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 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 "َوُقل رَّبِّ زِْدِن ِعْلًما"
 114سورة طه، اآلية                                                         

ويسكككككر يل السككككك يل  وفقكككككي، والكككككلع شككككك ر اهلل العلكككككل القكككككلير الكككككلع أ عكككككم علكككككلَّ بنعمكككككة العقكككككل والكككككلينأ
 لكككككد  لكككككهعو  (وأصكككككلل وأسكككككلم علكككككد سكككككيل املرسكككككل  حممكككككل  صكككككل د اهلل عليكككككه وسكككككلم، الرسكككككالة هإلمتكككككا  هكككككل

 إىل يو  اللين.  هبليه وصح ه ومن اهتلى
اللكككككككلا   إىل والكككككككلع ا  ي كككككككا جبزيكككككككل الشككككككك ر وأفضكككككككل التقكككككككلير أتقكككككككل  بصكككككككلء الوفكككككككاء واإل ككككككك   
 اللراسل. سا لاِن وساعلاِن طيلة مشوارع 

فاطمكككككككة  زرواط األسكككككككتاذة الكككككككلكتورة يت الفاضكككككككلةوالتقكككككككلير إىل أسكككككككتاذ العرفكككككككا الشككككككك ر و بأتقكككككككل   كمكككككككا
وصككككككاح ة الفضككككككل ا تككككككوجي ل ومسككككككاعليت ا  ميكككككك  ه الرسككككككالة  أشككككككرفإ علككككككد إعككككككلاد هككككككليتالزهككككككراء الكككككك

كمككككا و يفككككوتي   .فجزاهككككا اهلل كككككل  ككككر الككككيت خ ت وككككل يومككككا مككككن ج ككككلها ووقت ككككا ال مكككك ، املككككادة ال ح يككككة،
مككككككككن دعككككككككم  ملككككككككا قلمككككككككه يل حككككككككوا  أمكككككككك  ألسككككككككتاذلإو أ  أتقككككككككل  كككككككككالم الشكككككككك ر وع ككككككككيم اومتنككككككككا  

يت ال كككككرا ، أعضكككككاء اللجنكككككة املناقشكككككة علكككككد ق كككككو م مناقشكككككة هكككككله الرسكككككالة وصكككككرف م إىل أسكككككاتل ،ومسكككككاعلة
 وتقييم ا. هتاقراءجزء من وقت م ال م  ألجل 

 الرسكككككالةهكككككله  إلعكككككلاديكككككل العكككككو  واملسكككككاعلة قكككككلموا يل  نالكككككلي وأ كككككوايت زوجكككككلإىل  كمكككككا أتقكككككل  بالشككككك ر
 .أكمل وجه دعل

 
                                                                                                                                                                                          بورجة صارة
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 إهداء
 

 :أهلع مثرة ج لع املتواض  إىل من قال في ما الرمحن

َُما قَكْوًو َكرمياً َواْ ِفْض َ َُما َجَناَح اللُّلِّ ِمَن الرَّمحَْ  « َ ْرُُهَا َوُقل  َّ ِة َوُقل رَّبِّ َفَ  تَكُقل  ََُّمآ ُأفٍّ َووَ تَكنكْ
 » اْرمَحُْ َما َكَما رَبكََّياِِن َصِغراً 

 24-23 ة، اآلياإلسراءسورة                                    

 .ا  ي ا  إىل واللع              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 ملخص باللغة العربية
 .محددات النمو االقتصادي: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر

 ملخص:
، وتقلمي دليل  رييب النمو اوقتصككككككككككادعإىل التعرف علد املصككككككككككادر امل اشككككككككككرة وعر امل اشككككككككككرة اليت تعمل علد تعزيز هله األطروحة  هتلف

من جية  الغرض قمنا باوعتماد علد ولتحقيق هلا. (1970-2016)  ل الفرتة ال ورع واوقتصكككككاد اجلزائرع بإسكككككقاط ا علد اوقتصكككككاد 
تط يق من جية ب النملجة القياسكككككككية حماسككككككك ة النمو للتعرف علد مصكككككككادر النمو اوقتصكككككككادع ا كل من كوريا اجلنوبية واجلزائر، باإلضكككككككافة إىل

لتقلير معلمات تواز  األجل الطويل إىل جا ب منوذج تصككككككككككككحير ايطا لتقلير دينامي ية األجل  ARDLاوحنلار اللايت ذع اإلبطاء املوزع 
اجلزء األكرب من النمو تشر  تائج حماس ة النمو املتحصل علي ا إىل أ  عملية تراكم رأ  املال املادع ش لإ قصر للمعلمات بش ل  ِن. ال

ا  اإلمجايلو يوجل منط واضكككككككر ا العوامل املسكككككككاُهة ا منو الناتج احمللل  ،علد النقيض من ذلكا كوريا اجلنوبية.  ا الناتج احمللل اإلمجايل
"التضككككككوم، التنمية املالية، الواردات، ت وين رأ  املال ت شككككككف عن وجود دينامي ية طويلة امللى ب  ف اللراسككككككة القياسككككككية تائج أما  اجلزائر.

ا ت ارات الس  ية فتقود ا إىل أ  الزيادة السريعة  واوست مار األجنيب امل اشر" ومنو الناتج ا كوريا اجلنوبية. أما  تائج ال ابإ، اإل فاء ا  ومل
ا  التغر أما .ا معلل النمو ا كوريا اجلنوبية كا  اسكككتجابة للتغرات ا اصكككلة ا حجم اوسكككت مارات باإلضكككافة إىل الواردات والتطوير املايل

 ."حجم اوست مارات، التضوم والتحسن ا مؤشر اجلودة املؤسساتية"ا اجلزائر كا  استجابة للتغرات ا اصلة ا  اوقتصادع النمومعلل 
اجلزائر منوذج النمو الناجر املت   ا اقتصككاد كوريا اجلنوبية يقل  لنا "اإلطار العا " للسككياسككة الواجب إت اع ا من ق ل  أ األ ر توصككلنا إىل ا 

  حنو اللحاء بالركب. التعزيز سعي 
 : النمو اوقتصادع، كوريا اجلنوبية، اجلزائر، حماس ة النمو، اللحاء بالركب.كلمات مفتاحية

 ملخص باللغة اإلنجليزية
Determinants of economic growth: a comparative study between South Korea and 
Algeria. 
Abstract: 
This dissertation aims to identify Proximate and Fundamental causes that promote economic growth 
and to provide empirical evidence on the shooting down the Korean economy and the economy of 
Algeria during the period (1970-2016). To achieve this purpose, we have based on growth accounting 
methodology to identify the sources of economic growth in both South Korea and Algeria, and 
Autoregressive Distributed Lag ARDL approach of co-integration is applied to estimate the long-run 
equilibrium parameters along with the associated ECM model to estimate the short-run dynamics 
parameters simultaneously. The results of the growth accounting methodology indicate that the 
process of accumulation of physical capital constituted the bulk of growth in South Korea's GDP. In 
contrast, there is no clear pattern of factors that contributed to Algeria's GDP growth. The findings of 
econometric study suggest a long-term dynamic between "inflation, financial development, imports, 
fixed capital formation, government spending and foreign direct investment" and the growth of output 
in South Korea. Furthermore, Granger causality tests demonstrates that rapid increase in South 
Korea's growth rate has been in response to changes in investment volume as well as imports and 
financial development. On the other hand, the change in the growth rate of Algeria was in response to 
changes in the volume of investments, inflation and improvement in the index of institutional quality. 
Finally, we concluded that the successful growth model of the South Korean economy can provide a 
"general framework" of the policy to be followed by Algeria to promote sustained high economic 
growth and enhance its pursuit of catching-up.  
Keywords: Economic growth, South Korea, Algeria, Growth Accounting, Catching up. 
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 المقدمة العامة
       

يعترب النمو اوقتصكككككككككادع من أهم األهلاف السكككككككككياسكككككككككية للح ومات ا خمتلف بللا  العاخ، فلقل أدت 
كرتاكم اوكتشكككككككافات العلمية وتعلد الطرء التقنية وحتسكككككككن ا   :التطورات اليت عرف ا العاخ ا خمتلف اجملاوت

إىل تطوير وتفعيل   ام ا  سعإاليت  الفقرة،إىل ا ق ب الوجه اوقتصادع واوجتماعل للعليل من ال للا  
وبوصفه هلفا ذا أُهية ك رة يربز اوقتصادع للوصول إىل حتقيق أهم هلف له املتم ل ا النمو اوقتصادع. 

سكككككككككواء املتقلمة أو النامية أو ح   ،اوقتصكككككككككادع كغاية مشكككككككككرتكة سكككككككككعإ كافة دول العاخ إىل حتقيق ا النمو
املتولفة، وكغره من املفاهيم اوقتصككككككادية أ ل ال حض ا موضككككككوع النمو اوقتصككككككادع و ليات حتقيقه حراكا 

هبا من تغرات ظروف  ا يرت طف ريا متطورا ومت يفا م  املسككككككتجلات املتعلقة بال يئة اوقتصككككككادية اجلليلة وم
 الزما  وامل ا .

صككككككككككككك حإ فقرة أأ  هناك دوو كا إ عنية ا يو  من األيا  مث  ت  ر ارب التاريخ ال عيل والقريب إ  
وهناك دوو كا إ فقرة مث ارتقإ إىل مصككككككاف األمم الغنية أو أتا حتررت من ق ضككككككة الفقر كحل أدِن، كما 
وأ  ال يككا ككات املتوفرة تككلل علد أ  الفجوة ب  الككلول الغنيككة والفقرة قككل تزايككلت منككل ا رب العككامليككة ال ككا يككة 

 ل الفرد ا العاخ قل ارتف  بنس ة ك رة إو أ  هله وح  يومنا هلا، حيض أ ه علد الرعم من أ  متوسط د
الزيادة خ ت ن مت افئة حيض أ  بعض اللول كا  منوها موج ا بينما كا  هلا النمو ا دول أ رى سكككككككككككككال ا 

إذ  مبجرد أ   سكككككككككككككلم باُهية النمو مما جعل الفجوة ب  د ل الفرد ا اللول الغنية واللول الفقرة تزداد. 
 ر أسكككككككئلة ذات الصكككككككلة علد الفور: ملاذا هناك بللا  عنية وبللا  أ رى فقرة  ملاذا هناك اوقتصكككككككادع، ت 

بللا  حتقق معلوت منو سككككريعة ا ح  تعجز بللا  أ رى عن ذلك  ما هل مصككككادر النمو اوقتصككككادع  
عن ط يعة ا أطروحته "ال حض  Adam Smith (1776)ي لو أ  هله األسكككككككككككئلة هل  فسككككككككككك ا اليت أثارها 

"، ح  بعل An Inquiry Into Nature and Causes of the Wealth of Nationsوأس اب ثروة األمم 
 هله األسئلة وحل لغز النمو اوقتصادع. علدئيت عا  ما يزال اوقتصاديو  يسعو  لإلجابة اأك ر من م

ط يعة العناصكككككككككر ال حض ا  هل من أهم املوضكككككككككوعات اليت يعىن هبا النمو اوقتصكككككككككادعمن امل حظ أ ه 
الرئيسية اليت حتلد بش ل ك ر املعلل اللع من أجله ينمو املستوى العا  إل تاج بلل ما، وبالتايل املساُهة ا 

لللك، من . ف م أسكك اب ثراء األمم وإعطاء تفسككرات مق ولة للتفاوت ا األداء اوقتصككادع فيما ب  اللول
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رة والرئيسكككية للنمو اوقتصكككادع. فاألسككك اب امل اشكككرة تتعلق برتاكم املفيل أ    لأ بالتمييز ب  األسككك اب امل اشككك
عوامل اإل تاج  رأ  املال، العمل( إىل جا ب املتغرات اليت تؤثر علد إ تاجية هله املل  ت م ل وفورات 

" أ  ر Growth Accountingا جم والتغر الت نولوجل. ا هلا اإلطار، أ تجإ أحباث "حماسككككككككك ة النمو 
 ; Solow, 1957 ; Denison, 1967, 1974, 1985 ;Jorgensen, 1996, 2001 سكككككك يل امل ال:لد ع

Maddison, 1972, 1987,1995 تصككككنيفا مناسكككك ا ملوتلف املصككككادر امل اشككككرة للنمو، كما متيل الن ريات )
 ,Romer, Lucas) ، والنمو اللا لل(Solow–Swan)، النيوك سكككككككي ية (Harrod–Domar) النيوكنزية

Aghion, Howitt, Grossman, Helpman)  إىل النملجة الرياضكككككككككككككية ل اهرة النمو بالرتكيز علد هله
املتغرات امل اشككرة فقط. ل ن رعم ذلك، مبجرد التعرف أك ر علد تاثر تلك احمللدات امل اشككرة للنمو، ي  ر 

تراكم رأ  املال املادع  سككككؤال   ر أك ر عمقا مما سكككك ق: ملاذا بعض ال للا  هل أفضككككل ب  ر من عرها ا
وال شكككككككككككككرع، وإ تكاج أو ت ي األف كار واملعكارف اجلكليكلة  هنكا حنتكاج للووض ا احملكلدات الرئيسكككككككككككككيكة للنمو 

 اوقتصادع. 
مت ل تلك املتغرات اليت متار  تاثرا حامسا علد قلرة ال لل  اوقتصادع املصادر الرئيسية أو اجللرية للنمو

وسككككت مار ا إ تاج املعرفة. وقل تتضككككمن قائمة أهم املتغرات الرئيسككككية املؤثرة علد ا  مي  عوامل اإل تاج وا
النمو  املتفق علي ا من ق ل األدبيات(: اإلطار املؤسكككككككككسكككككككككايت ل قتصكككككككككاد، ال قافة، اجلغرافيا، او فتاح، النمو 

 ر األ رى. الس اِن والقطاع املايل، حجم ا  ومة، وال يئة السياسة واوجتماعية من ب  األمو 
ا ا تيار األفراد لطريقة تن يم جمتمعاهتم هل أسككككا  او ت ف  او ت فتؤكل   رية املؤسككككسككككات أ   

. فعلد سككك يل امل ال، عنلما توجه األسكككواء األفراد حنو امل ن اليت ا اصكككل ا اوزدهار اوقتصكككادع عرب العاخ
علد اوست مار ا رأ  املال املادع والت نولوجيا،  تتميز بإ تاجية مرتفعة ستشج  القوا   واللوائر الشركات

علد اوسكككت مار ا رأ  املال ال شكككرع، وبالتايل سكككيولل اوقتصكككاد  كما مي ن للن ا  التعليمل تشكككجي  األفراد
يلقد ا فتاح  ،كللك  عال وحيقق ازدهارا أكرب مقار ة باملؤسكككككككككسكككككككككات اليت تفشكككككككككل ا ذلك. GDPمسكككككككككتوى 

أهم  باعت اره األُهية ا األدبيات الن رية واللراسكككككككككات التجري ية اوقتصكككككككككاد علد التجارة اللولية اهتماما بال 
وي لو هلا منطقيا بالن ر إىل أ  هناك أسككك ابا  ،احمللدات الرئيسكككية اليت تؤثر علد معلوت النمو اوقتصكككادع

وجي ة ل عتقاد با  اوقتصكككككككككاديات األك ر ا فتاحا تنمو أسكككككككككرع من اوقتصكككككككككاديات األك ر ا غ قا. ا هلا 
توفر الوسائل املادية من سل  رأمسالية او فتاح التجارع يعمل علد  ، يلعل أصحاب هلا الرأع با السياء

ال زمككة لعمليككة التنميككة، وا العمككل علد  شكككككككككككككر املعرفكة من الوسكككككككككككككككائككل   وعرهككا و وت ومعككلات ومواد  ككا
الت نولوجية، و قل األف ار وايربات وامل ارات والقلرات اإلدارية. كما مي ن اعت ارها وسكككككككككككككيلة هامة لتنقل 

ألك ر يواجه اوقتصككككككككاد ا رؤو  األموال ب  ال للا ، وسككككككككياسككككككككة م لد ملقاومة اوحت ار. ع وة علد ذلك،
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ا فتاحا تنافسية أكرب مما حيفز علد رف  اإل تاجية واليت حتفز بلورها النمو اوقتصادع. ا هلا اإلطار، يلعم 
أ صكككككككككككار هلا الرأع حجج م بالعليل من اللراسكككككككككككات التجري ية اليت حلم عموما إىل أ  او فتاح التجارع 

 ; Sachs and Warner , 1995امل ال:  ميار  تاثرا إجيابيا علد النمو اوقتصكككككككككككادع  أ  ر علد سككككككككككك يل

Krueger , 1997 ; Edwards ,1998 ; Frankel and Romer , 1999 ; O’Rourke and 
Williamson ,1999 ; Baldwin , 2000 ; Bhagwati and Srinivasan , 2002 ; Dollar and 

Kraay , 2003,2004 ; Bordo et al. ,2002 ; Bhagwati ,2004.)   
يات النمو اللا لل علد أُهية تلفق األف ار علد ش ل واردات السل  الرأمسالية والوسيطية ا تشلد أدب

يشكككككككر إىل أ   –أحل أهم رواد   ريات النمو اللا لل– Paul Romerفنجل ، حتفيز اوبت ار الت نولوجل
"اللور الرئيسككككككل للتجارة هو أتا تتير لل للا  النامية ا صككككككول علد األف ار اليت توجل ا بقية العاخ". كما 

اللع يؤكل  –ا ائز علد جائزة  وبل ا اوقتصكككاد– Robert Solowيلقد هلا الرأع دعما أيضكككا من ق ل 
معىن علد النمو ا امللى الطويل ليس فيما إذا كا إ علد أ  "الطريقة الوحيلة اليت  عل تاثر التجارة له 

 الصادرات هل اليت تقود النمو، ل ن فيما إذا كا  ال لل علد اتصال م  باقل بللا  العاخ".  
لقل شككك ل العاخ ا   النصكككف ال اِن من القر  املاضكككل بروز اقتصكككاديات  اشكككئة مت نإ من حتقيق ا ط ء 

ن ريات املسكككككتوردة، بل أصككككك ر موضكككككوع ال حض عن تن ر للى العليل من اقتصكككككادع باهر خ يسكككككتنل إىل ال
من أك ر ا اوت  -إحلى النمور اآلسيوية-اعتربت كوريا اجلنوبية ال اح   ا جمال اقتصاد   التنمية، حيض 

وذلك فقر دول العاخ أفقل كا إ من  امل رة لإلعجاب ا جمال النمو اوقتصادع عقب ا رب العاملية ال ا ية
دوور أمري ل ا ذلككك الوقككإ، كمككا  79، حيككض بل  متوسكككككككككككككط د ككل الفرد في ككا حوايل 1960ح  عككا  

منل السككتينات، شكك ل اوقتصككاد صككنفإ كوريا اجلنوبية ضككمن ال للا  ذات الفر  املنوفضككة للتطور. إو أ ه 
ال ورع منوا اقتصككاديا سككريعا ومسككتلاما أدى إىل رف  مسككتوى  صككيب الفرد من الناتج اللا لل ايا  ا قيقل 

او تقال من قائمة ال للا  ذات الل ل املنوفض إىل قائمة ال للا  الصكككككككككككككناعية من وبللك، مت نإ كوريا 
عقود وامل حظ أ ه ا فرتة ما بعل ا رب العاملية   ث ثةتجاوز ذات الل ل املرتف  ا ظرف زمي قصككككككككككر و ي

خيتلف ك را عن  GDP per capitaال ككا يككة، خ ي ن  صكككككككككككككيككب الفرد من النككاتج الككلا لل ايككا  ا كوريككا 
، فقل 1953-1950ما ب   للفرد ا بعض ال للا  الفقرة ا إفريقيا، أما ا رب ال ورية، GDPمسكككككككككتويات 
للرجة أ  العليل من املراق    ور الوضككككك  اوقتصكككككادع بعل أرب  سكككككنوات من اللمار الشكككككامل،زادت من تله

اعتربوا "ا الة ال ورية" قضكككية ميؤو  من ا. ل ن، علد الرعم من هله ال روف الع سكككية، اسكككتطاعإ كوريا 
ف عل مرور أك ر من  صككف  املاضككية، ايمسككةعلد ملار العقود  ل هتما حتقيق تنمية اقتصككادية م رة اجلنوبية 

دوور أمري ل منل  27000ضكككككككككعفا وإىل أزيل من  26بنحو  GDPقر  من الزمن، ارتف   صكككككككككيب الفرد من 
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مبسككتوى مماثل ل عض اوقتصككاديات أع  %7حوايل  GDPمن  الفرد السككتينات، ومبتوسككط معلل منو لنصككيب
  األوربية ذات الل ل املرتف .

املاضككككية ايمسككككة يوصككككف أداء النمو اوقتصككككادع ا اجلزائر علد ملار العقود علد ع س كوريا اجلنوبية، 
مبوارد ط يعية وفرة ومبوارد هي لية واقتصككككككادية هامة، إو أتا  اجلزائر الرعم من متت  فعلد أ ه أداء "متواضكككككك ".

شككك له  ما ،األدلة علد هلا ومن أبل  خ ت ن  اجحة ا سكككعي ا حنو رف  مسكككتويات النمو بشككك ل مسكككتلا ،
ه وط حاد ا أسكككككعار  واليت ت ع ا ،1985-1974عطإ الفرتة اليت فرتة ر اء  فطية اوقتصكككككاد اجلزائرع من 

كشككككف هشككككاشككككة بنية اوقتصككككاد اجلزائرع. م اشككككرة بعل هله السككككنة بلأت 1986النفط منتصككككف ال ما ينات 
هبلف معاجلة األوضككككككاع  ، وتراجعإ اوسككككككت مارات كنتيجة للركود اوقتصككككككادع.اورتفاعمعلوت ال طالة ا 

د اجلزائرع لرب امج الت يف ا ي لل، بلءا ،  ض  اوقتصا1986املستجلة علد اوقتصاد اجلزائرع بعل أزمة 
وق ول إعادة جلولة ديوتا ايارجية   ادع باريس  (FMI)، واتفاء صككككككككككنلوء النقل اللويل 1994من أبريل 

ا  ومة سككككككككلسككككككككلة من اإلجراءات  ف لأت .(Benyacoub, 1997, p.77) تارخي اولنل ( للمرة األوىل ا 
اليت تصككب ا إطار اإلصكك ح اوقتصككادع واو تقال من منط اقتصككادع آل ر، وكا  ا لف األول هو إعادة 
هي لة اوقتصاد الوطي للت يف م  ال روف اوقتصادية اللولية اليت فرضت ا العوملة، والت  يإ النقلع واملايل 

فوعات، والضككككككككغط علد اإل فاء ا  ومل للحل من عجز املواز ة هبلف تقليم التضككككككككوم وعجز ميزا  املل
العكككامكككة للكككلولكككة، وتقليم اوسكككككككككككككت مكككارات العكككامكككة، إىل جكككا كككب التحرير التكككلرجيل للتجكككارة ايكككارجيكككة، فكككك 

، حققإ اجلزائر بفضكككككل 2001بعل سكككككنة  .اوحت ارات، حترير سكككككعر الصكككككرف، وإلغاء الرقابة علد األسكككككعار
حتسككككككككنا ملحوظا ا مسككككككككتويات النمو اوقتصككككككككادع، وبالرعم من األداء اوقتصككككككككادع الطفرة النفطية األ رة 

امللحوظ فإ  الت عية املفرطة للنفط وضعإ اجلزائر ا موق  تواجه فيه حتليات اقتصادية ك رة وستلامة النمو 
من إمجايل احملقق. فالريوع النفطية بقيإ تشكك ل املصككلر األسككاسككل لتمويل املواز ة، ف ل تشكك ل  سكك ة هامة 

اإلرادات للسككنة املالية. وصككادرات النفط مت ل تقري ا كل إمجايل الصككادرات السككلعية. ومنه فقل فشككلإ اجلزائر 
 ا كسر ا لقة املفرعة ا اعتمادها ال  ر علد إيرادات هله املوارد الط يعية.

سككككككككككككري  والعلالة ا توزي  تعل التجربة ال ورية  ربة فريلة من  وع ا أين اسككككككككككككتطاعإ اللمج ب  النمو ال
الل ل، باإلضككافة إىل حلوث ا تعاش ملحوظ ا خمتلف مؤشككرات الرفاهية اوجتماعية كا فاض مسككتويات 

األمر اللع جيعل هلا اوقتصككككككككاد الفقر، ارتفاع معلوت العمر املتوق ، ا فاض مسكككككككككتويات األمية وال طالة. 
راء حتقيق النمو اوقتصككككككككككادع امللهل، وحبض كيفية منوذجا مناسكككككككككك ا وسككككككككككتو   أهم العوامل اليت كا إ و 

، و سككككيما وأ  -اجلزائر منوذجا- اوسككككتفادة من ا وتط يق ا ا واق  اوقتصككككاديات النامية املتطلعة  له الغاية
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هله العملية م مة مرجعية ال حض تعود إىل  ربة دولة  امية، مما جيعل النتائج أقرب إىل الق ول والتط يق. 
جلا لسككككككك   : أوو، من املم ن اسكككككككتنادا علد حتليل حملدات النمو التن ؤ فيما إذا كا إ أمناط النمو ا الية 

؛ فإذا كا  تراكم رأ  املال املادع عن طريق Sustainabilityة وقتصاد كوريا تتميز باوستمرارية واوستلام
 ه من املرجر أ  تت اطا معلوت النمو اوقتصككككككككككككككادع ا إاود ار هو املسكككككككككككككؤول عن ذلك النمو ا ائل، ف

املسككككتق ل. أما إذا كا  النمو اوقتصككككادع مرت طا باوبت ار الت نولوجل، فإ ه من املتوق  أ  ي و  ذلك ال لل 
مي ن للتحليل املفصككككككككككككل لتجربة منو  ثا يا، علد ا فاظ علد منوه السككككككككككككري    ل العقود القليلة املق لة.قادرا 

قل  دروسككا قيمة لل للا  النامية األ رى فيما يتعلق بتلابر وإجراءات السككياسككة احملفزة ياوقتصككاد ال ورع أ  
 للنمو اوقتصادع.

    اإلشكالية
ي لو أ  ا تيار اقتصككككاد كوريا اجلنوبية كلراسككككة حالة ملقار ته باوقتصككككاد اجلزائرع منطقل إىل أبعل ا لود 
ويت ء  م  الطرح السكككابق. ففل اآلو ة األ رة، شككك لإ معلوت النمو اوقتصكككادع املرتفعة للغاية ا كوريا 

الفريلة من - ، وكيف و ت ر هله التجربة اوقتصكككككككككادياجلنوبية تاثرا ك را وعميقا علد مناقشكككككككككات املن رين 
 اجحا بشككككككك ل ملحوظ واسكككككككتطاع التحول من إحلى  هاوهتما  وهو ال لل اللع أصككككككك ر اقتصكككككككاد - وع ا

ت نولوجيا إىل إحلى عمالقة اوقتصكككاد العاملل   ل فرتة و تتجاوز ث ثة  ةتولفاملال للا  الفقرة ا العاخ و 
من حتقيق تقل  ك ر للحاء بركب  صككككككيب الفرد من  كوريا اجلنوبية  مت نإ ،كوكنتيجة لللعقود من الزمن. 

الل ل لل للا  الغنية  سككك يا وأصككك حإ أحل احملركات الرئيسكككية للنمو اوقتصكككادع ا العاخ ا الوقإ الراهن. 
عا إ التجارب التنموية ا اجلزائر من مشككككككككككاكل ك رة ا ع سككككككككككإ علد النتائج اوجيابية  له  ،علد الع س

ا هلا اجلا ب، من الضكككككككرورع حتليل خمتلف القوى  خ حتقق األهلاف املرسكككككككومة  ا.يت الالتجارب التنموية 
  احملركة للنمو اوقتصادع املرتف  واملستلا  ا كوريا اجلنوبية.

ا ط قا اجلزائر تاسيسا علد ما س ق، فإ  هله اللراسة حتاول ال حض ا عوامل او ط ء اوقتصادع ا 
اجلنوبية، حيض تنطلق من ف رة أ  النمو اوقتصكككككككككككككادع يتحقق باجتماع جمموعة من العوامل من  ربة كوريا 

امل اشكككككككككرة وعر امل اشكككككككككرة، وليس مرحلة ط يعية ا سكككككككككياء  طل للتنمية. كما تعترب هله اللراسكككككككككة أ  النمو 
لى لضكككككككما  اوقتصكككككككادع و مي ن أ  يشككككككك ل هلفا تائيا ا حل ذاته، بل حيتاج إىل اسكككككككرتاتيجية طويلة امل

 استمراره.
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 وعليه، جاءت هله اللراسة لتطرح اإلش الية التالية: 
اليت م نإ كوريا اجلنوبية من حتقيق منو اقتصادع سري  ومستلا    ل  صف قر  من  العواملما هل أهم 

    ربهتا اوستفادة منللجزائر  الزمن، وكيف مي ن
واليت سككككككككنحاول اإلجابة علي ا من  ،اإلشكككككككك اليات الفرعية جمموعة منومي ن تفري  هله اإلشكككككككك الية إىل 

   ل حمتويات هلا ال حض:
 ماهل أهم املصادر امل اشرة والرئيسية للنمو اوقتصادع حسب األدبيات الن رية والتجري ية   -

 ملاضية ا العقود ايمسة  ل واوقتصاد اجلزائرع ما هل امل مر الرئيسية اليت متيز اوقتصاد ال ورع  -

 قتصككككككادع ل ورياما هل أهم العوامل اليت سككككككاُهإ ا التحول ا ي لل السككككككري  ورف  معلوت النمو او -
  اجلنوبية

إىل أع ملى مي ن أ  تسكاهم حملدات النمو اوقتصكادع املسكتولصكة من  ربة كوريا اجلنوبية ا حتقيق  -
 النمو اوقتصادع باجلزائر 

 الفرضيات 
ل ل جنيب علد اإلشكككك الية الرئيسككككية واإلشكككك اليات الفرعية و تعمق ا دراسككككت ا و ضكككك  من جا لل حض، 

 جمموعة من الفرضيات اليت  راها تساهم ا بلورة وحتليل معاخ املوضوع واملتم لة فيما يلل:فإ نا  قرتح 
اوقتصكككككككككاد ال لل، اوسكككككككككت مار ا  ، اسكككككككككتقرارالعليل من العوامل  تراكم رأ  املال املادع تفسكككككككككر -

التعليم،  وعية مؤسككككككسككككككاتية أفضككككككل، سككككككيادة القا و ...( التفاوت ا اصككككككل ا األداء اوقتصككككككادع فيما ب  
 ال للا .

إىل  باإلضكافة مصكادر الل ل ا اوقتصكادا تنوي  و  سكري  هي لل تحولبتميز اوقتصكاد ال ورع ي -
  .ترقية الت نولوجيا

من دو  حصككككككككككككول تغير  وعل ا  ليات  قطاع احملروقاتاوقتصككككككككككككاد اجلزائرع يعتمل علد و يزال  -
 .النمو اوقتصادع

 كوريا اجلنوبية.ا  لنمو اوقتصادع املصلر الرئيسل لتراكم رأ  املال املادع  يش ل -

، م  مراعاة عاجلزائر  قتصككككككككككككككاداوتشككككككككككككك ل عوامل ا ط ء اقتصككككككككككككككاد كوريا اجلنوبية عوامل و ط ء  -
 واإلقليمية احمليطة به.اجلزائرع وال روف السياسية واوقتصادية  الوض  صوصية 
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 الدراسات السابقة
لقل ز رت األدبيات اوقتصادية التجري ية ب م هائل من اللراسات اليت اهتمإ بتحليل املصادر امل اشرة    

 وعر امل اشرة للنمو اوقتصادع وسنشر إىل أهم األحباث التجري ية اليت تناولإ هلا املوضوع:
 Economic Growth in a Cross Section of " بعنوا  Robert J.barro (1991) دراسككككككككة -

Countries " ، دولة100تقو  بال حض ا حملدات النمو اوقتصكككككككككككادع عن طريق حتليل اوحنلارات  وايل 
هبلف معرفة خمتلف احمللدات املشككككرتكة اللافعة إىل النمو اوقتصككككادع ب  اللول املوتارة، وأوضككككر أ  هناك 

مستوى التعليم  :ل النمو اوقتصادع ا األجل الطويل م لالعليل من املتغرات ذات األثر املعنوع علد معل
 و س ة اوست مار.

 Natural Resource Abundance and" بعنوا  Sachs & Warner  (1995) دراسكككككككككككككككككككة -

Economic growth” ، او فتاح التجارع كمحلد رئيسكككككككككل للنمو تسكككككككككتول  تج حماسككككككككك ة النمو إلظ ار
اوقتصككادع. ويتم حسككاب مؤشككر او فتاح حسككب اللراسككة باسككتولا  املعلومات املتعلقة مبتوسككط مسككتويات 
ا واجز اجلمركية وعر اجلمركية، أقسككاط السككوء السككوداء واحت ار اللولة للصككادرات الرئيسككية...إ . وتشككر 

أسككككرع من  %3 إىل 2 تنمو اوقتصككككاديات "املنفتحة" مبعلل يرتاوح ما ب   تائج اوحنلار إىل أ ه ا املتوسككككط
  اوقتصاديات "املنغلقة".

، اليت "Capital Goods Imports and Long – run Growth" بعنوا  Lee (1995)دراسكككككككة  -
تقو  بتحليل دور السكككل  الرأمسالية املسكككتوردة ا النمو اوقتصكككادع باسكككتولا  بيا ات املقط  العرضكككل   ل 

أ   سككك ة السكككل  الرأمسالية املسكككتوردة إىل احمللية ا تركي ة  إىلاللراسكككة  توصكككلإ، 1985-1960الفرتة ما ب  
لفرد من الل ل عرب ال للا ، وعلد وجه ايصو  ا اوست مار متار  تاثرا معنويا إجيابيا علد منو  صيب ا

ال للا  النامية. لتولم اللراسككككككككككككككة إىل أ  م و ات اوسكككككككككككككت مار إىل جا ب حجم تراكم رأ  املال تعترب 
 احمللدات الرئيسية للنمو اوقتصادع.

أ   شكككككرت ،"International R&D spillovers"  بعنوا  Coe & Helpman  (1995) دراسكككككة  -
الفجوة ب  ال للا  الغنية والفقرة  ا ة عن وجود إ ت فات ا معلل التقل  الت نولوجل فيما ب  ال للا  
كمككا قككل  ال ككاح ككا  أدلككة علد أ  اللحككاء بككالركككب الت نولوجل أو األثر اإل تشكككككككككككككككارع أل شكككككككككككككطككة ال حككض 

  تعمل علد تقليم حجم هله الفجوة. Spillovers 𝑅&𝐷والتطوير

 ,Determinants of South Korean Economic growth" بعنوا Piazolo (1995) دراسة -

 1990-1955باسككتولا  منوذج الت امل املشككرتك وتصككحير ايطا   ل الفرتة الزمنية  قا  ،"1955-1990
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لتحليل املتغرات التفسكككككرية لنمو كوريا اجلنوبية. وجل أ  منو كوريا اجلنوبية و مي ن تفسكككككره فقط برأ  املال 
أيضكككا العوامل  ال شكككرع، ول ن اوسكككت مار والصكككادرات كا إ أيضكككا من املسكككاُه  ال ارزين. وم  ذلك، حلد

  علد النمو اوقتصادع ا كوريا اجلنوبية، ومشل ذلك التضوم واوست  ك ا  ومل.اليت كا   ا تاثر سليب

 I Just Ran Two Million " بككككككككعككككككككنككككككككوا Xavier X-Sala-I-Martin (1997)دراسكككككككككككككككككككككة  -

Regressions "،  اعتملت اللراسكككككككككككككة أسكككككككككككككلوب اوحنلارات من أجل اكتشكككككككككككككاف اآلثار املعنوية ملوتلف
اوقتصكككككككادع، وحلد ال احض ا دراسكككككككته العليل من املتغرات ذات التاثر الن رع علد املتغرات علد النمو 
ومن ضككككككمن هله العوامل املتغرات السككككككياسككككككية م ل جودة ا  ومة، وملى قوة العوامل  النمو اوقتصككككككادع،

ىل درجة وملى اعتماد اللولة علد املواد ايا  ا عملية التصككككككككككلير، باإلضككككككككككافة إ املتعلقة بنمو اوسككككككككككت مار،
 .نسيب ا متغرات اوقتصاد ال للال  ات الاو فتاح اوقتصادع لللولة، واملستوى التعليمل، وملى توفر 

 Determinants of economic growth in " بعنوا  Robert J.barro (2003) دراسكككككككككككككككة -

panel of countries "،  سنوات  10 دولة لفرتة 87اليت تقو   بتحليل أهم حملدات النمو اوقتصادع ل
بككاسكككككككككككككتوككلا  بيككا ككات املقط  ،حيككض ربطككإ هككله الككلراسكككككككككككككككة معككلل النمو ا قيقل الفردع مبجموعت  من 

ا ية املتغرات، أو ا املتغرات األسككاسككية لللولة  رأ  املال املادع وال شككرع، التعليم، الصككحة( أما اجملموعة ال 
توصلإ اللراسة إىل  تائج  . او فاء ا  ومل، اوست مار، او فتاح اوقتصادع، اللميقراطية، منو الس ا (

 تتوافق م  الن رية النيوك سي ية إذ أ  ارتفاع رأ  املال ال شرع من شا ه أ  يؤدع إىل منو اقتصادع أعلد.

 Sources of Economic growth in South" بعنوا  Harvie & Pahlavani (2006) دراسة -

Korea: An application of the ARDL analysis in the presence of structural breaks, 

ملعرفة احمللدات األسككككاسككككية لنمو اوقتصكككاد  2005-1980 للفرتة ARDL باسككككتعمال منوذج ،".1980-2005
جيايب علد النمو اوقتصادع: رأ  املال ال شرع، إأ ه من ب  املتغرات اليت  ا أثر  ت اللراسةوجل .ال ورع

أ  الواردات  ا أثر  ترأ  املال املادع، او فتاح التجارع  الصككادرات( واإلبلاع الت نولوجل، ا ح  وجل
 سليب علد معلل النمو اوقتصادع.

 Determinants of economic growth: a" بعنوا   Moral-Benito, E. (2009) دراسككككككككة -

Bayesian panel data approach" توصلإ ا ، اعتملت علد دراسة قياسية باستعمال مناذج املقط  و
 تائج ا إىل أ   اوقتصككككككككاد املفتوح، ال يئة املؤسككككككككسككككككككاتية، العوامل اللميغرافية واجلغرافية  تؤثر بقوة علد النمو 

 اوقتصادع.
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                  حمككككلدات النمو اوقتصكككككككككككككككككادع ا مصكككككككككككككر" بعنوا   (2012)ب جنككككا علل ع ككككلالوهككككادراسكككككككككككككككككة  -

أهم العوامل اليت تؤثر هل عنصككر العمل، رأ  املال املادع وال شككرع توصككلإ اللراسككة أ   ،"2009- 1970
 باإلضافة إىل كل من املستوى الت نولوجل ووفرة املوارد الط يعية.، ا النمو بصفة مستمرة

 – Capital Goods Imports and Long" بعنوا  Herrerias and Orts (2013) دراسككككككككككككة -

run Growth: Is Chinese Experience Relevant to Developing Countries ?"،  اليت تقو 
بتحليل اللور اللع لع ته الواردات ا النمو اوقتصككككككككككككككادع علد امللى الطويل، م  الرتكيز علد اوقتصكككككككككككككاد 

لت شككف اللراسككة أ  تركي ة اوسككت مار إىل جا ب  .2007-1965 حالة   ل الفرتة ما ب الصككيي كلراسككة 
 تراكم رأ  املال  املادع وال شرع( م لإ احمللدات الرئيسية ملعلل النمو الصيي علد امللى الطويل. 

  The Impact of Human Capital on " بعنوا   Pelinescu Elena (2015)  دراسككككككككككككككككككككة -

Economic Growth "،  توصككلإ  اللراسككة إىل أ  من أهم العوامل اليت تؤثر وبصككفة مسككتلامة علد النمو
لع قة املوج ة ب  باإلضكككككككافة لاوقتصكككككككادع هو رأ  املال ال شكككككككرع باعت اره احملرك الرئيسكككككككل ا املؤسكككككككسكككككككة، 

 والنمو اوقتصادع. )واوبت ار اوبلاع ،او فاء علد التعليم(اوست مار ا رأ  املال ال شرع 
 Growth Without Development in West" بعنوا  Ekpo Akpan H.   (2016)دراسككككككة  -

Africa: Is It a Paradox?" توصككككككلإ اللراسككككككة أ  اوسككككككت مار العا  واللميقراطية من احمللدات اليت تؤثر ،
  جيابية علد النمو اوقتصادع.إبصفة 

 Growth " بعنوا  Ndiaye, Mohamed Ben Omar, and R. Korsu (2016)  دراسكككككككككككككككة -

Accounting in ECOWAS Countries: A Panel Unit Root and Cointegration 

Approach " ، تطرقإ اللراسككة إىل العوامل املؤثرة علد النمو اوقتصككادع ا جمموعة من دول افريقيا، فمن
ا النمو  ورأ  املال العمل عتوصككككككلوا إىل اللور اوجيايب اللع يلع ه عنصككككككر   ل  تائج اللراسككككككة القياسككككككية 

لي ا هل الرتكيز علد تطوير إا كل ال للا  علا كوديفوار و يجريا، ومن أهم التوصيات املتوصل  صادعاوقت
 م ارات رأ  املال ال شرع باإلضافة إىل اوست مار ا  ا ياكل الطاقوية ألُهيت ا ا النمو اوقتصادع.

 أهداف الدراسة

أ  أع حبض علمل يسكككككعد لتحقيق أهلاف معينة سكككككواء ا اجلا ب الن رع أو التط يقل، وفيما  و شكككككك
خيم هله اللراسكككككككككككة حول حملدات النمو اوقتصكككككككككككادع ف ل هتلف لتحقيق جمموعة من األهلاف لعل من 

 أُه ا:
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م حبض جوا ب القوة والضكككعف ا  ربة كوريا التنموية بغرض اسكككتو   العوامل ذات األثر ا اسككك  -
 ؛ا حتقيق ا ط ق ا اوقتصادع

أُهية عوامل النمو اوقتصككككككادع املسككككككتولصككككككة من التجربة ال ورية  احبض   رة الف ر اوقتصككككككادع  -
   ؛وملى فعالية دورها ا جمال التنمية اوقتصادية

 ؛اللرو  املستفادة واملستولصة من التجربة التنموية اوقتصادية ا كوريا اجلنوبية بيا   -

يضككاح اآلليات اليت مي ن اوسككتناد إلي ا ا تنمية اوقتصككاد اجلزائرع من واق  اوسككتفادة من التجربة إ -
  ؛اوقتصادية التنموية ا كوريا اجلنوبية

  .حول حملدات النمو اوقتصادع ا اجلزائرمأل الفجوة املوجودة ا األدبيات التجري ية  -

 أسباب اختيار الموضوع
 إ  اللواف  واألس اب اليت أدت بنا إىل معاجلة هلا املوضوع دو  عره جنمل ا فيما يلل: 

 ؛ا لراج موضوع ال حض ا إطار املواضي  املتجلدة واليت تلور حو ا  قاشات مستفيضة باستمرار -

،  اصة اللع يلور وامليل الشوصل ا معاجلة ودراسة مواضي  ذات اوهتما  اللويلالرع ة اللاتية  -
حمورها حول ف م أسككككككك اب الت اعل ا مسكككككككتويات املعيشكككككككة ا بللا  العاخ كاحل األسكككككككئلة ال ربى ا العلو  

 ق عإاوجتمككاعيككة، إىل جككا ككب حمككاولككة ا صكككككككككككككول علد األجوبككة املقنعككة لل يفيككة اليت حتقق في ككا جمتمعككات "
 اقتصادع" علد عرار كوريا اجلنوبية؛    

اللراسككككككككات التحليلية والقياسككككككككية، اليت تناولإ  قلةالرع ة ا تشككككككككجي  هلا النوع من ال حوث  تيجة  -
بعمق مصكككادر النمو اوقتصكككادع السكككري   صكككوصكككا ا حالة كوريا اجلنوبية، وهبلا ال حض مي ن إتاحة مقاربة 

 ؛ملى صحت ا وجناعت ا   رية مي ن ل اح     رين ا ت ار

 تعلد أبعاد املوضوع وتشع ه مما جيعل املوضوع شيقا لل حض واإلثراء.  -

 المنهج العلمي المتبع، فترة الدراسة ومصادر البيانات
املقرتحة ولإلجابة علد اإلشككك الية املطروحة سكككنعمل إىل اسكككتولا  املن ج الن رع  اتللتحقق من الفرضكككي

: حيض قمنا بالتطرء ملوتلف األدبيات ذات الصلة مبوضوع الرياضل باإلضافة إىل املن ج الوصفل والتحليلل
والنمو  حملدات النمو اوقتصككككككككككادع من ج ة وحماولة منلجة الع قة ب  املصككككككككككادر امل اشككككككككككرة وعر امل اشككككككككككرة

اوقتصككككادع رياضككككيا من ج ة أ رى، كما م اسككككتولا  املن ج الوصككككفل لتقلمي بعض ا قائق املتعلقة بتاريخ 
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ومقار ته للجزائر النمو اوقتصكككادع  مسكككارودراسكككة النمو العاملل.  ا ح  يسكككتول  املن ج التحليلل لتحليل 
ملن ج املقار  عنل حبض تشككابه وا ت ف عوامل ، كما اعتمل ا علد ال وريا اجلنوبيةمبسككار النمو اوقتصككادع 

أما ا اجلا ب التط يقل، م إت اع التحليل   .النمو املسككتولصككة ب  اقتصككاد كوريا اجلنوبية واوقتصككاد اجلزائرع
تفحم أهم املصكككككككادر امل اشكككككككرة ل (Growth Accounting)القياسكككككككل باسكككككككتولا  من جية حماسككككككك ة النمو 

وباسكككككككككككككتولا  من ج اوحنلار اللايت لإلبطاء املوزع املسكككككككككككككؤولة عن أداء النمو اوقتصكككككككككككككادع ا ك  ال للين. 
(ARDL)   لنمو اوقتصككككادع ا كوريا اجلنوبية واجلزائر لكاسككككلوب قياسككككل للتعرف علد احمللدات األسككككاسككككية

  .2016-1970  ل الفرتة ما ب  

مصككككككككككككادر ال يا ات ف ل عموما ع ارة عن جمموعة من املراج  من ال تب واألحباث وتقارير املن مات أما 
العاملية املوتلفة واملتوصكككصكككة والتقارير اللولية وا  ومية، باإلضكككافة إىل بعض اللراسكككات األكادميية والعلمية 

 واليت أجريإ ألعراض خمتلفة.  

 خطة وتبويب العمل
الفرضيات  صحة   جبوا ب هلا ال حض وحتليل اإلش الية املطروحة وحماولة ا ت ارح   تم ن من اإلملا 

 فصول و امتة: أرب امللكورة سابقا، اعتملت اللراسة علد التحليل املن جل التايل اللع يتضمن مقلمة و 
يت  تطرء ا الفصكككككل األول إىل دراسكككككة بعض النماذج واملسكككككائل الرئيسكككككية ا أدبيات النمو اوقتصكككككادع ال

بإبراز علد من الوقائ   ا قائق( املوتلفة ، حيض قمنا أوو ت ي  املصكككادر امل اشكككرة احملتملة للنمو اوقتصكككادع
للنمو اوقتصادع احملتملة ، مث ركز ا بعل ذلك علد األس اب أو املصادر امل اشرة واملرت طة بتاريخ النمو العاملل

باإلضافة إىل التعريف باهم املعاخ ل عض ية حماس ة النمو. وكيفية قيا  خمتلف هله املصادر باستولا  من ج
 املش ورة.النمو اوقتصادع مناذج 

اسككككككتعراض اللراسككككككات الن رية والتجري ية اليت ت حض ا احمللدات الرئيسككككككية للنمو ويتم ا الفصككككككل ال اِن 
اوقتصكككادع، حيض يتم تقلمي عرض شكككامل ملوتلف احمللدات الرئيسكككية اليت تتضكككمن: املؤسكككسكككات، ال قافة، 

 اجلغرافيا، او فتاح علد التجارة. 
 ايمسككككة ا اجلنوبية واجلزائر   لأما الفصكككككل ال الض خيصكككككم للتعرف علد أداء النمو اوقتصكككككادع ل وري

علد كوريا اجلنوبية واجلزائر   لأ أوو باسكككتعراض أهم امل مر اليت ميزت األداء اوقتصكككادع ا   عقود املاضكككية.
املاضككككككية، كما  سككككككتعرض أهم ايطوات اليت ات عت ا كوريا اجلنوبية ا مسككككككرهتا التنموية  ايمسككككككةملار العقود 

املميز ل وريا اجلنوبية  صككككككوصككككككا ا السككككككنوات األ رة. بعل  واو ع اسككككككات املرتت ة علد األداء اوقتصككككككادع
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وعية اليت ميزت ذلك، يتم تفحم أهم مصادر النمو اوقتصادع السري  اليت من املم ن أ  تفسر الطفرة الن
يتم تسكككككليط الضكككككوء علد أهم احمللدات اجلنوبية ومقار ت ا باجلزائر. بعل ذلك  اللينامي ية اوقتصكككككادية ل وريا

م  وصككف  اوقتصككادية ألداء كوريا امللهل ا جمال النمو اوقتصككادع مقار ة باجلزائر باسككتولا  تقنية قياسككية
لنتائج. ا األ ر، يتم اسكككتو   اوسكككتنتاجات وبعض اآلثار ال يا ات واملسكككائل املن جية فضككك  عن إبراز ا

 املرتت ة علد السياسات.
ال يفية اليت تتحقق في ا عملية اللحاء السككككري  بالركب اوقتصككككادع. ا ح  يسككككتعرض الفصككككل األ ر 

حتقيق  حيض يتم التعرف علد اإلطار الن رع اليت تت ناه هله اللراسكككككككككككة حملاولة تفسكككككككككككر كيفية حتقيق أو عل 
لحاء بركب اقتصكككادع  اجر. بعل ذلك يتم التعرف علد أهم امل مر الرئيسكككية وسكككرتاتيجيات التنمية اليت ال

اعتملهتا كوريا ا مسعاها للحاء بالركب م  إجراء العليل من املقار ات بلولة املعاير اللولية م  اوقتصاد 
 واستو   اللرو  من التجربة ال ورية.اجلزائرع. ا األ ر، يتم تقلمي امل ح ات ايتامية 

أ را، وأثناء بلورة هله العناصر سوف  سعد إىل اإلجابة عن كل هله التساؤوت املطروحة، ل ل  صل 
 ا األ ر إىل اوستنتاجات والنتائج املرجوة من   ل هله اللراسة. 
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 الفصل األول 
       النمو االقتصادي ونظريات حول حقائق

  
 مقدمة  .1.1

اهتم اوقتصككاديو  منل فرتة طويلة بال حض عن ا قائق األسككاسككية واإلجابة عن األسككئلة الرئيسككية املتعلقة 
مبصادر النمو اوقتصادع وأس اب او ت ف ا الل ل، ال روة واألداء اوقتصادع ملوتلف ال للا . ا هلا 

ين الواسككككك  ا معلوت منو الناتج ب  ال للا  الغنية والفقرة حقيقة اقتصكككككادية مؤكل من ا الصكككككلد، يعترب الت ا
من ق ل اللراسكككككككككككات األكادميية والتقارير ا  ومية واللولية: فقل ات عإ ال للا  اليت متلك مسكككككككككككتويات مماثلة 

فيما يسكككككككككككككمد ب "فخ ملتوسكككككككككككككط د ل الفرد أمناطا مت اينة للغاية ا وقإ وحق، أين وقعإ بعض ال للا  
التولف" أو الركود علد امللى الطويل ا ح  اسكككككككككككككتطاعإ بللا  أ رى ا فاظ علد معلوت منو مرتفعة 

 وبوترة مستلامة.
هنا  لمر وجود تناقض شكككككككاسككككككك  ا  ارب ال للا  النامية ا فرتة ما بعل ا رب  صكككككككوصكككككككا ب   سكككككككيا 

، كا  متوسكككككككككط د ل الفرد ا قيقل ا ال للا  اآلسكككككككككيوية واإلفريقية متماث  تقري ا 1960 وإفريقيا. ففل عا 
ل ن بعل ث ث  عاما تضاعف د ل الفرد ا قيقل ا  سيا ث ث مرات، ا ح  ارتف  مبستويات متواضعة 

مقار ة سكككككنويا،  %7.3 حققإ  سكككككيا منوا للناتج ا قيقل مبعلل 1998-1989 الفرتةجلا ا إفريقيا. و  ل 
وعلد ملى العقلين املاضككككككي  حققإ الصكككككك   ا أمري ا ال تينية. %3.1و ا إفريقيا %2.2 مبتوسككككككط قلره

  ينتقل ا أوفقا ل عض التقليرات، هبلا النمو السري  مي ن ألع بلل  سنويا %12 أعلد معلل للنمو حوايل
ظل متوسككككط . علد  قيض ذلك متاما العاخجيل واحل من صككككنف أفقر ال للا  ليصكككك ر من ب  أعىن بللا  

الل ل ا بعض ال للا  الواقعة ا إفريقيا راكلا لسنوات عليلة م   زمي ابوع يشار إلي ا عادة كاسوأ  ارب 
                                 ككك ل الكككفكككرتة %38 الكككنكككمكككو، حكككيكككككككض ا كككفكككض فكككيككك كككككككا  صككككككككككككككككيكككككككب الكككفكككرد مكككن الكككككككل كككككككل بكككنسكككككككككككككككك كككككككة

1991-2011(WDI, 2016). 
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اجلزء األول منه علد  ي لفخيصكككككككم الفصكككككككل األول لتقلمي   رة عامة حول النمو اوقتصكككككككادع، حيض 
إبراز علد من ا قائق حول الفروء ا مسكككتويات املعيشكككة أع التعامل م  أسكككئلة م ل ملاذا حتلف ال للا  ا 

 ركز علد األس اب أو ذا تزداد بللا  عىن ا ح  تفشل أ رى عرب الزمن  اجلزء ال اِن مستويات املعيشة وملا
أما املصكككادر امل اشكككرة للنمو اوقتصكككادع وكيفية قيا  خمتلف هله املصكككادر باسكككتولا  من جية حماسككك ة النمو. 

ا اصككككككككل ب  تلك احمللدات اجلزء ال الض  قو  باسككككككككتعراض أهم مناذج النمو اوقتصككككككككادع املفسككككككككرة للتفاعل 
امل اشككككككرة ومنو الناتج ا اقتصككككككاد ما، واليت مي ن تصككككككنيف ا إىل ث ث فئات رئيسككككككية: منوذج النمو القائم علد 

والنمو  (Romer( والنمو القككككائم علد التغر الت نولوجل  منوذجSolow تراكم رأ  املككككال املككككادع  منوذج
 .(Uzawa-Lucas تراكم رأ  املال ال شرع  منوذجالقائم علد 

 النمو العالمي حقائق حول .2.1
 عيش  قو  ا هلا اجلزء من الفصكككككككككككككل بتحليل بعض ا قائق املرت طة بتاريخ النمو العاملل، فامل حظ أ نا 

مليار شكككككككككوم ا  7 ب  األعنياء والفقراء، حيض يعيش أك ر من عا عاخ مقسكككككككككم علد حنو عر متسكككككككككاو 
معيشكككككية،  لمات صكككككحية، وبنية حتتية أسكككككاسكككككية مت اينة بشككككك ل واسككككك  ومتنوع عرب األرض ا ظل ظروف 

مليو   سكككككككككمة  884 مليو   سكككككككككمة بلو  علاء كاا، 925 ال للا . ا ال للا  النامية م  ، يعيش أك ر من
مليار  سكككمة عر قادرة للوصكككول للصكككرف  2.5 ىل املياه الن يفة الصكككا ة للشكككرب، حوايلإعر قادرة للوصكككول 

طفل حتإ سككككن ايامسككككة ميوتو  يوميا بسكككك ب األمراض اليت تسكككك   ا املياه امللوثة. أما  5000 الصككككحل وقرابة
 مليار يعيشو  ا ال للا  اليت صنفت ا األمم املتحلة 2.1 عاما ما ب  76 العمر املتوق  منل الوودة فيقلر ب

(United Nations, UN) :مليار  سككمة يعيشككو  ا  3.6 عاما ما ب  69 علد أتا ذات أعلد تنمية بشككرية
مليار  سككككككمة يعيشككككككو  ا بللا  ذات تنمية بشككككككرية  1.1 عاما ب  56بللا  ذات تنمية بشككككككرية متوسككككككطة، و

تشككككككر إحصككككككائيات ال نك العاملل أ  ملس سكككككك ا  العاخ اللين يعيشككككككو  ا ال للا  الغنية كما منوفضككككككة.  
  من الل ل العاملل. %60 يستحوذو  علد

وبل من اوسكككككتناد علد جمموعة من  ،لف م التفاوتات ال  رة ا وترة النمو اوقتصكككككادع ملوتلف ال للا 
 ,Jones and Romer, 2009)أدبيات النمو اوقتصككككككككككككادعأثارهتا  اليت (stylised facts) ا قائق اجملردة

pp.224‑225): 

 ؛مستقر عرب الزمن   ل الفرتات الط يعيةمنو  صيب الفرد من الناتج بش ل  [1]

  ؛منو  س ة رأ  املال إىل العمل بش ل مستقر أيضا  [2]
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 ؛ث ات العائل من رأ  املال عرب الزمن  [3]

 ؛ث ات  س ة رأ  املال إىل الناتج عرب الزمن  [4]

 ؛ث ات حصم رأ  املال والعمل من الناتج ال لل ا ا سابات الوطنية  [5]

 ؛لنصيب الفرد من الل ل ب  ال للا وجود تفاوت ك ر   [6]

 ؛الناتج احمللل اإلمجايل للفرد : النمو ا كل من الس ا ،وتسارع النم  [7]

 ؛الت اين ا معلوت النمو ا لي ة  [8]

  ؛(TFP)ارتفاع مستوى الل ل والفروء ال  رة ا اإل تاجية ال لية لعوامل اإل تاج   [9]

  ؛الزيادات ا رأ  املال ال شرع ل ل عامل [10]

 استقرار األجور النس ية لفرتة طويلة. [11]
، ا ح  م ")Kaldor)1961ا قائق اجملردة لككككككككككككككككككك" العناصكككككر السكككككتة األوىل ا هله القائمة تعرف بككككككككككككككككككك

 ;Romer, 1989; Barro, 1991)اوقتصككككادعالعناصككككر املت قية من األدبيات التجري ية للنمو  اسككككتو  

Barro and Sala –i – Martin, 1992, 2003; Jones, 2001).  إىل هله ا قائق، حاول  اسكككككككككككتنادا
 مي ن ا أ  تفسر تطور معلوت النمو علد ملار التاريخ.  اوقتصادعتقلمي   رية شاملة للنمو  اوقتصاديو 

 عدم المساواة في الدخل عبر العالم. 1.2.1

 ركز علد ف م تغرات مسكككككتويات الل ل عرب  ،للراسكككككة او ت فات ا الوضككككك  اوقتصكككككادع ب  ال للا 
 Income per capita العاخ باسكككككتعمال أحل املقاييس ا امة ا هلا اجملال وهو:  صكككككيب الفرد من الل ل

اللع يقيس قيمة كل من السككككككل   Gross Domestic Product, GDP اللع يرت ط بالناتج احمللل اإلمجايل
سكككككككككككككواء بقيمة الناتج املنتجة ا بلل ما أو مبا  GDP . ومي ن قيا وايلمات املنتجة ا بلل ما   ل سكككككككككككككنة

 ا بلل ما. وبالتايل يعرف الفائلة، واألرباح اليت يتم دفع ايعادل الل ل ال لل علد شكككككك ل األجور، الري ، 

GDP .أيضا علد أ ه الناتج أو الل ل الوطي 

 التباين في مستويات الدخل بين البلدان .1.1.2.1

 معربا عنه  2016للعليل من ال للا  ا عا  رمسا بيا يا لنصككككككيب الفرد من الل ل .1.1 يوضككككككر الشكككككك ل
بللا يقل في ا  صككككيب  26، ي حظ من   ل الشكككك ل أ  (2016 لللوور األمري ل لعا  اجلاريةباألسككككعار 

ا ح   .( سكككككككككككككتا االتوعو، إثيوبيا، ماووع، أفغبورو لع،   دوور مبا ا ذلك 1000 الفرد من الل ل عن
 ا نكككل، اليمن،  دوور مبكككا ا ذلكككك 2000 إىل 1000 بلكككلا   ر يرتاوح د كككل فرد في كككا مكككا ب  17توجكككل 
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 فر سكككككا دوور، 56180 الوويات املتحلة تتناقض هله األرقا  بوضكككككوح شكككككليل م  مسكككككتوياهتا او ( ر ال ام

 دوور. 42390 اململ ة املتحلة ،دوور 38950

 2016 نصيب الفرد من الدخل حول العالم عام .1.1 الشكل

 .𝑊𝐷𝐼 باوعتماد علد بيا اتعلاد الطال ة إمن  املصلر:

من سكككككك ا  العاخ فقط  %20 ي حظ من الشكككككك ل أع ه أ  الل ل يوزع بشكككككك ل عر متسككككككاوع، إذ أ 
ثراء بعض ال للا  عن ال قية سيؤدع هلا إىل طمس الفروء املوجودة وبس ب ال للا  األك ر عىن  يعيشو  ا

 دوور(، ي لو أ  او ت فات ب  USA  56180 د ل الفرد ا ب  ال للا  الفقرة ا حل ذاهتا. ف لولة

Yemen  دوور(، 1040 بل ل الفرد Moroco  2493 )مي ن أ   طلق علدو ت لو شككككككككككاسككككككككككعة دوور . 

USA  مي ننا أ   رىعنية وأ رى فقرة ل ن م  ذلك Moroco أك ر ثراء من Yemen  بنفس ضكككككككككككككعف )
، دوور( Malawi  320و Yemen و فس األمر بالنسكككككككككك ة USA فقرة بالنسكككككككككك ة Morocoالقلر اللع فيه 

 .هل ا الواق  أك ر ت اينا وا ت فا من ا متجا سة ي  ر أتا كتلة متجا سة من ال للا  الفقرة لللك ما

 التباين في نصيب العامل من الدخل بين البلدان .2.1.2.1

أينا ور  مقسكككككوما علد علد السككككك ا (GDP  إمجايل الل ل بلراسكككككة مقيا   صكككككيب الفرد من الل لقمنا 
 او ت فات فيه عرب ال للا . ل ن وبل أ   شر أ  جمموع الس ا  يشمل أيضا علد األطفال وك ار السن

Includes 

Burundi, 

Malawi, 

Ethiopia , Togo 

and 

Afghanistan  

Includes Yemen, 

Cameroon and India

Includes Sudan, 

Morocco Egypt , 

Algeria and Tunisia

Includes China, 

Thailand, Iraq 
Includes 

Malaysia, 

Turkey, Greece 

and Portugal
Includes 

Saudi 

Arabia, 

Spain and 

Korea 

Republic

Includes 

France, 

Japan and 

Israel

Includes UAE, 

United 

Kingdom , 

Canada and 

Germany

Includes Switzerland, 

Sweden and USA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 less than 1000 between 1000 and

2000

 between 2000

and 5000

between 5000 and

10000

between 10000

and 20000

 between 20000

and 30000

between 30000

and 40000

between 40000

and 50000

more than 50000



 النمو االقتصادي ونظريات حول حقائق .الفصل األول
 

17 
 

زء ك ر من . يشككككككككككككر هلا إىل احتمال أ  ي و  جوأولئك اللين ويعملو ، واللين و يشككككككككككككاركو  ا اإل تاج
الس ا  املنورط  ا القوى الت اين ا  صيب الفرد من الل ل عرب ال للا  راج  إىل او ت فات ا حصة 

العاملة، لللك فإ  ال ليل الط يعل اللع جين نا هله املشككككككككككككك لة هو الرتكيز فقط علد  صكككككككككككككيب العامل من 
                 ا هكككلا  مقسكككككككككككككومكككا علد عكككلد العمكككال أو القوى العكككاملكككة. GDPوالكككلع يعرف علد أ كككه  GDPالكككل كككل 
                  أ  توزي  ال لككلا  حسكككككككككككككككب  صكككككككككككككيككب العككامككل من الككل ككل يشككككككككككككك ككه . 2.1 لالشككككككككككككك كك ي ككلوا لنككا من اجلككا ككب

                    ل ن ي  ر  ،.1.1إىل حككككل ك ر ذلككككك التوزي  بككككلولككككة  صكككككككككككككيككككب الفرد من الككككل ككككل امل   ا الشككككككككككككك ككككل
أل  ل ل بلل د ل أعلد ل ل  .1.1 او ت ف ا وجود حتول حنو اليم  ا هلا الشكككك ل مقار ة بالشكككك ل

                      يقككككلردوور بينمككككا  2493عككككامككككل، فعلد سككككككككككككك يككككل امل ككككال، بل   صكككككككككككككيككككب الفرد من الككككل ككككل ا املغرب 
                      سكككككككككككككجكككل الرقمكككا   بكككالنسككككككككككككك كككة لل نكككل، دوور. 23288.79 صكككككككككككككيكككب العكككامكككل من الكككل كككل ا املغرب ب 

                                             دوور. عكككككككلكككككككد ضككككككككككككككككككككوء ذلكككككككك، فكككككككإ  جمكككككككمكككككككوع الككككككك كككككككلكككككككلا  16527.57و 1861.49املكككككككقكككككككابككككككك   
دوور  50000دوور بلو من  100000ذات أعلد  صكككككككككككككيب عامل من الل ل حتقق مسكككككككككككككتويات تفوء 

   ..1.1 املسجل ا الش ل

 2016 نصيب العامل من الدخل حول العالم عام. 2.1 الشكل
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 العالقة بين الدخل ومستويات المعيشة .2.2.1

إىل وجود مسككككككككتويات مرتفعة هل جيب أ  تتم بالفوارء املوجودة ا الل ل ب  ال للا   السكككككككك ب يرج  
من الل ل تع س وجود مسكككككككتويات عالية من املعيشكككككككة. فعنل إجراء مقار ة بسكككككككيطة ب  بلل عي متقل  م  

 لنوعية ا ياة ومستوى املعيشة.   ر أقل تقلما فإ نا   حظ وجود ا ت فات
، حيكككض يعرض بعض نوعيكككة ا يكككاة ا ال لكككلا  الفقرة م    رهتكككا الغنيكككةمقكككار كككة ل .1.1 اجلكككلولعرض ي

الوويات املتحلة، فر سكككككا،  بللا  ذات الل ل املرتف  من ا 05  من ال للا  الغنيةمؤشكككككرات الرفاهية جملموعة 
ال للا   أفقربللا  ذات الل ل املنوفض واليت تعترب من  05  وال للا  الفقرةلوكسم ورغ(  أملا يا، سنغافورة،

 .أوعنلا، ال و غو(  باكستا ، عا ا، إثيوبيا، ا العاخ حسب تصنيف ال نك العاملل

 2016 والغنية عام نوعية الحياة في البلدان الفقيرة .1.1 الجدول

 ال للا  الفقرة ال للا  الغنية مؤشرات الرفاهية
 1PPP) 62773.156 3493.978معلو ب  1120 اللوور األمري ل لعا   GDP صيب الفرد من 

 44.18 3.16 مولود( 1000 ل ل  %معلل وفيات الرض  

 2.25 30 شوم( 1000األط اء  ل ل 

 23.29 97.94   س ة لعلد الس ا (  %الوصول إىل مصلر املياه الن يفة 

 19.10 85.98   س ة لعلد الس ا ( % األ رت إ مستولمل

 64.93 98.60 % معلل حمو األمية

 0.97 47.29 شوم( 100اشرتاكات ا اتف ال ابإ  ل ل 

 41 128 شوم( 100 ل ل  ا اتف النقال اشرتاكات

 .𝑾𝑫𝑰 علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإمن  املصلر:

ا من علد األط اء مقار ة بال للا  ضككككككككككعف 15 متتلك حوايلن ر إىل مؤشككككككككككرات الصككككككككككحة ال للا  الغنية بال
، أيضككا   حظ شككوم ا ال للا  الفقرة 1000 شككوم مقابل ط ي   ل ل 1000 ط ي ا ل ل 30 :الفقرة
 1000 أطفال من 4 تجاوزيأو ا السككككككككنة األوىل ا ح  و  طفل ميوتو  عنل الوودة 1000 من ب  44 أ 

مرة مقار ة م   11 ب مما يعي أ  الرضككككككك  ا ال للا  الفقرة هم أك ر عرضكككككككة للموت الغنيةطفل ا ال للا  
ول إىل مصكككادر مياه من جا ب   ر جزء قليل من السككك ا  ا ال للا  الفقرة متاح  م الوصككك ال للا  الغنية.

