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 املداطشة الخامعت

 الاهتاج و النمى

Production and Growth 

اث امللِشت. فمخىظؽ  الذخل في بلذ غني ، مثل كىذما حعافش خٌى اللالم ، جشي جباًىا هائال في معخٍى

الذخل في بلذ فلحر ، مثل الهىذ وئهذوهِعُا الىالًاث املخدذة أو الُابان أو أملاهُا أهثر مً كشش مشاث مخىظؽ 

ا. هزه الاخخالفاث الىبحرة في الذخل جىلىغ في الاخخالفاث الىبحرة في هىكُت الحُاة.   أو هُجحًر

معخىي امللِشت, ففي الىالًاث املخدذة كلى مذي اللشن املاض ي ،  ختى داخل البلذ ، هىان حغُحراث هبحرة في

ا. كلى الشغم مً  2هما الىاجج املدلي إلاحمالي للفشد بىدى  في املئت كذ ًبذو صغحرا وبعبب هزا  2في املئت ظىٍى

لزلً الذخل كبل كشن مً الضمً. هدُجت الذخل الُىم خىالي زماهُت أطلاف مخىظؽ الىمى ، ًبلغ مخىظؽ 

يي اللادي بشخاء اكخصادي أهبر بىثحر مً والذًه ، وألاحذاد .  ، ًخمخم ألامٍش

خ الحذًث شهذث دٌو ششق آظُا ،  هما ان ملذالث الىمى جخخلف اخخالفا هبحرا مً بلذ ئلى آخش. ففي الخاٍس

ا . جمخلذ ال 7مثل ظىغافىسة ووىسٍا الجىىبُت وجاًىان همىا اكخصادًا خىالي  صحن بملذٌ أكلى في املئت ظىٍى

ا ، وفلا لبلع الخلذًشاث.  22خىالي  -مً الىمى   في املئت ظىٍى

م في حُل واخذ ؟فاالهخلاٌ مً وىهه مً بحن   ارا هُف ًمىً لبلذ ٌلاوي اكخصادًا ًدلم هزا الىمى العَش

لُت ، مثل حشاد  أفلش الىاط في اللالم لُيىن مً بحن ألاغنى. كلى الىلُع مً رلً ، في بلع البلذان ألافٍش

 الذخل في خالت سوىد لعىىاث كذًذة.والجابىن والعىغاٌ ، ؿل مخىظؽ 

ما الري ًفظس هره التجازب املتنىعت؟ كيف ًمكن للدول الغنيت الحفاظ على مظتىي معيشت عال؟ ما 

 هي الظياطاث التي ًنبغي على البلدان الفقيرة اجباعها لتعصيص املصيد من النمى الظسيع والاهضمام إلى

  أهم أطئلت في الاقتصاد الكلي. العالم املتقدم؟ هره هي من بين

ان معخىي الىاجج املدلي إلاحمالي الحلُلي هى ملُاط حُذ لالصدهاس الاكخصادي ، وهمى الىاجج املدلي 

إلاحمالي الحلُلي هى ملُاط حُذ للىمى الاكخصادي. في هزا الفصل هشهض كلى مدذداث معخىي وهمى الىاجج 

ل, لزلً ظىم  ي هىا في زالر خؼىاث املدلي إلا   حمالي الحلُلي في املذي الؼٍى

  
ا
  هذسط البُاهاث الذولُت الحلُلُت للىاجج املدلي إلاحمالي للشخص الىاخذ. ظىف جمىىىا هزه البُاهاث أول

اث امللِشت التي جخخلف في حمُم أهداء اللالم.  مً الخلشف كلى معخىي وهمى معخٍى

 " اي ملذاس العلم والخذماث املىخجت ليل ظاكت مً "productivity  هذسط الذوس الىبحر لالهخاحُت  ثاهيا 

 وكذ اللامل, ظجري أن معخىي ملِشت الذولت مدذد مً ئهخاحُت كمالها. 

