
متػسط مداحة األرض لمفخد مغ الدكان .وأدػ ىحا التحػل إلى خفس الجيج البذخؼ لمحخاثة وتغيخ دور

السخأة وفخص عسميا وازداد أجخىا وتحدشت مكانتيا في السجتسع ،وضيخ نسط الدواج األوربي واألسخة البديصة

التي يختبط تكػيشيا باالستقالل االقترادؼ ( .)Teminوقج ازداد إسيام تخبية الحيػانات مغ  %47إلى %70
في انكمت اخ بيغ عامي  1270و  .1450واستشتج باحثػن مغ معالجة البيانات أن سغ الدواج يعتسج عمى
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حرة اإلنتاج الحيػاني في الدراعة ونسػه مشح الصاعػن األسػد .تأخخ سغ الدواج فانخفس نسػ الدكان
وساعج بحلظ عمى تحدغ متػسط الجخل لمفخد ،ما يعشي زيادة الصمب عمى المحػم ثع التػسع في تخبية الحيػان

استجابة لمصمب .مغ ىحه أراد السؤرخػن اكتذاف آلية النبثاق حخكة تراعجت ببط لتشتيي إلى الثػرة
الرشاعية.

تمظ التجخبة السخيخة والصػيمة رسست الترػر الشطخؼ لسالثػس وخالصتو أن قيج الغحا ال فكاك مشو .أؼ أن

التقجم التكشػلػجي الحؼ أ ِ
ُحخَز حتى مصمع القخن التاسع عذخ ،وذروتو في السحخك البخارؼ بعج سمدمة مغ
التحديشات التي مكشت أخي اخ مغ استخجامو في الدكظ ومغ ثع الدفغ ،بقيت آثاره االقترادية محجودة لع تكغ
كافية لسحػ الخػف العسيق مغ الفشا جػعا.

كانت مػجات األوبئة الذاممة دورية ،بعجم انتطام ،وما أن تشتيي ويأخح الدكان بالتدايج تبجأ معاناتيع مغ شحة
مػارد الغحا  .ىحا الحرار بيغ الجػع والػبا ىػ الفخ السالثػسي ،والثػرة الرشاعية وضعت البذخ عمى

مدار التحخر مشو دون رجعة .وبأسف لع تدل حياة مئات السالييغ مغ الشاس ال تختمف جػىخيا عغ مأساة

الفخ السالثػسي .لكغ الدبب لع َي ُعج في أن القجرات اإلنتاجية بسجسػعيا محجودة ال تكفي ليير الجسيع ،بل
ألن االرتقا األخالقي أبصأ مغ التصػر التكشػلػجي واالزدىار االقترادؼ.
بيغ عام  1820ونياية القخن ارتفع نسػ الشاتج إلى  .%1.32ومغ الػاضح ان الترشيع ىػ العامل الحاسع

في تكػيغ عالع ىحا الدمغ وحزارتو واقتراده .بمغ معجل الشسػ الدشػؼ لمشاتج السحمي في العالع % 2.03

لمسجة 1950 – 1900؛ ولعقج الخسديشات  .%4.7وبحلظ أحخزت ستيشات القخن العذخيغ أعمى معجل نسػ
عمى مخ التاريخ يبيشو الججول (.)1

شيج اقتراد العالع حيػية عالية بيغ نياية الحخب العالسية الثانية ومصمع الدبعيشات وتغيخات تتدع بالذسػل

والػضػح .نجحت الجول الستقجمة في إعادة اإلعسار والعػدة إلى الػضع االعتيادؼ في مجة وجيدة ،وحافع
اقترادىا عمى نسػ مترل بسعجالت لع يدبق ليا مثيل .ساعج عمييا الترشيع االنفجارؼ في اليابان وقػة

االقتراد األلساني ومذاركتو الكبيخة في التجارة الخارجية ،وثقافة ربصت التصمعات إلى العجالة االجتساعية

ومذخوع دولة الخفاه وثيقا بتػسع اإلمكانية االقترادية ،وربسا أدػ الدباق بيغ الغخب والسعدكخ االشتخاكي،
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حخك تمظ السجتسعات لتعػيس خدائخ
لتأكيج الججارة ،دو ار إيجابيا في ىحا الدياق.
ّ
وكأن دافعا مزس اخ ّ
راكستيا الحخوب وأضاف إلييا الكداد خػفا عسيقا مغ فذل الشطام تسثل في سياسات التدمتيا الحكػمات لخفع

الشذاط االستثسارؼ وكفاية الصمب.

مغ بيانات التاريخ الكسي ُيفيع أن معجل الشسػ االقترادؼ في أوربا الغخبية وشسال امخيكا ،والعالع الستقجم
بأسخه فيسا بعج ،كان متػاضعا في القخن التاسع عذخ وتدايج في القخن العذخيغ ،وشيجت الجول الستقجمة أعمى
نسػ ألشػل فتخة بيغ عامي  1950و  .1973في الدشة األخيخة وصل شػر الشسػ السختفع نيايتو وكان

السعجل لمشرف األول مغ الدبعيشات  %2.8و  %4.9لعقج الدتيشات ،وفي اليابان لبط إلى  %5عغ
 .%9.4اصصجم نسػ الجول الستقجمة بسػجة تزخع تدامشت مع صجمة أسعار الشفط والغحا وتغيخ نطام سعخ
الرخف وتدايج الخمل في مػازيغ السجفػعات ،وانجفاع الحكػمات نحػ سياسات انكساشية قيجت الصمب الكمي
خػفا مغ التزخع ،ولع تقترخ الدياسات الججيجة عمى دول العجد الخارجي بل حتى دول الفائس.
في العالع الشامي حرل تقجم كبيخ بسقاييذ وضعيا االبتجائي الرعب في تجني القجرات اإلنتاجية ومدتػيات
السييذة عسػما .تدايج متػسط الجخل لمفخد والتعميع عمى نصاق اجتساعي أوسع وتحدشت التغحية والرحة.

وتدارع التحزخ ،وأخح التحجيث التكشػلػجي باالنتذار مع بشا تجريجي لقاعجة صشاعية ،لكغ عسمية التحجيث

لع تكغ شاممة حتى نياية الدبعيشات ،وبقي آنحاك حػالي  800مميػن إندان  %19مغ سكان العالع يعانػن

إن انخفزت نحػ  %9لكشيا مؤسفة وكافية إلدانة نطام
الفقخ الذجيج ،والزالت ىحه السعاناة إلى يػمشا و ْ
االقتراد والدياسة في العالع.
في ادبيات التشسية االقترادية لمدبعيشات تكثخ اإلشارة إلى تقاليج وجسػد اجتساعي وثقافة بالسعشى

األنثخوبػلػجي تعيق التحجيث الحؼ يتصمب مؤسدية ججيجة وأنساط سمػك مغايخة .وذلظ إلى جانب اإلصخار

عمى التػأمة بيغ تعجيل الشسػ االقترادؼ والعجالة االجتساعية ،وىكحا كانت األىجاف الخسسية لخصط التشسية

وسياسات االقتراد .كسا ان الجول الس تقجمة قج تبشت ،حيشيا ،ىحا التػجو الرائب وربصت مداعجاتيا بو ،
وكحلظ السشطسات الجولية وخاصة البشظ الجولي والبخنامج اإلنسائي لألمع الستحجة .عمى العكذ تساما مغ
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سياساتيا في العقػد األخيخة ،بعج أن ادارت ضيخىا لمترشيع والتشسية االقترادية وصخفت االنتباه عشيا نحػ

اىتسامات أخخػ .وقج استجابت صشاعة الخأؼ العام في كثيخ مغ الجول الشامية ومشيا العخاق ليحا التػجو .في
أول تقخيخ لمتشسية أصجره البشظ الجولي عام  1978نق أخ في السقجمة " بخامج العسل الخاصة لتحديغ نػعية

حياة الفق اخ يشبغي أن تكػن جد ا ال يتج أد مغ استخاتيجية التشسية ،لكشيا ال بج أن تقتخن بشسػ اإلنتاجية والجخل
كي تتػسع السػارد الستاحة لالرتقا بسدتػيات السييذة" .وضسغ ىحا الدياق كان االىتسام باإلنتاجية الدراعية
لخفع القجرات الذخائية لفالحي الحيازات الرغيخة ومغ ال أرض ليع ،ألن اغمب سكان الجول الشامية حيشيا في

الخيف وىشاك أكثخ الفق اخ .

وقج واجيت دول الجخل السشخفس  ،دون  250دوالر لمفخد نيابة الدبعيشات ودون  1100دوالر في الػقت

الحاضخ ،والزالت ،الكثيخ مغ الرعػبات لمتحخر مغ قيػد الحمقة السفخغة  :دخل مشخفس يعشي ادخار
واشئ ،فاالستثسار قميل وتبعا لحلظ تتعحر زيادة رأس السال القائع بسعجل يكفي لخفع الصاقة اإلنتاجية بػتيخة
تفػق معجل نسػ الدكان بفارق ميع ،ليبقى الجخل مشخفزا ،والعػدة إلى بجاية الحمقة.

تاريخ شػيل مغ انعجام أو بط التخاكع خّمف عج اد في البشى التحتية ،الشقل والسػاصالت والكيخبا ومياه

الذخب مع بقا األرض ومرادر وشبكات اإلروا عمى حاليا القجيع.

وتختمف الجول متػسصة الجخل إذ يدسح وضعيا ،عسػما ،باالنصالق رغع تبايشيا الذجيج في متػسط الجخل

لمفخد وبشية اإلنتاج والذػط الحؼ قصعتو في الترشيع .ولعالقاتيا االقترادية الجولية وفخص االنتفاع مشيا

وسع الصمب في أسػاقيا عمى صادرات
أىسية كبيخة ارتباشا بازدىار الجول الستقجمة ونسػىا الدخيع والحؼ ّ
الجول الشامية .وفي نفذ الػقت استقبمت الجول الشامية متػسصة الجخل جد ا مغ صادرات الرشاعة التحػيمية
لمجول الستقجمة وساعجىا لمتغمب عمى وصػل أسػاقيا  ،دوريا ،لسدتػيات إشباع في الدمع السعسخة .ومسا

السعجل في العالع
ساعج عمى تعديد حمقة الخخا تمظ قشاعة في الجول الستقجمة عمى أن الشسػ االقترادؼ
ّ
الشامي يشعكذ باإليجاب عمى اقترادىا .بيشسا في العقػد األخيخة أشاع رىاب التمػث واإلحتخار ومفيػم
مزسخ مغ الترشيع والشسػ الدخيع،
ا
االستجامة ،نطافة البيئة والحفاظ عمى مػارد الصبيعة ،خػفا صخيحا أو
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صفحة  6من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
وىػ مسا يفدخ الخصاب الدصحي والغامس والحؼ يعبخ بػضػح عغ سيكػلػجيا اليخوب مغ االقتراد

وميسات الترشيع والتحػل العسيق في العالع الشامي عمى خصى كػريا الجشػبية والريغ كسا اليابان مغ قبل.

خالل ربع قخن بيغ عامي  1950و  1975يسكغ وصف نسػ االقتراد الشامي بيغ السعتجل والبصي
يكاد ال يتجاوز  %2في  28دولة مغ مجسػع  72شسميا تقخيخ البشظ الجولي لعام  1978بحػالي نرف
سكان العالع الشامي  .وتجاوزت  11دولة فقط  %4سشػيا في نسػ اقترادىا بحػالي  %15مغ سكان الجول

الشامية .لكغ عشج السقارنة مع عام  1960تحدشت صػرة األدا التشسػؼ بذكل ممحػظ  .دول الجخل الػاشي

بسعجل  %3.1سشػيا وفئة الجخل الستػسط بحػالي  . %6والتغيخ البشيػؼ اإليجابي كان واضحا إذ نست
الرشاعة بتعخيفيا الػاسع  %5.4في السجسػعة األولى و  %7.9في السجسػعة الثانية ،وازدادت أىسيتيا
الشدبية في تػليج الجخل مغ  %12إلى  ، %23ومغ  %23إلى  %38في السجسػعة األولى والثانية عمى
التػالي .ولقج ساعج وعي البعج الترشيعي في التشسية االقترادية آنحاك في الشجاح الحؼ أدػ فيسا بعج إلى

انتقال عجد مغ الجول الشامية إلى فئة الجول السرشعة والستقجمة أخيخا ،مثل اسبانيا والبختغال واليػنان في
اوربا ،وكػريا الجشػبية وتايػان وسشغافػرة في آسيا ،والريغ كانت عمى ىحا السدار أيزا وقصفت ثساره الحقا.
وقج تحدشت الرحة في الجول الشامية ببط في الشرف األول مغ القخن العذخيغ ،وحطيت بعشاية أكبخ تقخيبا
وتحسدت الجول الشامية لسكافحة األمية في الدتيشات
مشح الدتيشات .وكحلظ أصاب التعميع اىتساما واف اخ
ّ
والدبعيشات .بيج أن األمية بقيت مختفعة بشدبة  %77في الجول واشئة الجخل و %37في فئة متػسصة

الجخل عام  .1974وقج ارتفع نسػ الدكان إلى  %2.4لسجسػعة الجول الشامية بيغ عامي  1950و 1975
وتبيغ أنيا الحروة إذ انخفس نسػ الدكان فيسا بعج ويػاصل االنخفاض في الدشيغ األخيخة .وحاولت دول
نامية خفس معجل نسػ الدكان ،والريغ ىي الجولة األكثخ تسكشا في الديصخة عمى الشسػ الدكاني .وفي نفذ

الػقت استصاعت ضبط انتقال الدكان مغ الخيف إلى السجن وتذجدت في ىحه الدياسة فتجشبت مذكالت

أحدمة الفقخ في مجن العجيج مغ الجول الشامية .ورغع صجمة الشفط واسعار الغحا وارتفاع التزخع واضصخاب
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صفحة  7من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
التحػل في نطام سعخ الرخف مغ قاعجة تبادل الحىب بالجوالر وعجم التأكج لكغ نسػ الجول الشامية كان

مخضيا بل مختفعا.

الججول ()1

الشسه االقترادي في العالم 0101 -1691
الدشهات

%

متهسط معجالت الشسه الدشهية في الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي معامالت اإلحتالف %

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1960

1960
1990

1990
2020

العالع

5.4

3.8

3.0

2.8

3.0

2.4

3.4

40.1

63.0

عالية الجخل

5.3

3.5

3.0

2.8

1.9

1.4

3.0

44.9

92.5

مشصقة اليػرو

5.9

3.7

2.4

2.4

1.5

0.6

2.6

50.4

157.9

أو.إؼ.سي.دؼ.

5.3

3.4

3.0

2.7

1.9

1.4

2.9

43.7

93.9

متػسصة .الجحل

5.6

5.7

3.4

3.0

6.0

4.4

4.6

40.3

52.8

واشئة ومت .الجخل

5.5

5.6

3.3

3.0

6.0

4.4

4.5

40.1

52.7

الػاليات الستحجة

4.1

2.9

3.0

3.3

2.0

1.8

2.9

65.7

81.2

اليابان

9.4

4.1

4.4

1.6

0.9

1.2

3.6

58.2

173.5

بخيصانيا

3.1

2.3

2.5

2.4

1.8

0.8

2.2

83.0

168.4

كػريا ج.

9.5

9.4

9.0

7.5

5.1

2.9

7.2

34.8

72.0

ماليديا

6.5

8.1

6.2

7.4

5.0

4.3

6.1

41.9

75.3

الريغ

5.0

7.4

9.2

9.9

10.4

7.2

8.1

133.8

30.5

اليشج

4.0

3.3

5.7

5.6

6.5

5.3

5.0

79.4

54.8

1970

1990

1980

2000

2010

2020

2020
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صفحة  8من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
وكسا متػقع حّفد الشسػ االقترادؼ اليجخة إلى السجن وعمى سبيل السثال ازداد سكانيا في الذخق األوسط
وشسال أفخيكيا مغ  %32إلى  %44مغ مجسػع الدكان بيغ سشتي  1960و  .1975وأصبح متػسط العسخ

الستػقع عشج الػالدة  44و 58سشة في الجول الفقيخة ومتػسصة الجخل بيشسا في الجول الستقجمة  72سشة .وقج
تقمرت الفجػة كثي اخ في العقػد الالحقة كسا سيتزح  ،ونحكخ ىحه الحقائق لمشطخ مميا في التغيخات الػاسعة
التي حرمت وتخاكست آثارىا التي نييذيا اآلن ،ومع ذلظ بقيت الكثيخ مغ الترػرات والسػاقف التي عخفتيا

أوساط الخأؼ العام آنحاك دون إعادة نطخ نتيجة العدوف عغ ق اخ ة التاريخ الكسي لمعالع.

عشجما باشخت الجول الشامية بشا قاعجة صشاعية خالل العقػد الثالثة بعج الحخب العالسية الثانية ،وإن بقيت
شاقتيا اإلنتاجية محجودة ندبة إلى الرشاعة في العالع  ،لكشيا بجأت تتحخك لتجاوز دورىا التقميجؼ في التجارة

الجولية كػنيا مجيد لمسػاد األولية ومدتػرد لسشتجات الرشاعة الحجيثة مغ غخب أوربا وشسال أمخيكا واليابان،
ىي بجاية لع تطيخ نتائجيا السمسػسة إالّ في التدعيشات وما بعج .وقج شجعت البيئة الجولية الجول الشامية عمى

االقتخاض لتسػيل االستثسار العام مع إنفاق حكػمي استيالكي متدايج لتمبية احتياجات اجتساعية مؤجمة غيخ

أن ىحه العالقة مع الدػق السالية الجولية انتيت إلى ازمة السجيػنية لجول أمخيكا الالتيشية وكانت مغ أسباب
تغيخ سياستيا االقترادية ودور الحكػمة في الترشيع .لكغ ىحا ال يشفي تمقي دول نامية عجة مػارد مغ الجول

الستقجمة عبخ مداعجات وتخفيف الجيػن الخسسية والتخمي عغ قدع ميع مشيا.

لقج ارتفعت ندبة االستثسار مغ الشاتج السحمي اإلجسالي إلى حػلي  %19في الجول الفقيخة و %26لفئة
ومػلت تجفقات السػارد مغ الخارج  %18و %16مغ االستثسار في الجول
متػسصة الجخل عام ّ .1975
الفقيخة ومتػسصة الجخل عمى التػالي.

مالمح الشسه االقترادي لدتة عقهد:

نق أخ مدار الشسػ افي الججول ( )1لشالحع ان االقتراد بمغ في الدتيشات ذروة األدا  ،وفي العقج الثاني مغ

القخن الحالي انخفس الشسػ إلى أدناه  %2.4سشػيا .وكحلظ مجسػعة الجول عالية الجخل ،ومشطسة التعاون
االقترادؼ والتشسية ،ومشصقة اليػرو والػاليات الستحجة األمخيكية وبخيصانيا كانت ذروة نسػىا في الدتيشات
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مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  9من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
وأدناىا في العقج الثاني مغ القخن الحالي ،الحؼ ضيخت فيو نتائج األزمة السالية لمقخوض العقارية .واقتخبت
مشصقة اليػرو مغ تػقف الشسػ ،%0.6 ،وبخيصانيا  .%0.8وفي الدتيشات بخزت قػة الترشيع في اليابان

تعجػ  %9؛ لكغ أوشأ نسػ لميابان في العقج األول مغ القخن
وكػريا الجشػبية بسعجل نسػ لالقتراد الػششي ّ
الحالي  ، %0.9وفي العقج األخيخ مغ القخن العذخيغ  ، %1.6وفي العقج الثاني مغ القخن الحالي .%1.2
أما الجول الشامية ،عمى مدتػػ السجسػعة ،شيجت نسػىا العالي في العقج األول مغ القخن الحالي  %6وبيغ

سشتي  1960و  1980يتخاوح بيغ  %5.5و  %5.7سشػيا ،واوشأ معجالت نسػىا في العقجيغ األخيخيغ مغ

القخن العذخيغ وىي مشخفزة آخحيغ نسػ سكانيا في االعتبار .وبقيت كػريا بسشتيى الشذاط الترشيعي ونسػ
يتجاوز  %9حتى عام  1990وفي العقج األخيخ مغ القخن العذخيغ  . %7.4والريغ ماثمت إلى حج ما

وتفػقت عمييا في استسخار الدخع العالي لسجة أشػل.
تجخبة كػريا ّ

نسػ اليابان ال يػصف باالرتفاع لمسجة بأكسميا ،وىػ مشخفس في العقػد الثالثة األخيخة وكأنو يسيل إلى

الخكػد ،وبقيت صػرة اليابان نسػذجا لالزدىار االقترادؼ في أذىان العالع؛ ولػال فائس ميدان السجفػعات

نتيجة لمترشيع الستجو لمترجيخ في األساس لتفاقست مذاكل االقتراد الياباني .الريغ ىي األسخع في

التحػل نحػ ما أصبحت عميو بسعجل نسػ سشػؼ  %8.1بالستػسط لسجة شػيمة ،ستة عقػد ،وىي تجخبة
فخيجة في التاريخ ،تمييا كػريا الجشػبية ،وماليديا واليشج .بيشت معامالت االختالف ان الشسػ كان أكثخ استقخار

لمسجة  1990 -1960مغ التي تمتيا؛ عجا الريغ واليشج ويعكذ السؤشخ تدارع الشسػ في الجولتيغ دون
التحبحب.