 
بتحليل ت لفة موحلة لتش يلة معينة من السل  ا كل بلل  PPPبالعم ت احمللية إىل وحلات مشرتكة، ويقو   GDPطريقة لتحويل  PPPمن جية  1

 بالطريقة اليت مي ننا معرفة ما مقلار التش يلة من السل  اليت مي ن شراؤها بلوور واحل ا كل بلل. GDPويعلل 
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التعليم أ  معلوت حمو األمية ا ال للا  الفقرة    يفة هلا ما ي لد حياهتم ال شرية، ا ح  ت   مؤشرات
 .أقل مقار ة بال للا  الغنية

فرد  86 من وج ة   ر أ رى، بالن ر إىل جمموعة مؤشككككككككككرات وسككككككككككائل الراحة جنل ا ال للا  الغنية أ  هناك
 أ  علدكما   شكككككككوم ا ال للا  الفقرة. 100 ل ل 19 مقابل شكككككككوم يسكككككككتولمو  األ رت إ 100ل ل 

أضككعاف مقار ة م    رائ م ا  3 يقلر ب ألفراد اللين يعيشككو  ا ال للا  الغنيةاشككرتاكات ا اتف النقال ل
  ال للا  الفقرة.

 الشكك ل، إذ ي  ر مؤشككرا جيلا لقيا  مسككتوى الرضككا عن ا ياة أو السككعادة GDP يعترب  صككيب الفرد من
ا عينة ك رة من ال للا ، فال للا  والرضككككككا عن ا ياة  GDP جيابية ب   صككككككيب الفرد منإوجود ع قة . 3.1

 . الرضا عن ا ياة تسجل أعلد مستويات منالفردع  GDP ذات املستويات العالية من

، ومت ل كل دائرة بلل ما وحجم تلك اللائرة  قاط 10 يتم قيا  رضككككا ا ياة باسككككتولا  مقيا  م و  من
 .الص  وا نل( االش ل ُه منتصفا  تا ال  ر  تا  اللائر  يع س حجم الس ا  ا ذلك ال لل

 2016 عام والرضا عن الحياة 𝐆𝐃𝐏 العالقة بين نصيب الفرد من .3.1 الشكل

 
Source : WDI- World Happiness Report. (2017)  
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 النمو االقتصادي والتباين في الدخل بين البلدان .3.2.1

أُهية النمو   Dollar and Kraay  (2002)من ا دراسككككككككككةضككككككككككحإ العليل من اللراسككككككككككات التجري ية و ا
الفرد من الل ل و كلا او ت فات  اوقتصكككككككادع كآلية وحيلة قوية لتوليل زيادات طويلة األجل ا  صكككككككيب

ب  ال للا ، و هلا ما أكلته  ارب ال للا   وت النموا مستويات املعيشة النا ة عن او ت فات ا معل
شكككككرء  سكككككيا مقار ة بالتجارب  بللا  وقتصكككككاديات التجارب الناجحة  ا النصكككككف ال اِن من القر  املاضكككككل

  .فريقيا اجلنوبية(إبللا  وقتصاديات  الفاشلة

، ا اجلزء العلوع 2016-1960 ب  للفرد لعينة من ال للا  للفرتة ما GDP تطور .4.1 الشككككككككككككك لي  ر 
تزايل  ا واليابا  للفرد للوويات املتحلة األمري ية واململ ة املتحلة GDP من الشككككككككككككك ل مي ن أ   رى أ 

. ت  ر بالوويات املتحلة األمري يةمقار ة ف ل األ رى منإ مبعلل متزايل إو أ ه أقل مسككككككتقر، أما إسكككككك ا يا 
حيض كا إ فقرة هل األ رى ا ال لاية مقار ة  منو سكككككككككري  اجلنوبية( الصككككككككك ، كوريا  بللا  شكككككككككرء  سكككككككككيا

علد ، التسككككككككككككعينات تايةم   توازي ما عىنإو أتا أصكككككككككككك حإ  لوويات املتحلة األمري ية واململ ة املتحلةبا
، إو أتا واج إ بعل ذلك حالة 1980معلوت منو سكككككككككككككريعة إىل عاية الربازيل حققإ  النقيض من ذلك

 .، وهل تزداد فقرا مما كا إ عليههامعلوت منو فتواجه ا  ماشا متزايلا ا   يجريا أما اقتصادع.ركود 

 2016-1960 ،لعينة من البلدان الدخل الفرديتطور  .4.1 الشكل

 .𝑾𝑫𝑰 علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإاملصلر: من 
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 1820 منل عا لوويات املتحلة ل ات ا اه النمو ثBolt and Van Zanden  (2013) ت  ر دراسكككككككة
. وكنتيجة  لا النمو املسكككككككتمر أصككككككك ر  صكككككككيب الفرد من وهل  ربة فريلة من  وع ا تقري ا ا التاريخ العاملل

ارتف   ،. فعلد سكككككك يل امل الالل ل ومسككككككتوى املعيشككككككة اليو  أعلد ب  ر مما كا  عليه ا السككككككنوات املاضككككككية
دوور  45336 وإىل 1950 دوور عا  13056 إىل 1820 دوور عا  1859  صكككككيب الفرد من الل ل من

وإذا ألقينككا   رة علد بلككلا  أ رى فككإ  هككلا او ت ككا  ا  ،2016 دوور عككا  52194.88إىل 2012 عككا 
  مسار النمو سيوتفل.

 .5.1 املاضكككككية يقو  الشككككك لالسكككككنوات إعطاء صكككككورة عن أمناط وت اين  ارب النمو علد ملى من أجل 

، اليت تغطل مع م سككككككككككككك كا  العكاخ 2016-1960  ل الفرتة بلكلا  175بتقكلمي بيكا كات لعينكة تت و  من 
. ي  ر الشكككك ل علد ال للا  اليت ويصككككف كل بلل علد أسككككا  متوسككككط معلل منو د ل الفرد احملقق سككككنويا

سكككككككككك يل امل ال، سككككككككككجل  اجملموعة، فعلد من األم لة من بللا  تق  ا كل جمموعة جن ا إىل جنب م  العليل
 (5)وبالتايل هل تق  ضكككككمن جمموعة تت و  من  سكككككنويا %6.05 معلل منو تاي  ل   ل هله الفرتة حوايل

 .%6.5و %6بللا  ترتاوح معلوت منوها ما ب  

ي  ر الشككككككككك ل التفاوت الواسككككككككك  ا معلوت النمو اوقتصكككككككككادع عرب ال للا ، ففل أعلد ال يا    حظ 
بين ا: بللا  حققإ معلوت منو عالية أما ا األسكككككككككككككفل توجل بللا  حققإ معلوت ضكككككككككككككعيفة جلا من 

 .  ل هله الفرتة سنويا% 1.5-أوكرا يا مبعلل منو حوايل

 سككككتنتج أ ه بوجود ا ت فات ا متوسككككط معلوت النمو ب  بللين سككككترتجم علد شكككك ل ا ت فات ا 
كا  مسككككككككتوى الل ل ا كوريا اجلنوبية ،  1970املسككككككككتويات النسكككككككك ية للل ل م  مرور الوقإ، م ال ا عا  

دوور علد الرتتيكككب( ل ن علد مكككلى  1015.53دوور، و1815.01قراطيكككة تقري كككا  ومج وريكككة كو غو الكككلمي
 %7.5العقود ا تلفإ معلوت النمو بشكككككككككككك ل ك ر ب  ال للين حيض سككككككككككككجل معلل النمو ا كوريا حنو 

ترجم هككلا  2016حبلول عككا    ،%1.44وسكككككككككككككجلككإ مج وريككة كو غو الككلميقراطيككة معككلل منو بط  قككلر ب 
دوور ا كوريا  25458.88او ت ف ا معلوت النمو إىل فارء ك ر ا مسككككككتويات الل ل ب  ال للين  

علد الرعم من أ  كوريا اجلنوبية كا إ فقرة إو أتا أصككككككككككككك حإ أعىن  دوور ا كو غو(. 387.44اجلنوبية و
 الفرتة.  طوة   ل تاية 68 مبا يقارب من مج ورية كو غو اللميقراطية
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  2016 -1960 ،توزيع معدالت النمو لبلدان مختارة .5.1 الشكل

 .𝑊𝐷𝐼 علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإمن  املصلر:

، ومن أجل إظ ار أمناط النمو علد امللى 2016 إىل عاية عاما فقط 56 فرتة .5.1 تغطل بيا ات الش ل
 ،1820 لعلد من ال للا  لسكككككككنوات GDP بيا ات حول  صكككككككيب الفرد من .2.1 لرج اجللوليالطويل جلا، 

.   حظ من 2010و 1820 متوسكككط معلوت منوها السكككنوع ب  عاملو  2010 ،1970 ،1920 ،1870
، فعلد سككككككك يل امل ال كا   صكككككككيب 1820 ال للا  عا اجللول عل  ت اين مسكككككككتويات الل ل ك را ا خمتلف 

 627 دوور مقابل 1361ا الوويات املتحلة مي ل فقط ضككككعفل ما هو عليه ا امل سككككيك   GDP الفرد من

، اتسكككككككككككككعإ الفجوة ب  هلين ال للين  تيجة او ت فات 2010 دوور ا امل سكككككككككككككيك(، ل ن حبلول عا 
 %1.65 متوسكككككككككط منو يعادل املتحلة ب  ال للين: فقل حققإ الووياتا اصكككككككككلة ا توليل معلوت النمو 

 سنويا فقط. %1.33 ، ا ح  منإ امل سيك مبتوسط معلل يقلر ب2010-1820 سنويا ب  عامل
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 في بلدان مختارة 1820 منذ عام 𝐆𝐃𝐏 نصيب الفرد من .2.1  الجدول

   متوسط النمو 2010 1970 1920 1870 1820 ال للا 
(1820-2010)% 

 1.29 33777 10767 4548 3190 2074 اململ ة املتحلة

 1.65 30491 15030 5552 2445 1361 الوويات املتحلة

 1.56 21477 11410 3227 1876 1135 فر سا

 1.49 16797 6319 2177 1207 1079 إس ا يا

 1.22 6879 3057 963 713 683 الربازيل

 1.33 7716 4320 1823 651 627 امل سيك

 0.98 3372 868 635 533 648 ا نل

 1.18 4027 1616 710 563 430 املغرب

 2.22 21701 2167 610 337 335 كوريا اجلنوبية

 .(74،  . 2018حوا  وزرواط.  املصلر:

بلأت ا نل باقل من  صف  صيب  حيض ي لو أ  الت اين ب  الوويات املتحلة وا نل هو أك ر وضوحا،
أصكككككككك حإ الفجوة تعادل  2010 ، ل ن حبلول عا 1820 الفرد من الل ل املوجود ا الوويات املتحلة عا 

الوويات املتحلة  أتا كا إ أعىن  سكك يا من 1820 .كللك ت  ر اململ ة املتحلة عا تقري ا عشككرة أضككعاف
 ه. هلا التغر ا املراكز كا  سكككك  %25 املتحلة أعىن من ا حبوايلأصكككك حإ الوويات  2010 ل ن حبلول عا 

سككككككككنويا، حققإ اململ ة  %1.65ففل الوقإ اللع منإ فيه الوويات املتحلة مبعلل  ،ت اين معلوت النمو
، هلا او ت ف اللع ي لو صكككغرا ا معلوت النمو علد امللى فقط %1.29 املتحلة معلل منو يقلر ب

 .2016 ويات املتحلة اململ ة املتحلة وأ  تص ر أعىن من ا حبلول عا و كافيا أل  تتجاوز الالطويل كا   
 حيضصككككيب الفرد من الل ل ب  ال للين.  هناك  ثار م اشككككرة مرتت ة لوجود ا ت فات ا معلوت منو 
مبا ا ذلك إسكككككك ا يا، كوريا اجلنوبية، و الصكككككك   رى من اجللول كيف أصكككككك حإ العليل من ال للا  األ رى 

ي  ر كيف منإ تلك ال للا  أسرع من ، ل ن اجللول أيضا 1970 فقرة  س يا مقابل الوويات املتحلة عا 
الفجوة اليت كا إ موجودة سكككككككابقا.  سكككككككنة املاضكككككككية واسكككككككتطاعإ    ا تقليم 40 الوويات املتحلة   ل

واللع يعي  اء تلك ال للا   "Catch up growth يسكككككككككككككمد هلا النمط للنمو ب "منو اللحاء بالركب
ا هلا اإلطار، مت نإ تلك ال للا  من توليل  بركب رواد الت نولوجيا والل ل  الوويات املتحلة( ا العاخ.

وكفاءة  ت نولوجيا املتاحة، الزيادات ال  رة ا معلوت اود ارهلا النمط للنمو بفضكككككككككل اسكككككككككتفادهتا من ال
 وحلات العمل واإل تاج.
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   مصادر النمو االقتصادي .3.1
لنا ت اين معلوت النمو بشككككككككككككك ل ك ر من بلل إىل   ر، حيض  ربزيتت   النمو اوقتصكككككككككككككادع العاملل  إ 

املتحلة اسكككككككككتقرار  سكككككككككيب ا معلل منو الناتج احمللل اإلمجايل شككككككككك لت الوويات املتحلة األمري ية واململ ة 
حيض شكككك لت  ا. 2016-1960 علد الرتتيب   ل الفرتة %2.41و %3.10 مبتوسككككط معلل منو سككككنوع

سككككنويا   ل  %7.5 يقاربحققإ معلل منو  أينبللا  شككككرء  سككككيا م ل كوريا اجلنوبية منوا اقتصككككاديا عاليا 
نمو ا زمي ابوع راكلا سكككككككككككككنوات عليلة حيض العلد  قيض ذلك متاما، ظل معلل  .2016-1960 الفرتة

لتفسر ملاذا تش ل بعض ال للا  منوا اقتصاديا عاليا م  مرور الوقإ وملاذا و  .2016 عا  %0.69 ا فض إىل
تشكككككك ل بعض ال للا  تقاربا علد ع س بللا  أ رى، أع لف م الفروء ا الل ل الفردع أو  صككككككيب الفرد 

ن الل ل ب  ال للا ، حنن حباجة إىل معرفة املصكككككككككادر اليت كا إ وراء هلا التفاوت ا النمو اوقتصكككككككككادع م
ا ط قا من ف م الفروء ا اإل تاجية. للقيا  بللك، حنلد أوو املصكككككككككككككادر الرئيسكككككككككككككية للتغر ا اإل تاجية عرب 

عرفة الت نولوجية وهل األس اب األساسية وراء ال للا  واملتم لة ا: رأ  املال املادع، رأ  املال ال شرع، وامل
 .ا ت ف اإل تاجية ب  اوقتصاديات

  Physical Capitalمال الماديال رأس .1.3.1

ا الف ر اوقتصكككادع كسكككلعة تسكككتعمل إل تاج سكككل  و لمات أ رى، إذ يت و   املادع يعرف رأ  املال
هلا األ ر من  وت و  يزات وم اِن وأراضكككل وعرها من العناصكككر املادية اليت تل ل ا عملية او تاج أع 

من  ما حيوزه اوقتصكككككاد من السكككككل  الرأمسالية، واليت تنشكككككا من ذلك اجلزء اللع يضكككككحل به اجملتم  هو مقلار
 ،  .2006، عريفات حريب ع اسكككككككككككككت  كه اجلارع، واليت تؤثر تاثرا اجيابيا علد معلل النمو اوقتصكككككككككككككاد

271). 

ل ل يتم اسكككككككت ماره، ح  يزيل منو  د اراكينتج الرتاكم الرأمسايل عنلما خيصكككككككم جزء من الل ل ا ايل  
والنكككككاتج ا املسكككككككككككككتق كككككل. كمكككككا يتحكككككلد معكككككلل تراكم رأ  املكككككال بتلكككككك العوامكككككل اليت تؤثر ا  الكككككل كككككل
 :(Agénor and Montiel, 2008, p.617)اوست مار
  Profit expectation توقعات األرباح -

 السياسة ا  ومية ا اه اوست مار. -

بشكككككك ل ك ر م  حجم اود ار، واللع هو  سكككككك ة من د ل اجملتم   يرت طإ  تراكم رأ  املال  -
اللع و ينفق علد اوسكككت  ك، واللع يوجه ليضكككاف إىل ا جم املرتاكم من السكككل  الرأمسالية، 
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-272.  ،  2006، عريفات حريب  فاود ار هنا يصككككككككككككك ر كت لفة للنمو اوقتصككككككككككككككادع

273). 

 :(Mankiw, 2001, p.151)براز أُهية عنصر رأ  املال ا عملية او تاج كالتايلإمي ن 
PMK.او تاجية ا لية لعنصر رأ  املال : 

∆K :.التغر ا خمزو  رأ  املال 
K∆ يؤدع إىل زيادة حجم الناتج باملقلار K∆ وعليه فإ  الزيادة ا خمزو  رأ  املال باملقلار ∗ PMK 

 إذا واكب عملية او تاج تغر ا ك  عاملل او تاج، العمل ورأ  املال، جنل:
∆Y = (PML ∗ ∆L) + (PMK ∗ ∆K)…… (1.1) 

جمموع التغر ا مسكككككاُهة عنصكككككر العمل و مسكككككاُهة عنصكككككر رأ  أع أ  التغر ا حجم الناتج هو ع ارة عن 
 :(Mankiw, 2001, pp.152-153)جنل Y علد (1.1) املال ا الناتج، بقسمة املعادلة السابقة

∆𝑌

𝑌
=

(PML ∗ ∆𝐿)

𝑌
+

(PMK ∗ ∆𝐾)

𝑌
 

∆𝑌

𝑌
=

(PML ∗ ∆𝐿)

𝑌
∗

𝐿

𝐿
+

(PMK ∗ ∆𝐾)

𝑌
∗

𝐾

𝐾
 

∆𝑌

𝑌
=

(PML ∗ 𝐿)

𝑌
∗

∆𝐿

𝐿
+

(PMK ∗ 𝐾)

𝑌
∗

∆𝐾

𝐾
 

∆𝑌

𝑌
 هو جمموع التغر ا او تاجية ل ل من عنصر العمل و عنصر رأ  املال.: 

∆𝐿

𝐿
 : معلل التغر ا عنصر العمل.

(PML∗𝐿)

𝑌
PML :  س ة ا تاجية عنصر العمل ∗ 𝐿 إىل حجم الناتج Y. 

(PMK∗𝐾)

𝑌
PMK رأ  املال:  س ة ا تاجية عنصر  ∗ 𝐾 إىل حجم الناتج Y. 

 إذا كا إ:

𝛼: .س ة ا تاجية عنصر رأ  املال إىل الناتج  

1 − 𝛼: .س ة ا تاجية عنصر العمل إىل الناتج  

∆𝑌

𝑌
= α

(∆𝐾)

𝐾
+ (1 − 𝛼)

(∆𝐿)

𝐿
……(2.1) 

اجلنوبية  س ة مساُهة رأ  املال إىل الناتج  ا الوويات املتحلة األمري ية وكوريا  أ  .6.1 يوضر الش ل
 رى م ل زام يا أا ح  شككككككككك لت بللا   ،%3.22 سكككككككككنة مبعلل 26 كا إ مق ولة وثابتة  سككككككككك يا م  مرور
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 ثيوبيا  سكككككب مسكككككاُهة ضكككككئيلة ا فرتة التسكككككعينيات لرتتف  تلرجييا ا السكككككنوات األ رة حيض وصكككككلإ إىلإو 

 ثيوبيا وزام يا علد الرتتيب.إا كل من  2016 عا  %8.4و 16.8%

 2016-1990 ،لبلدان مختارةالحقيقي  𝐆𝐃𝐏نسبة رأس المال المادي إلى  .6.1 الشكل

 
 The conference board total economy :علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإاملصلر: من 

database™, May 2017.. 

ا صكككككول علد بيا ات خمزو  رأ  املال املادع باسكككككتولا  طريقة اجلرد اللائم، واللع يعتمل أسكككككاسككككا  يتم
 كاآليت:  t. علد وجه  ا ، مي ن حساب خمزو  رأ  املال ا الزمنعلد بيا ات اوست مار اإلمجايل

𝐾𝑖,𝑡 = 𝐾𝑖,𝑡−1(1 − 𝛿) + 𝐼𝑖,𝑡 ……(3.1) 

واللع  Harberger (1978)و سككككككككككككككاب خمزو  رأ  املال اوبتلائل يعتمل عال ية ال اح   علد تج 
 يفرتض أ  اوقتصكككاد يعيش منل ال لاية ا حالته املسكككتقرة أين يصككك ر معلل منو رأ  املال والناتج متسكككاويا 

dK

K
=

dY

Y
Kt  وطكككاملكككا أ .  − Kt−1/Kt−1 = (It/Kt−1) − δ      فكككإ(

It

Kt−1
) − δ = g   أينI   هو

هو متوسككط معلل منو الناتج   ل فرتة معينة.   gهو معلل اوهت ك و  δرأ  املال أو اوسككت مار و تلفق
Kt−1بإعادة ترتيب عناصكككككككككككر املعادلة حنصكككككككككككل:  = It /g +  δ أ  يسكككككككككككاوع معلل اوهت ك . كما يفرتض

 .0.6السنوع ملوزو  رأ  املال املادع قيمة ثابتة تساوع 
 لد، ي  ر الشكك لالصككإذ  خمزو  رأ  املال هو ا حل ذاته تراكم ل سككت مار معلو باوهت ك. ا هلا 

، ي لو أ  هله ا صكككككككة مسكككككككتقرة 1929منل عا   GDPاإل فاء اجلارع علد اوسكككككككت مار كحصكككككككة من  .7.1
 .(122،  . 2018، حوا  وزرواط( العقلين املاضي  س يا ا مع م الفرتة م  ا فاض ملحوظ   ل 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

year

Ethiopia

Zambia

India

Japan

South Korea

Brazil

United States



 النمو االقتصادي ونظريات حول حقائق .الفصل األول
 

27 
 

 في الواليات المتحدة 𝐆𝐃𝐏 حصة االستثمار من .7.1 الشكل

 
 .(122،  . 2018املصلر: حوا  وزرواط. 

ين غل القيا  كطوة أ رى لإل تقال من سككككككككلسككككككككلة معلل اوسككككككككت مار  ،باإلضككككككككافة إىل اوسككككككككت مار املرتاكم
  اومسل( إىل  س ة رأ  املال إىل الناتج  ا قيقل( تتم ل ا تعليل األسعار النس ية. 

: حيض شكك لت األسككعار GDPإىل خمفض  أسككعار خمتلف أصككناف اوسككت مار  سكك ة .8.1ي  ر الشكك ل 
عاملل وارتفاعا للسككككعر النسككككيب لل ياكل منل  3باك ر من  1960النسكككك ية للمعلات ا فاضككككا حادا منل عا  

 عاملل  لغر املقيم (. 3عاملل  للمقيم ( و 2ب  1929عا  

 الستثمار في الواليات المتحدةالسعر النسبي ل .8.1 الشكل

 
 .(123.  ، 2018وزرواط. حوا   املصلر:
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 .7.1حبصكككم اوسكككت مار ا الشككك ل . 8.1 سكككتنتج عنل مقار ة أمناط ا اه األسكككعار النسككك ية ا الشككك ل 
ا فاض  س ة أسعار اآلوت واملعلات حيض أ  استقرار هله األ رة مقار ة م  ا اهات األسعار النس ية، 

أ ه كلما . هلا يعي GDPيصكاح ه ارتفاع ا حجم اوسكت مارات ا املعلات واآلوت من  GDPإىل خمفض 
تراكم رأ  املال، ل ن  استطاع اوست مار قيادة النمو اوقتصادع يتناقم السعر النسيب للسلعة الرأمسالية م 

اومسل علد املعلات فاض السكككعر النسكككيب للمعلات ظلإ حصكككة اإل فاء هلا خ حيلث، فعلد الرعم من ا 
 مستقرة. GDPمن 

 (Greenwood et al.,1997 ; Whelan, 2003)م ل  ل هله املشكككك لة، تشككككر العليل من األحباث 
ين ي و  التقكككل  أإىل أ  إحكككلى الطرء للتوفيق ب  هكككله ا قكككائق هل بكككاسكككككككككككككتوكككلا  منوذج ذو قطكككاع  

 ا قطاع املعلات أسرع من باقل قطاعات اوقتصاد. الت نولوجل

 Humain Capital بشريمال الال رأس .2.3.1

باإلضككافة إىل اوسككت مار ا رأ  املال املادع اللع سكك ق ذكره ا العنصككر السككابق، هناك شكك ل   ر من 
مي ل رأ  املال ال شكككككككككرع "خمزو  املعارف املقيمة اوسكككككككككت مارات أو وهو اوسكككككككككت مار ا املوارد ال شكككككككككرية، إذ 

 "ةضعية الصحية، التغلية، والن افاقتصادياً  وامللجمة ا األفراد، ف ل ليسإ فقط املؤه ت ول ن أيضا الو 

(Guellec, 2003, p.49). 

رأ  املككال ال شكككككككككككككرع بككا ككه كككل مككا يزيككل من إ تككاجيككة  العمككال واملوظف  من   ل امل ككارات املعرفيكة  يعرف
والتقنية اليت ي تسككككك وتا، أع من   ل العلم وايربة. ومي ل اياصكككككية املميزة للقوة العاملة واليت تسكككككاعل علد 

 نولوجيا اجلليلة وتسكككككككككك يل عملية حتسكككككككككك  إ تاجية العمال وتزيل من قلرهتم علد اوبت ار والت يف م  الت
عن ومن أشكك ال اوسككت مار ا العنصككر ال شككرع جنل: اسككت مار العنصككر ال شككرع . التح م ا تقنيات اإل تاج

 .(OECD, 2010, p.13)التعليم، التلريب ا العمل، كللك اوست مار ا الصحة طريق
 بينإ علة مناذج أ  رأ  املال ال شككككرع يلعب دورا م ما ا منو  صككككيب الفرد من الل ل، فحسككككبلقل 
Lucas  (1988) رأ  املال ال شككككككككرع يرتاكم بطريقة دا لية ويعترب احملرك األسككككككككاسككككككككل للنمو، مقرتحا بللك

إ م لأ معلل التملر  كا إ م   اللراسككككككككككككككات اليت عاجل طريقت   لا الرتاكم" الرتاكم من   ل التعليم،
  (Levine and Renelt 1992; Barro 1991; Mankiw, Romer, and Weil 1992)علد يل كل من

 .(Fabre, 2001, pp.765‑785)ارسة"الرتاكم من   ل عملية التعلم باملمو
، لرأ  املال ال شكككرع  صكككوصكككية أسكككاسكككية ا حتليل مسكككار النمو لل لل، فإ  قيا  وز  Romerحسكككب 

ال لل وأُهيته يرج  إىل ما ميتلك من خمزو  رأ  املال ال شكككككرع، وليس بال  افة السككككك ا ية، ف لما كا  خمزو  
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حليل النيوك سكككككي ل رأمسال أك ر أُهية زاد األثر علد النمو. وعليه يربز با  لرأ  املال ال شكككككرع وجود ا الت
أع أ  النمو اوقتصكككككككادع علد امللى الطويل حيصكككككككل بوجود عوامل مرتاكمة، للا ميتلك رأ  املال ال شكككككككرع 

 م ا ة أساسية من   ل التقل  الت نولوجل اللع خيلق النمو علد امللى ال عيل.
الفئات التعليمية يتم قيا   صكككيب العامل من رأ  املال ال شكككرع علد أ ه جمموع حصكككم العمالة جلمي  

مرجحة بإ تاجيت م ل ل فئة واملقاسكككككككة مبعلوت األجور النسككككككك ية، يفرتض أ  لرأ  املال ال شكككككككرع ع قة م  
 :(Hall and Jones, 1999a, p.87) علد سنوات التملر  كاآليت

ℎ = 𝑙∅(𝑠) ……(4.1) 
التعلككككيم بكككككلءا تعككككرب عكككككن عككككلد سككككنوات   𝑠، كفككككاءة وحكككككلة عنصككككر العمككككل (𝑠)∅ يقككككيس (4.1) ا املعادلككككة

 :جنل  طية (𝑠)∅ م  فرد بلو  أع تعليم. وم  افرتاض أ 
ℎ = 𝑙𝜃𝑠 

 حيض:
𝜃 يقيس متوسط العائل ا لع لسنة إضافية من التملر : 

 عاما فاجملموعة اليت وللت عا  75 بش ل جلل ارتفاع معلل التحصيل العلمل منل  .9.1 الش لي  ر 

أعوا  من التعليم   10 حوايل 1920 تلقإ اجملموعة املولودة عا سكككككنوات تعليم فقط ا ح   7 تلقإ 1880
عاما من التعليم. م ترمجة هلا اورتفاع ا التحصكككككككككككككيل  14 تلقإ حنو 1980 أما اجملموعة اليت وللت عا 

العلمل ا القوى ال الغة  سككن العمل(. يربز الشكك ل أيضككا اسككتقرار التحصككيل العلمل منل ايمسككينات حيض 
صيل العلمل ب طء أك ر من ذع ق ل، أما بالنس ة ألحلث املواليل فإ  مستوى التحصيل العلمل ارتف  التح

 قل استقر بش ل ك ر.

 الواليات المتحدةالتحصيل العلمي في  . 9.1 الشكل

 
Source :Jones. (2015, p.16) . 
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 Katz اليت أشككككككار إلي ا جمموعة أ رى من ا قائق املتعلقة برأ  املال ال شككككككرع .10.1 كما يربز الشكككككك ل

and Murphy (1991)،  ي  ر الشكك ل ارتفاع حصككة السككاعات املشككتغلة من ق ل العمال ذوع الشكك ادات
ي  ر  .2012 عا  %50 إىل أك ر من 1963 ا عا  %20من أقل من  اجلامعية ا اوقتصككككككككككككككاد األمري ل
واللع يقصل به امل ل  الزائل اللع حيصل " College wage premium الش ل أيضا "ع وة األجور ال لية

 %50 حيكض بلغكإ هكله الع وة حوايلعليكه  رجيل اجلكامعكات مقكار كة بغر ايرجي  بعكل التح م ا ايربة 

فامل حظ أ ه علد  2012 عا  %100 وارتفعإ بعل ذلك لتصكككككل ذروهتا عنل )1980-1963(   ل الفرتة
 بش ل مستمر. الرعم من ارتفاع  س ة  رجيل اجلامعات إو أ  ع وة األجور هل األ رى ا تزايل

        ،خريجي الجامعات وعالوة األجور الكلية في الواليات المتحدة. 10.1 لالشك
1963-2012 

 
Source: Jones. (2015, p.17) . 

 التقدم التقني .3.3.1

ارت ط النمو اوقتصادع بالتقل  الت نولوجل، وهو ما ي لو واضحاً  ،منل النصف ال اِن من القر  العشرين
عنل حتليل الطفرة اوقتصككككككككادية املواك ة للتقل  الت نولوجل ا بعض اللول اآلسككككككككيوية ومن ا اليابا  والصكككككككك  

ا لي ة وال ليلة علد النمو اوقتصككككككككككادع الناب  من التقل  الت نولوجل  الن رية تركز .األ رةالعقود وا نل ا 
أع أتا تنقل الرتكيز ا   رية النمو  ،وتتضكككمن عل  التواز  بشككك ل أسكككاسكككل ومسكككتمر كعنصكككر أسكككاسكككل في ا

 علد اوبت ار والرباعة ا إدارة األعمال وأ ل املواطر ا سلسلة من ايطوات عر املتصلة ب عض ا وال عيلة
عن افرتاض التواز . هلا ما أكله "ريتشارد  لسو " ا كتابه ع قة اوقتصاد والت نولوجيا بالوويات املتحلة 
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واليابا  والنمور اآلسكككككككككككككيوية األربعة، كام لة علد تط يق تلك الن رية ال ليلة حيض جيب أ  حتلث تغرات 
 . (Nelson, 2005, p.10)ية لتحقيق اوستفادة القصوى من الت نولوجيات اجلليلةاتمؤسس

ويعي  ،يعترب عامل التقل  التقي  الت نولوجل( من العوامل النوعية اليت تس م ا حتليل النمو اوقتصادع
 بصورة عامة السرعة ا تطوير وتط يق املعرفة الفنية هبلف الرف  من املستوى املعيشل لألفراد.التقل  التقي 

التقل  التقي يؤدع إىل اسكككتولا  بلائل جليلة ا عملية اإل تاج، م ل اسكككتولا  مواد أولية ا الواق  إ  
م ا  مواد أولية أ رى، مما خيفض الت اليف او تاج كما يؤدع إىل حتسكككككك   وعية املنتجات املعروفة وصككككككن  

 ،. ا كل هله األحوال (Blanchard et al., 2013, p.269) منتجات جليلة خ ت ن معروفة من ق ل
يؤدع التقل  التقي إىل زيادة الناتج م  مرور الزمن  ح  ولو ضككككلإ كمية رأمسال  والعمل ا عضككككو  ذلك 

وو يقتصكككككككر مف و  التقل   .(104 . ،2006،  حسكككككككن دو  تغر( وبالتايل سكككككككيتحقق النمو اوقتصكككككككادع
اليت ي ككل ككا اجملتم  ا زيككادة الت نولوجل علد جمرد ظ ور املورتعككات، بككل يتعككلى ذلككك إىل جمموع اجل ود 

اسكككككككككككككتغ ل املوارد اوقتصككككككككككككككادية املتاحة وكلا تطوير واكتشككككككككككككككاف موارد أ رى جليلة، عن طريق اورتقاء 
  .(105-104   . ،2006  لف،  باملستويات التعليمية واودارية والتسويقية

ا منو  سككاهملت ض ا ال عضككبالعليل من العوامل اليت تتفاعل م  بع م ا يات الت نولوجية لللولةاإلوتتاثر 
  (:4‑3    . ،2010، سيل أبو السعود  وتتم ل تلك العوامل ا ،م ا يات الت نولوجية لللولةاإل

تلك املوارد، ودرجة  تولا سكككدية ا اصكككاقتودرجة ال فاءة او ادصكككقتحجم املوارد املتاحة دا ل او -
 ناعات املوتلفة، وملىصككككككاملادع دا ل ال وتشككككككمل تلك املوارد كل من حجم رأ  املال ،الرتابط فيما بين ا

 توطن الت نولوجيا ا لي ة دا ل ادية املوتلفة، وملىصكككككككقتالقطاعات او دعم ومتويلكفاءة الن م املالية ا 
 ة سكككككرأ  املال ال شكككككرع وامل ارات وايربات امل ت ىلإباإلضكككككافة  ناعة،صكككككتولمة ا السكككككت املواملعلات واآل

 ؛والتلريب، وجودة كل من ا  تيجة عملية التعليم
التقل  الت نولوجل، وما  ادع اللع حيلث بهصكككككقتللقطاع او مامية وايلفيةحجم التشكككككاب ات األ -

 ؛ادية املوتلفةصقتدا ل القطاعات او رعة ا تشار للتقل  الت نولوجلسذلك من د يرتتب عل
اد، وكفاءة صككقتاو ية دا لسككواليت تتم ل ا حجم التناف اد،صككقتادية علد اوصككقتحجم القيود او -

اد، و وعية صكككككككككقتاو دا ل اوبت ارية شكككككككككطة احملفزة لأل املال ال شكككككككككرع، والن متوى رأ  سكككككككككوم الن م املالية،
التجارة ا  اد علدصككقتة بقلرة اوصككاللولية ايا اف إىل ذلك القيودضكك ا. يصككائصككو  ائلةسككات السككسككاملؤ 
 علد او لماج ا اوقتصاد العاملل. التجارة و وعيت ا، وملى قلرة اللولة ل  وايلمات، وحجم هلهسال
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واآلليات املرت طة  ا ت ف ا درجة اوهتما  بالتقل  الت نولوجل وضككككحإ العليل من اللراسككككات أ  هناكأ
بكالتقكل   ليكات املرت طكة ت فكات ا اآلاوم ومي ن تلوي. النكاميكة والكلول املتقكلمكة بكه دا كل ككل من الكلول
 التايل. املتقلمة ا اجللول النامية واللولالت نولوجل ب  اللول 

 اختالف آليات التقدم التكنولوجي داخل كل من الدول النامية والمتقدمة .3.1 الجدول
 اللول النامية اللول املتقلمة عناصر املقار ة

ىل حتقيق التقل  إأس اب السعل 
 الت نولوجل

حتقيق الريادة الت نولوجية وزيادة 
 اوقتصادعمعلوت النمو 

النمو  تل ية اوحتياجات األساسية لتحقيق
 دا ل اللولة اوقتصادع

 القيا  باوبت ارات الت نولوجية  س ل حتقيق التقل  الت نولوجل
والتطوير ا اجملاوت  وأ شطة ال حض
 العلمية والتط يقية

 قل أو تقليل الت نولوجيا الواردة من اللول 
 اللولةاملتقلمة وتوطين ا دا ل 

الشركات واملؤسسات ال ربى اليت  مصادر التقل  الت نولوجل باللولة 
تقو  با شطة ال حض والتطوير 

 املوتلفة

الشركات واملؤسسات القادرة علد استراد أو 
 تقليل الت نولوجيا ا لي ة من اللول املتقلمة.

توفر املوارد ال زمة لتحقيق التقل  
 الت نولوجل

املوارد املادية وال شرية ارتفاع حجم 
اليت توج  ا اللولة لتحقيق التقل  

 الت نولوجل

ا فاض حجم املوارد املادية وال شرية ال زمة 
، وارت اط ا بالوض  لتحقيق التقل  الت نولوجل

 اوقتصادع والسياسات املت عة دا ل كل دولة.
بيئة العمل املؤثرة علد التقل  

 الت نولوجل
 تتوفر علد   م قوية لتن يم 

 ومحاية عملية اوبت ارات الت نولوجية
 تفتقر مع م ا إىل الن م 

 واملؤسسات احملفزة ل بت ارات.
Source: Bala. (2004, pp.1‑5). 

 

                                             ( GDP ككككككنسكككككككككككككككككك كككككككة مكككككن  R&Dتكككككطكككككور حكككككجكككككم اإل كككككفكككككككاء عكككككلكككككد  .11.1يككككك ككككك كككككر الشكككككككككككككككككك كككككككل 
                                    ا الككوويكككككككات املككتككحكككككككلة األمككريكك ككيكككككككة، حككيكككككككض يككتككجككلككد لككنكككككككا بككوضكككككككككككككككوح ارتككفكككككككاع امجكككككككايل اوسكككككككككككككككتكك ككمكككككككار 

                             ا  GDPمكككن  %3إىل حكككوايل  1990عكككككككا   %2 مكككن قكككككككلأا مكككنكككتكككجكككككككات املكككلككك كككيكككككككة الكككفككك كككريكككككككة مكككن 
                                                      وارتكككككككفكككككككاعكككككككا  R&D السككككككككككككككككككككنكككككككوات األ كككككككرة و الكككككككيت تكككككككعككككككك كككككككس ارتكككككككفكككككككاعكككككككا كككككككك كككككككرا ا أ شككككككككككككككككككككطكككككككة 

                                                               واوسكككككككككككككككككككتكككككك ككككككمكككككككار ا جمكككككككال الككككككرتفككككككيكككككككه وسكككككككككككككككككككيككككككمكككككككا  كككككك ل السكككككككككككككككككككنككككككوات ككككككك ككككككرا ا الككككككربجمككككككيكككككككات
 اضية. امل 26ال 
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 ، في الواليات المتحدة األمريكية 𝐑&𝐃تطور حجم اإلنفاق على   .11.1 الشكل
1996-2016 

 
 .𝑾𝑫𝑰علاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات إاملصلر: من  

 محاسبة النمو. 4.3.1

 ،علد أتا  طوة أولية لتحليل احمللدات األسكككككككككاسكككككككككية للنمو اوقتصكككككككككادع النمو ين ر إىل عملية حماسككككككككك ة
م   (The residual) والتغر الت نولوجل مسككككككاُهت ا ا النمومعلوت عوامل النمو و  ة ب ع قال تتضككككككمنو 

عناصكككككر م ل السكككككياسكككككات ا  ومية واملوارد الط يعية واملسكككككتويات األولية لرأ  املال املادع وال شكككككرع وما إىل 
علوت ملالنمو مفيلة بشككككك ل  ا  إذا كا إ احمللدات األسكككككاسكككككية  ةسككككك احمذلك. ومي ن أ  ت و  عملية 

  .(Barro, 1999, p.119)نمو مستقلة بش ل ك ر عن تلك اليت تتعلق بالتغر الت نولوجلال
 ،Solow  (1957)،Kendrick  (1961)من ق لحماسككككككككككككك ة النمو من جية م عرض أسككككككككككككككاسكككككككككككككيات 

Denison  (1962)، Jorgenson and Griliches   (1967) . 

علد سككككككككككك يل امل ال، عوامل  ما ل لل دور ا حتليل مقلار اإل تاج تلعبهناك العليل من العوامل املوتلفة 
، هنككا التعليم، التن يم ا  ومل :م ككل أ رىعوامككل رأ  املككال؛ و ، خمزو  القوة العككاملككة حجم: اإل تككاج م ككل

 ومفسكككككر مصكككككلر رئيسكككككل للتقل  اوقتصكككككادع مت ل أع من هله العوامل تحلدللنمو اوقتصكككككادع ا  رية  تايت
 لفروء الل ل ب  ال للا . 

 مة املعوامل للإذا أرد ا مقار ة وتقييم   ريات خمتلفة، سكككككككككي و  من املفيل ا صكككككككككول علد أدلة م اشكككككككككرة 
 . Growth Accounting حماس ة النموألجل ذلك  ستعمل من جية  ،للنمو

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
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من جية حماسككككك ة النمو هل تفسكككككر للنمو اوقتصكككككادع، من   ل معرفة وقيا  مسكككككاُهة كل عامل ا النمو 
 اوقتصادع:

 ا النمو اوقتصادع  العمالةما هل مساُهة منو  -

 النمو اوقتصادع مساُهة تراكم رأ  املال ا  لما ه -

 اوقتصادع النمو ا التقي  قل مساُهة الت لما ه -

أفضككل الطرء دقة املسككتولمة لقيا  مسككاُهة املل  ت اوقتصككادية ا النمو من جية حماسكك ة النمو تعترب    
مجايل  معلل  صككككككيب العامل من الناتج( إىل املسككككككاُهة النسكككككك ية تقو  بتف يك النمو اإلحيض  .اوقتصككككككادع

اليت مت ل او تاجية  (Residual)  رأ  املال املادع ورأ  املال ال شكككككككككككككرع( وال واقلملل  ت عوامل اإل تاج 
العوامل املسككككتولمة ا موع جمل لقيا  الفعالية املشككككرتكة TFP ويسككككتول  اوقتصككككاديو  .TFP ال لية للعوامل

مت ل اآلثار املشكككككككرتكة  مل  ت او تاج التغرات ا  منفصكككككككلة عن هل   اليت ،TFP التغرات اإ   او تاج.
  .(Helpman, 2010, p.20)الت نولوجية لزيادة املل  ت التطوراتجلمي  

  𝑦𝑡 م  ث كات عوائل ا جم  فرتض أ  النكاتج الن كائل Douglas-Cobb لي ن للينكا دالة ا تكاج من  وع

 .)𝐻𝑡)8p. 2015, ,Jones  رأ  املال ال شرعو  𝐾𝑡  يتم ا تاجه باستولا  خمزو  رأ  املال املادع
𝑌𝑡 = 𝐴𝑡(𝐾𝑡)

∝. (𝐻𝑡)
1−∝ ……(5.1) 

 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 . 𝑀𝑡𝐾𝑡
∝. 𝐻𝑇

1−∝  …… (6.1) 
                                                        TFP    

 حيض:

𝐴𝑡)مؤشر التقل  الت نولوجل  التقي : 
𝑀𝑡:  العوامل األ رى املؤثرة علدTFP.2 
 >∝ >0 1 : هل مرو ة الناتج بالنس ة لرأ  املال املادع∝

إو أتا و تا ل بع   (6.1) باملعادلةإلجراء عملية حماسككككككككككككك ة النمو  سكككككككككككككتعمل دالة اإل تاج املعرب عن ا 
𝑦𝑡 علد (6.1) ، لللك  قو  بقسككككككككمة املعادلةTFP أ  جزءا من تراكم رأ  املال املادع يتاثر بنمو عت اراو

∝ 

  يلل: حنصل علد ما

 

 
 .Abramovitz (1986) اللع أطلق أول مرة من ق ل of our ignorance Mesure علد مصطلر M يعرب ا رف 2
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𝑌𝑡 = (
𝐾𝑡

𝑦𝑡

)
∝

1−∝. 𝐻𝑡 . 𝐴𝑡 . 𝑀𝑡 

 

𝑌𝑡 = (
𝐾𝑡

𝑦𝑡

)
∝

1−∝. 𝐻𝑡 . 𝑍𝑡 ……(7.1) 

 حيض:
𝑍𝑡مي ل : TFP  مقاسا بلولة وحلات العمل املوس  

 حنصل علد: 𝐿𝑡 علد عنصر العمل (7.1)  قو  بقسمة طرا املعادلة

𝑌𝑡

𝐿𝑡

= (
𝐾𝑡

𝑌𝑡

)
∝

1−∝
𝐻𝑡

𝐿𝑡

𝑍𝑡 

𝑌𝑡 = (
𝐾𝑡

𝑌𝑡

)
∝

1−∝. ℎ𝑡 . 𝑍𝑡 ……(8.1) 

 با ل اللوعاريتم واملفاضلة بلولة الزمن، مي ننا اشتقاء صيغة حماس ة النمو كالتايل:

𝑔𝑦 =
∝

1−∝
𝑔

(
𝐾
𝑌

)
+ 𝑔ℎ + 𝑔𝑧 ……(9.1) 

يتاتد عن  طريق منو  سكككككك ة رأ  املال إىل   𝑔𝑦 ع ه إىل أ  منو  صككككككيب العامل من الناتجأتشككككككر املعادلة 
𝑔 النكككاتج

(
𝐾

𝑌
)

 املوسككككككككككككك  العمكككل TFP والنمو ا 𝑔ℎ، النمو ا  صكككككككككككككيكككب العكككامكككل من رأ  املكككال ال شكككككككككككككرع 

 𝑔𝑧  (Jones, 2015, pp.8‑9).( أو 

                                 تكك كككككككاع مككنكك ككجككيكككككككة حمكككككككاسككككككككككككككك كككككككة الككنككمككو لككلككتككعككرف عككلككد خمككتككلككف املصككككككككككككككككككككادر املسككككككككككككككككككككاُهكككككككة ا منككو إم 
                                       ..4.1 كككككككمكككككككا يكككككك كككككك ككككككره اجلكككككككلول 2016 إىل عكككككككايكككككككة 1990اوقككككككتصككككككككككككككككككككاد األمككككككريكككككك ككككككل مككككككنكككككككل عكككككككا  

                                             مككككككتككككككوسكككككككككككككككككككط قكككككككلر  مككككككعكككككككلل منككككككوحككككككقككككككق الككككككنكككككككاتككككككج احملككككككلككككككل اومجكككككككايل املكككككك حككككككظ مككككككن اجلكككككككلول أ  
                                           ، كككككككككمككككككككا أ   سككككككككككككككككككككك ككككككككة رأ  املككككككككال إىل الككككككككنككككككككاتككككككككج 2016و 1990 مككككككككا بكككككككك  عككككككككامككككككككل %2.4 ب

                                       سككككككككككككككنويكككككككا %2.4 ويسككككككككككككككككككككاهم ب % 3.3ككككككككا كككككككإ متكككككككلبكككككككلبكككككككة   ل هكككككككله الفرتة حيكككككككض بلغكككككككإ 
                               تصكككككككككككككككككل  TFP سكككككككككككككنويككككا ا النمو. أمككككا ال واقل %0.35 أمككككا رأ  املككككال ال شكككككككككككككرع يسكككككككككككككككككاهم بنسككككككككككككك ككككة

  .%0.2 مساُهت ا سنويا إىل
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، للواليات المتحدة األمريكية جمالي انتاجية عوامل االنتاجإو  محاسبة النمو. 4.1 الجدول
1990-2016 

Indicator Measure 1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

2010-
2016 

1990-
2016 

Growth of GDP (1) 2.4 3.9 2.6 0.9 2.1 2.4 

Growth of Labor Quantity (2) 0.9 2.0 -0.2 -0.5 1.4 0.7 

Growth of Labor Quality (3) 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 

Growth of Total Capital 
Services, (4) 

2.8 4.7 4.1 3.1 1.9 3.3 

Growth of Capital Services 
provided by ICT Assets (5) 

11.8 19.9 10.6 7.0 3.7 10.6 

Share of Total Labor 
Compensation in GDP (6) 

64.8 64.7 66.4 64.3 63.4 64.7 

Share of Total Capital 
Compensation in GDP, 
calculated as 1 minus the 
labor share (7) 

35.2 35.3 33.6 35.7 36.6 35.3 

Contribution of Labor 
Quantity to GDP growth 
(8=2*6) 

0.6 1.3 -0.1 -0.3 0.9 0.5 

Contribution of Labor Quality 
to GDP growth (9=3*6) 

0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

Contribution of Total Capital 
Services to GDP growth 
(10=4*7) 

1.0 1.7 1.4 1.1 7.0 2.4 

Contribution of Capital 
Services provided by ICT 
Assets to GDP growth 
(11=5*7) 

0.4 0.8 0.5 0.3 0.1 0.42 

Total Factor Productivity 
(12=1-7-8-9) 

0.6 0.8 1.2 -2.0 0.3 0.2 

 The conference board total economy :علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإاملصلر: من 

database™, May 2017. 

وهل ا ق كة اليت  )2000-1990( زيكادة ا منو ا تكاجيكة العمكل   ل الفرتة أيضككككككككككككككا من اجلكلول ي حظ
ي حظ تزايل معلل النمو السكككنوع إل تاجية  حيض ،«New Economy»3 توصكككف أحيا ا باوقتصكككاد اجلليل

 
 هو منوذج اقتصادع طور ا الوويات املتحلة األمري ية ا أوا ر التسعينات هبلف حتقيق معلوت منو مرتفعة وحفيض التضوم عن طريق حتس  3

 .اإل تاجية بفضل ت نولوجيا املعلومات واوتصال
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رجككاع زيككادة اإل تككاجيككة ا جزء إومي ن  )2000-1995( %2 إىل )1994-1990(   ل %0.9 العمككل من
تلت ا فرتة   ، تيجة زيادة أُهية اسككككككككككتولا  ت نولوجيا املعلومات وازدهار شكككككككككك  ة األ رت إ TFP ك ر منه إىل

حيض متيزت هله الفرتة با فاض النمو ا  ،)Productivity slow down )2005-2009 ت اطا او تاجية
 .2007 رجاعه إىل الركود اوقتصادع عا إاإل تاجية واللع مي ن 

أيضككككا معلل منوه اللع يتغر من دولة إىل أ رى وإمنا  TFP أ ه ليس فقط مسككككتوى .12.1 ي  ر الشكككك ل
حيض ي  ر تفاوت ا ال للا  األك ر عىن ا العاخ، جنل م   ايرلنلا  GDP بالنسككككككككككككك ة للناتج احمللل اإلمجايل

علد  % 0.49و TFP 0.4% ح  أملا يا واللمنارك حققإ معلل منو ا TFP  0.89% منوحققإ معلل 
 TFP منو ضكككككككككككككئيلة من ا كنلا وبلجي ا مبعلل TFP معلوت منو مقابل ذلك هناك بللا  حققإ الرتتيب

0.06%. 

 2016-1990 ،لبلدان مختارة  𝐓𝐅𝐏نمو  توسطم. 12.1 الشكل

 
 The conference board total economy :علاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتإاملصلر: من 

database™, May 2017. 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0



 النمو االقتصادي ونظريات حول حقائق .الفصل األول
 

38 
 

 االقتصادي النمو ماذجن .4.1
 عرفإ   رية النمو اوقتصككككادع تطوراً هائً  وذلك علد يل جمموعة من اوقتصككككادي  با ت ف توج اهتم

-David"و "Adam-Smith" ب ةيككككككليولوجيككككككاهتم، ا ط قككككككًا من املككككككلرسكككككككككككككككككككة ال  سكككككككككككككي يككككككة مم لككككككا و

Ricardo"و"Thomas-Malthus"،  تلت ا بعل ذلك بعض احملاووت اجلريئة األ رى اليت اسكككككككككككككتعملإ وقل
 Harrod(1939)من في ا النماذج الرياضكككككككككية علد  طاء واسككككككككك ، وأول هله النماذج قلمإ من طرف كل

وا ظكككل او تقكككادات املوج كككة  كككله  .Domar(1947)و Shumpeter(1943)بكككاإلضككككككككككككككككافكككة إىل ككككل من
قكككككل  من طرف ال كككككاحكككككض والكككككلع أك ر حتليً   ظ ر منوذج ،األ رينالن ريكككككات و كككككاصككككككككككككككككككة النموذج  

ا  هلفه ال حض عن أسككككككككككك اب او ت فات ب  اللول ا درجة الغىن ك  Solow (1956)  النيوك سكككككككككككي ل
والفقر، وقل ساهم هؤوء ال تاب مجيع م ا ت وين اإلطار األساسل لن رية النمو اوقتصادع وإ  خ ي ن 

ل جاءت بعلة أف ار أساسية أُه ا: التواز  ا ركل، املنافسة التامة، التحليل وفق العائل كافياً ف و م م، فق
املتناقم، الرتاكمات الرأمسالية، دراسككككككككة الع قة ب  الل ل الفردع والنمو السكككككككك اِن. هله الن ريات طورت 

  املاضكككل، وهل فيما بعل بشككك ل أفضكككل وعلد  طاء واسككك  وذلك ا ط قاً من منتصكككف ال ما ينات من القر 
اليت تسكككككككككككككمد اآل  بككككككككككككككككككككككككككك "  ريات النمو اللا لل" وكا إ أول وأهم املسككككككككككككككاُهات في ا مقلمة من طرف 

باإلضككككككككافة إىل جمموعة من املسككككككككاُهات واحملاووت   1990ومنوذجه لسككككككككنة Romer (1986)  اوقتصككككككككادع
هلا اجلزء من الفصكككككككككل  ا نحاولسكككككككككك . إRobelo.…وBaroو Lucas  األ رى املقلمة من طرف كل من

 النمو الككككلا لل لذجو ومنSolow دراسكككككككككككككتنككككا علد منوذجا ، وسكككككككككككككنركز منككككاذج النموعرض وحتليككككل أهم 

RomerوUzawa-Lucas حماول  ا ذلك اإلجابة علد التسكككككككككككككاؤوت اليت مي ن أ  تطرح ا هلا اجملال ،
األسكك اب اليت أدت إىل ظ ور بللا  عنية ومن ا: كيف ل لٍل ما أ  حيقق التطور والنمو اوقتصككادع  وما هل 

  وأ رى فقرة  وماهل العوامل اليت من شاتا أ   عل اللول الفقرة تلحق بركب اللول الغنية 

 (Robert Solow نموذج( النمو القائم على تراكم رأس المال المادي .1.4.1

بلت وكاتا متشككككائمة  اليت" Domar- Harrod " بعل سككككنوات قليلة من اوسككككتنتاجات اليت قلم ا منوذج
-Robert"  ر، حصككككككلإ   رية النمو اوقتصككككككادع بعل ذلك علد بعل جليل وكا  ذلك علد يلك  إىل حل

Solowالقاضية مبيل اوقتصاد للتقلب ب   - ""، فقل وحظ أ   اصية حافة الس   اليت جاء هبا "هارود
قل ت و   امجة عن اجلمود املفرتض ا معكامل رأ  املال،  -حالة ال طكالة وحالة التوظيف الزائل عن ا ل

كما –وليس عن القصككككككور اللايت للن ا  الرأمسايل، فإذا خ ي ن اسككككككتولا  عناصككككككر اإل تاج إو بنسككككككب ثابتة 
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من العسكككككككر أ   نلهش لعل  إم ا  اسكككككككتولا  بعضككككككك ا ب فاءة، ف -" Domar -Harrod" افرتض منوذج
إم ا ية اإلح ل ب  عناصكككككككككككر اإل تاج، وافرتض كللك أ  عرض العمل ينمو باملعلل " Solow"و لا اقرتح 

𝐾 ، وأ  الرتاكم الرأمسايل هو  سككككككككك ة ثابتة من الل ل𝑛 ال ابإ = 𝑠𝑌  و قل اسكككككككككت لل املعامل ال ابإ لرأ ،
𝑌  بلالة متجا سة  طيااملال لإل تاج  = 𝐹(𝐾, 𝐿) تفرتض وجود إح ل ب  رأ  املال والعمل.  

تناول في ا  1956 بنشر حب ه حتإ عنوا  "مساُهات ا   رية النمو اوقتصادع" عا  "Solow" وقل قا 
بناء منوذجه للنمو علد امللى الطويل، وكا  هلفه األسكككاسكككل ا بناء هلا النموذج هو اإلجابة علد السكككؤال 

 ,.Begg et al)   اذا هناك بللا  عنية جلاً وبللا  أ رى فقرة  وماهل أسكككككككك اب هله الفروقات ملالتايل: 

2002, p.297) 

 Solow لالنموذج القاعدي  .1.1.4.1

أع هو منوذج  ،قائم علد دالة اإل تاج ودالة تراكم رأ  املال 1957عا   Solow النموذج اللع اقرتحه
صمم لي  ر تفاعل املل  ت  منو خمزو  رأ  املال، منو عنصر العمل، والتقل  الت نولوجل( ا اقتصاد ما 

 وكيفية تاثره علد إمجايل الناتج الوطي من السل  وايلمات.
-Cobbوفقا للالة إ تاج كلية من  وع 𝐿 والعمل  𝐾 اللت سكككككككككككككيط النموذج جنم  املل  ت ا فئت  رأ  امل

Douglas  :كاآليت 
𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼 ……(10.1) 

 حيض:
1 ≻ 𝛼 ≻ 0 

أ  الناتج وعوامل اإل تاج تتغر أع  ،Constant return to scale دالة اإل تاج ت  ر عوائل حجم ثابتة
ستؤدع إىل زيادة الناتج بنس ة مماثلة يسمد هلا الشرط ب زيادة ا رأ  املال والعمل الأع  بنسب متساوية

 .(Jones and Vollrath, 2013, pp.22‑23)"التجا س ايطل"
𝜆𝑌 = 𝜆𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐿) 

 للينا:
𝑌

𝐿
= 𝐹(𝐾) ⇒ 𝑦 = 𝑓(𝑘) 

 حيض:
  𝑘 = 𝐾/𝐿 س ة رأ  املال إىل العمل   

𝑦 = 𝑌/𝐿 العامل( إ تاجية   س ة الناتج إىل العمل 
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 :𝐿 علد (10.1) إلجياد دالة اإل تاج بلولة  صيب العامل من الناتج  قو  بقسمة طرا املعادلة
𝑦 =

𝑌

𝐿
=

𝐾𝛼𝐿1−𝛼

𝐿
 

𝑦 = 𝑘𝛼 … …(11.1) 

تناقم  لنا ضككريت مي ل دالة اإل تاج الفردية من  وع كوب دوع   ذات علة حجم ثابتة. .13.1 الشكك ل
يتميز بتناقم عوائل ا جم(، مما يعي أ  اإل تاجية ا لية  𝑘 مردودية رأ  املال الفردع  عنصكككككككككككككر رأ  املال

 ,Guellec, 2003)موج ة  املشكككككككككتقة األوىل موج ة( وتتميز بتناقم عوائل ا جم  املشكككككككككتقة ال ا ية سكككككككككال ة(

p.33) : أع أ 
𝑑 𝑓(𝑘)

𝑑𝑘
> 0 

𝑑2𝑓(𝑘)

𝑑2𝑘
< 0 

 ,Barro and Sala-i-Martin) كالتايل Inada (1936) تؤكل هله النتيجة شكككككرط   ر يعرف بقا و 

2003, p.27): 
lim
𝑘→∞

𝑑 𝑓(𝑘)

𝑑𝑘
= 0         ;            lim

𝑘→0

𝑑 𝑓(𝑘)

𝑑𝑘
= ∞ 

 :تتعلق برتاكم رأ  املككككال عرب الزمن، حيككككض لككككلينككككا" Solow" املعككككادلككككة الرئيسكككككككككككككيككككة ال ككككا يككككة ا منوذج

�̇� =
𝑑 𝐾

𝑑𝑡
= 𝐼 − 𝛿𝐾 

 Cobb-Douglasمن نوع دالة اإلنتاج الفردية . 13.1 الشكل

 
Source :Jones and Vollrath. (2013, p.24). 
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اوهت ك بالنسكك ة –ومنه فإ  التغر النسككيب ا رأ  املال يسككاوع الفرء ب  اوسككت مار واهت ك رأ  املال 
 م  𝐼 التواز  يقتضكككل بالضكككرورة تسكككاوع اوسكككت مارومبا أ نا حتإ ظل فرضكككية اوقتصكككاد املغلق فإ   δ– ال ابتة

 :و  تب حينئل -لتواز  ا سوء السل  وايلماتا 𝑆 - اود ار
𝐼 = 𝑆 = 𝑠𝑌 

                 ⟹     𝐾       = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾̇  

 حيض:  
: �̇� الزمن املسكككككككككككككتمر ل 𝐾𝑡+1 − 𝐾𝑡 فرتة أع التغر ا رأ  املال ل ل.(Jones and Vollrath, 2013, 

p.24) 

�̇� =
𝑑𝐾 

𝑑𝑡   ̇
 

𝛿𝐾.يع س ا فاض قيمة رأ  املال اللع ي  ر أثناء عملية اإل تاج : 

للراسكككككككة تطور  صكككككككيب الفرد من الناتج ا هلا اوقتصكككككككاد   تب دالة تراكم رأ  املال بلولة رأ  املال 
 حتلد لنا  صيب الفرد من الناتج. (11.1)للفرد م  العلم أ  دالة اإل تاج 

𝑘 =
𝐾 

𝐿
⟹ log(𝑘) = log(𝐾) − log (𝐿) 

𝑑 𝑙𝑜𝑔𝑘 

𝑑𝑡
=

�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
=

𝑠𝑌 − 𝛿𝐾

𝐾
−

�̇�

𝐿
…… (12.1) 

 جنل: (11.1) علد املعادلة (12.1) املعادلةبتط يق 
k̇

k
=

sY

K
− n − δ =  

𝑠𝑦

𝑘
− 𝑛 − 𝛿 

 :وهو ما يعطينا املعادلة اللينامي ية األساسية لنمو معلل رأ  املال الفردع 

�̇� = 𝑠𝑦 − (𝑛 + 𝛿)𝑘 …… (13.1) 
  حظ أ  التغر ا خمزو  رأ  املكككال ل كككل عكككامكككل يتحكككلد علد أسككككككككككككككككا  ث ث  (13.1) من املعكككادلكككة

متغرات، متغرين سككككككككككك ق وأ  رأيناهم ا دالة تراكم رأ  املال اإلمجالية  اوسكككككككككككت مار ل ل عامل، اوهت ك 
اليت  خ يتواجلوا ا الفرتة (𝑛𝐿)ل ل عامل(، املتغر اجلليل هو النمو السككككك اِن جنل ا كل فرتة عمال جلد 

 (𝑛𝑘) سكككككككك قت ا. ومنه إذا خ ي ن هناك اسككككككككت مار جليل وو اهت ك، رأ  املال ل ل عامل ينوفض مبقلار

  . (Jones and Vollrath, 2013, p.26)بس ب الزيادة ا القوى العاملة
كا  اوقتصككككاد ينطلق من ا الة فإذا   ،(13.1)و (11.1)  " ُهاSolowاملعادلتا  األسككككاسككككيتا  لنموذج "

فإ  املعادلة األوىل تعطينا من أجل كل فرتة كمية اإل تاج ومنه اوسكككككككككككككت مار واود ار،  -األصكككككككككككككلية-األولية 
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واملعادلة ال ا ية تعرب عن الطريقة اليت حتلد في ا هله العناصكككككككر تراكم رأ  املال إذ  باسكككككككتطاعتنا جماراة النمو 
هلا النموذج أ  يسكككككككمر بتفسكككككككر   ، ول ن هل يسكككككككتطي تاوقتصكككككككادع عرب الزمن باسكككككككتعمال هات  املعادل

او ت فات املوجودة ب  اقتصككاديات خمتلف اللول، أو باألحرى اإلجابة علد السككؤال اللع طرح   فاً وهو 
 ..14.1 ملاذا توجل هناك دول عنية وأ رى فقرة   ومي ن اإلجابة علد هلا السؤال باوستعا ة بالش ل

أ ه كلما ارتف  خمزو  رأ  املال ارتفعإ معه كمية اوهت ك، وكلما كا إ قيمة من الشككككككككككك ل أد اه  حظ امل
ل ن عنلما ي ل  اوقتصككككككككاد  .0 اوسككككككككت مار أكرب من قيمة اوهت ك كا  التغر ا  صككككككككيب العامل أكرب من

𝑠𝑦 مسككككتوى يتسككككاوى فيه اوسككككت مار باوهت ك = (𝑛 + 𝛿)𝑘،   خمزو  رأ  املال لن يتغر والناتج ي قد فإ
  ∗𝑘ثابتا طاملا أ  حجم اوست مار ليس قادرا علد  اوز اوهت ك اللع حيلث ا اإل تاج ويسمد املستوى 

 .Steady state level of capital مبستوى ا الة املستقرة لرأ  املال

 القاعدي Solow نموذجالتمثيل البياني ل .14.1 الشكل

 

Source :Jones and Vollrath. (2013, p.29). 