 ماهي اللالكت بحن إلاهخاحُت والعُاظاث الاكخصادًت التي جدبلها ألامت : ثالثا

اث امللِشت في حمُم أهداء اللالم ولششح ظبب اسجفاق الذخٌى في بلع  ارا لخفعحر الخباًً الىبحر في معخٍى

 البلذان كً غحرها بىثحر، ًجب أن هىـش ئلى اللذًذ مً اللىامل التي جدذد ئهخاحُت الذولت اي " إلاهخاحُت". 
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 per unit"وخذة  مذخالث اللمل همُت العلم والخذماث املىخجت مً ول " :productivityإلاهتاجيت" 

input"" 

 «مقداز ما جنتجه الىحدة الىاحدة من عناصس الاهتاج»او 

, فهىان الاهخاحُت الجضئُت و اليلُت , فاإلهخاحُت الجضئُت تهخم باهخاحُت كىصش  وهناك مفهىمان لإلهتاجيت 

 مً كىاصش الاهخاج )واللمل او ساط املاٌ(.اما الاهخاحُت اليلُت فتهخم باهخاحُت ول كىاصش الاهخاج.

وكلما اشدادث دزجت كثافت اطتخدام عنصس الاهتاج قلت اهتاجيته بظبب قاهىن الاهتاجيت الحدًت 

 .ملتناقصتا

اث  اث امللِشت ,والىمى في إلاهخاحُت هى املدذد الشئِس ي للىمى في معخٍى فاإلهخاحُت هي املدذد الشئِس ي ملعخٍى

 .   living standardsامللِشت 

حن. هما   ىُحن أهثر ئهخاحُت مً اللماٌ الىُجحًر حن ألن اللماٌ ألامٍش ىُىن ٌلِشىن أفظل مً الىُجحًر فاألمٍش

 ًخمخم الُاباهُى 
ً
اث امللِشت ملاسهت باألسحىخِىُحن ألن اللماٌ الُاباهُحن شهذوا همىا ن بىمى أظشق في معخٍى

 أظشق في إلاهخاحُت.

اث امللِشت التي هالخـها كبر البلذان أو بمشوس الىكذ ًجب ان وعاٌ ارا  لفهم الاخخالفاث الىبحرة في معخٍى

خاج العلم والخذماث مً غحرها؟ لزلً البذ مً العإاٌ الخالي  ملارا بلع الاكخصاداث أفظل بىثحر في ئه

 مدذداث الاهخاحُت و املخمثلت ب البدث في 

 physical capital ساط املاٌ املادي -2

 human capital  ساط املاٌ البششي  -2

 natural resourcesاملىاسد الؼبُلُت  -3

 Technological Knowledge's" املعسفت التكنىلىجيت -4

  وهى مخضون امللذاث والهُاول التي  حعخخذم إلهخاج البظائم physical capital زأض املال املادي -2

" , ًيىن Physical Capital per Worker والخذماث .كىذ الىـش لشأط املاٌ املادي ليل كامل    "

لىن بها.  كلى ظبُل املثاٌ، كىذما ًمخلً ول وان لذيهم ألادواث التي ٌلماللماٌ أهثر ئهخاحُت ئرا 

عخخذمىن كامل مً مصى   لى الخشب ملذاث الىجاسة املخؼىسة واملخخصصت, ًصىلىن ألازار َو

املىاشحر واملخاسغ وميابغ الحفش,اي العماح ألكماٌ الىجاسة باهخاج مىخجاث بعشكت أهبر وبذكت 

ت ألاظاظُت فلؽ صىم أزار أكل ول أظبىق.  أهبر, بِىما ًمىً لللامل مم ألادواث الُذٍو

امللاسف واملهاساث  والتي ًدصل اللماٌ كليها مً خالٌ وهي  human capital   زأض املال البشسي  -2

ب والخبرة. ٌشمل املهاساث املتراهمت في بشامج الؼفىلت املبىشة واملذاسط الابخذائُت  الخللُم ،الخذٍس

ب أزىاء اللمل للبالغحن في اللىي اللاملت. ت واليلُاث والخذٍس  والثاهٍى

ذ كذسة ألامت كلى ئهخاج  لىً سأط املاٌ البششي ٌشبه سأط املاٌ املادي بلذة ػشق.  فشأط املاٌ البششي ًٍض

 العلم والخذماث. أًظا مثل سأط املاٌ املادي فان سأط املاٌ البششي هى كامل إلاهخاج. 