مثمسا أن رأس السال يحجد الصاقة اإلنتاجية كحلظ اإلضافة إليو وىي االستثسار ،اؼ تكػيغ رأس السال ،تخفع

الصاقة اإلنتاجية ،وعشج تذغيل ىحه اإلضافة يدداد الشاتج الفعمي ،ويعبخ معجل الشسػ عغ تمظ الديادة .وربط
نسػذج الشسػ السعخوف ىارود – دومار بيغ ندبة االستثسار إلى الشاتج ومعجل الشسػ االقترادؼ بػساشة

كفا ة االستثسار ويسكغ لمتبديط اعتبارىا كفا ة راس السال أو ندبة الشاتج الى رأس السال .وكانت ىحه

السقاربة بجاية لشطخية الشسػ الحجيثة .ويفتخض ،عادة ،ثبات السيل لالدخار ،ومغ شخوط التػازن مداواة
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
االدخار مع االستثسار التي حدب الشطخية الكيشدية لالقتراد السغمق إن لع تتحقق إبتجا ا فيي مزسػنة
الحقا .ولحا يسكغ التعبيخ عغ الشسػ بجاللة السيل لالدخار ،وإنتاجية رأس السال .وىكحا أصبح الشسػ

االقترادؼ مفيػما ببداشة فيػ السيل لالدخار مزخوبا بفاعمية االستثسار التي ىي ندبة الشاتج إلى رأس

السال ،او بقدسة السيل لالدخار عمى معكػس الشدبة أؼ راس السال إلى الشاتج .وبقي االستثسار محػر الشسػ
االقترادؼ ليذ نطخيا فحدب بل وعسميا أيزا .وتيتع حكػمات الجول الشامية بتسػيل السقجار الكافي مغ

االستثسار في بخامج كانت لخسذ سشػات عادة .ودار حػار ،تمظ الدشيغ ،حػل تزحية السجتسع ببعس

االستيالك الحاضخ مغ أجل استيالك أكبخ في السدتقبل .والسقرػد حث السجتسع عمى رفع االدخار وتحسل
أعبا إنفاق حكػمي أعمى لتسػيل االستثسار العام ،خاصة ليإسخاع في تصػيخ البشى التحتية في الجولة الشامية.

والعخاق مغ بيغ الجول الشامية التي حققت نسػا مختفعا بيغ عام  1950و  1980باالنتفاع مغ مػارد الشفط،
وحساس الفئات الستعمسة لمتقجم ،إضافة إلى رغبة الحكػمات بإثبات ججارتيا وشخعيتيا بإنجازات اقترادية.
الذكل رقم ()1

تكهين رأس السال إلى الشاتج السحمي  %ومعجالت الشسه االقترادي

Correlation 0.88 ; PV 0.00
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
كػريا الجشػبية؛  CHNالريغ .تكػيغ رأس السال والشاتج السحمي كالىسا إجسالي أؼ يتزسغ اإلنجثار؛ السحػر األفقي تكػيغ
رأس السال إلى الشاتج ، %متػسصات الشدب الدشػية لمسجة 2019 – 1970؛ معجالت نسػ الشاتج مبيشة نياية األشخشة وىي
السحكػرة في الججول ( )1لمسجة .2020 -1960

في الذكل ( )1نالحع تفاوت السجسػعات الجولية والجول في الجيج االستثسارؼ ،في الريغ كان األعمى قخيبا
مغ  % 40وىػ بعيج السشال ألغمب دول العالع الشامي .وكػريا الجشػبية تسكشت مغ إدامة نذاط استثسارؼ
عالي ،أكثخ مغ  %30لسجة شػيمة ،وبعجىسا اليابان والجول الشامية ،واليشج وماليديا أعمى مغ الستػسط

العالسي بقارق واضح ،والجول الستقجمة عجا اليابان دون الستػسط العالسي .إن اختالف الجول في معجالت

نسػىا ال يفدخه بالزبط تفاوتيا في الجيج االستثسارؼ بل ثسة عػامل أخخػ .ومع ذلظ يػجج إرتباط بيغ

االستثسار والشسػ مبيغ داخل الذكل واعتساديتو اإلحرائية عالية.

يعتسج الشسػ االقترادؼ عمى االستثسار ندبة إلى الشاتج السحمي وإنتاجية رأس السال تعبخ عشيا أيزا ندبة

الشاتج إلى رأس السال القائع .ودرسشا تغيخ ىحه الشدبة مغ بيانات مجسعة  Pooledلكل الجول التي تػفخت

عشيا أحجث البيانات مغ  Penn Tableووججنا الستػسط  0.34والػسيط  0.26خالل السجة مغ  1950إلى
 .2019وعشج استبعاد الدشػات  1970 -1950انخفس الستػسط إلى  0.32وبقي الػسيط عمى حالو؛ عجد

السذاىجات في التجخبة الثانية  8521دولة /سشة .والشدبة متشاقرة في االتجاه العام أؼ يدداد رأس السال
السصمػب لػحجة الشاتج اإلضافي  ،فعشج تقجيخ ىحه الشدب مغ معادلة االتجاه العام مع الدمغ انخفزت

إنتاجية رأس السال مغ  0.391إلى  . 0.254ما يعشي تدايج صعػبات التشسية االقترادية كمسا تأخخت ،وفي

قجرنا دالة لمشاتج مع رأس
نفذ الػقت تختفع تكاليف رأس السال مع التصػر .ومغ بيانات ّ 2019 -1971
السال كالىسا بالمػغاريتسات الصبييية  ،معخوضة في الذكل ( )2بجاللة الكيع السقجرة .والتقجيخ سميع إحرائيا

وعالي االعتسادية  ،ومخونة الشاتج لخأس السال حػالي . 0.93

د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  12من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الذكل ()2

عالقة الشاتج بخأس السال :بيانات مجسعة لمسجة 2019 -1971
18
16

LnGDP = -0.5204 + 0.93216 LnCapital

12
10
8

LnGDP

R-sq 94.16%; d-w 1.81

14

6

No. of Observations 8520
Source of Data: Penn World Table Version 10.0

4
2

20

15

10
Ln Capital

5

0

مرجر البيانات.Penn World Table, Version 10.0 :

والستكسال التعخف عمى كفا ة رأس السال نعخض خالصة عغ بيانات معجل العائج الجاخمي  IRRالحكيقي
مغ  .Penn Tableإذ يقجر الستػسط  %12.4والػسيط  %10.2لجسيع الجول والدشػات ؛ وىػ متشاقز
مع الدمغ في االتجاه العالسي بعالقة ليدت تامة اإلحكام ،لكغ التشاقز أضيختو  7540مذاىجة  ،دولة /
سشة ،بيغ عامي  1950و  . 2019وبسػجب معادلة اإلنحجار كانت الكيسة االتجالية  %16.7عام 1950
و %9.3عام  . 2019السيع يبجو الستػسط مشاسب لتقييع السذاريع االستثسارية ؛ وعشج إستبعاد الجول التي لع
تطيخ عشيا بيانات حتى عام  1970لتحاشي التحيد ،تغيخ التقجيخ إذ أصبح الستػسط  ، %13.1والػسيط

د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  13من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
 .%10.9وتبيغ أن تشاقز السعجل مع الدمغ بػتيخة أخفس مغ التقجيخ الدابق فكانت الكيسة االتجالية لعام
 1950أدنى قميال مغ الدابقة  %16.5ولعام  2019أعمى مغ نطيختيا في التقجيخ الدابق  . %10.1أما
معجل االنجثار فيػ أقخب إلى الثبات عبخ الدمغ مع ميل شفيف نحػ التدايج ،وكان الستػسط لكل السجة
 %4.21مغ راس السال والػسيط  .% 3.94ىحه مؤشخات يسكغ االستخشاد بيا ولػ برفة أولية عشج اقتخاح
بخامج االستثسار العام.
تمظ الق اخ ة تجسييية لخأس السال واالستثسار ،وال شظ ان األىسية الشدبية لسكػنات االستثسار تتغيخ تبعا
لسخحمة التصػر نتيجة لمتغيخ التكشػلػجي واألنذصة اإلنتاجية التي يتجو إلييا التكػيغ الخأسسالي .في الريغ
مثال تدامغ الترشيع السػسع مع الشيزة العسخانية  ،في الدشػات التي وصمت فييا الريغ إلى مكانة الجولة
الرشاعية األولى في العالع في نفذ الػقت بمغ إنتاجيا مغ الدسشت أكثخ مغ نرف إنتاج العالع ولبعس
الدشػات  %60مشو .ألنيا كانت بحاجة إلى تصػيخ سخيع لمبشى التحتية والدكغ إلى جانب التدام الشيػض
مكشيا مغ الجسع بيغ السيستيغ .والعخاق بحاجة إلى مثل
بالرشاعة .ونالحع الجيج االستثسارؼ اإلستثشائي ّ
ىحا السدار لعجد البشى التحتية في الدراعة والخجمات وعجم كفاية الدكغ إلى جانب التخمف السخيع في
الرشاعة .بيج أن الشسػ االقترادؼ يتصمب خفزا لتكاليف الػحجة اإلضافية مغ الصاقة اإلنتاجية أؼ خفس
كمفة رأس السال بجاللة السػارد الحكيكية ،وىي ميسة تقتزي إدارة خالقة تيتجؼ بفيع عسيق لمعسميات
االقترادية وكيف تختبط .عشجما تُيسل الكمفة تتبجد السػارد السحجودة في نفقات استثسارية ال تزيف سػػ
القميل إلى رصيج رأس السال الفعال إنتاجيا.
يسكغ ق اخ ة خرائز اقتراد السدتقبل في الجول الستقجمة مغ بيانات االستثسار الثابت لمػاليات الستحجة
األمخيكية لمفرل الثاني عام  : 2021الدكغ يدتػعب  %26مغ تكػيغ رأس السال الثابت ،واالبشية األخخػ
واإلنذات حػالي  ، %13مجسػع األبشية واإلنذات  %39مغ االستثسار الثابت  ،بيشسا الستػسط العالسي
د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  14من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
حػل  ، %55وفي العخاق أكثخ مغ  .%60مغ جية أخخػ إستػعبت مشتجات السمكية الفكخية  %29مغ
االستثسار الثابت ،ويزع ىحا الرشف مغ األصػل الثابتة البخامجيات ونفقات البحث والتصػيخ وتزاف إلييسا
مشتجات الفشػن والتخفيو وما إلييا .اما السكائغ والسعجات التقميجية فميا  %31مغ مجسػع االستثسار الثابت
وحتى في ىحا السكػن تطيخ خرائز اقتراد السدتقبل ألن  %36مغ السكائغ والسعجات التقميجية لتقشيات
السعمػمات .ويفيع مغ ىحه الرػرة أن السكائغ والسعجات التقميجية ،غيخ السدتخجمة في تقشيات السعمػمات ،
لكل االقتراد  %19.7مغ التكػيغ الدشػؼ لخأس السال الثابت .الجول الشامية ومشيا العخاق الزالت بعيجة عغ
إن تأثخت بو بحكع إنتذار السعمػماتية وتدتػرد الجول متػسصة الجخل بخامجيات وما إلييا بسبالغ
ىحا الشسط  ،و ْ

ُيعتَج بي ا وىي مغ األصػل الثابتة .أؼ أن السعخفة ذات الػضيفة اإلنتاجية أصل رأسسالي تتدايج أىسيتو في
السدتقبل .وال يدتػعب مفيػم رأس السال البذخؼ في تعخيفو الجارج ىحه الحقائق؛ بل أن مفيػم رأس السال
البذخؼ ُيختدل إلى التعميع والحؼ أصبحت مخخجاتو فائزة في الجول الشامية مغ مجة تتجاوز العقجيغ

بالستػسط.

تكػيغ رأس السال عسمية إنتاج لرشف مغ الدمع ،وتحتاج الجول مثل العخاق إلى فيع ىحه العسمية ،تقشيا
وتشطيسيا ،والديصخة عمييا لتصػيخىا وخفس التكاليف كي تكفي السػارد السحجودة لتغصية حاجة االستثسار في
البشى التحتية والدكغ في بمج يشسػ سكانو بسعجل مختفع؛ وتدتصيع مع ذلظ اإلستجابة لستصمبات االستثسار
اإلنتاجي خاصة في قصاعات الدمع .لكغ الشطخ إلى التكػيغ الخأسسالي في العخاق عمى انو عسمية أنتاج أمخ
مدتبعج إالّ إذا حرمت يقطة مفاجئة في الػعي .في اإلدارة الحكػمية والخأؼ العام وحتى الفئات الستعمسة ال
تعخف عغ االستثسار سػػ التعاقج مع مقاوليغ .ولحلظ بقي التكػيغ الخأسسالي متخمفا بقجرات إنتاجية وتشطيسية
ضئيمة إلى حج العجد عغ بشا مجارس .ال بج مغ الشطخ إلى االستثسار برفتو الدمييةُ ،يشتَج ويدتخجم،

د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  15من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
وتسييد جانب العخض واإلنتاج عغ جانب الصمب واإلستخجام .وتشفع ىحه السقاربة لمتػصل إلى تختيبات
لتصػيخ القجرة الػششية عمى مخاكسة األصػل اإلنتاجية.

التكشهلهجيا والتقجم التقشي والشسه:

جسع جػزيف  Schumpeterفي أبحاثة الشطخية بيغ عامي  1911و  1942لتفديخ التقمبات االقترادية

ركد عمى الخيادة التشطيسية  Entrepreneurshipوالتي تتزسغ
بيغ الجورة والشسػ وكيف يتفاعالن ،وقج ّ
قجم نطخية اقترادية لمتكشػلػجيا وتفديخ
السيل إلى االبتكار واالستحجاث في تعخيفيا ،وضسغ ىحا الدياق ّ

تكشػلػجي لمشسػ .دورة األعسال ناتج مذتخك مع الشسػ لجيشاميكيات التصػر االقترادؼ في نطام الدػق
والسمكية الخاصة  ،ىكحا يخاىا .الخبح ىػ اليجف األساس ليإختخاع ،أو اإلبتكار ،وىػ أما لخفس التكاليف

أو تػسيع الدػق .الرشف األول يعشي شخيقة ججيجة في اإلنتاج  ،او مكائغ مغايخة ،او حتى إعادة تشطيع

صي
العسمية اإلنتاجية ذاتيا بسا يؤدؼ إلى خفس مجسػع التكاليف ،والسقرػد أن التصػيخ التكشػلػجي ُيغ ّ
نفقاتو كاممة ويحقق عائجا إضافيا عمى رأس السال السدتثسخ ،وذلظ ألن الكمفة الكمية لمسشتج تربح أقل .أما

الرشف الثاني لمتصػيخ واإلبتكار فتشجرج فيو السشتجات الججيجة أو األسػاق اإلضافية وكل ما يؤدؼ إلى زيادة

الصمب.

ضفتو تجشي مشو أرباحا فػق
شػرتو وو ّ
االبتكار التكشػلػجي يربح ميدة احتكارية لسشطسة األعسال التي ّ
االعتيادية ،وعشجما يشتذخ تشخفس ارباحيا تجريجيا وقج يتقمز نذاشيا ،ثع تبجأ جػلة أخخػ وىػ نسػذج شبيو
بجورة حياة السشتج السعخوفة .ومغ التبديط السبالغ بو إرجاع دورة األعسال إلى تعاقب التغيخات التكشػلػجية

ألنيا ال تتفق عمى الرعيج التجسيعي إذ ىي جدئية بصبيعتيا  ،وتتدامغ السشتجات بأشػار مختمفة مغ دورة

حياتيا بحيث مغ الشادر إن ُيحجث االبتكار التكشػلػجي صجمة كمية  ،كسا أرػ.
فدخ بالػقائع التكشػلػجية وحجىا ،فيي ليدت دورة أعسال
وعشج  Schumpeterأيزا دورة األعسال ال تُ ّ
حكيكية كسا لجػ الكالسيكية الججيجة  New Classicبل يختبط الدمػك الجورؼ باالئتسان السرخفي.

د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  16من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
يعجل نسػ الجخل الشقجؼ واألسعار ويػّلج تػسع متراعج لكل االقتراد ،ومع زيادة القػة الذخائية
والحؼ ّ
لمسدتيمكيغ يدداد الصمب عمى السشتجات وعخضيا .ويحّفد ارتفاع األسعار واألرباح السشتجيغ لديادة االستثسار
باالقتخاض مغ السرارف .وبجخػل مشطسيغ ججد تبجا مػجة ثانػية مغ التراعج مع تفاؤل وتديح السشتجات

الججيجة مشتجات قجيسة مغ الدػق فتشخفس أسعارىا ،اؼ السشتجات القجيسة ،وتريب السشذآت السشتجة ليا
بخدائخ تشعكذ عمى الصمب فيشخفس ،وتتدامغ ىحه الخدائخ مع تدجيج القخوض فيتقمز الصمب أكثخ ويعع
التذاؤم بيئة األعسال كميا ويشدلق االقتراد إلى الكداد.