 𝑘 حنو حالته املسككككككككتقرة علد النحو التايل: إذا كا إ قيمة 𝑘 م  حترك  𝑦 يتغر  صككككككككيب العامل من الناتج

املسككتقرة سككرتف  خمزو  رأ  املال حنو حالته املسككتقرة عرب الزمن، وم  زيادة  صككيب العامل   ∗𝑘 أقل من قيمة
إىل حالته املستقرة   𝑦 حالته املستقرة يصل  𝑘 الناتج أيضا وعنل بلوغمن رأ  املال سيزيل  صيب العامل من 

 : ارج ا الة التواز ية ي و  لليناإذ    ∗𝑦 أيضا
𝑘0 < 𝑘∗ ⟺ 𝑘∗ > 0 
𝑘0 > 𝑘∗ ⟺ 𝑘∗ < 0 
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رأ   -تقوية–ا ا الة األوىل رأ  املال الفردع ا اوقتصككككاد يتزايل، وي و  عنل ا هنا ما يسككككمد بتعزيز 
اوقتصكككككاد، أما ا ا الة ال ا ية فإ  رأ  املال الفردع ا اوقتصكككككاد يتناقم وهو ما يسكككككمد توسكككككي  املال ا 
  .(Jones and Vollrath, 2013, p.29)رأ  املال

 ،تسكككككككككمر لنا بلراسكككككككككة تطور رأ  املال الفردع ا ط قاً من حالة التواز  ة  املقار ات(املقار  أما التواز ات
 وذلك إثر صلمات  ا ة عن تغر ا ال يئة اوقتصادية.

 أثر الزيادة في معدل االستثمار -أ

𝑠    إذا قا  املسكككككككككككككت ل و  بزيادة معلل اود ار ا ط قاً من حالة التواز  ⟶ 𝑠′ > فإ  هلا يؤدع   0
زيادة معلل اوسكت مار ا اوقتصكاد، وبالتايل السكؤال اللع يطرح هنا اآل  هو: ما هو أثر م ل بالضكرورة إىل 

 ..15.1 ومي ن اإلجابة علد هلا السؤال باستعمال الش ل  𝑦 و  𝑘هله الصلمة علد كل من
وخمزو  رأ     𝑠 أ  اوسككت مار ينطلق من حالة مسككتقرة مبعلل اسككت مار .15.1 يفرتض من   ل الشكك ل

حيض   حظ أ ه  ،إىل األعلد 𝑠𝑓(𝑘) يرتف  منحىن ′𝑠 إىل 𝑠، عنل ارتفاع معلل اوسكككككككككككككت مار من ∗𝑘 املال
، تتسكككككككككاوى كمية اوسكككككككككت مار م  كمية اوهت ك، ∗𝑘 خمزو  رأ  املال ابتلائلو  𝑠 عنل معلل اد ار ابتلائل

يصككككككك ر اوسكككككككت مار أعلد م  عل  حلوث تغر ا  (′𝑠 عنل اود ارل ن بشككككككك ل فورع عنل ارتفاع معلل 
ويرتف  خمزو  رأ  املال تلرجييا ح  ي ل   وبالتايل يتجاوز اوسكككككككككت مار اوهت ك ،خمزو  رأ  املال واوهت ك

 م  خمزو  رأ  مال ومستوى  اتج أعلد مقار ة با الة املستقرة األوىل. ∗∗𝑘اوقتصاد حالة مستقرة جليلة 

 Solowوفق نموذج  𝒌و 𝒚أثر زيادة معدل االستثمار على كل من  .15.1 الشكل

 
Source :Jones and Vollrath. (2013, p.31). 
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أ  معلل اوسككككككت مار حملد رئيسككككككل للحالة املسككككككتقرة ملوزو  رأ  املال والناتج، فإذا  Solow يعترب منوذج
كا  معلل اوست مار عاليا يص ر اوقتصاد ذو خمزو  ك ر من رأ  املال ومستوى عال من الناتج ا ا الة 

  مار والنمو املستقرة، ل ن السؤال املطروح هنا: ماهل الع قة ب  اوست
 ل ن بشككككككك ل مؤقإ هنا يتن ا منوذج Solowإ  ارتفاع اوسكككككككت مار سكككككككيؤدع إىل تسكككككككري  النمو ا منوذج 

Solow  جيابيا مبسكككككككككككتويات الل ل املرتفعة ف للا  م ل: اليابا ، كوريا اجلنوبية إأ  اوسكككككككككككت مار املرتف  يرت ط
 ملا يلللي ا د ول مرتفعة ألتا تتمت  مبعلوت اد ار مرتفعة بينما بللا  م ل:  يجريا، الفل   للي ا 

 منوفضة وتتمت  مبعلوت است مار منوفضة.
متوسككككط مسككككتويات اوسككككت مار  كنسكككك ة من وجود ع قة ارت اط قوية موج ة ب   .16.1 يوضككككر الشكككك ل
 50 لعينة تت و  من 2016 ومسكككككككتوى  صكككككككيب الفرد من الل ل لعا  )2016-1960( الناتج(   ل الفرتة

با  معلوت اوست مار هل حملد رئيسل فيما إذا كا   Solow ، تتوافق هله ال يا ات م  توقعات منوذجلبل
  لل عي أو فقر.ال

 معدالت االستثمار مقابل مستويات الدخل .16.1 الشكل

 
 .𝑾𝑫𝑰علاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات إاملصلر: من  
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 أثر زيادة النمو السكاني -ب

كا  ال لل عنيا أو فقرا، ل ن ا قائق صككككككحير أ  اود ار واوسككككككت مار هل عوامل م مة لتحليل ما إذا  
 تؤكل وجود حملدات أ رى تساهم ا إحلاث فروء ا مستويات املعيشة ب  ال للا .

الزيادة ا معلل النمو السككككك اِن تفرض ضكككككغوطاً قوية علد تراكم رأ  املال وذلك بزيادة مقا  رأ  املال 
، وأثر ذلك علد حالة التواز  (Burda and Wyplosz, 2014, p.58) وبالتايل زيادة عرض العملالفردع 

تقو   ′𝑛 إىل  𝑛  أ  الزيادة ا معلل النمو السككككك اِن منحيض  ..17.1 مي ن شكككككرح ا باوسكككككتعا ة بالشككككك ل
 وأل   ∗𝑘 ، وبسككك ب ا فاض∗∗𝑘 إىل  ∗𝑘  ا الة املسكككتقرة لنصكككيب العامل من رأ  املال منكفض مسكككتوى 

𝑦∗ = 𝑓(𝑘∗)  يصكك ر مسككتوى  صككيب العامل من الناتج 𝑦∗ .وبالتايل يتوق  منوذج منوفضككا أيضككا Solow   

ب الفرد من أ  ال للا  اليت تشككك ل معلوت مرتفعة من النمو السككك اِن تتميز مبسكككتويات منوفضكككة من  صكككي
 .الل ل

 Solowوفق نموذج  𝒌و 𝒚أثر زيادة معدل النمو السكاني على كل من  .17.1 الشكل

 
Source :Jones and Vollrath. (2013, p.32). 

 50 لعينة م و ة من .18.1 ي  ر الشككككك ل ،حول تاثر النمو السككككك اِن Solow توافقا م  توقعات منوذج

ومسككككككتويات  (2016-1960 بلل وجود ارت اط ع سككككككل ب  زيادة معلوت النمو السكككككك اِن  متوسككككككط الفرتة
حيض متيل ال للا  ذات معلوت مرتفعة للنمو السككككككككككك اِن ومت ك  ،2010  صكككككككككككيب الفرد من الل ل لعا 

اليت تشر بوضوح أ  النمو الس اِن  Solowمنوفضة للل ل، تتفق هله األدلة م  تن ؤات منوذجمستويات 
 هو أحل احمللدات الرئيسية ملستوى املعيشة ل لل ما.
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 النمو السكاني مقابل مستويات الدخل .18.1 الشكل

 
 .𝑾𝑫𝑰علاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات إاملصلر: من 

 مع التقدم التكنولوجي Solow نموذج .2.1.4.1

ي  ر كيف مي ن ل سكككككككككككككت مار والنمو السككككككككككككك اِن حتليل خمزو  رأ  املال  Solowبتت    طوات منوذج 
و صككككيب الفرد من الل ل ا ا الة املسككككتقرة، ويتميز هلا النموذج بقلرته علد تفسككككر  ارب النمو ا الية. 
ل ن م  ذلك ماخ يقلر عليه هلا النموذج ح  اآل  هو تفسككر النمو املسككتمر ا مسككتوى املعيشككة امل حظ 

وهناك علة  لللك من أجل تفسككككر النمو املسككككتلا   لرج التقل  الت نولوجل ا النموذج. ، مع م ال للا ا
 :تقسيمات للتقل  التقي  لوص ا فيما يلل

 التقل  التقي اللع يلعم إ تاجية العمل، ويسمد هلا التقل  حيادياً من وج ة   ر "هارود" و  تب:  -
𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) 

التقي اللع يلعم إ تاجية رأ  املال، ويسكككككككككككككمد هلا التقل  حيادياً من وج ة   ر "سكككككككككككككولو" التقل    -
 و  تب:

𝑌 = 𝐹(𝐴𝐾, 𝐿) 
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 التقل  التقي من وج ة   ر "هي س" ويا ل الش ل:  -
𝑌 = 𝐴. 𝐹(𝐾, 𝐿) 

وعادة ما يتم األ ل بالتقل  التقي اللع يلعم إ تاجية العمل للراسككككككككككككككة النمو ا األجل الطويل، وعليه 
 :تا ل دالة اإل تاج الش ل التايل

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼 ……(14.1) 

 حيض: 𝑔  مبعلل ثابإ  𝐴 " كمتغر  ارجل يوافق زيادة Solowويعل التقل  التقي ا منوذج "

𝑔 =
�̇�

𝐴
 

املال و امللعو  بالتقل  التقي، حيض للينا تراكم رأ  " Solow" سككككككككككنقو  اآل  بإجياد معلل النمو ا منوذج
 :يتغر بش ل أساسل و  تب حينئل

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 ⟹   
�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿   

̇
 

 ما دالة اإل تاج الفردية فيم ن إجياد صيغت ا علد النحو التايل:أ

𝑦 =
𝐾𝛼 (𝐴𝐿)1−𝛼

𝐿
=

𝐾𝛼

𝐿𝛼
.
(𝐴𝐿)1−𝛼

𝐿𝛼
……(15.1) 

  فرتض أ :
�̃� =

𝑦

𝐴
,  �̃� =

𝑘

𝐴
 

 :الش ل التايلوعليه تص ر دالة اإل تاج الفردية علد 
�̃� =

𝑦

𝐴
=

𝑘𝛼𝐴1−𝛼

𝐴
= 𝐾𝛼𝐴1−1−𝛼 = 𝐾𝛼𝐴−𝛼 

⟹ �̃� = �̃�𝛼 ……(16.1) 

ومنه مي ن تعريف ا الة املسككككككككككتقرة ا امللى الزمي الطويل علد أسككككككككككا  متغر جليل م ا صككككككككككول عليه 
ỹ وهو يعرب عن  سككككككككككككك ة الناتج الفردع للتقل  الفي A بالتع ر عن النموذج بلولة =

y

A
الفرض ، وحتإ هلا 

 مي ن كتابة الشرط التايل:

�̇̃�

�̃�
=

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
−

�̇�

𝐴
⟹

�̇̃�

�̃�
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 − 𝑔 

                                ⟹
�̇̃�

�̃�
= 𝑠

𝑌

𝐾
− (𝛿 + 𝑛 + 𝑔) …… (17.1) 
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 حيض للينا:
𝑌

𝐾
=

𝑌

𝐿
.
𝐿

𝐾
= 𝑦.

1

𝐾
𝐿

=
𝑦

𝑘
 

 من ج ة أ رى للينا:
𝑦

𝑘
=

𝑦

𝐴
.
𝐴

𝑘
= �̃�.

1

𝑘
𝐴

=
�̃�

�̃�
 

 ومنه فإ : 
𝑌

𝐾
=

𝑦

𝑘
=

�̃�

�̃�
 

�̃�   وبتعويض

�̃�
𝑌   م ا    

𝐾
 يص ر للينا: (17.1)  ا املعادلة األساسية  

�̇̃�

�̃�
= 𝑠

�̃�

�̃�
 − (𝛿 + 𝑛 + 𝑔) ⟹

�̇̃�

�̃�
= 𝑠�̃�𝛼−1 − (𝛿 + 𝑛 + 𝑔) 

�̇̃�  حيض للينا ا ا الة املستقرة

�̃�
=  وبالتايل يص ر للينا:   0

�̇̃�

�̃�
= 0 = 𝑠. �̃�𝛼−1 − (𝛿 + 𝑛 + 𝑔) = 0 

⟹ �̇̃� = (
𝑠

𝛿 + 𝑛 + 𝑔
)

1
1−𝛼

……(18.1) 

امللى الزمي الطويل، وهل ا  �̃� املعادلة تقل  تع ر صكككككككرير لنسككككككك ة رأ  املال الفردع للتقل  التقيوهله 
 g إذا كا  معلل منو التقل  التقي -القاعلع –ا النموذج ال سككككككككيط  (13.1)  تا ل  فس شكككككككك ل املعادلة

وذلك ل  ات املعام ت علد مي  ثابتة، مبعىن أتا و تتغر م  الزمن  �̇̃�  يسكككككككككككاوع الصكككككككككككفر، كما   حظ أ 
  املعادلة.

أ  إضكككافة التقل  الت نولوجل لن يؤثر علد حتليلنا السكككابق املتعلق با الة املسكككتقرة   .19.1 ي  ر الشككك ل
 ويص ر  صيب العامل الفعال من رأ  املال والناتج ثابتا.  ∗�̃�  حيض يوجل حالة مستقرة واحلة

 علد النحو التايل:  اإل تاج الفردع بالنس ة للتقل  التقيكللك مي ن إجياد قيمة 

�̇̃� = (
𝑠

𝛿 + 𝑛 + 𝑔
)

𝛼
1−𝛼 ……(19.1) 

ا الغىن والفقر ب  خمتلف ال للا ، حيض تعطينا املعادلة  ءوهله املعادلة تعطل تفسكككككككككراً أك ر قيمة للفار 
 تيجكة مفكادها أ  بعض ال لكلا  متطورة وعنيكة وذلك ألتا تتمت  مبعكلل اسكككككككككككككت مكار لرأ  املال مرتف  و أو 
معلل منو دميوعراا ضعيف و أو رقل تقي قوع، والع س  قوله بالنس ة لللول الفقرة فإ  أس اب الفقر ا 
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أو ضككككككعف  ويرج  إىل ا فاض معلل اوسككككككت مار و أو زيادة مفرطة ا معلل النمو اللميوعراا  هله اللول
 .التقل  التقي

 مع التقدم التكنولوجي Solowنموذج  .19.1 الشكل

 
Source :Jones and Vollrath. (2013, p.40). 

 في الواقع العملي  Solow نموذج. 3.1.4.1

من تفسكككككككككككككر  ارب النمو  لإلجابة علد ذلك مي ن  Solow هل يتم ن النموذج النيوك سكككككككككككككي ل ل
 توظيف هلا النموذج لل حض عن مصادر منو ال للا  املصنعة حلي ا  النمور األسيوية(، وال للا  األ رى.

فإ   TFPمرار منو جمموع إ تاجية العوامل تشكككككر أدبيات حماسككككك ة النمو كما رأينا سكككككابقا أ ه ا حالة اسكككككت
حصة العامل من رأ  املال تستمر ا النمو، وكللك حصة العامل من الناتج. ويربر ذلك با ه ا ظل كمية 

فإ  الزيادة ا إ تاجية العوامل سككككككتتسكككككك ب ا زيادة الناتج ا لع للعمل. وا  ،معطاة من رأ  املال والعمل
ظل حقيقة أ  حصة العامل ا قيقية من الناتج و تنمو ا ا الة املستقرة، فإ  اوقتصادي  مي ن أ  ين روا 

ب قية ال للا . إو  باعت ارها مستملة من منو جمموع إ تاجية العوامل مقار ة ا سيلشرء  الناجحة النمو لتجربة
            الشكككككككككككككواهل التط يقية و تؤيل هلا التفسكككككككككككككر، بل تعتقل با  النمو املتسككككككككككككككارع  له ال للا    ل الفرتةأ
 يربر بنمو رصيل رأ  املال، كما هو موضر ا اجللول أد اه: )1966-1990(
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-1966 ،المتحدة األمريكيةمصادر نمو بلدان شرق آسيا مقارنة بالواليات  .5.1 الجدول

1990% 
𝐓𝐅𝐏 ال لل الناتج رأ  املال العمل 
 هو ج كو   7.3 7.7 2.6 2.3
 سنغافورة 8.7 10.8 4.5 0.2

 كوريا اجلنوبية 10.3 12.9 5.4 1.7

 تايوا  9.4 11.8 4.6 2.6
 الوويات املتحلة 3.0 3.2 2.0 0.6

Source: Young. (1995, p.100). 

حيض  ،أقاليم العاخ النتائج أع ه، علد مسككتوى Agenor and Montiel (1996) وتؤكل  تائج دراسككة
أ  مسككاُهة  اجللول أد اهيوضككر كما  .)1992-1971( تع س أُهية رأ  املال كمصككلر للنمو   ل الفرتة

حيض تشكككرتك ا أُهيت ا م   ،العمل متشكككاهبة تقري ا ما ب  األقاليم م  ت اين مسكككاُهة جمموع إ تاجية العوامل
رأ  املال ا  سكككيا، ا ح  تنوفض مسكككاُهت ا إىل  صكككف مسكككاُهة رأ  املال ا بقية األقاليم م  إ فاض 

  ملمو   له اإل تاجية ا اإلقليم  األ رين.

 %1992-1971 ،مصادر نمو الناتج لعدد من أقاليم العالم .6.1 الجدول
𝐓𝐅𝐏 ال لل الناتج رأ  املال العمل 
 كافة ال للا  النامية 5.2 2.5 1.3 1.3

  سيا 6.5 2.8 1.1 2.6
 الشرء األوسط و أوروبا 5.0 3.3 1.6 -

 عرب هام شاير 4.0 1.9 1.5 0.5
 أفريقيا 3.4 1.9 1.3 0.2

Source :Agénor and Montiel. (2008, p45) 

 من حيض أُهية عامل رأ  املال  اصة  تائج اجللول Solow اللراست  أع ه تتسق م   تائج منوذج  إ
حيض أوضككككككككحإ مسككككككككاُهة رأ  املال ا منو الناتج أتا تعادل حوايل أربعة أضككككككككعاف مسككككككككاُهة جمموع  .5.1

املصكككادر ال  ث للنمو هل إ تاجية العوامل. أع أ  مصكككلر النمو ا بللا  شكككرء  سكككيا يعود إىل أ  مسكككاُهة 
 أكرب ب  ر من مساُهت ا ا بقية أحناء العاخ.
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علد عملية النمو والتقارب  ال  روم  ذلك تشككككر النتائج التط يقية أ ه رعم أُهية الرتاكم الرأمسايل وتاثره 
املتسككارع زمنيا، املشككروط ا ال للا  املتجا سككة اقتصككاديا فقط، إو أ  ذلك ليس كافيا لتفسككر ك  من النمو 

 أو التفاوت ا حصة العامل من رأ  املال. 

 Solow في نموذج ظاهرة التقارب .4.1.4.1

قا  علد من ال اح   بطرح علة تسكككككككككككككاؤوت حول ما إذا كا إ اوقتصكككككككككككككاديات تتقارب عرب الزمن م   
أسككككككككرع من بللا  بعضكككككككك ا ال عض. علد وجه  ا ، هل تتم ن بللا  تنطلق من مسككككككككتوى الفقر أ  تنمو 

بشككككك ل واضكككككر وجوب حلوث التقارب: وفقا للنموذج،  Solowيتوق  منوذج ا هلا الصكككككلد  تنطلق عنية 
مي ن أ  يتقارب بللين فقط اعتمادا علد وضعية كلي ما بالنس ة للحالة املستقرة. للتفصيل ا هله النقطة، 

  املال ل ن  ما  فس ا الة املسكككتقرة حملدة لنفرتض أ  بللين ينطلقا  تارخييا مبسكككتوي  خمتلف  ملوزو  رأ
مبعلل اود ار والنمو السككك اِن وكفاءة العمل  اإل تاجية(.  توق  ا هله ا الة أ  يتقارب ال للين: سكككينمو 

علد سكككك يل امل ال اليابا   -اوقتصككككاد الفقر مبوزو  رأ  مال صككككغر مبعلل أسككككرع ح  ي ل  ا الة املسككككتقرة
رب العاملية ال ا ية. من جا ب   ر، إذا وجل بللين ا حالت  مسكككككككككككككتقرت  خمتلفت  فرمبا أل  وأملا يا بعل ا 

ال للين  ما معلوت اد ار خمتلفة وو مي ن أ  يتقاربا، بل كل اقتصاد سيقرتب إىل حالته املستقرة اياصة 
 به.

ل ن لعينة من ال للا  متتلك  فس ايصككككككككككككككائم وال قافات وجل  ،تتوافق  ارب ال للا  م  هلا التحليل
 سنويا، أع تقلم الفجوة ب  اوقتصاديات الغنية والفقرة حبوايل %2 أتا تتقارب م  بعض ا ال عض مبعلل

 Speed ofيعرف املعلل اللع تتقارب فيه ال للا  إىل حالت ا املسككككتقرة ب "سككككرعة التقارب  .كل عا  2%

Convergence"  أو املعروف ب "قا و Barro ."للتقارب 

حسكككب ال يا ات اللولية ت  ر الصكككورة أك ر تعقيلا: فم  دراسكككة ال اح   لل يا ات املتعلقة بنصكككيب الفرد 
من الل ل حول العاخ م ال شف عن وجود أدلة ضعيفة حول التقارب: فاوقتصاديات اليت تنطلق فقرة و 

ال للا  اليت تنطلق عنية. أع أ  ال للا  املوتلفة للي ا حاوت مسكككككتقرة خمتلفة تنمو أسكككككرع ا املتوسكككككط من 
أيضا. وبإستولا  العليل من الطرء اإلحصائية لتحليل قيم حملدات ا الة املستقرة م ل معلوت اود ار، 

ب  ال للا   النمو السككك اِن، تراكم رأ  املال ال شكككرع  التعليم( ت  ر ال يا ات مرة أ رى أ  التقارب حيلث
التقارب "سكككككككنويا. بع ارة أ رى، ت  ر اقتصكككككككاديات العاخ منط  %2 اليت تتشكككككككابه ا تلك ايصكككككككائم مبعلل

التقارب حنو  فس مسكككككتوى ا الة املسكككككتقرة حملدة ": ف ل متيل إىل Conditional Distribution املشكككككروط
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 أ  ر علد واملؤسسات والسياسات  ولوجيابعوامل معينة م ل معلل اود ار والنمو الس اِن والتعليم والت ن
 .(165  . ،2018 زرواط،و  حوا ((  Martin-i-Sala andBarro (1992)س يل امل ال،
 ا قيقل للفرد ا عا  GDPو 2012و 1960 الع قة ب  متوسط معلل النمو ب  .1.20 الش ليصور 

م ح ته ا هلا الشكككككككككك ل هو عل  وجود منط مع  بلل عي وفقر. ما مي ن  105 لعينة تت و  من 1960
ا قيقل  GDP ألعل ية النقاط  اليت مت ل ال للا ( مما ي  إ عل  وجود أع ع قة ب  املسكككككككككككككتوى اإلبتلائل ل

، أع ليس هناك ميل ب  ال للا  الفقرة 2012-1960 ومتوسكككككككككككككط معلل النمو للفرتة 1960 للفرد ا عا 
ملعشككككقر والنيجر. ومن امل حظ  ال للا  الغنية: فمقابل كوريا وبوتسككككوا ا يوجل لتوليل منو أسككككرع أو أبطا من

كلليل أ ه خ ي ن هناك  2012و 1960 بللا ي  ر منوا سككككل يا ب  عامل 14 بللا يوجل 105 أ  من أصككككل
" للعاخ أمج    ل Unconditional Convergenceأع  اء بالركب ا العينة أو "تقارب عر مشكككككروط 

 ما بعل ا رب. فرتة

 التقارب المطلق .1.20 الشكل

 
Source: Mishkin. (2014, p. 155). 

الضكككككككككككككوء علد بللا  ا الوقإ اللع ليس هناك تقارب للعاخ باسكككككككككككككره،   حظ منطا خمتلفا عنلما  لقل 
أ ه توجل ع قة سككككل ية معنوية ب    .1.21 الشكككك لحيض ي  ر  OEDC من مة التعاو  والتنمية اوقتصككككادية

. ما مييز هله OEDC فيما ب  بللا  1960 للفرد ا عا   GDPو 2012و 1960 متوسككط معلل النمو ب 
مؤسككسككات، سككياسككات وشككروط أولوية مماثلة عن باقل واليت متتلك  OEDC العينة هو التجا س النسككيب ل للا 

العاخ مما يلل علد إم ا ية وجود  وع من التقارب املشكككككككككروط عنلما  قو  بالتح م ب عض  صكككككككككائم ال لل 
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واليت من احملتمل أ  تؤثر علد النمو اوقتصكككادع. من جا ب   ر، من امل حظ أيضكككا أ  ال للا  اليت للي ا 
علد عرار سكككككويسكككككرا والوويات املتحلة األمري ية  1960  ل ا قيقل ا عا  صكككككيب فرد مرتف  جلا من الل

، ا ح  شككك لت بللا  أ رى م ل اليابا ، 2012-1960 متيل إىل حتقيق معلوت منو منوفضكككة ا الفرتة
معلوت منو عالية  1960اليو ا ، الربتغال اليت كا   صككككككككيب الفرد في ا من الل ل ا قيقل منوفضككككككككا عا  

فس الفرتة. بع كككارة أ رى، كلمكككا اقرتب بلكككل مكككا من ال راء كلمكككا ت كككاطكككات معكككلوت منوه عرب الزمن   ل  
 .(166  . ،2018 ،زرواطو  حوا (

علد هلا األسكككككا ، و يوجل أع دليل علد وجود تقارب  عر مشكككككروط( ا توزي  الل ل العاملل   ل 
فرتة ما بعل ا رب. بل الع س متاما، تشككككككككككككر األدلة إىل وجود قلر من الت اعل ا الل ل ب  ال للا . ل ن 

ل ل ب  ال للا  اليت من ج ة أ رى، هناك بعض األدلة تؤيل وجود تقارب مشروط مما يعي تقلم فجوة ال
متتلككك  فس ايصككككككككككككككائم عرب الزمن. فكالعككليكل من ال لككلا  م ككل هكاييت بكلأت فقرة جكلا وبقيككإ فقرة جكلا 

  ر سككككككككككك ب وال عض اآل ر م ل اليابا  وكوريا اجلنوبية بلأت فقرة ل ن ا أصككككككككككك حإ عنية: وبل من وجود 
هو أ  العليل من اوقتصكككاديات ليسكككإ متشكككاهبة يفسكككر حركة ال للا  حنو  فس ا الة املسكككتقرة، رمبا اجلواب 

 وأ  هككلا او ت ف ا الغككالككب يتعلق بككاو ت فككات ا اإل تككاجيككة  الت نولوجيككا( اليت يتعككامككل مع ككا منوذج
Solow . علد أتا متطابقة عرب ال للا 

 المشروطالتقارب  .1.21 الشكل

 
Source: Mishkin. (2014, p. 155). 
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وفق فرضية التقارب املشروط، يعتمل مسار النمو اوقتصادع طويل األجل ل لل ما علد ايصائم  ،إذ 
 ا ي لية لل لل واللع هو من الواضكككر مسكككتقل عن املسكككتوى اإلبتلائل  الشكككروط األولية( لنصكككيب العامل من

GDP تصككككادع علد امللى ل لل ما: حيض يشككككار إىل أ   قطة اإل ط ء ليس  ا تاثر علد مسككككار النمو اوق
الطويل. ل ن م  ذلك، يشككككككككككككك ك بعض اوقتصكككككككككككككادي  ا هله الفرضكككككككككككككية بالن ر إىل قناعة ترى أ  املركز 
 اإلبتلائل اللع يتواجل فيه ال لل مي ن أ  يؤثر علد مسكككككككككككككتوى النمو اللع يقرتب منه علد امللى الطويل

(Sorensen and Jacobsen, 2010) .  
 العامل منمع  لنصكككككككيب " Threshold ما أراد هؤوء اوقتصكككككككاديو  قوله أ ه توجل قيمة حل أدِن "عت ة

GDP ه سكككيقرتب حنو مسكككار منو مع  إمي ن إعت ارها  اصكككية لل لل: فإذا إ طلق بلل ما حتإ هله القيمة، ف 
أما إذا إ طلق فوء هله القيمة فإ ه سكككككككيقرتب حنو مسكككككككار منو   ر. هنا مي ن للمسكككككككارين أ  يشككككككك لا  فس 

ملسككار األول حتإ املسككار ال اِن. ي  ر معلل النمو ال ابإ ل ن ما خيتلفا  ا مسككتويات الناتج: حيض يق  ا
  ."Club Convergence  يسمد ب "تقارب النوادع وع   ر من التقارب  .1.22 الش ل

 النواديتقارب  .1.22 الشكل

 
Source :Sorensen and Jacobsen. (2010, p45)  .  

تتقارب ويقصكككككل مبصكككككطلر "النوادع" أ  ال للا  اليت تنطلق من  فس قيمة العت ة  ا ل األدِن( تسكككككر أو 
علد  فس املسار. بع ارة أ رى، متيل ال للا  اليت تعترب "فقرة" إىل أ  تقرتب من بعض ا ال عض وتنشا  اديا 
للتقارب عنل مسكككككككككككككتوى أدِن لنصكككككككككككككيب الفرد من الل ل، ا ح  تتجم  ال للا  املتقلمة الغنية كالوويات 

ة ا املرحلة اإلبتلائية( ا مسككككككككككككككار تقارب أعلد املتحلة، اليابا ، وبللا  أوروبا الغربية  اليت إ طلقإ عني
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الغنية  OECD اوقتصكككككادع التعاو  بللا  من مة . وه لا، (Alexiadis,2013) لنصكككككيب الفرد من الل ل
 أ  جيب مي ن أ  تشكككككككك ل " اديا للتقارب"، ال للا  النامية تشكككككككك ل  اديا   ر وال للا  املتولفة أيضككككككككا. و

 املوتلفة النوادع جمموعات ب  الواسكككعة التفاوتات تسكككتمر قل وبالتايل النوادع، هله ب  تقارب هناك ي و 
                                                     مسكككككككككككككككككككككتككككككككقككككككككطكككككككك ككككككككاً  الكككككككك ككككككككلككككككككل عككككككككرب الككككككككل ككككككككل تككككككككوزيكككككككك  يصككككككككككككككككككككك ككككككككر حبككككككككيككككككككض تككككككككزداد، حكككككككك  أو

(Martin and Sunley, 1998, pp. 203-204).  
 Galor(1996) يوفر ا لي ة العليل من اآلليات اليت قل تؤدع إىل  وادع التقارب.اقرتحإ   رية النمو 

لآلثار الرئيسكككككككككية للنماذج الن رية املوتلفة، م  التاكيل علد املؤشكككككككككرات اوقتصكككككككككادية اليت قل ت و   ملوم
تسكككككككككاعل علد ادع واملتغرات اليت قل و ادع. مي ن إجياز أسككككككككك اب تقارب النو مفيلة ا اكتشكككككككككاف تقارب الن

أوو، إىل اإل ت ف ا درجكككة التفكككاعكككل ب   :اكتشككككككككككككككككاف مكككا إذا ككككا كككإ للن ريكككة أع تكككاثر علد ال يكككا كككات
اوقتصككككككككككاديات، ثا يا إىل حقيقة إ ت ف إسككككككككككتغ ل اجملموعات املوتلفة من اوقتصككككككككككاديات لعوائل ا جم 

النمو واللع يقتصكككككر علد بسككككك ب التوصكككككم، وثال ا إ ت ف قلرهتا علد " لق األف ار" اللع حيلد منط 
جمموعة حملدة من اوقتصكككككاديات. لللك،  تيجة لفشكككككل ال للا  الفقرة ا اللحاء بركب ال للا  الغنية أدى 

 إىل ظ ور منط القط ية ا أطراف التوزي  العاملل للل ل.

جم إىل ك سكككككي ية األسكككككاسكككككية، م  وظائف اإل تاج اليت ت  ر عوائل متناقصكككككة ا ا نيو إ  مناذج النمو ال
 سكك ة رأ  املال والعمالة، والنمو السكك اِن ايارجل، ومعلل اود ار ال ابإ قل يولل أ لية تقارب ا ظرف  

أوًو، عنككل ا ت ف معككلوت الفككائككلة عن األجور ود ككل الفككائككلة، ي و  األول أكرب؛ وال ككاِن،  علد األقككل:
 عنلما مييز اوقتصاد عوامل عر متجا سة. 

ادع قل ي و  بسككككككككككككك ب عوامل  ارجية حتلث علد مسكككككككككككككتوى و أ  تقارب الن Quah (1996a) يقرتح
املنطقة. أع أ  الوحلات اليت هل إما أعضككككككاء ا  فس اللولة، أو تتشككككككارك ا بعض ا لود، أو تنتمل إىل 
مناطق متجا سككككككككة جغرافًيا، قل متيل إىل الت تل مًعا أل  املعلومات تتلفق بسكككككككك ولة أكرب عرب الوحلات ذات 
هله ايصكككككككائم. ومن مث، حيلد املوق  اجلغراا للوحلة  ادع التقارب اللع سكككككككينضكككككككم إليه. هله الفرضكككككككية 
ايارجية احمللية حتلف ا ت فاً جوهرياً عن تلك اليت تسكككككتول  عوائل متزايلة ا جم ا بعض عوامل اإل تاج 

  التقنيات.وقل تولل  وادع متقاربة ح  ا ظل افرتاضات معيارية حول التفضي ت و 
، اقرتحإ األدبيات الن رية علة  ليات قل تولل تقارب األ لية. مي ن اسككككككككككتولا  أربعة بشكككككككككك ل ملوم

مؤشكككككرات علد األقل  املسكككككتوى األويل للل ل، املسكككككتوى األويل لرأ  املال ال شكككككرع، والتوزي  األويل للل ل 
ية  له او ت فات. باإلضكككافة إىل قتصكككاداوألسككك اب االفردع، ورأ  املال ال شكككرع دا ل الوحلة( لتوضكككير 
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متغرات و . (العوامل ايارجية اجملاورة تاثر املوق  حملاولة قيا  ملى ذلك، مي ن استولا  املؤشرات اجلغرافية 
 .(Canova, 2004, pp. 59-60)(  س ة اإل فاء إىل اإل تاج ا  ومل السياسة 

 (Romer نموذج)النمو مع األثر االنتشاري للمعرفة وتزايد العوائد  .2.4.1

التقل  ل ل  ف م بشككك ل أعمق ما اللع يعزز النمو اوقتصكككادع حنتاج   رية تفسكككر لنا ما اللع يسككك ب 
 growth الت نولوجل  أو تراكم املعرفة(، عادة ما يشككككككككككككككار إىل هله الن رية باسكككككككككككككم "  رية النمو اللا لل

theory   Endogenous ألتا تشكككككككككككككرح كيف مي ن للتقل  الت نولوجل دا لل املنشككككككككككككككا أ  يغلع النمو "
  بالتمييز ب  األف ار جل ف م أفضككككككل ألسكككككك اب النمو املسككككككتلا  أيضككككككا حنتاج لنموذج يقو أاملسككككككتلا . ومن 

من إعطاء  فس جليل للن رية النيوك سي ية،  Romer مت ن .Romer أع حنتاج للراسة منوذج واألشياء.
وهلا عن طريق الفرضككككية املتم لة ا إد ال عامل التعلم عن طريق التمر ، حبيض أ  املؤسككككسككككة اليت ترف  من 

اإل تاج باك ر فعالية، وهلا األثر اإلجيايب للوربة علد اإل تاجية رأ  ما ا املادع تتعلم ا  فس الوقإ من 
يوصككف بالتمر  عن طريق اوسككت مار، باإلضككافة إىل ذلك فإ  الفرضككية ال ا ية متم لة ا أ  املعرفة امل تشككفة 

مقالته املشكككككك ورة بعنوا  "العوائل املتزايلة بنشككككككر  1986ا عا   Romer قا  تنتشككككككر   يا ا كل اوقتصككككككاد.
والنمو علد املككلى الطويككل" والككلع قككل  فيككه منوذجككا أمثر علد معككلوت منو اجيككابيككة علد املككلى الطويككل دو  

م ا ية اسكككككككككككككتفادة إافرتاض لتقل  تقي  ارجل. وتتمحور الف رة الرئيسكككككككككككككية اليت ي ي علي ا هلا النموذج ا 
ا ا تاج  اسككككككتولام االيت توللها شككككككركة ما هبلف  New Knowledgeاجلليلة  شككككككركات خمتلفة من املعرفة

 او تشكككككككككككارية يعرف ب "اآلثار هله املعرفة، هلا ما با تقالالت نولوجيا علد افرتاض أ ه و يوجل دف  مرت ط 
  "Knowledge Externalities ايكككككارجيكككككة للمعرفكككككة اآلثكككككار"أو  "Knowledge Spillovers  للمعرفكككككة

(Christine and Mark, 2010, p.227). 

ب  ث مسات رئيسكككككية: أوو، أ  اسكككككتولا  املعرفة يتم من ق ل الشكككككركات  Romer (1986) يتميز منوذج
توى "املعرفة ال لية". ثال ا، سككككككثا يا، أ  املعرفة تتزايل إىل أ  يصككككككل اوقتصككككككاد إىل م .علد أتا سككككككل  رأمسالية

تا ل األسكككعار واملعرفة ال لية علد حنو معطد، كما أتا حتار املعرفة وعوامل تعترب الشكككركات متنافسكككة حيض 
 اإل تاج األ رى بش ل أم لل.

ينطلق من أ  األف ار حتلف عن األم ك اوقتصككككككككككككككادية التقليلية القابلة للتنافس،  Romer   حظ أ 
من طرف علد من  علة مرات ةمي ن اسكككككككككككككتولا   فس املعرف–واألف ار تعترب عر قابلة للتنافس  فاملعارف

ا  فس الوقإ دو  أ  يؤدع ذلك إىل تلهورها، كما يتم ا تقال املعارف واملعلومات   األعوا  اوقتصككككككادي
مي ن للمالك أ  يراقب  ، وت و  املعلومة كللك حصككككككككككككرية جزئياً أع و–بت لفة م اشككككككككككككرة شكككككككككككك ه معلومة 
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سككعار ب  مي ن افرتاض منافسككة ا األ اسككتعما ا من طرف متعامل  اقتصككادي    رين إو جزئياً، وبالتايل و
اآل لين للمعرفة، وعوضككككككككاً عن ذلك فإ ه جيب أ  ي و  التواز  ا حالة املنافسككككككككة اوحت ارية و املنافسكككككككة 

مي ن أ  ت و  الت لفة األولية لإل تاج مرتفعة جلاً ول ن الوحلات  .التامة كما تفعل الن رية النيوك سككككي ية
وىل، هلا ما جيعل اقتصكككاد األف ار مرت طاً ارت اطاً اآلتية حنصكككل علي ا بسككك ولة أك ر وذلك بنسكككخ الوحلة األ

 .ذات علة ا جم املتزايلة وباملنافسة عر التامة يةوثيقاً باملردود
دالككة اإل تككاج اليت ت و  النموذج هل جمموعككة من املعككادوت اليت تشكككككككككككككرح الطريقككة اليت تتطور هبككا عوامككل 

 :(Jones and Vollrath, 2013, pp.99‑100)اإل تاج ا الزمن وهل علد الش ل التايل
𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿𝛾)

1−𝛼
……(20.1) 

1 ≻ 𝛼 ≻ 0 

 حيض:
:𝐴 رصيل األف ار  

𝐾: زو  السكككككككككلعة العمومية خم رصكككككككككيل رأ  املال Stock of Public Good  إ تاج كل واللع يل ل ا دالة
الشكككككككركات ومن الواضكككككككر أيضكككككككا، أ  تلفقات أو إ تاج ا  ومة ملوزو  السكككككككلعة العمومية مي ن أ  يولل منوا 

 .(اقتصاديا دائما
 . اوقتصاداتيا  دا ليا( مبستوى خمزو  رأ  املال املرتاكم ا ذالتقل  الت نولوجل حملد 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 = 𝐾𝜙𝐾𝛼𝐿1−𝛼 = 𝐾𝜙+𝛼𝐿1−𝛼 

        :وتعطد املعرفة اإلمجالية  رأ  املال املعرا( علد أتا 𝐾𝑖 حتار عامل املعرفة  i  للينا شركةلت ن 

𝐾 = ∑ 𝐾𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 ه "خمزو  املعرفة ال لية لإلقتصكاد، هله املعرفة ال لية تولل أأع أ  املوزو  ال لل لرأ  املال يعرف علد 
. وطاملا i   (Turnovsky, 2000, p.426)علد اإلم ا يات اإل تاجية للشركة  Externality تاثرا  ارجيا

 أ  الشركة حتصل علد الت نولوجيا واملعرفة اإلمجالية مي ن كتابة دالة اإل تاج من الش ل التايل:

𝑌𝑖 = 𝐾𝛽𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖

1−𝛼 ……(21.1) 

إضكككافة كميات إ تاج كل الشكككركات إىل دالة اإل تاج، عنل كل الشكككركات للي ا  فس دالة اإل تاج وبالتايل 
 تص ر دالة اإل تاج ال لل من الش ل:

𝑌 = 𝐾𝛼+𝛽𝐿1−𝛼 ……(22.1) 
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𝛽   وبإفرتاض أ  = 1 − 𝛼 و بقسككككككككمة طرا املعادلة علد ، 𝐿  مي ن التع ر عن دالة اإل تاج بلالة الناتج
 :كاآليت  الفردع   صيب الفرد من الناتج(

𝑦 = 𝐾𝛽𝑘𝛼 … …(23.1) 

 كما مي ن ا صول علد معلل منو الناتج الفردع من الش ل:
𝑔𝑦 = 𝛽𝑔𝐾 + 𝛼𝑔𝑘 

 س ة رأ  ت قد  Cobb-Douglas ت  ر هله املعادلة مصادر النمو اللائم، وبافرتاض دالة إ تاج من  وع
املال إىل العمل ثابتة ا ا الة املسككككككككككتقرة كما أ  معلل منو الناتج الفردع يتناسككككككككككب باإلجياب م  معلل منو 

 أ  رأ  املككال املعرا يتمت  بزيككادة تككامككة للنككاتج ا ككلع أع  Romer رأ  املككال املعرا. بعككل ذلككك يفرتض

(𝛽 ≻ 1 − 𝛼)      النمو املتوق  من ق ل النموذج سككككككككككيتم تسككككككككككريعهوبالتايل، فإ  معلل (Romer, 1986, 

p.1015).   

𝐿𝑦 هل ذات علة حجم ثابتة ا 𝑌 إ  مردودية عامل إ تاج تص ر دالة  A ، ول ن عنلما يتم اعت ار𝐾و    
بتحويل اوسككككككككككت  ك ا ايل إىل - "Solowمنوذج "م ل  𝐾  اإل تاج املعطاة ذات علة حجم متزايلة، ويرتاكم

 وعليه   تب:  𝛿 وي تلك مبعلل  ارجل املنشا ،𝑠  مبعلل ثابإ -فرتة أ رى أع اود ار

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 
 :ي تب كاآليت 𝑛 إ  العمل العائل إىل اليل العاملة بنس ة  ارجية املنشا ثابتة

�̇�

𝐿
= 𝑛 

ي و   𝐴 " فكككككككككككككككRomerاملنشككا ويتزايل مبعلل ثابإ، أما ا منوذج " ارجل  𝐴 " كا Solowا منوذج " 
هو علد   �̇�و𝑡  رصككككككككككككيل أو خمزو  املعارف املرتاكمة عرب التاريخ ح  اللح ة هو𝐴𝑡  دا لل املنشككككككككككككا، حيض

مضكككككروباً ا  𝐿𝐴 ا كل   ة واليت تسكككككاوع علد األشكككككوا  ال اح   عن األف ار اجلليلة األف ار اجلليلة
 :وعليه   تب املعادلة التالية γ املعلل اللع جيل به األشوا  هله األف ار

�̇� = 𝛾. 𝐿𝐴 ……(24.1) 
 :إذ  

𝐿 = 𝐿𝐴 + 𝐿𝑦  

 حيض:
𝐿𝑌: اإل كككككككككككككتكككككككككككككاج املككككككككككككك كككككككككككككاشككككككككككككككككككككككككككر و𝐿𝐴: إ كككككككككككككتكككككككككككككاج األفككككككككككككك كككككككككككككار أو الكككككككككككككتككككككككككككك كككككككككككككويكككككككككككككن. 

 :أ  مي ننا افرتاض  
𝑦 = 𝑏. 𝐴𝜌 
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𝜌)  ثوابإ، فعنلما ي و   ρوb وهلا اوفرتاض اسكككككككككككككتمل من امل ح ة الواقعية حيض ≻ فإ  إ تاجية (0
𝜌) ال حض ترتف  م  رصيل املعارف واألف ار امل تشفة، أما عنلما ي و  ≺ فإ  األف ار اجلليلة تص ر  (0

 .أك ر فاك ر صع ة اوكتشاف
 :فإذا فرضنا أ  علد اوكتشافات يرتف  م  علد ال اح   ي و  للينا 

𝐿𝐴 = 𝐿𝐴
𝜆    (0 ≺ 𝜆 ≺ 1) 

يسككككككككككككاوع  λ حيض ي و  علد اوكتشككككككككككككافات يسككككككككككككاوع علد ال اح   عنلما ي و  معامل اإلهت ك املعرا
 الواحل، ومنه فإ  التغر املعرا يا ل الش ل التايل:

�̇� = 𝑏. 𝐴𝜌. 𝐿𝐴
𝜆 ……(25.1) 

أما علد املسككتوى ال لل  -مردودات ثابتة -يعترب ثابإ ( (γفإ    حظ أ ه با ل كل باحض علد حلى
 وا  فس السكككياء يتم معاملة Externalities –ظ ور اآلثار اجلا  ية -يتغر متاثراً بنشكككاط اجملموعة  γ)  فإ 

𝐴𝜌   دا لل املنشككككككككككككككا من طرف اجملموعة بطريقة  ارجية املنشككككككككككككككا من طرف األفراد م  أ ه (Jones and 

Vollrath, 2013, p.102). 

أ  األسواء هل اليت حتلد حصيم العمالة، وافرتض وجود براءات او رتاع  Romerا منوذجه، افرتض 
أ  األسواء ا رة ا النموذج  Romerحت ارية للتعامل م  فرضية تزايل عوائل ا جم. ما اكتشفه والقوة او

و تؤدع إىل األفضككل ا كل العواخ املم نة، حيض أ  هناك ا اها عاما لألسككواء حنو تقلمي ابت ارات قليلة 
ا وضكككك  األشككككياء بشكككك ل ا  Smithبالنسكككك ة ملا هو أم لل، وبوجود تزايل عوائل ا جم تفشككككل اليل ايفية ل 

 الصحير.
𝑙 لنفرتض أ  جزءا ثابتا 1 من علد الس ا  يعملو  ا قطاع األحباث تارك  ̅ − 𝑙 إ تاج يعملو  ا قطاع  ̅
 الناتج وبالتايل تص ر:

𝐿𝐴 = 𝑙�̅�             ;          𝐿𝑝 = (1 − 𝑙)̅𝐿 
 :بتط يق دالة اإل تاج

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐿𝑝 
 مي ن كتابة  صيب الفرد من الناتج وفقا لآليت:

𝑦𝑡 =
𝑌𝑡

𝐿𝑡

= 𝐴𝑡(1 − 𝑙)̅ …… (26.1) 

، أو اعتماد  صككيب الفرد من الناتج 𝐴𝑡 تشككر هله املعادلة إىل تناسككب  صككيب الفرد من الناتج طرديا م 
. سكككككتزيل من  اتج كل فرد ا اوقتصكككككاد 𝐴𝑡 علد املوزو  ال لل للمعرفة، فالف رة اجلليلة اليت ترف  من قيمة

اذا يتجه رأ  ، اليت تفسكككككر ملالتنافس علد األف ارتشكككككر هله امليزة اليت يع سككككك ا النموذج إىل  اصكككككية عل  
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فرأ  املككال والعمككل هل  ،Romer وو تتجككه األف ككار ا منوذج Solow املككال حنو تنككاقم العوائككل ا منوذج
هناك تناقم لعوائل ا جم لرأ   ي و أشكككككككياء واملنطق يقول بوجود ث ات عوائل ا جم ل ل األشكككككككياء معا، 

تنافس علد األف ار وجود عوائل حجم متزايلة ل ل من العي عل  ياهتا. علد ع س ذلك، ذاملال ا حل 
األف ار مما يسككككككمر بإم ا ية عل   ضككككككوع تراكم  األشككككككياء واألف ار معا واليت و تفرض أع قيل علد عوائل

 األف ار إىل قا و  تناقم عوائل ا جم، وعليه مي ن للنمو أ  يستلا  علد امللى الطويل.
إذ  يقرتح النموذج اعتماد النمو املسككككككتلا  ا اوقتصككككككاد علد تواصككككككل اكتشككككككاف أفضككككككل الطرء لتحويل 

املضكككككككككككككادات ا يوية،   يا الوقود، الطائرات -ار اجلليلةالعمل واملوارد إىل اسكككككككككككككت  ك ومنفعة. وأل  األف 
 هل عر متنافس علي ا سرتف  متوسط  صيب الفرد من الل ل عرب اوقتصاد. -النفاثة، ورقائق ال م يوتر...

 (Uzawa-Lucasالنمو القائم على تراكم رأس المال البشري )نموذج  .3.4.1

 Education لألفراد با صككككول علد رأ  املال ال شككككرع: التعليميفرتض النموذج وجود قنات  تسككككمحا  
 .فقط ، سنركز اهتمامنا علد قناة التعليمLearning by doing   والتعلم باملمارسة

تقلمي منوذج دينامي ل يقرتح فيه التعامل م  مسككككككتوى العمالة املاهرة كمتغر Uzawa   (1965)اسككككككتطاع
فقل اسكككككككككككتطاع توسكككككككككككي  هله الف رة بإد ال اآلثار  )Lucas )1988 يتزايل عرب الزمن لتحقيق منو دائم، أما

 .Lucasو Uzawaايارجية لرأ  املال ال شرع. سنعمل ا هلا اجلزء علد تقلمي منوذج كل من 
واللع مي ل املعرفة العامة املتاحة  ℎ عنل أع  قطة زمنية، ي و  للينا مسكككتوى متوسكككط لرأ  املال ال شكككرع

ميتل و  هله املعرفة العامة مي ن م ا صكككككككككول علد املزيل من ا من   ل تلقل ل ل شكككككككككوم. األفراد اللين 
، جزء من هلا الزمن Nonleisure-Time التعليم كما أ  كل فرد يتمت  بوحلة زمنية من وقإ عل  الراحة

1) خيصم لتلقل التعليم أما الوقإ ال اقل 𝜏  رمز له بالرمز − 𝜏) .فيوصم للعمل  

لتع يم منفعت م، وبعل أ  يقو  فرد ما برتكيم رأ  املال يصكككككككك ر املسككككككككتوى اجلليل  𝜏 بإ تياريقو  األفراد 
 للمعرفة متاحا علد الفور جلمي  األفراد.

𝐿 وبوجود رأ  املال ال شكككككككككككككرع، ت و  وحلات كفاءة العمل املتاحة مسككككككككككككككاوية إىل = (1 − 𝜏)ℎ𝑀  ،
  :وبالتايل تص ر دالة اإل تاج من الش ل

𝑦 = (1 − 𝜏)ℎ𝐴𝑘𝛼 ……(27.1) 
 ومعلل منو الناتج الفردع هو:

𝑔𝑦 = 𝑔1−𝜏 + 𝑔𝐴 + 𝑔𝑘 + 𝛼𝑔𝑘 ……(28.1) 
,𝜏 إذ  يعتمل منو الناتج علد: ℎ, 𝐴, 𝑘 
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𝑔𝐴 بسككككككككك ب تناقم عوائل رأ  املال  وإذا كا  = فإ ه ا ا الة املسكككككككككتقرة ت قد  سككككككككك ة رأ  املال إىل  0
𝑔𝑘 العمل ثابتة أع = 𝑔𝜏 ب  اته علد مسار التواز  أع 𝜏 . أك ر من ذلك، يتميز0 = هلا يعي أ  معلل  0

 منو رأ  املال ال شرع ا ا الة املستقرة يساوع إىل:
𝑔ℎ = ∅(�̃�) 

 حيض:
�̃�  قيمة هل  𝜏 يصكككككككك ر معلل منو الناتج  (27.1) ا ا الة املسككككككككتقرة وبإسككككككككت لال معلوت النمو ا املعادلة

 الفردع:
𝑔𝑦 = 𝑔ℎ = ∅(�̃�)…… (29.1) 

ا ا الة  𝜏 أ رى، ينمو الناتج الفردع بنفس معلل منو رأ  املال ال شرع واللع يعتمل علد قيمةبع ارة 
 بش ل دا لل من ق ل األفراد.  �̃� املستقرة و يتم إ تيار قيمة

فاع سككككياسككككة أو عامل اقتصككككادع يؤثر  �̃� ا هلا النموذج يعتمل منو اقتصككككاد ما بصككككورة حامسة علد قيمة
 ,Jones, 1997)  القيمككة مي نككه بككللككك أ  يغر من معككلل منو اوقتصكككككككككككككككاد علد املككلى الطويككلعلد هككله 

p.152). 
 ℎوذلك ا حالة إذا ما اسككككككككككت للنا   Solowجيتم  ك را ا بعض ايصككككككككككائم م  منوذج  Lucasمنوذج 

  فس اللور اللع يلع ه الرقل التقي ا منوذج Lucas ، حيض يلعب رأ  املال ال شكككككككككككككرع ا منوذج𝐴 م ا 

Solowل ن ، Lucas يقل  تفسككككككرا  لنمو رأ  املال ال شككككككرع ا منوذجه وذلك علد ع س Solow  اللع
من طرف هو أ ه كلما كا  هناك تسككككككور وقإ ك ر وكاا للت وين  Lucas اعتربه ثابتا، فتفسككككككره ا منوذج

األفراد كلما سككاعل ذلك علد زيادة رأ  املال ال شككرع  وبالتايل زيادة النمو اوقتصككادع، والع س حيلث ا 
حالة إُهال الت وين والتعليم، وا هلا النموذج  لمس أ  وجود ا ت ف ا درجة الغىن والفقر ب  اللول 

 األسا  إىل ا ت ف امللة الزمنية املسورة للت وين والتعليم، فنجل أ  دول الشمال متتاز مبعلوت يرج  ا
تنموية جيلة وذلك ألتا أعطإ األُهية ال  رة والوقإ ال اا للت وين ا ح  جنل أ  دول اجلنوب متتاز 

. وه لا فإ  السككككككككياسككككككككة اليت  ا مبعلوت تنموية ضككككككككعيفة وذلك لعل  اهتمام ا أو اهتما  أفرادها بالت وين
 Jones) القلرة علد الرف  من وقإ الت وين بش ل دائم سوف ي و   ا أثر إجيايب علد النمو اوقتصادع

and Vollrath, 2013, p.220). 

هلا النموذج إسكككككتطاع شكككككرح التفاوت ا معلوت النمو اللولية واللع عجز عنه النموذج مما ي حظ أ  
النيوك سككككككككي ل، حيض يرى أ ه إذا كا  ل للين  فس املسككككككككتوى الت نولوجل فيم ن  لين ال للين أ  ي  را 

فراد أو معلوت منو خمتلفة ا ا الة املسكككتقرة بسككك ب ا ت ف كميات الوقإ املوصكككصكككة للتعليم من ق ل األ
 .(Azariadis and Drazen, 1990, pp.524‑25) إ ت ف سياسات التعليم ا ك  ال للين
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 خاتمة .5.1
قمنا ا هلا الفصكككل بلراسكككة بعض ا قائق املتعلقة بتاريخ النمو اوقتصكككادع العاملل، مرورا مبعرفة مصكككادر 
النمو اوقتصكككككككادع وكيفية قياسككككككك ا معتملين ا ذلك علد من جية حماسككككككك ة النمو وأ را دراسكككككككة األسككككككك اب 

 النماذج الرئيسية ا أدبيات النمو اوقتصادع.امل اشرة  لا النمو بالتطرء ل عض 
أصككك حإ مسكككالة معلوت منو ال للا  من أهم املسكككائل اوقتصكككادية اليت تلور حو ا مناقشكككات وحتلي ت 

 حيض أظ رت ال للا  تفاوتات واسعة ا معلوت النمو اوقتصادع اليت أدت بلورها ،ةضيفإقتصادية مست
إىل بروز ت اين جوهرع علد مسكككتوى املعيشكككة النسككك ية، وعلد الرعم من أ  م اسكككب النمو اوقتصكككادع علد 
امللى القصككككر عال ا ما ت و  متواضككككعة  عر حمسككككوسككككة إو أ ه علد امللى الطويل تصكككك ر هله امل اسكككب و 

املال املادع وال شكككككككككرع النمو اوقتصكككككككككادع حيلث  تيجة زيادة اقتصكككككككككاد ما لعلد وحلاته من رأ  ف با  هبا.
بينإ األدبيات اوقتصكككككادية وجود ال  ر من القوى اليت حت م النمو ا هلا الصكككككلد وحتسككككك  ت نولوجياته. 

اليت كا  ا لف الرئيسككككل من ا إد ال إم ا يات إح ل مل  ت   Solowجنل من ا دراسككككة  ،اوقتصككككادع
 Domar-Harrodسككككككككتقرار اليت عاِن من ا منوذج اإل تاج من أجل إجياد ا لول املناسكككككككك ة ملشكككككككك لة عل  اإل

وكا  هلا النموذج ي حض بقلر ك ر عن ، اللع اسككككككتعمل فيه دالة إ تاج ذات فرضككككككية النسككككككب ال ابتة للنمو
شروط النمو اوقتصادع، ل ن املش ل اللع وق  فيه هو مش ل التقلب ل قتصاد ب  حالة ال طالة وحالة 

وكحل  له التوظيف الزائل عن ا ل، والناتج أص  عن فرضية النسب ال ابتة املعتملة ا بناء هلا النموذج، 
بتغير فرضككية معام ت اإل تاج ال ابتة بفرضككية قا و  املعام ت املتغرة، وذلك بإد ال  Solow لة قا  املشكك

من وراء ذلككك إىل ي ككلف   Solowذات علككة ا جم ال ككابتككة، وكككا   Cobb-Douglasدالككة إ تككاج من  وع 
ما تراكم  ال حض عن أسككك اب التفاوت ا اصكككل ب  اللول الغنية والفقرة، وتوصكككل إىل أ ه كلما كا  ا دولة

رأ  مال و أو تطور تقي ك رين و  أو منو سكككككككككككك اِن ضككككككككككككعيف سككككككككككككاعلها علد التطور وكلما كا  الع س 
تتم ل ا ف رة التقارب ب  اللول   Solowسككككككاعلها علد ال قاء ا حيز الفقر. والنتيجة اليت توصككككككل إلي ا 
تعرضإ هل األ رى   Solowأ  ف رة  إو .أين مي ن لللول النامية أ  تلحق باللول الغنية ا امللى ال عيل

إىل إ تقادات شكككككليلة علد يل جمموعة من اوقتصكككككادي  واللين أسكككككسكككككوا فيما بعل ما يسكككككمد بنماذج النمو 
اللا لل، وأسكككا  هله او تقادات  اب  أوو من املشكككاهلات امليلا ية ا عقل ال ما ينات من القر  املاضكككل، 

لتقارب أين لوحظ أ  اللول الغنية زادت تطورا وعىن وأص حإ ا وة حيض أث إ الواق  الع س متاما لف رة ا
تزداد ب  هله اللول واللول الفقرة، واو تقاد ال اِن هو اعت ار التقل  الت نولوجل كمتغر  ارجل، حيض 

ا منوذجه تفسكككككككككككككرا ل يفية وطريقة تطور هلا العامل رعم اعت اره من أهم عوامل النمو   Solowخ يقل  
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أرجعت ا إىل فرضكككككككككككككية تناقم اإل تاجية ا لية و مناذج النمو اللا لل ف رة التقارب عاجلإ قتصككككككككككككككادع. او
املسككككتوحاة من الن رية ال  سككككي ية، باإلضككككافة إىل ال حض عن طرء ووسككككائل وسككككياسككككات تطور عامل الرقل 

وأ ه  واعت ار التقل  التقي كمتغر دا للاجية املتناقصة، تالتقي، وتوصلإ هله النماذج إىل إلغاء فرضية اإل 
جيب العمل ا ظروف اإلحت ار و ا ظروف املنافسكككككة ال املة، واعتربت هله النماذج أ  أع سكككككياسكككككة  ا 
القلرة علد التاثر بصكككككككككككككفة إجيابية علد ال حض والتطوير تعل مق ولة وجيب علد اللولة أ  ت و  مسكككككككككككككتعلة 

ت واو رتاعات اجلليلة، باإلضكككككككافة إىل زيادة الت وين والتعليم والتلريب للتل ل ملسكككككككاعلة ومحاية اإلبت ارا
 ألفرادها. 