, فشأط املاٌ البششي  في الىاكم ، ًمىً الىـش ئلى الؼالب كلى أنهم "كماٌ" لذيهم وؿُفت مهمت في إلاهخاج

 ظِخم اظخخذامه في إلاهخاج في املعخلبل.
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"وهي كباسة كً املذخالث في ئهخاج العلم والخذماث التي natural resources" املىازد الطبيعيت -3

 ًخم جىفحرها بؼبُلتها ، مثل ألاسض ،ألانهاس وامللادن . 

غابت مثاٌ للمىاسد املخجذدة. فلىذما ًخم كؼم املىاسد الؼبُلُت جأخز شيلحن  املخجذدة وغحر املخجذدة. ال

شجشة واخذة ، ًمىً صسق الشخالث في ميانها. الىفؽ مثاٌ كلى املىسد غحر املخجذد. ألن الىفؽ والزي ًيخج 

م الؼبُلت وكلى مذي مالًحن العىحن ، ال ًىحذ ظىي ئمذاداث مدذودة. بمجشد هفاد ئمذاداث  كً ػٍش

 ٍذ.الىفؽ ، مً املعخدُل خلم املض 

اث امللِشت في حمُم أهداء  الاخخالفاث في املىاسد الؼبُلُت هي املعإولت كً بلع الاخخالفاث في معخٍى

 بالىفشة الىبحرة مً ألاساض ي املىاظبت للضساكت. 
ً
خي للىالًاث املخدذة وان مذفىكا  حضئُا اللالم. فالىجاح الخاٍس

ذ واململىت ا للشبُت العلىدًت ، غىُت بيل بعاػت ألنها الُىم ، بلع دٌو الششق ألاوظؽ ، مثل اليٍى

 جصادف أن جيىن كلى سأط بلع أهبر بشن الىفؽ في اللالم.

ت كلى الشغم مً أن املىاسد الؼبُلُت ًمىً أن جيىن مهمت ،   فهي لِعذ طشوٍس

 الُابان كلى ظبُل املثاٌ ، هي واخذة مً أغنى لالكخصاد لُيىن مثمشا للغاًت في ئهخاج العلم والخذماث.

الذٌو في اللالم كلى الشغم مً كلت كذد املصادس الؼبُلُت فيها. فالخجاسة الذولُت حللذ هجاح الُابان 

ممىًىا. فىاسداث الُابان  حشمل اللذًذ مً املىاسد الؼبُلُت التي ًدخاحها ، مثل الىفؽ ، وجصذًش صادساجه 

 املصىلت البظائم ئلى الاكخصاداث الغىُت باملىاسد الؼبُلُت.

"فهم وملشفت املجخمم أفظل الؼشق  Technological Knowledge's" املعسفت التكنىلىجيت -4

إلهخاج العلم والخذماث". مىز مائت كام ، وان ملـم ألامحرهُحن ٌلملىن في املضاسق ألن الخىىىلىحُا 

 الضساكُت جخؼلب مذخالث كالُت مً اللمل إلػلام العيان بأهملهم.

الُىم ، بفظل الخلذم في جىىىلىحُا الضساكت ، حضء صغحر مً العيان ًمىً أن ًيخج ما ًىفي مً الغزاء 

 إلػلام البالد بأهملها. 

فبلذ اظخخذام شخص  -  بلع الخىىىلىحُا شائلت امللشفت ملعسفت التكنىلىجيت جأخر أشكال عدًدةا

ة كذم هجري فىسد بىجاح إلاهخاج في خؼىغ واخذ لها ، ًصبذ الجمُم كلى كلم بها. فمثال، مشة واخذ

 الخجمُم ، ظشكان ما جبم خزوها ششواث صىاكت العُاساث. 