ورغع التحفطات عمى ما جا بو  Schumpeterفقج سّمط الزػ مشح وقت مبكخ عمى عشرخ حيػؼ في

االقتراد الحجيث والسعاصخ .ويسكغ القػل إن التصػر التكشػلػجي متغيخ مترل عمى السدتػػ الكمي وىػ
عامل في الشسػ االقترادؼ ،لكغ الرياغة الشطخية القابمة لمكياس والسختبخة مرجاقيتيا عمى نصاق واسع ال

تػجج بعج .السبتكخات التكشػلػجية تشافذ القجيسة وربسا تريب مشطسات إنتاجية بخدائخ أو حتى التعصل لعجم
القجرة عمى مشافدة الشػعيات الججيجة مغ السشتجات أو مجاراة التكاليف السشخفزة ،ولحلظ يدسييا

 Schumpeterالتحصيع الخالق  Creative Destructionبسعشى إيجابيتيا لألمج البعيج رغع أنيا تُذيع
اإلرباك في األمج القريخ .وال يػافق  Schumpeterعمى التجخل الحكػمي لسعالجة مذكالت انحدار
الصمب الكمي والشذاط اإلنتاجي تبعا لحلظ أو الكداد ألن الجورة والشسػ واإلزدىار والتخاجع نتائج لشطام يعسل

كيف بيا الحياة االقترادية نفديا إلى الذخوط
لػحجه لرالح التقجم في األمج البعيج  ،إذ يخػ األزمة عسمية تُ ّ
االقترادية الججيجة ،نالحع إضافتو لرفة الػعي واإلرادة إلى الحياة االقترادية مجازا.
دالة اإلنتاج في الشطخية االقترادية تعبيخ عغ التكشػلػجيا بػصفيا عالقة بيغ مجخالت ومخخجات .لكشيا ال
تجرس معالجة السػاد األولية وإستخجام الصاقة لتحػيميا إلى مشتجات وسيصة أو نيائية ،بل تخبط الشػاتج

بالعػامل األساسية ،العسل ورأس السال عمى األكثخ .ولحلظ بقيت الجراسة االقترادية لمتكشػلػجيا عمى

السدتػػ الكمي ،ولع تدل ،تشتطخ التصػيخ .إسمػب السدتخجم السشتج يكذف عغ تفاعل بيغ االنذصة ويبيغ
السجخالت الػسيصة في نطام اإلنتاج ويداعج عمى معخفة فاعمية مجخالت أساسية مثل الصاقة ،لكشو ليذ

د .أحمد ابرٌهً علً
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صفحة  17من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
بالسخونة الكافية إلضيار األصػل اإلنتاجية التي تتجدج بيا السعخفة التكشػلػجية وكيف تؤثخ .ومغ السعمػم أن
دور التكشػلػجيا في الشسػ االقترادؼ أعقج مشو في مجخيات اإلنتاج ،وعشجما بجأت الشسحجة الشيػكالسيكية

لمشسػ االقترادؼ أواخخ الخسديشات وما بعجىا افتخضت التقجم التقشي متغي اخ خارجيا  ،Exogenousوفي
قياسو إشكال  ،سػف يتزح ،إذ يعتسج عمى فخض ثبات غمة الحجع وأن حرز العسل ورأس السال في

ويعدػ الستبقي لمتقجم
الكيسة السزافة ىي مخونات الشاتج مع ىحيغ العامميغ ،وبيحا ّ
تقيج مداىستيسا في الشسػ ُ
التقشي وىػ فخض آخخ يحتاج إلى إثبات .ولتجاوز ىحه السذكمة كانت السحاوالت السبكخة لمشطخ إليو متغي اخ

داخميا  Endogenousبديصة إختدلتو إلى التعمع مغ خالل العسل  .Learning by Doingثع بحجع

تسكشو مغ األدوات بعجد أفخاده الحؼ تدايج
الدكان إستشادا إلى ترػر التاريخ الصػيل لمشػع البذخؼ وإرتباط ّ
ببط عبخ عذخات االف الدشيغ ،اؼ أن الفكخة جا ت مغ مرجر بعيج عغ الحجود الستعارف عميو لمتشطيخ

االقترادؼ.
أسيل السقتخحات الشطخية لترػر التصػر التكشػلػجي داخميا أن يخبط بأحج متغيخات دالة الشسػ وىي دالة
اإلنتاج ذاتيا مثل التعمع مغ خالل العسل فالسعخفة التكشػلػجية تتدايج انعكاسا لتخاكع اإلنتاج وىػ تعبيخ عغ
تخاكع الحبخة بسكافئ يعادل تجسيع اإلنتاج عمى بعس بسخور الدمغ .وايزا تتدايج إنتاجية راس السال بإنتاج
السديج مغ وسائمو .وفق ىحه السقاربة يدسح نسػذج الشسػ الجاخمي بديادة إنتاجية عػامل اإلنتاج وىػ بسثابة

تعخيف لمتصػر التكشػلػجي أو قياس آثاره .ولحج اآلن ىي صػر مشصكية دارت في الحىغ  ،ولع تتحخػ مقابال
مػضػعيا ليا إذ لع تتجاوز عاممي اإلنتاج ،العسل ورأس السال.

وفي الرشف الثاني مغ نساذج الشسػ الجاخمي وىي  Y=AKحيث  Aثابت و  Kرأس السال العيشي ،سمع

مشتجة ،ومعخفة متخاكسة .وبالتالي يخرز االستثسار بيغ ترشيع وسائل إنتاج او إنتاج معخفة ججيجة

بػحجات البحث والتصػيخ  ،R&Dوأرػ أنو بيحا السعشى ال يحتاج إلى تدسية داخمي  Endogenousبل ىي
محاكاة لتغيخ بشية األصػل الخأسسالية األمخيكية التي أشخنا إلييا حيث تتدايج نفقات البحث والتصػيخ السخسسمة

والتي تدسى أصػل السمكية الفكخية .وضسغ ىحا الدياق أريج التحخر مغ قيج ثبات غمة الحجع.

د .أحمد ابرٌهً علً
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
أما الريغة الثالثة لشساذج الشسػ الجاخمي فتعتسج االستثسار في البحث والتصػيخ لجعمو دالة باألرباح

االحتكارية الستػقعة مغ السشتجات الججيجة وىحه بالفعل داخمية  Endogenousوتتدع بالػضػح وتبجو
متداوقة مع مشحى شػمبيتخ في تشطيخه لجور السشطع الخيادؼ.

السدألة ليدت بسرادر التغيخ التكشػلػجي فيي عجيجة :تحخك بخيصانيا نحػ مشاجع الفحع الحجخؼ جا عمى
أثخ ارتفاع تكاليف فحع الخذب والعسل في السشاجع يقتزي أدوات وشخيقة إنتاج ليدت مثل قصع أخذاب

الغابات وتفحيسيا؛ نجرة السػرد الصبيعي سبب آخخ فشسػ الدكان في أوربا ،مثال ،وعشجما ال يسكغ إضافة

أراضي إلنتاج السديج مغ الغحا كان سببا لرشاعة األسسجة الكيسياوية  ،وكانت سبيال لتصػر تقشيات أخخػ
في السجال الكيسياوؼ .أو تغييخ السادة األولية الصبييية بسادة تخكيبية بجيمة مثل التحػل مغ السصاط الصبيعي

إلى االصصشاعي بعج الػصػل إلى حجود السػرد الصبيعي؛ او مغ االندجة الصبييية ،القصغ والرػف
والكتان ،إلى أندجة مرشعة وبحاك استحجثت تكشػلػجيا ومجال ججيج لمتصػر التقشي .أو حرار حخبي مثل
لجػ األلسان إلى تقصيخ الفحع بجيال عغ الشفط في الحخب العالسية الثانية ؛ أو لخفس التكاليف في غسار

التشافذ عمى األسػاق  ،او لسشتج ججيج...ىحه وغيخىا معخوفة فالسدتحجثات التكشػلػجية ارتبصت بسحّفدات.

مثال ،السشاجع العسيقة شجعت عمى ابتكار وتصػيخ السحخك البخارؼ لشدح السياه ،والدكة الججيج لتدييل نقل

السػاد إلى خارج السشجع  ..وىكحا .والسبتكخات ال تدتخجم إالّ بذخط اقترادؼ ،لكغ السجتسعات التي إستػردت

التكشػلػجيا ،جاىدة ،ال تعخف تاريخيا ولحلظ قج ال تعي السغدػ االقترادؼ ليا .وربسا كان غياب الػعي
العسيق لمرمة الزخورية بيغ االقتراد والتكشػلػجيا مغ اسباب فذل الرشاعة في العخاق .وأصبح مغ الذائع

ربط التصػر التكشػلػجي خالل السجة األخيخة باإلنفاق عميو اؼ انذصة البحث والتصػيخ & Research
 developmentواخترارىا الذائع  ، R&Dاو عجد العامميغ في تمظ الػحجات  ،وربسا إضافة رصيج اعجاد
السختريغ في العمػم واليشجسة  ...ىكحا .السيع في نطخية الشسػ االقترادؼ معخفة إسيام التغيخ التكشػلػجي

إلى جانب العػامل األساسية في زيادة الشاتج ،أو إن األثخ اإليجابي لمتكشػلػجيا في الشسػ يعشي رفع فاعمية

العسل وراس السال بكيفية يخاد الكذف عغ نسصيا الكمي.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  19من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
في ىحا الدياق تخد ،عادة ،مفارقة اإلنتاجية  Productivity Paradoxومفادىا مالحطة انخفاض نسػ

اإلنتاجية مع زيادة االستثسار في تكشػلػجيا السعمػمات عمى السدتػػ الػششي والقصاعي في الػاليات الستحجة
األمخيكية ودول متقجمة أخخػ ،وبحات مالحطة ىحه السفارقة في الدبعيشات والثسانيشات .في الػاليات الستحجة
كان نسػ إنتاجية العسل  %3سشػيا في الدتيشات انخفس إلى  %1في الثسانيشات .وفي تاريخ االقتراد

تأخخ ضيػر آثارىسا ،ألن انتذار
لػحطت مثل ىحه العالقة غيخ الستػقعة بعج السحخك البخارؼ والكيخبا  ،إذ ّ
التكشػلػجيا الججيجة وإعادة تشطيع العسميات اإلنتاجية الستيعابيا بكفا ة يدتغخق زمشا ،وكحلظ تعجيميا بعج

التجارب األولى الستخجاميا ثع معالجة نػاقز ال تكتذف إالّ بالعسل.

ىحا إضافة إلى مذكالت الكياس لرعػبة عدل التكشػلػجيا الججيجة عغ مختمف العػامل الفاعمة في األدا ،
وقج ال ترمح مشيجيات التجسيع الذائعة في االقتراد الكمي أصال لجراسة اقتراديات التكشػلػجيا ،لكغ ىحه

السذكمة ال يسكغ تجاوزىا ألن الشسػ االقترادؼ أصال ضاىخة كمية ودراستو مصمػبة عمى السدتػػ التجسيعي.
وثسة مغ يخػ أن السدتحجثات التكشػلػجية تتجو لسشتجات ججيجة ،وأكثخ نفقات البحث والتصػيخ كانت ليحا
الغخض وليذ لتغييخ عسميات اإلنتاج ذاتيا ،لكغ األتستة عسػما والخوبػرتية في العقجيغ األخيخيغ إقترجت

في العسل ورفعت الكفا ة وىي تعج ضسغ وسائل اإلنتاج وليدت مشتجات لالستيالك.

اصبح إنتاج السعخفة التكشػلػجية الججيجة نذاشا مشطسا ويتصمب مػارد ضخسة ،وغالبا تدتصيعو الذخكات

الكبخػ وتشتفع مغ مداياه ذات الصابع اإلحتكارؼ .والقصاع الخاص ال يدتجيب بتخريز مػارد لمتصػيخ
التكشػلػجي ما لع يتأكج مغ وجػد فخصة مجدية ،والتي تقتزي ضسان شمب كافي في الدػق الستيعاب

السشتجات الججيجة  ،أما تحديشات وسائل اإلنتاج لألنذصة القائسة فيحه ال تتخدد الذخكات في الكيام بيا .لكغ

ترشع باإلنتاج الكبيخ كي تتحقق الججوػ فيحه بحكع السشتجات .وما لع تتأكج جيات
ثسة وسائل إنتاج ججيجة ّ
مدتثسخة في القصاع الخاص مغ كفاية الصمب ال تشفق لتصػيخ التكشػلػجيا الججيجة .وليحا الدبب ودواعي

أخخػ يكػن دور الحكػمات في البحث والتصػيخ  R&Dضخوريا في بعس السجاالت الحيػية لالقتراد والتي

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  21من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
ال يجج القصاع الخاص بحكع حداباتو الجدئية لمعػائج والتكاليف ججوػ فييا .ومغ أكثخ الرشاعات حاجة

لمبحث والتصػيخ األدوية ولحلظ ال تدتبعج الخدائخ األخالقية عشجما تتخك كميا لمقصاع الخاص.

تأثخ اقتراد العالع كثي اخ بتغيخات تكشػلػجية سخيعة خالل العقجيغ الساضييغ ارتبصت بانتذار السدتحجثات
الخقسية ،أدواتيا اإلنتاجية وخجماتيا ،ومغ السشتطخ تدارع االنتذار ،خرػصا تكشػلػجيا التخػم مثل الحكا

االصصشاعي  ،الخوبػرتية ،التكشػلػجيا الحيػية  ،وتكشػلػجيا الشانػ .ولع تكغ استجابة القصاعات في الجول

الستقجمة بشفذ القجر ليحه التصػرات ،وسػف يتدايج دورىا في إعادة تذكيل بشية الصمب عمى القػػ العاممة،
وقج يختفي الصمب عغ أصشاف مغ القػػ العاممة بعج سخيان األتستة الخوبػرتية ،فتطيخ بصالة بشيػية .وقج

ضيخت دراسات وآ ار تعدو تخاجح حرة العسل مغ الجخل إلى التكشػلػجيا الججيجة ،وىي ال تخمػ مغ مبالغة

ألن انتذارىا الزال في شػره االبتجائي ،مع أن بعس الرشاعات تجيخ ما يديج عمى  %90مغ عسميات
تذغيل الػحجات اإلنتاجية بالػسائل الججيجة مدتغشية عغ العسل البذخؼ .ومغ الستػقع إختالف ججواىا
االقترادية في األمج القريخ والستػسط بالسييار الكمي .وتزيف بعجا آخخ لتعقيجات عسمية لحاق الجول

الشامية وىي أصال متعثخة .وتػصف التصػرات األخيخة بالثػرة الرشاعية الخابعة وقج يفػق فعميا في االقتراد

العالسي انتذار الحاسػب وتقشيات السعمػمات .وتقارن بتحػالت كبخػ مثل شػر السحخك البخارؼ والدكظ
الحجيج  ،ثع شػر الفػالذ والكيخبا والرشاعات اليشجسية الثقيمة  ،والديارات ونطام اإلنتاج الكبيخ .وقج ال

تدتصيع العجيج مغ الجول الشامية مػاكبة ىحا التحػل ليذ فقط في عجم استيعابيا ليحه التكشػلػجيا بل في عجم

القجرة عمى التكيف مع نتائجيا السحتسمة في تغييخ السدايا الشدبية وانعكاسيا في التجارة الجولية.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  21من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي

الذكل رقم ()3

نسه إنتاجية مجسهع العهامل TFP

في بخيظانيا لمسجة  0119 -1691والهاليات الستحجة األمخيكية لمسجة 0116 -1691
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مرجر البيانات .FRED :عمى اليسين الشسه الدشهي إلنتاجية مجسهع العهامل  TFPفي بخيظانيا؛ وفي الجانب األيدخ نسه
إنتاجية مجسهع العهامل في الهاليات الستحجة األمخيكية.

ومسا ال شظ فيو أن األصػل الخأسسالية العيشية ُمحجدة لمقجرة اإلنتاجية ،لكغ السعخفة التكشػلػجية او معخفة
الكيف  Know Howفي مختمف ألػان الشذاط البذخؼ أصل آخخ وىػ مػضػع لعسمية تخاكع ال تشقصع ،وىحه
األولى بتعخيف راس السال البذخؼ ،متسسا لخاس السال العيشي ،مع صعػبة الكياس،
السعخفة اإلنتاجية ىي ْ
تػخيا لمسػضػعية .إذ عشجما تحصست رؤوس األمػال العيشية في اليابان وألسانيا في الحخب العالسية الثانية
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مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  22من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
تسكشت الجولتان مغ استعادة قجراتيسا اإلنتاجية وزادت عمييا ألن الخبخات أؼ معخفة الكيف وىي التكشػلػجيا
ّ
تتجدج الحقا في معجات وفشػن إنتاجية.

األسذ الشطخية لسفيػم إنتاجية مجسػع العػامل في السمحق ،ونتشاول ىحا السفيػم لألىسية التي أعصيت لو في
نطخية الشسػ االقترادؼ ودراساتو ،والشطخ إليو في حداب الشسػ كسا لػ أنو مغ عػامل اإلنتاج مثل العسل
ورأس السال  ،أو مرجر حكيقي معخوف يذارك في عسميات اإلنتاج ونسػه مثل الصاقة.
يعخض الذكل ( )3الشسػ الدشػؼ إلنتاجية مجسػع العػامل في بخيصانيا  ،في اليسيغ ،والػاليات الستحجة
األمخيكية في اليدار .السعجالت محدػبة مشيع وعمى فخض ثبات غمة الحجع .نالحع التحبحب الحاد وىػ دليل
عمى ان ىحا السفيػم في تعخيفو الستجاول ال يختمف عغ متبقي بيغ الشسػ الفعمي وإسيام مدتقخ ،تقخيبا لمعسل
ورأس السال .بحكع ثبات السعامالت وىي ندب تػزيع الجخل بيغ عاممي اإلنتاج مجسػعيا الػاحج الرحيح ،
ويتراعج رأس السال بانتطام ويتحبحب العسل ضسغ نصاق محجود.
مغ تحميل بيانات األرجشتيغ ،وىي دولة نامية عالية الجخل ،وعشج عجم التقيج بثبات غمة الحجع ضيخ مغ
تقجيخ دالة اإلنتاج  Cobb-Douglassوإضافة الدمغ لمتقجم التقشي ،اؼ إنتاجية مجسػع العػامل ،أن
معامل العسل  1.28ومعامل رأس السال  ،0.6أؼ أن الشطام يعسل بتدايج غمة الحجع برفة إستثشائية ،وىػ
غيخ معقػل لمسصمعيغ عمى تجخبة األرجشتيغ وتعثخىا .أما إنتاجية مجسػع العػامل  TFPفقج كانت سالبة في
ىحا التقجيخ .وعشج إزالة متغيخ الدمغ حافع معامل العسل عمى ارتفاعو واقتخب الشطام مغ ثبات غمة الحجع،
مجسػع معاممي العسل وراس السال حػالي  .1.1عشج االنصالق مغ ثبات غمة الحجع واعتساد التػزيع الفعمي
لمجخل بالستػسط لكل السجة  ( 2019 – 1950البيانات مغ .) Penn World Table Version 10
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
وإج اخ الحداب عمى معجالت الشسػ لمعسل ورأس السال والشاتج ضيخ نسػ إنتاجية مجسػع العػامل

TFP

سالبا ،في حالة الس تػسط الثابت لمتػزيع لكل الدشػات أو التػزيع كسا ىػ .ثع عجنا إلى التقاليج وىي افتخاض
ثبات غمة الحجع بسعامل مشخفس لخأس السال  0.4ولمعسل الباقي مغ الػاحج الرحيح ،في الحالة األخيخة
فقط كان نسػ إنتاجية مجسػع العػامل حػالي  %6مغ نسػ الشاتج وىػ قخيب مغ الرفخ إحرائيا ،فالستػسط
 0.14والخصأ السييارؼ لمتقجيخ 0.543
في إستخاليا ،البيانات مغ نفذ السرجر آنفا ،عشج افتخاض ثبات غمة الحجع ،وإستخجام ندب التػزيع الفعمي
لمجخل سشة بدشة ،يكػن معجل نسػ إنتاجية مجسػع العػامل  1.065بشدبة  %30.7مغ نسػ الشاتج لمسجة
 .2019 -1950والتقجيخ ُيعتج بو إحرائيا ألن الخصأ السييارؼ  0.26مشخفس .وىػ متحبحب أيزا لكغ
الشسػ األستخالي أكثخ استق اخ ار مغ مثال األرجشتيغ .ومع ذلظ ال يبجو أكثخ مغ متبقي نتيجة لفخض ثبات غمة
الحجع .وعشج التحخر مغ ثبات غمة الحجع وتقجيخ دالة اإلنتاج مع الدمغ إضافة إلى العسل و ارس السال،
نالحع تدايج غمة الحجع بجاللة مجسػع معاممي العسل وراس السال ،ونسػ إنتاجية مجسػع العػامل سالب،
معامل التحجيج مختفع لكغ مذكمة االرتباط الحاتي تحػل دون االعتجاد بو .وبعج معالجة السذكمة بإضافة
متخمف الشاتج واستخخاج دالة األمج البعيج ومشيا مجسػع معاممي العسل ورأس السال  1.15أؼ تدايج غمة
الحجع بشصاق محجود .أما نسػ إنتاجية مجسػع العػامل فكانت قخيبة مغ الرفخ والسعادلة رغع ارتفاع قجرتيا
التفديخية لكغ االعتسادية اإلحرائية لسعامل رأس السال ضييفة ولمعسل معجومة .ىحه أمثمة عمى إرتباك
مفيػم إنتاجية مجسػع العػامل وأنو مذخوط أصال بفخض ثبات عمة الحجع .وىحا األخيخ ،كسا مػضح في
السمحق ،يأتي مغ نطخية التػزيع الشيػكالسيكية بان سعخ او عائج عامل اإلنتاج يداوؼ قيسة إنتاجيتو الحجية.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  24من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
التحهل وتغيخ البشية:
أعجت الكثيخ مغ الجراسات التفريمية عغ واقع االقتراد والسجتسع في الجول الشامية ،بعج الحخب العالسية
الثانية ،ومشيا عمى سبيل السثال التي أجخاىا البشظ الجولي عغ العخاق عام  1951وقجميا لمحكػمة العخاقية
في شباط عام  .1952وىػ ،كسا ارػ ،مػضػعيا إلى حج كبيخ في إيزاح مزاميغ التخمف الدراعي
والرشاعي ،وفي التعميع والرحة ،والبشى التحتية ومشيا خاصة الديصخة عمى مػارد السياه والصاقة والشقل
والسػاصالت ،والشطام السالي والشقجؼ...؛ وتزسشت الجراسة مقتخحات صارت مغ أىع األسذ إلعجاد بخامج
اإلعسار  ، Development Programsوىي السفخدة العخبية التي تدتخجم لمتشسية آنحاك .لكغ التحميل
االقترادؼ ،عمى السدتػػ االكاديسي ،بقي يبدط بالتجخيج  Abstractionاالقتراد الػششي إلى وحجة كبيخة
تُشتج سمعة واحجة متجاندة ،بػاسصة العسل ورأس السال وعػامل اإلنتاج ىحه أيزا بػحجات تامة التساثل ال
يعتخييا الدمغ بالتغيخ والتحػل .وقج ال يرادف ىحا المػن مغ التجخيج مذكالت كبيخة في الجول الستقجمة ،في