إذا ح منا علد أدبيات النمو اللا لل من   ل اإل تقادات املوج ة للنموذج النيوك يسكككككككك ل مي ن أ  
 ل  رى النجاح ال  ر اللع حققته هله الن ريات ومقلرهتا علد حتليل معلوت منو اوقتصكككككككككككاديات بشككككككككككك

دا لل من   ل توفر مناذج رياضككككككية دقيقة خمتلفة هتتم باألسككككككا  بالعوامل الرئيسككككككية اليت قل تؤثر علد منو 
اوقتصككككككككككككاديات، حبيض أ  تاثراهتا ت  ر دور ا  ومة ا إحلاث النمو اوقتصككككككككككككادع. ا اجلا ب التجرييب 

معلوت منو ال للا  وا ت ار فرضكككية مي ن بسككك ولة إعتماد مناذج النمو اللا لل لشكككرح التفاوت ا اصكككل ا 
تقارب تلك املعلوت م  بعضكككككككك ا ال عض. وم  ذلك يوجل بعض اإل ع اسككككككككات عر امل ئمة  له النماذج 

وجود تاثرات طاعية ل عض املتغرات  علد النمو كحجم ال لل واليت  تؤدع إىل ظ ور  تائج مضكككككللة بسككككك ب
 )Jones )1995أ رى. ا هكككلا الصككككككككككككككككلد يرى ككككل من قكككل حتجكككب بعض التكككاثرات اإلجيكككابيكككة ملتغرات 

م  معلوت منو  ارجية وبزيادة مستمرة أ  يفسر   Solow لنموذج أ ه مي ن )Mankiw et al. )1992و
 معلوت منو ال للا  أفضل مما مي ن ل عض مناذج النمو اللا لل أ  تفعله. 
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 الفصل الثاني
المحددات األساسية لالختالفات في األداء 

 االقتصادي
 

  مقدمة .1.2
الفصككل السككابق جسككل لنا كيف  سككتعمل مناذج النمو لتفسككر او ت فات ا الل ل ب  ال للا  وعملية 

إىل مزيج من ترج  أ  فروء الل ل ب  ال للا   النمو ذجالنا من تاوقتصككككككادع. ا هلا السككككككياء أكلالنمو 
او ت فات الت نولوجية والفروء ا رأ  املال املادع ورأ  املال ال شكككككككككككككرع ل ل عامل. هلا الن ج يوفر لنا 

الل ل ب  ال للا ، تلك ا ط قة جليلة ذلك أ ه حلد لنا املصككككككككككككككادر احملتملة للنمو اوقتصككككككككككككككادع وفروء 
  .للنمو اوقتصادع "Proximate causes" املصادر هل األس اب امل اشرة

إ  الرتكيز علد او ت فات ا الل ل ب  ال للا ، وحماولة تفسكككككككككككككر هله او ت فات باوعتماد علد 
او ت فككات ا الت نولوجيككا، رأ  املككال املككادع ورأ  املككال ال شكككككككككككككرع يوقعنككا ا تسكككككككككككككككاؤل   ر إذا كككا ككإ 

 5ثروة األمم، وإذا وجل الت نولوجيا، رأ  املال املادع ورأ  املال ال شكككككككككككككرع عوامل م مة لف م الفروء ا 
ضكككعفا من او ت فات ا الل ل الفردع عرب ال للا ،  30 ضكككعفا أو ح  20أضكككعاف أو  10أضكككعاف أو 

سككت مر ا رأ  املال املادع ورأ  املال ال شككرع بقلر ال للا  وتفلماذا و حتسككن بعض ال للا  ت نولوجياهتا، 
حيض ي  ر هلا الشكككككككككك ل أ  كوريا اجلنوبية . 4.1 لتوضككككككككككير هله النقطة دعو ا  عود إىل الشكككككككككك لاأل رى  

فشككككلإ  يجريا ا ذلك. مي ننا حماولة ا ح   عاما 56مت نإ من النمو مبعلوت سككككريعة جلا علد ملار 
ف ما قا  العليل من ال اح    ،بالن ر إىل األس اب امل اشرة للنمو اوقتصادع اجلنوبية أداء كورياتفسر جناح 

لنمو م  ضككرورة إظ ار اللور ا امن ق ل، مي ننا أ   ربز أ  تراكم رأ  املال السككري  كا  السكك ب الرئيسككل  ل
اللو  علد فشككككككككككككل  يجريا ا حتقيق  احملورع ل ل من رأ  املال ال شككككككككككككرع والت نولوجيا. لللك، مي ننا إلقاء

 النمو لعل  قلرهتا علد  مي  رأ  املال وحتس  ت نولوجياهتا.
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واإل فاء اوقتصككادع لفرتة ما بعل ا رب ل ن  هله اوجابات ب شككك مفيلة لف م مي ا زمات النجاح
ن النمو ا ح  عنل مسككككككتوى مع  لن تسككككككتطي  اإلجابة علد بعض األسككككككئلة املركزية: كيف مت نإ كوريا م

سكككككككتفادة من فر  النمو  إذا كا  تراكم رأ  املال املادع جل م م ملاذا و تسكككككككت مر فشكككككككلإ  يجريا من اإل
 يجريا أك ر ا رأ  املال املادع  ملاذا رأ  املال ال شككككككرع املتاح خ يتم اسككككككتولامه بشكككككك ل أك ر فعالية ا 

أسكككك اب أ رى أعمق سككككنشككككر إلي ا علد أتا أسكككك اب د قود ا إىل وجو ي يجريا  اجلواب علد هله األسككككئلة  
وهله األسكك اب هل اليت متن  العليل من ال للا  من اوسككت مار مبا فيه  "Fundamental causes" أسككاسككية

إذ  من  .(Acemoglu, 2009, p.109) ال فاية ا الت نولوجيا ورأ  املال املادع ورأ  املال ال شكككككككككككككرع
الضكككككككككككككرورع لف م ملاذا كا  أداء بعض ال للا  أفضككككككككككككككل ب  ر من عرها ا جمال النمو أ   لهب أبعل من 

 األس اب امل اشرة للنمو وايوض ا احمللدات األساسية أو الرئيسية علد  طاء أوس . 
اء اوقتصادع، خيصم هلا الفصل، ملراجعة الن ريات واللراسات التجري ية حول  احمللدات الرئيسية لألد

الرئيسككككككككككككية اليت تؤثر علد او ت فات ا حيض يتعامل اجلزء األول منه علد إبراز أهم الفرضككككككككككككيات للعوامل 
الل ل عرب ال للا  والنمو اوقتصادع. أما ا األجزاء ال اقية سنقو  بشرح املنطق اللع حيفز هله الفرضيات 

تعلقة باألسكككك اب األسككككاسككككية للنمو اوقتصككككادع اليت تتضككككمن: بتقلمي حملة عن أهم األدلة الن رية والتجري ية امل
 املؤسسات، ال قافة، اجلغرافيا، او فتاح علد التجارة.

  األسباب المباشرة مقابل األسباب الرئيسية .2.2
 أسككككككك اب ليسكككككككإ( ...ذلكككككككك إىل ومكككككككا املكككككككال، رأ  وتكككككككراكم التعلكككككككيم، اوبت كككككككار، اقتصكككككككاديات  أدرجناهكككككككا الكككككككيت العوامكككككككل إ "

 . (North and Thomas, 1973, p.2)"بعينه النمو لإمنا ه ،نمولا

إ  التحقيق ا األسككك اب الرئيسكككية للنمو اوقتصكككادع م م علد األقل لسككك   ، أوو: أع   رية تركز علد 
امنة لن ت و  كاملة، ومن م لن املتغرات املتلا لة  األسككك اب امل اشكككرة( وحلها دو  ف م القوى اللافعة ال 

تفل   رية النمو للتفسككككككككر ح  تضككككككككاف إلي ا األسكككككككك اب الرئيسككككككككة. ثا يا: إذا كا  اللاف  من دراسككككككككة النمو 
اوقتصكككككككادع هو حتسككككككك  أداء النمو ل عض ال للا  ومسكككككككتويات معيشكككككككة مواطني ا، فإ  ف م زيادة النمو من 

 ابة التعامل م  أعراض املرض دو  معرفة املرض  فسككككككككه.   ل الرتكيز علد األسكككككككك اب امل اشككككككككرة فقط هو مب
لللك إ  ف م األسككك اب األسكككاسكككية للنمو اوقتصكككادع يؤدع إىل تقلمي حلول مرضكككية أك ر للمسكككائل املتعلقة 

هنا يطرح باسكككك اب فقر بعض ال للا  وعىن بعضكككك ا، وكيف مي ننا ضككككما  زيادة منو ال للا  بشكككك ل أسككككرع  
   وهل   رية النمو تفيل ا ا هلا املسعد للنمو األس اب األساسية ماهلالتساؤل التايل: 
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بالعودة إىل التسككاؤل األول، هناك أسكك اب أسككاسككية ك رة و حتصككد للنمو اوقتصككادع اقرتح ا العليل من 
اوقتصككككككككككادي  علد مر الزمن، للا من الواضككككككككككر أ  إدراج ا مجيع ا ليس باألمر املفيل، بلو من ذلك مي ن 

فئات من الفرضككككيات، إ  م ل هلا التصككككنيف يفشككككل ب  شككككك ا حتقيق العلالة ل عض  ث ثا إىل تصككككنيف 
الفروء الككلقيقككة ا األدبيككات الن ريككة والتجري يككة إو أ ككه كككاف إلبراز أهم العوامككل الرئيسكككككككككككككيككة اليت تؤثر علد 

 ,Acemoglu, 2009)او ت فات ا الل ل عرب ال للا  والنمو اوقتصكادع.  لكر هله الفرضكيات كاآليت

p.110): 
 (Institutions Hypothesis) فرضية املؤسسات -

 (Culture Hypothesis) فرضية ال قافة -

 (Geography Hypothesis) فرضية اجلغرافيا -

ا الوقإ الراهن، من املفيل العودة إىل م ال كوريا اجلنوبية مقابل  يجريا و طرح األسكككككككككككككئلة التالية: هل 
مي ننا ربط النمو السككككري  ل وريا بالعوامل اجلغرافية  أ  باملؤسككككسككككات والسككككياسككككات  وهل مي ننا ا ليض عن 

 رب العاملية علد اللور املركزع اللع دور رئيسكككل لل قافة  ا هلا الصكككلد، تؤكل اللراسكككات ملرحلة ما بعل ا
واليت تتضكككمن من ب  األمور األ رى، األمن النسكككيب  قوء اجلنوبية لع ته السكككياسكككات املعززة للنمو ا كوريا 

املل ية وا وافز اوسكككككككككككككت مارية املقلمة للشكككككككككككككركات. ا املقابل، تاريخ  يجريا ما بعل ا رب مرت ط با روب 
العسكككك رية، التنوع العرقل، الفسككككاد املتفشككككل، ضككككعف التعليم وبيئة عامة  عل  إسككككتقرار األهلية، اإل ق بات 

توفر ا وافز  أدى هبا إىل الفشككككككل ا اوقتصككككككاد ال لل، ا واجز التجارية، وا ع اسككككككات السككككككياسككككككة املت ررة(
اب الرئيسة للنمو للقيا  باألعمال اوست مارية وترقية ت نولوجياهتا. لللك، من الضرورع أ    حض ا األس 

اوقتصكككادع اليت  عل اوتصكككال م  هله ا قائق مم نا وتقل  تفسكككرات متناسكككقة للمسكككارات املت اعلة لتلك 
 ال للا .

إطارا عمليا يسككلط الضككوء فيه علد خمتلف احمللدات امل اشككرة  Rodrik (2003)علد هلا األسككا ، يوفر
العوامل األسكككاسكككية اليت حتلد حجم ومنو  Rodrik وفقا ل .1.2 رئيسكككية للنمو اوقتصكككادع. ي  ر الشككك لوال

أع اقتصكككككاد: ففل اجلزء العلوع من الشككككك ل، مي ن م ح ة تاثر احمللدات امل اشكككككرة للنمو اوقتصكككككادع كما 
اوقتصكككادع حيض يتاثر الناتج بشككك ل م اشكككر بالوفرة اليت يتمت  هبا اوقتصكككاد من عوامل توثقه أدبيات النمو 

اإل تاج  العمل، رأ  املال املادع، املوارد الط يعية( باإلضافة إىل إ تاجية املوارد. ا اجلزء السفلل من الش ل 
اوقتصادع اللويل ، اجلغرافيا   حظ احمللدات الرئيسية للنمو اوقتصادع واليت تتضمن املؤسسات، الت امل 

 وال قافة.
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 اإلطار التحليلي لعملية النمو االقتصادي .1.2  الشكل

 

Source: Sala-i-Martin and Snowdon. (2006, p.85). 

مناذج النمو  لر اإلشارة إىل أ  املناقشات حول اجلغرافيا، املؤسسات وال قافة تتم دو  إشارة صرحية ا 
أو ح  بعض اللراسات التجري ية حول النمو اوقتصادع. وم  ذلك، مي ن لألس اب الرئيسية أ  ي و   ا 
تاثر ك ر علد املعلمات أو السكككككككككياسكككككككككات اليت  ا تاثر من اللرجة األوىل علد رأ  املال املادع، ال شكككككككككرع 

النمو اوقتصادع ضرورع لتقييم فيما إذا لللك، ف م مي ا زمات  .(74،  .2016 حوا ،  والت نولوجيا
كا إ األسكككك اب الرئيسككككية املرشككككحة للنمو اوقتصككككادع مي ن أ  تلعب حقيقة اللور اللع ينسككككب إلي ا. ا 
هلا اإلطار، يلعب النمو التجرييب دورا و يقل أُهية عن مناذج النمو ا التمييز ب  األسككككككككككككك اب الرئيسكككككككككككككية 

 ملوجودة ب  ال للا .املتنافسة لتفسر فوارء الل ل ا
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 المؤسسات .3.2
ا اآلو ة األ رة، أصك ر دور املؤسكسكات ا تاثرها علد النمو اوقتصكادع أحل أك ر اجملاوت حيوية ا 
األعمال التجري ية ا اوقتصكككككككككاد، ويرج  ذلك إىل عملية التنشكككككككككيط اللع شككككككككك له جمال اقتصكككككككككاديات النمو 

  .ةجمال اقتصاديات التنميوتط يقاته علد املسائل ال ربى ا 

حاليا تز ر األدبيات التط يقية حول املؤسككسككات والتنمية ب م هائل من األوراء ال ح ية، بلأت ا أوا ر 
ال ما ينات ومنإ أضكككعافا مضكككاعفة ا العقل األول من القر  ا ادع والعشكككرين. ومن ب  أك ر اإلسككك امات 

 ,Hall and Jones, 1999; Acemoglu et al., 2005; Easterly and Levine)تاثرا ا اجملال  لكر

2002; Rodrik et al., 2004; Glaeser et al. 2004; Acemoglu and Robinson, 2013) للى ،
اليت تؤمن با   وعية  Northهؤوء املؤلف  شلء مشرتك جيمع م هو ت ني م ألف ار املؤسساتي  اجللد م ل 

هرع ا تفسكككر الفجوات ال  رة ا  صكككيب الفرد من الل ل املؤسكككسكككات اوقتصكككادية والسكككياسكككية  ا دور جو 
 فيما ب  ال للا . 

املؤسككككككككسككككككككات هل "القيود الرمسية  القوا  ، اللسككككككككاتر(، عر الرمسية  العادات والتقاليل(،  Northوفقا ل
 ,North, 1990)السياسات ا  ومية  التنفيل والعقاب( واليت حتلد التفاع ت ب  املتعامل  اوقتصادي "

p.3)ا هلا اجلا ب يرى . North and Thomas  (1973)  أ  املؤسكككسكككات تؤثر علد النمو اوقتصكككادع
من   ل التككاثر علد حقوء املل يككة، هيككاكككل ا وافز وت ككاليف املعككام ت: فككاجملتمعككات اليت يشكككككككككككككعر في ككا 

 ية واوقتصككككككككككككككادية ت و  العق ات املسكككككككككككككت مرو  باألما  فيما يتعلق حبقوء املل ية، حملودية املواطر القا و 
ال روقراطية في ا حملودة والوصككككككككككككول إىل أسككككككككككككواء العمل في ا ي و  مؤمنا وبالتايل من املرجر أ  تزدهر في ا 
األعمال وتزيل اإل تاجية وترتف  في ا مسككتويات د ل الفرد. أما اجملتمعات اليت يواجه في ا املسككت مرو  خماطر 

ل ية، حملودية اللجوء إىل القا و ، الفسككككككككككككككاد الشككككككككككككككليل  عل ا أقل جلبا عالية فيما يتعلق مبصككككككككككككككادرة امل
  .وست مارات أصحاب املشاري 

                                  يقككككككل  هككككككلا القسكككككككككككككم عرضكككككككككككككككككككا شكككككككككككككككككككام  ملوتلف األدبيككككككات الن ريككككككة والتجري يككككككة بشكككككككككككككككككككا   ليككككككة 
                             أهم املقككككاييس  ككككلأ بككككاسكككككككككككككتعراض  ،أووتككككاثر املؤسكككككككككككككسكككككككككككككككككات علد النمو  اوقتصكككككككككككككككككادع عرب ال لككككلا . 

               ناقش بإجياز األدلة التجري ية للع قة ب  املؤسككككككككككسككككككككككات  ،ثا يااليت حتلد النوعية املؤسككككككككككسككككككككككاتية ا ال للا . 
  .والنمو اوقتصادع
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 مقاييس النوعية المؤسساتية. 1.3.2

هناك مقاييس ك رة صكككممإ لقيا   وعية املؤسكككسكككات اوقتصكككادية والسكككياسكككية. إلظ ار ذلك،  ركز علد 
" املقلمة من ق ل قاعلة بيا ات مسكككككائل ا وكمة، واليت تلتقط Governance املؤشكككككرات السكككككتة ل "ا وكمة

 :(Kaufmann et al.,2010, pp.5‑6)األبعاد املتعلدة للنوعية املؤسساتية
والللا  يلتقطا  تصكككورات امللى الطويل اللع  Voice and accountability الصكككوت واملسكككائلة -

حرية التع ر ي و  عليه املواطنو  ا بلل ما قادرين علد املشكككككككككككككاركة ا ا تواب ح ومت م، باإلضكككككككككككككافة إىل 
 وحرية ت وين اجلمعيات واإلع   ا ر.

يقيسكككككككا   Absence of violenceوعياب العنف  Political stabilityاوسكككككككتقرار السكككككككياسكككككككل  -
تصورات مرجحة لتعرض ا  ومة لزعزعة ا استقرارها أو اإلطاحة هبا بواسطة وسائل دستورية أو عن طريق 

 العنف، مبا ا ذلك العنف بلواف  سياسية أو اإلرهاب.

تلتقط تصكككككككككككككورات  وعية ايلمات العامة، جودة  Government effectivenessفعالية ا  ومة  -
الضغوط السياسية،  وعية وض  السياسات وتنفيلها، مصلاقية التزا   عنق ليت ا ايلمة املل ية ودرجة است
 ا  ومة بتلك السياسات.

تلتقط تصكككككككككككككورات قلرة ا  ومة علد صكككككككككككككياعة وتنفيل  Regulatory qualityالنوعية التن يمية  -
 السياسات السليمة واللوائر اليت تسمر وتعزز تنمية القطاع ايا .

تلتقط تصورات ملى ثقة املتعامل  ا التزام م بقواعل اجملتم  وعلد  Rule of lawسيادة القا و   -
 وعية العقود، تنفيل حقوء املل ية، الشككككككككرطة واحملاكم فضكككككككك  عن احتمال حلوث اجلرمية  :وجه ايصككككككككو 

 والعنف.

تلتقط تصككككككورات حول ملى ممارسككككككة السككككككلطة العامة  Fighting corruptionم افحة الفسككككككاد  -
سككككككككب  اصككككككككة مبا ا ذلك كل أشكككككككك ال الفسككككككككاد الصككككككككغرة من ا وال  رة، فضكككككككك  عن النوب لتحقيق م ا

 وأصحاب املصاحل اياصة.

 0.95-0.6أوو: أ  األبعككاد املوتلفككة للحوكمككة ت  ر معككلوت ارت ككاط ترتاوح مككا ب   .1.2 ي   اجلككلول
حيفز إم ا يات النمو ،  لا السككككككككككككك ب فإ ه من الصكككككككككككككعب جلا حتليل ال عل اللع 0.85ومبتوسكككككككككككككط معلل 

، ثا يا: تعترب معلوت ارت اط مسككككتوى التنمية  مقاسككككا بلوعاريتم  صككككيب الفرد من أكرببشكككك ل  اوقتصككككادع
GDP.هبله املؤشرات الستة للحوكمة جل ك رة )  
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 االرتباط بين مقاييس المؤسسات .1.2 الجدول
Corr Rol Reg Geff Stab Voice  

  (Voice)الصوت واملسائلة 1.00 0.70 0.78 0.77 0.83 0.79

  (Stab)اوستقرار السياسل 0.70 1.00 0.69 0.60 0.77 0.75

  (Geff)فعالية ا  ومة 0.78 0.69 1.00 0.93 0.95 0.93

  (Reg)النوعية التن يمية 0.77 0.60 0.93 1.00 0.90 0.85

  (Rol)سيادة القا و   0.83 0.77 0.95 0.90 1.00 0.95

  (Corr) م افحة الفساد 0.79 0.75 0.93 0.85 0.95 1.00

  .𝑊𝐺𝐼 من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات املصلر:

، م  1.06و 0.78 الفرد إىل  وعية ا وكمة ترتاوح ما ب  GDP أ  املرو ة النصككككككفية ل .2.2 ي   الشكككككك ل
، ي  ر الش ل أ  أعلد معلوت اورت اط يسجل ا كل من 0.65 إىل 0.36 يرتاوح ما ب   𝑅2 معلل حتليل

 فعالية ا  ومة وسيادة القا و .

 االرتباط بين مقاييس المؤسسات والتنمية .2.2الشكل 

 
  . 𝑊𝐺𝐼 من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات املصلر:
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 التجريبيةالمؤسسات والنمو االقتصادي: األدلة  .2.3.2

قلمإ العليل من اللراسكككككككات التجري ية أدلة مقنعة للعم الرأع القائل با  او ت فات ا املؤسكككككككسكككككككات 
 Knack and Keefer (1995)تؤثر بش ل ك ر علد األداء اوقتصادع لل للا . فعلد س يل امل ال كشف

أ   وعية ال روقراطية، حقوء املل ية، الشكككككفافية واوسكككككتقرار السكككككياسكككككل ا بلل ما كل ا Mauro (1995) و
وباسككككككتولا  حواجز Djankov et al.   (2002) عوامل تسككككككاهم ا النمو اوقتصككككككادع بشكككككك ل إجيايب. أما

وجود ع قة قوية ب  ذلك املقيا  والنتائج  عن كشكككككككككككككف  ،الل ول عرب ال للا  كمقيا  للمؤسكككككككككككككسككككككككككككككات
بلراسككة أسكك اب Hall and Jones   (1999) لنمو اوقتصككادع. قا اوقتصككادية املوتلفة مبا ا ذلك معلل ا

ت اين  اتج الفرد ب  ال للا ، حيض وجل ال اح ا  أ  او ت فات ا تراكم رأ  املال واإل تاجية وبالتايل 
ا  ومية اليت م او ت ف ا  صيب الفرد من الناتج ملفوعة بوجود ا ت فات ا املؤسسات والسياسات 

مؤشكككرات ما وذة  5 اإلشكككارة إلي ا ب "ال نية التحتية اوجتماعية"، ولقيا  تاثر املؤسكككسكككات  مم   مبتوسكككط
  Hall et Jonesل  فتاح علد التجارة(، كشكككككككف Sach and Warner ومؤشكككككككر 𝐼𝐶𝑅𝐺 من قاعلة بيا ات

حنو ال نية التحتية اوجتماعية، وقاموا بتم يل  GDP تاثرات رجعيه ع سككية من  صككيب العامل منعن وجود 
ال نية التحتية اوجتماعية كصككككككائم جغرافية ولغوية وقتصككككككاد ما: بعل املسككككككافة عن  ط اوسككككككتواء وإىل أع 

ر اقتصككككككككككككككاد ما باوروبا كمقاييس مللى تاث –ملى يتم التحلث بلغات أوروبا الغربية علد أتا لغت م األ  
 وتلوم اللراسكككة إىل أ  ال لل ذو مؤسكككسكككات جيلة لليه أعلد  صكككيب للعامل من الناتج ما ب . –الغربية 

مرة مقار ة ب لل ميتلك مؤسسات سيئة، وبالتايل تفسر او ت فات ا ال نية التحتية بش ل ك ر  38 إىل 25
   ال للا .او ت ف ا اصل ا  صيب الفرد من الناتج فيما ب

هله املرة بربط النوعية املؤسساتية  ل نHall et Jones  بت رار دراسة Acemoglu et al.   (2005) قا 
ا ال للا  النامية بنوع التجربة اوسككككككتعمارية، حيض م التمييز ب   وع  من املسككككككتعمرات األوروبية: ال للا  
املسككككككتعمرة ذات املناخ املعتلل الصككككككا ة للزراعة واوسككككككتيطا  أين وضككككككعإ القوى اوسككككككتعمارية مؤسككككككسككككككات 
ل سكككككككككككككتيطا  مماثلة للغاية لتلك املوجودة ا بللاتم األصكككككككككككككلية. ا املقابل، م اعت ار ال للا  ذات ال روف 
املنا ية الع سية وعر املواتية واليت تعاِن األمراض املتفشية بش ل رئيسل مصلرا للري ، وقل وضعإ القوى 

ملوارد و قل ا إىل القوى اإلمربيالية اليت اوستعمارية مؤسسات "استغ لية" واليت صممإ لتس يل استوراج ا
خ تلل اهتماما و  قوء املل ية وو للحرية السياسية واوقتصادية. بعل ا ت اء ا ق ة اوستعمارية، استمرت 
تلك املؤسسات ا ال قاء حيض م است لال القوى اوستعمارية باللكتاتوري  املست لين احمللي  اللين واصلوا 

بيا ات عن وفيات   Acemoglu et al. (2005) ؤسكككسكككات ملصكككلحت م الشكككوصكككية. اسكككتول اسكككتولا  امل
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ع قة املسككككككتوطن ، اجلنود األوروبي  للتن ؤ بنوعية املؤسككككككسككككككات ا ال للا  النامية. ا املرحلة األوىل، وجلوا 
ع سككككية قوية ب  معلل وفيات األوروبي  و وعية املؤسككككسككككات: عنل اسككككتولا  املؤسككككسككككات باسككككتعمال علد 

ي  ر أ ه يفسكككككككككككككر او ت فات ا  صكككككككككككككيب الفرد من الل ل عرب ال للا ، كما وجل ال اح و  أ   ،الوفيات
 املؤسسات تفسر ما يقارب ث ثة أرباع او ت فات ا الل ل عرب ال للا .

أ  التغيرات املؤسككككسككككية و مي ن ب سككككاطة  سككككو ا من الغرب، بل جيب تعليل ا  Rodrik (2002) يرى
فقل مت نإ الصككككك ، علد سككككك يل امل ال، من النمو بشككككك ل هائل   ل العقلين  .احملليةلتتناسكككككب م  ال يئة 

املاضككككككككي  ح  من دو  وجود قوا   مناسكككككككك ة  ماية حقوء املل ية. ولللك، كا إ التغيرات املؤسككككككككسككككككككية 
لد الرئيسكككية تسكككمر مبل ية األراضكككل األسكككرية وحترير الصكككناعات الريفية. من  احية أ رى روسكككيا اعتملت ع

قوا   رمسية  ماية حقوء املل ية ول ن حتصلإ علد  ارب خمي ة لآلمال. ومنه يستنتج أ  جمموعة شاملة 
وبلو من ذلك، فإ  التغرات الصكككغرة، ول ن الرئيسكككية ا  .من التغيرات املؤسكككسكككية عر مطلوبة ل لء النمو

حلة األوىل من التنمية. وبط يعة ا ال، فإ  املؤسككككككسككككككات مي ن أ  ي و   ا أثر إجيايب ك ر علد النمو ا املر 
النمو، واليت حتلف بوضكككوح  حتفيزية األك ر إ احا اليت يلزم ا اتاملشككك لة تتم ل ا حتليل التغيرات املؤسكككسككك

 .من بلل إىل   ر
                         دور املؤسكككككككككككككسكككككككككككككككككككات والتغر التقي ا التككككككاثر علد مسكككككككككككككتوى املعيشكككككككككككككككككككة .2.2 يوضكككككككككككككر اجلككككككلول

                                  عينكككككككة من اقتصككككككككككككككككككككادات شككككككككككككككرء  سككككككككككككككيكككككككا والقوى الصككككككككككككككنكككككككاعيكككككككة ال ربى. ا العمودلللفرد، GDP أو
                                                  بكككككككالككككنسككككككككككككككككك كككككككة لككككلكككك ككككلكككككككلا  1995 لككككعكككككككا  GDP  صكككككككككككككككككيكككككككب الككككفككككرد مككككن  كككككككلرجالكككك كككككككاِن مككككن اجلكككككككلول، 

                                          أ   وحكككككككككظ .Kim and Lau  (1996)املكككككككككوكككككككككتكككككككككارة املكككككككككلرجكككككككككة ا دراسكككككككككككككككككككككة أجكككككككككراهكككككككككا 14ال 
                                      الصككككككككككككككك ، إ كككككككلو ككيسكككككككككككككككيكككككككا والككفككلكك كك  هككل أفككقككر اوقككتصككككككككككككككككككككادات، ا حكك  أ  الككوويكككككككات املككتككحكككككككلة، 
                                اليكككككككابكككككككا  وهو   كو   هل أعىن من كككككككا. حيكككككككلد العمود ال كككككككالكككككككض اجلودة املؤسكككككككككككككسككككككككككككككيكككككككة اليت تقكككككككا  

                                                ، مككككك  درجكككككككة10إىل  1قكككككيكككككككا  املكككككؤشككككككككككككككككككر مكككككن  يكككككتكككككم مبكككككوكككككككاطكككككر اومكككككتككككك ك مكككككن قككككك كككككككل الكككككككلولكككككككة،
                                  أعلد ممككككككا يككككككلل علد قوى مؤسكككككككككككككسكككككككككككككيككككككة أقوى. أمككككككا العمود األ ر يوضكككككككككككككر مككككككلى التقككككككل  التقي

 .Kim and Lau   (1996)ا  ربة حماس ة النمو لل لل، اليت أ لت من دراسة
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 1995للفرد لعام   𝐆𝐃𝐏االرتباط بين المؤسسات، التغيير التقني  .2.2الجدول 

Kim and Lau 
(1996) 

Contribution of 
technical progress, 

c% (rank) 

Index of 
binstitutions (rank) 

Natural logarithm of 
1995 

Real per capita GDP 
a(rank) 

Country 

-1.4 (12) 6.34 (13) 7.89 (14) China 

28.2 (6) 8.14 (9) 10.01 (3) Hong Kong 

-27.2 (14) 7.59 (11) 7.98 (13) Indonesia 

32.4 (5) 9.72 (3) 10.07 (2) Japan 

10.5 (9) 7.95 (10) 8.92 (10) Malaysia 

-17.5 (13) 4.71 (14) 8.20 (12) Philippines 

20.1 (7) 9.32 (5) 9.87 (7) Singapore 

1.0 (11) 8.69 (8) 9.53 (9) Korea 

2.5 (10) 9.15 (6) 9.61 (8) Taiwan 

15.3 (8) 7.25 (12) 8.74 (11) Thailand 

63.5 (1) 8.85 (7) 9.96 (5) France 

62.6 (2) 9.80 (2) 10.00 (4) Germany 

50.3 (3) 9.55 (4) 9.90 (6) UK 

41.0 (4) 10.00 (1) 10.25 (1) USA 

Coefficient of rank correlation between d: 
0.8505 Institutions and 1995 GDP per capita 

0.7451 Institutions and technical change 
0.8242 Technical change and 1995 GDP per capita 

Source: Bloch and Tang. (2004, p.247)  .  

، وهلا 1995للفرد ا عا   GDP  حظ أ  اجلودة املؤسكككككككككككككسكككككككككككككية األقوى ترت ط ارت اطا وثيقا بارتفاع 
. 0.8505، كما هو م   ا معامل اورت اط الرتيب ال ال  %1اورت اط ذو دولة إحصائية أعلد من مستوى 

األقوى والتقل  التقي العايل، وب  وبامل ل،   حظ وجود ع قة ذات دولة مماثلة ب  اجلودة املؤسكككككككككككككسكككككككككككككية 
. وه لا، فإ  اجملموعة احمللودة من ال يا ات الواردة 1995للفرد ا عا   GDP التقل  التقي العايل وارتفاع

ا اجللول أع ه ت   م او واضكككككككحا علد أ  املؤسكككككككسكككككككات  ا دور ا زيادة مسكككككككتويات املعيشكككككككة، وأ   ثار 
 للفرد أو النمو مي ن أ  توجكه عن طريق التغير التقي GDPاإلمجكايل  احمللل املؤسكككككككككككككسككككككككككككككات علد النكاتج 

(Bloch and Tang, 2004, p.248). 

تنلرج حتإ اسككككم "  رية األصككككول La Porta et al.  (2008)األدبيات تلوصكككك ا دراسككككة  تيار   ر ا
-"، وجلت هله األدبيات دلي  قويا أ  ا ت ف النتائج اوقتصكككككككككككاديةLegal Origins Theoryالقا و ية 

اجلوهرية ا األعراف القا و ية، الفجوة ال  رة ب  املعارضككككككككككككك  وجتماعية مي ن إرجاع ا إىل او ت فات ا
امللِن  م  العلم أ  القا و  العا  أك ر م ئمة للنجاح اوقتصادع(. تت   هله  لتط يق القا و  العا  والقا و 
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ية،   ريات القا و  املقار  من   ل الن ر ا األصكككككككككككككول القا و ية الفر سكككككككككككككية، األملا  يوط الن رية أقل  
. اإلجنليزية، اإلسكككك نل افية واألسككككرتالية كمحلدات للمسككككتويات املوتلفة لنوعية ا  ومة واألداء اوقتصككككادع
بتع ر أدء، ت لأ هله اللراسكككككة بطرح سكككككؤال دقيق جلا: ملاذا تعترب أسكككككواء األسككككك م ا  يويورك ولنل  أكرب 

وفرا  فورت  اوقرتاح الرئيسكككككككككككككل اللع  حجما وأك ر دينامي ية ا التسكككككككككككككعينات مقار ة بن رهتا ا باريس
التطوير املايل بوجود ومتا ة القواعل القا و ية اليت حتمل املست مر  رجإ به اللراسة هو ضرورة ربط مستوى 

(Helpman, 2010, p. 120) . 
وما يتصكككككل هبا من La Porta et al.  (2008)لراسكككككة بملوم ال حوث اياصكككككة  .3.2 ين م الشككككك ل

 تائج اقتصككككادية لألصككككول القا و ية. حيض ي   الروابط من األصككككول القا و ية إىل قواعل قا و ية معينة، مث إىل 
 .النتائج اوقتصادية

 األصول القانونية، المؤسسات والنتائج االقتصادية .3.2 الشكل

 

Source: LaPorta et al. (2008, p. 292)  .  
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القا و ية بطرح علد من املساُهات التجري ية ا جمال التنمية املقار ة تفضل إىل قا  أ صار   رية األصول 
 النتائج التالية:

أوو، مي ن قيا   وعية القواعل القا و ية وت ميم ا لعلد ك ر من ال للا  باسككككتولا  قوا   التجارة الوطنية  
اليت حتمل املسككككككككت مرين حسككككككككب التقاليل  ثا يا، يفرتض ا ت ف القواعل القا و ية كمم ل  ماية املسككككككككت مر.

القا و ية، م  أفضككككلية   م القا و  العا  اليت حتمل املسككككت مرين األجا ب أك ر من   م القا و  امللِن. ثال ا، 
ومتاشكككككككيا م  مقرتح ا األول، أظ ر ال اح و   ري يا أ  مسكككككككتوى ا ماية القا و ية للمسكككككككت مرين هو ا الواق  

 .Botero et al)م ل:  الية واوقتصكككككككادية. من جا ب   ر، قامإ دراسكككككككات أ رىمؤشكككككككر قوع للتنمية امل

2004; Djankov et al. 2002; LaPorta et al.,2008)  القككا و يككة علد  بككال حككض عن تككاثر التقككاليككل
ملل ية اأ  القا و  امللِن يرت ط بشككككككككككككك ل   امل م   تبعض جوا ب النشكككككككككككككاط اوقتصكككككككككككككادع: حيض وجل

ا  ومية والتن يم واللع سككككيؤدع إىل وقوع  تائج عر مرعوب في ا ا السككككوء كمسككككتوى عال من الفسككككاد، 
 .اقتصاد عر رمسل ومستويات بطالة مرتفعة

ياسية حول حملدات النمو اوقتصادع علد دور املؤسسات الس أ رى من  احية أ رى، ركزت دراسات
ا ت ف أ    Larsson and Parente  (2013)دراسككككككككككة  ت صككككككككككوصككككككككككا اللميقراطية من ا: حيض وجل

األ  مة اللي تاتورية ا حتليل األهلاف وا ت اج السكككياسكككات كا   ا تاثر ك ر علد األداء اوقتصكككادع. ا 
أ  ال للا  عادة ما ت و  فقرة بسككككك ب السكككككياسكككككات اليت Glaeser et al.   (2004) الوقإ  فسكككككه، يؤكل

اللي تاتوريو ، م  ذلك وعلد الرعم من القيود اليت تفرضككككككككككك ا األ  مة اوسكككككككككككت لادية علد العوامل ينت ج ا 
اوقتصككككادية من املم ن أ  ت و  املؤسككككسككككات اوقتصككككادية اليت حتارها تلك األ  مة ذات أُهية أكرب مقار ة 

 شطة اليت تعزز النمو اوقتصادع.م  األ  مة اللميقراطية واليت يتمت  األفراد في ا حبرية أكرب ا متابعة األ 
ب  شكككك تعترب املؤسكككسكككات إحلى احمللدات الرئيسكككية للنمو اوقتصكككادع بل إ  العليل من اوقتصكككادي  

ا هلا اجلا ب،  .يعتقلو  أ  املؤسككسككات هل إحلى الشككروط األسككاسككية املسكك قة لنجاح التنمية اوقتصككادية
اليت فشككلإ ال للا  النامية ا اإلسككتفادة من ا تضككم  األ شككطةإىل أ  "... قائمة   Easterly(2001)يشككر 

كل من املسككككاعلات ايارجية، اوسككككت مار األجنيب، التعليم، تن يم األسككككرة، مشككككاري  ال ىن التحتية العم قة، 
املسككاعلات املشككروطة واإلعفاء من الليو ....هله األ شككطة ليس  ا تاثر علد عملية التنمية اوقتصككادية ا 

ذا خ تفل هله ال للا  باملتطل ات املؤسكككككسكككككاتية األسكككككاسكككككية: محاية حقوء املل ية، سكككككيادة القا و ، حالة ما إ
 ,Easterly)ال روقراطية الفعالة، الشكككككككككفافية ا  ومية، وإ علا  القيود السكككككككككياسكككككككككية علد السكككككككككلطة التنفيلية"

2001, p.211).  
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يرى وجود ع قة س  ية  ذات ا اه ( ب  مستوى التنمية واو ت فات املؤسساتية ا  هناك رأع بليل
ال للا . بع ارة أ رى، يرى او اه األول أ  السكككككككك  ية تلهب من  وعية املؤسككككككككسككككككككات إىل التنمية كما أكله 

Smith (1843) (1990)واملؤسككسككاتيو  املعاصككرو  اجللدNorth; (1973) North and Thomas .  ا
السككككككككككككك  ية ا او اه -كلما ارتف  الل ل تتحسكككككككككككككن  وعية املؤسكككككككككككككسككككككككككككككات  همن املم ن أيضككككككككككككككا أ  ،املقابل
أ  النمو اوقتصكككككككادع يؤدع إىل Lipset  (1960) . يرى (Brian and Vane, 2005, p.635)املعاكس

هناك علة أسكك اب  Lipestوجود مؤسككسككات أفضككل بسكك ب تراكم رأ  املال ال شككرع واوجتماعل. حسككب 
 لوث هلا او اه الع سكككل للسككك  ية: فمن شكككا  زيادة ال روة وخمزو  رأ  املال ال شكككرع أ  يولل طل ا علد 

ية اليت تتسككككككم بقلر أكرب من الشككككككفافية  وعية جيلة للمؤسككككككسككككككات م ل الطلب علد املؤسككككككسككككككات السككككككياسكككككك
واملسككككاءلة. فيم ن لوجود ثروة أكرب أ  تسكككك ل إقامة مؤسككككسككككات جيلة أل  إ شككككاءها وإدارهتا تتطلب موارد 

أ ه كلما   Glaeser et al.   (2004)مادية ومالية ضككككومة ف لما حتسككككنإ  وعيت ا زادت ت لفت ا. ويشككككر
املؤسككسككات أصكك ر اجملتم  عنيا تتحسككن الفر  املؤسككسككاتية، أع كلما أصكك ر األفراد أعنياء طال وا باملزيل من 

علد ذلك يوثق الشككككككككككككك ل أد اه  .املزيل من األمن، القا و  والن ا  ، وعيات جيلة لل روقراطية -العمومية
 بلل. 99وجود إرت اط إجيايب ب   وعية املؤسسات وتطور  صيب الفرد من الل ل لعينة تت و  من 

 متوسط نوعية المؤسسات مقابل نصيب الفرد من الدخل. 4.2 الشكل

 
Source: Ang. (2013, p.6). 

 يعطد النموذج التجرييب اللع يقو  بتقييم الع قة ب  املؤسسات والنمو علد النحو التايل:

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 = α + β × 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡 + ∑𝛾𝑘

𝑘

× 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡
𝑘 + 휀𝑖𝑡 ……(1.2) 
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 حيض:
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡 : املؤسساتية.هو جمموع مقاييس النوعية 

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡هو لوعاريتم  صيب الفرد من : GDP ا قيقل ا بلل 𝑖 عنل الزمن 𝑡   

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑢
𝑘: هو متجه 𝑘  للمتغرات التفسرية األ رى 

:휀𝑖𝑡 هو ايطا املعيارع 
:𝛼, 𝛽, 𝛾𝑘 هو متجه املعلمات الواجب تقليرها 

ارت اطا موج ا ب  املؤسككككككسككككككات والنمو، م  ذلك و يعي اورت اط  𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 يع س وجود معامل موجب ل
 وجود الس  ية، كما أ  حتليل الس  ية صعب لعلة أس اب:

أ  ي و  ملفوعا من ق ل متغرات عر م ح ة تؤثر علد كل   𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡و  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡  ب  أوو، مي ن ل رت اط
ه ا الة، مي ن أ  ي و  اورت اط زائفا وو يع س وجود الس  ية. من النوعية املؤسساتية والتنمية معا. ا هل

 هل اليت تؤثر علد 𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 ثا يا، مي ن أ  ي و  اورت اط ملفوعا بع قة سككككككككككككك  ية ع سكككككككككككككية، مبعىن   ر أ 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡فعلد سكككككك يل امل ال، كشككككككفإ دراسككككككة .Dawson   (2003)  عن وجود ع قة سكككككك  ية من النمو حنو
 ا رية السياسية اوقتصادية.

 ثال ا، حتليل الع قة مي ن أ  مي ل م مة معقلة إذا كا إ املتغرات حض  ملشاكل جادة كا طاء القيا .

رابعا، ال يا ات حول املؤسككككككككككسككككككككككات والتنمية متاحة ا علد حملود عرب ال للا  والفرتات مما يؤدع إىل ظ ور 
 واو تقائية  املزيل من امل ح ات املفقودة لعلد من ال للا (.مشاكل حجم صغر العينة 

 امسكككككا، قل و يع س اسكككككتولا  مواصكككككفات الصكككككيغة املركزة ا اوحنلار التاثر ا قيقل للمؤسكككككسكككككات علد 
التنمية، إما بسكككككك ب الشكككككك ل الوظيفل عر امل ئم أو بسكككككك ب امل و ات العليلة للمؤسككككككسككككككات اليت جيب أ  

 له ا الة، ستعاِن الع قة من مشاكل حتيز سوء التحليل.تتفاعل. ا م ل ه

إو أ   –  Chang إليه كما أشككار  -علد الرعم من إُهال تاثر النمو علد املؤسككسككات ا األدبيات مؤ را
مع م اللراسككككككات تعرتف أ  السكككككك  ية ب  املؤسككككككسككككككات والتنمية تسككككككر ا ك  او اه ، وبالتايل فإ   وعية 

 .(Chang, 2011, p.482) املؤسسات ا حل ذاهتا متغر دا لل التحليل

أيضكككككككا تاثرات قوية للمؤسكككككككسكككككككات علد التنمية اوقتصكككككككادية، Rodrik and al.  (2004) وتربز دراسكككككككة
متغرات  بكاسكككككككككككككتوكلا  منوذج احنكلار عرب ال لكلا  م  مسكككككككككككككتوى د كل الفرد كمتغر تكاب ، وبعكل التح م ا

اللراسة أ  املؤسسات هو املتغر الوحيل املعنوع إحصائيا املؤسسات، او فتاح التجارع، اجلغرافيا، وجلت 
عل  وجود  ثار م اشككككككككككرة للجغرافيا Easterly and Levine  (2002) م  الل ل. ا دراسككككككككككة مماثلة، يربز
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والسياسة علد األداء اوقتصادع إذا أدرجإ النوعية املؤسساتية كمتغر التح م، ووجلت اللراسة أ  القناة 
 الوحيلة اليت تؤثر اجلغرافيا من    ا علد الل ل هل النوعية املؤسساتية.

با  ال للا  حتلف  "Why Nations Fail" ا كتاهبمAcemoglu and Robinson  (2013) يؤكل
مؤسساهتا املوتلفة والقواعل اليت تؤثر ا كيفية عمل اوقتصاد وا وافز من حيض جناح ا اوقتصادع بس ب 

  .اليت حترك وتلف  النا 

 الثقافة .4.2

كاحل احمللدات الرئيسككككككككككية لل روة الوطنية إىل  "Culture ا الواق ، يعود الفضككككككككككل ا إدراج ف رة "ال قافة
القر  العشككككككككرين عنلما  شككككككككر أطروحته "األ  ء الربوتسككككككككتا تية  أوائل Max Weber أعمال عاخ اوجتماع

 Weber   (1904) ". يرىThe Protestant Ethic and The Spirit of Capitalismوروح الرأمسالية 

اإلصكككك ح الربوتسككككتا يت عرت   رة اجملتم  حول ضككككرورة العمل اجلاد واكتسككككاب ال روة وزرعإ بلور أ  فرتة 
الرأمسالية ا لي ة، فتاكيل الربوتسككككككتا تية علد الصككككككناعة والتوفر والتلبر جن ا إىل جنب م  املوافقة األ  قية 

ة مواتية ل سككككككككككت مار وتراكم رأ  املال لتحمل املواطر والتطوير اللايت للوضككككككككككعية املالية  لقإ بيئة اجتماعي
ايا .  تيجة لللك، أصككككككككككككك حإ هله اإليليولوجية القوة املل مة ا حتويل جمتمعات أوروبا التقليلية أوائل 

 (Weil, 2012). القر  الساد  عشر إىل جمتمعات رأمسالية حلي ة

  ماهي الثقافة ؟

التعاريف املوتلفة  مجلة منخ يتفق العلماء إط قا علد تعريف موحل لل قافة، ل ن م  ذلك م تقلمي 
"تلك اجملموعة  :ال قافة أتاEdward Tylor  (1871)  حول هلا املوضكككككككككككككوع. عرف عاخ األ  روبولوجيا

املعقلة اليت تشكككككككككككككمل املعرفة، املعتقل، الفن، األ  ء، القا و ، العرف والقلرات األ رى اليت ي تسككككككككككككك  ا 
القيم، األهلاف ، جمموعة املواقف" :أتاعلد لل قافة  تعريفا   رو  اإل سككككككككككككككا  كعضكككككككككككككو ا اجملتم ". قل 

      .(Guiso et al., 2006, p.23) "ن مةاملؤسسة أو املواملمارسات املشرتكة اليت متيز 

ع ارة عن   ا  القيم واملعاير اليت يتقامس ا جمموعة من : "علد أتا ال قافةعلد العمو  مي ن أ   عرف 
" تلك Values العيش". ويقصكككككككككل هنا ب "القيمال شكككككككككر، واليت تؤ ل معا لتشككككككككك ل تصكككككككككميما معينا لطريقة 

األف ار اجملردة حول ما تعتقل جمموعة ما أ ه جيل، صواب ومرعوب به. بع ارة أ رى، تعترب القيم افرتاضات 
" ف ل تلك القواعل واإلرشادات اوجتماعية Norms مشرتكة حول كيف ين غل أ  تسر األمور. أما "املعاير

 .حاوت معينةاليت حتلد السلوك املناسب ا 
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كما أشكككككر ا من ق ل، تشككككك ل القيم حجر األسكككككا  لل قافة: ف ل توفر اجملال اللع يتم فيه إرسكككككاء قواعل 
ء، اولتزامات اجملتم ، وقل تشكككككككككككككمل مفاهيم معينة م ل ا رية الفردية واللميقراطية، العلالة، الصككككككككككككككلء، الوو

واملسكككككؤولية اجلماعية وما إىل ذلك. أك ر من ذلك، ك را ما تنع س القيم ا الن م السكككككياسكككككية واوقتصكككككادية 
للمجتم : فالرأمسالية السكككككككككوقية ذات ا رية اوقتصكككككككككادية هل ا ع ا  لن ا  القيم الفلسكككككككككفية اليت تؤكل علد 

تماعية اليت حت م تصكككككككرفات األفراد ا اه بعضككككككك م ال عض، ا رية الفردية. أما املعاير ف ل تلك القواعل اوج
السككككؤال اللع يطرح  فسككككه هنا: هل من ومي ن تقسككككيم ا إىل فئت  رئيسككككيت : العادات الشككككع ية واألعراف. 

جمموع القيم واملواقف، واملعتقلات السككككككككائلة ا جمتم  ما -املم ن أ  ت و  او ت فات املوجودة ا ال قافة
ب  ال لككلا  هل املسكككككككككككككؤولككة  جزئيككا أو كليككا( عن او ت فككات ا ككاصكككككككككككككلككة ا النتككائج  -األفراد واليت يت نككاهككا
 اوقتصادية  

  المحددات األساسية للثقافة .1.4.2

 Weber اعترب  أكل علد ك ر من املناقشككات األكادميية أ  إحلى احمللدات الرئيسككية لل قافة هو اللين،

ع   ا  اقتصككككادع أل ا وافز اوقتصككككادية، أ  Weberويؤكل  اللين متغرا حامسا لتطوير الرأمسالية  (1904)
م   .Polanyi et al اتفق. السككككابقليسككككإ كافية لتحفيز أصككككحاب املشككككاري  علد ايروج من الن ا   جليل

Weber  علد أ  اللين م م إل شكككككككككاء األسكككككككككواء، ول نه رأى أيضكككككككككا اللين وال قافة عام  ا التوفيف من
أ  اللين اللع يت عه األفراد هو اآل ر يتحلد  ا قيقة .(Polanyi et al., 1971, p.250)  اوزات السوء
معقلة جلا. إحلى احمللدات ا امة لللين هو اجلا ب التارخيل للغزو واإلسكككككككتيطا ، لللك فإ   بقوى أ رى

دراسككككة الع قة ب  اللين وال قافة هل أمر معقل لللك سككككنقتصككككر علد دراسككككة بعض حملدات ال قافة األك ر 
 س ولة ا التحليل اوقتصادع.

 المناخ والموارد الطبيعية .1.1.4.2

الروابط املم نة ب  املناخ وال قافة يرتكز ا ضككككرورة أ  يتصككككرف اإل سككككا  بصككككورة تطلعية. ففل مناخ أحل 
معتلل كاملوجود ا أوروبا أين تنضككج احملاصككيل بشكك ل مومسل جيب علد املرء أ  يوفر املاوى وا رارة لفصككل 

مسكككككتق ل. هله القيم قل تشككككك ل الشكككككتاء، فوجود املناخ املعتلل يعزز بعض القيم م ل: اإلد ار والتوطيط لل
 قة اليت تفضل إىل منو اقتصادع حليض.يثقافة بالطر 
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فسكككر وجود صكككلة ب  املوارد الط يعية وال قافة هو مماثل لع قت ا باملناخ: فإذا كا  ل لل تمن جا ب   ر، 
ية ثقافية أقل ما موارد تسكككككككككمر لألفراد فيه بال قاء علد قيل ا ياة دو  العمل اجلاد فإ ه سكككككككككت و  هناك حتم

الرتبة ب"الرجال اللين يعيشو  ا بلل مللء  Jean Bodin  (1576) لسكتب الفيلسوف الفر  .حنو العمل
حب م يق ة و أك ر حلرا، وج نا علد ع س ال لل القاحل اللع جيعل الرجال كسكككككككككككك  ايصكككككككككككك ة هم األك ر  

الضكككككككككككككرورة". وي  ر تاثر املوارد الط يعية املتصكككككككككككككل بال قافة ا أ  وجود املوارد قل يسكككككككككككككمر لل للا  بتجنب 
ط علد ثقافة العليل من ال للا  املنتجة التحليض وبالتايل إبطاء عملية التنمية. علد سكككككك يل امل ال، تاثر النف

 .(94،  .2016 حوا ،  له

 درجة التجانس .2.1.4.2

عادة ما يشككككككر ال اح و  حول دور ال قافة ا النمو اوقتصككككككادع إىل درجة التجا س دا ل بلل ما كمؤثر 
املقصكككود هنا أ ه من رئيسكككل ا منوه. هله الف رة و تعي أ  بعض ال قافات جيلة للنمو وبعضككك ا سكككلء بل 

املفيل للجمي  ا بلل واحل أ  يتقامسو  فس ال قافة. فعلد سككك يل امل ال، إذا كا  األفراد ا بلل ما يتحلثو  
جمموعة من اللغات املوتلفة فإ  إم ا ية التواصكككل واإلتصكككال سكككت و  معقلة وبالتايل سكككتنوفض امل اسكككب 

. هناك أيضككا دور للتجا س العرقل ا السككماح وقتصككاد ما اليت يتم ا صككول علي ا جراء التعاو  اوقتصككادع
من املرجر أ  ي و  أعلد  -قوة الش  ات اوجتماعية -بالعمل بش ل أك ر كفاءة، فرأ  املال اوجتماعل

ا ال لل اللع ينتمل مواطنيه إىل  فس اجملموعة العرقية. بشكككك ل مماثل، ت و  درجة ال قة أعلد عنلما ي و  
قل أل  األفراد يصكككك حو  أك ر عرضككككة للتعامل بطرء عر شككككرعية م  أفراد اجلماعات العرقية هناك  ا س عر 

 األ رى مقار ة م  أفراد مجاعت م. إل ت ار فيما إذا كا  التجا س العرقل م ما علد مسكككككككككككككتوى القطر، قا 
 Easterly and Levine, 1997; La Porta and Lopez-de-Silanes, 1999; Alesina)  ال اح و 

)2001, 2003; Bluedorn ,et al.  4الككعككرقككلبكككككككإ شككككككككككككككككككككاء مككؤشكككككككككككككككر الككتككقسكككككككككككككككيككمIndex of Ethnic 

Fractionalization   واللع مي ل إحتمال وجود شككككوصكككك  خمتارين بشكككك ل عشككككوائل ا بلل ما و ينتميا
 . (95،  .2016 حوا ،  إىل  فس اجملموعة العرقية

امل حظ من و  .GDPوع قته مبستوى  صيب الفرد من حول التقسيم العرقل بيا ات .5.2 يعرض الش ل
التقسككككككيم ومسككككككتوى د ل ال لل حيض تضككككككم كتلة  قاط ال يا ات ا الشكككككك ل وجود ع قة سككككككل ية ب  درجة 

 :اجلا ب األيسكككككككككككر العلوع  ال للا  ذات الل ل املرتف  م  إ فاض التقسكككككككككككيم العرقل( ال للا  األوروبية م ل

 
4𝐹𝑅𝐴𝐶𝑇𝑗 = 1 − ∑ 휀𝑖𝑗

2𝑁
𝑖=1  ، :حيض휀𝑖𝑗  هل مساُهة اجملموعة𝑖 (𝑖 = 1…𝑁)  ا ال لل𝑗. 
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. (0.12)و (0.05) اململ ة املتحلة، فر سككا، إيطاليا، السككويل، الربتغال كل ا بلرجة تقسككيم عرقل ترتاوح ب 
بللا  15. علد  قيض ذلك، يق  )0.002( وكوريا اجلنوبية )0.012( مي ن قول  فس الشكككككككككككككلء علد اليابا 

األك ر  زءا عرقيككا ا العككاخ ا إفريقيككا وكل ككا فقرة. ل ن م  ذلككك، هنككاك عككلد من اوسكككككككككككككت تككاءات امل رة 
. فالوويات املتحلة، كنلا، ل هتما  حول الع قة املوجودة ب  التقسكككككككككيم العرقل و صكككككككككيب الفرد من الل ل

بلرجات عالية  سكككككككككككك يا من التجزؤ ل ن ا بللا  عنية، ا ح  مصككككككككككككر، هاييت  بلجي ا وسككككككككككككويسككككككككككككرا تتمت 
                                وبنغ ديش كل ا بللا  فقرة رعم كوتا متجا سة عرقيا.

 𝐆𝐃𝐏التقسيم العرقي مقابل نصيب الفرد  .5.2 الشكل

 

Source: Weil. (2012, p.439). 

توحل الع قة السكككل ية ب  التقسكككيم العرقل و صكككيب الفرد من الل ل إىل أ  من شكككا  التقسكككيم أ  ي ط  
أك ر  منو بلل ما. فال للا  ذات درجات عالية من التقسكككككيم العرقل متيل إىل إمت ك ح ومات بنوعية سكككككيئة.

اوقتصكككككككككككككادع ا ال للا   من ذلك، هناك بعض األدلة علد أ  العليل من العوامل املرت طة بضكككككككككككككعف األداء
النامية كضككككعف مسككككتوى التعليم، عل  اوسككككتقرار السككككياسككككل  الصككككراعات اللا لية وا روب األهلية(، الن م 
 .املالية املوتلفة، عل  كفاية ال ىن التحتية األسكككاسكككية... مي ن تفسكككرها إحصكككائيا بالتفتإ العرقل العايل جلا

سككككككككككككك ب التقسكككككككككككككيم العرقل ا فقر تاملم ن أ  ي نت اطات، موم  ذلك، كما هو ا ال م  العليل من اإلر 
ل ن رمبا وجود عامل ثالض هو اللع يسككككككككككككك ب التقسكككككككككككككيم والفقر اللع يرشكككككككككككككر أ  ي و  التاريخ  ،ال للا 

فاحل األسككككك اب اليت  عل إفريقيا األك ر تقسكككككيما عرقيا تتم ل ا ا لود اليت أقامت ا  .اإلسكككككتعمارع لل للا 
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وروبية بغض الن ر عن توزي  اجلماعات العرقية ا تلك ال للا . قل و يؤدع التنوع القوى اإلسكككككككككككككتعمارية األ
العرقل بالضككرورة إىل عل  املسككاواة، اإلضككطرابات والصككراعات السككياسككية بل إىل حاوت الت امل اوقتصككادع 

تحلة ك را ما يسككتلل ماليزيا، أما الوويات امل :واوجتماعل الناجر لألقلية العرقية أو السكك ا  األصككلي  م ل
 .(Todaro and Smith, 2014)بالتنوع علد أ ه مصلر لإلبلاع واإلبت ار 

من جا ب   ر، قا  ال اح و  امل تمو  بالتقسككككيم العرقل بإ شككككاء مقياسكككك    رين لعل  التجا س دا ل 
 Tavares and اجلا ب، وحظ ال اح ا ا هلا .  ال للا : مقيا  التقسكككككككككككككيم اللغوع والتقسكككككككككككككيم الليي

Wacziarg  (2001)يم اللغوع م  التقسيم العرقل حيض متيل ال للا  الفقرة سوجود منط سلوك مماثل للتق
إلحتضككككا  مسككككتويات عالية من التقسككككيم اللغوع مقار ة م  ال للا  الغنية. أما التقسككككيم الليي فعلد الع س 

  ابا م  مستوى الل ل، فال للا  الغنية متيل أل  ت و  أك ر  زؤا دينيا مقار ة بال للا  الفقرة.رت ط إجييمتاما 

 آليات تأثير الثقافة على النمو االقتصادي .2.4.2

، ا هلا جمموعة من األفضككككليات اوقتصككككادية اليت مي ن أ  تتاثر بال قافة من احملتمل أ  ت و  ك رة جلا
و تتاثر فقط بال روف  أ  الرتتي ات املعيشككية لألسككر بالوويات املتحلةGiuliano   (2004)يوضككر الصككلد

أ   Fernández et al. (2004)  دراسككككككككككة وبامل ل، ت  ر ال قاا.اوقتصككككككككككادية، بل تتاثر أيضككككككككككا بالرتاث 
 بة للى اجليل ال اِن من النسككككككاء األمري يات تتاثر مبشككككككاركة اإل اث ا القوة العاملة يارات العمل وايصككككككو 

 صل. األومعلوت ايصوبة ا بلل أس ف ن من 

 االنفتاح على األفكار الجديدة .1.2.4.2

جمتم  يشككلد اوقتصككاديو  امل تمو  بلراسككة الصككرورة التارخيية لعملية النمو اوقتصككادع علد أُهية ا فتاح 
شات اللائرة حول الع قة ب  الت نولوجيا انقلما علد األف ار اجلليلة املستوردة من ايارج، حيض كشفإ ا

لللك  ،والنمو اوقتصكككككككككككككادع أ  العليل من التقنيات اجلليلة املسكككككككككككككتولمة ا بلل ما ا رتعإ ا بلل   ر
ت نولوجيا مقار ة بال لل اللع يعتمل  سكككككككيصككككككك ر ال لل اللع يقو  بت ي الت نولوجيات من ايارج أك ر تقلما

علد الت نولوجيات احمللية فقط. ا هلا الصككككككككككككككلد، يرى العلماء أ  ا ت فات اسكككككككككككككتعلادات ال للا  لت ي 
الت نولوجيا األجن ية يفسككككككككر جزءا من اللغز ال  ر لتاريخ النمو اوقتصككككككككادع كفقلا  الصكككككككك  للريادة العاملية 

. (Mokyr,1992)ال امن عشر بس ب او ت ف ا التعامل م  العاخ األوس  لصاحل أوروبا ا بلاية القر  
تارخييا، أظ ر األوربيو  اسكككككككككككككتعلادا ك را لنسكككككككككككككخ أفضككككككككككككككل ما هو متاح من ال للا  األ رى: فقل م ت ي 
او رتاعات الصينية الرائلة   لاك كالورء وال ارود بشغف ك ر من ق ل األوروبي  واليت لع إ دورا حامسا ا 
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الصككككك  موقفا معاديا ا اه بقية العاخ وتعاملإ م  احلت  الصكككككعود اوقتصكككككادع ألوروبا. علد  قيض ذلك،
اتصككككككككاوت األجا ب كفرصككككككككة إلظ ار التفوء ال قاا الصككككككككيي. وبشكككككككك ل جزئل، و تيجة  لا او ت ف ا 
او فتاح علد األف ار اجلليلة أصكككككك حإ الفجوة الت نولوجية ب  الصكككككك  وأوروبا أك ر اتسككككككاعا ب  القر ي  

من جا ب   ر، أثرت القلرة علد تق ل األف ار من ايارج ك را علد منط  ايامس عشككككككر والتاسكككككك  عشككككككر.
قامإ اليابا  بشكككككككك ل محاسككككككككل بافرتاض التقنيات  ، حيضالتنمية اوقتصككككككككادية ا اليابا  والعاخ اإلسكككككككك مل

واألف ار  من أوروبا  صكككككوصكككككا عنل إدراك أتا ا وضككككك  ت نولوجل عر تنافسكككككل مقار ة ب للا  أ رى أك ر 
تقلما ا منتصككككف القر  التاسكككك  عشككككر، ات عإ اليابا  اسككككتراتيجية "حماكاة الت نولوجيا" واليت تعترب التجربة 

ع ا ا التاريخ، حيض قامإ بإرسككككككككككككال بع ات من املراق   إىل أوروبا وأمري ا ليعودوا الوحيلة والفريلة من  و 
 بعل ذلك ليس فقط بت نولوجيا اإل تاج ول ن أيضا باملؤسسات، التشريعات القا و ية واملن ومة العس رية.

 العمل الجاد .2.2.4.2

و أ ه  شاط ذو قيمة جوهرية. أنه و عىن ع  شاطلقل ا تلفإ   رة ال قافات حول قضية العمل إما أ ه 
ففل أوروبكا م  ، ككا  إلزدراء األفراد من العمكل جكلوره ال قكافيكة من ا ضككككككككككككككارة اليو كا يكة القكلميكة: فقكل   ر 

، 1985. ا عا  اإلعريق للعمل علد أ ه للع يل فقط للا خ يلق اهتماما ا جمال الفلسككككفة والفن والسككككياسككككة
 46%األفراد ما إذا كا  العمل أو وقإ الراحة هو األك ر أُهية ليوتار  ا اسككتط ع للرأع سككئلإ عينة من

 .(327-326    . ،2018 ،زرواطو  حوا ( فقط ا تارت وقإ الراحة  %33من األمري ي  العمل و

لل حض عن األدلة اليت ترى أ  املواقف ا اه العمل تؤثر علد النمو اوقتصككككككككككككككادع، يتم حتليل بيا ات  
اليت قابلإ عينات ك رة من األشكككككككوا  ا علد  World Values Survey (𝑊𝑉𝑆)مسكككككككر القيم العاملية 

 ، النتائج مم لة ا الش ل التايل:  2011-2000 من ال للا    ل الفرتة ما ب 
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 𝐆𝐃𝐏قيمة العمل مقابل نصيب الفرد من  .6.2 الشكل

 

Source: Weil. (2012, p. 423)  .  

و يقككل  الشككككككككككككك ككل أع ه بكالتككاكيككل أع دعم للن ريكة القككائلككة بكا  املواقف ا كاه العمككل اجلكاد هل إحكلى 
احمللدات الرئيسككية للنجاح اوقتصككادع، بل علد الع س متاما يعتقل األفراد اللين يعيشككو  ا ال للا  الفقرة 

ذلك، و تع س هله ال يا ات بعض الصككور أ  العمل أك ر أُهية من   رائ م ا ال للا  الغنية. ع وة علد 
النمطية للشككعوب، فعلد سكك يل امل ال يعترب امل سككي يو  عادة أشككواصككا متسككاهل  ا ح  يل ل اوعتقاد 

 ا العمل اجلاد ا الصورة النمطية للمواطن الياباِن ال ادح.