وهي ملشوفت فلؽ مً كبل الششهت التي جىدشف رلً. ششهت وىواوىال فلؽ ، كلى  -جلىُت أخشي مملىهت 

ت لصىم مششوب غاصي شهحر.   ظبُل املثاٌ ، حلشف الىصفت العٍش

ت حذًذة وهـام بشاءاث الاختراق  الخىىىلىحُا ألاخشي هي امللىُت لفترة كصحرة. كىذما جىدشف ششهت أدٍو

عمذ  ٌُ ت للصاوم. كىذما جيخهي صالخُت بشاءة الاختراق ،  ٌلؼي جلً الششهت خم مإكذ لخيىن خصٍش

للششواث ألاخشي بصىم رلً الذواء. ول هزه ألاشياٌ مً امللشفت الخىىىلىحُت مهمت لالكخصاد وفي  ئهخاج 

 علم والخذماث.ال
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ًجذس الخمُحز بحن امللشفت الخىىىلىحُت وساط البششي . فللى الشغم مً اسجباػها الىزُم ،الاان هىان فشق 

خُث حشحر امللشفت الخىىىلىحُت ئلى فهم املجخمم للىُفُت التي ٌلمل بها اللالم بِىما ٌشحر سأط مهم بُنهما. 

 . حلخمذ ئهخاحُت اللماٌ كلى وليهما.الفهم لللىي اللاملتاملاٌ البششي ئلى املىاسد املعتهلىت لىلل هزا 

 

 The Production Functionدالت الاهتاج  

ٌعخخذم الاكخصادًىن غالًبا دالت إلاهخاج لىصف اللالكت بحن همُت املذخالث املعخخذمت في  

همُت  Lجذٌ كلى همُت الاهخاج )مخشحاث(،  Yإلاهخاج وهمُت مخشحاث الاهخاج. كلى ظبُل املثاٌ ، فشطا 

لىمُت املىاسد الؼبُلُت. كىذئز جيىن  Nهمُت سأط املاٌ البششي ، و  Hهمُت سأط املاٌ املادي ،  Kاللمل ، 

 الذالت مً الشيل 

Y = A F( L, K, H, N) 

ـهش هُفُت دمج املذخالث الهخاج املخشحاث.   Fخُث  
ُ
مخغحر ٌلىغ جلىُت إلاهخاج  Aهي دالت ج

ذا مً املخشحاث مً أي  Aاملخاخت. فمم جدعً الخىىىلىحُا  جشجفم كُمت  ، وبالخالي ًيخج الاكخصاد مٍض

 مجمىكت ملُىت مً املذخالث.

 

اطُا ،  و لذالت الاهخاج  خاصُت حعمى زابذ  ٍس

xY = A F(xL, xK, xH, xN). 

 امللادلت بىاظؼتظِخم جمثُل مظاكفت حمُم املذخالث في هزه 

X=2 لشؤٍت هزا  ٌلشض الجاهب ألاًمً املذخالث املظاكفت ، والجاهب ألاٌعش ًـهش مظاكفت الاهخاج .

 . زم  جصبذ امللادلت العابلت مً الشيل x = 1 / Lهفشض الخظمحن 

Y/ L = A F(1, K/ L, H/ L, N / L). 

 هصِب اللامل الىاخذ مً الىاجج) الىاجج ليل كامل( ، وهى ملُاط لإلهخاحُت. Y / Lالخف أن 

 هى الىاجج ليل كامل ، وهى ملُاط إلاهخاحُت. Y / Lجىضح هزه امللادلت أن ئهخاحُت اللمل حلخمذ كلى 

بششي ( ، وسأط املاٌ الK / Lسأط املاٌ )خصت اللامل مً جفعش هزه امللادلت أن ئهخاحُت اللمل حلخمذ كلى 

(. حلخمذ إلاهخاحُت أًًظا كلى معخىي N / L( ، واملىاسد الؼبُلُت ليل كامل )H / Lلللامل الىاخذ )

ا للمدذداث ألاسبلت لإلهخاحُتAالخىىىلىحُا و ًىلىغ باملخغحر  ًُ اط   . وهىزا ، هزه امللادلت جلذم ملخًصا ٍس

 الحذي الىاجج ئن .ئهخاحها صاد ولما الششهت حعخخذمها التي اللمالت حجم صاد ولما :للعمل الحدي الناجج

 الاخخفاؾ مم ، ئطافُت كمل وخذة مً الششهت كليها جدصل التي إلاهخاج إلاطافُت همُت هى ( MPL ) لللمالت

  .زابذ املاٌ سأط بملذاس

 :إلاهخاج دالت باظخخذام رلً كً الخلبحر ًمىىىا

MPL = F (K ،L + 1) - F (K ،L). 