نطخ أكثخ الباحثيغ .بيشسا رأيت أنو أخفى الحقائق األكثخ جػىخية في مدار االقتراد الستقجم مغ القخن الثامغ
عذخ وإلى يػمشا ( لمباحث  ،الترشيع والتحػالت االقترادية الكبخػ) .والتشسية االقترادية عسمية تشصمق
أساسا مغ خخق البشية القائسة النصالق عسمية إعادة تذكيل مدتسخة لسفخدات الشذاط اإلنتاجي ومياديغ
التذغيل وتػليج الجخل ومكػنات الرادرات  ...وسػاىا .وفي العخاق ال ُيفيع ،لجػ السؤثخيغ في القخار والخأؼ
العام ،بأن التشسية ىي تجميات لعسمية الترشيع تذسل كل االقتراد والسجتسع ىكحا ىي في التاريخ ،وليدت

لمعخاق فخصة في التصػر والتحػل إالّ ان تكػن ىحه الحكيقة الكبخػ واضحة وفاعمة .إن إقرا الترشيع مغ
فدخ بالخػف مغ الػصػل إلى حجود السػارد الصبييية والتمػث وىػ خػف اآلخخيغ؛ ومغ
خصاب التشسية ُي ّ
جية أخخػ ألن الحجيث عغ الترشيع يتزسغ االختيار السدبق وإدارة الجولة لعسمية تخريز السػارد ،وىحا
يتشاقس مع مبجأ سيادة الدػق في حكع االقتراد وفق مشطػمة الكيع الميبخالية الكالسيكية.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  25من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
عصفا عمى ما سمف بجأ التشطيخ في الخسديشات والدتيشات يرػر التشسية سمدمة مغ السخاحل عمى مدار
وحيج .وركدت عمى رأس السال برفتو القيج األعتى .الخبط بيغ االستثسار والشسػ صار يرشف في الدشػات
األخيخة ضسغ ما يدسى نسػذج  ، AK Modelوصيغة  Harrod- domarضسغ ىحا الرشف .فالعامل
الحاسع أو الػحيج في اإلنتاج ىػ رأس السال والشاتج يحجد بعالقة خصية معو عبخ ثابت ىػ  Aوىػ الحؼ
استخخجشا مقجاره مغ البيانات الجولية آنفا ويجور حػل الثمث.
عخف الشسػ بأنو حاصل ضخب ندبة االستثسار إلى الشاتج بكفا ة رأس السال آنفة الحكخ .ندبة
ولحلظ ُي ّ

االستثسار إلى الشاتج  %18وكفا ة راس السال ثمث الػاحج الرحيح يشتج عشيسا معجل نسػ  %6سشػيا .وعشج
قيج االستثسار باالدخار واألخيخ مشخفس  ،إذن ال بج مغ مػارد خارجية فإذا
التػازن عمى السدتػػ الكمي ُي ّ

كان االدخار  %12مغ الشاتج يحتاج البمج الشامي مداعجات ،قخوض ميدخة ،أو استثسار أجشبي بشدبة %6

مغ ناتجو وستكػن أيزا عجد السيدان الخارجي الحؼ تسػلو تمظ التجفقات .فيتسكغ البمج الشامي ،بالسػارد
اإلضافية ،مغ رفع االستثسار فػق االدخار ويدتػرد اكثخ مسا يرجر .وتمظ كانت سياسة الػاليات الستحجة
مع كػريا الجشػبية في الصػر األول مغ تشسيتيا في الخسديشات .ويحكخ  ،Walt W. Rostowمسثال ليحا
السشحى الخصي .والحؼ ترػر خسذ مخاحل لمتشسية االقترادية متأث اخ بسقاربات التاريخ االقترادؼ والشسػذج
السبدط  ،االستثسار -الشسػ آنفا  ،وتجخبة االقتراد األمخيكي  ،والسخاحل الخسذ :السجتسع التقميجؼ؛ السخحمة
التسييجية لالنصالق؛ االنصالق نحػ الشسػ السدتسخ ذاتيا؛

االتجاه نحػ الشزج؛ االستيالك الجساىيخؼ

عخف
العالي .وصشف الجول الستخمفة  ،حيشيا ،ضسغ مخحمتي السجتسع التقميجؼ  ،والتسييج لالنصالق .ثع ّ

روستػ مخاحمو بجاللة ندبة االستثسار إلى الشاتج ،مع ارتفاعيا يشتقل البمج الشامي إلى مخحمة أعمى.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  26من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الججول رقم ()0

البيانات لمجول التي يديج سكانيا عن نرف مميهن ندسة عام  0112والتي تهفخت عشيا بيانات في
مهقع البشك الجولي لمدشهات 0112 -1622

الستغيخات

عجد

الستهسط

الجول
130

معامل

الخبيع

االختالف%

األول

155.2

3.4

الهسيط

الخبيع
الثالث

التغيخ الدشهي في مدتهى أسعار الشاتج السحمي اإلجسالي %
13.8

6.8

13.8

التغيخ الدشهي في الدعخ إلى نظيخه ألسعار الشاتج السحمي اإلجسالي %
سعخ الدراعة

88

80.0

50.5

67.2

91.3

101.9

سعخ الرشاعة التحهيمية

70

87.5

33.7

76.5

92.5

103.6

130

3.8

الشسه الدشهي في الشاتج السحمي اإلجسالي %
72.7

3.6

2.3

4.7

الشسه الحقيقي لمستغيخ إلى نسه الشاتج السحمي اإلجسالي %
ناتج الدراعة

93

62.6

86.1

38.6

69.1

89.8

ناتج الرشاعة ت.

76

84.3

92.2

63.1

90.5

116.4

ناتج الرشاعة ت*.

72

95.7

57.7

67.5

92.3

116.2

ناتج الرشاعة ت**.

51

101.3

59.1

73.9

92.1

111.6

ناتج الرشاعة ت ***.

11

109.5

23.7

96.9

118.1

109.9

االستيخادات

90

173.5

67.2

110.3

158.5

011.9

تكهين ر.م.

81

125.9

89.7

87.7

115.5

147.7

الثقل الشدبي لتكهين رأس السال ومتهسط الشاتج السحمي لمفخد
تكهين ر.م إلى الشاتج .%

140

23.5

26.8

20.1

23.1

26.2

متهسط الشاتج لمفخد ألف دوالر

142

15.7

142.0

1.6

5.4

18.8

* لجول الشسه الرشاعي السهجب؛

** لمجول الشامية ،متهسط الشاتج لمفخد دون  11آالف دوالر.

*** دول الشسه السختفع لمشاتج السحمي  %9.3فأكثخ.

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  27من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي

لكغ الػعي الشطخؼ لعسمية التشسية االقترادية مغ داخميا جا الحقا مع اإلشار السفاليسي لمتغيخ البشيػؼ،
بتدميط الزػ عمى آلية تغيخ االقتراد الستخمف مغ ثقل االعتساد عمى زراعة الكفاف التقميجية نحػ اقتراد
أكثخ حجاثة بسدتػػ أعمى مغ التحزخ والتشػع بالرشاعة التحػيمية والخجمات .ولكي نػضح السقرػد بالتغيخ
البشيػؼ نحكخ أن إسيام الرشاعة التحػيمية في ناتج كػريا الجشػبية كان  %11.4عام  1960وصل ذروتو
عام  2011إلى  . % 28.2في نفذ الػقت كانت األىسية الشدبية لمرشاعة التحػيمية في الدػدان %4.5
عام  1960وذروتيا  %8.9عام  1996انخفزت بعج ىحه الدشة .والدراعة كانت تػّلج  %36.6مغ ناتج
كػريا الجشػبية عام  1960انخفزت مداىستيا إلى  %1.76عام  .2020بيشسا في الدػدان  %51.4مغ
الشاتج تأتي بو الدراعة عام  1960وانخفزت إلى  %20.9عام  .2020وفي الػاليات الستحجة األمخيكية
الدراعة تديع بشدبة  %0.92أؼ دون  %1مغ الشاتج السحمي عام  ،2019بيشسا كانت تػلج حػالي %70
مغ الجخل خالل العقػد األولى مغ القخن التاسع عذخ قبل لحاقيا بالثػرة الرشاعية البخيصانية .ومثل ىحه
التحػالت التي تدسى بشيػية حاصمة في السكػنات السيشية لمقػػ العاممة ،وفي التجارة الخارجية ،وأنذصة
الرشاعة التحػيمية  ...وىكحا .وإلى جانب التحػالت البشيػية ال نغفل عالقات االعتساد الستبادل فيسا بيغ
القصاعات والتجارة الخارجية في عسمية اإلنتاج.
نعخض في الججول ( )2تغيخات الشاتج واألسعار الشدبية لمدراعة والرشاعة لمسجة . 2018 - 1988

األسعار الشدبية ىي السخفزات الزسشية لمشاتج وتكػيغ راس السال مشدػبة إلى أسعار الشاتج السحمي

اإلجسالي .يبجو أن الدعخ الشدبي لمدراعة والرشاعة التحػيمية يشخفس برفة مدتسخة شالسا أن التغيخ الدشػؼ
في أسعار مشتجات القصاعية أدنى مغ تغيخ السدتػػ العام ألسعار الشاتج السحمي .ويكاد يكػن ىحا الشسط مغ
العالقات الدعخية شخشا إلدامة نسػ االقتراد السعاصخ الحؼ يشتفع مغ مكاسب اإلنتاجية وخفس التكاليف
في الدراعة والرشاعة التحػيمية لتغصية زيادة تكاليف الخجمات السعخوفة بالشسػ الػاشئ إلنتاجية العسل فييا

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  28من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
بيشسا تختفع األجػر مثل القصاعات األخخػ ولحا يختفع الدعخ الشدبي لسشتجاتيا .ومسا يتزسشو ىحا الشسط أن
تدايج حرة الخجمات مغ الكيسة السزافة يعػد في جد مشو إلى األسعار الشدبية .وبالسقابل يفدخ بعس

التخاجع الشدبي في الكيسة السزافة لمرشاعة التحػيمية إلى تغيخ األسعار الشدبية لرالح القصاعات األخخػ.
األسعار ليا دور ال يدتيان بو في الترشيع والشسػ االقترادؼ ،ولقج بيغ الباحث في دراسة سابقة ( انحدار

األساس اإلنتاجي  )...أن التغيخ الدشػؼ ألسعار صادرات سمع الرشاعة التحػيمية أدنى بفارق ميع مغ
معجل التزخع ويقارب ثمث ندبة تغيخ أسعار سمع التعجيغ واالستخخاج  ،ىحا التقمز الشدبي في سعخ
مشتجات الرشاعة مغ العػامل الخئيدة الزدىارىا :سعخ أقل يؤدؼ إلى شمب اكبخ ثع تػسع في حجػم
الصاقات اإلنتاجية ،وبفعل وفػرات الحجع الكبيخ تشخفس كمفة السشتج ،ليشخفس الدعخ  ...وتدتسخ حمقة

التراعج اإليجابي ىحه .ولحلظ مغ الزخورؼ لمجولة الشاىزة التخكيد عمى بشا مقػمات ذاتية النخفاض
الكمفة والدعخ ،وبخالفو عشجما يحرل العكذ أؼ ال تدتصيع الرشاعة الػششية خفس أسعارىا بيشسا آليات

انخفاض األسعار فاعمة في العالع تػاجو الرشاعة الػششية صعػبات متدايجة ثع تتعثخ ويتػقف الترشيع.

األسعار السشخفزة ساعجت اليابان مغ قبل ثع بكية الجول السرشعة حجيثا في آسيا ،وكان ولع يدل دور

األسعار حاسسا في الترشيع الريشي.

أضيخ الججول انحدار ندبي في الدراعة تبيشو ندبة نسػىا إلى نسػ الشاتج السحمي ؛ اما الرشاعة التحػيمية
فال زالت تشسػ بأسخع مغ الشاتج في الجول التي يشخفس متػسط الجخل لمفخد فييا عغ  10000دوالر وىي
جسيعيا متػسصة الجخل أو فقيخة .أما دول الشسػ السختفع فقج حافطت عمى زخع الترشيع بالستػسط .تكػيغ

رأس السال تتدايج ندبتو مغ الشاتج السحمي ؛ أما السدتػردات فشسػىا تجاوز كثي اخ نحػ مدتػيات بالغة االرتفاع

نتيجة لقػة السيل نحػ االنفتاح التجارؼ ،وقج أوضحت ىحا السيل دراسات سابقة.

أقجم محاوالت تفديخ التغيخ القصاعي لمشاتج والتذغيل قجميا  Arthur Lewisمشترف الخسديشات وىػ

نسػذج بقصاعيغ ،تقميجؼ في الدراعة بػجو خاص وحزخؼ حجيث قػامو الرشاعة الشاشئة ،ويفتخض أن
االقتراد يعسل مع فائس عسل يتحخك مغ الخيف إلى القصاع الحزخؼ ألن الدراعة تكتفي بعسل أقل ،وفي
نفذ الػقت يدداد عخض العسل مع نسػ الدكان .ويدتػعب القصاع الحجيث فائس العسل بأجػر مشخفزة

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  29من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
بفعل الفائس ويتػسع .لكغ قجرة القصاع الحجيث عمى استيعاب فائس العسالة تعتسج عمى حجع االستثسار،
ومشصكيا يتحجد فائس العسالة مغ القصاع التقميجؼ عمى التحجيث التكشػلػجي ىشاك إلى جانب العامل
الجيسػغخافي .وبغس الشطخ عغ فخضيات الشسػذج ال تبقى الدراعة بسعدل عغ التكشػلػجيا الججيجة ،وبالشتيجة
يتػاصل انحدار التذغيل في القصاع الدراعي وتشخفس ندبة الدكان في الخيف تجريجيا وتتدايج الكيسة
السزافة في الرشاعة والخجمات ندبة إلى الشاتج السحمي اإلجسالي وتشخفس في الدراعة .لقج استعار ارثخ
لػيذ ادوات التحميل الشيػكالسيكية ،ولحلظ يكػن الحجع التػازني لمقػػ العاممة في القصاع الحزخؼ عشج
السداواة بيغ األجخ واإلنتاجية الحجية .وعشجما يشخفس األجخ بتقمز فائس العسالة تكػن كثافة رأس السال
لمعسل قج ارتفعت في القصاع الحجيث لتختفع اإلنتاجية وتدسح بأجخ أعمى وحجع تػازني لمقػػ العاممة في
القصاع الحجيث أكبخ.
في الدبعيشات أشاع  Hollis Cheneryوزمالؤه تحميل أنساط التشسية Patterns of Development
وفحػاه أن بشية الشذاط اإلنتاجي والصمب الكمي والسؤسدات تتغيخ عبخ الدمغ كي تدسح ألنػاع ججيجة مغ
اإلنتاج بالػجػد واالزدىار لتشػيع االقتراد وتحخيظ الشسػ بجيال عغ الدراعة .وتبعا لسشيجية تحميل األنساط
ثسة مرادر أخخػ لمشسػ مغ غيخ االستثسار تتسثل بالتغيخات البشيػية ذاتيا والتي تعشي انتقال السػارد نحػ
قصاعات أعمى كفا ة فتتحقق لالقتراد الػششي مكاسب في اإلنتاجية باستقالل عغ الكثافة الخأسسالية عمى
السدتػػ الكمي .ومغ السعخوف أن مشيجية تحميل األنساط تجخيبية ال تمتدم بيػية مجرسية ،ويتدع إسمػب
التحميل بالبداشة والػضػح .ويسكغ تفديخ التحػالت القصاعية بسخونات الصمب الجخمية عمى السشتجات والتي
تكػن مشخفزة لمدمع الدراعية ومختفعة لدمع الرشاعة ولمدمع السعسخة أعمى مشيا لدمع الرشاعة التحػيمية
الجارية .وىكحا كمسا تدايج متػسط الجخل لمفخد تغيخت بشية الصمب بكيفية تدتجعي تغيخات بشيػية كالتي

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  31من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
تالحطيا في دراسة تاريخ الجول الستقجمة ،أو نكتذفيا في الجراسات السقارنة بيغ دول بسدتػيات دخل لمفخد
مختمفة.
إن تغيخ مكػنات االستيالك الخاص تبعا لسدتػػ الجخل معخوفة ،وتبيغ مدػحات الجخل واإلنفاق األسخؼ أن
ندبة اإلنفاق عمى الغحا تتشاسب عكديا مع متػسط الجخل لمفخد ،األغشيا يشفقػن جد ا قميال مغ دخميع عمى
الغحا  ،بيشسا أفقخ األسخ يدتشفح الغحا أغمب دخميع .وىحا الشسط نججه عشج السقارنة بيغ الجول واشئة الجخل
إذ يقارب وزن الغحا  % 50او اكثخ مغ قيسة سمة السدتيمظ  ،التي تبيشيا اوزان الخقع الكياسي ألسعار
السدتيمظ؛ في حيغ ال تتجاوز ىحه الشدبة  %20في الجول عالية الجخل .ىحه الحقائق البديصة تقجم إضا ة
لمتحػالت الكبخػ في تاريخ الجول الستقجمة ،والجول الشامية ىحا الدمغ وفي السدتقبل.