 االدخار للمستقبل .3.2.4.2

مبعلل اإلد ار وبالفروء ال  رة ا معلوت اإلد ار ب  األكيل أ  النمو اوقتصككككككككككككككادع ل لل ما يتاثر 
هلا املنطلق، إذا أثرت او ت فات ال قافية ب  ال للا  علد معلوت اإلد ار فإ  ذلك سيؤثر  ال للا . من

بلوره علد النمو اوقتصكككككككككككادع. من امل حظ أ ه ا فرتة ما بعل ا رب العاملية ال ا ية حققإ منطقة شكككككككككككرء 
ابا ، كوريا اجلنوبية، تايوا ، سكككنغافورة واليابا ( أعلد مسكككتويات إد ار. تقري ا تاثرت ثقافات هله  سكككيا  الي

ال للا  ك را بالصكك  مما يلعم ف رة أ  التقاليل "ال و فوشككيوسككية" م لإ عنصككرا مشككرتكا ا سككلوك م املوحل 
الصكككككككككككككعب . من (Martellaro, 1991)حنو رف  معلوت اإلد ار وبالتايل تراكم أك ر لرأ  املال املادع 

ا ت ار صكككككككحة هله الن رية بالن ر إىل تقاسكككككككم هله ال للا   صكككككككائم عليلة ليس  ا ع قة بال قافة: فرمبا 
 أدت بعض اجلوا ب األ رى لل يئة اوقتصادية ا هله ال للا  إىل متت  األفراد مبستويات إد ار عالية.
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اوقتصادع من الضرورع دراسة ا الة اليت يعيش في ا إل ت ار الن رية القائلة باُهية ال قافة بالنس ة للنمو 
األفراد كلفيات ثقافية خمتلفة ا  فس ال يئة اوقتصككككككادية، وأحل طرء القيا  بللك هو بلراسككككككة األشككككككوا  

بلل واحل واللع يفرتض أتم سكككككككككككككيحاف و  علد بعض ثقافة بللاتم األصكككككككككككككلية ل ن م  اللين هاجروا إىل
بإجراء Carroll et al.  (1997) تصككككككككادية ا وطن م اجلليل. ت عا لللك، قا  سككككككككيواج و   فس ال يئة اوق

ك يئت  م ئمت   لا الطرح   -األوىل ا كنلا وال ا ية ا الوويات املتحلة –دراسات حول إد ار امل اجرين 
وعمل ال اح و   سككككككككككككككاب معلوت إد ار امل اجرين ليتسككككككككككككككاءلوا ما إذا كا  امل اجرو  من ال للا  عالية 

ال للا  ذات معلوت إد ار منوفضكككككككككككككة. ا  لإلد ار مبعلوت أكرب مقار ة بامل اجرين من و مييلاإلد ار 
األ ر كشككفإ كلتا اللراسككتا  عن عل  وجود ارت اط ب  معلوت إد ار ال لل املصككلر للم اجرين وا جم 

 اللع يل رو ه بعل ا جرة. بع ارة أ رى، ليس هناك دليل علد وجود تاثرات ال قافة علد اإلد ار.
هتما  و ت لو األدلة املضككككككككككادة للرأع القائل بوجود تاثر ثقاا علد علد الرعم من هله النتيجة امل رة لإل

اإلد ار قوية مبا فيه ال فاية: أوو، قامإ تلك اللراسككككككككككككات بإ ت ار اإلد ار فقط دو  التطرء إىل اجلوا ب 
  و األ رى لل قافة اليت من احملتمل أ  تؤثر علد قرار اإلد ار للى امل اجرين. ثا يا، من احملتمل أيضككككككككككككككا أ

مت ل جمموعة امل اجرين املوتارة بشككككككك ل  عر عشكككككككوائل اإل ع ا  امل ايل ل قافة بللهم األصكككككككلل. ا الواق ، 
أعل ية األشككككوا  اللين ي اجرو   عال ا للسككككعل وراء حتقيق فر  اقتصككككادية جليلة( للي م مواقف خمتلفة 

رين، فإ نا و  رى ال قافة ا أ قد ا اه تقلمي تضككككككككحيات لتحقيق مسككككككككتق ل أفضككككككككل. أ را بالن ر إىل امل اج
صككككورة  ا حيض حتلط ال قافة األصككككلية لل لل املصككككلر م  ثقافة ال لل املضككككيف اجلليل، وبالتايل من الصككككعب 

 ال شف عن اآلثار ال قافية للسلوك اوقتصادع.

  Trustالثقة .4.2.4.2

ويع س هلا ا جزء منه أُهيته  ،ال قة هل املوقف ال قاا اللع يلرسككككككككككككه اوقتصككككككككككككاديو  أك ر من عرها
الن رية الواضحة ا تيسر املعام ت اوقتصادية: فالعوامل اليت ت ق ب عض ا ال عض مي ن أ  تتعاقل بس ولة 

مي ننا أ   تصكككور أ  ال قة تصككك ر  .(Szostak, 2009, p. 244)أكرب ب  ر من العوامل اليت و تفعل ذلك 
ن التجارة عأك ر أُهية م  ارتفاع مسككتوى عل  اليق . حيض تتطلب التجارة ملسككافات طويلة املزيل من ال قة 

تتطلب التجارة اليت تشككككككككمل السككككككككل  وايلمات حيض يصككككككككعب قيا  اجلودة مزيلا من ال قة. ، أيضككككككككا احمللية
العقود اليت تنطوع علد املسككتق ل تتطلب ثقة أكرب من املعام ت الفورية. إحصككائيا، ي لو ، واألهم من ذلك

أ  مقككاييس ال قككة ا جمتم  مككا ترت ط بككالنمو اوقتصكككككككككككككككادع، وأيضكككككككككككككككا م  درجككة ريككادة األعمككال ا اجملتم  
(Snowdon, 2002, p. 99) . 
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أ  ال قة م مة بشككككككككككك ل  ا  ا عاخ متغر. ول ل تتم ن علد شكككككككككككلد ال اح و  ا األعمال التجارية 
األعمال من اوسكككككككككككتجابة للفر  اجلليلة  ومعاجلة عل  اليق (، جيب أ  ي قوا ب عضككككككككككك م شككككككككككك  ات رواد 

إذا رأى . ال عض. ف ل من ا يفسكككككر اجملال أما  الفر  ل سكككككتفادة من التوق  بعل  التعرض ل عتلاء بلورها
 ،ت و  مسكككتحيلةالفاعلو  أ فسككك م اآلوت ا اسككك ة األ ا ية للن رية ال  سكككي ية اجلليلة، فإ  هله ال قة سككك

فال قة ا املمارسككة تسككتمر ا جزء من ا باللجوء إىل التح يم عنلما يعتقل أ  السككلوك او ت ازع قل حلث، 
 .(Sabel and Zeitlin, 1997, pp. 21-24‑25)وكللك من ق ل املؤسككسككات اجلماعية للتلريب وال حض

يشككككلد علد أ  معاير حفظ الوعل واوحرتا  للممتل ات حل  ال فاءة اوقتصككككادية بوصككككف ا   Offe عر أ 
عامل يعتقل أ ه يعمل اسكككككككككككككرتاتيجيا بطريقة جليرة بال قة لن ي و  ا كل   وظيفة "كامنة": هلا يعي أ  

 .(Offe, 1998, pp. 686‑687)ا قيقة موثوء به

 أ  ر علد سككك يل  العليل من األوراء التجري ية ت   أ  مسكككتوى ثقة اجملتم  يؤثر علد األداء اوقتصكككادع
بوجود احنلارات  للراساتوتفيل هله ا .(Knack and Keefer, 1997; Zak and Knack, 2001)امل ال

عمق ا اآللية اليت ترت ط من    ا ال قة املقاسككككككة ارت اطا تم اشككككككرة لل قة ا األداء اوقتصككككككادع، ول ن ا و ت
 ت ار األُهية اوقتصككككادية ل  ت فات ا املصككككلاقية وإل إجيابيا بالنمو أو الناتج احمللل اإلمجايل للفرد الواحل.

واوسكككككككككككككت مككار، إذ مي ن القول أ  اوسكككككككككككككت مككار هو التعككامككل  وال قككة مي ن حتليككل الع قككة املوجودة ب  ال قككة
اوقتصككككككككككادع األك ر ارت اطا بلرجة ال قة أل ه ينطوع علد فارء زمي طويل ب  تنازل شككككككككككوم ما عن ماله 

   وب  توق  إعادة ا صول عليه.

 معدالت الخصوبة .5.2.4.2

ا بلل ما متوسككككككط علد األطفال  (Total Fertility Rate , 𝑇𝐹𝑅) صككككككوبة اإلمجاليةتقيس معلوت اي
وسككككككككككيما ال للا  ذات –املولودين من امرأة واحلة طوال حياهتا. ا عاملنا اليو ، وا العليل من أجزاء العاخ 

كككل امرأة ا طفككل(: يعي هككلا أ    2.0تقككل معككلوت ايصكككككككككككككوبككة اإلمجككاليككة عن طفل    –الككل ككل املرتف  
ثن  هلا يعي أ  إطفل  طوال حياهتا، وعنلما ت و  معلوت ايصكككككوبة أقل من  املتوسكككككط تلل علد األك ر

كل أ  ا املتوسككككككط و تسككككككت لل بطفلة ا اجليل القاد   إحصككككككائيا(، وعليه سككككككينوفض علد السكككككك ا  علد 
السكككك ا  للزيادة علد امللى الطويل. ا عاخ الل ل أعلد من اإلثن  مييل  TFRامللى الطويل، أما إذا كا  

وسككككككككيما إفريقيا اوسككككككككتوائية وا  –ثن  علد ع س بعض أفقر بللا  العاخ حاليا عن اإل TFR املرتف ، تقل
 .)4.0( اليت و تزال معلوت ايصوبة أعلد من األربعة –أجزاء من جنوب  سيا 
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ايصكككككككككككككوبة بشككككككككككككك ل ك ر علد معلوت النمو أل ه بوجود علد ك ر من ارتفاع معلوت  ا الواق ، يؤثر
ستعاِن األسر الفقرة صعوبة بالغة ا توفر مجي  احتياجات أطفا ا. وي لوا أ  ال للا  اليت  األطفال الصغار
 تقالية من معلوت  صككككوبة مرتفعة إىل منوفضككككة شكككك لت معلوت منو اقتصككككادع مرتف  إشكككك لت مرحلة 
س يل امل ال(، ا ح  متيل ال للا  اليت تتميز مبعلوت  صوبة مرتفعة إىل حتقيق معلوت منو  الص  علد 

عتقاد با  ل ن م  ذلك و ين غل اإل اقتصكككككادع منوفض جلا  علد سككككك يل امل ال: عام يا، سكككككري   ا...(.
جمموعة عر  Fogel (2007) معلوت ايصككككككككككوبة املنوفضككككككككككة هو دائما أمر جيل، ا هلا الصككككككككككلد، يقل 

، (.3.2  اجللول 2040 وتوزي  الس ا  والناتج اوقتصادع العاملل لعا  مست علة من التوقعات حول حجم
حيض تشر ال يا ات إىل توق  حلوث ا فاض  سيب ا األداء اوقتصادع لإلحتاد األورويب مما يعي ركودا ا 

 عا  %60 ، ومن املتوق  أ  تصككككك ر السكككككوء األوروبية أكرب حبوايلGDPعلد السككككك ا  وتواضكككككعا ا أداء منو 

قتصكككككككاد األمري ل توسكككككككعا أكرب (، بينما سكككككككيعرف اوGDP  بلولة 2000 مقار ة مما كا إ عليه عا  2040
أ    Fogel. ويرج  %2400 والصكك  أكرب حبوايل %1400، أما ا نل سككتصكك ر أكرب حبوايل %300 حبوايل

 علا  منو إ تاجية العمل و صكككككككككيب الفرد ا اإلحتاد األورويب بل منوه مبعلل إهلا الركود اوقتصكككككككككادع و يعي 
ومي ن إرجاع هلا األداء اوقتصكككادع املتواضككك  واملتوق  بسككك ب ا فاض معلوت  ،%1.8سكككنوع و يتجاوز 

 ايصوبة ا بللا  اوحتاد األورويب.

 2040وعدد السكان عام 𝐆𝐃𝐏 التوزيع اإلجمالي ل .3.2 الجدول

Percent of 
total 

𝑮𝑫𝑷In billions 
of $(𝑷𝑷𝑷) 

Percent of 
total 

Population 
(in millions) 

Grouping 

14 41.944 5 392 United State 

5 15.040 4 376 European Union 

12 36.528 17 1.522 India 

40 123.675 17 1.455 China 

2 5.292 1 108 Japan 

12 35.604 6 516 South East Asian 
Countries 

85 258.083 50 4.369 Subtotals 

16 49.774 50 4.332 Rest of the World 

100 307.857 100 8.701 World 

Source: Fogel. (2007, p.4). 
أحل اآلثار املرتت ة علد ا فاض معلل ايصوبة هو أ  يص ر س ا  اوحتاد األورويب أك ر شيوو ة. ا 

عاما، وهو متوسككككككككككط عمر أعلد بعقل مقار ة  40 كا  متوسككككككككككط العمر ا إيطاليا وأملا يا حوايل،  2000 عا 
 عاما(. حبلول عا  35عاما( وأعلد بنصكككككككككف عقل من متوسكككككككككط العمر ا الوويات املتحلة   30بالصككككككككك   
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وو ة السريعة عاما، وتعي هله الشي 50، من املتوق  أ  ي ل  متوسط العمر ا إيطاليا وأملا يا حوايل 2040
حتاد األورويب أ   سككب الت عية   سكك ة األشككوا  عر النشككط  اقتصككاديا إىل األشككوا  ل  ر من بللا  اإل

النشكككككط  اقتصكككككاديا( سكككككرتتف  وبلورها سكككككتؤدع هله العوامل اللميغرافية حبل ذاهتا إىل ا ل بشككككك ل ك ر من 
 القلرة علد النمو اوقتصادع.

 التعليم .6.2.4.2

                       علد قكككككككلر ك ر من اجل ود ا  وميكككككككة –ح  ا حكككككككالكككككككة فقرهكككككككا املكككككككلق   -بعض ال لكككككككلا ركزت 
                                      واألسكككككككككككككككريكككككككة حملككو األمككيكككككككة وزيكككككككادة الككتككحصكككككككككككككككيكككككككل الككعككلككمككل، كككوريكككككككا اجلككنككوبككيكككككككة هككل واحكككككككلة مككن تككلكككككككك

                                  اليت حققكككككككإ معكككككككلو -ح  عنكككككككلمكككككككا ككككككككا كككككككإ فقرة ا منتصككككككككككككككف القر  العشككككككككككككككرين –ال لكككككككلا  
                                  مككرتككفككعكككككككا جكككككككلا مككن حمككو األمككيكككككككة وتككزايكككككككل ملككعكككككككلوت الككتككحصكككككككككككككككيكككككككل الككتككعككلككيككمككل لسككككككككككككككك كككككككاتكككككككا، وقكككككككل 

                                                     عكككككلكككككد حتكككككقكككككيكككككق أككككككرب وأسككككككككككككككككككرع سككككككككككككككككككككاعكككككككل هكككككككلا اولكككككتكككككزا  ا الكككككتكككككعكككككلكككككيكككككم ا ككككككوريكككككككا اجلكككككنكككككوبكككككيكككككككة 
                                       وترة للتنميكككككككة اوقتصككككككككككككككككككككاديكككككككة النكككككككاجحكككككككة اليت خ يشكككككككككككككك كككككككل  كككككككا م يكككككككل، وا تشككككككككككككككر اوزدهكككككككار علد

 . طاء واس  ب  س اتا
                                                    الكككككككلع حكككككككقكككككككقكككككككتكككككككه ككككككككوريكككككككا يككككككك كككككككلو أ  اجلكككككككزء األككككككككرب لكككككككلكككككككتكككككككقكككككككل  اوقكككككككتصككككككككككككككككككككادع املكككككككلكككككككحكككككككوظ 

                                                        اجلكككككنكككككوبكككككيكككككككة قكككككككل تكككككيسككككككككككككككككككر بكككككفضككككككككككككككككككككل الكككككتكككككزامككككك كككككككا الكككككعكككككمكككككيكككككق بكككككتكككككوفكككككر تكككككعكككككلكككككيكككككم عكككككريكككككض الكككككقكككككككاعكككككككلة
                                  من   ل  اجلنوبيكككككككة اوعكككككككايل اجلودة للجمي . مي ن إث كككككككات هكككككككلا اولتزا  املتميز للتعليم ا كوريككككككك

                                                       تصككككككككككككككككككككنكككككككيكككككككف بكككككككر كككككككامكككككككج  .7.2 درجكككككككات او كككككككتككككككك كككككككارات الكككككككلولكككككككيكككككككة: حكككككككيكككككككض يككككككك ككككككك  الشكككككككككككككككككككك كككككككل
 (Programm For International Student Assessment, PISA)2015تقييم الطالب اللويل عا  

 بناءا علد او ت ارات اللولية ا مادة الرياضيات، العلو  والقراءة. 

                                            أ  كوريكككككككككككككككككككككا اجلنوبيكككككككككككككككككككككة تتواجكككككككككككككككككككككل قري كككككككككككككككككككككا مكككككككككككككككككككككن القمكككككككككككككككككككككة امكككككككككككككككككككككن الشككككككككككككككككككككك ل   حكككككككككككككككككككككظ 
                                      تفكككككككككككككككككككككككوء التميكككككككككككككككككككككككز ا التعلكككككككككككككككككككككككيم ا شكككككككككككككككككككككككرء  سكككككككككككككككككككككككيا ممكككككككككككككككككككككككا ، و كككككككككككككككككككككككك  الفئكككككككككككككككككككككككات ال  ثكككككككككككككككككككككككة

 يع س التزاما ثقافيا للتحصيل التعليمل املنتشر ا بللا  شرء  سيا.
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 PISAترتيب مستوى التعليم بناءا على  .7.2 الشكل

  .𝑂𝐸𝐶𝐷 من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات :املصلر
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 الثقافة  والنمو االقتصادي: األدلة التجريبية .3.4.2

تقنيات إىل قيا  بعض اوقتصادي  بلراسة ال قافة. ويتم ل أحل ال يا ات و الا العقود األ رة، أدى توفر 
الن ج الشككككككككككككككائعة ا الن ر فيما إذا كا إ العضكككككككككككككوية ا جمموعات عرقية أو دينية معينة تؤثر علد النتائج 

 ،ة وهل أيضكككا موروثة إىل حل ك روميزة هلا الن ج هل أ  هله العضكككوية مي ن قياسككك ا بسككك ول ،اوقتصكككادية
وهلا يتغلب علد املواوف احملتملة من أ  أع ارت اط ب  ال قافة واوقتصككككككككككككككاد يع س السككككككككككككك  ية ا او اه 

ع وة علد  ،او ت فات العرقية واللينية و تولل  تائج اقتصكككككادية اآل ر. علد الصكككككعيلين اللويل واللا لل،
معتقلات خمتلفة  ال قة وا راك اوجتماعل واإل صكككككككككككككاف والعمل اجلاد ترت ط هله او ت فات بقيم و  ،ذلك

  وايصوبة واود ار( ا كل التجارب.

ا أوا ر القر  العشرين فقط بلأت ال حوث التجري ية حول تاثر ال قافة علد النمو اوقتصادع بال  ور 
صكككككل ال قة م اشكككككرة بالتنمية اوقتصكككككادية، حيض خ بو Fukuyama  (1996) قا  فعلد سككككك يل امل ال، تلرجييا

مييز ب  ال قة اليت تنشككا عن مؤسككسككات أفضككل  وهل عال ا ما ت و   تيجة للتنمية اوقتصككادية( وعنصككر ال قة 
قا  بلراسة القوة التفسرية لنماذج النمو اللا لل التقليلية ومقار ت ا  Granato et al. (1996) ال قاا. أما

والقيم ما وراء املادية. للقيا   -جنازحافز اإل–بتلك اليت تتضكككككككمن القيم ال قافية اليت تلتقط العوامل التحفيزية 
بككللككك، قككا  ال ككاح و  ب نككاء مؤشكككككككككككككر لقيككا  حجم ا وافز املوجودة لككلى األفراد لتحقيق اإلجنككازات وذلككك 

لت شكككف اللراسكككة تاثر النمو اوقتصكككادع  ،(WVS)العامللسكككر املباسكككتولا  بيا ات ايلفية ال قافية من قيم 
فقط بالعوامل اوقتصككككادية ل ن أيضككككا بايلفية ال قافية جملتمعاهتا، ليلوم بللا( ليس  25ل ل بللا  العينة  

وال قافية تلعب أدوارا ت ميلية وأ  النموذج اللع يتضككككككمن القيم ال قافية يفسككككككر  أ  ك  العوامل اوقتصككككككادية
من  السككابق عملالبتوسككي   Marini (2004) بعل ذلك، قا  النمو بطريقة أفضككل مقار ة بالنماذج التقليلية.

  ل بناء متغر ثقاا ل ل مرحلة من املراحل ال  ثة للتنمية اوقتصككككادية: حيض تتميز املرحلة األوىل بوجود 
مل علد قيم التسككككككككككككككامر، الطاعة واإلميا  ا اللين، ا ح  تتميز املرحلة ال ا ية تاقتصككككككككككككككاد تقليلع يشككككككككككككك

وال قة العامة ا اآل رين، أما القيم املرت طة بفرتة ما بعل ا لاثة فتتم ل ا عل  األ ا ية. باإلجنازات الفردية 
وباستولا   فس عينة اللراسة، كشفإ  تائج ا وجود ارت اط سليب ب  النمو اوقتصادع والقيم ال قافية ا 

لت أيضككا ع قة معنوية إحصككائية وأوج ،اوقتصككاديات التقليلية وع قة إجيابية م  قيم اوسككتق ل واوكتفاء
  ب  ال قافة ومستوى تنمية اوقتصاد ا املرحلة ال ال ة.

ملى سكككككك ولة امل الغة ا دور ال قافة. للينا اليابا ، الصكككككك ، إيرلنلا،   Sachs  وحظ اي ر اوقتصككككككادع
إسكككككك ا يا واآل  العاخ اإلسكككككك مل  بنغ ديش وماليزيا( للي ا سككككككج ت منو م رة لإلعجاب م  العلم أتا قل 
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وي حظ م  ذلك أ  النمو اوقتصادع ا  ،تعرضإ و تقادات بلورها ل قافة سيئة ق ل أ  تش ل منوا سريعا
  Tabelliniمن جا ب   ر، قا  .(Sachs, 2005, pp. 316‑317)مراحله األوىل قل يشج  التغير ال قاا

أوروبيكككة عن طريق حتكككليكككل ايلفيكككة ال قكككافيكككة اليت يرجع كككا إىل منطقكككة من مثكككاِن بلكككلا   69 بتحليكككل(2005)
التطورات واي فات التارخيية. وقل اسكككككككككككككتول  ال احض الت اين اإلقليمل ا ال قة، اوحرتا  وطاعة األطفال 
للملرس ، املؤسسات السياسية ومستوى األمية كمؤشرات علد ايلفية ال قافية. حيض قا  باستولا  تلك 

وحنلارات لقيا  ملى تاثر القيم ال قافية علد  صيب الفرد من الل ل، أظ رت اللراسة أ  ال قة القيم ا ا
والطاعة يؤثرا  إجيابيا علد  صكككككككككككككيب الفرد من الل ل كما أ  ايلفية ال قافية ا الية ل ل جمتم  هل  تيجة 

 .عملية طويلة تلين  ل ك ر في ا إىل املؤسسات السياسية ومستوى األمية

، حيض الوويات املتحلةبلراسكككككككككة تاثر ال قافة علد النمو اوقتصكككككككككادع ا Guiso et al.   (2006) ا ق
تتم ككل القنككاة األوىل ا تككاثر ال قككافككة علد اييككارات  ،اقرتح ث ث قنوات تؤثر في ككا ال قككافككة علد اوقتصكككككككككككككككاد

السككككياسككككية، أما القناة ال ا ية فتتم ل ا تاثر ال قافة علد اييارات اوقتصككككادية واليت بلورها تؤثر علد النواتج 
تاثر ال قافة علد املعتقلات السابقة واليت تؤثر بلورها علد عمل ا  ناة ال ال ةالقتتم ل اوقتصادية، ا ح  

و وا ه اوقتصادية، لت شف اللراسة أ  اللين واألصول العرقية يؤثرا  علد مستويات اود ار ب   او سا 
  اد حول ال قة.تؤثر علد معتقلات األفر  -مم لة باللين والعرء–األفراد، كما وجل ال اح و  أ  ال قافة 

لل قافة  إىل  الوقإ ا ايل أصككككككككككككك رأ ه ا Bucci and Giovanna  (2011)  ا اآلو ة األ رة، اقرتح
جا ب رأ  املال ال شككككرع( دور ها  و ا  ا تفسككككر النمو اوقتصككككادع. وبناءا علد منوذج النمو اللا لل 

يرى ال اح ا  أ  اوسككت مار ا ال قافة  ،مي ن فيه تراكم  وع  من رأ  املال  ال شككرع وال قاا( ،ذو قطاع 
يل فقط من   ل وجود ع قة ت املية ب  هلين مي ن أ  يؤثر علد  النمو اوقتصككككككككككككادع علد امللى الطو 

 الش ل  لرتاكم رأ  املال.
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 الجغرافيا .5.2

 الشكككككككككعوب ا الفطريكككككككككة او ت فكككككككككات بسككككككككك ب ت كككككككككن خ املوتلفكككككككككة القكككككككككارات شكككككككككعوب تكككككككككاريخ ا امللهلكككككككككة او ت فكككككككككات إ "
 (Diamond, 1997, p.405) ".بيئاهتا ا او ت فات بس ب ول ن  فس ا

باملناطق اوسكككككككتوائية موطن   رة سكككككككريعة علد  ريطة العاخ ت شكككككككف حقيقة ملهلة، هو أ  ا زا  احمليط 
بعيلا عن املناطق اوسككككككتوائية، يسككككككافر املرء  .ألفقر بللا  العاخ، باسككككككت ناء علد قليل من اللول الغنية بالنفط

إىل أجواء أك ر اعتلاو، وي و  املواطن العادع أفضكككككككككككككل حاو. رمبا و توجل مسة جغرافية أ رى من األرض 
ن ق يل املصككادفة ال سككيطة  أ  أ  اجلغرافيا اوسككتوائية  ا  صككائم حملدة حضكك  مل ل هلا التفرد، ملاذا  هل م
أ  او ت فات ا  The geography hypothesis تشككككككر فرضككككككية اجلغرافياتؤثر علد التنمية اوقتصككككككادية  

 .ال للا األداء اوقتصكككككككككادع تع س إىل حل ك ر او ت فات ا ايصكككككككككائم اجلغرافية، املنا ية وال يئية عرب 
قل م  اهل الع قة ب  العوامل اجلغرافية والتنمية اوقتصادية تارخييا من ق ل اوقتصادي ، علد الرعم من أ ه 

من أك ر اإلصلارات شيوعا  له الفرضية هو الرأع القائل با  املناخ له تاثر م اشر علد الل ل من إو أ ه 
أ   وعية Montesquieu   (1748) اقرتح ،قر  العشكككككككككككككرين  ل أوائل ال  ل تاثره علد ج ل العمل. 

والرتبة تؤثر علد املمارسات ال قافية وأش ال ا  م، و بالتايل جيب تعليل قوا   األرض وفقا لللك.  املناخ
السكككككككككككككاحلية وبللا   سكككككككككككككيا اللا لية علد أتا  أم لة حول إفريقيا عرا كتابه "ثروة األمم"  قل  Smithأما 

 ،زرواطو  حوا ( مناطق حمرومة جغرافيا، حيض أدى  قم إم ا ية الوصول الط يعل لألسواء إىل بطء النمو
2018.  ، 291). 
بشككككككككككككك ل ك ر علد تاثر اجلغرافيا علد اإل تاجية الزراعية. وقال: "املناخ ميار  تاثر قوع   Myrdalركز

وأ  "اللراسككككككة اجلادة ملشككككككاكل التولف ... جيب أ  تا ل ا اوعت ار املناخ ...  علد مجي  أشكككككك ال ا ياة
 .(Myrdal, 1968, p. 21)املادية"واألصول  والن اتات وا يوا ات وال شر و ثاره علد الرتبة

الر اء ا ليض عن أُهية احمللدات اجلغرافية ل ورة العصكككككككككر ا جرع ا ليض وربط  Diamond جادل قل
بتوقيإ ظ ور الزراعة املسكككككتقرة، ويلكر بقوة أ  "او ت فات الصكككككار ة ب  التاريخ الطويل األجل لشكككككعوب 

   Landes أمكككا . (Diamond,1997,p.405)القكككارات املوتلفكككة ككككا كككإ بسككككككككككككك كككب او ت فكككات ا بيئت كككا"

يا والتيار أ ل تجا خمتلفا قلي ، مبقار ة أجراها ب  أوروبا والصككككككككككككك  أشككككككككككككككار أ  حادث اجليولوج (1999)
ع لباسم تيار ايليج هو املسؤول األول عن منر أوروبا الغربية منا  ا املوايت ال اوستوائل الشمايل املعروف

كل هلا مي ن من منو احملاصككيل علد   ،صككيف داف و  من حيض هطول األمطار وفر ت و  من شككتاء معتللي
 ،             دا كككل أوروبكككا أ كككه ح  Landesمكككلار السكككككككككككككنكككة، ومنو الغكككابكككات ال  يفكككة اليت توفر ايشككككككككككككككككب. وحظ 
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            او ت فككات ا مسكككككككككككككتوى التنميككة اوقتصكككككككككككككككاديككة ت  ر م  حترك أك ر دا لل واملنككاخ يصككككككككككككك ر أك ر متغر
                     يكككككلعل أ  املزايكككككا اجلغرافيكككككة م نكككككإو  ا ككككككل من األمطكككككار ودرجكككككة ا رارة. التغرم  أقصكككككككككككككد درجكككككات 

واملراكز ا ضككككككككرية  لامة الزيادات ا علد السكككككككك ا أوروبا من تطوير فوائض ك رة من األعلية، وبالتايل اسككككككككت
 للتنمية.

تتعلق اجلغرافيا السؤال اللع يطرح  فسه اآل : ماهل القنوات اليت تؤثر من    ا اجلغرافيا علد التنمية  
املناخ، باملزايا والعيوب اليت يفرضكككككككك ا املوق  الفعلل لل لل   ط العرض، القرب من املياه الصككككككككا ة للم حة، 

وما إىل ذلك(. ويتعلق الت امل حبجم السكككوء، والفوائل  وكللك الت اليف( باملشكككاركة ا التجارة اللولية ا 
 ورأ  املال ورمبا العمالة.  السل  وايلمات

  دور الجغرافيا في النمو االقتصادي: الحجج النظرية .1.5.2

 ،ية واملوق  اجلغراا وايصكككككككككائم املنا يةليس هناك أدِن شكككككككككك ا وجود ع قة قوية ب  مسكككككككككتوى التنم
من إمجايل سككككككككككككك ا  جمموعة ال للا  ذات الل ل املرتف  ا  %3.1 : يعيش حنوا قائق التالية تؤكل ذلكو

من جمموع سكككككك ا  جمموعة  %76.6 " ا ح  يعيش حنو Tropical Regions "املناطق امللارية اوسككككككتوائية
فقط هو   كو   وسككككككككككنغافورة ُها م ال  اسككككككككككت نائي   ،تلك املناطق امللاريةال للا  ذات الل ل املنوفض ا 

هنككاك بلككلا  ك رة ذات الككل ككل املنوفض علد الرعم من أتككا عر  ،ل لككلين اسكككككككككككككتوائي  عني . ا املقككابككل
  . هناك طريقت  إضكككككافيت  مي ن من    ما التع ر عن الع قة باسكككككتوائية م ل بنغ ديش، ليسكككككتو و ي ال

 العرضو ط  GDP اجلغرافيا ومسككتوى التنمية: األوىل من   ل الع قة املوج ة والقوية ب   صككيب الفرد من

Latitude مييل  صكككيب الفرد من ، أو املسكككافة عن  ط اوسكككتواء(: ف لما ابتعل ا عن  ط اوسكككتواء GDP 

هل  أمري ا ال تينية، أوروبا الغربية، مشال شرء  سياإىل اورتفاع وثا يا، مجي  املناطق ذات الل ل املرتف  ا 
  بعيلة عن امللار اوستوائل.

 المناخ والموقع .1.1.5.2

أ  سككككككك ا  املناطق اوسكككككككتوائية عر قادرين علد العمل جبل   The climate view ترى وج ة   ر املناخ
واجت اد   را ورتفاع درجة ا رارة اليت تضكككككككككككككعف طاقاهتم اإل تاجية كما أ  توافر املواد الغلائية ب  رة جيعل 
األفراد اوسككتوائي  يشككعرو  كمول، وهو ماله تاثر م اشككر وسككليب علد اإل تاجية ال شككرية وبالتايل علد النمو 

 اوقتصادع. 
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أ  أوروبا كا إ مردودا اقتصكاديا آلوف السكن ، وأ  ا ضكارات األوىل ا  Diamond   (1997) أشكار
شرح أ  صعود ا ضارات األوراسية كا  باوعتماد علد ايصائم اجلغرافية.  العاخ اجلليل كا إ استوائية.

هل منطقة ك رة م  علد قليل من ا واجز الط يعية لنقل املعلومات  مبا أتا تق  ا ا اه  منطقة أوراسكككككككككككككيا
ا أ ه من   Landes وشكككك ك ،الشككككرء والغرب علد ع س القارات األ رى( كما أتا مناسكككك ة متاما للزراعة

ويفرتض أ  ا رارة تساهم ا الرء واستع اد النساء حبيض يتم العمل  ،امللارية فقرةق يل املصادفة أ  املناطق 
  من ق ل أولئك اللين و يستطيعو  الرفض.

ا عملية شكككرح ا تقال العصكككر ا جرع ا ليض  Diamond قل أجرى اوقتصكككاديو  ا ت ارا رمسيا لفرضكككية
ادية، ذلك من من عملية الصكككيل إىل الزراعة، وهو  قطة ارت از تلور حو ا املسكككارات املت اينة للتنمية اوقتصككك

منوذج   رع يربط د ككل الفرد ا الوقككإ ا ككاضكككككككككككككر بككالوقود ال يولوجل اجلغراا األويل عن طريق  بنككاء  ل 
الفرتات التفاضكككككككككككككلية ل  تقال إىل اإل تاج الزراعل والتقل  الت نولوجل اللا لل ال حق. م ا ت ار النموذج 

: حجم القارة، احملور الرئيسكككككككككككككل هل جغرافيةلعوامل . امتغرات جغرافية وبيولوجية ملس ري يا باسكككككككككككككتولا  
للقارة، املناخ، وعلد املرشكككككككككككككح  من ا يوا ات والن اتات من أجل التوط . أما العوامل اليت تنطوع علد 
السكككك  ية هل كما يلل: كلما زاد حجم مسككككاحة اليابسككككة زاد التنوع ال يولوجل وعلد األ واع املتاحة للتلج ؛ 

وضكككككككككوح حمور الشكككككككككرء والغرب، كا  من األسككككككككك ل  شكككككككككر اوبت ارات الزراعية ب  املناطق؛ وأ را كلما زاد 
 املنا ات املعتللة تفضككككككككككل األعشككككككككككاب السككككككككككنوية م ل القمر والشككككككككككعر اليت كا إ أقرب احملاصككككككككككيل املزروعة

(Khawar,2017,pp.62‑63) .يلعم Parker (2000) حجكةMontesquieu:  تعتمكل  ،لن ريتكهفوفقكا
، والتعلي ت العصكككككككككككك ية، اللاتية 5Homeostasis رع ة الفرد ا تع يم املنفعة علد التحفيز، واوسككككككككككككئت اب

. فاأل شككككككككككككطة اليت تقو  هبا منطقة الوطاء تعتمل "6Hypothalamus وا رمو ية واليت حضكككككككككككك  ملنطقة الوطاء
اء ا ال روف املنا ية ا ارة هرمو ات معينة تؤثر سكككل ا ا رارية، أين تفرز الوط يةاعتمادا ك را علد اللينامي 

تؤثر هله او اهات علد  علد اللاف  وامل ادرة ا ح  يعمل األفراد بشككككككككككككك ل ط يعل ا املنا ات ال اردة.
مسككتوى ا الة املسككتقرة للل ل ا هات  املنطقت ، فمتوسككط ا الة املسككتقرة للل ل ا املنا ات ال اردة هل 

 ل ط يعل مقار ة باملنا ات ا ارة وبالتايل يشكككرح املناخ ثل ل اإل ت فات ا اصكككلة ا د ل الفرد أعلد بشككك
  .(100،  .2016 حوا ،  ا املناطق اإلستوائية واملعتللة

 
، ين م من ا بيئته اللا لية وذلك للحفاظ علد استقرارها وث اهتا. لل ائن ا ل هل  اصية الن ا  املفتوح أو املغلق: )homeostasis(اوسئت اب5

 .فشل اوستت اب يؤدع إىل  لل وظيفل ا خمتلف أعضاء ال ائن ا ل .1865 و شر سنة ،الفيزيولوجيا ، اللع يعترب أبكلود بر ار مصطلر استعمله

، حيتل حتإ امل اد الغلة النوامية من   ل واجل از اإلفرازع اجل از العصيب اللايت عترب حتإ امل اد حلقة الوصل ب : ي)hypothalamus(الِوطَاء6
حارة جلا  درجة حرارة اجلسم با  للرجات ا رارة الوطاء عنلما ت تشف مراكز ،ساء اللماغ وفوء امل اد حيض يق  أسفل اللماغ ال يي اجلزء األكرب من
  .اجلسم درجة حرارة فإتا تن م عمليات مناس ة لتقلل أو تزيلأو باردة جلا، 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%20%D8%AD%D9%8A/ar-ar/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1/ar-ar/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/ar-ar/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/1865/ar-ar/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
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والت نولوجيككا.  علد بيئككة املرض، ت ككاليف النقككل، اعلد أُهيككة اجلغرافيككا من   ل تككاثرهككSachs    جككادل
ر أ  "الزراعة امللارية تواجه علة مشككككككككككاكل تؤدع إىل ا فاض إ تاجية احملاصككككككككككيل املعمرة عموما اشككككككككككحيض أ

واحملاصككككككيل الغلائية األسككككككاسككككككية علد وجه ايصككككككو "، وأ  "عبء األمراض املعلية مرتف  بامل ل ا املناطق 
  .(Sachs, 2000, pp.30-34)امللارية من املناطق املعتللة"

بعل التح م ا او ت فات - لصكككككإ املقار ات اللولية إىل أ  اإل تاجية الزراعية ا ال للا  اوسكككككتوائية 
 أو رب  )3/1( مت ل ما يقارب ثلض -ا اآلوت الزراعية، مل  ت األمسلة، ورأ  املال ال شكككككككككككككرع للعمال

الفروء ا اإل تاجية الزراعية ب  ال للا  تاثرا عميقا مسكككككككككككككتواه ا املناطق املعتللة الرط ة، وتؤثر هله )4/1(
علد الككككل ككككل الفردع أل  الزراعككككة و تزال أهم م نككككة ا العككككاخ. حككككلد علمككككاء الزراعككككة، علمككككاء األحيككككاء 

يتعلق  حيض واوقتصكككككككادي  العليل من العوامل ال يئية احملتملة اليت تفسكككككككر هلا املسكككككككتوى املنوفض لإل تاجية
لرتبككة وتككآكل ككا، اآلفككات والطفيليككات، والتككاثرات ايككارجيككة لككلرجككة ا رارة علد الن ككاتككات وتوافر األمر بنوعيككة ا

ي لو أ  منط هطول األمطار ا املناطق اوسكككككككككككككتوائية ليس  ،علد وجه  ا  املياه ا ظروف الت ور العالية.
جيلا بالنسكككككككك ة للزراعة، حيض تسككككككككقط األمطار مومسيا وتتناوب الرياح املومسية م  مواسككككككككم اجلفاف الطويلة، 
ومييل املطر إىل عمر املناطق اليت مي ن أ  تؤدع إىل تآكل الرتبة. كللك، تسكككككككككككك ب الرطوبة النسكككككككككككك ية العالية 

ة ا رارة لي  ا املناطق اوسككككتوائية تنفسككككا عاليا وإبطاء لنمو الن اتات إىل جا ب أ  هلا النقم وارتفاع درج
ا منو الن ات ا املناطق اوستوائية ذات الصلة أيضا بنقم املغليات ا الرتبة اوستوائية، حيض تتميز الرتبة 

ليت حتل من عملية منو الن ات، كما أتا تسككككك ب اوسكككككتوائية الرط ة عادة بافتقارها للمواد املغلية والعضكككككوية  وا
 تآكل وحتميض الرتبة.

باإلضككككافة إىل ذلك، عياب الصككككقي  ا املناطق اوسككككتوائية له تاثرات سككككل ية أيضككككا: حيض تتميز املناطق 
اوسككككككتوائية ب روة من ا شككككككرات اليت تتنافس م  ال شككككككر ا اسككككككت  ك احملاصككككككيل الغلائية علد ع س ال للا  

لة أو ال اردة اليت يقتل في ا الصكككقي  ال ائنات ا ية امل شكككوفة. يعمل الصكككقي  علد إبطاء تسكككو  املواد املعتل
العضككوية وحيافظ علد  صككوبة الرتبة، كما يسككاعل علد السككيطرة علد أ واع األمراض ا يوا ية اليت تضكك  ع ئا 

ألشكككككككككعة الشكككككككككمس ا املناطق املعتللة  ثقي  علد الزراعة اوسكككككككككتوائية، ع وة علد ذلك، يعترب النمط املومسل
  املناخ األم ل لزراعة ا  وب األساسية م ل: القمر واللرة.

وجود إرت اط سكككككليب ب  مسكككككاحة األراضكككككل الواقعة ا املناطق اإلسكككككتوائية اجلغرافية  .8.2 الشككككك ليوضكككككر 
 ، ف لما كا إ هناك GDP  كمقيا  لتاثر اجلغرافيا علد اإل تاجية الزراعية( ولوعاريتم  صيب الفرد من
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 سككككك ة ك رة من أراضكككككل ال لل تق  ا ط يعة إسكككككتوائية كلما متيزت زراعة ال لل كصكككككائم إسكككككتوائية معربا عن ا 
 بنمو الن اتات بش ل بطلء ومنوفض.

مساحة األراضي الواقعة في المناطق االستوائية مقابل لوغاريتم نصيب الفرد  .8.2 الشكل
   𝐆𝐃𝐏من 

 

Source: Bhattacharyya. (2011, p.55)  .  

للحجج اجلغرافية، ألتا تشككككج  التشككككاؤ  وعل  احاذ السككككياسككككات. علد  العليل من العلماء عر مرتاح 
األدوية، وت ييف ا واء، وأصناف  -الرعم من أ ه قل ي و  هناك حلول ت نولوجية ملشاكل املناطق امللارية 

 فريقيا.إإىل  Gunning and Collier (1999) كما   ر  -احملاصيل اجلليلة

 موارد الطاقة .2.1.5.2

ايلمات أو النقل. فالتاريخ األكيل أ  الطاقة هل جوهر كل  شكككاط اقتصكككادع سكككواءا الزراعة، الصكككناعة، 
يشر كيف أطلق احملرك ال وارع العنا  للنمو اوقتصادع ا ليض من   ل توسي  القلرات ال شرية بش ل 

زملا حامسا  -اللع أعق ه النفط والغاز –أعطد الفحم  لك ر لرتكيز الطاقة علد األ شكككككطة اوقتصكككككادية. فق
أين مت نككإ ال لككلا  اليت لككلي ككا موارد وفرة من الوقود األحفوع  و عىن عنككه للتنميككة اوقتصكككككككككككككككاديككة العككامليككة،

بسكككككككككك ولة من حتقيق النمو اوقتصككككككككككادع، أما ال للا  اليت تفتقر إىل هله األ واع من الوقود األحفورع مي ن ا 
حتقيق منو اقتصادع عن طريق تصلير السل  وايلمات للف  مثن واردات الطاقة، أو رمبا عن طريق استغ ل 

رد الطاقة احمللية األ رى م ل الطاقة املائية حي ما وجلت، ول ن بالتاكيل تصكككككككك ر التنمية أصككككككككعب ب  ر موا
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علد ال للا  اليت جيب علي ا اسكككككككككككككتراد مع م احتياجاهتا الطاقوية األولية مقار ة م  األماكن اليت تتوفر في ا 
 موارد الطاقة.

حفورع بشككك ل ك ر ا مجي  أحناء العاخ: ف عض األجزاء من ا الواق ، يتفاوت التوزي  اجليولوجل للوقود األ
 العاخ بوركإ بإحتياطات ضككككككومة من الوقود األحفورع، ا ح  و متلك أماكن أ رى شككككككيئا تقري ا. ت  ر

املواق  الغنية باحل أهم أ واع الوقود األحفورع: النفط، إذا ما رسكككككم حجم كل بلل تناسككككك ا م   .1.2ة ايريط
احتياطاته النفطية، تق  اململ ة العربية السكككككككككككككعودية وسكككككككككككككط ايريطة إىل جا ب بللا  ك رة أ رى كالعراء، 

لنفط ا أمككاكن قليلككة ا ال ويككإ، إيرا  وفنزوي ، وت  ر إفريقيككا بككال ككاد علد ايريطككة بككالن ر إىل تواجككل ا
 القارة. 

 في العالم النفطية االحتياطات .1.2 الخريطة

 
Source: EIA. (2017) 

و يعي عل  وجود الوقود األحفورع ا بعض ال للا  حتمية حلف عملية التنمية اوقتصككككككككككككككادية في ا ا 
أشككككككعة الشككككككمس مت ل إم ا يات هامة القر  ا ادع والعشككككككرين: فوجود مزيج من الت نولوجيا ا لي ة وشككككككلة 

"  Solar Photovoltairين غل اوستفادة من ا  صوصا م  ا فاض ت لفة الطاقة "الشمسية ال  روضوئية
، ومي ن للطاقة ال  روضككككوئية وعرها من أشكككك ال الطاقة الشككككمسككككية أ  1977 عاملل منل عا  100مبقلار 

 متنر إفريقيا تقلما ك را ا جمال الطاقة.

لقر  التاسكككككك  عشككككككر، كا إ مع م اوقتصككككككادات األسككككككرع منوا وليس مجيع ا عنية باملوارد، عر أ ه ا ا ا
أوا ر القر  العشرين كا إ وفرة املوارد مرت طة ارت اطا سل يا بالنمو. وقل حلد العلماء العليل من الطرء اليت 
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به، وطرحإ فرضككيات حول كيفية تشككجي  تواز   ارضككر اإلفي ا وفرة املوارد علد إضككعاف اوقتصككاد و  همتسككا
 اإلجيايب علد اآلثار السيئة.

 وتشمل اآلثار اإلجيابية ما يلل:
 ؛"ري  املوارد" امل تس ة: أع األرباح املرتاكمة بس ب امت ك املورد، ع وة علد األجور ▪

هلا التاثر أُهية نوفض تو  ،بالقرب من املورد اليت تتواجلالصكككككناعات اليت تعتمل علد مل  ت املوارد  ▪
 م  ا فاض ت اليف النقل.

 وتشمل اآلثار السل ية ما يلل:
هلا هو ما يسمد  ؛قل ترف  صادرات املوارد سعر الصرف، وبالتايل حتل من إم ا ية الصادرات املصنعة ▪

( أسككككككككككككككاءت إدارة ثروة عال ا ": ف عض ال للا  الغنية باملوارد  عنية بالنفطResources Curse املوارد" قمة 
مواردها، وأصككككككككك ر ين ر  له ال روة الط يعية أتا  قمة بلو من كوتا  عمة. ا ا قيقة، مي ن أ  حيلث هلا 

واسكككك  النطاء أو رمبا إىل عل  اإلسككككتقرار عنلما تؤدع التلفقات ال  رة املرت طة بصككككادرات النفط إىل فسككككاد 
 ؛السياسل كتنافس الفصائل املتضاربة ل ستي ء علد عائلات النفط

 ؛قل ي و  هناك عيب مقار  دينامي ل إذا كا  منو اإل تاجية أبطا ا املوارد منه ا التصني  ▪

 ؛املوارد الفساد ا  ومل يراداتمي ن أ  تشج  إ ▪

 ؛املوارد إىل اقرتاض ا  ومات بش ل ك ر عنلما تنوفض إيراداهتاقل تؤدع التقل ات ا أسعار  ▪

علد حنو ملمو ، فككإ  سككككككككككككك ولككة إيرادات املوارد قككل ت  ط ا  ومككات عن السكككككككككككككعل بنشكككككككككككككككاط للنمو  ▪
 ؛اوقتصادع، و  أو تشج  املواقف ال قافية السل ية

الرئيسكككككية هل عل  وجود لعنة كيف مي ن أ  تربز اآلثار اجليلة وتقلل اآلثار السكككككيئة  قل ت و  ال صكككككرة 
 .Szostak, 2009, p)املوارد عنلما توجل مؤسسات جيلة ومستويات عالية من رأ  املال ال شرع واملادع

187). 

إذا كا إ اجلغرافيا ذات أُهية قصوى، فمن املتوق  أ  تش ل ال للا  الغنية باملوارد منوا أسرع ود ل أعلد 
الواق . وقل  لصككككككإ اللراسككككككات  الوحظ  الع س عر أ  ،تفتقر إىل املوارد للفرد بالنسكككككك ة إىل ال للا  اليت

إىل أ  ال للا  الفقرة ا املوارد ازدادت بسرعة مرت  أو ث ث Gelb  (1988)و Auty  (1990)اليت أجراها
، ح  بعكل تعكليكل الفروء ا عكلد السككككككككككككك كا ، 1990و 1960 ال لكلا  الغنيكة بكاملوارد ب  عكاملمرات من 

ما اللع يفسكككككككككككر م ل هله امل ح ة احملرة  ي من اجلواب ا  ود ل الفرد األويل، وعر ذلك من املتغرات.
                          الربر املفككككاج  لل روة النفطيككككة للككككلول الغنيككككة بككككالنفط بعككككل تشككككككككككككك يككككل من مككككة الككككلول املصكككككككككككككككككلرة لل رتول 
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خ تلار عائلات النفط الضككككككككومة ا منطقة الشككككككككرء األوسككككككككط وا ، و ا السكككككككك عينات - (OPEC)7وبكأ -
وإثراء  1979و 1974 ب  عامل %50 ن أ رى، مما أدى إىل التوسككككككك  املفاج  ا اإل فاء احمللل بنحوأماك

مليار دوور من عائلات النفط منل  600 النو ة، و لق مشكككككاري  مفعمة با يوية. وحققإ فنزوي  أك ر من
وو يزال  ،1985و 1973 ب  عامل %15 واطني ا ا فض بنسككككككك ةملالسككككككك عينات، ول ن د ل الفرد ا قيقل 

إىل يومنا هلا. تعترب إ لو يسكككككككككككككيا و يجريا أم لة أ رى لل للا  الغنية باملوارد اليت الل ل هلا او فاض ا 
زيادة احتمال  شكككككوب صكككككراعات و  ،ومن العبء اإلضكككككاا لل روة النفطية ،ا قيقلتعاِن من ا فاض الل ل 

التحتية للنفط مي ن أ  يسككككككككيطر علي ا ال عض بسكككككككك ولة، فإتا أ ه مبا أ  ال نية  Ross(2001)    أهلية. يرى
تؤدع إىل تركيز السكككككككلطة السكككككككياسكككككككية، األمر اللع يزيل من حلة الفقر عن طريق التطور اللميقراطل امللهل. 
وح  ال للا  الصككناعية اليت للي ا مؤسككسككات راسككوة مي ن أ  تتاثر بصككناعاهتا التقليلية تاثرا سككل يا بازدهار 

 ، كما يتضككككككككككر من  ربة هولنلا ا أعقاب تطور حقول النفط والغاز ا حبر الشككككككككككمال كما  اقشكككككككككك ااملوارد

Corden    (1984) .                         
صككككككككككعوبة اوعتقاد با  التاثر املعقل واللع عال ا ما ي و  ضككككككككككارا للموارد الط يعية علد التنمية، يقود إىل 

اجلغرافيا ذات أُهية قصكككككككككككككوى ا حتليل النمو اوقتصككككككككككككككادع. طاملا أ نا   حظ بعض ال للا  ذات اجلغرافيا 
املتفوقة اليت تعاِن من ا فاض الل ل ا قيقل ا ح  أ  اآل رين اللين يعا و  من اجلغرافيا الفقرة تزدهر، 

ول علد تفسكككككر أفضكككككل للنمو اوقتصكككككادع علد امللى الطويل. لللك جيب علينا الن ر وراء اجلغرافيا للحصككككك
وما من شككككككككككك ا أ  اجلغرافيا املتفوقة، م ل املوق  اوسككككككككككرتاتيجل واملوارد الوفرة، تسككككككككككاعل علد حتفيز النمو 

 .(Bloch and Tang, 2004, pp.248‑249) اوقتصادع، ول ن ا ليسإ ضرورية وو كافية

 Country Size  البلد حجم .3.1.5.2

مي ن   ومات اللول ال ربى أ  تسككككككككككككتحوذ علد املزيل من العوامل ايارجية اإلجيابية املرت طة بالسككككككككككككل  
العامة. ومي ن لل للا  ال  رة أيضا أ  تعمل علد حفيف املناطق من الصلمات ايارجية  أو مي ن أ  تعيل 

التعقيلات اإلدارية م  حجم توزي  الل ل بشكككككككك ل أعم(. وعلد اجلا ب السككككككككليب، تنمو ت اليف اوزدحا  و 
املنوفض جلا لل للا  املعاصككرة  علد سكك اتا ال لل. وو مي ن أ  تفسككر هله الت اليف من ا جم املتوسككط 

م ي   سككككككككككككمة(. ومي ن ف م ذلك علد أفضككككككككككككل وجه من حيض ا وكمة: فا  م الرشككككككككككككيل يعتمل علد  6
 

هل من  مة عاملية تاس سإ  : OPEC وحتصر : Organization of the Petroleum Exporting Countries من مة اللول املصلرة لل رتول7
من م  6، 2017اعت ارا من جا فل  عضًوا13 تضم  .فيينا ، ومقر ها اوفنزوي  ال ويإ ،العراء ، إيرا ، السعودية، من طرف 1960عا   بغلاد ا
من اوحتياطل العاملل % 70من الناتج العاملل و %40متلك الل ول األعضاء ا هله املن  مة  .أمري ا اجلنوبية ا 2و قياأفري ا 5و ،الشرء األوسط ا

 للن فط.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اللول الصككككغرة، وو سككككيما ا مناطق العاخ اليت  التماسككككك اوجتماعل، وهلا مي ن حتقيقه بسكككك ولة أكرب ا
ثنية عليلة. من الناحية التجري ية، و توجل ع قة ب  حجم ال لل واألداء اوقتصكككككادع، إتتميز با قسكككككامات 

لللك ي لو أ  أوجه القصكككككككور ا اإلدارة تسكككككككاوع تقري ا املزايا اوقتصكككككككادية. و سكككككككن ا ظ بالنسككككككك ة لل للا  
  .(Alesina et al, 2005) ير التجارة يقلل من مزايا ا جمالصغرة، فإ  حتر 

 Regional Clusters اإلقليمية المجموعات .4.1.5.2

او ت اه إىل اجملموعات اإلقليمية Michael Porter   وعاخ األعمال Paul Krugman لفإ اوقتصادع
التسككعينات. وقل شككلدوا، م ل م م ل اجلغرافي  اوقتصككادي ، ( ا Silicon-Valley  م ل وادع السككيلي و 

علد اوقتصكككادات الت تلية. أع أ  هناك مزايا اقتصكككادية ألداء ال  ر من  وع مع  من النشكككاط اوقتصكككادع 
بسكككككككك ب اوعتماد علد ال نية التحتية املشككككككككرتكة، جممعات العمل، التمويل، وكللك قاعلة  -ا م ا  واحل 

                          جيتكككككككلب العمكككككككال الكككككككلين يتمتعو  بكككككككاملعرفكككككككة إىل م كككككككا  يتمت  بكككككككال  ر من فر ض ، حيكككككككاملعرفكككككككة
 .(Szostak, 2009, p. 189) العمل، وتزداد فوائل العمل ا تلك املنطقة كلما توسعإ قاعلة املعارف

 Environment  البيئة .5.1.5.2

 Environmental Kuznetsال يئل ف رة منحىن كوز تسBrock and Taylor  (2004) يكككككككلعم

 8 Curve هلا يوحل با   وعية ال يئة تنوفض ا املراحل امل  رة من التنمية اوقتصكككككككادية ول ن ا تزداد بعل .
. وبالنسكك ة العليل من امللوثاتذلك. قل حتسككنإ  وعية ا واء ا مل  ال للا  املتقلمة، وا فضككإ ا  عاثات 

للتحليات ال يئية، ي لو أ  النمو اوقتصككككادع ين غل أ  يقرت  بعملية صككككن  القرار اللميقراطل وك را ما ي و  
 %2 هناك قلر ك ر من التعاو  اللويل أيضكككككككا. حيض كلفإ التلابر ال يئية املسكككككككتولمة ح  اآل  أك ر من

اإلمجايل. لوحظ هنا أ  السكككككككككككككيطرة ال يئية مي ن أ  تزيل ح  الناتج احمللل اإلمجايل إذا كا  من الناتج احمللل 
  .(Szostak, 2009, p.190) يزيل من فر  العمل أو يؤدع إىل منو الشركات املتوصصة ا الرقابة ال يئية

 

اليت تقضل با  ال مساواة اوقتصادية، ا بلل ما، ت و   ،سيمو  كوز تس هو مت يل بياِن لفرضية اوقتصادع :curve Kuznetsمنحىن كوز تس 8
، عنل بلوغ معلل الل ل الوطي، حاجزا حرجا. يفرتض كوز تس با  اوقتصاد ا ر مرتفعة، ا بلايات النمو اوقتصادع، ق ل أ  تل ل مرحلة ا فاض

لة من يقضل علد التفاوتات اوقتصادية، فقط بآليات السوء ا ر والنمو اوقتصادع. حسب كوز تس، فإ  هلا التطور التارخيل يفسر با تقال العما
 .1955 صيغإ الفرضية سنة  أفضل مردودية الصناعة(. قطاعات إ تاجية ذات مردودية د يا  الزراعة( حنو قطاعات

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
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 االنفتاح على التجارة والتأثيرات االنتشارية .6.1.5.2

فاملوق  اجلغراا يؤثر علد او فتاح  ،يا علد التنمية و يقتصككككككر فقط علد تاثر املناخ وال يئةفإ  تاثر اجلغرا
علد التجارة م  احتمال وجود تاثرات مفيلة علد كفاءة التوصككككم وتسكككك يل  قل الت نولوجيا والقرب من 
احمليط. فعلد سكككككككك يل امل ال، تؤثر اجلغرافيا علد قلرة بلل ما علد او راط ا التجارة اللولية كما تؤثر املراكز 

دع علد ا فتاح بلل ما علد التجارة حيض تزداد ت اليف النقل م  املسككككككافة من الرئيسككككككية للنشككككككاط اوقتصككككككا
املراكز الرئيسكككككككية.   ريا ليس هناك مؤثر دا ل اجملتم  العلمل با  التجارة والت ادل تولل ال روة والر اء، ل ن 

ا  لا الرأع، أهم الشككككروط املسكككك قة ل سككككتفادة من التجارة هو سكككك ولة الوصككككول إىل األسككككواء الرئيسككككية. ووفق
يشكككككك ل املوق  اجلغراا عر املوايت اللع يتميز بعل  أو حملودية الوصككككككول إىل املوا   أو املمرات املائية القابلة 
للم حة ا احمليطات عائقا رئيسككككيا أما  التجارة والت ادل، وعال ا ما ينطوع الوصككككول إىل املنافل أو األسككككواء 

النقل مرتفعة  سككككككك يا وحيل من التجارة  للولية، األمر اللع جيعل ت لفةالرئيسكككككككية ضكككككككرورة الع ور عرب ا لود ا
اللولية، ويؤدع عياب التجارة اللولية ا هله اوقتصكككاديات إىل حصكككر مجي  األ شكككطة التجارية ا األسكككواء 
ية، اللا لية الصككككغرة مما يسكككك ب تقسككككيما عر كفء للعمل وإىل التولف. فإذا ألقينا   رة حنو إفريقيا اللا ل

فمن الواضككككر متاما أ  مع م بللا  هله املناطق هل بللا  عر سككككاحلية، وسككككيمن  هلا العائق اجلغراا تلك 
 إحصككككككككككككككائيا، وجل بعضال للا  من املشككككككككككككككاركة الفعالة ا التجارة اللولية أل  ت اليف النقل جل مرتفعة. 

 من فقرا األك ر املناطق هل احمليطات إىل الوصكككككككككككككول إم ا ية إىل تفتقر اليت املناطق أ  مؤ را اوقتصكككككككككككككادي 
 تسكككتوعب أ  احملتمل ومن العاملية، التجارة ا او راط علد قلرة أقل إلي ا، ف ل الوصكككول مي ن اليت املناطق

 بكالنجككاح إجيكابيككا ارت ككاطكا يرت ط الغنيككة ال لككلا  من قري ككا وجودهكا أ  كمككا.  أقكل بسكككككككككككككرعكة ايكارجيككة املعلومكات
  . (Szostak, 2009, p. 186)اوقتصادع 

 االقتصادي: األدلة التجريبيةدور الجغرافيا في النمو . 2.5.2

 أ ككه عككا  Sachs لنلقل أوو   رة حول األدلككة املتعلقككة بتككاثرات املنككاخ علد التنميككة اوقتصكككككككككككككككاديككة، ي  ر

 794 ( ا املناطق املعتللة حوايل1995 بل   صيب الفرد من الل ل  باسعار اللوور األمري ل لعا  1820

 ، ا الفرتة املمتلة 1 إىل 2 رت ة دوور أمري ل ا املناطق اوسكككككككككككككتوائية أع أقل من 543 دوور أمري ل مقابل
 %1.4 يعادل ، حقق  صيب الفرد من الل ل ا املناطق املعتللة منوا مبعلل سنوع1992 إىل 1820 ما ب 

 صكككككككككككككيب  إىل بلوغا املناطق عر املعتللة. وبالتايل، أدى هلا الفارء ا معلوت النمو  %0.9 مقار ة ب
. أك ر من 1992 حبلول عا  من مسكككككككككتواه ا املناطق املعتللة %25الفرد من الل ل ا املناطق عر املعتللة 
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السككككككنوات القليلة ذلك، اسككككككتمرت فجوة معلوت النمو ومسككككككتويات الل ل ا الت اعل ب  املنطقت    ل 
 1990-1965 . وبإجراء عملية احنلار لنمو  صككيب الفرد من الل ل ما ب (Sachs, 2000, p.7) املاضككية

كشفإ   ،اوبتلائل، التعليم وحصة الس ا  اللين يعيشو  ا املناطق املعتللةعلد  صيب الفرد من الل ل 
أ  هلا املتغر األ ر كا  له تاثر إجيايب علد معلل النمو، أما قيمة معامل هلا املتغر فيعي ضمنيا   ا تائج

سكككنويا أسكككرع من اقتصكككاد يق  ا  قطة مئوية  1.6 أ  اقتصكككاد ما يق  ا املنطقة املعتللة مييل إىل النمو مبعلل
سكككككككككككككتوائيككة أو منطقككة منككا يككة قككاحلككة أو املرتفعككات( علد افرتاض أتككا متمككاثلككة ا مجي  إمنطقككة عر معتككللككة  

                إىل 2.7 األجككككل لنصكككككككككككككيككككب الفرد من الككككل ككككل من رت ككككة ةالنواحل األ رى: هككككلا يعي وجود فجوة طويلكككك

1(Sachs, 2000, p.32) . 
باسكككككتولا  عينة  2000 عا  GDP الع قة الطردية املوجودة ب  املسكككككافة ولوعاريتم .9.2 الشككككك ليوضكككككر 
 ط اوسككتواء واليت تسككتول   عناملسككافة هل مقيا  لل عل  Sachs (2003) بللا: وفقا ل 178 تت و  من

كمقيا  للمناخ. بع ارة أ رى، كلما كا إ ال للا  أبعل من  ط اوسكككككككككككككتواء كا إ أك ر اعتلاو أو تتميز 
 مبنا ات باردة.

   𝐆𝐃𝐏مسافة مقابل لوغاريتم نصيب الفرد من ال .9.2 الشكل

 

Source: Bhattacharyya. (2011, p. 54). 
علد اإل تاج  The Disease View فيما خيم األدلة التجري ية اللاعمة لوجود أثر م اشكككككككككككككر ل يئة املرض

 Gallup and (2001)  إىلوبالتايل علد األداء اوقتصكككككككككادع ا املناطق اوسكككككككككتوائية فتنسكككككككككب ، ال شكككككككككرع

Sachs .  
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للفرد الواحل سكككنويا أبطا  %1.3 أ  ال للا  ذات امل ريا امل  فة تنمو مبعلل Gallup and Sachs يشكككر
، كما يؤدع ا فاض  سككك ة تفشكككل مرض 1990-1965 امل ريا ا الفرتة ما ب من ال للا  اليت و تعاِن من 

 . (Gallup and Sachs, 2001, p. 85) ا منو د ل الفرد سنويا %0.3 إىل زيادة بنس ة %10امل ريا ب 
أ  املسكككككككتعمرات ذات ال يئة الضكككككككارة لألمراض  م ل  .Acemoglu, et al (2002)  من جا ب   ر يؤكل 

امل ريا وا مد الصككككفراء(، واليت تسكككك  إ ا ارتفاع معلل الوفيات ب  املسككككتوطن  األوروبي ، كا إ حضكككك  
ىل تطوير مؤسككسككات لطريقة اسككتوراجية للح م اوسككتعمارع. و تيجة لللك، كا إ هله املسككتعمرات متيل إ

كنلا والوويات املتحلة   :إ شككروطا مواتية للتسككوية م لفأضككعف مقار ة مبؤسككسككات تلك املسككتعمرات اليت عر 
 األمري ية.

  GDP الع قة الع سية ب   طر تعرض الس ا  ملرض امل ريا و صيب الفرد من .10.2 الش ليوضر 

بامل ريا يتزايل ا املناطق اوسكككتوائية وشككك ه اوسكككتوائية واليت هل ا . وامل حظ أ   طر اإلصكككابة 2000 لعا 
 فريقية.الغالب مناطق فقرة  صوصا ال للا  اإل

   𝐆𝐃𝐏مقابل لوغاريتم نصيب الفرد من  خطر المالريا .10.2 الشكل

 

Source: Bhattacharyya. (2011, p. 54). 
بالن ر إىل هله ا قائق، كيف مي ن تفسكككر قصكككم النمو ا املناطق اوسكككتوائية  وما اللع يفسكككر األداء 
املتميز للنمو اوقتصادع ل للا  م ل سنغافورة، هو   كو  ، ماليزيا وموريشيو  اليت مت نإ من سل الفجوة 

 -د وجه  ا  بللا  شرء  سياعل –علد هله األسئلة أ  هله ال للا   Sachsم  ال للا  الغنية  جواب 
متيزت بسككمت  أسككاسككيت : أوو، أحرزت مجيع ا تقلما ك را ا جمال الصككحة العامة ق ل ا ط ق ا اقتصككاديا، 

 صكككككككككوصكككككككككا الزراعة -اعتملت سكككككككككياسكككككككككات ترمل إىل التحول بعيلا عن التوصكككككككككم ا املواد األولية ،وثا يا
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املوج ة حنو التصكككككككككككلير، وكا إ النتيجة أ  مت نإ هله إىل التنوي  ا الصكككككككككككناعات التحويلية  -اوسكككككككككككتوائية
اوقتصككككككككاديات من  لق أ شككككككككطة إ تاجية جليلة  املنسككككككككوجات، اآلوت اإلل رتو ية، أشكككككككك اه املواصكككككككك ت، 

 وامل و ات اإلل رتو ية( وبالتايل خ تتاثر سل ا بالعوامل املنا ية أو اإلي ولوجية.