ٌ  الحذ  مً L + 1 و املاٌ سأط مً K بىخذاث ئهخاحها ًخم التي إلاهخاج همُت ًمثل ألاًمً الجاهب كلى ألاو

 .اللمالت
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 ووخذاث املاٌ سأط مً K الىخذاث باظخخذام املىخجت املىخجاث همُت ًمثل ألاًمً الجاهب كلى الثاوي الحذ

 . L اللمالت

     اللمالت وخذاث مم املىخجت املخشحاث همُت بحن الفشق  هى لللمالت الحذي الىاجج أن كلى امللادلت هزه جىص

L +  1 مم املىخجت والىمُت L الحذي الىاجج جىاكص بخاصُت إلاهخاج دواٌ ملـم جخمخم  .اللمالت مً واخذث: 

ادة مم الحذي لللمل الىاجج ًىلص زابذ، املاٌ سأط ملذاس أن بافتراض  .اللمل حجم ٍص

ذ ٌعخأحش املخبز أن وبما .مخبز في الخبز ئهخاج في أخشي  مشة فىش العبب، مللشفت  ًيخج فاهه اللمالت، مً املٍض

ذ  .الخبز مً املٍض

MPL ذ ئطافت ومم .اللمل مً ئطافُت وخذة جىؿُف كىذ ئهخاحها ًخم التي إلاطافي الخبز همُت هي  مً املٍض

 ًصبدىن  اللماٌ ألن ألاسغفت مً أكل كذد ئهخاج ًخم .ًىخفع MPL فان املاٌ، مً سأط زابخت همُت ئلى اللمالت

 . اصدخاما أهثر املؼبخ ًيىن  كىذما ئهخاحُت أكل
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ادة ومم .إلاهخاج دالت مُل هى لللمالت الحذي الىاجج أن الشيل هزا ًبحن  إلاهخاج دالت جصبذ ، اللمل همُت ٍص

  أكل( ا حعؼذ أهثر
ً
 الحذي الىاجج جىاكص ئلى مما ٌشحر ،)اهدذاسا

 

 و الظياطت العامت النمى الاقتصادي

 

Economic Growth and Public Policy 

 

الظؤال الري ًىاجهه صناع الظياطت حىل العالم: ماذا ًمكن أن جفعله طياطت الحكىمت لصيادة 

 إلاهتاجيت وزفع مظتىياث املعيشت؟

 (Saving and Investment)الادخاز والاطتثماز -1

ان سأط املاٌ هى مً اهم كىاصش إلاهخاج ،لزلً ًمىً للمجخمم حغُحر همُت سأط املاٌ لذًه. فارا وان 

الاكخصاد الُىم ًيخج همُت هبحرة مً العلم الشأظمالُت ، ظُيىن لذًه غذا مخضوها أهبر مً سأط املاٌ 
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ذ مً العلم والخذماث. وبالخالي ، فان ئخذي الؼ يىن كادسا كلى ئهخاج املٍض شق لشفم إلاهخاحُت املعخلبلُت ٍو

ذ مً املىاسد الحالُت في ئهخاج سأط املاٌ.   هي اظدثماس املٍض

 

 

ذخش أهثر مً دخله الحالي. فالىمى  ذ في سأط املاٌ ، ًجب أن ٌعتهلً أكل ٍو اي أهه ليي ٌعدثمش املجخمم املٍض

ادة التراهم الشأظمالي.  ًضداد بٍض

باظتهالن العلم والخذماث في الىكذ الحاطش للخمخم باظتهالن فهى ًخؼلب أن ًلىم املجخمم بالخطحُت 

 أكلى في املعخلبل.