الظاقة والشسه االقترادي:
يشرخف االىتسام بالصاقة إلى الصمب عمييا بالعالقة مع الجخل وأسعارىا ،وآثارىا البيئية  ،واإلحالل بيغ
الستججدة وغيخ الستججدة مشيا وفيسا بيغ عشاصخ الصاقة الشاضبة ذاتيا .ويشرخف الػعي عغ أوضح حقائق
التاريخ بأن الثػرة الرشاعية بجأت مع الػقػد األحفػرؼ عشج االنتقال مغ فحع الخذب إلى الفحع الحجخؼ ثع
الشفط والغاز .وليذ لعاقل أن يترػر الكخة األرضية تدتػعب  7.7مميار إندان بيحا الخفاه والتحزخ لػال
وفخة الصاقة .ونالحع أيزا ان تاريخ التصػر مشح أواخخ الفخن الدابع عذخ ىػ مدار السدتحجثات
التكشػلػجية لمسالئسة بيغ الشطام الصبيعي وحجع الشذاط البذخؼ وكثافة تفاعمو ضسغ ذلظ الشطام وإستخجامو
لألرض ومكشػناتيا وبحارىا واجػائيا .وىحه السخة أيزا مغ الستػقع ،قياسا عمى مجخيات التاريخ ،ال بج أن
يجج األندان في التكشػلػجيا سبيال لمسالئسة بيغ االنتفاع مغ خيخات الػقػد األحفػرؼ ،والحؼ لع يدل وفيخا،

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  31من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
والحفاظ عمى سالمة البيئة ،اما الشكػص وإشاعة الخػف مغ مقحوفات الكخبػن ،حتى في إنتاج الغحا  ،فال
يبجو مشدجسا مع الصبيعة البذخية.
لقج حرل تغيخ في استخجام الصاقة إذ اختمفت مكػناتيا ،إلى جانب التحػالت في بشية الشذاط اإلنتاجي،
واالستيالك الخاص والعام ،في العقػد األخيخة .لقج تحػل التذغيل الرشاعي مغ الػقػد إلى الكيخبا  ،وايزا
تدايج اعتساد االستيالك الخاص عمى الغاز بجيال عغ الفحع ،والكيخبا دون الػقػد األحفػرؼ بأكسمو .إن تػليج
عخض البذخية إلى
الصاقة الكيخبائية باليػرانيػم قمل الحاجة إلى الفحع ما يعشي مقحوفات كخبػنية أقل لكشو ُي ّ
تعسجت الجول ،السدتػردة لمػقػد خاصة ،تدخيع التصػيخ
مخاشخ اضعاف أضخار الكاربػن .بعج عام ّ 1974
التكشػلػجي لالقتراد بالصاقة وألجل ذلظ التزحية ببعس فخص نسػ اإلنتاجية ونسػ االقتراد عمى السدتػػ
الكمي .ولحا تقمرت كثافة الصاقة في وحجة الشاتج السحمي اإلجسالي .وكانت كسية الصاقة السدتخجمة قج نست
بأسخع مغ نسػ الشاتج في شػر الترشيع األول لمجول الستقجمة وتخاجع بعج وصػلو إلى ذروة .بيج ان الجول
الشاىزة مثل الريغ واليشج دخمت شػر تشاقز كثافة الصاقة مغ وقت مبكخ.
يبيغ الذكل ( )4أن معجل الصاقة لػحجة الشاتج تشاقرت في الجول األربع والريغ ىي األبخز في ىحا
االتجاه .ومع تدايج ثقل اليشج والريغ في الشسػ االقترادؼ العالسي سػف تشخفس مخونة الصمب الجخمية عمى

الصاقة دون السدتػػ الحالي .الصاقة ُمجخل أساسي لجسيع األنذصة اإلنتاجية وبيحا السعشى ثسة سببية مغ
الصاقة إلى اإلنتاج وتبعا لحلظ مشيا إلى الشسػ .لكغ عشجما تكػن الصاقة فائزة ال تقيج اإلنتاج في ىحه الحالة
بيج أن ارتفاع سعخ الصاقة قج يخفع التكاليف إلى مدتػيات ال تدسح أسعار السشتجات السعيشة بتغصيتيا

فتشدحب او يتػقف االستثسار في تمظ األنذصة .وبيحا السزسػن الثاني عشجما يعبخ الدعخ عغ وفخة الصاقة
تكػن محجدة لمشسػ االقترادؼ .ورغع أنيا ال تحتاج إلى فحز ،كسا ارػ ،فقج أوضح إختبار  Grangerفي

أبحاث تشاولت ىحه السدألة تمظ العالقة الدببية ( .(stern and Clevelandوتبقى الشسحجة الشطخية السألػفة

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  32من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
لمشسػ االقترادؼ قاصخة عغ حداب األثخ الكسي لمجور الزخورؼ والحؼ ال ججال فيو لفاعمية الصاقة في

الشسػ.

الذكل رقم ()1
كثافة الظاقة في وحجة الشاتج السحمي اإلجسالي بجوالرات  0119لمسجة 0119 -1691

مرجر البيانات :مهقع البشك الجولي . World Bank Data

تحػل التذغيل الرشاعي إلى الكيخبا كانت لو نتائج في مكػنات الصاقة األولية ،كسا سيكػن لتحػيل
الديارات إلى الكيخبا نتائج ومشيا تػليج شمب عمى عشاصخ نادرة (الباحث  ،الترشيع  .)...اما الصاقة

الحيػية فسشافدتيا لمدراعة واضحة .الصاقة البجيمة عجا الشػوية ،مذكػك في إمكانية تػسيع إسياميا بحيث

يشخفس مجسػع الصمب عمى الػقػد األحفػرؼ في األمج السشطػر .ومحاذيخ التػسع في التػليج الشػوؼ

لمكيخبا معخوفة خاصة بعج حادثة تدػنامي اليابان وقبميا تذخنػبل.
د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  33من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي

الججول ()3

مخونات الظمب عمى الظاقة والشفط لمشاتج السحمي اإلجسالي
الهاليات
الصاقة والشفط

العالع

OECD

اليشج

الريغ

مرخ

اوربا

تخكيا

فخندا

الستحجة

الصاقة 2003-1988

0.58

0.49

0.87

0.55

0.91

0.01

1.08

0.66

0.40

0.71 -2003

0.06

0.82

0.66

0.78

-0.21

0.81

-0.65

0.04

الشفط 2003 -1988

0.52

0.45

1.01

0.72

0.37

0.05

0.59

0.24

0.33

الشفط 2018 -2003

0.49

-0.10

0.71

0.64

0.45

-0.28

0.53

-1.03

0.08

الصاقة

2018
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الدمػك الحؼ أوضحو الذكل ( )4يفرح عشو الججول ( )3في مخونات الصمب عمى الصاقة والشفط  ،وىػ

يدتحق التأمل مغ جية شمب الجول الستقجمة عمى الصاقة والشفط إلى جانب أن السخونات عمى مدتػػ العالع

كميا تفيج أن الصمب عمى الصاقة والشفط سيكػن أدنى مغ نسػ الشاتج العالسي ،وخاصة الشفط .وقج كان نسػ

إنتاج الصاقة  %1.77بيغ عامي  1990و  2017والشفط أدنى .في القخن الحالي تقتخب مخونة الصمب
عمى الصاقة لسجسػعة دول التعاون االقترادؼ والتشسية مغ الرفخ  0.06وعمى الشفط السخونة سالبة أؼ ال

إن يحرل تحدغ في الصمب عمى الشفط
زيادة تأتي مشيا في الصمب عمى الشفط بل قج يشخفس شمبيا .وبحلظ ْ
فسغ آسيا والجول الشامية عسػما ويتجو ثقل الدػق نحػ آسيا .أما في اوربا فالصمب عمى الصاقة والشفط
يشخفس ،اؼ ان الديادة في الصمب مغ الريغ واليشج وبكية العالع الشامي يدتػعب بعزيا لتعػيس انخفاض

الصمب في اوربا .ىحا ال يعشي تخاجع فعل الصاقة في اإلنتاج والشسػ لكغ كفا ة استخجاميا قج تصػرت .ألن
استخجام الصاقة دائسا يتزسغ ىج ار لجد مشيا ،وكمسا إرتفعت الشدبة مغ الصاقة التي تتحػل إلى شغل نافع

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  34من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
 Workبالسعشى الفيديائي يشخفس السجخل الزخورؼ مشيا .ومغ السعمػم أن مدار التكشمػجيا ىػ في نفذ
الػقت مدار االقتراد بالصاقة .السحخك البخارؼ اختخعو  Thomas Newcomonعام  1712وبقي فاشال
محجود االستخجام ألن تذغيمو يتصمب كسيات كبيخة مغ الفحع إلنتاج قميل مغ الصاقة الثانػية أو الذغل .وفي
عام  1776تسكغ جيسذ وات مغ إبتكار الرسام الحؼ يحبذ الح اخرة أؼ خفس الصاقة السيجورة فانخفزت

الكسية السصمػبة مغ الفحع إلى  %20مسا كان يحتاجو الترسيع الدابق .وجخت تحديشات أخخػ محػرىا
العالقة بيغ الػقػد  ،الصاقة األولية ،والجد الشافع مغ الح اخرة  ،الصاقة الثانػية  ،ىحا مثال مغ التاريخ يبيغ

أن إخفاض كثافة الصاقة لػحجة الشاتج السحمي ال يشتقز مغ مرجاقية قػة العالقة الدببية الستجية مغ الصاقة
إلى الشسػ االقترادؼ.
االقتراد نطام يعالج مػاد الصبيعة بالصاقة والعسل وأدواتو ،أؼ راس السال ،إلنتاج سمع وخجمات أو لشقل

وسائل إشباع حاجات اإلندان .والعسل يتشاسب مع الدكان ويبقى وفي اخ بيحا السعشى ورأس السال ُمشتَج ،ولحلظ
تكػن القيػد السحتسمة عمى الشسػ االقترادؼ مغ مػارد الصبيعة والصاقة .والتكشػلػجيا تداعج دائسا في التغمب
عمى نجرة السػارد الصبييية باإلحالل شالسا ال يرصجم االقتراد بقيج الصاقة .استشتجت بعس الجراسات

إمكانية اإلحالل بيغ الصاقة ورأس السال لكشيا تجسييية أؼ ال تسيد بيغ أثخ تغيخ بشية اإلنتاج عمى استخجام

الصاقة والفعل السف تخض لكثافة رأس السال في خفس الصمب عمى الصاقة .وحتى في الحاالت الجدئية التي

السعػضة بخأس السال .وإلى جانب
تأكج فييا اإلحالل وجج ان الصاقة السصمػبة إلنتاج راس السال تفػق الصاقة
َّ

ىحا الحػار الحطشا انخفاض كثافة الصاقة في وحجة الشاتج بل وايزا إشخاف دول متقجمة عمى شػر يتػقف
فيو نسػ مجسػع الصمب عمى الصاقة أو يتشاقز

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  35من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الذكل رقم ()9

حخكة مشاسيب الظاقة والشفط والشاتج السحمي اإلجسالي في العالم ندبة إلى مدتهيات عام 1622
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وإن تجاوزنا قيج الصاقة عمى الشسػ ألنو ليذ مغ مذكالت األمج السشطػر ،كسا ان تدارع التغيخ التكشػلػجي

ال يدسح بترػر اقتراد السدتقبل البعيج استشادا إلى معصيات الحاضخ ،يربح تحسل البيئة ىػ القيج
السحتسل ،ومغ السدتبعج عجم التغمب عمى ىحا القيج .فقج أوضحت مجخيات التصػر تقمز اليجر في الصاقة

وتػجج مقجمات كافية لتػقع الشجاح في الديصخة عمى مخمفات استخجام الصاقة ومشيا مقحوفات الكاربػن ،اما

د .أحمد ابرٌهً علً

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

صفحة  36من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
معالجة مخمفات استخجام السشتجات فقج بجأت مشح زمغ شػيل وباإلمكان تدخيع استكسال مشطػمات السعالجة
ويتػقف األمخ عمى األولػيات إذ ال تػجج عػائق تقشية.

يبيغ الذكل ( )5نسط الصمب عمى الصاقة والشفط بيغ أواخخ الثسانيشات وعام  2018وىػ نتيجة لسا أوضحو

الذكل ( )4والججول ( )3فتتدع الفجػة تجريجيا بيغ حخكة الصمب عمى الصاقة ومدار الشاتج السحمي اإلجسالي
في العالع ،والصمب عمى الشفط دون مدار الصاقة .لقج تخاجع نسػ الريغ وال يبجو أن اليشج تدتصيع الرعػد
فػق معجالت نسػىا في الدشػات األخيخة ومغ السدتبعج عػدة الجول الستقجمة إلى وتائخ نسػ فػق  ،%3وليحا

مغ الستػقع فتػر نسػ الصمب عمى الصاقة ،وحتى مع التجابيخ التي باشختيا الجول الكبخػ في االقتراد

العالسي لحج االن ربسا تيجا السخاوف مغ مخاشخ البيئة ،ومغ السعمػم ايزا ان األضخار التي أصابت جػ

األرض وتمػث التخبة والسياه ليدت جسيعيا مغ الػقػد األحفػرؼ .إن تكشػلػجيا اقتشاص الكاربػن واعجة ،ىحا
فزال عغ إمكانية التػسع في استخجام السخشحات ،في السرانع وغيخىا ،وثسة وسائل لمديصخة عمى العػادم
 ...أؼ ان سياسة خفس التمػث لع تدتشفج أدواتيا بعج .والسدألة تخزع ايزا لحداب التكاليف والعػائج ،وقج

تختمط دوافع أخخػ لتقميل الصمب عمى الػقػد األحفػرؼ مع استجابة الحكػمات لمخػف مغ التمػث.

لحاق الجول الشامية وصعهد الرين:
كان الشسػ االقترادؼ ىجفا لجسيع الجول بسختمف مدتػياتيا في الجخل والتصػر والخفاه بعج الحخب العالسية

الثانية .والتدمت حكػمات العالع الشامي خصصا او بخامج وسياسات معمشة لمشيػض باالقتراد وتخقية مدتػػ
السييذة لذعبيا .وىي تدتيجف صخاحة أو ضسشا االقتخاب مغ خرائز االقتراد الستقجم وىػ المحاق الحؼ

أصبح تعخيف ا لمتشسية االقترادية .ولعل ابدط مقاييدو تقمز فجػة متػسط الجخل لمفخد بيغ الجولة السعشية

والعالع الستقجم ،وغالبا ما تتخح الػاليات الستحجة األمخيكية مسثال لمعالع الستقجم وتجخؼ السقارنة معيا .لكغ
إن تسكشت مغ تحديغ
عسمية المحاق سػا بسزسػنيا العسيق أو نتيجتيا قج تعثخت في كثيخ مغ الجول التي و ْ
اقترادىا ونذخت بعس ثسار الحزارة السعاصخة غيخ ان مػقعيا الشدبي قج تخاجع وبيحا تػاجو صعػبات
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
أكثخ لتقميز الفجػة التي تفرميا عغ العالع الستقجم .وبعس الجول قصعت شػشا في المحاق ثع تػقفت،

واخخػ تقجمت وتكاد ترل عتبة الجول عالية الجخل ولع تتسكغ مغ االجتياز فبقيت ىشاك فيسا يدسى فخ
الجخل الستػسط .Middle Income Trap

كان الستػقع نطخيا نسػ العالع الثالث بأسخع مغ الجول الستقجمة وىػ معشى المحاق الحؼ يقمز فجػة الجخل
نتيجة لتغيخات واسعة في االقتراد الشامي .ومغ أسباب ذلظ التػقع أن الجول الشامية ال تحتاج " إختخاع

العجمة مغ ججيج" أذ تدتصيع استخجام تكشػلػجيا جاىدة إنتطخت الجول الستقجمة شػيال وأنفقت الكثيخ مغ
السػارد لمتػصل إلييا وإختبار صالحيتيا .وحتى لػ تصمب نقل التكشػلػجيا ش اخ  ،أو استئجار ،تخاخيز

استخجاميا فال تتصمب سػػ القميل مغ السػارد مقارنة بتكاليف البحث والتصػيخ والتجخبة والخصأ الحؼ تحسمتو

الجول والذخكات التي شػرت تمظ الفشػن اإلنتاجية .وتبجأ الجول الشامية اساسا مغ مخحمة متقجمة وبحلظ
تخترخ الدمغ لتمحق .وسخعة الشسػ ىي الػجو اآلخخ النتقال االقتراد الشامي مغ وضعو االبتجائي الستخمف

إلى شػر متقجم في عسميات وتشطيع اإلنتاج وبحلظ تختفع إنتاجية العسل بسعجالت لع تكغ الجول الستقجمة قج

عخفتيا .ىحه العالقة بيغ الجولة الشامية ومشجدات الجول الستقجمة تدسى مدايا التخمف Advantage of
Alexander

 Backwardnessوىػ السرصمح الحؼ إبتكخه السؤرخ االقترادؼ السعخوف

 . Gerschenkronوقج تجدج ىحا القانػن السػضػعي عمى أفزل وجو في تجارب شخق آسيا ،مغ اليابان
إلى الريغ ،وقج إنتفعت مشو ألسانيا كسا الػاليات الستحجة األمخيكية في لحاقيسا بالثػرة الرشاعية األولى.

وبجاللة متػسط الشاتج السحمي لمفخد فقج اجتاحت بخيصانيا ،عشجما بجأت ،ستة عقػد في تشسيتيا الرشاعية
لسزاعفتو؛ والػاليات الستحجة األمخيكية  45سشة؛ بيشسا ضاعفت كػريا الجشػبية متػسط الشاتج لمفخد بعجما

باشخت الترشيع في  12سشة؛ والريغ في تدع سشػات (  .(Todaro and Smithويزيف الكثيخ مغ
االقترادييغ عامال ثانيا لدخعة نسػ االقتراد الشامي والمحاق وىػ أن اإلنتاجية الحجية لخأس السال عالية

بحكع قانػن تشاقز الغمة ألن الجولة الستقجمة راكست الكثيخ مغ رأس السال فارتفعت كثافتو لمعسل وتشاقرت
مخدوداتو بيشسا الجولة الشامية الزالت في شػر أدنى كثافة فيشتفع اقترادىا مغ االستثسار أكثخ.
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
مدايا التخمف يعبخ عشيا بعالقة عكدية بيغ مشدػب متػسط إنتاجية العسل في الجولة السعشية إلى نطيختيا

في الػاليات الستحجة األمخيكية ،سشة االبتجا  ،ومعجل نسػ الشاتج السحمي .فكمسا كانت اإلنتاجية أوشأ ندبة

إلى الػاليات الستحجة مغ الستػقع ارتفاع معجل نسػ الشاتج .وتدسى ىحه العالقة التقارب .Convergence

وىي متحققة في تاريخ الجول الستقجمة في لحاقيا لبخيصانيا ،كسا سمف ،وتكخرت في حاالت المحاق الشاجحة

في الغالب لجول العالع الشامي .ولػال القانػن السػضػعي لسدايا التخمف والػجو اآلخخ لو ،السيل لمتقارب،

الزدياد األثخيا ث اخ ا والفق اخ فق اخ وتعسق التشاشد بيغ الشاس .لكغ ىحا التقارب ال يدخؼ لجسيع الجول كسا
سيبيغ الججول ( )5ويختفع احتسال التقارب لجػ الجول متػسصة وعالية الجخل ،والتي يصمق عمييا دول نادؼ

التقارب  .Convergence Clubوال زال فذل التقارب يشتطخ السديج مغ محاوالت اكتذاف العػامل األكثخ
إعاقة والتي حجبت مدايا التخمف عغ تمظ الجول.

تػسعت التجارة الخارجية بدخعة مشح عام  1990وىػ ما بيشو الججول ( )2ودراسات سابقة ،ولمتػسع ىحا

صمة وثيقة بدالل الكيسة عمى مدتػػ العالع  ،Global Value Chainوقج ساعج بعس الجول الشامية في
عسمية المحاق تػسع التجارة وتخرريا بحمقات مالئسة في سالسل الكيسة .ويفدخ الشسػ السختفع لمتجارة

الخارجية في تجدئة عسميات اإلنتاج وإنتذارىا عمى نصاق جغخافي عخيس ما ادػ إلى تدايج ترجيخ واستيخاد

الدمع الػسيصة .ويسكغ الشطخ إلى قيسة الدمع الشيائية بأنيا تجسيع لدمدمة مغ الكيع السزافة ،وىي كحلظ.

وعشجما أعيج تػزيع الكيسة بيغ الجول حدب الشطام الججيج ليإنتاج والتجارة تبايغ انتفاع الجول مغ ىحا التحػل

فازدىخ بعزيا وتخاجعت دول أخخػ لعجم قجرتيا عمى التشافذ أؼ لع تتسكغ مغ االشتخاك الفعال في عسمية
اإلنتاج التي أصبحت عالسية .ومغ السشتطخ تدايج ارتباط فخص المحاق مع مكانة الجولة السعشية في الشطام

الججيج وماذا يريبيا مغ انذصتو وماذا تحقق ليا تمظ األنذصة مغ إضافة صافية إلى الشاتج السحمي.