 ب الفرد من الدخلالتأثيرات األخرى للموقع الجغرافي على نصي

، فامل حظ أ  ال للا  GDP تلعم األدلة التجري ية وجود رابط ب  القرب من احمليط و صكككككككككككيب الفرد من
 اليت تسككككجل أعلد مسككككتويات للل ل ت ل  النسكككك ة املئوية للسكككك ا  اللين يعيشككككو  ا املناطق عر السككككاحلية

ال للا  ذات أدِن مسككتوى د ل، فقط النمسككا وسككويسككرا ُها ا  %35.1 بينما تزداد هله النسكك ة إىل 2.5%
، ا (تعترب اسكككككككت ناءا من هله القاعلة  ال للين الوحيلين عر السكككككككاحلي  الللين ينتميا  إىل اجملموعة األوىل

مي   60 ا املناطق اليت تق  علد بعل GDP  صيب الفرد منمتوسط أ    Weil(2012)هلا اإلطار، ي  ر
من ال حر مي ل ضككعفل مسككتواه ا املناطق اللا لية ال عيلة. وهناك أيضككا ع قة موج ة قوية عرب مناطق العاخ 

من احمليط أو األتار امل حية ومتوسككككككط مسككككككتوى  مي  60 ب  جزء سكككككك ا  املنطقة اللين يعيشككككككو  ضككككككمن
وجود ع قة إجيابية ب  مسككككاحة أراضككككل بلل ما . 11.2 ا املنطقة. يوضككككر الشكككك ل GDP  صككككيب الفرد من

: ف لما ارتفعإ  س ة GDP كلم من احمليط  كمقيا  للقرب من السوء( و صيب الفرد من 100 علد بعل
احمليط زادت فر  اقتصكككاد بلل ما للمشكككاركة ا التجارة ال حرية والوصكككول كلم من  100 األراضكككل علد بعل

 بش ل أفضل إىل األسواء الرئيسية.

مقابل لوغاريتم نصيب  كلم من المحيط  100مساحة األراضي على بعد  .11.2 الشكل
 𝐆𝐃𝐏الفرد من 

 
Source: Bhattacharyya. (2011, p. 55). 
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 اإلنفتاح على التجارة .6.2
أل   الصككككككك  اسكككككككتغ ل إىل تسكككككككتنل اليابكككككككا  ثكككككككروة أ  أعتقكككككككل و ... عليكككككككلة  كككككككواح إمربياليكككككككة مكككككككن دولكككككككة اليابكككككككا  أصككككككك حإ"
 (Amartya Sen) ."اللولية التجارة ا توسع ا علد قائمة كا إ ثروهتا

هل او فتاح علد التجارة اللولية يعزز النمو اوقتصككككادع علد امللى الطويل  علد الرعم من أ  هلا هو 
لللك، فإ  الع قة . 9القائمة و توفر إجابة حامسة اتالن ري إو أ واحل من أقل  األسكككككككئلة ا اوقتصكككككككاد، 

واس  من   ل جمموعة من  ب  او فتاح والنمو هل ا األسا  مسالة  ري ية، م التحقيق في ا علد  طاء
. جلبإ هله املسككككككككالة اهتماما متجلدا (1970s) األعمال التجري ية عرب ال للا  اليت تعود إىل السكككككككك عينات

اسككككات تقري ا ع قة إجيابية قوية وإحصككككائية ذات حيض وجلت مجي  اللر  ،(1990s)منل أوائل التسككككعينيات
 دولة إحصائية ب  اإل فتاح علد التجارة والنمو اوقتصادع.

 االنفتاح على التجارة والنمو االقتصادي: اإلطار النظري. 1.6.2

ح يإ الع قة ب  او فتاح التجارع والنمو اوقتصككككككككككككككادع بقلر ك ر من اوهتما  ا األدبيات الن رية 
ل العقود املاضية. م  ذلك و يوجل توافق ا اآلراء بشا  ما إذا كا  او فتاح األكرب علد التجارة حيفز   

 النمو اوقتصادع. 
الرتكيز علد املنتجات له األفضل من فوفقا لن رية امليزة النس ية، إذا أراد بلل ما أ  يتاجر م  بلل   ر، 

علد تميز هبا يصلر منتجاته اليت يأ  ل لل حيض بالتوصم مي ن ل ،مم نةاليت مي ن إ تاج ا باكرب كفاءة 
 ، سرتتف  إ تاجية وصادرات هلا القطاع مما سيعزز النمو اوقتصادع العا . يرى طاء أوس .  تيجة لللك

Krueger (1978) (1978)وBhagwati للي ا  أ  حترير التجارة يشج  التوصم ا القطاعات اليت
 اليت تس م ا حتس  ال فاءة واإل تاجية علد امللى الطويل.و وفورات ا جم 

حيقق  ،وفقا لنماذج النمو النيوك سككي ل إلقتصككاد منغلق ومبسككتوى ت نولوجل معطد ا  قطة زمنية معينة
بلل ما من   ل تراكم رأ  املال املادع وال شككرع منوا أسككرع مقار ة م  بلل   ر يراكم ك  العامل  بشكك ل 

 
شر تالتقليلية إىل أ  او فتاح علد التجارة اللولية يؤدع إىل زيادة اإل تاج إو ملرة واحلة ، ل ن ا و  Ohlin-Hecksher-Ricardian تشر   رية9

   ل من حتليله يتم الفرد لناتج األجل طويل النمو معلل أ  إىل اجلليل ال  سي ل النمو منوذج خيلم إىل أع  ثار معينة علد النمو ا امللى الطويل.
 او فتاح أل  الطويل امللى علد النمو علد التجارع او فتاح و ع اسات اهتماما تويل اجلليلة اللا لية النمو   ريات فقط. ايارجل الت نولوجل التقل 
 السوء حجم وزيادة ال حض ك يفة  القطاعات من املزيل حنو احمللية املوارد ويوجه ، األجا ب الن راء م  التواصل توفر   ل من الت نولوجيا  قل يس ل

 با  بالضرورة النماذج هله تتن ا و ذلك، وم  .(Rivera-Batiz and Romer (1991) ،(1991) Grossman and Helpman :   رأ 
 . ال للا  مجي  وا ال روف مجي  ا اقتصادع منو إىل يؤدع او فتاح

 



 المحددات األساسية لالختالفات في األداء االقتصادي .الفصل الثاني
 

108 
 

أقل، ل ن كل من ما يتقارب إىل  فس معلل النمو ا تواز  ا الة املسكككككككككككككتقرة علد امللى الطويل بسككككككككككككك ب 
تفسكككككككككككككر مناذج النمو اللا لل  .(solow,1956)  ضكككككككككككككوع تراكم رأ  املال إىل قا و  تناقم علة ا جم

اجلليلة وجود ع قة إجيابية ب  او فتاح التجارع والنمو اوقتصككككككككككادع  تيجة للنشككككككككككر اللويل للت نولوجيات 
تنافسكككككككككككية أكرب مما حيفز علد رف  اإل تاجية واليت حتفز بلورها النمو  له األك ر ا فتاحا اوقتصكككككككككككادف املتقلمة،

واللولة اليت تتمت  بلرجة عالية من او فتاح للي ا قلرة أكرب علد اسكككككككككككككتولا  الت نولوجيات  اوقتصكككككككككككككادع
املوللة ا اوقتصككككككككككادات املتقلمة، وتؤدع هله القلرة إىل منوها بسككككككككككرعة أكرب من بلل يتمت  بلرجة أقل من 

   و فتاح.ا
أ  الفجوة ب  ال للا  الغنية والفقرة  ا ة عن وجود إ ت فات  Coe and Helpman (1995)يشككككككر 

ا معلل التقل  الت نولوجل فيما ب  ال للا  كما قل  ال اح ا  أدلة علد أ  اللحاء بالركب الت نولوجل 
ا  تعمل علد تقليم حجم هله الفجوة. Spillovers R&D رع أل شطة ال حض والتطويرأو األثر اإل تشا

منوذجا   ريا ي  ر أ ه بسككككككك ب  قل الت نولوجيا حتقق ال للا  اليت   Howitt (2000)  هلا الصكككككككلد، يقل 
 تقاربا ا مسارات منو موازية ا ح  تش ل بللا  أ رى حالة الركود.  R&D حتسن أداء أ شطت ا ا

الع قة املوجودة ب  النمو اوقتصككادع واإل فتاح مقاسككا مبسككتوى ا واجز اجلمركية:  .12.2 ي  ر الشكك ل
 متيل إىل حتقيق أعلدو فال للا  ذات ا واجز اجلمركية املنوفضكككككككككككككة هل منفتحة  سككككككككككككك يا أما  التجارة اللولية 

 متوسط معلل منو سنوع لنصيب الفرد من الناتج ا قيقل مقار ة م  ال للا  ذات ا واجز اجلمركية املرتفعة.

 الحواجز الجمركية على التجارة الدولية مقابل النمو اإلقتصادي .12.2 الشكل

 

Source: Miller. (2012, p.197) . 
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تشكككككككر   رية النمو اللا لل القائمة علد مناذج التغر الت نولوجل اللا لل إىل وجود العليل من القنوات 
فكككاو فتكككاح التجكككارع يعمكككل علد توفر  ،اليت مي ن للتجكككارة من    كككا أ  تؤثر علد النمو اوقتصككككككككككككككككادع

 نولوجيا اجلليلة مما يرف  عوائل اوبت ارات للمنتج  احمللي  عن طريق املل  ت املسكككككككككككتوردة اجملسكككككككككككلة للت
  .(Huang and chang, 2014)  زيادة ا جم الفعال للسوء اللع يواج و ه

أ  ت لفة التقليل هتم أيضكككككا ع قة التجارة والنمو. إذا كا إ ت لفة التقليل  Edwards (1998) يلعل 
للا  األك ر فقرا أقل من تلك املوجودة ا اوقتصككككككككككككككادات املتقلمة، فإ  ال للا  األك ر فقرا ل بت ار ا ال 

سكككوف تنمو بوترة أسكككرع من ال للا  املتقلمة، وسكككي و  هناك ميل حنو التقارب. كل هله ا جج تشكككر إىل 
ت نولوجيا. عر أ  أ  اوقتصككككككككككككادات النامية للي ا ال  ر لل سككككككككككككب من التجارة اللولية م  اللول املتقلمة 

هلا هو ا ال  ،بعض ا جج املتعارضكككككة تشكككككر إىل أ  او فتاح التجارع قل ي و  ضكككككار بالنمو اوقتصكككككادع
 .اسيةاألسهل األ شطة  والتطويرفي ا أ شطة ال حض  ت و عنلما تتوصم ال  د ا القطاعات اليت و

او فتاح التجارع قل يضكككككككككككككر ا الواق  بالنمو علد ع س ذلك، تلعل بعض اللراسككككككككككككككات الن رية أ  
ف وجود الت امل اوقتصكككككككادع تزيل حلة املنافسكككككككة وتنوفض األرباح املتوقعة وبالتايل يتم ت  يط  ،اوقتصكككككككادع

اوبت ككار عنككلمككا تقود زيككادة ا فتككاح اوقتصكككككككككككككككاد إىل التوصكككككككككككككم ا القطككاعككات ذات "التولف النسكككككككككككككيب 
Désavantagé -Comparativeا أ شكككككككككككككطة " R&Dمي ن ل  فتاح أ  خيفض من  ،. ع وة علد ذلك

معلوت النمو علد امللى الطويل إذا حصكككككككككككككم اقتصكككككككككككككاد ما ا القطاعات ذات التولف النسكككككككككككككيب أو ا 
القطاعات ذات اوبت ارات الت نولوجية أو التعلم باملمارسككككككككككككككة املتقادمة. لللك، ا هله ا الة إذا وجلت 

  فة فيم ن  لا التل ل أ  حيفز النمو اوقتصكككادع ا ماية اليت تشكككج  اوسكككت مار ا قطاعات األحباث امل
  .علد امللى الطويل

 االنفتاح على التجارة و النمو االقتصادي: األدلة التجريبية .2.6.2

 دراسككككككككككككككة علد الصكككككككككككككعيل التجرييب، حب إ األدبيات املتنامية الع قة ب  التجارة والنمو اوقتصككككككككككككككادع.

(1995a) Sachs and Warner  تسككككتول  تج حماسكككك ة النمو إلظ ار او فتاح التجارع كمحلد رئيسككككل
للنمو اوقتصكككككادع. ويتم حسكككككاب مؤشكككككر او فتاح حسكككككب اللراسكككككة باسكككككتولا  املعلومات املتعلقة مبتوسكككككط 

لولة للصكككككككككككككادرات مسكككككككككككككتويات ا واجز اجلمركية وعر اجلمركية، أقسكككككككككككككاط السكككككككككككككوء السكككككككككككككوداء واحت ار ال
 الرئيسككية...إ . وتشككر  تائج اوحنلار إىل أ ه ا املتوسككط تنمو اوقتصككاديات "املنفتحة" مبعلل يرتاوح ما ب 

فتلجا إىل تج  Romer and Frankel (1999) أسككرع من اوقتصككاديات "املنغلقة". أما دراسككة %3 إىل 2
 Instrumental Variable حماسكككككككك ة مسككككككككتوى الل ل بلو من النمو باسككككككككتولا  احنلارات املتغر األدايت
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Regressions  لتولم اللراسكككة إىل اعت ار او فتاح التجارع عام  أسكككاسكككيا للتنمية اوقتصكككادية من   ل
تاثرها القوع واإلجيايب علد مسككككككتوى الل ل عن طريق حتفيز تراكم رأ  املال املادع وال شككككككرع، وعن طريق 

 تزايل اإل تاج. 

املوقف القائل با  تاثرات السكككككككياسكككككككة التجارية علد النمو متلا لة  عن .Rodrik et al (2004)يلاف  
م  تاثرات السكككياسكككات األ رى اليت عادة ما تط ق بشككك ل متزامن. وبالتايل، فمن الصكككعب جلا حتليل  ثار 

أيضككككككا أ  التجارة  .Rodrik et al (2004) ادع. ويشككككككرالسككككككياسككككككة التجارية بالضكككككك ط علد النمو اوقتصكككككك
أصكك حإ بالفعل متغرا عر معنوع ا معادلة النمو اليت تتضككمن بصككراحة متغرات مت ل علدا من ايصككائم 

سككسككات فالعوامل م ل: سككيادة القا و ، حقوء املل ية، الن ا  القا وِن املتسككق، والعليل من املؤ  ،املؤسككسككاتية
 األ رى، ي لو أتا أك ر أُهية للنمو من السياسات املوج ة حنو التصلير.

باسكككككككتولا   أثرا سكككككككل يا ك را للتجارة علد مسكككككككتويات الل ل  Rigobon and Rodrik (2005) وجل
طريقة قياسكية للتعويض عن التاثرات املتزامنة ل عض املتغرات واليت مسياها "التحليل من   ل مشك لة عل  

الككلراسكككككككككككككككة هو أ ككه ا ظككل وجود "، أهم  تيجككة  رجككإ هبككا هككله Heteroskedasticity  ككا س الت ككاين
 . املتغرات املؤسساتية األ رى فإ  متغر او فتاح سي و  له تاثر سليب علد مستويات الل ل

دولككككة، وخيلم إىل أ  ال لككككلا  ذات  150 الع قككككة ب  التجككككارة والنمو ل ا Rassekh(2007) حيقق
 الل ل املنوفض تستفيل أك ر من التجارة اللولية باملقار ة م  اوقتصادات ذات الل ل األعلد. 

اوحت ارية ذات اإل تاجية عر املتجا سكككككككككككككة واو تاجية اللاتية  تائج   رية  يةتوفر مناذج املنافسكككككككككككككة التجار 
تلعم تاثر النمو اإلجيايب للتجارة من   ل زيادة تنوع املنتجات وحتسكك  اإل تاجية بسكك ب  روج الشككركات 

منوذجا يسمر بربط تنوع  Feenstra and Kee (2008)  واستنادا إىل هله األدبيات، وض . األقل كفاءة
 باسكككتولا  مؤشكككرو  ،GDP الصكككادرات النسككك ية ل ل بلل مبتوسكككط اإل تاجية ومن مث منو الناتج احمللل اإلمجايل

(1994) Feenstra   الع قة علد أسكككككككككا  الصكككككككككادرات إىل ايا  بتنوع الصكككككككككادرات، قاموا با ت ار هله
، أشككككككككككككككارت  تائج ا التجري ية إىل وجود 2000-1980 بللا   ل الفرتة 48 الوويات املتحلة جملموعة من

ع قة إجيابية ومعنوية ب  تنوع الصككككادرات ومتوسككككط اإل تاجية. ومرة أ رى تشككككر هله النتائج إىل أ  هي ل 
و فتاح التجارع ين غل أ  انمو. ومن مث، فإ  قيا  علد ال تجارةالصكككككككككككككادرات ال للا  م م فيما يتعلق باثر 

  .(Huchet et al., 2011, pp. 2-5) يا ل ا اوعت ار بعل التنوع

أ  الع قة السككككككككك  ية ب  النمو اوقتصكككككككككادع والتجارة   Hendrik and Lewer (2007) ا الواق  يعزز
": فككاو ككاه األول من الع قككة يفرتض أ  التجككارة  ليككة معززة Bi-Directional الككلوليككة هل "ثنككائيككة او ككاه
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للنمو، أما او اه ال اِن فيسكككككككككلط الضكككككككككوء علد أ  وجود مسكككككككككتويات أعلد من التنمية والت نولوجيا املتقلمة 
 سيع م حجم امل ادوت التجارية ب  اوقتصاديات. 

ه علد  طاء واس  من وج ة   ر جيل الصرف إ  تاثر التجارة اللولية علد النمو اوقتصادع م معاجلت
، حيض م التاكيل علد أ  زيادة حجم الصككادرات مي ن أ  Foreign-Exchange-Generation األجنيب

ي و  مفيلا ا التوفيف من حلة قيود النقل األجنيب واللع سكككيؤدع ا تاية املطاف إىل  لق  ثار إجيابية 
-Imports أ  زيادة واردات املنتجات الوسككككككيطية Edwards اإلطار يرىا هلا  علد النمو اوقتصككككككادع.

of-Intermediate-Products  من شككا ه أ  يسككمر بالتغلب علد اإل فاقات التقنية وممارسككة تاثر إجيايب
 .(Edwards,1993,p.1385)علد منو الناتج

 التجاري  لل للاقرتح باح و    رو  أ  تاثر التجارة علد النمو اوقتصككككككككككادع يتعلق ويتحلد بالشككككككككككركاء 

Country’s-Trade-Partners ا ذلك يقل .Vamvakidis     دلي   ري يا يلعم الفرضككككككككككككية القائلة با
ال للا  اليت تنورط ا التجارة م  "اوقتصككككككككاديات اجملاورة املنفتحة وال  رة واملتقلمة تنمو بسككككككككرعة من تلك 

 .(Vamvakidis, 1998, p.252)اوقتصاديات املنغلقة الصغرة واألقل تقلما"
تعزز التجارة  أ  علد بللا، م الع ور 61 املتغر األدوايت وتج اوحنلار ل  Kim and Lin (2009)ط ق

بشكككك ل أكرب النمو اوقتصككككادع. بينما أ  او فتاح التجارع، دو  مسككككتوى العت ة، له  ثار ضككككارة علد النمو 
وجلا ا علا  الع قة السككككككككككككك  ية ب  الصككككككككككككككادرات والنمو  Afzal and Ijaz (2010)اوقتصككككككككككككككادع. بينما 

 والنمو اوقتصادع ا باكستا .  اوقتصادع، وكللك ب  الواردات

أ  او فتاح علد التجارة له  ثار إجيابية علد النمو اوقتصكككككككككادع والل ل ا قيقل   Kim (2011) ي  ر
لنامية. باإلضكككككككككككككافة إىل ذلك، فإ  األثر ا قيقل للتجارة ا ال للا  املتقلمة ول ن  ثاره سكككككككككككككل ية ا ال للا  ا

يعتمل أيضكككككا علد مسكككككتوى التنمية املالية والتضكككككوم. ويؤثر او فتاح علد التجارة تاثرا سكككككل يا علد النمو ا 
ال لككلا  ذات التنميككة املككاليككة املنوفضكككككككككككككككة، ول ن ليس لككه أثر يككلكر ا ال لككلا  ذات التنميككة املككاليككة املرتفعككة. 

فتاح التجارع يفضل إىل النمو اوقتصادع ا ال للا  ذات معلوت التضوم املنوفض، ول نه و يؤثر فاو 
 Huang and chang(2014) تاثرا ك را علد النمو ا ال للا  ذات معلوت التضكككككككككككككوم املرتفعة. وجل

بللا، أ  أثر منو التجارة يعتمل علد ملى تطور سوء األس م، وو تعزز التجارة  46 بالنس ة  يئة م و ة من
  Were(2015) دراسة األس م.النمو اوقتصادع إو عنلما يصل ال لل إىل مستوى العت ة من تنمية سوء 

أ  التجارة  ا تاثر إجيايب ومعنوع علد معلل النمو اوقتصكككككادع ا ال للا  املتقلمة والنامية، ول ن  توجل
 لنس ة ألقل ال للا  منوا اليت تشمل إىل حل ك ر ال للا  األفريقية. تاثرها ليس ك را با
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بللا إفريقيا جنوب  47تاثر حترير التجارة علد النمو اوقتصكككككككككككككادع ا عينة من  Asfaw (2014)حيلل 
علد حل الصككككككحراء ال ربى. كشككككككفإ النتائج أ  او فتاح علد التجارة حيفز النمو اوقتصككككككادع واوسككككككت مار 

سكواء. باإلضكافة إىل ذلك، تؤثر السكياسكات التجارية، م ل متوسكط معلل التعريفات املرجحة وسكعر الصرف 
 الفعلل ا قيقل، علد األداء اوقتصادع عن طريق التجارة. 

إفريقيا جنوب  بللا 41 من ةم و  عينةل Brueckner and Lederman (2015)ل  ا دراسكككككة حلي ة
 أما وجلوا أ  او فتاح التجارع يزيل من النمو اوقتصكككادع ا األجل  القصكككر والطويل. ،الصكككحراء ال ربى

او فتاح التجارع ا كينيا له تاثر إجيايب علد  سككككك ة  أ  لتوج ،Musila and Yiheyis (2015) دراسكككككة
 دلع ARDL من جية .Lawal et al (2016) ، ط قوأ را وليس علد معلل النمو اوقتصككادع. اوسككت مار

النمو اوقتصككادع وع وة علد ذلك، م  دامللى ال عيل ل  فتاح التجارع عل ديا، وجل تاثرا سككل يا علر  يج
 الع ور علد ع قة س  ية ا او اه  ب  املتغرين.

                                   مكككن السككككككككككككككككمكككككككات الككك كككككككارزة واملككك كككمكككلكككككككة عكككمكككومكككككككا لكككألدبكككيكككككككات الكككتكككجكككريككك كككيكككككككة أ  اجلكككزء الككك ككك كككر مكككن 
                                                       . وعككككككككلككككككككد الككككككككرعككككككككم (1970-1990) الككككككككلراسكككككككككككككككككككككات الككككككككقككككككككائككككككككمككككككككة يككككككككركككككككككز فككككككككقككككككككط عككككككككلككككككككد الككككككككفككككككككرتة

                                                    تككككككوفككككككر الكككككك ككككككيكككككككا كككككككات هككككككو أحكككككككل األسككككككككككككككككككك كككككككاب املكككككك ككككككمكككككككة لكككككككللكككككككك، فكككككككإ  الككككككتككككككحككككككقككككككيككككككق ا  مككككككن أ 
                                         أمككككككر مككككككزعككككككج: املشككككككككككككككككككك ككككككلكككككككة األوىل هككككككل أ    (1970-1990)الككككككفككككككرتة الككككككنككككككمككككككو واو ككككككفككككككتكككككككاح  كككككك ل

                                تع س متكككككككامكككككككا دينكككككككامي يكككككككات النمو علد املكككككككلى الطويكككككككل. وعكككككككامكككككككا  20الفرتة الزمنيكككككككة ال كككككككالغكككككككة 
                            عر منكككككاسككككككككككككك كككككة أل  مع م ال لكككككلا  النكككككاميكككككة ات عكككككإ  (1970-1990) ثكككككا يكككككا، أ  فرتة العينكككككة من عكككككا 

                              سكككككككككككككيكككاسككككككككككككككككات ا مكككايكككة التجكككاريكككة ليس فقط   ل السككككككككككككك عينكككات ول ن أيضككككككككككككككككا   ل السكككككككككككككتينيكككات، 
                         ، (1960-1980) سكككككككككككككيككككككاسكككككككككككككت ككككككا التجككككككاريككككككة خ تتغر ك را علد مككككككلى الفرتة ومن األرجر أ  تككككككلابر

                    . ولكككللكككك فكككإ  األدلكككة اتيكككالسكككككككككككككتينعلد الرعم من أ  مع م كككا شككككككككككككك كككل أداء منو أعلد  سككككككككككككك يكككا   ل 
                              مككرتككفككعكككككككة لككلككغكككككككايكككككككة مككن املككرجككر أ  تكك ككو   (1970-1990) عككلككد فككرتة الككعككيككنكككككككة الككتككجككريكك ككيكككككككة الككقكككككككائككمكككككككة

                                        .(Ulaşan, 2012, pp. 1‑2) و تتضمن معلومات النمو ا الستينيات متحيزة ألتا
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 خاتمة .7.2
ح ل النمو اوقتصكككككادع باهتما  ك ر من طرف الف ر اوقتصكككككادع وعلد وجه ايصكككككو  ا ليض منه، 
وهلا اوهتما   اتج عن تغر اوهتمامات التنموية جلمي  دول العاخ و اصككككككككككككككة النامية من ا أل  تطلعاهتا 

ملحة و اصككككككككككككككة بعل ا ق ة اوسكككككككككككككتعمارية للحرب العاملية ال ا ية، وأهم ما مييز التن ر التنموية كا إ جل 
الف رع التنموع ايا  بالنمو اوقتصكككككككادع ا العصكككككككر ا ليض هو  اوزه للتحلي ت والتفسكككككككرات ال مية 

ه أيضكككككككككككا ال حتة، فعلد اعت ار أ  النمو اوقتصكككككككككككادع ذو مللول كمل جاءت الن ريات التقليلية املفسكككككككككككرة ل
بتفسككككككرات وحتلي ت متوافقة معه أو م  طابعه ال مل أع ذات تصككككككور كمل أيضككككككا متعلق بط يعة عناصككككككر 

 اإل تاج من حيض ال م وال يف وأمناط اإلح ل باإلضافة إىل التقل  الت نولوجل.
ل لقل تغرت   رة اوقتصكككككككادي  امل تم  بالف ر التنموع إىل أسككككككك اب حلوث النمو اوقتصكككككككادع ا دو 

العاخ، واتضكككككر أ  هناك ا ت فات ا معلوت النمو اوقتصكككككادع و تعزى إىل العوامل التقليلية وإمنا تعزى 
إىل أسكك اب أ رى تسككمد األسكك اب الرئيسككية للنمو اوقتصككادع، قمنا ا هلا الفصككل بعرض شككامل ملوتلف 

األسكككك اب الرئيسككككية ا تفسككككرها األدبيات واللراسككككات اليت تناقش التفاعل ا اصككككل ب  األسكككك اب امل اشككككرة و 
 لإل ت فات ا اصلة ا التقل  اوقتصادع عرب ال للا . 

إ  الف م اجليل آلليات النمو اوقتصككادع، وبالتايل بناء مناذج مفصككلة لعملية النمو ضككرورع إلجراء حتقيق 
سكك اب األسككاسككية ا األسكك اب األسككاسككية للنمو اوقتصككادع. هلا الف م أمر حاسككم لسكك   ، أوو: معرفة األ

للنمو اوقتصكككككادع من   ل ف م األسككككك اب امل اشكككككرة وكيفية تاثرها علد الناتج اوقتصكككككادع. ثا يا: النماذج 
الوحيلة اليت توفر تقريب جيل للواق  وتنجر ا التطابق النوعل وال مل للوصككككككائم الرئيسككككككية لعملية النمو 

تملة املقرتحة مي ن أ  تلعب دورا هاما ا توليل مي ن أ  ت   لنا ما إذا كا إ األسككككككككككك اب األسكككككككككككاسكككككككككككية احمل
 او ت فات ا ائلة امللحوظة ا  صيب الفرد من الل ل عرب ال للا . 

ا الواق ، هناك علد و حيصككككككد من األسكككككك اب الرئيسككككككية للنمو اوقتصككككككادع أشككككككار إلي ا اوقتصككككككاديو ، 
ا مجيعا ووضككككك  إطار حتليلل مفصككككل هالصكككككعب ذكر املؤر و ، علماء اوجتماع علد مر العصكككككور. لللك من 

ل ل واحل من ا علد حلا. لللك ركز هلا الفصككككككككككككل علد الفئات التالية: املؤسككككككككككككسككككككككككككات، اجلغرافيا، ال قافة 
واو فتاح التجارع. تلعب الفئات السابقة أدوارا حامسة كمحلدات رئيسية ا تعزيز النمو اوقتصادع ل ن ا 

 وبالتاكيل مرتابطة م  بعض ا ال عض. عال ا ما ت و  أدوارا معقلة 
علد الرعم من التقل  ال  ر اللع حققته األدبيات حنو ف م وحتليل األس اب اجللرية للتقل  اوقتصادع 
 إو أ  روابط الس  ية ب  احمللدات األساسية والنمو اوقتصادع معقلة جلا كما أتا حتلف عرب ال للا .
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  الثالثالفصل 
: كوريا الجنوبية مقابل قتصاديالنمو االأداء 

 الجزائر
 مقدمة  .1.3

املتعلقككككككة بإزالككككككة العوائككككككق وذلككككككك  رأ  املكككككال عوائككككككلا  ومتككككككا  ال وريككككككة والتايوا يككككككة مكككككن حتقيككككككق زيككككككادة ك ككككككرة ا ... مت نكككككإ "
تطلككككككب الككككككلع  أعككككككاء اإلقكككككك ع اوقتصككككككادعاألهككككككم مككككككن ذلككككككك التوفيككككككف مككككككن الفشككككككل التنسككككككيقل الككككككلع و ، عاوسككككككت مار  باملنككككككاخ

 "...جمموعة من التل  ت اوسرتاتيجية

Rodrik, (1994), How South Korea and Taiwan Grew Rich. 

 80 دولككة ا العككاخ، حيككض خ ي ن د ككل الفرد في ككا يتعككلى 25 كككا ككإ كوريككا اجلنوبيككة واحككلة من أفقر

، لتلحق دمارا 1953-1950 وجاءت ا رب ال ورية   ل السكككككككككككنوات .(Pirie, 2007) السكككككككككككنةدوورا ا 
مليار دوور أع ما يعادل  69 واسككعا مشل كل القطاعات باجلنوب وقلرت األضككرار النامجة عن ا رب حبوايل

ة التحتية، فقل دمرت ا رب رب  ال ني .ملس أضكككككككككككعاف الناتج احمللل اإلمجايل ل وريا اجلنوبية ا ذلك الوقإ
 ,Harvie and Pahlavani)65%، كما تراج  إ تاج األرز ب %75 وتراج  اإل تاج الصكككككككككككككناعل حبوايل

2006, p. 2)  .دوور سككككككنويا، وأصكككككك حإ كوريا اجلنوبية 50 وم  ا ت اء ا رب تراج  د ل الفرد إىل حوايل
تعيش علد املسكككككككككككككككاعككلات ايككارجيككة واإلعككا ككات والقروض بشككككككككككككك ككل كككامككل، ود لككإ الككلولككة ا مرحلككة من 

 ،معاخ وأفق للمستق لاوضطرابات اوقتصادية والسياسية وأص حإ مقلرات اللولة ا احنلار وليس هناك 
 ,Cumings).وقل قيم ا صككككا عل السككككياسككككة للوويات املتحلة علد أتا "حالة ميؤو  من ا" ا ذلك الوقإ

2011)  
حتقيق تنمية و  املاساوع السابق إو أ  هله اللولة سارعإ ا الن وض من جليلول ن بالن ر إىل الواق  

 دوور إىل " ادع الرتيليو  2004 لتل ل سنة حضيض اللول الفقرةصعلت هبا من  اقتصادية وفتة ل  ت اه
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من  %90 رعم موقع ا اجلغراا الصككككعب اللع تغلب عليه اجل ال وتركز أك ر من 10وقتصككككاديات العاخ"
هلا ال لل اللع  رج من إرث اسكتعمارع ثقيل  واسكتطاعموارد الطاقة والنفط ب وريا الشكمالية بعل التقسكيم، 

ا اجلنوبية كوري  مت نإوحرب ملمرة أ  ي  إ للعاخ أمج  أ  هله التجربة الرائلة عامليا مم نة ا لوث. حيض 
بعل ث ث  عاما من العمل املتواصككككل واللؤوب اللع اعتملت فيه علد التنمية القائمة علد التصككككني ، ك افة 
رأ  املال، واقتصككاد املعرفة أ  تصكك ر دولة متقلمة صككناعيا حتتل مراتب عاملية متقلمة ا الصككناعات ا لي ة 

 . ).1.3 الش ل  أ  ر ما مسر  ا بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

 الجنوبية التحول في اقتصاد كوريا. 1.3 الشكل

 
Source: Joonghae. (2011, p.2). 

املاضكككككية أ ه أداء  العقوداوقتصكككككادع ا اجلزائر علد ملار  النمويوصكككككف أداء علد ع س كوريا اجلنوبية، 
 وريا اجلنوبية، باجلزائرع مقار ة  اوقتصادع "متواض ". ومن أبل  األدلة علد هلا ما ش له من تراج  األداء

 .واليت بلأت باحتماوت وتوقعات تنموية ضكككككئيلة وعر م شكككككرة إو أتا حطإ اجلزائر مبراحل يصكككككعب حيل ا
التوصكككم بال امل ا صكككادرات الوقود، واليت و تفضكككل   املتواضكككقل ت و  بعض األسككك اب وراء هلا النمو 

منو العمكالة من  احيكة. ومن  احيكة أ رى، خ  تكلب اجلزائر تلفقكات ك رة من رأ  املال، واليت قل ت و  
  .(Brenton et al., 2006) بس ب ا فاض مستويات التعليم

 
لة تعترب  ادع الرتيليو  دوور وقتصاديات العاخ هو تصنيف عر رمسل ل قتصاديات ال ربى ا العاخ حسب الناتج احمللل اومجايل، حيض إ  اللو  10

 تريليو  دوور أمري ل سنويا.  1ضمن هلا التصنيف إذا زاد الناتج احمللل اومجايل  ا عن 
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ل قتصكككاد اجلزائرع، يؤدع م اشكككرة إىل مسكككالة ما  املتواضككك إ  النمو املرتف  ل وريا اجلنوبية، مقار ة باألداء 
مي ن عمله لتحسكككك  النمو. ا بعض ا اوت، حاول اوقتصككككاديو  ف م مصككككادر أداء النمو اجليل ا بعض 

إ  املعرفة العلمية و لا ف ،ال للا  وا حاوت أ رى، ف م أسكككككككك اب ضككككككككعف النمو امللحوظ ا بللا  أ رى
صككككككادية التنموية ل وريا اجلنوبية سككككككيسككككككاعل علد تعزيز القلرات  ل املشكككككك  ت والف م العميق للتجربة اوقت

اوقتصككككككككككادية اليت تعرتض اوقتصككككككككككاد اجلزائرع. فالناظر إىل ال روف اليت ا طلقإ من ا كوريا اجلنوبية واجلزائر 
تشكككاهبة إىل حل ت نإ اجلزائر وكوريا اجلنوبية ظاهريا سكككياسكككات مفقل جيلُها بللين متشكككاهب  ا منط التنمية، 

إلعادة حتويل اوسككككت مارات من الزراعة إىل  Land Reformبإصكككك ح األراضككككل  ينال لل ك   فقل بلأك ر، 
الصكككككككناعة، كما تلقإ كلتاُها معو ة أمري ية واألهم من ذلك أ  ك  ال للين قل ت نتا سكككككككياسكككككككات صكككككككناعية 
لإلح ل حمل الواردات م  إسككناد دور ها  لللولة ا تشكك يل عملية التنمية. إذا فما اللع يفسككر او ت ف 

  ا ائل ا النتائج 
أداء النمو اوقتصكككككادع ل وريا اجلنوبية واجلزائر   ل العقود ي حض هلا الفصكككككل ا ، األسكككككا  علد هلا
اجلزء األول يتم اسككككتعراض أهم امل مر اليت ميزت األداء اوقتصككككادع ا كوريا اجلنوبية ا . املاضككككية ايمسككككة

مل اشكككككككرة ا صكككككككادراملاملاضكككككككية. بعل ذلك، يتم ا اجلزء ال اِن تفحم أهم  ايمسكككككككةواجلزائر علد ملار العقود 
تقلمي حتليل  رييب م  و  ،النموا ك  ال للين باسكككتولا  طريقة حماسككك ة اوقتصكككادع النمو  املسكككؤولة عن أداء

اوقتصككادية اليت اسككتعراض أهم السككياسككات يتم ا اجلزء ال الض  . ا ح وصككف ال يا ات واملسككائل املن جية
 فض  عن إبراز النتائج واستو   اوستنتاجات.ات عت ا ا  ومة ال ورية ومقار ت ا بتلك املت عة ا اجلزائر 

 النمو االقتصاديمقارنة مسارات  .2.3
 قو  ا هلا اجلزء من الفصكككككل بلراسكككككة تطور النمو اوقتصكككككادع  الة كوريا اجلنوبية، أحل اوقتصكككككاديات 

 إىل 1962منل عا  اآلسككككككيوية النامية األك ر منوا منل ال ما ينات ومقار ته مبسككككككار النمو اوقتصككككككادع للجزائر 
 .2016عاية عا  

 االقتصاديالتباعد . 1.2.3

 336من إذ ارتف  منل السكككك عينات، متصككككاعلا ومسككككتمرا ارتفاعا ا اجلزائر عرف  صككككيب الفرد من الناتج 
، وهككلا راج  ورتفككاع معككلوت النمو تزامنككا م  ارتفككاع 1986 عككا دوور  2801.4إىل  1970 دوور عككا 

اوقتصككككككاد ا هله الفرتة واللع ا ع س اجيابيا أسككككككعار النفط اللولية، واللع ي   الوضكككككك  املرير اللع عرفه 
وذلك بس ب األزمة اوجتماعية والسياسية اليت  1987ليعاود او فاض ابتلاءا من سنة  ،علد  صيب الفرد
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مرت هبا ال  د عقب األزمة اوقتصكككككادية ا ادة اليت عرف ا العاخ، أما السككككك ب ال اِن فيتم ل ا حفيض قيمة 
ضكمن بر امج الت  يإ اوقتصكادع ال اِن واللع أدى إىل ارتفاع  سك ة التضكوم،  1991 عا  "للينار"االعملة 

عرف د ل الفرد تلبلبات ب  اورتفاع  1996وبعل عا   علد  صكككككيب الفرد ا قيقل. اللع ا ع س سكككككل ا
عرف منوا اجيابيا ومسككككككككتقرا بفضككككككككل اسككككككككتئناف النمو  إذ )2008-2002( ليسككككككككتقر   ل الفرتةواو فاض 

اد، حيض وا ت اج سياسة فعالة إلعادة التوزي  ضمن اإلص حات املتعلقة بالتنمية ال شرية لزيادة رفاهية األفر 
 2009، ليش ل تراج  عا  2008 عا دوور  4964إىل  2002عا  دوور  1810من   صيب الفرد  ا تقل
 2010دوور وهو أول تراج  منل بلاية الطفرة النفطية، لتعاود اورتفاع من جليل ا عامل  3971بقيمة 

 .(WDI, 2016)2014و
إ  الل ل اإلمسل ل ل فرد تضككككاعف ا السككككنوات األ رة، ول ن هلا التحسككككن و يعرب عن كو  اجلزائر 

يادة ا إ تاج السككككككل  وايلمات، وإمنا بلل عي، أل  الزيادة ا  صككككككيب الفرد من الناتج احمللل خ تات من الز 
ال لل اللع  ،مقار ة بسكككيطة ب  كوريا اجلنوبية واجلزائر إجراء، فعنل جاءت عن طريق الزيادة ا أسكككعار النفط

قاب   للمقار ة من حيض ظروف املعيشة ومراحل التنمية  لمر ت اعلا و  م  اجلزائر ا طلق من ظروف متقاربة
 ، ارتف   صكككككككككيب الفرد من2016-1970 و ل الفرتة ما ب فوفإ للن ر ا مسكككككككككار األداء اوقتصكككككككككادع. 

GDP دوور أمري ل ا الس عينات  وهو  فس مستواه  279.13 مرة: ارتف  من مستوى 98 ا كوريا اجلنوبية
، وهو أعلد تسكككككككك  2010 دوور أمري ل عا  21819.30 دوور أمري ل( إىل حنو 334.25اجلزائر  تقري ا ا

دوور أمري ل  27538.81 إىل مسكككككككككككككتوى 2016 لتصكككككككككككككككل عككا  ،دوور 2231.90 مرات ممككا هو ا اجلزائر
مبعلل  GDP الفرد من باألسكككككعار اجلارية( حيض شككككك لت كوريا اجلنوبية متوسكككككطا سكككككنويا ملعلل منو  صكككككيب 

واضعة  فس ا ضمن قائمة ال للا  عقود  ملسةمللة  أع زيادة بنحو عشرة أضعاف %6و %5 يرتاوح ما ب 
، ل ن ا (.2.3  أ  ر الش ل د ل ومبستوى د ل للفرد أعلد من اوقتصاديات الناشئةمتوسط ذات أعلد 

 36854.97 يقلر ب GDPا املقابل أقل من العليل من اوقتصاديات املتقلمة م ل فر سا بنصيب فرد من 

إو أ  معككلوت النمو ا الوويككات املتحككلة  .(WDI, 2016)دوور 57466.79 دوور والوويككات املتحككلة
وزعماء اجلنوبية أ  الفجوة ب  كوريا ، مما يشككككككككككر جليا %2وأوروبا الغربية تراوحإ   ل  فس الفرتة حوايل 

 العاخ م ل الوويات املتحلة تضييق بسرعة. 
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-1960، مختارةوبلدان  ، الجزائرفي كوريا الجنوبية 𝐆𝐃𝐏 نصيب الفرد من .2.3 الشكل

2016 

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

 55 توسككككككككككككك  حبوايلشككككككككككككك ل  2016-1960 ل وريا اجلنوبية   ل الفرتة ما ب  GDP حجمامل حظ أ  

اجلنوبية. كما ضعفا، ويشر ذلك إىل تلك القفزة النوعية ال  رة اليت عرف ا مسار النمو اوقتصادع ا كوريا 
حبوايل أرب   فر سكككاا الوويات املتحلة و  GDP ، تضكككاعف2016-1960 مي ن م ح ة أ ه علد طول الفرتة
  (.  .1.3وملس مرات فقط  أ  ر اجللول 

 2016-1960لكوريا الجنوبية مقارنة ببلدان متقدمة  𝐆𝐃𝐏تضاعف توسع  .1.3الجدول 
 الدوالر األمريكي(، 1960إلى سنة  2016)نسبة سنة 

 55.23 كوريا اجلنوبية

 4.62 فر سا

 5.48 الوويات املتحلة

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 
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 مسار النمو االقتصادي في كوريا الجنوبية .2.2.3

، ال لككلا  ا العككاخ، كككا ككإ كوريككا اجلنوبيككة واحككلة من أفقر )1953-1950( ا أعقككاب ا رب ال وريككة
دووراً فقط باألسككككعار اجلارية، وهو أقل ب  ر من  79د ل الفرد ا كوريا  بقل بعل إصكككك ح أضككككرار ا ربو 

ا اقتصكككاديًا بطيًئا وظل يعتمل )1961- (1953   ل الفرتةبعلها ال للا  اجملاورة.  ، شككك ل اوقتصكككاد ا تعاشكككً
األمري ية، وركز تطويره اوقتصكككادع علد سكككياسكككة اسكككت لال  بشككك ل ك ر علد املسكككاعلة من الوويات املتحلة

ال لل ا املتوسككككككككط  GDP ، منا1979 ح  عا  1960عا   ومنل الواردات م  اوسككككككككت مار ال  ر ا التعليم.
 (Harvie and Pahlavani, 2006, p. 2) سنويا. %9.99 بنس ة

ظروف عر ط يعية أو ا وكا  ذلك  تيجة  شككككككليل بضككككككعفاألداء اوقتصككككككادع  متيز ا أوائل ال ما ينات،
؛ حصككاد زراعل سككي ؛ وأزمة دوورا للربميل 39 واليت وصككل هبا سككعر الربميل إىل 1979 عا الصككلمة ال رتولية 

حيض  شا ج ا  فس العا  مما دف  اوقتصاد ال ورع حنو اوضطراب، بارك سياسية حملية م  اعتيال الرئيس
 اوقتصككككككاد مبعللوا  مش ، 1980 عا  %1.70-بقيمة ظ ر أول معلل سككككككليب لنمو الناتج احمللل اإلمجايل 

بليو   5.3 ووصكككول عجز ا سكككاب اجلارع إىل %38م  ارتفاع ا أسكككعار ال ي  باجلملة إىل أك ر من  5.2%
 إىل 1981 عا من  %9.11 بعلها تعاىف ال لل بسكككككككككرعة م  تسكككككككككجيل منو سكككككككككنوع يقلر ب دوور أمري ل.

 ككاجم عن ت ككاطؤ ك ر ا اإل فككاء  ، ككاطؤ اقتصكككككككككككككككادعتسكككككككككككككجككل  )1993-(1992  الفرتة  ل . 1990
، وكللك ا فاض ا اإل فاء اوسكككت  كل، كجزء من سكككياسكككة اوسكككتقرار (.3.3 الشككك ل  ر أاوسكككت مارع  

 بعلها سجل معلل منو سليب .1991)- (1990 الفرتة اليت هتلف إىل ا ل من الضغوط التضومية   ل
ا فرتة ما ق ل  %8بسككككككككككككك ب وقوع األزمة املالية اآلسكككككككككككككيوية، بعلما كا   1998 عا %) GDP )- 5.47ل

أبا إ أيضككككككا عن قلرة ك رة علد كوريا اجلنوبية إو أ    . (Harvie and Pahlavani, 2006, p. 6)األزمة
إىل عاية األزمة  %4.72 ت اطا مبعلل سككككككنوع قلرهل ن هله املرة شكككككك ل النمو  ،من األزماتبسككككككرعة التعاا 

 ، وبزيادة تقلر ب2010 ا عا  %6.49 م  حتقيق معلل منو إجيايب متواضككككككككككككك  2008 املالية العاملية لعا 

ويعترب او تعاش اللع حققته كوريا علد أعقاب (. .4.3 الشكككككككككك ل مقار ة بالعا  السككككككككككابق   GDP ل 0.3%
فقل كا  ال لل قادرا علد التعاا  ،OEDC (OECD, 2010) األسكككرع من ب  بللا  2008األزمة املالية لعا  

بسكككرعة بفضكككل مزيج من السكككياسكككات املالية املناسككك ة واللينامي ية القوية اليت يتميز هبا قطاع التصكككلير امللعو  
وافز تسكككككككككككت لف ا فاظ علد فر  من ا الوطنية، كما قامإ ا  ومة بوضككككككككككك  حز  با فاض قيمة العملة 

  العمل من   ل  لق فر  عمل ا القطاع العا  وزيادة دعم املؤسسات الصغرة واملتوسطة.
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 الحقيقي في كوريا الجنوبية المال رأس تكوين إجمالي نمو معدل .3.3الشكل 

 
Source: Harvie and Pahlavani. (2006, p. 8). 

 2016-1960ونصيب الفرد في كوريا الجنوبية،  𝐆𝐃𝐏نمو  .4.3 الشكل

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

علد الرعم من أ  كوريا اجلنوبية حتولإ حنو منط منو أبطا منل أوا ر التسككككككككعينات، إو أتا و تزال واحلة 
وهلا يرج  أسككاسككا إىل مؤه ت قطاع التصككلير، التوصككم العايل ا  ،من أسككرع اوقتصككاديات منوا ا العاخ

تقل  اإلصككك ح ا مناطق  القطاعات ال  يفة باملعرفة األسكككاسكككية، اللور النشكككط للح ومة ا دعم الصكككناعة،
لقوة ا القطاعات الرئيسكككككككككية االضكككككككككعف اليت كشكككككككككفت ا األزمة املالية، فتر األسكككككككككواء أما  املنافسكككككككككة اللولية، 
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والطلب ايارجل القوع و اصكككة من الصككك   ت نولوجيا املعلومات واوتصكككاوت، قطاعد، و سكككيما ل قتصكككا
ملعو  مبل  ت م مة من العمالة كا  األداء اوقتصككككادع لل لل  أيضككككا  .اليت برزت كاكرب شككككريك  ارع  ا

 .ورأ  املال

  مسار النمو االقتصادي في الجزائر. 3.2.3

إىل ملس فرتات فرعية  2016-1962 اجلزائر   ل الفرتةمي ن تقسككككككككيم سككككككككجل النمو اوقتصككككككككادع ا 
 .(.5.3 الش ل أ  ر النمو اوقتصادع لل لل وتوج ات السياسة اوقتصادية معلل بلولة 

 ؛: فرتة النمو اوقتصادع املرتف  وعر املستقر1973-1962

  ؛النمو األك ر تقل اعل  استقرار اوقتصاد، التعلي ت الصع ة ومعلوت  : فرتة1986-1974

 ؛ لل(ي فرتة برامج التعليل ا  ا معلوت النمو وضعف : فرتة ت اطؤ1994-1987

 ؛: فرتة منو اقتصادع متواض  وإحلاث موجة جليلة من اإلص حات اوقتصادية2000-1995
   متلبلب. : فرتة منو اقتصادع2000-2016

 2016-1962، في الجزائر معدل نمو نصيب الفرد من الدخل .5.3الشكل 

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات  

النمو اوقتصككككككككككككككادع املرتف  وعر  م لإ فرتة (1962-1973)من الشككككككككككككك ل أع ه مي ن القول إ  الفرتة 
، ا ت جإ اجلزائر 1962 عا م لإ بلاية املرحلة التنموية األوىل باجلزائر، فمنل اوسكككككككككككككتق ل ، إذ املسكككككككككككككتقر
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توج ا اقتصكككككككاديا قائما علد منوذج اوقتصكككككككاد اوشكككككككرتاكل اللع هتيمن عليه "اسكككككككرتاتيجية التنمية امل نية علد 
  ا  التوطيط املركزع.تصني  القطاع العا "، وبتفضيل احت ار اللولة علد ال يئة اوقتصادية ا ظل   

بلولة النمو اوقتصككككككادع، وم  تاية السككككككتينات، شكككككك لت اجلزائر معلوت منو لنصككككككيب الفرد من الناتج 
 مرتفعة ومتقل ة ا    واحل، م  اسككككككككت مار إمجايل اسككككككككتحوذ علد حصككككككككة األسككككككككل ا الل ل الوطي  حوايل

45% )(Chemingui and El-Said, 2006, p.339). 

واضككككككككككحا عل  فعالية إدارة  كا   حيض متقلب، نمو اقتصككككككككككادعب متيزت (1974-1986)ة اليت تلت ا الفرت 
اللولة للعليل من املشكككككككككككككاري  اوسكككككككككككككت مارية العامة الضكككككككككككككومة واليت كا إ تا ل وقتا ك را وعر ضكككككككككككككرورع 

لطلب ل سكككت مال وتشكككغيل علد من املنشكككآت الصكككناعية أقل ب  ر من قلرهتا اوسكككتيعابية بسككك ب ضكككعف ا
  ارتفاع  سكككك ة رأ  املال  الناتج، أ تج منوا سككككنويا لنصككككيب الفرد من إاحمللل واألجنيب. باإلضككككافة إىل ذلك، 

  .(.2.3 اجللول  أ  ر ا املتوسط% 2الناتج و يتجاوز 

االستثمار، نسبة رأس المال إلى الناتج، ونمو نصيب الفرد من  حصص .2.3الجدول 
𝐆𝐃𝐏 

 1975-
1976 

1977-
1978 

1979-
1980 

1981-
1982 

1983 1984 1985 

 س ة إمجايل 
 𝐆𝐃𝐏اوست مار إىل 

44.0 49.5 41.0 37.0 38.0 35.0 33.0 

 س ة رأ  املال إىل 
𝐆𝐃𝐏 

3.5 4.5 5.5 7.0 8.0 8.0 6.0 

منو  صيب الفرد من 
𝐆𝐃𝐏 

3.5 3.9 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

 أزمة اتيار أسككككككعار ال رتول(، سككككككاءت ا الة بسككككككرعة حيض بل  التلهور ذروته م   1986 م  حلول عا 
اتيار عائلات تصككككككككككككلير النفط  تيجة ا فاض أسككككككككككككعار النفط العاملية ا إطار اوعتلاء املزدوج علد  فض 

 للك،العاملية املسكككككككككتوحاة من السكككككككككعودية، واو فاض ال  ر ا قيمة اللوور األمري ل. كنتيجة لاألسكككككككككعار 
 1990 عككا  %) 1.4-(إىل%) 0.03-(وذلككك من 1986 عككا تراج  منو النككاتج الككلا لل ايككا  ابتككلاء من 

 ، بل  متوسككط منو)1988-1986( وا الفرتة (، وما جنم عنه من تاثر علد التشككغيل.1989 عا  باسككت ناء 

GDP 1985-1978 سكككككككككككنويا ا الفرتة %5.4 سكككككككككككنويا  مقار ة م  %1 ا قيقل أقل من) (Chemingui, 

2003, p. 6). 
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 سككنويا فقط، كما أ  %0.4اإلمجايل  سكك ة  GDP ، سككجل متوسككط منو(1985-1992) علد ملار الفرتة
 اجلزائر سكككككياسكككككة إصككككك حيةوذلك بسككككك ب ا ت اج  ،باداء اقتصكككككادع جل ضكككككعيف امتيز  1994و 1993 عامل

تصكككككحيحية ذاتية من أجل معاجلة ا ت ل اوقتصكككككاد ال لل، حيض عملإ علد حترير اوقتصكككككاد وا تقاله إىل 
حلول م  و  .اقتصاد السوء، وهلا او تقال من الط يعل أ  يصادف عراقيل واملرتجم مبعلوت النمو السال ة

تم ل ا املالتحسككككن، حيض جنر بر امج اإلصكككك ح بلأ األداء اوقتصككككادع ي  ر بعض مؤشككككرات  1994 عا 
 و شر .GDPا ع س ا اه ا  وط السابق ا منواللولية التعليل ا ي لل امللعو  من ق ل املؤسسات املالية 

 مع م ا بواسككككككككطة  1996-1995 ا الفرتة %4 بل   سكككككككك ة GDP إىل أ  متوسككككككككط معلل النمو ا قيقل ل
. وعلد الرعم من الصكككككككككككككلمة ال ا ية ألسكككككككككككككعار %1 يقلر ب 1997 ت اطؤ حاد عا قطاع احملروقات(، يلي ا 

 تيجة للنمو الزراعل  %5.4 بنحو GDP ، حقق اوقتصكككككككككككككاد اجلزائرع معلل منو حقيقل ل1998النفط عا  
 منو اسككككككككت نائل بسكككككككك ب ارتفاع مياه األمطار، وتسككككككككجيل حمصككككككككول جيل عموما( جن ا إىل جن ا م  او تعاش 

 1994عا   %39ا فاض معلوت التضككككككوم من إىل باإلضككككككافة عرفته الصككككككناعة التحويلية،  الطفيف اللع
بعلما كا   1997تج احمللل عا  امن الن %2.5فائض مايل ي ل  وحتقيق  1998حبلول  %5إىل ما يقارب 

، 1999 وم  ذلك، وا عا  .1993من الناتج احمللل اإلمجايل سككككككنة  %8.7هناك عجز مايل ك ر يقلر ب 
  را للت اطؤ ال  ر ألداء قطاعات  ارج احملروقات  بشككككككك ل أسكككككككاسكككككككل  %3.5 إىل GDP ا فض معلل منو

فقط، واليت ترج  ا األسككككككا  إىل التاثر  %2.7 قطاعات ال ناء وايلمات( اليت شكككككك لت منوا حقيقيا حبوايل
  .(WDI, 2016) جراء او فاض ا اد ا أسعار النفطا امليزا ية 

م  بلاية األلفية ال ال ة د لإ اجلزائر مرحلة جليلة ات عإ في ا سككككككككككككياسككككككككككككة تنموية خمتلفة عن تلك اليت 
ت نت ا سكككككككككابقا،  لإ معامل ا من   ل جلية الربامج ا  ومية الرامية إىل رف  معلوت النمو اوقتصكككككككككادع 

رات األداء اوقتصكككادع. و روج ا من العزلة بفضكككل اوسكككتقرار السكككياسكككل واألمي هبلف حتسككك  بعض مؤشككك
 ليصكككككككككككككككل إىل (2001-2004)   ل الفرتة %10.67حيككض حقق متوسكككككككككككككط النمو للنككاتج احمللل اإلمجككايل 

 هإو أ  هلا التحسكككككن ي قد ضكككككعيف وعر مسكككككتلا   تيجة ارت اط، (2005-2009)  ل الفرتة  14.64%
النككاتج احمللل اإلمجككايل مقككار ككة م  قطككاع احملروقككات بككالن ر إىل املسكككككككككككككككاُهككة ال  رة وهيمنككة هككلا القطككاع ا ب

 .(26  . ،2016 ، بشي رالقطاعات األ رى 
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 مصادر النمو االقتصادي: كوريا الجنوبية مقابل الجزائر. 3.3

هبلف التعرف علد  واجلزائر، وذلك يقو  هلا اجلزء بلراسكككككة مصكككككادر النمو اوقتصكككككادع ا كوريا اجلنوبية
ومقار ت ا مبصادر النمو اوقتصادع ا اجلزائر.  ل وريا اجلنوبية اوقتصادع امللهلء ألدالخمتلف القوى احملركة 

والتعرف علد  من أجل تقلير معلل النمو Growth Accounting حماسكككككككك ة النمومن جية   سككككككككتول أوو، 
لتحليل الع قة ب  النمو اوقتصكككادع  اوقتصكككاد القياسكككل مناذجحلى إ   سكككتولثا يا، . له املصكككادر امل اشكككرة

 . كوريا اجلنوبية واجلزائر  ا كل من املؤثرة فيه احمللدات األساسيةوأهم 

  تقدير نمو الناتج: كوريا الجنوبية مقابل الجزائر. 1.3.3

ا  الناتج لتقلير ملى منو ،وتطرقنا إلي ا ا الفصككل األولاليت سكك ق  حماسكك ة النمو من جية اسككتولا  يتم
 .TFP للعواملال لية  اإل تاجية منو إىل يعزى ما ومقلار اإل تاج، عوامل برتاكم املرت ط كوريا اجلنوبية واجلزائر

  .TFPو املل  ت املنتجة، عرب عن الع قة ب  الناتجت يتاستولا  دالة اإل تاج ال لل ال حيض يتم

  منهجية محاسبة النمو .1.1.3.3

 التالية: Cobb-Douglas لي ن للينا دالة ا تاج من  وع
𝑌 = 𝐴𝐾∝. (ℎ𝐿)1−∝ ……(1.3) 

 حيض:
𝑌 ،الناتج ال لل 𝐾 ،رأ  املال 𝐿 ،العمل ℎ و  صيب العامل من رأ  املال ال شرع 𝐴 يقيس TFP. 

 بلولة  صيب العامل، تعطد دالة اإل تاج وفقا لآليت:
𝑌 = 𝐴𝑘∝. ℎ1−∝ ……(2.3) 

 حيض:
 𝑘 .صيب العامل من رأ  املال املادع  

، يتم اسككككككككتولا  طريقة حماسكككككككك ة النمو لتجزئة معلل منو الناتج  Solow (1957) إت اعا للعمل املتميز ل
 .TFPال لل إىل مساُهات كل من منو مل  ت املنتجة ومنو اإل تاجية 

 التالية: Cobb-Douglas يتم تط يق هله الطريقة علد دالة

∆ln 𝑌 = ∆ln 𝐴 + 𝛼 ln𝐾 + (1 − 𝛼)∆ ln ℎ + (1 − 𝛼)∆ ln 𝐿 ……(3.3) 

 العامل كاآليت:مي ن إعادة كتابت ا بلولة  صيب 
∆ln 𝑦 = ∆ln 𝐴 + 𝛼 ln 𝑘 + (1 − 𝛼)∆ ln ℎ …… (4.3) 
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وفقا للمعادلة أع ه، مي ن  زئة منو  صكككككيب العامل من الناتج إىل مسكككككاُهة معلوت منو  صكككككيب العامل 
 . تسككككككمر لنا هله املعادلة بتجزئة اإل ت فات ا  صككككككيب العامل منTFPمن رأ  املال املادع وال شككككككرع و

GDP  ا رأ  املال ال شككرع، فضكك   او ت فاتا  سكك ة رأ  املال إىل العمل،  او ت فاتب  ال للا  إىل
 .TFP ا او ت فاتعن 

طريقة اجلرد اللائم، واللع يعتمل أسكككككاسككككا  باسكككككتولا يتم ا صكككككول علد بيا ات خمزو  رأ  املال املادع 
 ,.Feenstra et al) املقل  من ق ل Penn-World (9.0) جلولاإلمجايل من  اوسكككككككككككككت مارعلد بيا ات 

)2015 

 كاآليت:  t مي ن حساب خمزو  رأ  املال ا الزمن

𝐾𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡−1(1 − 𝛿) + 𝐼𝑖𝑡 ……(5.3) 

 الزمن.وهل ثابتة عرب  0.4 تا ل قيمة α بالن ر إىل معلمة حصة رأ  املال، يفرتض أ 

أما فيما خيم  صككيب العامل من رأ  املال ال شككرع، فيتم قياسككه علد أ ه جمموع حصككم العمالة جلمي  
 ,Barro and Lee)الفئات التعليمية مرجحة بإ تاجيت م ل ل فئة، واملقاسككككككككككككككة مبعلوت األجور النسككككككككككككك ية

 علد سنوات التملر  كاآليت:يفرتض أ  لرأ  املال ال شرع ع قة م   ،(2015
ℎ = ℓ𝜃𝑠 ……(6.3) 

يقيس متوسكككككككط العائل  θ ،تعرب عن علد سكككككككنوات التعليم بلءا م  فرد بلو  أع تعليم s ا هله املعادلة،
أ ه بعل  Barro and Lee      (2013) ا لع لسكنة إضكافية من التملر . ا هلا الصكلد، وجلت دراسكة

التح م ا احمللدات اآل ية لرأ  املال ال شكككككككككرع والناتج، فإ  معلل العائل املقلر لسكككككككككنة إضكككككككككافية للتملر  
θ يفرتض أ   املوجود ا أدبيات اقتصككككككككاد العمل. Mincer يسككككككككاوع تقري ا تقليرات عائل = واللع  10%

 .(مي ل املتوسط العاملل

 وفقا لآليت: Solow فيقا  علد أ ه بواقل  TFP أما منو

∆ ln 𝐴 = ∆ ln 𝑦 − 𝛼 ln 𝑘 − (1 − 𝛼)∆ ln ℎ ……(7.3) 

ا حماسككككككك ة النمو، علد الرعم من أتا و حلو من   TFP مت ل هله املعادلة الطريقة التقليلية  سكككككككاب منو
مي ن   TFP امل سككطة: فتقليرات اوفرتاضككاتأ  هلا اإلطار يسككتنل علد العليل من  إذبعض أوجه القصككور. 