ومً املهم أن حشجُم الادخاس والاظدثماس هي أخذ الؼشق الزي ًمىً الحيىمت أن حشجم الىمى ، كلى املذي 

ت الاكخصاد و معخىي امللِشت.  البلُذ ، وجشفم مً ظٍى

 (t from AbroadInvestmenالاطتثماز الخازجي او الاجنبي) -2

الاظدثماس مً الخاسج ًأخز كذة أشياٌ. مثال ششهت فىسد للعُاساث جلىم بىاء مصىم للعُاساث في املىعًُ. 

وهزا الاظدثماس لشأط املاٌ اململىن واملذاس مً كبل هُان أحىبي ٌعمى الاظدثماس ألاحىبي املباشش. بذال مً 

ىُا كذ حشتري أظهما في ششهت مىعُىُت  )أي ، ششاء خصت في ملىُت للششهت( ًمىً كىذئز رلً ، أمٍش

له بأمىاٌ أحىبُت  للششهت املىعُىُت اظخخذام كائذاث بُم ألاظهم لبىاء مصىم حذًذ. اظدثماس ًخم جمٍى

ىُىن  ولىً جذاس مً كبل العيان املدلُحن ٌعمى الاظدثماس مدفـت ألاحىبُت. في ول الحاالث ، ًىفش ألامٍش

ادة س  ل الاظدثماساث املىاسد الالصمت لٍض يي ٌعخخذم لخمٍى أط املاٌ في املىعًُ. وهزا ٌلني أن الادخاس ألامٍش

 املىعُىُت.

ذ  فلىذما ٌعدثمش ألاحاهب في بلذ ما ، فانهم ًفللىن رلً ألنهم ًخىكلىن هعب اللائذ كلى اظدثماساتهم. ًٍض

 مً سأط املاٌ املىعُيي. Fordمصىم ظُاساث 

ذ إلاهخاحُت  املىعُىُت والىاجج املدلي إلاحمالي املىعُيي. هما ًأخز فىسد بلع مً هزا الذخل وبالخالي ، جٍض

 إلاطافي ئلى الىالًاث املخدذة في شيل سبذ.

لِغ لالظدثماس مً الخاسج  هفغ الخأزحر كلى حمُم ملاًِغ الشخاء الاكخصادي. فمثال الىاجج املدلي إلاحمالي 

ب داخل البلذ مً كبل ول مً امللُمحن وغحر امللُمحن ، في خحن )الىاجج املدلي إلاحمالي( هى الذخل املىدع

( هى الذخل الزي ًىعبه ظيان البلذ كلى خذ ظىاء في داخل و خاسج البالد. GNPالىاجج اللىمي إلاحمالي )

كىذما جفخذ فىسد مصىلها للعُاساث في املىعًُ ، بلع مً دخل املصىم ًىلذ دخال لألشخاص الزًً ال 

 ٌلِشىن في املىعًُ. 

 هدُجت لزلً ، فان الاظدثماس ألاحىبي في املىعًُ ًشفم دخل املىعُىُحن .

فان الاظدثماس مً الخاسج هى ئخذي الؼشق لىمى بلذ ما. كلى الشغم مً أن بلع فىائذ هزا ومم رلً ، 

ذ هزا الاظدثماس مً سأط ماٌ الاكخصاد ، مما ًإدي ئلى اسجفاق  الاظدثماس حلىد ئلى أصحابها ألاحاهب ، ًٍض

لت واخذة  باليعبت للبلذان الفلحرة إلاهخاحُت واسجفاق ألاحىس. كالوة كلى رلً ، الاظدثماس مً الخاسج هى ػٍش

لخللم أخذر الخلىُاث املخلذمت واملعخخذمت في الذٌو الغىُت. لهزه ألاظباب ، اللذًذ مً الاكخصادًحن 



  

8 
 

 ،باكخماد العُاظاث التي حشجم الاظدثماس مً خاسج 
ً
الزًً ًىصحىن الحيىماث في الاكخصاداث ألاكل همىا

 فشطتها الحيىماث كلى امللىُت ألاحىبُت لشأط املاٌ املدلي. البالد. هزا ٌلني في الغالب ئصالت اللُىد التي
 