في التجخبة اليابانية دولة تشسػية قػية اعتسجت استخاتيجية في الرشاعة والتجارة ،وسياسات لتحػالت بشيػية

الجرسات التي أعجتيا
ومدانجة مشذآت الرشاعة لتعػيس تشافديتيا الزييفة في األسػاق الخارجية .وأيجت ا
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
 UNCTADسياسات دول شخق آسيا لكيادة القصاع الخاص وضبصو إن تصمب األمخ لتعجيل االستثسار
والتصػيخ التقشي (.)UNCTAD Report 2021

ولألسعار دور كبيخ في لحاق دول صادرات السػارد الصبييية  ،ومشيا الجول الشفصية بسكياس متػسط الجخل

لمفخد ،لكغ تقمز فجػة الجخل بيغ الجولة الخييية والعالع الستقجم ال يعبخ عغ عسمية تحػل في القجرات

االقترادية ،ودليميا انتاجية العسل في االقتراد غيخ الخيعي والتغيخ في بشية اإلنتاج في االتجاه السشدجع مع
التصػر .ولحا مغ األفزل متابعة لحاق اقتراد الخيع بستػسط الشاتج غيخ الخيعي لمفخد ونسػه .ألن مفيػم
المحاق متعمق باليجف الشيائي وىػ الػصػل إلى خرائز االقتراد الستقجم .أما االختيار بيغ الجخل

باألسعار السحمية وسعخ الرخف االعتيادؼ او الجخل بالجوالر الجولي وتعادل القػة الذخائية ،فال يؤثخ ،عمى
األغمب ،شالسا العبخة بسعجل الشسػ والحؼ ال يختمف بيغ مختمف مقاييذ الجخل.

نعخض في الججول ( )4خالصة عغ عسمية المحاق لمجول التي تػفخت عشيا بيانات في مػقع البشظ الجولي،

والجول مرشفة حدب متػسط الجخل لمفخد مقارنة مع الػاليات الستحجة األمخيكية .وقػام الحخكة التي تعبخ

مؤشخات الججول عشيا االختالف بيغ نسػ الجولة السعشية ونسػ الػاليات الستحجة في متػسط الجخل لمفخد.
ليدت شاممة لجسيع الجول ،لكل السجة ،لكشيا كافية في بيان مجيات اإلخفاق والشجاح عمى نحػ تقخيبي .وحتى
عشج التحفع عمى السقارنة بالػاليات الستحجة األمخيكية أو أية دولة بعيشيا فالسكياس محايج مغ جية تختيب

الجول حدب أدائيا التشسػؼ تبعا لسييار مػحج .وقج اوضح الججول أن الدشػات  1980 -1960كانت
مالئسة لمجول الشامية واستصاعت تحقيق نجاح في عسمية المحاق .وكحلظ في السجة  ، 2018 -2000لكشيا
واجيت صعػبات جسة بيغ عامي  1980و  . 2000ومع ذلظ نالحع  89مغ دول العالع السذسػلة في ىحا

التحميل والتي عجدىا  171متػسط الجخل لمفخد لجييا دون  %10مغ نطيخه لمػاليات الستحجة االمخيكية عام

 . 2018و %82مغ عجد الجول دون نرف متػسط الجخل لمفخد في الػاليات الستحجة االمخيكية .وىػ دليل
عمى صعػبة ميسات التشسية االقترادية ،ويبجو إن القػػ الحاتية لمحفاظ عمى الػضع االقترادؼ القائع
متذبثة وفاعمة لسقاومة وإحباط االستخاتيجيات والدياسات ما لع تتييأ تجابيخ كافية وترسيع دقيق لمشيػض

باالقتراد والحفاظ عمى الدخع.
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الججول رقم ()1
وصف عسمية المحاق
متػسط الشاتج السحمي اإلجسالي لمفخد في الجولة دون ()  %مغ نطيخه لمػاليات الستحجة األمخيكية

الدشة

عجد الجول وندبتيا %مغ السجسػع
%01

%

%91

%

%111

%

السجسهع

%

% %11
1960

99

58

63

77

26

92

61

99

69

100

1980

90

49

20

65

111

79

110

88

106

100

2000

111

64

131

76

119

85

199

97

161

100

2018

26

52

116

69

111

82

190

95

161

100

الجول التي تحدغ مػقعيا الشدبي :ارتفاع متػسط ناتجيا السحمي لمفخد ندبة إلى نطيخه األمخيكي
السجة

-1691

-1691

1621

0111

0112 -1691

0111 -1621

0112-1621

مجسػع الجول

63

63

63

109

109

حدشت مػقعيا

93

30

12

12

13

 %مغ السجسػع 68

34

52

14

34
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
حدشت مػقعيا الشدبي بيغ سشتي  1960و  1980؛
ويػضح الجد األسفل مغ الججول أن  %68مغ الجول ّ
بيشسا فقط  %34نجحت في المحاق خالل أربعة عقػد  2000- 1960؛ ونتيجة الشجاح الحؼ أصابتو
الكثيخ مغ الجول في العقجيغ مغ ىحا القخن ارتفع مؤشخ المحاق بحيث  %62مغ الجول قمرت فجػة الجخل

التي تفرميا عغ الػاليات الستحجة األمخيكية لكل مجة التحميل  .2018 -1960أما السقارنة بيغ سشتي

 1980و 2018فتجل عمى إخفاق كبيخ .ىحه مجخيات الػاقع ،عسمية المحاق ليدت سيمة ،وقج يدتشتج

الستذائع مغ ىحا التحميل أن التشسية االقترادية ليدت أكيجة لجسيع الجول ،واألفزل أن تُق أخ عمى نحػ آخخ
بأن السجتسعات والحكػمات مجعػة لمكفاح مغ أجل المحاق فيي ميسة صيبة لكشيا نبيمة ومسكشة.
الججول رقم ()5

تخاتب الجول والسجسهعات في حخاك التشسية االقترادية بعج عام 0111
الشاتج ()1

الشاتج ()1

الشاتج()0

الشاتج ()0

الرشاعة ت.

الرشاعة ت.

تكهين ر.م.

تكهين ر.م.

عام 0113

عام 0116

عام 0113

عام 0116

عام 0111

عام 0112

عام 0113

عام 0112

و.م.أ.

و.م.أ.

و.م.أ.

الرين

م .اليهرو

الرين

و.م.أ.

الرين

م .اليهرو

م.اليهرو

م.اليهرو

و.م.أ.

و.م.أ.

و.م.أ.

م .اليهرو

و.م.أ

اليابان

الرين

الرين

م .اليهرو

اليابان

م .اليهرو

اليابان

م .اليهرو

ألسانيا

اليابان

اليابان

اليشج

الرين

اليابان

الرين

اليابان

الرين

ألسانيا

ألسانيا

ع .العخبي

ألسانيا

السانيا

السانيا

ألسانيا

فخندا

فخندا

ع .العخبي

اليابان

إيظاليا

كهريا

فخندا

اليشج

بخيظانيا

اليشج

اليشج

السانيا

فخندا

اليشج

بخيظانيا

فخندا

إيظاليا

بخيظانيا

روسيا

روسيا

بخيظانيا

ع.العخبي

إيظاليا

ع .العخبي

البخازيل

ع .العخبي

فخندا

إنجونيديا

كهريا

إيظاليا

أسبانيا

كهريا

ع .العخبي

البخازيل

إيظاليا

البخازيل

أسبانيا

فخندا

كهريا

بخيظانيا
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
المحاق عبخ التحػل العسيق في بشية اإلنتاج يتصمب في رأؼ البعس ذىشية تشسػية وروحية تشتطع السجتسع

بأكسمو ،وبخالفو ال تثسخ بخامج اإلنفاق سػػ الفقخ والفداد ،ىحا تذاؤم نتيجة لرجمة اإلخفاق واإلحباط.

بعج تػافق واششصغ ،في الشرف األول مغ الثسانيشاتُ ،قّجمت الميبخالية الدياسية واالقترادية وصفة عالج
لسذكالت العالع الشامي ،لكغ السالحع أن األدا التشسػؼ أصبح أدنى مسا حققتو الجول الشامية في العقػد
الثالثة بعج الحخب العالسية الثانية .كسا انخفس نسػ متػسط الشاتج لمفخد في العالع إلى  %1لمعقجيغ األخيخيغ

مغ القخن العذخيغ ،وقج شيج العالع آنحاك دعػات وضغػشا لتقميز الجور االقترادؼ لمقصاع العام وإزالة

القيػد عغ آليات عسل الدػق .ومغ تجارب كػريا الجشػبية وتايػان والريغ فيسا بعج ان الجولة التشسػية
والترشيع السعجل بإدارة حكػمية لمقصاع الخاص أكفأ مغ تمقائية الدػق ،وسياسات االقتراد الكمي السالية

والشقجية ،التي تفتخض التأثيخ في ق اخرات القصاع الخاص مغ خالل الدػق .تؤيج دراسة تاريخ الجول الستقجمة

في الغخب وتجخبة شخق آسيا أن التشسية االقترادية تتدع بالفخادة ،إذ يختمف مدار الشسػ االقترادؼ

وإنعصافاتو الحاسسة في ألسانيا عغ فخندا او الػاليات الستحجة االمخيكية كسا عغ اسبانيا ،التي كانت نياية

الدبعيشات ،ترشف ضسغ الجول الشامية .ورغع مذتخكات التحػل اآلسيػية لكغ ماليديا تختمف عغ سشغافػرة
أو كػريا الجشػبية عغ اليابان .ولحا فإن العسق واألصالة في التفكيخ والترػر والكيادة الحالسة الحازمة

الستسالية مع صشاعة أمة متقجمة قخائغ إلمكانية المحاق.

في الججول ( )5نتابع المحاق بعج عام  2000بسؤشخات الشاتج بجوالرات عام  ،2010الشاتج ( ،)1والشاتج
بالجوالر الجولي متعادل القػة الذخائية لعام  ،2017الشاتج ( ،)2والكيسة السزافة في الرشاعة التحػيمية

وتكػيغ رأس السال .نالحع تغيخ تختيب الجول .عام  2003كانت الريغ خامدة بعج ألسانيا في الشاتج ()1
والػاليات الستحجة أولى ومشصقة اليػرو ثانية؛ وفي الشاتج ( )2كانت الريغ ثالثة .عام  2019تغيخ مػقع

الريغ بعج مشصقة اليػرو في الشاتج بالكياس االعتيادؼ واصبحت الجولة األولى بسكياس الشاتج بالجوالر
الجولي؛ العالع العخبي تحدغ رتبة واحجة .في الرشاعة كانت الريغ رابعة عام  2004أصبحت األولى عام

 ،2018وضيخ العالع العخبي ضسغ التدمدل عام  .2018في تكػيغ رأس السال كانت الريغ رابعة عام
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 2003صارت األولى عام 2018؛ وضيخ العالع العخبي ضسغ تدمدل العذخة عام  .2018في الجول الكبخػ
والسجسػعات يػجج حخاك واضح لكشو ضييف لبكية الجول.

الذكل رقم ()6

لحاق الرين بالهاليات الستحجة األمخيكية
الوالٌا
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البيانات مغ مػقع البشظ الجولي  WDI؛ تكػيغ راس السال بالجوالر الجارؼ؛ الكيسة السزافة لمرشاعة التحػيمية بالجوالر الجارؼ؛ الشاتج ()1

بجوالرات عام 2010؛ الشاتج ( )2بالجوالر الجولي متعادل القػة الذخائية بأسعار عام  .2017األشخشة ندبة الريغ إلى الػاليات الستحجة
واألخيخة أساس.

يختز الذكل ( )6بالمحاق الريشي إلبخاز مػقعيا الشدبي وكيف تغيخ ،في الدشػات األخيخة صارت ىي
الجولة األولى في الرشاعة وحجع االستثسار ،تكػيغ رأس السال الثابت ،والشاتج بالجوالر الجولي متعادل القػة

الذخائية ،ولػ حافطت عمى معجل نسػ لشاتجيا في نصاق  %6تتجاوز القػة االقترادية لسشصقة اليػرو أو
الػاليات الستحجة خالل أقل مغ  15سشة عجا مكانة الػاليات الستحجة في قصاع السال فيي السخكد الحؼ ال

بجيل عشو في اآلماد السشطػرة .وتبقى الػاليات الستحجة األمخيكية متفػقة في بعس أنذصة البحث والتصػيخ أؼ
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الدول
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ي
تحافع عمى الكيادة التكشػلػجية لسجة إضافية .في التجارة الخارجية دور الريغ رئيدي ويختبط مدتقبل ىحا

الجور بسجػ حفاضيا عمى سخعة نسػ الرشاعة.

كانت الريغ ىي الجولة األولى في حجع الدراعة لمدشػات  ،1999 -1997والػاليات الستحجة األمخيكية

الثانية ،وبعجىا اليشج ثع اليابان فالب اخزيل .لمدشػات  2019 -2017تقجمت الريغ في تختيبيا األول

وأنخفس الحجع الدراعي األمخيكي ندبة إلى الريغ كثي اخ مغ حػالي  %60إلى دون  ،%30وحمت في

السختبة الثالثة بعج اليشج التي أصبحت ثانية لكغ حجسيا الدراعي ،اؼ اليشج ،دون نرف الريغ .ما يجل
عمى أن الريغ استصاعت ايزا مغ إدارة تشسية زراعية جادة إلى جانب تعجيل الترشيع والشيزة العسخانية

وىي تجخبة نادرة فعال .اليابان كانت الخابعة في الدراعة بعج اليشج نياية التدعيشات بيشسا أواخخ العقج الثاني

مغ ىحا القخن أصبحت إنجونيديا رابعة ،وبقيت الب اخزيل في مػقعيا الخامذ.

يفيع مغ ىحه التحػالت في السػاقع أن الريغ واليشج وأنجونيديا نجحت في المحاق الدراعي وكحلظ الب اخزيل

ونيجيخيا .إن المحاق الدراعي ضخورؼ في الجول الشامية ويداعج في السيسة الكبخػ لمتشسية االقترادية وذلظ

لمثقل الدراعي الشدبي في ىحه الجول وحجع القػػ العاممة في الدراعة إضافة عمى اآلثار االجتساعية الصيبة
ألن الفقخ في الخيف أشج وندبة الدكان السحخوميغ مغ وسائل الخفاه السعاصخ اعمى مغ الحزخ .عشج تجسيع

القجرات االقترادية لذخق آسيا ومتابعة تصػرىا فقج أصبحت قصبا اقتراديا قػيا في مقابل الػاليات الستحجة

األمخيكية ومشصقة اليػرو ،وعشج الشطخ إلى بكية آسيا سػف يشتقل الثقل االقترادؼ العالسي إلى ىشاك ،ومغ
السدتبعج في العقجيغ القادميغ أن تتحخك الريغ نحػ مشافدة الجوالر برفتو عسمة احتياشية دولية فيي ليدت

مدتعجة ليحا ،لدبب مػضػعي ىػ أن نسػىا ،ومغ الستػقع أن تحخص عمى إدامتو ،يقػم عمى الرشاعة

الستجية لمترجيخ وتقتخن بفائس ميدان العسميات الجارية .بيشسا دولة السخكد السالي ال يسكشيا تػفيخ الديػلة
الجولية الكافية عشجما تكػن دولة فائس في الحداب الجارؼ .ويسكغ التغمب عمى ىحه العكبة بآلية معقجة عبخ
االستثسار في الخارج إؼ إعادة تػجيو التجفقات الجاخمة نحػ دول أخخػ ،وال ارػ الريغ مدتعجة ليحه

السعسعة.
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تهزيع الجخل والعجالة االجتساعية:

الجخل متغيخ يشػب عغ الكثيخ مغ الخرائز االقترادية واالجتساعية ،ويعبخ التفاوت في تػزيع الجخل

عغ تبايغ الخفاه والسدتػػ السشخفس مشو دليل الحخمان .بيج ان الخفاه والحخمان ال يعتسجان فقط عمى الجخل

األسخؼ ألن الكثيخ مغ متصمبات الحياة تقجم مغ الجولة ،ولحلظ يزاف تفاوت مشاشق البمج وحتى األحيا
َ
داخل السجيشة الػاحجة في االنتفاع مغ البشى التحتية والخجمات العامة إضافة إلى الجخل لمتعخف عمى فخص
الحياة الصيبة أو شقا الشاس .التػزيع األولي لمجخل بيغ تعػيزات السذتغميغ والفائس مغ مقاييذ العجالة

االجتساعية لكشو ال يكفي شالسا تعتسج الجول سياسات إعادة تػزيع عبخ الزخائب واإلعانات .ومع ذلظ مغ

السفيج متابعة التػزيع الػضيفي لمجخل وارتباشو بسخحمة التصػر وتػزيع القػػ العاممة بيغ القصاعات ومتصمبات
األنذصة مغ السيارات ومدتػيات التعميع لمػقػف عمى مدار التػزيع .وفيسا عجا ذلظ تُ َعج وتشذخ مقاييذ
األسخؼ السسكغ الترخف بو والحؼ انعكدت فيو آثار سياسات إعادة التػزيع .ومغ بيغ
لتفاوت الجخل َ
السقاييذ الذائعة معامل جيشي  Gini Coeficientوىػ مؤشخ بيغ الرفخ ،العجالة التامة ،والػاحج الرحيح
التفاوت السصمق .في الذكل البياني ( )7مؤشخ جيشي ندبة السداحة بيغ خط السداواة التامة ومشحشى التػزيع

الفعمي إلى مجسػع السداحة تحت خط السداواة التامة ،فكمسا اقتخب مشحشى التػزيع الفعمي مغ خط السداواة
التامة كان السؤشخ أقل .والسكياس الثاني يعتسج عمى تبػيب الدكان حدب مدتػػ الجخل تراعجيا ثع

مالحطة ندبة دخل أدنى  %10أو  %20مشيع ا إلى مجسػع الجخل .عخضشا ىحه السقاييذ بقرج الخبط بيغ
تغيخىا والشسػ االقترادؼ لمتعخف عمى الشسط العام.