تضمن العليل من العناصر األ رى إىل جا ب اإل تاجية م ل املوارد الط يعية وعوامل دورة األعمال. كما تأ  
 مل اإل تاج وزيادة الت نولوجيا  اإل تاجية( عال ا هل عملية معقلة وعامضككككككة بالن ر إىل أ أ  التمييز ب  عوا

A، k، h  .عر مستقلة عن بعض ا ال عض 
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ل ل   GDP  ا منو  صكككككيب العامل من TFPاجللول التايل يعرض مسكككككاُهات مل  ت عوامل اإل تاج و
تسككككككككمر هله  حيض ،بإت اع من جية حماسكككككككك ة النمو (1970-2016)  ل الفرتة  اجلنوبية واجلزائر من كوريا
 اإلصكككك ح مرورا بفرتات اسكككككتق  ا منل للجزائر اإلمجايل النمو تراج  أو حتسكككككن كيفية  باسكككككت شكككككافاأل رة 

 ة،عالية ومسكككككتمر  اقتصكككككادع منو معلوت حتقيقا  لال ل أسككككك اب فشكككككل ف م أجل من املتتالية، اوقتصكككككادع
 .الط يعية للجزائر املوارد من أقل مبوارد م ل كوريا اجلنوبية أ رى دول ق ل من وحتقيق ا

 ،والجزائرمعدل نمو نصيب العامل من الناتج ومكوناته في كوريا الجنوبية  .3.3 الجدول
1970-2016 

 
  للال

 
 الفرتة

  مساُهة  صيب العامل من

 

𝐓𝐅𝐏 
 

GDP per 
labor 

Education 
per labor 

Capital per 
labor 

 
 كوريا اجلنوبية

1970-1980 7.3 0.36 3.75 0.4- 

1981-1990 6.34 0.85 7.52 3.84 

1991-2000 3.8 1.37 7.32 1.69 

2001-2010 2.91 2.64 3.61 1.85 

2011-2016 3.97 2.5 4.08 2.53 

1970-2016 4.86 1.51 5.25 1.90 

 
 اجلزائر

1970-1980 1.15 0.5 2.12 -3.79 
1981-1990 1.1 0.7 3.4 -2.1 

1991-2000 1.01 1.8 1.6 -2.69 

2001-2010 0.9 2.0 1.2 0.1 

2011-2016 0.9 2.4 0.60 1.42 

1970-2016 1.01 1.48 1.782 -1.41 

 (Barro and Lee, 2013 ; ILO, 2013 ; WDI)باوعتماد علد بيا ات: الطال ةاملصلر: من إعلاد 

 لعمككالككة علد مككلى العقودلمعككلل منو النككاتج احمللل اومجككايل ا فككاض إىل  اجلككلول أع ه،  تككائج تشكككككككككككككر
كوريا  الناتج احمللل اإلمجايل لليل العاملة ا ا فض إذاملاضككككككككككية ا كل من كوريا اجلنوبية واجلزائر.  ايمسككككككككككة
مث  ،ا الفرتة ال ككككال ككككة %3.8مث  ا الفرتة ال ككككا يككككة، %6.34 فقط ا الفرتة األوىل، إىل %7.3 من اجلنوبيككككة،

رجاع هله الزيادة ا جزء ك ر منه إومي ن ، %3.97الرابعة ليتحسكككككككن ا الفرتة ايامسكككككككة ا الفرتة  2.91%
ف ا   اجلزائر أما أداء  تيجة زيادة أُهية اسكككككككتولا  ت نولوجيا املعلومات وازدهار شككككككك  ة األ رت إ. TFPإىل 

 من الناتج احمللل اإلمجايل لليل العاملة   ل الفرتةحيض حاف إ تقري ا علد  فس النسككككككككككككك ة أك ر اعتلاو، 
   .(2001-2016) ا الفرتة %0.9 نس ةب ا فاض، تلت ا (2000-1970)
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  تحليل النتائج .2.1.3.3

رأ  املال  أ ا كوريا اجلنوبية، حصكككككل علي ا ا القسكككككم السكككككابق، ي لوا جليا تمن  تائج حماسككككك ة النمو امل
                     ل الفرتة  GDP لنمو النكككككاتج احمللل اإلمجكككككايلاملصككككككككككككككككككلر الرئيسكككككككككككككل شككككككككككككك كككككل اجلزء األكرب و املكككككادع 

 سككككككنويا ا الفرتة %5.25 كا  النمو ا خمزو  رأ  املال ل ل عمل سككككككري  بنسكككككك ةحيض   ،(2016-1970)
 باو فاض تبلأل ن علد ما ي لو، مسككككككككككككككاُهة رأ  املال املادع ا منو كوريا اجلنوبية   .(2016-1970)
. ومي ن أيضكككا م ح ة أ  %2.5 املال ال شكككرعورأ   TFP  2.53%لصكككاحل منو الفرتة األ رة صكككوصكككا ا 

أيضككا  كما ي حظ  .ا كوريا اجلنوبية تنمو مبعلوت منوفضككة TFPرأ  املال املادع، رأ  املال ال شككرع، و 
وهلا  أ  معلوت منو اإل تاجية ال لية اياصكككة ب وريا أظ رت حتسكككنا   ل ال ما ينيات مقار ة بالسككك عينات

   . Timmer and Ark (2002)ما يتفق م  دراسة
وبامل ل، كا إ  لنمو ا كوريا اجلنوبية،ل املصكككلر الرئيسكككلشككك ل النمو ا رأ  املال املادع  سكككتولم أ  

قيل اوسككككتعراض.  ةمن منو الناتج احمللل اإلمجايل   ل الفرت  %40 حصككككة العمالة متسككككقة، حيض بلغإ حنو
 %9و 11% عر أ  مساُهات منو اإل تاجية ال لية للعوامل والتعليم كا إ عر مستقرة، حيض تراوحإ ب 

 (..6.3 الش ل  أ  ر علد التوايل
، ساهم منو مل ل 2016)-(1970   ل الفرتة GDP ، وبلولة معلل منو  صيب العامل منأما اجلزائر

  ل  .-TFP%1.42 ومنو %1.48 مقار ة مبسككككاُهة منو رأ  املال ال شككككرع %1.78 رأ  املال املادع بقيمة
   ل الفرتة %3.4 حقق ، حيضرأ  املال املادع املصكككككككلر الرئيسكككككككل للنمو شككككككك ل (1970-1990) الفرتة

 اليت الفرتات ب  ك رة  ا ت فات التطور هلا . خيفل2000 و أتا ا فضككإ أعقاب سككنةإ (1990-1981)
 أقوى اجلزائرع اوقتصكككككككككاد كا   ،األوىل الفرتة   ل أ ه النتائج هله حيض ت  راجلزائرع،  اوقتصكككككككككاد هبا مر

 اوقتصكاد اكتسككب فقل املال، رأ  من إضككاا وخمزو  العمالة حجم نفسف  الفرتة اليت تلت ا م  مقار ة ب  ر
 األولية العوامل ا n% بنسككككككككككككك ة زيادة أجل من أ رى، بع ارة .اوقتصككككككككككككككادع للنمو  قطة من أك ر اجلزائرع

 بشككككك ل يفسكككككر ما وهلا. (n + m) النمو معلل ا زيادة اجلزائرع اوقتصكككككاد اكتسكككككب لإل تاج، املسكككككتولمة
 فرتة اجلزائر بلأت الفرتة، هله   ل إ ه  قول أ  امل م من. TFP منو ا القوع التحسكككككككن   ل من  ا 
 املرحلة هله ا ترمجت ا متإ واليت والتعليم، والصكككككككككككككحة التحتية ال نية ا ا ائل العا  اوسكككككككككككككت مار من عقلين
 حتسككككككككككككك    ل من وكللك والعمالة املال رأ  مسكككككككككككككاُهة زيادة   ل من مرتف  منو التطوير إىل من امل  رة

TFP .ا صكككول ا الفرتة هله   ل ا يوية التحتية ال نية ا واسككك   طاء علد العا  اوسكككت مار سكككاعل وقل 
 رأ  مسككككاُهة ت لو الفرتة، هله   ل اوسككككت مار حجم م  باملقار ة ذلك، وم . للنمو ك رة  اسككككتجابة علد
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 اوقتصككادع النمو ا املال لرأ  الضككعيفة املسككاُهة هله. ل للهلا ا توقعاتل بالنسكك ة منوفضككة النمو ا املال
 اجلزائر اسكككت مرت الواق ، ا. منتجة ت ن خ الفرتة هله ا اجلزائر ا هبا القيا  م اليت اوسكككت مارات أ  تؤكل
 حصيم وضعف املنافسة ا فاض م  اللولة صناعات محاية علد وحصلإ ال  رة التحتية ال نية مشاري  ا

 املوارد. 
 اجلزائر شكك لت العاملل، اإل تاج ا اإلفراط أعقاب ا العاملية النفط أسككعار تراج  م  ،1986 عا  حبلول

 م . اوقتصكككككككككادع النمو با فاض متيزت طويلة فرتة بلأت عا  وبوجه العمالة وإ تاجية املال رأ  منو ا متزقًا
 وه لا، .ك ر  بش ل اوست مارات ا فضإ ايارجية، الليو  ضغوط وتزايل ال لل اوقتصاد أرصلة تآكل
ا املقابل، حتسكككككككككككككنإ . (1970-1980) بالفرتة مقار ة %1 تقرييا ب ا فاضكككككككككككككا املال رأ  إ تاجية أظ رت

ا ال ما ينات  %0.5 مساُهة  وعية عنصر العمل  أو رأ  املال ال شرع( تلرجييا ل ن ي لو أتا ضعيفة  من
 ا العقل األول من األلفية(.  %2 تقري ا إىل

 إىل فرتة من ك رة  با ت فات تمتيز  ،1970 عا  منلعلد ع س ذلك، ي لو أ  مسكككككككككاُهة منو اإل تاجية 
 %3.7- من مر السنوع النمو معلل ،(1981-1990)و (1970-1980) الفرتات   ل الواق ، ا. أ رى

 مرة الوضكككك  تصككككحير م. املتوسككككط ا سككككنويًا %2.1- إىل الوصككككول   ل من  فسككككه لتصككككحير األوىل للفرتة
 TFP %1.4 لكككك السنوع النمو معلل بل  وه لا، .2000 عا  من اعت ارا TFP من إجيابية قيم إلجياد أ رى

 ا املعتمككل ا ي لل التعككليككل برب ككامج التحسكككككككككككككن هككلا يرت ط أ  احملتمككل من .(2011-2016)   ل الفرتة
 رئيسككل وبشكك ل اوسككت مار إمجايل ا العا  اوسككت مار حصككة من قلل واللع منتصككف ال ما ينيات، ا اجلزائر
 م اسكككب فإ  ذلك، التنافسكككية ولتحسكككن أداء القطاع ايا  ا الصكككناعة وايلمات، وم  عر األ شكككطة ا

  .املطلوبة النمو معلوت ارتفاع لتحقيق كافية  عر تزال و اجلزائر ا ال فاءة
 ا التا ر( أ:  يلل ما الضكككككككككعيف اجلزائر إ تاجية سكككككككككجل تفسكككككككككر قل اليت الرئيسكككككككككية العوامل مي ن مشلو 

 ايا ؛ القطاع حجم صغر( ج   س يا؛ الضعيفة املؤسسات( ب  السوء؛ اقتصاد إىل او تقال است مال
 متيزت بالصكككراع صكككع ة سكككياسكككية بيئة( و  العمل؛ سكككوء ا التشكككوهات( ه  املوايت؛ عر اوسكككت مار مناخ( د 

                                                                                                                              .واملليرين امل رة للعمال( هجرة   سارة من ت ه وما 1992 عا  منل املستمر األهلل

و يوجل منط واضككر ا العوامل املسككاُهة أ ه  ،بالنسكك ة ل قتصككاد اجلزائرع التحليل السككابقمن   سككتولم
من 30% و 10% حبوايلوالعمالة  ال ما ينيات، سككككككككككككككاهم خمزو  رأ  املالا  .ا منو الناتج احمللل اإلمجايل

، وبلاية األلفية فقط. ا التسكككككككككككعينيات %4 . ا ح  بلغإ حصكككككككككككة التعليم حوايلعلد التوايل إمجايل النمو
ا ، %15حوايل إىل حصة التعليم ارتفعإ منو الناتج احمللل اإلمجايل و ا خمزو  رأ  املال ا فضإ مساُهة 

، حلث تغر جلرع ا 2010سكككنة . وحبلول %0.5 ح  أ  منو إمجايل اإل تاجية ال لية للعوامل خ يتجاوز
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منو تلت ا باك ر من  صككف منو الناتج احمللل اإلمجايل،  رأ  املال ال شككرع ترتيب مصككادر النمو، حيض سككاهم
 علد التوايل %10و %5 والعمالةحصككككككككككككككة رأ  املال ا ح  بلغإ  %20 اإل تاجية ال لية لعوامل اإل تاج

   .(.6.3الش ل  أ  ر

 𝐆𝐃𝐏،1970 -2016 المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي .6.3 الشكل

 

 ..3.3 باوعتماد علد بيا ات اجللول الطال ةاملصلر: من إعلاد 
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 االقتصاد القياسي للنمو .2.3.3

واليت تؤثر  ،سياسيةو  ثقافية ،اجتماعية ،اقتصاديةتفاع  ب  عوامل عليلة مت ل عملية النمو اوقتصادع 
بتحليل أهم حملدات النمو اوقتصادع  سنقو ا هلا الصلد  ا بعض ا ال عض وتتاثر بعملية النمو ذاهتا.

 .علد أساليب اوقتصاد القياسل ااعتماد ،ا كوريا اجلنوبية واجلزائر

 أسلوب التقدير .1.2.3.3

وبل من إجراء ا ت ارات اسكككككتقرار السككككك سكككككل الزمنية.  ،لتحليل األسكككككلوب األم ل لتقلير منوذج اللراسكككككة
 فم   إ  وجود متغرات عر مسكككتقرة ا املسكككتوى و مي ننا من اللهاب قلما ا إجراء التقلير وفق أسكككلوب

OLS   ويؤدع ذلك إىل  تائج عر موثوء هبا(Phillips and Perron, 1988).  كما أ  وجود متغرات
ية اسكككتولا  منوذج الت امل املشكككرتك وتصكككحير ايطا. أما ا خمتلفة ا درجة اوسكككتقرار حيل أيضكككا من إم ا 

هو اسككتولا  أسككلوب  األك ر م ئمةحالة اسككتقرار املتغرات مجيع ا ا الفرء األول أو ال اِن فإ  األسككلوب 
 .(Unrestricted Error Correction Model, UECM) الت امل املشرتك وتصحير ايطا عر املقيل

    اللع طورها كل من  ARDL  للراسكككككككككككككة من جية حلي ة وهل من جيةسكككككككككككككوف  سكككككككككككككتول  ا هله ا

(1997) Pesaran ،Pesaran et al.,   .(2001)    ويتميز هككككلا او ت ككككار بككككا ككككه و يتطلككككب أ  ت و
مي ن   ARDL أ  ا ت ار ا لود ا إطار Pesaran اللرجة  فسكككككككك ا. يرىالسكككككككك سككككككككل الزمنية مت املة من 

أو مت املة من  I (0)مستوياهتا تط يقه بغض الن ر عن  صائم الس سل الزمنية ما إذا كا إ مستقرة عنل
أو  ليط من اإلثن . الشككككككككرط الوحيل لتط يق هلا او ت ار هو أو ت و  السكككككككك سككككككككل  I (1) اللرجة األوىل

تتمت  كصكككككككككائم أفضكككككككككل مقار ة بالطرء  Pesaran كما أ  طريقة .I(2) الزمنية مت املة من اللرجة ال ا ية
 ،Engle and Granger  (1987)طورها اليت تلك م ل املشكككككككككككككرتك الت امل ا ت اراتاأل رى املعتادة ا 

Johansen   (1988)، وJohansen and Juselius )1990(  أو ا ت ار الت امل املشكككككككككرتك بلولة دربن
 الرتتيب  فس مت املة من امللروسككككة املتغرات مجي  أ  ت و  يتطلب إجراؤهااليت  ،CRDW Test واتسككككن
    . اللرجة(

 Autoregressive Distributed) ظ ور منوذج اوحنككلار الككلايت للفجوات الزمنيككة املوزعككة املت ككاطئككة إ 

Lag Model, ARDL) ول ن الرت ككة،  فس م  املتغرات تت ككامككل أ  للتط يق دو  قككابككل (1) ب و ككه: يتميز 
 ليسإ  I(2)املتغرات أ  من التحقق فإ  وبالتايل، .I(0) صفر الرت ة أو I(1) واحل صحير للرت ة دجم ا يتم

 املكككككلى علد للنموذج متحيزة عر بتقكككككليرات ARDL تقنيكككككة تسكككككككككككككمر ARDL. (2) تط يق ق كككككل مطلوبكككككة
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 تائج تط يق ا ت و  جيلة ا حالة ما إذا كا  حجم العينة  (3) ،(Harris and Bonn, 2000)الطويل
الت امل املشككرتك التقليلية اليت تتطلب أ  ي و  حجم العينة ك را صككغرا وهلا علد ع س مع م ا ت ارات 

  اسكككككككككككككتولامه يسكككككككككككككاعل علد تقلير ع قات إ  (4) ،(Narayan, 2005) ح  ت و  النتائج أك ر كفاءة
  إ  منوذج (5) واحلة بلو من معادلت  منفصكلت .األجل  الطويل والقصكر معا ا الوقإ  فسكه ا معادلة 

ARDL   يا ل علد كاا من فرتات التولف الزمي للحصككككككككول علد أفضككككككككل جمموعة من ال يا ات من منوذج
يعطل أفضكككككككككككككككل النتككائج  ARDLكمككا أ  منوذج ال  ،(Laurenceson and Chai, 2003) اإلطككار العككا 

 Gerrard and) للمعلمات ا األمل الطويل وأ  ا ت ارات التشككككويم مي ن اوعتماد علي ا بشكككك ل ك ر

Godfrey).  

كنموذج  اقل ذايت ARDL اللايت لإلبطاء املوزعيتم ا ت ار الت امل املشكككككككرتك باسكككككككتولا  منوذج اوحنلار 
 " اللع طور من ق لBound Model من   ل أسلوب "ا ت ار ا لود، Zt ا p أوتوماتي ل من الرتتيب

Pesaran et al.,   )2001(  حيض م دمج مناذج اوحنلار اللايت (Autoregressive Model, AR(p)) 
 . Distributed Lag Model ومناذج فرتات اإلبطاء املوزعة
األوىل، يتم ا ت ار الت امل املشكككرتك وذلك ا علد ث ث  طوات: ايطوة  ARDLيتم اسكككتولا  طريقة 

 متجكككه املتغرات  X املتغر التكككاب ( و Y الكككلع يكككا كككل الصكككككككككككككيغكككة التكككاليكككة بفرض الع قكككة ب  UECM إطكككار
 :(Baranzini et al., 2013)املستقلة(

∆Yt = α0 + ∑βi∆Yt−i

m

i=1

+ ∑θi∆Xt−i

n

i=0

+ λ1Yt−1 + λ2Xt−1 + ɳt ……(9.3) 

 ، أما(Long-run Relationship) عن معام ت الع قة طويلة األجل λ1 ، λ2 حيض تعرب املقلرات

θ، β  فتعرب عن معلومات الع قة قصكرة األجل(Short-run Relationship). إىل الفروء  ∆ ويشكر الرمز
للمتغرات  علما أ ه ليس بالضككككككككككككرورة أ   Lagsفرتات اإلبطاء الزمي  n، mاألوىل للمتغرات بينما مي ل كل 

m)ت و  علد فرتات التولف الزمي للمتغرات ا املسككككككككككككتوى  فسككككككككككككه أو العلد   ≠ n) )11،  ɳ  حل ايطا
 ارت اطات ذاتية متسلسلة فيما بين ا.العشوائل اللع له وسط حسايب يساوع صفر وت اينا ثابتا وليس له 

بعل ذلك، يتم ا ت ار وجود ع قة تواز ية طويلة األجل ب  متغرات النموذج باسككككككككتولا  ا ت ار ا لود 
 Wald test من   ل  F  وألجل ذلك  قو  حبساب إحصائية .)Pesaran et al.,  )2001 حسب إجراء

 
علد فرتات اإلبطاء الزمي األم ل خمتلف للمتغرات واللع يعترب أمرا مستحي  عنل تط يق ا ت ارات الت امل من املم ن حتليل ، ARDLوفقا ملن جية 11

 .للك، مي ن من   ل التحليل األم ل لفرتات اإلبطاء التولم من مشاكل ارت اط ال واقل واللاتيةلرى.  املشرتك التقليلية األ
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 ويتم ا ت ار الت امل املشكككرتك ب  املتغرات ا املعادلة ،املتا رة املسكككتوى متغرات ملعام ت املشكككرتكة للولةل

 من   ل الفروض اآلتية:  (9.3)

H0: λ1 فرضية العل : عل  وجود ت امل مشرتك = λ2 = 0 

H0: λ1 ال ليلة: وجود ت امل مشرتكفرضية المقابل  ≠ λ2 ≠ 0 

ا ل  قيمة F ا ت ار قيمة تتجاوز الت افؤ وق ول الفرضككككككية ال ليلة عنلما عل  من العل  فرضككككككية يتم رفض
 املتغرات ب  ت ككامككل مشكككككككككككككرتك ع قككة وجود علد يككلل ممككا ،(Upper Critical Bound, UCB) األعلد

 ,Lower Critical Bound) احملسكككوبة أقل من قيمة ا ل األدِن Fعلد  قيض ذلك، إذا كا إ  امللروسكككة.

LCB)  .ففل هله ا الة يتم ق ول فرضية العل ، مما يلل علد عل  وجود ع قة ت امل مشرتك ب  املتغرات
 Hassan) ومةففل هله ا الة ت و  النتيجة عر حمسككككككك  LCBو  UCBاحملسكككككككوبة ب   F أما إذا وقعإ قيمة

and Kalim,2012). 
معادلة األجل الطويل  تقلير يتم الت امل املشكككككككككككككرتك ب  املتغرات، ع قة حتليل مبجرد ال ا ية، ايطوة ا

 :التايل النحو علد ARDL نموذجل

Yt = α0 + ∑ϑiYt−i

p

i=1

+ ∑δiXt−i

q

i=0

+ εt ……(10.3) 

ومي ل حل  ε إىل فرتات اإلبطاء لتلك املتغرات، q، p معام ت املتغرات وتشكككر δ، ϑ حيض مت ل كل من
 ايطا العشوائل.

 Schwarz أو معيكككار Akaike (AIC) حسككككككككككككككككب معيكككار ARDL ويتم ا تيكككار رت كككة اإلبطكككاء ا منوذج

Bayesian Criterion (SBC)  النموذج احملكككلد بطريقكككةق كككل أ  يتم تقكككلير  OLS   هبكككلف إلغكككاء الرتابط
 األ طاء العشوائية.  التسلسلل أو اللايت ا

اللع مي ننا  (Error Correction Model, ECM) أ را ايطوة ال ال ة، يتم بناء منوذج تصكككحير ايطا
       ركيات امللى القصر التايل: ARDLاستو   مواصفات من 

∆Yt = c + ∑ϑi∆Yt−i

p

i=1

+ ∑δi∆Xt−i

q

i=0

+ ΨECTt−1 + υt … …(11.3) 

حل تصككككككككككككحير ايطا، ومجي  معام ت معادلة امللى القصككككككككككككر هل معام ت تتعلق  ECTt−1  حيض أ 
معامل تصكككككككحير ايطا اللع يقيس سكككككككرعة  Ψحبركيات امللى القصكككككككر لتقارب النموذج  الة التواز ، ومت ل 

ا األجككل القصكككككككككككككر بككا ككاه التواز  ا  Disequilibrium الت يف اليت يتم هبككا تعككليككل او ت ل ا التواز 
 جل الطويل.األ
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  مواصفات النموذج وبياناته .2.2.3.3

الع قات طويلة امللى والتفاع ت اللينامي ية علد امللى يتم ل ا لف الرئيسكككل  له اللراسكككة ا حتليل 
 اوسككككت مار الواردات، التضككككوم، املؤسككككسككككية، اجلودة، القصككككر ب  املتغرات قيل اللراسككككة  رأ  املال ال شككككرع

من امل م ضكككك ط  والنمو اوقتصككككادع(. ا  ومية املالية، النفقات التنمية اوسككككت مار احمللل، امل اشككككر، األجنيب
للقيا  بللك،  .Levine and Renelt (1992) التقليرات مبتغرات السككككككياسككككككة اإلضككككككافية كما أشككككككار إلي ا

  .(1970-2016)  ل الفرتة زائر وكوريا اجلنوبية  كلراسة حالة( سنقو  بتقلير الع قة التالية ل ل من اجل
Growtht = α + β1GFCFt + β2HCt + β3GOVt + β4IQIt + β5FDIt + β6INFt + β7BMt

+ β8IMPt + εt ……(12.3) 
                                            t = 1,2, … , T 

 حيض:
t،الفرتة الزمنية : 

T،علد املشاهلات : 

GROWTH :اإلمجايل احمللل املعرب عنه بالناتج اوقتصكككككككككادع النمو GDPاحمللل الناتج بواسكككككككككطة قياسكككككككككه ، م 
 ؛وهو مي ل املتغر التاب  2005 باألسعار ال ابتة لعا  األمري ل باللوور للفرد ا قيقل اإلمجايل
GFCF :  )ل سكككككككككككككت مار مم لكت وين رأ  املال اإلمجايل  ال ابإ (Gross Capital Formation) يتم ،

طرح اوسكككككككت مار األجنيب امل اشكككككككر من إمجايل ت وين رأ  املال ال ابإ إلجياد اسكككككككت مارات حملية للتحقق من 
 متا ة النتائج؛

HC :ال شككككككرعمم ل لرأ  املال ، كمسككككككتوى التعليم (Human Capital)،   مقا  مبعلل اولتحاء بامللار
 ؛عاما15ال ا وية كنس ة من إمجايل الس ا  ال الغ  فوء 

GOV ا  ومل كنسككككككككككككك ككككة من  اوسكككككككككككككت  كل: اإل فككككاءGDP، ا  ومككككة جم  مم ككككل (government 

consumption expenditure)؛   
IQI :12 مؤشر اجلودة املؤسساتية(The Institutional Quality Index)؛  
FDI:  اإلمجايل س ة اوست مارات األجن ية امل اشرة إىل الناتج احمللل (foreign direct investments)؛  

 
تشككككككمل السككككككيطرة علد الفسككككككاد  اليت للحوكمة مؤشككككككرات إدارة ال نك اللويل السككككككتةم تطوير مؤشككككككر اجلودة املؤسككككككسككككككاتية عن طريق حسككككككاب متوسككككككط  12

control of corruption ، فعالية ا  ومةgovernment effectiveness ،إلرهابالعنف وا اوسككككككككككككتقرار السككككككككككككياسككككككككككككل وعياب Political 

Stability, Absence of Violence and Terrorismالتن يمية  ، اجلودةregulatory qualityالقا و   ، سكيادةrule of law   والصكوت
 voice and accountability .واملساءلة
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INF : التضوم متوسط(Average Inflation)التغر ا مؤشر أسعار املست لك كمؤشر استقرار ، مقا  ب
    لل؛القتصاد وا

BM :  النطاء املال واسكككك(Broad Money) ، املالية مم ل للتنمية(Financial Development)،  مقا 
  نس ة األموال العامة إىل الناتج احمللل اإلمجايل؛ب

IMP الواردات كنس ة من الناتج احمللل اإلمجايل؛ : 
α؛: ا ل ال ابإ 

βs؛: معام ت مرو ة معلل النمو اوقتصادع 
ε؛: حل ايطا العشوائل 

. أما فيما 13للحصكككككككككول علد أفضكككككككككل التقليرات 2016)-1970(م اسكككككككككتولا  الفرتة الزمنية املمتلة من 
، GOV، اإل فاء ا  وملGROWTH  اوقتصادع النمو ال يا ات، فتم ا صول علد بيا ات خيم مصادر

قاعلة بيا ات من  IMP  والواردات BM  التطوير املايل ،INF ، التضومFDI  اوست مارات األجن ية امل اشرة
م  GFCF بكككككككككككككككك إليه املشككار الرأمسايل أما اوسككت مار .(2016 لعا 𝑊𝐷𝐼  ال نك العاملل  مؤشككر التنمية العاملية

م ا صول   ،HC ب إلي ا املشار ال شرع، املال رأ  بيا ات .Penn Table 9.0 ا صول عليه من جلول
م بناء وأ را  .لقاعلة بيا ات ال نك العاملل باإلضكككككككككككككافة (Barro et Lee 2013)بيا ات قاعلة علي ا من

مؤشر اجلودة املؤسسية باستولا  مؤشر بسيط وعر مرجر من املؤشرات الرئيسية الستة للحوكمة من قاعلة 
 .(𝑊𝐺𝐼𝑠 database)بيا ات املؤشرات العاملية 

 النتائج التجريبية .3.2.3.3

ة وعرض  تائجه من امل م إجراء ا ت ارات اسكككككككككتقراري ARDL ق ل ا ت ار الت امل املشكككككككككرتك وتقلير منوذج
أل  النموذج   ARDL السكك سككل الزمنية ملعرفة درجة اسككتقرار املتغرات واللع يسككمر لنا بال لء بتط يق منوذج

 I (2). 14 و يعمل بلقة إذا كا  هناك بعض املتغرات مستقرة من اللرجة

 نتائج اختبار جذر الوحدة  .أ

ترتيب  لتحليل الزمنية السككككك سكككككل اسكككككتقرار بيا ات ا ت ار جيب ، ARDL حلود ا ت ار ا الشكككككروع ق ل
سكككككتول  أك ر الطرء شكككككيوعا واسكككككتولاما لغرض ا ت ار السككككك سكككككل الزمنية من ا: ذلك   أجل ومن ت امل ا

 
تصككك ر قوة او ت ارات القياسكككية أكرب كلما أصككك ر علد املتغرات التفسكككرية أقل وزاد حجم السككك سكككل الزمنية مما جيعلنا   ARDLوفقا ملن جية التقلير  13

 مقيلين متاما ا علد املتغرات امللرجة ا النموذج.

 ة التقلير القياسل  له اللراسة.يتم إرفاء هله األطروحة بعلد من امل حق تتضمن  تائج وخمرجات الربامج اإلحصائية املستولمة ا عملي 14
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 وا ت كككار PP (Philips-Perron Test)ا ت كككار  ،ADF (Augmented Dickey-fuller Test)ا ت كككار

KPSS Shin Test)-schmidt-philips-(Kwiatkowski.  
 بالنسككككككككككككك ة  I(1) األول الفارء بعل أو I(0) املسكككككككككككككتوى ا ثابتة املتغرات مجي . 4.3 ت    تائج اجللول

  .امللروسة املتغرات ب  املشرتك الت امل ع قات لتقلير مناسً ا ARDL أسلوب ي و  لللك،. لل للين
ليسككككإ مسككككتقرة عنل    (HC، GOV، FDI، INF، BM، IMP) املتغرات املسككككتقلةل وريا اجلنوبية  بالنسكككك ة

ل ن ا تصكك ر مسككتقرة بعل أ ل الفروء األوىل  %5 املسككتوى بالنسكك ة ل  ت ارات ال  ثة عنل مسككتوى معنوية
I (1) ا كما توضككككحه قيمة  t وإحصككككاء LM  .أما بالنسكككك ة للسكككك سككككل  15احملتسكككك ة مقار ة م  القيم اجللولية

 فتشكككككككر النتائج أ  السكككككككلسكككككككلة الزمنية  GFCFو  IQI واملتغرين املسكككككككتقل  GROWTH  الزمنية للمتغر التاب 

IQI   وفقا ل  ت ارات ال  ثة  %5و حتتوع علد جلر الوحلة أع أتا مسككككتقرة عنل املسككككتوى عنل مسككككتوى
( أع أتا مسكككككككككككككتقرة PP وا ت ار ADF حتتوع علد جلر الوحلة  ا ت ار و  GROWTHأ   ا ح  وجل
 سكككككككيتم اعتماد اوتفاء ب   (I (1)  مسكككككككتقرة من اللرجة KPSS علد ع س ا ت ار ،I (0)  عنل املسكككككككتوى

 حتتوع علد جلر الوحلة  GFCF أما السلسلة. ا املستوى( GROWTH  حول س و  PPو ADF  ا ت ار

 مسكككككتقرة  KPSSعلد ع س ا ت ار  ،I (1)  ( أع أتا مسكككككتقرة عنل الفرء األولPP وا ت ار ADF  ا ت ار
 . ا املستوى(GFCF  حول عل  س و  PPو ADF سيتم اعتماد اوتفاء ب  ا ت ار   (I (0)من اللرجة 

بالنس ة ل  ت ارات ال  ثة عنل ليسإ مستقرة عنل املستوى    HC املتغر املستقلبالنس ة للجزائر سلسلة 
  وإحصككككاء t  ا كما توضككككحه قيمة I (1) ل ن ا تصكككك ر مسككككتقرة بعل أ ل الفروء األوىل %5 مسككككتوى معنوية

LM   احملتسككككككككككككك كككة مقكككار كككة م  القيم اجلكككلوليكككة. ا ح  أ  املتغر التكككاب GROWTH واملتغرات املسكككككككككككككتقلكككة 

(FDI، IQI، BM)  بالنسككك ة أما  .%5 بالنسككك ة ل  ت ارات ال  ثة عنل مسكككتوى معنويةمسكككتقرة عنل املسكككتوى
فتشككر النتائج أ  السكك سككل الزمنية   (GFCF، GOV،BM،IMP، INF) للسكك سككل الزمنية للمتغرات املسككتقلة
، علد ع س I (1) ( أع أتا مسككككككككككتقرة عنل من اللرجةPPوا ت ار ADF حتتوع علد جلر الوحلة  ا ت ار

  حول عل  س و  PPو ADF  (  سيتم اعتماد اوتفاء ب  ا ت ارI (0)  مستقرة من اللرجة KPSSا ت ار 

GFCF )ا املستوى.   
 
 

 
املطلقة(  احملسككككوبة  بقيمت ا t حتتوع السككككلسككككلة الزمنية علد جلر الوحلة( إذا كا إ قيمة  H0يتم ق ول فرضككككية العل    PPو  ADF وفقا و ت ارات 15

 السكككككلسكككككلة الزمنية مسكككككتقرة(  H0. علد ع س ذلك، يتم ق ول فرضكككككية العل  %10، و5، 1أقل من قيمت ا اجللولية  بقيمت ا املطلقة( عنل مسكككككتويات 
 .%10، و5، 1أقل من قيمت ا اجللولية عنل مستويات معنوية  LMإذا كا إ قيمة إحصاء  KPSSوفقا و ت ار 
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 (𝐊𝐏𝐒𝐒و ،𝐀𝐃𝐅، 𝐏𝐏) اختبارات جذر الوحدة .4.3 لجدولا
 𝐀𝐃𝐅 ا ت ار

 
 املتغرات

 اجلزائر كوريا اجلنوبية
t-ADF النتيجة t-ADF النتيجة 

 الفروء األوىل املستوى الفروء األوىل املستوى
𝐆𝐑𝐎𝐖𝐓𝐇 -4.85 - I (0) -8.79 - I (0) 

𝐆𝐅𝐂𝐅 -2.66 -6.49 I (1) -1.62 -6.01 I (1) 

𝐇𝐂 -0.65 -9.27 I (1) 0.67 6.22 I (1) 

𝐆𝐎𝐕 -2.41 -6.33 I (1) -2.3 -7.37 I (1) 

𝐈𝐐𝐈 -5.46 - I (0) -3.39 - I (0) 

𝐅𝐃𝐈 -1.58 -6.62 I (1) -3.9 - I (0) 

𝐈𝐍𝐅 -2.76 -6.56 I (1) -2.10 -6.36 I (1) 

𝐁𝐌 0.68 -5.33 I (1) -1.75 -5.48 I (1) 

𝐈𝐌𝐏 -1.83 -6.09 I (1) -2.05 -5.6 I (1) 

 .-2.92 ب تقلر %5 معنوية مستوى عنل 𝐀𝐃𝐅 إلحصائية ا رجة القيمة
 𝐏𝐏 ا ت ار

 
 املتغرات

 اجلزائر كوريا اجلنوبية
t-PP النتيجة t-PP النتيجة 

 الفروء األوىل املستوى الفروء األوىل املستوى
𝐆𝐑𝐎𝐖𝐓𝐇 -4.90 - I (0) -8.48 - I (0) 

𝐆𝐅𝐂𝐅 -2.00 -4.38 I (1) -1.52 -5.97 I (1) 

𝐇𝐂 -0.44 -8.16 I (1) 2.29 4.5 I (1) 

𝐆𝐎𝐕 -2.22 -11.62 I (1) -2.29 -7.7 I (1) 

𝐈𝐐𝐈 -5.42 - I (0) -3.55 - I (0) 

𝐅𝐃𝐈 -1.88 -5.78 I (1) -3.97 - I (0) 

𝐈𝐍𝐅 -2.64 -13.66 I (1) -2.26 -6.36 I (1) 

𝐁𝐌 0.48 -5.32 I (1) -1.28 -5.41 I (1) 

𝐈𝐌𝐏 -1.89 -6.09 I (1) -2.07 -6.56 I (1) 

 .-2.92 ب تقلر %5 معنوية مستوى عنل 𝐏𝐏 إلحصائية ا رجة القيمة
 𝐊𝐏𝐒𝐒 ا ت ار

 
 املتغرات

 اجلزائر كوريا اجلنوبية
LM-Stat النتيجة LM-Stat النتيجة 

 الفروء األوىل املستوى الفروء األوىل املستوى
𝐆𝐑𝐎𝐖𝐓𝐇 0.74 0.36 I (1) 0.17 - I (0) 

𝐆𝐅𝐂𝐅 0.23 - I (0) 0.26 - I (0) 

𝐇𝐂 0.86 0.13 I (1) 0.89 0.43 I (1) 

𝐆𝐎𝐕 0.69 0.3 I (1) 0.42 - I (0) 

𝐈𝐐𝐈 0.12 - I (0) 0.20 - I (0) 

𝐅𝐃𝐈 0.53 0.3 I (1) 0.24 - I (0) 

𝐈𝐍𝐅 0.74 0.27 I (1) 0.18 - I (0) 

𝐁𝐌 0.74 0.29 I (1) 0.12 - I (0) 

𝐈𝐌𝐏 0.5 0.09 I (1) 0.22 - I (0) 

 .0.46 ب تقلر %5 معنوية مستوى عنل  𝐋𝐌 إلحصائية ا رجة القيمة

𝐼(0)،مستقرة عنل املستوى :  𝐼(1).مستقرة بعل الفرء األول : 
 .Eviews 10خمرجات  املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد
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  𝐀𝐑𝐃𝐋 انحدار التكامل المشترك وفقا لنموذج ب.

تشكككككككككر  تائج ا ت ار سككككككككك و  السككككككككك سكككككككككل الزمنية أ  املتغرات ذو درجات ت امل خمتلفة وبللك، يعترب 
 Approach Bound Testing ARDL وا ت ككككار ا ككككلود UECM امل ي علد منوذج  ARDL  أسكككككككككككككلوب

األ سككب لل شككف عن وجود الت امل املشككرتك ب  متغرات   )Pesaran et al.,    )2001 املقرتحة من ق ل
 بالصيغة التالية: UECM النموذج حيض يتم ا ت ار الت امل املشرتك بتقلير منوذج

∆GROWTHt = β0 + ∑βi∆GROWTHt−i

p

i=1

+ ∑∅i

q

i=0

∆GFCFt−i + ∑ φi∆HCt−i

m

i=0

 

+∑γi∆GOVt−i +

n

i=0

∑ϑi∆IQIt−i + ∑ωi∆FDIt−i + ∑σi∆INFt−i + ∑ρi∆BMt−i

k

i=0

b

i=0

d

i=0

s

i=0

 

+∑δi∆IMPt−i

z

i=0

+ λ1growtht−1 + λ2GFCFt−1 + λ3HCt−1 + λ4GOVt−1 

+λ5IQIt−1 + λ6FDIt−1 + λ7INFt−1 + λ8BMt−1 + λ9IMPt−1 + εt  …… (13.3) 
 

 املتغرات ا النموذج، تتم صياعة الفروض كاآليت:وإلجراء ا ت ار الت امل املشرتك ب  
 فرضية العل : عل  وجود ت امل مشرتك
 H0: λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = λ5 = λ6 = λ7 = λ8 = λ9 = 0 

 فرضية ال ليلة: وجود ت امل مشرتك المقابل 
H1: λ1 ≠ λ2 ≠ λ3 ≠ λ4 ≠ λ5 ≠ λ6 ≠ λ7 ≠ λ8 ≠ λ9 ≠ 0 

 (Number of Lag Time Period) ل ن ق كككل تقكككلير النموذج، ين غل حتكككليكككل فرتات اإلبطكككاء الزمي

شككككككككككككككليل  ARDL  حيض أ  منوذج  (AIC)ملتغرات الفرء األول ل ل متغر من متغرات النموذج وفقا ملعيار
         املطور من ق ل Microfit5.5 ا سكككككككككككككاسكككككككككككككية بالنسككككككككككككك ة لفرتات اإلبطاء. ا هله ا الة،  سكككككككككككككتع  برب امج

(2010) Pesaran and Pesaran .اللع يقو  تلقائيا بتحليل فرتات اإلبطاء الزمي 
حلدت فرتات اإلبطاء إىل فرتة زمنية واحلة ل ل من متغر  ،بالنسككككككككككككك ة للنموذج ايا  ب وريا اجلنوبية

اوست مار  امل اشر، األجنيب املؤسسية، اوست مار املالية، اجلودة التنمية النمو اوقتصادع، النفقات ا  ومية،
فلم ي ن هناك أية فرتة حلف زمي  والواردات التضككككككككوم، ، ورأ  املال ال شككككككككرع، أما املتغرين اآل ريناحمللل
  بعكل تقكلير منوذج .ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) وبالتكايل يصككككككككككككك ر النموذج من الشككككككككككككك كل    AIC وفقكا ل

UECM وفقا ألسلوب ARDL  5.3 حة ا اجللوليتم ا صول علد النتائج املوض.  
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تشككككر  تائج او ت ارات اإلحصككككائية ملعادلة اوحنلار إىل اجلودة النسكككك ية للنموذج املقلر من   ل معامل 
R2)التحليل  = من التغرات ا اصكككككلة ا معلل  %81 املرتفعة  سككككك يا وتوضكككككر أ  النموذج يفسكككككر (0.81

املتغر التاب  واملتغرات املفسرة ليسإ زائفة حيض بلغإ النمو اوقتصادع. كما تشر النتائج أ  الع قة ب  
F قيمة ا ت ار − Stat 1 وهل معنوية عنل مستوى اللولة أقل ب  ر من 7.85 ملعنوية معامل التحليل%. 

 لكوريا الجنوبية 𝐀𝐑𝐃𝐋نتائج تقدير نموذج  .5.3 الجدول
                   Autoregressive Distributed Lag Estimates                    

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GROWTH(-1)                -.22879             .11028            -2.0746[.047] 

 GFCF                       .73918             .27658             2.6725[.012] 

 GFCF(-1)                  -.95371             .35412            -2.6932[.012] 

 HC                        -1.5006             1.1485            -1.3066[.020] 

 HC(-1)                     2.1555             1.2283             1.7549[.090] 

 GOV                        .12778             .17371             .73557[.048] 

 GOV(-1)                   -.22862             .18220            -1.2548[.022] 

 IQI                        7.4463             8.9046             .83623[.040] 

 IQI(-1)                  -11.4009             7.1446            -1.5957[.011] 

 FDI                       -2.3351             1.4611            -1.5982[.021] 

 FDI(-1)                    3.7680             1.9329             1.9494[.061] 

 INF                       -.25003             .11990            -2.0853[.046] 

 BM                        -.18256            .071758            -2.5441[.017] 

 BM(-1)                     .10799            .058408             1.8490[.075] 

 IMP                       .038077            .081091             .46956[.032] 

 INPT                      31.0753            16.8129             1.8483[.075] 

 TREND                     -.18601             .23543            -.79009[.008] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .81250   R-Bar-Squared                   .70905 

 S.E. of Regression            2.0829   F-Stat.    F(16,29)      7.8540[.000] 

 Mean of Dependent Variable    5.9794   S.D. of Dependent Variable      3.8615 

 Residual Sum of Squares     125.8157   Equation Log-likelihood       -88.4132 

 Akaike Info. Criterion     -105.4132   Schwarz Bayesian Criterion   -120.9567 

 DW-statistic                  2.2280   Durbin's h-statistic     -1.1651[.244] 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 الطال ة باستولا  بر امجاملصلر: من إعلاد 

حلدت فرتات اإلبطاء الزمي إىل فرتة زمنية واحلة ل ل من متغر النمو اوقتصادع،  ،أما بالنس ة للجزائر
اوست مار أما املتغرات  التضوم والواردات. امل اشر، األجنيب املؤسسية، اوست مار اجلودةرأ  املال ال شرع، 

وبالتايل يصككككككككككك ر    AIC فلم ي ن هناك أية فرتة حلف زمي وفقا ل املالية التنميةالنفقات ا  ومية، و  احمللل،
يتم   ARDL وفقا ألسككلوب UECM. بعل تقلير منوذج  ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) النموذج من الشكك ل

  ..6.3ا صول علد النتائج املوضحة ا اجللول 
تشككككر  تائج او ت ارات اإلحصككككائية ملعادلة اوحنلار إىل اجلودة النسكككك ية للنموذج املقلر من   ل معامل 

R2)التحككليككل  = من التغرات ا ككاصكككككككككككككلككة ا معككلل النمو  %63وتوضكككككككككككككر أ  النموذج يفسكككككككككككككر  (0.63
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ليسكككإ زائفة حيض بلغإ اوقتصكككادع. كما تشكككر النتائج إىل أ  الع قة ب  املتغر التاب  واملتغرات املفسكككرة 
Fقيمة ا ت ار  − Stat  1 وهل معنوية عنل مستوى اللولة أقل ب  ر من 3.46ملعنوية معامل التحليل%. 

 للجزائر 𝐀𝐑𝐃𝐋نتائج تقدير نموذج  .6.3 الجدول
                   Autoregressive Distributed Lag Estimates                    

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GROWTH(-1)                -.53789             .13518            -3.9789[.000] 

 GFCF                     -.025590             .35277           -.072539[.093] 

 HC                       -56.1449            22.6998            -2.4734[.019] 

 HC(-1)                   115.1275            40.6954             2.8290[.008] 

 GOV                       -.16117             .12948            -1.2448[.023] 

 IQI                      -15.9006            17.8307            -.89175[.038] 

 IQI(-1)                  -27.4697            14.0154            -1.9600[.059] 

 FDI                       -1.5954             1.3217            -1.2071[.023] 

 FDI(-1)                   -3.0897             1.3787            -2.2410[.033] 

 INF                       .099420             .14072             .70650[.045] 

 INF(-1)                   -.28807             .15502            -1.8582[.073] 

 BM                         .14554             .10059             1.4470[.001] 

 IMP                        .11205             .27405             .40888[.003] 

 IMP(-1)                    .32949             .26627             1.2374[.046] 

 INPT                     -44.2890            25.9330            -1.7078[.098] 

 TREND                     -1.3847             .56508            -2.4505[.006] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .63420   R-Bar-Squared                   .45129 

 S.E. of Regression            3.5404   F-Stat.    F(15,30)     3.4674[.002] 

 Mean of Dependent Variable    1.3928   S.D. of Dependent Variable      4.7795 

 Residual Sum of Squares     376.0389   Equation Log-likelihood      -113.5953 

 Akaike Info. Criterion     -129.5953   Schwarz Bayesian Criterion   -144.2245 

 DW-statistic                  1.9171   Durbin's h-statistic      .70412[.481] 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

ت    تائج اجللول  أع ه أ  ك  النموذج  و يعا يا  من مشكككككك لة اإلرت اط اللايت املتسككككككلسككككككل لل واقل 
كو ه يعل مضككككككل  ا  DW-Statistic بلو من إحصككككككائية Durbin’s h-Statistic  باسككككككتولا  إحصككككككائية

مما جيعلنا  ق ل فرضكككككية العل   0.48و 0.24 مناذج اإلحنلار اللايت حيض أ  قيمته اإلحصكككككائية مبسكككككتوى دولة
 القائلة بعل  وجود مش لة إرت اط ذايت تسلسلل ل واقل معادلة اإلحنلار.

وجود ت امل مشككككككرتك ب  املتغرات ا النموذج  يتم اوسككككككتعا ة مبن جية  من  احية أ رى، للتحقق من
 . .8.3 اجللولو . 7.3اجللول ا ت ار ا لود للت امل املشرتك املوضحة ا 
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 لكوريا الجنوبيةنتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك  .7.3 الجدول
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model 

******************************************************************************* 

 F-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

   15.6884          2.9398          4.2717          2.5143          3.7133 

  

 W-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

  141.1955         26.4584         38.4455         22.6286         33.4193 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

 للجزائرنتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك  .8.3 الجدول
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model 

******************************************************************************* 

 F-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

   17.9358          2.9398          4.2717          2.5143          3.7133 

  

 W-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

  161.4222         26.4584         38.4455         22.6286         33.4193 

******************************************************************************* 
 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

F ت  ر النتائج أ  قيمة − Stat علد  )17.93 ، (15.68 احملسكككككوبة ل وريا اجلنوبية واجلزائر اليت تسكككككاوع
 املناسككككككب اجللول اسككككككتولا  عنل %5 عنل مسككككككتوى دولة(4.27)  الرتتيب أكرب من القيمة اجللولية األعلد

CI(iii) من Pesaran et al.,    )2001(،  مما يعي رفض فرضكككككية العل  القائلة بعل  وجود ت امل مشكككككرتك
 التنمية والنفقات ا  ومية، النمو اوقتصادعمتغرات اللراسة   ب واإلقرار عن وجود ع قة ت امل مشرتك 

 كورياكل من    ا (، ورأ  املال ال شرعاوست مار احمللل امل اشر، األجنيب املؤسسية، اوست مار املالية، اجلودة
 .اجلنوبية واجلزائر

 𝐀𝐑𝐃𝐋 تقدير معامالت األجل الطويل وفقا لمنهجية ج.

  را لوجود ت ككامككل مشكككككككككككككرتك ب  متغرات النموذج ايككا  ب ككل من كوريككا اجلنوبيككة واجلزائر، فككإ  هككلا 
 النحو واجلزائر علداجلنوبية  ل وريا امللى طويلة دينامي ية  سكككككككككل الت امل ينطوع علد ع قة طويلة األجل

  :التايل
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GROWTHt = β0 + ∑βi∆GROWTHt−i

p

i=1

+ ∑ ∅i

q

i=0

∆GFCFt−i + 

∑φi∆HCt−i + ∑γi∆GOVt−i +

n

i=0

∑ϑi∆IQIt−i + ∑ωi

d

i=0

∆FDIt−i + ∑σi

b

i=0

∆INFt−i

s

i=0

m

i=0

 

+∑ρi

k

i=0

∆BMt−i + ∑ δi

z

i=0

∆IMPt−1 + εt  …… (14.3) 

، يتم إعككادة كتككابكة ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) ومبككا أ  النموذج ايككا  ب وريككا اجلنوبيككة من الشككككككككككككك ككل
 كاآليت: (14.3)املعادلة  

GROWTHt = β0 + β1GROWTHt−1 + ∅0GFCFt + ∅1GFCFt−1 + φ0HCt + φ1HCt−1

+ γ0GOVt + γ1GOVt−1 + ϑ0IQIt + ϑ1IQIt−1 + ω0FDIt + ω1FDIt−1

+ σ0INFt + ρ0BMt + ρ1BMt−1 + δ0IMPt + εt  …… (15.3) 

إبطاء هل فرتة زمنية واحلة  عامل اإلبطاء يسككككككاوع الواحل( وبإعادة الرتتيب وبالن ر إىل أ  أقصككككككد فرتة 
𝑡  فسككككككككككككك ككككا ا الفرتة السكككككككككككككككككابقككككة له 𝑡 فككككإ ككككه ا األجككككل الطويككككل ت و  قيمككككة املتغر ا الفرتة − أع  1

GROWTHt)أ  = GROWTHt−1)   وهكككككككك ككككككككلا بككككككككالككككككككنسككككككككككككككككككككك ككككككككة لكككككككك ككككككككافككككككككة املككككككككتككككككككغككككككككرات  أ كككككككك ككككككككر                             
(Pesaran and Pesaran, 2010)) وبالتايل مي ن ا صكككككول علد معام ت األجل الطويل وفقا للع قة ،

 التالية:

GROWTHt = α +
β0 + β1

1 − β1

GROWTHt +
∅0 + ∅1

1 − β1

GFCFt +
φ0 + φ1

1 − β1

HCt

+
γ0 + γ1

1 − β1

GOVt +
ϑ0 + ϑ1

1 − β1

IQIt +
ω0 + ω1

1 − β1

FDIt +
σ0

1 − β1

INFt

+
ρ0 + ρ1

1 − β1

BMt +
δ0

1 − β1

IMPt + Ut  …… (16.3) 

 حيض:
; α =

β0

1−β1
 Ut =

εt

1−β1
 

 يتم تقلمي  تائج تقلير الع قة طويل األجل لنموذج كوريا اجلنوبية ا اجللول التايل:
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 لكوريا الجنوبية 𝐀𝐑𝐃𝐋نتائج تقدير معامالت األجل الطويل وفقا لمنهجية  .9.3 الجدول
           Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GFCF                       .17459             .18993             .91921[.066] 

 HC                       - .53296            1.08274            -.49232[.626] 

 GOV                       3.48206             .15262             .53772[.035] 

 IQI                       3.21823            8.55791             .37606[.710] 

 FDI                       1.16610            1.04960            1.11101[.026] 

 INF                        .20314             .09893            2.05670[.049] 

 BM                       -.060682             .03629           -1.67210[.100] 

 IMP                       .309871             .06598             .46961[.042] 

 INPT                      25.2894           13.59281            1.86051[.073] 

 TREND                     -.15138             .19197            -.78855[.037] 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

 ،INF،  BM،  IMP  أ  ARDL  من جيةيتضككككككككككككر من  تائج اجللول ملعام ت األجل الطويل ا إطار 
GFCF،  GOV، FDI  متار  تاثرا معنويا ا امللى الطويل علد النمو اوقتصككككادع ا ح  ظ ر HC IQI ، 

عر معنويا  إحصكككككائيا، أع خ يسكككككج  تاثرا واضكككككحا علد النمو اوقتصكككككادع ا كوريا اجلنوبية   ل األمل 
متار  تاثرا   FDI  تائج التحليل القياسكككل إىل أ  اوسكككت مار األجنيب امل اشكككرالطويل. وكما هو متوق ، تشكككر 

( علد معلل النمو اوقتصككككككادع ا كوريا اجلنوبية ا األجل الطويل %5 إجيابيا ومعنويا  عنل مسككككككتوى دولة
الطويل ا األجل  %11.6 تؤدع إىل زيادة النمو اوقتصكككككككككككككادع مبقلار %10 بنسككككككككككككك ة FDIحيض أ  زيادة  

   ل من احمللية الصكككككككناعات إ تاجية ويعزز املنافسكككككككة يعزز امل اشكككككككر األجنيب ويرج  ذلك إىل أ  اوسكككككككت مار
 والت نولوجيا. املعرفة  قل عمليات

متار  تاثرا إجيابيا ومعنويا   IMP كما تشكككككككر النتائج أيضكككككككا أ   سككككككك ة الواردات إىل الناتج احمللل اإلمجايل
( علد معلل النمو اوقتصككككادع ا كوريا اجلنوبية ا األجل الطويل حيض أ  زيادة %5 دولة عنل مسككككتوى 

IMP ا األجل الطويل، هلا يعي أ  كوريا  %3 تؤدع إىل زيادة النمو اوقتصكككككككككككككادع مبقلار %10 بنسككككككككككككك ة
رأمسا ا  تراكم اجلنوبية سكككتنمو أسكككرع إذا اسكككتولمإ السكككل  املسكككتوردة أك ر من السكككل  احمللية ا بناء خمزو  

وطاملا أ   س ة الواردات إىل اوست مار متار  تاثرا ت عيا معنويا علد معلوت النمو بعل  .رأ  املال املادع(
التح م ا املتغرات األ رى ا النموذج فإ  السل  املستوردة سرتف  معلوت النمو اوقتصادع م اشرة عن 

املطورة  -للنمو اوقتصكككككككككادع AK نتيجة تتوافق م  توقعات مناذجطريق حتسكككككككككين ا إل تاجية رأ  املال. هله ال
                             طككورة مككن قكك كككككككلاملكك -و كك ككريكككككككة الككنككمككو الشكككككككككككككككومكك ككرتيكككككككة -Lee (1995)و Rebelo (1991)مككن قكك كككككككل 

(2006) Aghion and Howitt    ا دف  النمو  به اليت ترى أ  تركي ة اوسكككككككككككككت مار تلعب دورا و با



  كوريا الجنوبية مقابل الجزائرالنمو االقتصادي:  أداء . الثالثالفصل 
 

147 
 

اوقتصككككادع لل للا . فإىل جا ب دور تراكم رأ  املال، فإ  زيادة  سكككك ة السككككل  املسككككتوردة  األر م  سكككك يا 
وذات اإل تاجية العالية( علد حساب السل  احمللية يصاح ه ارتفاع ا معلوت النمو ا كوريا اجلنوبية. ت لو 

تلك ميزة  س ية ا إ تاج السل  الرأمسالية مي ي نخ  اللع هله النتيجة معقولة جلا بالنس ة ل قتصاد ال ورع
اسكككككككككككككتراد تلك السكككككككككككككل   من املتقلمة من الناحية الت نولوجية، وبالتايل من   ل التجارة اللولية اليت مت ن

ة اجملسلة للتقل  الت نولوجل  اليت مت ل املصلر الرئيسل للتقل  الت نولوجل ا ال للا  النامية( ليتم اوستفاد
 من ا ا عملية اإل تاج كآلية م مة لتحفيز اإل تاجية والنمو.

علد النمو اوقتصكككككككادع،  (0.2) أ  معلل التضكككككككوم ميار  تاثرا إجيابيا ومعنوياإىل تشكككككككر النتائج أيضكككككككا 
   ل املنطقة ا ال لل اوقتصككككاد اسككككتقرار ملى علد كمؤشككككر  إجيايب أثر للتضككككوم أ  حقيقة اعت ار ومي ن
 واوبت ار، األعمال علد تقضكككل ملعلل التضكككوم واملتقل ة املنت مة وعر ال  رة فالنسككك ة. اللراسكككة قيل الفرتة
 علد ذلككك، جككا ككب إىل. امل ككادرة وروح اوبت ككار وبككالتككايل ال قككة تعزيز إىل عيككاهبككا يؤدع أ  املرجر من ول ن
 التضككككوم معلل ارتفاع با  جيادل Tobin–Mundell،  (2000) Ghura and Goodwin منوذج أسككككا 
  .األموال أرصلة  فض طريق عن اوست مارات يشج  اللع ا قيقل الفائلة معلل من يقلل

 (0.06-) املالية، ميار  تاثرا سكككككككككل يا ومعنويا اللع مي ل لنا التنمية (Broad Money) أما املال الواسككككككككك 

 اوسكككككككككككككتقرار تؤثر علد أ  مي ن ماليا امل  وتة فاوقتصككككككككككككككاديات .فعال عر علد النمو اوقتصككككككككككككككادع ل نه
 ا ي ل وتشككككككككويه الوظائف  لق اوقتصككككككككادية مما يؤدع إىل إبطاء بالفعالية اإلضككككككككرار   ل من اوقتصككككككككادع
 إىل األموال حتويل يسككككككك ل اللع املايل القطاع تطوير فا  التجري ية حسكككككككب اللراسكككككككات. لل لل اوقتصكككككككادع

 .النمو اوقتصادع علد ضار أثر له ي و  قل منتجة عر است مارية مشاري 
مما يعي وجود  )3.48( من  احية أ رى، ظ رت مرو ة طويلة األجل لإل فاء ا  ومل إجيابية ومعنوية

اجلنوبية، ولعل السككككككككك ب ا ذلك يتم ل ا ع قة طردية ب  اإل فاء ا  ومل والنمو اوقتصكككككككككادع ا كوريا 
توجيه اإل فاء ا  ومل حنو بعض اجملاوت الرئيسكككككككككككية اليت تشكككككككككككمل كل من حتسككككككككككك  ايلمات اوجتماعية 
كالتعليم والرعاية الصككككككككككحية، ومتويل السككككككككككل  العمومية م ل أ شككككككككككطة ال حض والتطوير، اوبت ار، وترقية ال ىن 

 ة من ا فاظ علد وترة النمو اوقتصادع العايل.التحتية األساسية اليت مت ن ا  وم
إجيككابيككة ظ رت مرو ككة طويلككة األجككل فقككل وسكككككككككككككت مككار احمللل  تراكم رأ  املككال ال ككابككإ( اأمككا فيمككا خيم 

 مما يعي وجود ع قة طردية ب  تراكم رأ  املال والنمو اوقتصككككككككككككككادع ا كوريا اجلنوبية، حيض أ  ومعنوية،
ولعل الس ب  %0.17 بنس ة النمو اوقتصادع معلل من تزيل ال ابإ املال رأ  ت وين ا %1 بنس ة الزيادة

  .اإل تاج دا ل ال لل مستوى زيادة ا يساهم املادع املال رأ  تراكم ا ذلك يرج  إىل أ 
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أما التاثر السكككككليب وعر املعنوع لرأ  املال ال شكككككرع ومؤشكككككر اجلودة املؤسكككككسكككككاتية فيم ن إرجاعه إىل عل  
وصول خمزو  رأ  املال ال شرع  علد الرعم من اجل ود امل لولة( بعل ملرحلة اليت يقود في ا عملية النمو علد 

 امللى الطويل، واليت تتوافق م   تائج حماس ة النمو اوقتصادع ا كوريا اجلنوبية.

بككة املعككادلككة  ، يتم إعككادة كتككاARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) مبككا أ  النموذج ايككا  بككاجلزائر من الشككككككككككككك ككل
 كاآليت: (14.3)

GROWTHt = β0 + β0GROWTHt + β1GROWTHt−1 + ∅0GFCFt + φ0HCt +
                         φ1HCt−1 + γ0GOVt + ϑ0IQIt + ϑ1IQIt−1 + ω0FDIt + ω1FDIt−1 +
                         σ0INFt + ρ0BMt + δ0IMPt + δ1IMPt−1 + εt  …… (17.3)  

 وفقا للع قة التالية:مي ن ا صول علد معام ت األجل الطويل 
GROWTHt = α +

β0 + β1

1 − β1

GROWTHt +
∅0

1 − β1

GFCFt +
φ0 + φ1

1 − β1

HCt +
γ0

1 − β1

GOVt

+
ϑ0 + ϑ1

1 − β1

IQIt +
ω0 + ω1

1 − β1

FDIt +
σ0 + σ1

1 − β1

INFt +
ρ0

1 − β1

BMt

+
δ0 + δ1

1 − β1

IMPt + Ut  …… (18.3) 

α ; حيض: =
β0

1−β1
 Ut =

εt

1−β1
 

 اجللول التايل:يتم تقلمي  تائج تقلير الع قة طويل األجل لنموذج اجلزائر ا 

 للجزائر 𝐀𝐑𝐃𝐋نتائج تقدير معامالت األجل الطويل وفقا لمنهجية  .10.3 الجدول
           Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GFCF                       .01663              .22983             .0723[.049] 

 HC                        0.3530             14.2080             2.6994[.011] 

 GOV                       -.10480            .081641            -1.2837[.931] 

 IQI                      -28.2011             9.3770            -3.0075[.005] 

 FDI                       -3.0465             1.3609            -2.2386[.033] 

 INF                       -.12267            .094933            -1.2922[.020] 

 BM                        .094639            .066072             1.4324[.162] 

 IMP                        .28711             .24225             1.1852[.245] 

 INPT                     -28.7985            16.8224            -1.7119[.097] 

 TREND                     -.90039             .35387            -2.5444[.016] 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

 ،INF، IQI،GFCF  أ  ARDL  من جيةيتضكككككككككككككر من  تائج اجللول ملعام ت األجل الطويل ا إطار 
FDI،HC متار  تاثرا معنويا ا امللى الطويل علد النمو اوقتصادع ا ح  ظ رت املتغراتBM ،IMP ، 
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GOV  عر معنوية إحصكككككككائيا، أع خ تسكككككككجل تاثرا واضكككككككحا علد النمو اوقتصكككككككادع ا اجلزائر   ل األمل
 الطويل. 

ميار  تاثرا سككككل يا ومعنويا  عنل   FDI تشككككر  تائج التحليل القياسككككل إىل أ  اوسككككت مار األجنيب امل اشككككر
جل الطويل حيض أ  زيادة  ( علد معلل النمو اوقتصكككككككككككككادع ا اجلزائر ا األ%5 مسكككككككككككككتوى دولة أقل من

FDI ا األجل الطويل ويرج  ذلك إىل  %3.04 تؤدع إىل ا فاض النمو اوقتصككككككككككادع مبقلار %1 بنسكككككككككك ة
، ومن أهم اآلثار اوسكككككت مار األجنيب امل اشكككككر لللولة املضكككككيفة ال  ر من العوائل واملواطر املصكككككاح ة و تقال

التحوي ت املالية حيض أ   ميزا  امللفوعات دعلل و هي ل السوء احمللعلد السل ية: أثر تلك اوست مارات 
 فإ  متوق ، هو وكما .ىل اللا لإامل اشر أك ر من   راهتا املالية  األجنيبىل ايارج ذات الصلة باوست مار إ

ميار  تاثرا حيض  ،(%1 رأ  املال ال شكككككرع  عنل مسكككككتوى دولة من مسكككككتملة إجيابية ومعنوية هناك ع قة
 %10 بنسكككككك ة HCإجيابيا ومعنويا علد معلل النمو اوقتصككككككادع ا اجلزائر ا األجل الطويل حيض أ  زيادة 

هلا ما يتفق م  ما توصكككككل إليه كل من . ا األجل الطويل %3.5 تؤدع إىل زيادة النمو اوقتصكككككادع مبقلار
(1996) Barro، والنمو اوقتصادع. ب  مستويات التعليم إجيابية مرو ة اللع وجل 

 علد النمو اوقتصككادع، حيض (0.12) تشككر النتائج أيضككا أ  معلل التضككوم ميار  تاثرا سككل يا ومعنويا
 الضككار األثر يتسككق .واوبت ار األعمال علد تقضككل واملتقل ة ملعلل التضككوم املنت مة وعر ال  رة النسكك ة أ 

 .  Barro(1996)ل الرائل العمل م  للتضوم
 من  احية أ رى، ظ رت مرو ة طويلة األجل ل ست مار احمللل  تراكم رأ  املال ال ابإ( إجيابية ومعنوية،

 حيض أ  .اوقتصككككككككككككككادع ا اجلزائر ل ن ا عر فعالةمما يعي وجود ع قة طردية ب  تراكم رأ  املال والنمو 
ولعل  ،%0.16 بنسككككككك ة النمو اوقتصكككككككادع معلل من تزيل ال ابإ املال رأ  ت وين ا %10 بنسككككككك ة الزيادة

واللور  .اإل تاج دا ل ال لل مسككككتوى زيادة ا يسككككاهم املادع املال رأ  تراكم السكككك ب ا ذلك يرج  إىل أ 
 دراسككككة ا  ر علد سكككك يل امل ال(لراسككككات السككككابقة الا تعزيز النمو يتماشككككد م   احمللل الرئيسككككل ل سككككت مار

(2016) Bal et al.).  
أما فيما خيم التاثر السكككككليب واملعنوع ملؤشكككككر اجلودة املؤسكككككسكككككاتية فيم ن إرجاعه إىل عل  قلرة ا  ومة 
علد م افحة األ شكككطة املنحرفة  علد الرعم من اجل ود امل لولة( وعل  وصكككول املؤسكككسكككات الوطنية للمرحلة 

واليت توفر محاية حقوء املل ية    املؤسككككسككككات اجليلةأاليت تقود في ا عملية النمو علد امللى الطويل. حيض 
حيض أتا و حتلد فقط  ،لشككككرحية واسككككعة من األفراد ا اجملتم  هل عامل أسككككاسككككل للنمو علد امللى ال عيل

إم ا ات اإل تاج بل حتلد أيضا جمموعة من النتائج اوقتصادية ا املستق ل، توزي  ال روة، رأ  املال ال شرع 
  واملادع. 
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  𝐀𝐑𝐃𝐋 وفقا لمنهجيةنموذج تصحيح الخطأ على المدى القصير  د.