لػ رجعشا إلى عام  1820وىي بجاية عرخ االقتراد الرشاعي نجج أن التفاوت في متػسط الجخل لمفخد بيغ

الجول واشئ ،الن نتائج الثػرة الرشاعية لع تطيخ بعج في دول غخب أوربا والذسال األمخيكي .ولحلظ كان
 %72مغ التفاوت في تػزيع الجخل بشذأ عغ مرادر داخمية .وفي سشة  1913ونتيجة لمتباعج بيغ الجول
الستقجمة وبكية العالع في مدتػيات الجخل أصبح يعدػ لمسرادر الجاخمية  %27مغ التفاوت في تػزيع الجخل

و %73مغ إختالف السدتػيات بيغ الجول .ونياية القخن العذخيغ أصبحت السرادر الجاخمية لمتفاوت
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ي
مدؤولة عغ  %15و %85يعػد إلى االختالف الػاسع بيغ الجول في متػسصات الجخل لمفخد .ومغ ىحه

السقاربة يطيخ

سبب آخخ لالىتسام بالتشسية االقترادية وتعخيفيا بالمحاق أؼ تقميز فجػة الجخل .ألن الكخة األرضية صارت
قخية صغيخة تدػدىا حزارة واحجة ،ويعتسج البذخ ذات الػسائل إلشباع الحاجات ،ولحا اتدع الشصاق الجغخافي

لتعخيف عجم التكافؤ .بجانا بفحز مجػ نجاح الجيج التشسػؼ لخفس التفاوت في تػزيع الجخل العالسي ويبجو

مغ الذكل ( )7أنو تقمز ،والسرجر الخئيذ لتحديغ تػزيع الجخل العالسي جا مغ الريغ برفة رئيدة

نتيجة لرعػدىا الدخيع في مدتػػ الجخل وثقميا الدكاني ،وبعجىا أسيست اليشج أيزا .وعشج الخجػع إلى

الججول ( ) 4فالجول التي نجحت في المحاق أسيست ايزا في تحديغ تػزيع الجخل العالسي بيشسا التي أخفقت
قج أضافت إلى التفاوت.
يعخض الذكل ( )7تػزيع الجخل بيغ الجول لعامي  1990و  2019يعبخ عشو الشاتج السحمي اإلجسالي
بالقػة الذخائية الجولية السػحجة  PPPلمجوالر الجارؼ .عمى السحػر األفقي متجسع سكان الجول تبعا لتراعج
متػسط الجخل لمفخد؛ وعمى السحػر العسػدؼ نطيخه الستجسع الراعج لمشاتج السحمي اإلجسالي وكالىسا
بالشدب السئػية .ونالحع ان التفاوت ،أؼ السداحة السحرػرة بيغ خط التكافؤ التام والسشحشى الفعمي لمتػزيع

تعخف التشسية االقترادية بالمحاق أؼ تقمز فجػة متػسط الجخل لمفخد بيغ الجولة الشامية
قج تقمز .وإذ ّ
والػاليات الستحجة األمخيكية فالػجو اآلخخ ليحه العسمية تحديغ تػزيع الجخل عمى مدتػػ العالع
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الذكل رقم ()6
تهزيع الشاتج السحمي اإلجسالي العالسي  PPPبين الجول لدشتي  1661و 0116

مرجر البيانات :مهقع البشك الجولي .World Bank Data

في الذكل ( )7نالحع خط السداواة التامة ،اؼ تػزيع الجخل يصابق تػزيع الدكان  %50مغ الدكان تأخح
 % 50مغ الجخل  ...وىكحا .وتحت خط السداواة التامة مشحشى تػزيع الجخل عام  2019وتحتو مشحشى
تػزيع الجخل لعام  .1990في عام  2019تحدغ تػزيع الجخل العالسي بيغ الجول حدب سكانيا تحدشا
ممسػسا .ويتزح ىحا بالسقارنة بيغ حرة السجسػعة مغ الدكان وحرتيا مغ الجخل التي ارتفعت عام

 2019عسا كانت عميو عام  1990بالسدافة العسػدية بيغ مشحشى عام  2019ومشحشى عام  .1990خح
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مثال حرة  %40مغ الدكان األدنى دخال صارت عام  2019أكبخ مغ ضعف ما كانت عميو عام ،1990
والحع حرة  % 60مغ الدكان ...وىكحا .لقج أسيست الجول التي نجحت في المحاق في ىحا التحدغ بيشسا

الجول التي اخفقت في المحاق ازداد التفاوت نتيجة إخفاقيا والسحرمة لكل دول العالع ما أضيخه الذكل (.)7
مغ مبادغ التحميل االقترادؼ ارتباط األجخ باإلنتاجية شخديا ويداعج ىحا التالزم عمى استقخار التػزيع

الػضيفي لمجخل .ومسا يفدخ ميل حرة العسل مغ الجخل إلى االنخفاض ،في الجول الستقجمة ،انفرام تمظ

الرمة التي كانت وثيقة بيغ األجخ واإلنتاجية  .ومغ بيغ أسباب تخمف حخكة األجػر عغ اإلنتاجية انتقال

الكثيخ مغ الرشاعات كثيفة العسل إلى خارج الجول الستقجمة ،وتدايج الثقل الشدبي لألنذصة كثيفة رأس السال.
الذكل رقم ()2

حرة تعهيزات السذتغمين من الشاتج السحمي اإلجسالي لمهاليات الستحجة األمخيكية باألسعار الجارية
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مرجر البيانات .FRED :السحػر األفقي الدشػات 2019 -1950؛ السػر العسػدؼ حرة تعػيزات السذتغميغ مغ
الشاتج السحمي اإلجسالي.
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وألن األجػر ىي السرجر الخئيذ ألغمب األسخ وتقاعذ إعادة التػزيع بالزخائب واإلعانات في السجة األخيخة

كانت الشتيجة زيادة التفاوت .وقج أدت التغيخات التكشػلػجية إلى انخفاض دخل العسل في عجد مغ الجول،

والتي شيجت انخفاضا في تكاليف االستثسار ارتبط بتػسع راس السال السػضف بتكشػلػجيا السعمػمات ونسػ

مختفع ليإنتاجية ( .)Pak, et alوقج تدايج التذغيل في مشذآت تكشػلػجيا التخػم ،حيث تتدارع اإلنتاجية

دون األجخ ربسا نتيجة الفائس الشدبي لمقػػ العاممة بعج انتقال األنذصة كثيفة العسل إلى الخارج .ويبجو أن
التغيخ التكشػلػجي واالستثسار وتفاوت نسػ األنذصة اإلنتاجية تزافخت ليتحػل الثقل الخئيذ نحػ السشذآت

التي تكػن حرة دخل العسل فييا دون الستػسط الدائج قبل التحػل.

تػزيع الجخل في الػاليات الستحجة األمخيكية أكثخ تفاوتا مغ بكية الجول الستقجمة  ،ونجج تفاوت متػسط

األجخ واسع ما بيغ فخوع الرشاعة التحػيمية فييا وىػ مثال مغ اقتراد متقجم إليزاح أن التباعج ال يأتي
فقط مغ التػزيع الػضيفي لمجخل بيغ تعػيزات السذتغميغ والفائس بل أن التفاوت في دخل العسل ال يدتيان

بو .في عام  2019متػسط األجخ الدشػؼ السجفػع مغ صشاعة مشتجات البتخول والفحع  107ألف دوالر،

ومغ صشاعة الحاسػب واإللكتخونيات  84.5تقاربيا الكيسياويات؛ ثع معجات الشقل ،والػرق ،والسعادن
األساسية ،والسكائغ ،والسعجات واألجيدة الكيخبائية ىحه األنذصة بيغ  61و  70ألف دوالر .بيشسا صشاعة

الشديج ومشتجات الجمػد والسالبذ مغ  34إلى  40ألف دوالر في الدشة .وإلى جانب تفاوت الستػسصات
تختمف األجػر بيغ السيغ ومدتػيات السيارة .وال زال تفديخ زيادة التفاوت خالل العقػد الثالثة األخيخة

بالتغيخات التكشػلػجية وخاصة األتستة اإللكتخونية والخوبػرتية واالتراالت يشتطخ دراسات أعسق .ألن إنتاج
الحاسػب واإللكتخونيات ال يييسغ عمى الرشاعة األمخيكية بل معجات الشقل ،ثع الغحا  ،والكيسياويات وانذصة

أخخػ بعجىا الحاسػب والسشتجات اإللكتخونية بأقل مغ ثمث قيسة إنتاج صشاعة معجات الشقل .
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صفحة  51من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الذكل رقم ()6

تهزيع الجخل دالة بستهسط الشاتج السحمي لمفخد بالستهسط لمدشهات 0112-0111

لمجول التي يديج سكانيا عن مميهن ندسة عام  ،0112الستغيخات بالمهغاريتسات الظبيعية بالستهسط
معامل جيشي حرة  %01من الدكان األوطأ دخال من مجسهع الجخل %
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مرجر البيانات :مهقع البشك الجولي  . WDIفي الجدء األيدخ من الذكل حرة أدنى  %01من الجخل بالستهسط لمدشهات

 0112 -0111لكل دولة نقظة في شكل االنتذار ،والحي تتهسظو معادلة من الجرجة الثانية ،ىحه من بيانات مذاىجة لكل
دولة أي تعادل بيانات سشة واحجة ،ىي دراسة مقارنة .وفي الجدء اليسن الذكل تقخيبا عكذ اليدار فيه معامل جيشي الحي

يقيذ التفاوت فاالنخفاض في اليدار يعشي زيادة التفاوت في اليسين .الذكل السبين في الجدء األيدخ ُيجرس الحقا بالبيانات
السجسعة لمتحقق مشو .والشتيجة مشدجسة.

تتغيخ مرادر تػليج الجخل تبعا لتغيخ بشية اإلنتاج وتطيخ ىحه الخرائز بجال أيزا مغ بيانات الفرل

الثاني عام  2021في تقمز الحجع الشدبي لسجسػع أنذصة اإلنتاج الدمعي .إذ كان لمدراعة والتعجيغ
واالستخخاج والتذييج والكيخبا والسا وما إلييا لجسيع ىحه القصاعات  %19.2مغ الشاتج السحمي اإلجسالي.

و % 39.9مغ الشاتج تػّلج في قصاعات السعمػمات ،والسال والعقار ،والخجمات السقجمة لألعسال .وضسغ ىحه
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صفحة  51من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
السجسػعة  %7.7مغ الشاتج السحمي لمخجمات االستذارية العمسية والخبخات الستخررة تعادل  %69مغ
الكيسة السزافة لمرشاعة التحػيمية وأكثخ مغ ستة أمثال الكيسة السزافة في الدراعة .ىحا الشسط مغ اإلنتاج

فدخ إلى حج كبيخ تغيخات تػزيع الجخل في السجة األخيخة .أما حرة تعػيزات
وتػليج الكيع السزافة ُي ّ
السذتغميغ فيي عالية في عسػم قصاع الذخكات غيخ السالية بشدبة  %70.9مغ صافي الكيسة السزافة
حدب بيانات عام  2021لمفرل الثاني عمى أساس سشػؼ .مغ  Penn world tableلمدشػات – 1971
 2019قجرنا معادلة انحجار لحرة تعػيزات السذتغميغ مع الدمغ بعج تيحيب السذاىجات لحرخىا بيغ

 %30و %80ألن الخخوج عغ ىحه الحجود يعػد عمى األغمب لسذكالت إحرائية .السذاىجات الجاخمة في
معادلة االنحجار الخصية  ،8967دولة /سشة ،وتبيغ أن الحرة متشاقرة قميال في االتجاه العام .مغ السعادلة

يقجر الستػسط  ، %53.6واألعمى  %55.4ىي الكيسة االتجالية لدشة 1971؛ واألدنى  %51.9نطيختيا

لدشة .2019

الذكل رقم ()11

حرة  %01من الدكان األدنى دخال من الجخل
No. of Observations 1711; R-sq17.25%; Period 1971-2019

11
10

)Share = 6.2406 - 0.8290LnY + 0.3312 LnSq(Y

9

5.72% ; 3498 GDP Per Capita 2015 $

8
7
6

6

5

د .أحمد ابرٌهً علً

4

3

2

1

Y= Ln GDP Per Capita

0

مالمح نمو االلتصاد فً العالم ولحاق الدول الناهضة

-1

-2

5

صفحة  52من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
مرجر البيانات :مهقع البشك الجولي  .World bank Dataالسعادلة من الجرجة الثانية ىي نقاط القيم السقجرة من دالة

االنحجار؛ السحهر األفقي المهغاريتم الظبيعي لستهسط الشاتج السحمي لمفخد ،والسحهر العسهدي المهغاريتم الظبيعي لحرة

أدنى  %01من الدكان دخال من مجسهع الجخل Y.المهغاريتم الظبيعي لستهسط الشاتج السحمي لمفخد Sq ،مخبع الستغيخ،
 Shareالستغيخ التابع وىه المهغاريتم الظبيعي لحرة الفئة السعشية من الجخل .السعادلة الخظية مخسهمة من قيم معادلة

االنحجار السبيشة آنفا ،وىي السكافئ الخظي لمسعادلة من الجرجة الثانية  ،والرعهد يجل عمى اتجاه تحدن تهزيع الجخل مع
تدايج متهسط الجخل لمفخد .من اىم السؤشخات التي بيشتيا معادلة الجرجة الثانية نقظة التحهل وىي عشج متهسط دخل لمفخد

مقجاره  3162دوالر بأسعار عام  . 0119وبحلك صار واضحا أن الجول متهسظة الجخل في الذخيحة العميا ودول الجخل
السختفع جسيعيا في نظاق التراعج.

قجرنا معادلة انحجار لحرة  %20مغ الدكان األدنى دخال مغ مجسػع الجخل دالة بالدمغ ،باستخجام
ّ
مجسعة .Pooled
البيانات التي وفخىا مػقع البشظ الجولي لجسيع الجول والدشػات  2019 -1969فيي ّ
لمتعخف عمى السشحى الدمشي في العالع ،السذاىجات  1738دولة /سشة  ،وضيخ أن حرة الفق اخ ،ىؤال  ،مغ

الجخل تتحدغ في االتجاه العام :الكيع السقجرة مغ السعادلة :الستػسط  %6.48مغ الجخل؛ وتتدايج الحرة

مغ حج أدنى  %5.04إلى  ، %6.99الحج االدنى لعام  1969واالعمى لعام  . 2019لكغ سعة االنتذار
واسعة حػل خط االنحجار ،السيع التأكج مغ إمكانية التحدغ تجخيبيا ،وىػ نسط عام شامل لمجول بسختمف
مػقعيا عمى مدار التصػر االقترادؼ .وال يتشافى ىحا مع حرػل بعس التخاجع في الجول الستقجمة .في

الػاليات الستحجة األمخيكية انخفزت مغ أعمى ما وصمت إليو  %6.5مغ الجخل عام  1978إلى %5.6
عام  1986وبقيت في مثل ىحا الػضع أو دونو %5.2 ،عام  .2018في بمجيكا كانت  %9.7عام 1983
وفي عام  ، %8.9 2018وأدنى ما وصمت إليو  . %8.4وفي الجانيسارك تخاوحت بيغ  %10.7و %9.1

خالل الدشػات  1992و  . 2018في بمجيكا والجانيسارك مختفعة أصال بسقاييذ العجالة السسكشة واقييا فال

بج أن تدتقخ أو تتحخك حػل أعمى ما وصمت إليو؛ اما في الػاليات الستحجة فالسدألة مختمفة إذ تجل عمى

وجػد عكبات حالت دون خفس التفاوت وبشفذ السشيج قجرنا معادلة انحجار لسؤشخ جيشي ،مغ بيانات مػقع
البشظ الجولي لمسجة  . 2019 -1971السذاىجات  1743دولة /سشة ،وفي االتجاه العام يشخفس داال عمى
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صفحة  53من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
إمكانية خفس التفاوت .مغ دالة االنحجار متػسط مؤشخ جيشي  0.409والحج االدنى 0.358لمدشة األخيخة

 ، 2019والحج األعمى 0.46لمدشة األولى .1971

الذكل رقم ( )11العسخ الستهقع عشج الهالدة

مرجر البيانات :مهقع البشك الجولي . World Bank Data

الجخل السختمط  ،وىػ دخل العامميغ لحدابيع الخاص مرجر ميع لمجخل األسخؼ في الجول الشامية  ،وعادة
ال يػثق ىحا السرجر بالجقة السشاسبة ألن الكثيخ مغ أنذصة العامميغ لحدابيع الخاص خارج القصاع
الشطامي .وحتى عمى فخض التقجيخ الجقيق ليحا الرشف مغ الجخل قج تختمف مشيجيات اإلحرا في ترشيفو

بيغ دخل العسل والفائس .ولحا قج ال تكػن بيانات حرة دخل العسل دقيقة مغ ىحا الجانب.
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صفحة  54من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
يعخض الذكل ( ) 11تصػر العسخ الستػقع عشج الػالدة ،السشحشيات مغ بجايتيا في اليدار مغ األدنى إلى
األعمى :اليشج ،تخكيا ،دول الجخل الػاشئ والستػسط ،أمخيكا الالتيشية والبحخ الكاريبي ،عالية الجخل ،ثع
الػاليات الستحجة األمخيكية .يػضح الذكل كيف تقاربت السجسػعات الجولية والجول في متػسط العسخ الستػقع
وىػ مؤشخ يعبخ عغ مدتػيات السييذة والرحة .والتفاوت في الدشػات األخيخة  ،نياية السشحشيات مغ اليسيغ
أدنى بكثيخ مغ البجاية .وأرّجح أن ىحا التقارب مغ الجالئل عمى انخفاض تفاوت مدتػيات الخفاه في العالع ،
وخاصة بيغ الجول الستقجمة والشامية .ويجعع ما أوضحو الذكل ( )7حػل تػزيع الجخل العالسي مغ زاوية نطخ

أخخػ.
الذكل رقم ( )10متهسط سشهات الجراسة لمفخد من البالغين ومتهسط العسخ الستهقع عشج الهالدة إزاء
متهسط الشاتج القهمي لمفخد عام  0112باألسعار الجولية لعام 0111

السرجر :إعجاد الباحث  ،والبيانات من قاعجة البيانات لتقخيخ التشسية البذخية لعام .0116
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صفحة  55من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
يخسع الذكل ( )12التحريل التعميسي ومتػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة دالة بستػسط الشاتج السحمي لمفخد
باألسعار الجولية .الذكل يحتػؼ عمى الستغيخات الثالثة لسؤشخ التشسية البذخية السدتجامة ،ويداعج الػقػف
عشج العالقات التي يعخضيا في تأمل درجة االرتباط أو التالزم بيغ التعميع والرحة والجخل .ومغ السعمػم أن
تفاوت مدتػيات التعميع والرحة بيغ الشاس مغ مكػنات عجم التكافؤ يزاف إلى تفاوت الجخل وفي نفذ
الػقت ىػ انعكاس لسدتػػ الجخل .عالقة متػسط العسخ مع الجخل ضييفة ،بيشسا مع التعميع كانت أقػػ.
فالتعميع أكثخ تعبي اخ عغ الجخل او الجخل يحجد التعميع .ىحه دراسة مقارنة لدشة  2018بيغ الجول عخضيا
الذكل ( .)12وأيزا ال تخمػ مغ دالالت عمى تغيخ السدتػػ التعميسي والرحة عبخ الدمغ ،ألن درجة
االتداق بيغ ما يدتشتج مغ الجراسات السقارنة ،وتاريخ دولة بعيشيا عالية في كثيخ مغ األحيان.
معادالت انحجار العالقة بيغ العسخ الستػقع والتعميع ومتػسط الشاتج القػمي لمفخد  :في جسيع التقجيخات
السػصػفة خالصتيا أن العالقة شخدية ،مػجبة ،واعتسادية التقجيخ لمسعامالت عالية بسدتػيات داللة .0.00
البيانات عغ عام  2018لجول بعجد  189السذسػلة في مخاتب التشسية البذخية السدتجامة؛ الستغيخات
بالمػغاريتسات الصبييية؛ الشاتج القػمي لمفخد لعام  2018باألسعار الجولية متعادلة القػة الذخائية لعام .2011
 متػسط سشػات الجراسة لمبالغيغ دالة بستػسط الشاتج القػمي لمفخد .عجد السذاىجات  ،الجول 188 ،؛ معاملالتحجيج  %61.81 Rsq؛ دربغ -واتدغ . 1.892 DW
 متػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة دالة بستػسط الشاتج القػمي لمفخد .عجد السذاىجات ،الجول188 ،؛معامل التحجيج %65.74 Rsq؛ دربغ واتدغ .1.731 DW
 متػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة دالة بستػسط الشاتج القػمي لمفخد ومتػسط سشػات التعميع لمبالغيغ  .عجدالسذاىجات 188؛ معامل التحجيج %68.03 Rsq؛ دربغ – واتدػن .1.764 DW
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صفحة  56من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
خاتسة:
راجعشا مدار نسػ االقتراد في العالع مغ خسديشات القخن العذخيغ إلى يػمشا ،لمجول الستقجمة والشامية،
وكيف تغيخت وتائخه ،والجور السحتسل لخأس السال والتكشػلػجيا والصاقة والعػامل األخخػ .وأنساط عسمية المحاق
وتػزيع الجخل والتفاوت .ىي مخاجعة مخترخة وليدت مكتفية بحاتيا بل تزاف إلى دراسات أخخػ لمباحث
ومغ السشتطخ استكساليا ،يتخكد القرج مشيا في محاولة الشطخ إلى آفاق التشسية االقترادية ضسغ سياق
تصػر اقتراد العالع  ،وبيان صعػبة السيسة وأنيا ليدت مؤكجة ،والتأجيل والتخاخي قج يزيف عكبات ججيجة.
وتبيغ أن المحاق متعثخ وابعج ما يكػن عغ االنتطام .لقج تغيخ تػزيع الجخل العالسي نحػ عجالة اوفخ ،وتػجج
عػامل مػضػعية في نسط التحػالت البشيػية تجعل االقتراد يسيل إلى خفس التفاوت في تػزيع الجخل
والخفاه عشجما يبمغ عتبة الذخيحة العميا مغ الجخل الستػسط والتي تجاوزىا العخاق.
شيج العالع في العقجيغ األخيخيغ مغ القخن العذخيغ نسػا مشخفزا إلى جانب الصػر األول لرعػد الريغ،
والحؼ تدارع في العقج األول مغ القخن الحالي .كان ترشيع الريغ الحؼ تدامغ مع نيزة زراعية وعسخانية
ضاىخة فخيجة في تأريخ االقتراد العالسي ،أعادت تػزيع اإلمكانية االقترادية ،وأسدت تعجدية في أقصاب
الشسػ االقترادؼ .وساعج نسػ اليشج في العقػد األخيخة عمى تحدغ تػزيع الجخل والخفاه في العالع.
عسمية المحاق معقجة واألشخوحات الشطخية الستجاولة ال تكفي لتفديخ التشسية االقترادية وال تكذف عغ
صمت المحاق .دور التكشػلػجيا في اإلنتاج والشسػ الكمي يشتطخ السديج
العػامل واآلليات التي أعاقت الشسػ وع ّ
مغ الجيج الشطخؼ والتحخؼ التجخيبي وربسا بعس التعجيل في تقاليج البحث االقترادؼ ،ويقال نفذ الذي
حػل الصاقة .ال زالت الصاقة والسػاد األولية والتكشػلػجيا ،عجا افتخاض تجدجىا في رأس السال والعسل ،خارج
التػصيف الشطخؼ لجوال اإلنتاج والشسػ ،وتػاجو محاوالت التػصل إلى إجابات مدتقخة الكثيخ مغ الرعػبات.
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صفحة  57من 69

الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
ولحلظ ال مشاص مغ التدامح مع البحث التجخيبي والكذف عغ أنساط وارتباشات واالقتخاب مغ داخل نطام
عسميات اإلنتاج إلث اخ معخفتشا بالسػضػع دون اختدالو إلى مجخدات نحاول قياسيا بالتجسيع اإلحرائي .يبجو
ان االنرخاف عغ عالع البشا واإلنتاج والتغافل عغ السعشى العسيق لمترشيع في العخاق أدػ تجريجيا إلى
اقتخاب التفكيخ االقترادؼ مغ تكخار الذكػػ وإدانة األدا الزييف ليإدارة الحكػمية ،واغتخاب السعخفة
الستخررة.
ىحه الجراسة ال تجعي اإلجابة عغ أسئمة صيبة ،بل ىي محاولة إلثارة االىتسام بالتشسية االقترادية السؤجمة
في العخاق .وأرػ ان فيع االقتراد السعاصخ ومداره في التاريخ قج يداعج في شحح االىتسام .وقجمت الجراسة
تقجيخات مغ بيانات دولية ،بعجد كبيخ مغ السذاىجات ،لمعالقة بيغ راس السال والشاتج  ،وإنتاجية رأس السال،
وتػزيع الجخل ،ودوال اخخػ ليإسيام في الكذف عغ أنساط مغ بيانات الجول بسخاجل تصػر مختمفة .واىتست
في مفيػم إنتاجية مجسػع العػامل  TFPلقبػليا الػاسع في الػسط األكاديسي وحزػرىا في أبحاث الشسػ
والتشسية االقترادية .وركدت عمى مكانة الريغ في االقتراد العالسي في سياق عخض عسمية المحاق.

ممحق نظخي :تفديخ الشسه بجالة اإلنتاج ومفيهم نسه إنتاجية مجسهع العهامل TFP

ترشف عػامل اإلنتاج األساسية ،عخفا ،إلى األرض ،اؼ الصبيعة ،والعسل ورأس السال والتشطيع

 Entrepreneurshipوالتي تعدػ ليا الكيع السزافة ،عمى السجخالت الػسيصة ،في كافة الػحجات السشتجة

لمدمع والخجمات .ويعبخ الشاتج السحمي عغ السحرمة التجسييية لتمظ الكيع السزافة داخل الحجود الجغخافية
لمجولة .ومجسػع الكيع السزافة ىي تعػيزات السذتغميغ وفائس العسميات ،وعشجما تزاف صفة اإلجسالي

إلى األخيخ فيػ يتزسغ االنجثار ،وعشج ذاك يػصف الشاتج السحمي بأنو إجسالي  ،Grossوىػ الذائع لكياس

فدخ ،ضسغ ىحا
حجع الشذاط االقترادؼ ،ويعبخ تغيخه الشدبي الدشػؼ عغ الشسػ االقترادؼ .والحؼ ُي ّ
الدياق ،بالتكاثخ الكسي لعػامل اإلنتاج األساسية ونػعيتيا اؼ فاعميتيا اإلنتاجية .ويشطخ ،عادة ،إلى
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التكشػلػجيا ،وىي السعخفة القائسة بسختمف الفشػن  Techniquesالسسكشة لعسميات اإلنتاج ،بانيا السرجر
الخئيذ لتحدغ نػعية عػامل اإلنتاج األساسية ،ويدسى ىحا التحدغ في نطخية الشسػ االقترادؼ التقجم التقشي

 .Technical Progressوفي الجراسات التجخيبية لمشسػ االقترادؼ يتجاوز تعخيف التقجم التقشي نصاق
التكشػلػجيا بجاللتيا الستعارف عمييا إلى جسيع السؤثخات عجا الديادة الكسية في عػامل اإلنتاج األساسية.

ويدسى أثخ التقجم التقشي في تحميل الشسػ االقترادؼ إنتاجية مجسػع العػامل .TFP

رأس السال ،بسعشى األصػل العيشية  physicalالسػضفة في اإلنتاج ،يحجد سقف الصاقة اإلنتاجية او الشاتج
السسكغ .ولحا يقتخن تػسيع الصاقة اإلنتاجية بتكػيغ رأس السال أؼ اإلضافة إليو التي تدسى االستثسار .وكان
الخبط بيغ االستثسار وزيادة الشاتج بجاية الشسحجة السعاصخة لمشسػ االقترادؼ .تتجدج السدتحجثات التكشػلػجية
في االستثسار لتزاف إلى خديغ رأس السال القائع .كسا ان األجيال الستعاقبة مغ التكشػلػجيا تشاسبيا

تذكيالت مختمفة مغ القػػ العاممة بخبخات وميارات ومحتػػ تعميسي .وليحا  ،عمى الرعيج العسمي ،ال يػجج

فعل لمتقجم التقشي مدتقال عغ عػامل اإلنتاج وتػضيفيا.

استشج حداب نسػ إنتاجية مجسػع العػامل  TFPوىػ مكياس أثخ التقجم التقشي عمى الفخق بيغ الشسػ الفعمي
ونسػ السجسػع السػزون لكسيات عشاصخ اإلنتاج .عمى فخض ان نسػ السجسػع السػزون لعػامل اإلنتاج

األساسية ،بعج استيعابيا في العسل ورأس السال ،ىػ إسياميا في الشسػ االقترادؼ .واألوزان ىي حرة

تعػيزات السذتغميغ ،لمعسل ،وفائس العسميات ،لخأس السال ،مغ الشاتج وىػ الجخل .ويدسى الفخق بيغ نسػ

الشاتج ونسػ السجسػع السػزون لعػامل اإلنتاج متبقي سػلػ  Solow Residualوىػ معامل التقجم التقشي أو
إنتاجية مجسػع العػامل .ولشدسي نسػ الشاتج  ، Gyونسػ العسل  ، GLونسػ رأس السال  ،GKوحرة فائس

العسميات مغ الشاتج  ، Kوحرة تعػيزات السذتغميغ  Lالستبقي في السعادلة (:)1

)GTFP=GY - (K GK)+(L GL) ……………………………………………………………….(1
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لكغ ىحا الحداب يدتشج إلى فخضيات مشيا ثبات غمة الحجع فعشجما يدداد السدتخجم مغ عشاصخ اإلنتاج

بشدبة  %5يدداد اإلنتاج بيحه الشدبة أيزا؛ وكحلظ ان عػائج عشاصخ اإلنتاج ىي قيع اإلنتاجيات الحجية ليا.
ويتحفع الباحث عمى ىحه الفخضيات وما يتختب عمييا( ،انطخ :بيغ األشخوحة الجولية لمتشسية السدتجامة
وضخورة الشسػ االقترادؼ بيت الحكسة  .)2020ومع ذلظ ىحا ال يعشي التقميل مغ أىسية السعخفة التكشػلػجية

وىي العشرخ الحيػؼ في التصػر االقترادؼ .لكغ تمظ السعخفة أثسخت نسػا اقتراديا بعجما تجدجت في

وسائل وفشػن اإلنتاج.

ثانيا :اشتقاق الستبقي من دالة اإلنتاج الشيهكالسيكية وثبات غمة الحجم

الشسػذج السعخوف باسع  Solowشػره مع  Swanعام  1956عمى خصى ىارود ودومار وعمى أساس دالة
اإلنتاج بريغة  Cobb- Douglassالذائعة لتحميل الشسػ إلى ثالثة مرادر :التكشػلػجيا وراس السال
والعسل.

تخمد  L ، K ، Yلمشاتج ورأس السال والعسل عمى التػالي؛   ، مخونات؛  r ، wاألجخ لػحجة العسل
والخبح لػحجة رأس السال عمى التػالي  .معامل التقجم التقشي  e ،أساس المػغاريتسات الصبييية.

)Y=(K)L) …………………………………………………………………………………..(2

 و  أسذ فػق  Kو  Lعمى التػالي.

وعمى فخض أن سعخ السشتج الػاحج الرحيح فيكػن الصخف اإليدخ لمسعادلة ( )1قيسة الشاتج وىػ مجسػع

أقيام عشاصخ اإلنتاج السدتخجمة .وحدب الشطخية الشيػكالسيكية أسعار عشاصخ اإلنتاج ىي قيع اإلنتاجيات

الحجية ليا.

)(Y/K)=r ; (Y/L)=w ; Y=(rK)+(wL) …………………………………………..(3

وبشفذ الصخيقة:

)(Y/K)(k/Y)= K-1L (K/Y)==r(K/Y) ……………………………………..(4

)(Y/L)(L/Y)==w(L/Y) ………………………………………………………………….(5

بالتعػيس في (:)3
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)Y=(Y/K)K+(Y/L)L =Y(+) ; (Y/Y)=1=+ ……………………….....……..(6

الصخف األيسغ األخيخ مغ العالقات ( )6ىػ ثبات غمة الحجع ولقج تبيغ كيف يدتشج إلى نطخية التػزيع

الشيػكالسيكية وليذ لزخورات تقشية؛ وتبعا لحلظ تكػن  حرة رأس السال مغ الجخل  ،و  حرة العسل
مغ الجخل .ونسػ الشاتج  GYتعبخ عشو السعادلة ( (7بالتعخيف:

)GY = (dY/Y) = (Y/K)dK/Y+(Y/L)dL/Y ………………………………………(7

وبتعػيس الصخف األيدخ مغ السعادلتيغ ( )4و ( )5نعيج كتابة السعادلة ( )7في السعادلة (:)8
)GY=(dk/K)+(dl/L) ……………………………………….……………………….(8

 dK/Kىػ نسػ راس السال  ، GKو  dL/Lنسػ العسل  GLلحا:

)GY=(GK)+(GL) ………………………………………………………………………….(9

وبسا أن الػقائع ال تؤيج ثبات غمة الحجع يكػن  GYالػاقعي أكبخ مغ  GYفي السعادلة ( )9لحا أصيف معامل

التقجم التقشي أو  TFPوىشا يطيخ الدمغ  tصخيحا :

)Yt=et(Kt)(Lt) ...………………………………………………………………………(10
)LnYt= t+(LnKt)+(LnLt) ………………….……………………………………….(11

وباالشتقاق نتػصل إلى:
)GY=+GK+GL …………………………………………………………………………(12

 ىػ متبقي  Solowوىػ معامل التقجم التقشي والحؼ يدسى أيزا نسػ إنتاجية العامل الكمي يخمد ليا
) ,Total factor Productivity )TFPويدتخجم ىحا الحداب في تحميل الشسػ عمى أوسع نصاق .ويفتخض
ان التقجم التقشي خارجي

 .Exogenousوأراد  Romerمعالجة ىحه السذكمة الشطخية تحت السطمة

الشيػكالسيكية بسفيػم الشسػ الجاخمي  Endogenous Growthوتبعو آخخون مثل مصمع التدعيشات.
وبسػجب فخضية الشسػ الجاخمي تفدخ التصػرات التكشػلػجية ذاتيا باإلنتاج والدكان ،كسا يشعكذ تحدغ

السدتػػ السييذي عمى االرتقا بالقجرات االقترادية .وضسغ ىحا الدياق يعسل االقتراد بتدايج غمة الحجع
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دون ثباتيا نتيجة التحدغ السدتسخ بشػعية عػامل اإلنتاج التي تتزافخ مع نتائج البحث والتصػيخ والتعميع
والتشطيع وغيخىا وكأنيا عامل واحج يذسل جسيع عشاصخ وروافج الدخع السػلج لمشسػ االقترادؼ.

فكخة الشسػ الجاخمي تغحييا مالحطة أن التصػر التكشػلػجي يشحاز نحػ كسيارات اعمى ومحتػػ تعميسي اكثخ

بسعشى ان رأس السال البذخؼ يتغيخ داخميا أيزا أؼ يقاد بالعسميات اإلنتاجية ومتصمباتيا.

ثالثا :مفيهم الشسه الجاخمي

في دراستو  Paul Romerعام  1989السشذػرة في  NBERانصمق مغ نسػذج

 Solowوزمالئو

 ، Abromowitzو Kendrickومشيجيع آنفا في حداب الشسػ ليتجاوزىع .فالتغيخ التكشػلػجي يقجم حػافد
الستسخار التخاكع الخأسسالي ،وكالىسا التغيخ التكشػلػجي واالستثسار يديسان بالسكػن األكبخ لديادة انتاجية

ساعة العسل .لكغ التغيخ التكشػلػجي ،في رأيو ،ليذ خارجيا بل يأتي بالجرجة األولى استجابة لحػافد الدػق،

وىػ تعبيخ عام ،واألوضح ارتباط التغيخ التكشػلػجي بجوافع خفس التكاليف الستقرا األرباح واألمثمة التي
ساقيا رومخ بيحا السعشى .والسيع أن السقرػد بشسػذج الشسػ الجاخمي داخمية التغيخ التكشػلػجي في مقابل

خارجيتو لجػ  Solowورواد التشطيخ الشيػكالسيكي لمشسػ بعج شيػع نسػذج  Harrod-Domarالكيشدؼ

السعخوف.

يؤكج رومخ عمى حجع الدػق في إشفا التكاليف الثابتة الكبيخة لمسشتج الججيج وبحلظ يكػن الشصاق الكبيخ

لمدػق مغ عػامل التصػيخ التكشػلػجي والشسػ  .وبالسثل يبيغ ججوػ التجارة الخارجية حتى لمجول كبيخة الحجع
الدكاني مثل اليشج والريغ ألن االنفتاح التجارؼ ىػ في نفذ الػقت التفاعل مع حجع اكبخ مغ راس السال

البذخؼ .وبيحا الترػر يدتفيج البمج ليذ مغ قجراتو الحاتية في االبتكار بل مغ كل العالع .وىحه السالحطة
ليدت ججيجة بل تخكيبيا في نسػذج نطخؼ ىػ الججيج .وتبقى صعػبة الكياس ال شظ فييا ألن السبتكخات

ليدت مثل السشتجات االعتيادية لمدمع والخجمات ،وفي األخيخ تبدط األشخوحة إلى اإلنفاق عمى التعميع
والبحث والتصػيخ .ورغع السقجمة وىي داخمية التصػر التكشػلػجي فالحكػمات سياسات في البحث والتصػيخ
وتػجيو السدتحجثات واألمثمة عمييا كثيخة .والستغيخ الحؼ تػضفو الدياسة االقترادية أداة ليا ال يػصف بانو

داخمي تساما بل عمى األقل شبو خارجي.
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ممحق إحرائي:
الججول ( )9مؤشخات مختارة حهل تفاوت مدتهيات التظهر لجول العالم
الستغيخات والسقاييذ

الهسط

عجد
الجول

القهمي

الشاتج

لمفخد

عام

189

الخظأ

السعياري

األدنى

األول

لمهسط

18442

1434

الخبيع

الهسيط

660

3940

الخبيع

األعمى

الثالث
11611

110489 26957

 0112باألسعار الجولية لعام

0111

72.497 189

73.861 67.227 52.805 0.543

77.792

84.687

متهسط العسخ الستهقع عشج

متهسط سشهات الجراسة

189

8.613

0.224

1.586

6.32

9.018

11.314

14.132

من لجييم عمى األقل بعض

169

62.97

2.14

6.03

40.45

65.26

89.4

100

الهالدة

الجراسة الثانهية من الدكان
بعسخ  09سشة وأكثخ
األنفاق الحكهمي عمى التعميم

146

4.629

0.139

0.981

3.478

4.515

5.456

12.46

 %الشاتج السحمي اإلجسالي
ندبة السشخخطين في التعميم

بعج الثانهي في الفئة العسخية

146

42.83

2.4

2.29

15.9

40.68

65.25

126.38

السشاسبة %
ندبة السذتغمين في الخجمات

عام

0112

العاممين%

من

مجسهع

الشاتج السحمي اإلجسالي لمفخد

178

183

54.46

18682

1.39

1441

6

660

41.55

3879

56.7

12209

70.13

88.1

112532 28176

عام  0112باألسعار الجولية
لعام 0111
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ندبة عائج العسل والتحهيالت
السختبظة

بو

الى

56

47.13

1.52

14.9

41.47

49.8

55.07

64.5

الشاتج

السحمي اإلجسالي%

تكهين راس السال الثابت %

من الشاتج

22.981 166

0.59

22.143 18.549 1.533

25.66

57.394

السحمي اإلجسالي -0119

0112

اإليخاد الزخيبي الى الشاتج

16.815 156

0.54

16.585 12.465 0.067

21.715

37.185

السحمي اإلجسالي%

2008-2018
ضخائب

والسكاسب

الجخل

واألرباح
من

الخأسسالية

153

24.06

1

0.54

15.06

23.15

32.17

64.4

اإليخاد الزخيبي -0112 %
0112
مجسهع االئتسان من القظاع
السالي  %من الشاتج السحمي

173

72.25

-46.81 4.3

33.47

55.55

91.09

348.61

اإلجسالي 0112-0113
التجارة

الخارجية

لمدمع

181

91.01

4.04

22.59

56.96

80.32

110.6

415.48

والخجمات الى الشاتج السحمي

اإلجسالي%

السرجر :إعجاد الباحث  ،والبيانات من قاعجة بيانات التقخيخ الجولي لمتشسية السدتجامة لعام .0116
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي

الذكل رقم ()13
متهسط الجخل لمفخد بالجوالر متعادل القهة الذخائية أسعار 0111

السرجر .Madison Project 2020, GGDC , November 2021 :السشحشى األسفل لمعالم ،والهسط لغخب أوربا،
واألعمى لذسال امخيكا وقارة استخاليا.
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي

الشكل رقم ()41
متوسط الناتج المحلي للفرد في العراق بالدوالر الدولي متعادل القوة الشرائية لعام 1144
بين بداية التقويم الميالدي وعام  1142باللوغاريتم الطبيعي
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مصدر البيانات. Madison Project Database 2020, University of Gronengin :
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الدول
أوراق سياسات يف االقتصاد
ي
الشكل رقم ()41
متوسط الناتج المحلي للفرد بالدوالر الدولي متعادل القوة الشرائية لعام 1144
للسنوات  1142 -4511باللوغاريتم الطبيعي

مصدر البيانات . Madison Project Database 2020, University of Gronengin :العراق  Iraq؛ كوريا الجنوبية
 Korea؛ تركيا  Turkey؛ اسبانيا  Spain؛ الواليات المتحدة األمريكية . USA

(*) باحث و اتب التصادي .نائب محافظ البنن المر زي األسبك
حموق النشر محفوظة لشب ة االلتصادٌٌن العرالٌٌنٌ .سمح بإعاد النشر بشرط اإلشار الى المصدر27 .
تشرٌن ثانً 2121
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