الككلع يلتقط  ECM األ طككاء تصكككككككككككككحير منوذج تقككلير إىل ا ككلود ا ت ككار تج ا األ رة ايطوة هتككلف
 دينامي ية امللى القصر ب  املتغرات املفسرة واملتغر التاب  وفقا للصيغة التالية:

  ∆GROWTHt = β0 + ∑ βi∆GROWTHt−i
p
i=1 + ∑ ∅i

q
i=0 ∆GFCFt−i + ∑ φi∆HCt−i +

m
i=0

∑ γi∆GOVt−i +
n
i=0 ∑ ϑi∆IQIt−i + ∑ ωi

d
i=0 ∆FDIt−i + ∑ σi

b
i=0 ∆INFt−i +

s
i=0

∑ ρi
k
i=0 ∆BMt−i + ∑ δi

z
i=0 ∆IMPt−1 +ΨECTt−1 + vt  …… (19.3) 

وفقكككا   ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) ل وريكككا اجلنوبيكككة ا إطكككار من جيكككة ECM وبنكككاءا علد تقكككلير منوذج
 16..311. ا صول علد معام ت امللى القصر كما ي  ره اجللوليتم  AIC ملعيار

متككار  تككاثرا معنويككا علد   GFCF  ،HC  ،IQI  ،FDI  ،INF  ،BM أ  التغرات ا .11.3ي  ر اجلككلول
أع تككاثر معنوع.  IMP والواردات GOV املتغرين اإل فككاء ا  ومل النمو اوقتصكككككككككككككككادع ا ح  خ ي  ر

تؤدع إىل زيادة النمو اوقتصككادع ا كوريا اجلنوبية %  1 بنسكك ة GFCF رو ة قصككرة األجل أ  زيادةاملوتشككر 
والنمو اوقتصككككككادع. أما رأ  املال  FDI ،INF ،BM، ا ح  أ  هناك ع قة ع سككككككية ب  %0.73 مبقلار

علد  (1.44) ،(1.5)ي  را  تاثرا معنويا وإجيابيا  أصكككككك حا  IQI ومؤشككككككر اجلودة املؤسككككككسككككككاتية HC ال شككككككرع
 م علد النمو اوقتصككككككادع ا امللى القصككككككر علد ع س منوذج امللى الطويل. هله النتيجة تتوافق  التوايل(
 رأ  إ تاجية علد إجيايب بشكككككك ل ال شككككككرع املال رأ  تراكم يؤثر حيض اوقتصككككككادع للنمو اجلليلة الن ريات

 (1992)  أ  ر علد سككككك يل امل ال: الطويل امللى علد اوقتصكككككادع النمو ويزيل ثابتة، حالة ا املادع املال

Mankiw et al.; (1994) Benhabib and Spiegel; (1991)Barro;). 

 

 

 

 

 
ك ر   را إلفرتاض فرتة إبطاء واحلة كحل أقصكككككككككد ل عض املتغرات األصكككككككككلية فإ  فرتة اإلبطاء للمتغرات ا الفرء األول ت و  مسكككككككككاوية للصكككككككككفر  أل 16

 (.(Pesaran and Pesaran, 2010)تفاصيل، أ  ر 
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 لكوريا الجنوبية 𝐀𝐑𝐃𝐋وفقا لمنهجية  𝐄𝐂𝐌نتائج نموذج  .11.3 الجدول
          Error Correction Representation for the Selected ARDL Model           

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

Dependent variable is dGROWTH  46 observations used for estimation from 1971 to 

2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 dGFCF                      .7391             .27658             2.6725[.011] 

 dHC                       1.5006            1.14850             1.3066[.020] 

 dGOV                       .1277             .17371              .7355[.467] 

 dIQI                      1.4463            1.90461              .8362[.009] 

 dFDI                     -2.3351            1.46110            -1.5982[.100] 

 dINF                      -.2500             .11990            -2.0853[.044] 

 dBM                       -.1825             .07175            -2.5441[.016] 

 dIMP                       .0380             .08109              .4695[.642] 

 dTREND                    -.1860             .23543             -.7900[.035] 

 ecm(-1)                   -.4988             .11028           -11.1426[.000] 

******************************************************************************* 

 List of additional temporary variables created: 

 dGROWTH = GROWTH-GROWTH(-1) 

 dGFCF = GFCF-GFCF(-1) 

 dHC = HC-HC(-1) 

 dGOV = GOV-GOV(-1) 

 dIQI = IQI-IQI(-1) 

 dFDI = FDI-FDI(-1) 

 dINF = INF-INF(-1) 

 dBM = BM-BM(-1) 

 dIMP = IMP-IMP(-1) 

 dTREND = TREND-TREND(-1) 

 ecm = GROWTH +   .17459*GFCF   -.53296*HC +  .082066*GOV +   3.2183*IQI   -1.1 

 661*FDI +   .20348*INF +  .060682*BM  -.030987*IMP  -25.2894*INPT +   .15138*T 

REND 

 ******************************************************************************* 

 R-Squared                     .86661   R-Bar-Squared                   .79301 

 S.E. of Regression            2.0829   F-Stat.    F(10,35)    18.8401[.000] 

 Mean of Dependent Variable   -.11427   S.D. of Dependent Variable      4.5782 

 Residual Sum of Squares     125.8157   Equation Log-likelihood       -88.4132 

 Akaike Info. Criterion     -105.4132   Schwarz Bayesian Criterion   -120.9567 

 DW-statistic                  2.2280 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

أ  معامل إبطاء حل تصككككككككحير  القصككككككككر امللى علد ECM من  احية أ رى، أظ رت  تائج تقلير منوذج
ا األجل الطويل حيض  ي شكككككككف عن سكككككككرعة عودة متغر النمو اوقتصكككككككادع حنو قيمته التواز ية ECT ايطا

امل حظ أ ه ا كل . اجلنوبية كوريا  وقتصككاد ( بالنسكك ة%1  عنل مسككتوى دولة أقل من ومعنوع ي  ر سككليب
t) فرتة زمنية  سكك ة ا ت ل التواز  من الفرتة  −  وسككتعادة الت يف ، مبعىن   ر سككرعة(0.49-) تقلر ب (1

ا ح   .ا الية الفرتة ا %49 بنسكككككك ة تصككككككحيح ا سككككككيتم اللينامي ل النموذج ا الطويل امللى ا التواز 
إم ا ية وجود تاثر سكككككككككك يب  مبف و  ( عن %1ت  ر معنوية معامل حل ايطا  عنل مسككككككككككتوى دولة أقل من 

Grangerعلد امللى الطويل.  املتغر التاب ( ( من املتغرات التفسرية ا النموذج إىل النمو اوقتصادع 
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يتم  AIC وفقكا ملعيكار ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) للجزائر ا إطكار من جيكة  ECM بكالنسككككككككككككك كة لنموذج
 ..12.3 ا صول علد معام ت امللى القصر كما ي  ره اجللول

 للجزائر 𝐀𝐑𝐃𝐋وفقا لمنهجية  𝐄𝐂𝐌نتائج نموذج  .12.3 الجدول
         Error Correction Representation for the Selected ARDL Model           

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is dGROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 dGFCF                     .025590             .35277            .072539[.047] 

 dHC                      0.131449            22.6998             2.4734[.018] 

 dGOV                      -.16117             .12948            -1.2448[.221] 

 dIQI                     -15.9006            17.8307            -.89175[.379] 

 dFDI                      -1.5954             1.3217            -1.2071[.012] 

 dINF                      -.099420             .14072           -.70650[.048] 

 dBM                        .14554             .10059             1.4470[.015] 

 dIMP                       .11205             .27405             .40888[.685] 

 dTREND                    -1.3847             .56508            -2.4505[.019] 

 ecm(-1)                   -0.5379             .13518            -7.3763[.000] 

******************************************************************************* 

 List of additional temporary variables created: 

 dGROWTH = GROWTH-GROWTH(-1) 

 dGFCF = GFCF-GFCF(-1) 

 dHC = HC-HC(-1) 

 dGOV = GOV-GOV(-1) 

 dIQI = IQI-IQI(-1) 

 dFDI = FDI-FDI(-1) 

 dINF = INF-INF(-1) 

 dBM = BM-BM(-1) 

 dIMP = IMP-IMP(-1) 

 dTREND = TREND-TREND(-1) 

 ecm = GROWTH +  .016639*GFCF  -38.3530*HC +   .10480*GOV +  28.2011*IQI +   3. 

 0465*FDI +   .12267*INF  -.094639*BM   -.28711*IMP +  28.7985*INPT +   .90039* 

 TREND 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .85706   R-Bar-Squared                   .78559 

 S.E. of Regression            3.5404   F-Stat.    F(10,35)    17.9881[.000] 

 Mean of Dependent Variable  -.087040   S.D. of Dependent Variable      7.6460 

 Residual Sum of Squares     376.0389   Equation Log-likelihood      -113.5953 

 Akaike Info. Criterion     -129.5953   Schwarz Bayesian Criterion   -144.2245 

 DW-statistic                  1.9171 

******************************************************************************* 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

متككار  تككاثرا معنويككا علد النمو   GFCF ، HC ، FDI ، INF ، BM ي  ر اجلككلول أع ه أ  التغرات ا
أع تاثر معنوع. وتشككر مرو ة قصككرة األجل أ    GOV، IMP ، IQI املتغرات اوقتصككادع ا ح  خ ي  ر

 %0.13و %0.25 تؤدع إىل زيادة النمو اوقتصككككككككادع ا اجلزائر مبقلار%  1  بنسكككككككك ة HC و    GFCFزيادة

أصكككككككك ر  BMوالنمو اوقتصككككككككادع. أما متغر  FDI ،INF ع قة ع سككككككككية ب . ا ح  أ  هناك علد التوايل
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علد النمو اوقتصككككككككككككككادع ا امللى القصكككككككككككككر علد ع س منوذج امللى  (0.14) ي  ر تاثرا معنويا وإجيابيا
  الطويل.

ب  ر  باجلزائر أصككغر املادية الرأمسالية واوسككت مارات ال شككرع املال برأ  يتعلق فيما املرو ة فإ  ذلك، وم 
 قيمة ا فاض بسككككككك ب فقط ليس اجلزائرع ل قتصكككككككاد ال طلء النمو تفسكككككككر مي ن لللك،. من كوريا اجلنوبية
ا ول ن اجلنوبية، كوريا  باقتصكككاد مقار ة ال شكككرع املال ورأ  الرأمسالية اوسكككت مارات  قيم ا فاض بسككك ب أيضكككً

 النمو يسككككككككككككككاهم ا تراج  ال شكككككككككككككرع املال ورأ  الرأمسالية ل سكككككككككككككت مارات الضكككككككككككككئيل التاثر يعي مما املرو ة،
 .اوقتصادع

أ  معامل إبطاء حل تصككككككككحير  القصككككككككر امللى علد ECM من  احية أ رى، أظ رت  تائج تقلير منوذج
امل حظ أ ه . اجلزائرع ل قتصكاد ( بالنسك ة%1  عنل مسكتوى دولة أقل من ومعنوع ي  ر سكليب ECT ايطا

t) ا كل فرتة زمنية  سكككككككك ة ا ت ل التواز  من الفرتة  −  الت يف ، مبعىن   ر سككككككككرعة(0.53-) تقلر ب (1
 .ا الية الفرتة ا %53 بنسككك ة تصكككحيح ا سكككيتم اللينامي ل النموذج ا الطويل امللى ا التواز  وسكككتعادة

( عن إم ا ية وجود تاثر سككككككككك يب %1ا ح  ت  ر معنوية معامل حل ايطا  عنل مسكككككككككتوى دولة أقل من 
( من املتغرات التفسككككككككككرية ا النموذج إىل النمو اوقتصككككككككككادع  املتغر التاب ( علد امللى Granger مبف و  
 الطويل.

 المقدر  𝐀𝐑𝐃𝐋نتائج اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج ه. 

 ،ل ل  تاكل من  لو ال يا ات املسككتولمة ا هله اللراسككة من وجود أع تغرات هي لية في ا عرب الزمن
 و بككل من اسكككككككككككككتوككلا  أحككل او ت ككارات املنككاسككككككككككككك ككة لككللككك م ككل: ا ت ككار اجملموع الرتاكمل لل واقل املتككابعككة

(Cumulative Sum of Recursive Residual, CUSUM)  وا ت ككار اجملموع الرتاكمل ملربعككات ال واقل
. ويعل هلا  او ت ارا  (Cumulative Sum of Square Recursive Residual, CUSUMSQ) املتابعة

من أهم او ت ارات ا هلا اجملال أل ه يوضكككككر أمرين م م  وُها ت يا  وجود أع تغير هي لل ا ال يا ات، 
لى اسكككتقرار وا سكككجا  املعلمات طويلة األمل م  املعلمات قصكككرة األمل. وأظ رت ال  ر من اللراسكككات وم

 .ARDLأ  م ل هله او ت ارات دائما جنلها مصاح ة ملن جية 
إذا وق  الشكككككككك ل ال ياِن  ARDL لنموذج UECM يتحقق اوسككككككككتقرار ا ي لل للمعام ت املقلرة بصككككككككيغة

، ومن مث ت و  هله %5 دا ل ا لود ا رجة عنل مسككككككككككتوى معنوية CUSUMSQو CUSUMإلحصككككككككككائية 
املعام ت عر مسكككككككككككتقرة إذا ا تقل الشككككككككككك ل ال ياِن إلحصكككككككككككاء او ت ارين امللكورين  ارج ا لود عنل هلا 
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اليت اقرتح ا  CUSUMSQو CUSUMاملسكككككتوى. وعلد ضكككككوء مع م هله اللراسكككككات قمنا بتط يق ا ت ارات 
 .)Evans )1975و Brown، Dublin كل من

  لنموذج كوريا الجنوبية𝐂𝐔𝐒𝐔𝐌  المجموع التراكمي للبواقي المتابعة .7.3 الشكل

 
 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

لنموذج كوريا  𝐂𝐔𝐒𝐔𝐌𝐒𝐐 لمربعات البواقي المتابعةالمجموع التراكمي  .8.3 الشكل
 الجنوبية

 
 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

ايا  ب وريا اجلنوبية  ARDL املعام ت املقلرة لنموذج أ   .8.3والشكككككك ل   .7.3يتضككككككر من الشكككككك ل 
وا ت ار اجملموع  (CUSUM) املتابعةا ت ار اجملموع الرتاكمل لل واقل  أل  اللراسة، فرتة مستقر هي ليا   ل
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هلا ما يؤكل وجود اسكككتقرار  .5%ا رجة ا لود ضكككمن تق  (CUSUMSQ) الرتاكمل ملربعات ال واقل املتابعة
  .ب  متغرات اللراسة وا سجا  ا النموذج ب   تائج تصحير ايطا ا امللى القصر والطويل

 ال شف م  اللراسة فرتة ملى علد ملعام ت املقلرة ثابتة، فإ  اايا  باجلزائر ARDL لنموذجبالنس ة 
 (..10.3والش ل  .9.3الش ل  ا CUSUMSQو  CUSUM ا ت ارات  تائج عن

 لنموذج الجزائر 𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴المجموع التراكمي للبواقي المتابعة  .9.3 الشكل

 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

لنموذج  𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴𝑺𝑸 لمربعات البواقي المتابعةالمجموع التراكمي  .10.3 الشكل
 الجزائر

 
 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج
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 نتائج االختبارات التشخيصيةو. 

و لوُها من للتاكل من جودة النموذج  اياصككككككككككككك  ب وريا اجلنوبية واجلزائر املسكككككككككككككتولم  ا التحليل 
 Lagrange وفقا و ت ار Diagnostic Tests املشككككككككاكل القياسككككككككية، م إجراء او ت ارات التشككككككككويصككككككككية

Multiplier Statistic  14.3واجللول   .13.3اليت توضح ا  تائج اجللول.   

 االختبارات التشخيصية لكوريا الجنوبية .13.3 الجدول
Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version       *          F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                         *                             * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(1)  =   0.0429[.205]*F(1,28)      =   0.0109[.323]* 

*                     *                         *                             * 

* B:Functional Form   *CHSQ(1)  =  10.0803[.703]*F(1,28)      =   7.8577[.720]* 

*                     *                         *                             * 

* C:Normality         *CHSQ(2)  =   .81731[.665]*       Not applicable        * 

*                     *                         *                             * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1)  =   .33773[.561]*F(1,44)      =   .32544[.571]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

ب   Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test يشكككككككككككر ا ت ار اورت اط التسكككككككككككلسكككككككككككلل (1 
املقابلة  ا   x2  وقيمة 0.3 عنل مسككككككككتوى دولة 0.01 بلغإ Fاأل طاء العشككككككككوائية، إىل أ  قيمة إحصككككككككائية 

(، مما جيعلنا  ق ل فرضكككككية العل  القائلة با ه و توجل مشككككك لة ارت اط 0.2 دولةعنل مسكككككتوى  0.04 تسكككككاوع
 ذايت تسلسلل ل واقل معادلة اوحنلار.

ايا  بالتعرف علد ملى م ئمة حتليل أو تصكككككككككككككميم النموذج من حيض  Ramsey Reset ا ت ار (2 
ي   أ  النموذج و يعاِن من مش لة عل  م ئمة الش ل اللايل، وبللك  . وع الش ل اللايل  لا النموذج

( من أجل فرضكية العل  0.7 عنل مسكتوى دولة F  7.85 فإ  هلا النموذج صكحير، وذلك بلولة إحصكائية
 ."و تعاِن اللالة من مش لة عل  التحليل"

كصكككككو  التحقق من التوزي  الط يعل ل واقل معادلة اوحنلار  Jarque-Bera ل Normality ا ت ار (3 
 بواقل معادلة اوحنلار موزعة توزيعا ط يعيا حيض بلغإ قيمة   ر أ ه و مي ن رفض فرضية العل  القائلة إ ي

x2  وه لا جنل أ  النموذج و يعاِن من مشككككككككككككك لة التوزع عر 0.66 يقابل ا مسكككككككككككككتوى دولة 0.81 حلود ،
 اقل معادلة اوحنلار.الط يعل ل و 
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 ا ت ار فرضككككككككككية عل  ت اين حل ايطا، باسككككككككككتولا  ا ت ار ث ات الت اين املشككككككككككروط باوحنلار اللايت (4 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Test (ARCH) توضر إم ا ية ق ول فرضية ،
 العل  القائلة ب  ات ت اين حل ايطا العشوائل ا النموذج املقلر.

 االختبارات التشخيصية للجزائر .14.3 الجدول
Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version       *          F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                         *                             * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(1)  =   .44186[.506]*F(1,29)      =   .28127[.600]* 

*                     *                         *                             * 

* B:Functional Form   *CHSQ(1)  =  17.2910[.204]*F(1,29)      =  17.4662[.315]* 

*                     *                         *                             * 

* C:Normality         *CHSQ(2)  =   8.2757[.616]*       Not applicable        * 

*                     *                         *                             * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1)  =  16.6675[.502]*F(1,44)      =  25.0020[.515]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 

 .Microfit 5.5 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

ب   Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test يشكككككككككر ا ت ار اورت اط التسكككككككككلسكككككككككلل (1 
املقابلة  ا   x2  وقيمة 0.6 عنل مسكككككككككككتوى دولة 0.2 بلغإ F األ طاء العشكككككككككككوائية، إىل أ  قيمة إحصكككككككككككائية

(، مما جيعلنا  ق ل فرضككية العل  القائلة با ه و توجل مشكك لة ارت اط ذايت 0.5 دولةعنل مسككتوى  0.4 تسككاوع
 تسلسلل ل واقل معادلة اوحنلار.

 لا النموذج ي   أ  النموذج و يعاِن من مشكككك لة عل  م ئمة الشكككك ل  Ramsey Reset ا ت ار (2 
 أقل من عنل مسككككككتوى دولة F  17.46 وبللك فإ  هلا النموذج صككككككحير، وذلك بلولة إحصككككككائية .اللايل

 .( من أجل فرضية العل  "و تعاِن اللالة من مش لة عل  التحليل"0.3

بواقل    ر أ كه و مي ن رفض فرضكككككككككككككيكة العكل  القكائلكة إ ي Jarque-Bera ل Normality ا ت كار (3 
، وه لا 0.6 دولةيقابل ا مسككككككتوى  8.27 حلود  x2 معادلة اوحنلار موزعة توزيعا ط يعيا حيض بلغإ قيمة

 جنل أ  النموذج و يعاِن من مش لة التوزع عر الط يعل ل واقل معادلة اوحنلار.

 ا ت ار فرضككككككككككية عل  ت اين حل ايطا، باسككككككككككتولا  ا ت ار ث ات الت اين املشككككككككككروط باوحنلار اللايت (4 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Test (ARCH)فرضية  ، توضر إم ا ية ق ول
 العل  القائلة ب  ات ت اين حل ايطا العشوائل ا النموذج املقلر.
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 اختبارات السببيةز.  

علد وجود ع قة سكككككككككك  ية علد األقل ا  ARDL يؤكل وجود ت امل مشككككككككككرتك ب  املتغرات وفقا ملن جية
 قة السككككككككك  ية ب  املتغرات ا اه واحل ل ن ا و ت  ر ا اه السككككككككك  ية  له الع قة. وبالتايل، لتحليل ا اه ع

و ت ار دينامي ية امللى القصككر والطويل  Engle and Granger (1987) حمل اللراسككة  قو  بإت اع طريقة
 Engle and (1987) معا  ع قة السككككككككككككك  ية علد امللى القصكككككككككككككر والطويل معا( ب  املتغرات. وفقا ل

Granger  يتم اسكككككتولا  منوذج متجه تصكككككحير ايطا(Vector Error Correction Model, VECM) 

و ت ار السككككك  ية ب  النمو اوقتصكككككادع،  سككككك ة الواردات إىل الناتج احمللل اومجايل، اوسكككككت مار احمللل، رأ  
اجلودة املؤسككككككسككككككاتية، اوسككككككت مار األجنيب امل اشككككككر، التضككككككوم، التنمية املالية واإل فاء املال ال شككككككرع، مؤشككككككر 

 :(Narayan et al., 2009; Odhiambo, 2009) ا  ومل كاآليت
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…… (20.3) 

 هل ال واقل املتسلسلة وعر املرتابطة.  ε′𝑡𝑠 تقليرها،علمات الواجب املهل   β′s  حيض:

ا األجل  القصر والطويل من   ل تط يق  Granger بإكتشاف مصادر س  ية VECM يسمر منوذج
 ا ت ارين ُها:

ا األجل القصر من   ل ا ت ار معنوية جمموع معام ت  Granger يتم التحقق من وجود س  ية -
F  أو  Wald  )   x2 األوىل للمتغرات املسككتقلة امل طاة بإسككتولا  ا ت اراحنلار الفروء  − Stat  (  إل ت ار

علد  Granger  و ميار  تاثرا سكككككك  يا مبصككككككطلر  Xفرضككككككية العل  القائلة با  املتغر املسككككككتقل حمل اللراسككككككة 
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Fأو    x2   (. فإذا كا إ قيمة إحصكككككككاء او ت ار Y املتغر التاب  − Stat)  احملسكككككككوبة أكرب من قيمته ا رجة
  اجللولية( يتم رفض فرضية العل  وق ول الفرضية ال ليلة والع س صحير.

بناءا علد  ECTt−1 يتم التحقق من السككككككككككككك  ية علد امللى الطويل با ت ار معنوية معامل حل ايطا -
املعامل أكرب من قيمته اجللولية . فإذا كا إ القيمة احملسككككوبة إلحصككككاء هلا او ت ار ايا  هبلا t إحصككككائية

علد املتغر التاب  ا األجل الطويل،  Granger هلا يعي أ  املتغرات املسكككتقلة متار  تاثرا سككك  يا مبصكككطلر
 سل ية ومعنوية إحصائيا.  ECTt−1 علد أ  ت و  إشارة معامل

  تائج ا ت ارات الس  ية ل ل من النموذج  السابق . اجللول  أد اهيعرض 
 لكوريا الجنوبية Grangerنتائج اختبارات  .15.3 الجدول

 F   (P-Value) إحصائية املتغرات

∆𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 ∆𝐺𝐹𝐶𝐹 ∆𝐻𝐶 ∆𝐺𝑂𝑉 ∆𝐼𝑄𝐼 ∆𝐹𝐷𝐼 ∆𝐼𝑁𝐹 ∆𝐵𝑀 ∆𝐼𝑀𝑃 

∆𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯 - 
 

7.94 
(0.007) 

*** 

0.059 
(0.80) 

1.88 
(0.17) 

1.74 
(0.19) 

3.76 
(0.05) 

* 

8.51 
(0.005) 

*** 

0.028 
(0.86) 

0.09 
(0.76) 

∆𝑮𝑭𝑪𝑭 3.11 
(0.08) 

* 

- 0.77 
(0.38) 

0.149 
(0.70) 

0.03 
(0.86) 

0.271 
(0.60) 

0.02 
(0.88) 

0.119 
(0.73) 

0.04 
(0.84) 

∆𝑯𝑪 10.10 
(0.002) 

*** 

0.71 
(0.40) 

- 4.62 
(0.03) 

** 

0.214 
(0.62) 

0.773 
(0.38) 

8.113 
(0.06) 

* 

6.93 
(0.011) 

** 

0.682 
(0.41) 

∆𝑮𝑶𝑽 0.006 
(0.93) 

3.13 
(0.08) 

* 

1.18 
(0.28) 
 

- 1.63 
(0.20) 

2.98 
(0.09) 

* 

4.13 
(0.04) 

** 

1.308 
(0.25) 

0.027 
(0.86) 

∆𝑰𝑸𝑰 0.611 
(0.43) 

0.011 
(0.91) 

0.0005 
(0.98) 

0.91 
(0.34) 

- 0.93 
(0.33) 

0.65 
(0.42) 

0.009 
(0.92) 

0.281 
(0.59) 

∆𝑭𝑫𝑰 1.409 
(0.24) 

0.101 
(0.75) 

5.97 
(0.01) 

** 

0.06 
(0.80) 

0.166 
(0.68) 

- 1.49 
(0.22) 

27.71 
(0.000) 

*** 

0.774 
(0.38) 

∆𝑰𝑵𝑭 1.660 
(0.20) 

2.08 
(0.15) 

0.315 
(0.57) 

1.07 
(0.30) 

0.78 
(0.38) 

0.874 
(0.35) 

- 0.98 
(0.32) 

0.814 
(0.37) 

∆𝑩𝑴 9.995 
(0.002) 

*** 

0.448 
(0.50) 

0.062 
(0.80) 

1.48 
(0.22) 

0.075 
(0.78) 

0.148 
(0.70) 

1.99 
(0.16) 

- 3.64 
(0.06) 

* 
∆𝑰𝑴𝑷 9.707 

(0.003) 
*** 

1.73 
(0.19) 

0.027 
(0.86) 

2.78 
(0.10) 

* 

1.59 
(0.21) 

0.137 
(0.71) 

1.259 
(0.26) 

0.061 
(0.80) 

- 

، %5، %10وق ول الفرضكككية ال ليلة بوجود ع قة سككك  ية عنل مسكككتوى املعنوية   إىل رفض فرضكككية العل  ***تشكككر *،**، -
 علد الرتتيب.  1%

 .Eviews.10 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج
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 تشر  تائج ا ت ارات الس  ية ايا  بنموذج كوريا اجلنوبية إىل:

 GROWTH إىل النمو اوقتصككككككككككادع  HC، BM ، IMP او اه تسككككككككككر من أ( وجود ع قة سكككككككككك  ية أحادية 

                        GFCF  املتغر التكككككاب (،  ب( وجود ع قكككككة سككككككككككككك  يكككككة ت كككككادليكككككة  ثنكككككائيكككككة( ب  تراكم رأ  املكككككال ال كككككابكككككإ

                            GOV  ج( وجود ع قككككككة سككككككككككككك  يككككككة أحككككككاديككككككة او ككككككاه تسكككككككككككككر من ،GROWTH والنمو اوقتصكككككككككككككككككككادع

              FDI   املتغر التاب (،  د( وجود ع قة سككككككككككككك  ية أحادية او اه تسكككككككككككككر من GFCF إىل اوسكككككككككككككت مار احمللل
                   HC   املتغر التككاب (،  ه( وجود ع قككة سككككككككككككك  يككة أحككاديككة او ككاه تسكككككككككككككر من HCإىل رأ  املككال ال شكككككككككككككرع 
                     املتغر التكككككككاب (،  و( وجود ع قكككككككة سككككككككككككك  يكككككككة أحكككككككاديكككككككة او كككككككاه تتجكككككككه  GOV إىل اإل فكككككككاء ا  ومل

                   املتغر التكككككاب (،  ع( وجود ع قكككككة  FDI إىل اوسكككككككككككككت مكككككار األجنيب امل كككككاشكككككككككككككر GOV ، GROWTHمن
                          املككتككغككر الككتكككككككابكك (.   INF إىل الككتضكككككككككككككككوككم HC، GOV ، GROWTHسككككككككككككككك كك ككيكككككككة أحكككككككاديكككككككة تككتككجكككككككه مككن 

                  املتغر التكككاب (.   BM إىل التنميكككة املكككاليكككة HC، FDI  ( وجود ع قكككة سككككككككككككك  يكككة أحكككاديكككة او كككاه تتجكككه من 
                                               املكككككككتكككككككغكككككككر الكككككككتكككككككابككككككك (.   IMP إىل الكككككككواردات BM   ( وجكككككككود عككككككك قكككككككة سكككككككككككككككككككك ككككككك كككككككيكككككككة تكككككككتكككككككجكككككككه مكككككككن

  .IQIا ح  خ ي  ر أع ع قة س  ية ب  املتغرات عنلما كا  املتغر التاب  هو مؤشر اجلودة املؤسساتية  

                     تقود كككككا  تكككككائج ا ت كككككارات السككككككككككككك  يكككككة إىل أ  الزيكككككادة السكككككككككككككريعكككككة ا معكككككلل النمو ا كوريكككككا اجلنوبيكككككة 
              اوسككككككككككت مار ا رأ  املال املادع وال شككككككككككرع(كا  اسككككككككككتجابة للتغرات ا اصككككككككككلة ا حجم اوسككككككككككت مارات  

                                   بكككككككاإلضككككككككككككككككككككافكككككككة إىل التجكككككككارة  الواردات( والتطوير املكككككككايل، وهكككككككلا مكككككككا يتفق م  دراسككككككككككككككككككككات عكككككككليكككككككلة
                           . هكككككككله الكنكتكيكجكككككككة تكتكوافكق (Herrerias and Orts (2013) أ ك كر عكلكد سكككككككككككككك كيكككككككل املك كككككككال دراسككككككككككككككككككككة

"، وأ  الس  ية تتجه من الواردات إىل النمو Import led-Growth م  فرضية "النمو اللع تقوده الواردات
 اجلنوبية. اوقتصادع ا كوريا
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 للجزائر  Grangerنتائج اختبارات  .16.3 الجدول

 F   (P-Value) إحصائية املتغرات

∆𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 ∆𝐺𝐹𝐶𝐹 ∆𝐻𝐶 ∆𝐺𝑂𝑉 ∆𝐼𝑄𝐼 ∆𝐹𝐷𝐼 ∆𝐼𝑁𝐹 ∆𝐵𝑀 ∆𝐼𝑀𝑃 

∆𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯 - 
 

0.61 
(0.43) 

0.116 
(0.73) 

0.057 
(0.81) 

0.773 
(0.38) 

0.002 
(0.96) 

0.962 
(0.33) 

0.011 
(0.91) 

1.096 
(0.3) 

∆𝑮𝑭𝑪𝑭 0.74 
(0.03) 

** 

- 11.496 
(0.001) 

*** 

1.205 
(0.27) 

0.240 
(0.62) 

1.057 

(0.30) 
0.008 
(0.92) 

0.024 
(0.87) 

0.167 
(0.68) 

∆𝑯𝑪 0.03 
(0.047) 

** 

0.593 
(0.44) 

- 0.364 
(0.54) 

3.362 
(0.07) 

* 

3.697 
(0.06) 

* 

1.158 
(0.28) 

0.646 
(0.42) 

0.025 
(0.87) 

∆𝑮𝑶𝑽 0.0004 
(0.98) 

3.285 
(0.07) 

* 

30.826 
(0.000) 

*** 

- 1.288 
(0.26) 

7.043 
(0.01) 

*** 

0.336 
(0.56) 

6.213 
(0.01) 

*** 

1.948 
(0.16) 

∆𝑰𝑸𝑰 7.67 
(0.008) 

*** 

0.073 
(0.78) 

0.018 
(0.89) 

0.144 
(0.70) 

- 1.051 
(0.31) 

0.587 
(0.44) 

0.427 
(0.51) 

1.198 
(0.27) 

∆𝑭𝑫𝑰 0.41 
(0.05) 

** 

4.362 
(0.04)  

** 

11.654 
(0.001) 

*** 

0.295 
(0.58) 

0.123 
(0.72) 

- 0.589 
(0.44) 

2.291 
(0.13) 

5.408 
(0.02) 

** 

∆𝑰𝑵𝑭 5.06 
(0.02)  

** 

2.135 
(0.15) 

0.531 
(0.47) 

0.056 
(0.81) 

4.288 
(0.04)  

** 

3.588 
(0.06) 

* 

- 6.987 
(0.01) 

*** 

2.764 
(0.10)  

* 

∆𝑩𝑴 0.50 
(0.48) 

0.105 
(0.74) 

4.838 
(0.03) 

 ** 

1.593 
(0.21) 

9.291 
(0.003) 

*** 

1.081 
(0.30) 

1.222 
(0.27) 

- 0.311 
(0.57) 

∆𝑰𝑴𝑷  2.96 
(0.29)  
 

8.738 
(0.005) 

*** 

4.3396 
(0.04)  

** 

0.249 
(0.61) 

0.003 
(0.95) 

0.163 
(0.68) 

0.049 
(0.82) 

0.005 
(0.94) 

- 

، %5، %10وق ول الفرضكككية ال ليلة بوجود ع قة سككك  ية عنل مسكككتوى املعنوية   إىل رفض فرضكككية العل  ***تشكككر *،**، -
 علد الرتتيب.  1%

 .Eviews.10 املصلر: من إعلاد الطال ة باستولا  بر امج

 تشر  تائج ا ت ارات الس  ية ايا  بنموذج اجلزائر إىل:
 GROWTH إىل النمو اوقتصككادع IQI، GFCF،HC، FDI  أ( وجود ع قة سكك  ية أحادية او اه تسككر من

إىل اوسككككككككت مار   GOV ، FDI ، IMP  املتغر التاب (،  ب(  وجود ع قة سكككككككك  ية أحادية او اه تسككككككككر من
 ، GFCF، GOV ، BM   املتغر التاب (،  ج(  وجود ع قة سكككككككككك  ية أحادية او اه تسككككككككككر من GFCF احمللل
IMP إىل رأ  املككال ال شكككككككككككككرع HC ) ووجود ع قككة سككككككككككككك  يككة ثنككائيككة او ككاه ب    املتغر التككابFDI وHC ،         

 املتغر  IQI مؤشككككككر اجلودة املؤسككككككسككككككاتية إىلINF    ، HC، BMأحادية او اه تسككككككر  د( وجود ع قة سكككككك  ية
 FDI األجنيب امل اشكككككرإىل اوسكككككت مار  GOV ، INFأحادية او اه تتجه من التاب (،  ه( وجود ع قة سككككك  ية

،  و( وجود ع قة سكككككككككك  ية أحادية او اه FDIو HC  ب   املتغر التاب ( ووجود ع قة سكككككككككك  ية ثنائية او اه
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 FDI، INF  ع( وجود ع قة سككككك  ية تتجه من ، املتغر التاب (  BM إىل التنمية املالية GOV، INF تتجه من

ا ح  خ ي  ر أع ع قة سككككك  ية ب  املتغرات عنلما كا  املتغر التاب   التاب (. املتغر   IMP إىل الواردات
  .GOV واإل فاء ا  ومل INF هو التضوم

تقود ا  تائج ا ت ارات السكككك  ية إىل أ  الزيادة ا معلل النمو ا اجلزائر كا  اسككككتجابة للتغرات ا اصككككلة 
 املادع وال شرع( والتحسن ا مؤشر اجلودة املؤسساتية. ا حجم اوست مارات  اوست مار ا رأ  املال

 المناقشة. 4.2.3.3

 اوسككككككككككككتقرار عل  بلرجة اجلزائر ا ال شككككككككككككرع املال ورأ  الرأمسالية ل سككككككككككككت مارات األدِن القيم ترت ط قل
 الناتج من يقلل النامية ال للا  ا السككياسككل اوسككتقرار عل  أ .Muñoz et al (1998)   اقرتح .السككياسككل
 او فاض إىل مييل املادع املال ورأ  ال شكككرع املال رأ  ت وين ا اوسكككت مار وأل  موارده، ا فاض بسككك ب
 مما التقلب يولل السككياسككل اوسككتقرار عل  أ   Ari and Francisco (2011) يرى وبامل ل،. أسككرع بشكك ل
 فيه مرعوب عر موقًعا اللولة سككككتصكككك ر ا الة، هله ا .مت ررة تغيرات تشكككك ل ا  ومية السككككياسككككات جيعل

 .العلمل التحصيل من عاليةال ستوياتامل ذوع املواطنو  جراوسي  واملادع، ال شرع املال رأ  ا ل ست مار
 م  العلمل، التحصكككككككككيل حيض من ك را  تقلما شككككككككك لت النامية ال للا  أ  Hanushek (2013) اقرتح
 تزال و املعرفية امل ارات حيض من ذلك، وم  ؛املتقلمة م  ال للا  بالتعليم اولتحاء ا الفجوة ا فاض
 األمري ية املتحلة الوويات ا التعليم من واحلة سكككنة أ  حقيقة إىل ذلك ويرج . جلا عالية بين ما الفجوة

 .األ رى النامية اللول أو اجلزائر من أك ر املعرفية امل ارات من املزيل تنتج اجلنوبية كوريا  ا أو
 اياصكككككككككة اجلليلة اللولية ال يا ات قاعلة ا ،.Altinok et al (2014) علي ا حصكككككككككل اليت أما النتائج 

 املتقلمة واللول الغربية وأوروبا الشمالية أمري ا بللا  ا العلمل التحصيل جودة أ  ت  ر التعليمية، باجلودة
 . ال ربى لل لا  اوفريقية الصحراء وجنوب ال تينية وأمري ا العربية اللول من ب  ر أعلد  سيا ا

 بككا فككاض مرت طككة املككادع املككال برأ  يتعلق فيمككا لإل تككاجيككة املنوفضككككككككككككككة اجلزائريككة املرو ككة ت و  قككل أ راً،
 املؤلف  بعض اقرتح. واملادع ال شرع املال رأ  ب  الت املية الع قات بس ب ال شرع املال رأ  مستويات

 رأ  مسكككككككككتوى ارتفاع أ Pablo and Gómez (2013)  و  Benhabib and Spiegel (1994) أم ال
 أ  مي ن جليلة ت نولوجيا اعتماد م و  اوبت ار، أ شككطة ا ايا  احمللل اوسككت مار من يزيل ال شككرع املال

 تعوء قل ال شكككككككرع للرأمسال املنوفضكككككككة املسكككككككتويات فإ  وبالتايل،. الطويل امللى علد منو معلل من تسكككككككرع
  .رأمساليةال ست ماراتا فاض او ا يتس ب مما جليلة، ت نولوجيات اعتماد
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ا   هبي ل اوقتصكككككككادباإلضكككككككافة إىل ذلك، قل ت و  املرو ة املنوفضكككككككة فيما يتعلق برأ  املال مرت طة أيضكككككككً
من إمجايل الصككككككككككادرات(، وا فاض  %97 باعتماده ال  ر علد صككككككككككادرات النفط  أك ر من اجلزائرع املتميز

 اضككككككلإ  ، CIA World Factbook (2015)ذكر التنوي  والسككككككيطرة ال املة علد القطاع ا  ومل. وكما
اوست مار اجلزائر لتطوير صناعات عر هيلروكربو ية والرتكيز علد النمو امللفوع من ق ل اللولة. وبامل ل، فإ  

 املتواضككككككك  ا قطاع التصكككككككني  يسككككككك ب ال طالة ب  األشكككككككوا  اللين يتمتعو  مبسكككككككتوى تعليمل عاٍل  حوايل

(، وبالتايل  ل اجلزائر صكككككككككككككعوبة ا حتسككككككككككككك  إ تاجيت ا من العمالة وتعجيل معلل النمو علد امللى 20%
لقطاعات اوقتصككككككادية األ رى لللك، قل ي و  من املرعوب فيه تشككككككجي  اوسككككككت مار األجنيب ا ا .الطويل

، قل و تسككككككككككمر بعض العق ات  Guerid (2013)ل لتنوي  اوقتصككككككككككاد وزيادة التصككككككككككني . وم  ذلك، وفقا
واألك ر أُهية هو الصكككككككككككككعوبات ا الوصكككككككككككككول إىل التمويل، وال روقراطية املفرطة،  ،باوسكككككككككككككت مارات ايارجية

والفسكككاد، وعل  اوسكككتقرار التشكككريعل والقا وِن واملوارد ال شكككرية عر املؤهلة بلرجة كافية. ولللك، فإ  العمل 
 .دععلد إزالة أوجه القصور هله أمر بال  األُهية لتحفيز اوست مار الضرورع للنمو اوقتصا

وفيما يتعلق برأ  املال ال شرع،  لر اإلشارة إىل أ ه علد الرعم من حتسن تلريب املوارد ال شرية بلرجة 
ما تشر  عال اً ك رة ا السنوات األ رة، إو أ ه خ يت يف بعل م  احتياجات السوء ا الية. ا الواق ، 

يا، وهو عائق حقيقل أما  د ول املست مرين اللين الشركات الوطنية إىل  قم املوظف  الفني  واإلدارة العل
وهلا مي ل ت لفة إضافية ك رة جيب أ   ،لموظف  األجا ب للتغلب علد هلا العجزلاللجوء  إىلجيربو  

جور املنوفضة ، األ .Atif et al (2013)هو ملكور اف ما تؤ ل ا اوعت ار ا قراراهتم اوست مارية. 
تتطلب القطاعات الصناعية العمالة ذات امل ارات العالية  س يا لتس يل ، إذ ليسإ كافية جللب اوست مار

 .ت ي الت نولوجيا وابت ارها

 سياسات النمو االقتصادي: كوريا الجنوبية مقابل الجزائر .4.3

اوقتصكككادية لتحقيق التنمية  سكككياسكككات املاضكككية ايمسكككة عقودال  ل وكوريا اجلنوبية  اجلزائرمن  ت نإ ك 
   تائج ا ا تلفإ ا ت فاً جوهرياً،  تيجة ا ت ف تفاصككككيل هله أتشككككاهبإ ظاهرياً ا ك ر من األوجه إو 

السككياسككات وطريقة تط يق ا. ويعترب هي ل ا وافز أحل أهم جوا ب او ت ف، حيض أعتمل هي ل ا وافز 
والواق  أ  كوريا  ا رة. ة مرتابطة من السككككياسككككات بلوً من اعتماده علد األسككككعارا كوريا اجلنوبية علد حزم

إو أ  أدائ ا الرائ  ما هو إو  تيجة  ،بر امج سكككككري  للتنمية اجلنوبية خ ت ن ا وضككككك  مي ن ا من الشكككككروع ا
ات بالنفاذ إىل فقل مسحإ هله السككككياسككككات للشككككرك، حتمية  زمة السككككياسككككات املرتابطة اليت ات عت ا ا  ومة

العليل من املزايا األ رى وذلك بشككرط جناح تلك الشككركات تتمت  با ماية، هلا باإلضككافة إىل  األسككواء اليت
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ا التصككلير حمققة بللك زيادات مسككتمرة ا القلرة التنافسككية. علد الع س من ذلك أُهلإ سككياسككة التنمية 
  مف و  التنافسية وركزت علد أهلاف أ رى. اجلزائريةالصناعية 

 سياسات النمو االقتصادي في كوريا الجنوبية. 1.4.3

سككرتاتيجيات اليت اوعلد جمموعة من السككياسككات و  اعتملتقتصككادية ا كوريا اجلنوبية اوالتجربة التنموية 
لتنمية، قتصككككككادع" اللع صككككككاغ السككككككياسككككككات ووضكككككك   طط وبرامج اوضككككككعإ من ق ل "جملس التوطيط او

 Inward-looking) وأشككككرف علد تنفيلها، وقل مت لإ أبرز تلك السككككياسككككات ا سككككياسككككة التوجه لللا ل

policy)   الواردات، و صوصاً الصناعات اليت متتاز كوريا   لقتصاد، وسياسة إحاوإعادة هي لة   لمن
ل وض   طط ملسية  في ا مبيزة  س ية وتشجي  إقامة بعض الصناعات ال قيلة وال يماوية الضرورية، من  

 .قتصاديةاوللتنمية 

 1972-1962، استراتيجية النمو والتطور .1.1.4.3

اللع أطلق و سق ج ود الطفرة التنموية ال ورية، ومن  لالعنصر الرئيس Park Shang Hee يعل الرئيس
متطورة قا  بإعادة ترتيب الع قات اوجتماعية الزراعية وا ض علد التوسككككككككككككك  ا رأ  و بناء دولة قوية  أجل

املال التجارع مث حتويله فيما بعل إىل اسككت مارات صككناعية شكك لإ جممعات صككناعية كربى عرفإ بالتشككي ول 
)Chaebol(17 هتم بتطوير الريف، إذ كا  يرى أ ه و إي تف بارك بتطوير القطاع الصككككككككككناعل فقط بل . وخ

جل ذلك سككياسككة تشككجيعية هل مزيج من أمي ن أ  توجل صككناعة متقلمة دو  ريف حليض وقل وضكك  من 
سكككككككرتاتيجيات تقو  علد دمج اال ربى إىل ت ي  Chaebolوقل جلات . اللعم ا  ومل واملشكككككككاركة الشكككككككع ية

التمويلية الضككككرورية ا إطار اجملم  الصككككناعل العم ء  فسككككه، كما  العمليات اإل تاجية واأل شككككطة التسككككويقية
حرصككككككككإ علد حتقيق درجة عالية من الت امل الرأسككككككككل و صككككككككوصككككككككا من العمليات والصككككككككناعات عنل املن   

فقل  Chaebol سلوكأما أ شطة و  .والعمليات والصناعات عنل املصب مما جيعل ا مؤسسات متعلدة األذرع
مبا ا ذلك  (Oligopoly) قرب ما ت و  إىل   ا  احت ار القلةأوصككككككككككككف ا العليل من اوقتصككككككككككككادي  باتا 

  .(62‑60    . ،2000 ، ع ل الفضيل احت ار املعلومات وقنوات التمويل
 

17Chaebol عات معينة حبيض حتت ر تلك الصكككككناعة وتقو  ع ارة عن جمموعة من الشكككككركات اليت متل  ا وتليرها عائلة تسكككككيطر علد منتج مع  أو صكككككنا
يعتمل  Chaebolوكا   .مبسككككككاعلة ا  ومة علد توفر فر  العمل والقيا  ب عض الوظائف اوجتماعية وايلمية مقابل املسككككككاعلة ا  ومية اليت تتلقاها

برؤو  األموال عنل معلوت فائلة منوفضككككككة، إذ أ ه ا السكككككك عينيات  Chaebolاعتمادا تاما علد ال نوك ا توفر رؤو  األموال، حيض أ  ال نوك متل 
 %6 كا إ معلوت الفائلة علد القروض %12كا إ ال نوك متنر القروض عنل مسككككككتوى سككككككليب من املعلوت ا قيقية  عنلما كا  معلل التضككككككوم 

 .فقط( للشركات اليت علد استعلاد للتوافق م  اوسرتاتيجية الصناعية اليت متلي ا ا  ومة ال ورية
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اليت كا إ قائمة  "جل التصككككككليرأسككككككياسككككككة التصككككككني  من "علد  1972)-1962(   ل الفرتةز يكم الرت 
ورسكككخ ذلك علد ترقية ك  من الصكككناعات املوج ة حنو التصكككلير والصكككناعات املوج ة حنو إح ل الواردات. 

حيض م تاسكككككيس هيئة ترويج التجارة ال ورية هبلف توسكككككي  أسكككككواء املنتجات  ،1962 ا ايطة األوىل عا 
العملة واسكككت للإ   ا  تعلد أسكككعار الفائلة بن ا  سكككعر ال ورية بايارج كما قامإ ا  ومة بتوفيض قيمة 

الفائلة املوحل وكللك أعفإ املواد األولية اللا لة ا الصكككككككككككككناعات احمللية من الرسكككككككككككككو  اجلمركية ومسحإ 
وركزت ا  ومة من   ل  طط ا اوقتصككككككككككككككادية علد تعزيز القلرة  باسكككككككككككككتراد كميات ك رة من ا  وب.

وأسسإ بنك التصلير واوستراد واكتساب واستولا  الت نولوجيا. ألسواء اللولية التنافسية لصادراهتا ا ا
 ، وخ ت تف اللولة بللك بل أشكككككككككركإ رجالجل توفر التمويل ال ز  للصكككككككككناعات ال وريةأمن  1969 عا 

ة مواج ة الصكككككككعوبات اليت ت تنف ترويج األعمال واملصكككككككلرين ا مؤمترات دولية هبلف مسكككككككاعلهتم ا كيفي
 .(51 ،  .2006 ،ع ل ا س   وتسويق صادراهتم ا األسواء ايارجية

أتا    ل فرتة السككككتينات Growth and Development Strategy تطورالنمو و الأث تإ اسككككرتاتيجية 
اللولة الصكككككككككككناعية  م ا ةكوريا ا   إوضكككككككككككع، و حتول ملحوظ ا اوقتصكككككككككككاد حيض أدت إىل ، اجحة للغاية

معلل النمو متوسكككككككككككككط حقق . 1972 حبلول عا  Newly Industrializing Country (NIC) اجلليلة
وزاد  صكككككيب الفرد من الل ل  ،1962 ، أع ضكككككعف ذلك ق ل عا 1972)-1962(   ل 8.8%السكككككنوع

م   الصكككككناعل لل  د بشككككك ل ك ر. تغر ا ي ل 1972 دوورا ا عا  286 إىل 1961 دوورا ا عا  82 من
الصكككككككادرات أما  من الناتج احمللل اإلمجايل   ل الفرتة  فسككككككك ا. 20% إىل 12% زيادة حصكككككككة التصكككككككني  من

 زيادة  1970 مليو  دوور ا عا  1.133 إىل 1961 مليو  دوور أمري ل ا عا  41 ازدادت بسكككككككككككرعة من
. زادت املل رات احمللية والعمالة، %39 معلل منو سككككككككنوع ي ل ضككككككككعفا(، وهو ما مي ل متوسككككككككط  28قلرها 

 Harvie and) .وم نككإ اوقتصكككككككككككككككاد من اوسكككككككككككككتفككادة من وفورات ا جم ا اإل تككاج و قككل الت نولوجيككا

Pahlavani, 2006, p.3)   
 1979-1972االستهداف االستراتيجي،  .2.1.4.3

اسكككككككككككككرتاتيجيككة التنميككة تغرت من أوائككل  إو أ ، لفرتة السكككككككككككككتينككات بككالرعم من النتككائج امل رة لإلعجككاب
أووً،  .السكككككك عينيات، واليت  شككككككات عن علد من اآلثار اجلا  ية الضككككككارة النامجة عن النمو امللفوع بالتصككككككلير

ا ت ل التواز  القطاعل ب  قطاعل الصككككككككناعات ايفيفة وال قيلة. ثا يا، وسكككككككك  بر امج التصككككككككني  املوجه حنو 
 ضعفوأ را،  . ا أعمال التصلير وتلك املوجودة ا األعمال التجارية احملليةالتصلير الفجوة ب  العامل 

صككادرات الصككناعة ايفيفة ا أوائل السكك عينيات، مما يربز ا اجة إىل تطوير منتجات جليلة قابلة للتصككلير. 
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 وسككككككرتاتيجلا سككككككت لافاو، حتولإ كوريا من تعزيز الصككككككادرات العامة وا وافز إىل 1973 عوبالتايل، ا ما

The Heavy and Chemical Industries HCI   تطوير الصكككككككككككناعات ال قيلة ترقية ا ي ل الصكككككككككككناعل ب
الصككككككلب واآلوت ال قيلة والسككككككيارات واإلل رتو يات الصككككككناعية، وبناء السككككككفن، واملعاد  عر أع وال يميائية 

 إىل عا  1973 مليارات دوور منل عا  10 للك اسكككككككككككككت مرت ا  ومة حوايل، ل(ا ليلية وال رتوكيماويات

ا الصكككناعات ال قيلة وال يميائية م  تقلمي ا وافز املالية وال ن ية  ا جبا ب إعفاءات ضكككري ية عليلة  1979
 .(Harvie and Pahlavani, 2006, p.4)ومعو ات ح ومية وأرباح

  ل  %10.8 أدت سككككياسككككة تطوير الصككككناعات ال قيلة وال يميائية إىل منو الناتج احمللل اإلمجايل مبعلل 
 ،(1967-1978) الفرتة  ل  %11.2كما وصككككككككككككككل معلل النمو السكككككككككككككنوع إىل ،)1978-(1972 الفرتة

 إىل حنو 1972 عا  %21.3 الصككككككككككككناعات ال قيلة وال يميائية ا جممل الصككككككككككككادرات من ةوارتفعإ مسككككككككككككاُه

وم  مطل  ال ما ينات بلغإ مسككككاُهت ا ا السككككل  التصككككليرية  .(Cha, 2000, p. 96) 1978 عا  34.7%
ا ليل والصلب واملعاد  واملعلات حنو  صف صادرات كوريا اجلنوبية، كما ركزت كوريا علد دعم صناعات 

 .(220 .،  2006 السواعل،  وبناء السفن واملنتجات اإلل رتو ية
إىل علد من املشاكل    ل فرتة الس عينات سياسة تطوير الصناعات ال قيلة وال يميائيةأدت ا املقابل 

إجراء اوسككككككككت مارات دو  حتليل كاٍف اوقتصككككككككادية: التوسكككككككك  النقلع السككككككككري  وزيادة العجز ا امليزا ية، وم 
والرتكيز علد  .هناك العليل من اوسكككت مارات املتلا لة حيض كا  ،لسككك مت ا وتاثرها علد اوقتصكككاد ال لل

الصكككناعات اوسكككرتاتيجية أسكككفر عن عل  كفاءة اقتصكككادية هائلة والتنشكككئة اوجتماعية ملواطر اإلف  ، جن ا 
سكككاُهإ ا املواطر األ  قية ا قطاع ال نوك والشكككركات  اليت فائلةإىل جنب م  ا فاض سكككقف أسكككعار ال

 Harvie).ومسكككتويات عالية للغاية من الليو  والرتكيز علد حصكككة السكككوء بلًو من الرحبية وقيمة املسكككاُه 

and Pahlavani, 2006, p.4) 

 2000-1980سياسات التحرير واالستقرار االقتصادي،  .3.1.4.3

 واليت 1979أو ا الصككككككككككككككلمة النفطية ال ا ية عا   ،ظروف عر ط يعية ا ظلو م  بلاية عقل ال ما ينات 
 شكككككككككك ل، وثا ي ا اعتيال الرئيس بارك شككككككككككا ج ا  فس العا  دوور للربميل 39وصككككككككككل هبا سككككككككككعر الربميل إىل 

األسوأ منل عشرين عاما حيض ا  مش اوقتصاد مبعلل  1980عا   اؤهدأ، وكا  ااضطرابال ورع  اوقتصاد
بليو   5.3ووصككككول عجز امليزا  التجارع إىل  %38ال ي  باجلملة إىل أك ر من أسككككعار ا م  ارتفاع  5.2%

ترشكككيل ا ي ل توج إ ا  ومة إىل لألداء السكككابق  تيجة  .(52 ،  .2006 ،ع ل ا سككك   دوور أمري ل
 economic stabilization and علد سياسة اوستقرار اوقتصادع والتحرير زيكالصناعل من   ل الرت 
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liberalization   (1989-1980) ،افتتاح األسواء، تعزيز  اليت شلدت علد: حترير التجارة، التحرير املايل
 األجنيب،املؤسككككككككسككككككككات الصككككككككغرة واملتوسككككككككطة، تشككككككككري  م افحة اوحت ار، زيادة او فتاح علد اوسككككككككت مار 

اياصككة بالصككناعات احمللدة اليت سككيتم حفيضكك ا، والتغير ا ي لل حنو تطوير الصككناعات القائمة  التفضككي ت
أجربت ا  ومة الشككككككككركات اليت تعاِن من الطاقة الفائضككككككككة وبالتحليل كما .  علد الت نولوجيا بشكككككككك ل أكرب

وبللك توحلت مصككككا   توليل الطاقة  ،السككككيارات أ  تتحل فيما بين ا ةصككككناعة معلات توليل الطاقة وصككككناع
وطلب من مصا   السيارات أ  تتوصم ا إ تاج  1980 أوتالشركة ال ورية للصناعات ال قيلة ا  سماب

وا وقإ وحق من هلا العا  أمرت الشركات اليت تنتج  . وع مع  من السيارات لتحقيق وفورات اقتصادية
 .ل رتو ية أ  تتوصم ا إ تاج حملد أو او لماج فيما بين ال رتو ية ال قيلة وامل ادوت اإلزل اإلحمركات اللي
  احلت  فس التلابر التن يمية السابقة ا قطاعل السفن وال ناء عرب ال حار. (1984-1987) الفرتةو  ل 

 حقق اوقتصكككككككادع أهلاف ا املرجوة، حيضحبلول منتصكككككككف ال ما ينات، حققإ تلابر حتقيق اوسكككككككتقرار 
كما ا فض التضكككككككككوم ا قطاعل   ،سكككككككككنويا %10.5)1988-1982( فرتةمنو الناتج احمللل اإلمجايل لل معلل

 1986 وبلأ الفائض التجارع منل عا  1982 سككككككنويا بعل عا  %5قل من أأسككككككعار اجلملة واملسككككككت لك إىل 

 2.8   ل هلا العقل ولل اوقتصكككككككككككاد ال ورع حوايل .1988 بليو  دوور عا  14.2 باورتفاع ووصكككككككككككل إىل

، وارتفعإ مسكككككككككككاُهة الصكككككككككككناعات ال قيلة ا هي ل %2.5 مليو  وظيفة جليلة، وا فض معلل ال طالة إىل
، كا  فائض 1990ا عا  . واسكككككككتعاد اوقتصكككككككاد قلرته التنافسكككككككية وإ تاجيته، %65الصكككككككناعة التحويلية إىل 

و اوزت املل رات احمللية اوست مار احمللل للمرة األوىل  ،امللفوعات ك رًا،  اوزت الصادرات الوارداتميزا  
كما حققإ إعادة .  %12معلل منو سنوع مرتف  قلره  إىل تسجيل اوقتصاد مما دف  ،سيةامنل ايطة ايم

 1980 ا عا  29.7% من GNP منو ا ي لة الصكككككككككناعية تقلما م  حصكككككككككة قطاع الصكككككككككناعات التحويلية ا

  .(Harvie and Pahlavani, 2006, p.5)1987 عا  حبلول 32.3%إىل

بعل ذلك  وا تشكككككرت اجلنوبية ا اللول اجملاورة ل وريا 18اليةامل، بلأت مؤشكككككرات األزمة 1997 حبلول عا 
العملككة رعم ال ميككات ال  رة من الكلوور اليت م ضكككككككككككككو ككا ا  تتكلهور  حيككض، اجلنوبيككة كوريكاعكلوى إىل  ال

األجن ية بالتولل عن ربط  احتياطاهتاأسكككككواء الصكككككرف احمللية، مما أدى إىل قيا  ال نوك املركزية بعل اسكككككتنزاف 
وقل بل  التلهور ا  .عملت ا باللوور وتعومي سككككعر الصككككرف اللع أدى إىل مزيل من التلهور ا هلا السككككعر

، %45.89 ما مقلاره 1997 جويليةمقار ة باسكككككككعار  1998 فيفرعسكككككككعر صكككككككرف  الوا  ال ورع( ا أوائل 
 

موال علد أرض الواق ، كا   له األزمة املفاجئة تاثرات ملمرة علد اقتصكككككككككككاد كوريا، ويرج  ذلك إىل التحول املفاج  والتضكككككككككككوم لتلفقات رؤو  األ 18
وقل أدت بعض املشكككككككاكل ا ي لية ال امنة ا  ،(Steven et al., 2001)ا ل  اللع أصكككككككاب املسكككككككت مرين اللولي علد امللى القصكككككككر بسككككككك ب حالة 
اياضككككعة لإلشككككراف ا  ومل وقطاع الشككككركات شككككليلة املليو ية أيضككككا إىل تراكم  قاط الضككككعف اليت م لت الطريق اوقتصككككاد مبا ا ذلك األ  مة املالية 

  لوث األزمة وتضويم صلمت ا علد اوقتصاد.
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ا أسكككوأ أزمة شككك لهتا كوريا منل تاية ا رب ال ورية، وم تسكككرير اآلوف  %6.7 وا  مش اوقتصكككاد بنسككك ة
وا فضكككإ القوة الشكككرائية  %8.2  بنسككك ة 1998 من وظائف م، كما ارتفعإ أسكككعار السكككل  اوسكككت  كية عا 

الناتج احمللل -ا فض معلل اوسككككككككت مار من   ل مؤشككككككككر اوسككككككككت مار احمللل و  ،%10 بنسكككككككك ة 1997 عا 
وا الوقإ اللع ا فض فيه معلل الفقر ا كوريا  .1998 عا  %20.9 ىلإ 1994 عا  %38اإلمجايل من 

من   %9  تيجة  له األزمة قل ارتفعإ منأ ه جنل  )1997-1990(   ل الفرتة %20 اجلنوبية بنسككككككككككككك ة
 %6.8 إىل 1996 عا  %2 ، وارتف  معلل ال طالة من1998 عا  %19.2 إىل 1997 إمجايل السككككككك ا  عا 

 %20.9 إىل 1994 عا  %38 من GDP، كما ا فض مسكككككتوى اوسكككككت مار احمللل اإلمجايل إىل 1998 عا 

ع حجم اللين ا ارتف من بوادر األزمة أيضكككككككككككككا .(Harvie and Pahlavani, 2006, pp. 5-6)1998 عا 
د ول كوريا ا من مة التعاو  اوقتصككككككككادع اللع كا   تيجة ايارجل   ل السككككككككنت  اليت سكككككككك قإ األزمة 

وفتر سككككوء األسكككك م وسككككياسككككة حترير العملة األجن ية والسككككماح حبرية ال نوك اوسككككت مارية  ،(OECD) والتنمية
 (..17.3 اجللول أ  ر  اياصة ا ا صول علد قروض أجن ية ك رة

 1998-1990 الجنوبية، كوريا  في الخارجية المديونية مؤشرات .17.3 الجدول

 1990 1995 1996 1997 1998 

 163.3 154.4 157.5 119.7 34.2 إمجايل اللين ايارجل  مليار دوور(

 39.6 68.4 100 78.7 10.8 الليو  قصرة األجل  مليار دوور(

 24.2 44.3 63.5 65.3 31.7 (% الليو  قصرة األجل   إمجايل اللين ايارجل 

 46.9 33.4 31.6 26 14.4 إمجايل اللين ايارجل الناتج احمللل اومجايل

 12.9 8.6 - - 10.7  لمة اللين   الصادرات

Source: IMF. (2000, p. 71). 

علنإ ا  ومة ال ورية عن اتفاء م  صكككنلوء ، أبعل أ  وصكككلإ األوضكككاع اوقتصكككادية إىل حافة اوتيار
مبوج ه ا  ومة علد قروض طارئة  ل األزمة ا السكككككوء املالية وسكككككوء العملة مقابل  إالنقل اللويل حتصكككككل

ة اجلليلة باحاذ علة إجراءات لفرض عملية يقامإ القيادة السكككياسكككحيض  تنفيل بر امج إصككك ح اقتصكككادع.
ال ربى مبقايضككككككككة الشككككككككركات  Chaebolإصكككككككك ح هي لل للشككككككككركات كما طالب الرئيس ال ورع جمموعات 

ية ال ربى لتنلمج تلك الشككككككككككككركات ا كيا ات كربى كل من ا ا اجملال اللع حتقق فيه قلرة تنافسككككككككككككية الفرع
و تشابك اوست مارات وا ل من فائض الطاقة اإل تاجية مبرور أك رة حبيض يؤدع ذلك إىل ا ل من تلا ل 

  الزمن.
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وا  %20  السكككككوء إىلوأسكككككس بنك كوريا سكككككياسكككككة مالية مشكككككلدة ا ع سكككككإ ا ارتفاع سكككككعر الفائلة ا
قل من معلل منو الناتج احمللل اإلمجايل أوهو  %3.8 القطاع العا  ط قإ ميزا ية ح ومية صككككككككارمة مبعلل منو

نر إعفاءات ضكككككككري ية لفرتات زمنية معينة وحترير اوسكككككككت مار ايارجل امل اشكككككككر مبكما قامإ ا  ومة   .مسلاإل
إىل مسكككككككت مرين أجا ب ورفعإ من سكككككككقف مل ية األجا ب  اوسكككككككرتاتيجيةومسحإ بتمليك الشكككككككركات عر 

كما قامإ بتحرير سوء العمل حيض م منر العمال   ا  محاية اجتماعية لتوفيف  ثار ال طالة   للسنلات.
وكللك إعطاء ا رية لن ا  السكككككككوء لتحليل األجور عرب العرض والطلب ا  نر عقود عمل مؤقتة،كما م م

 .حماولة للحل من ال طالة
التزمإ ا  ومة باو تقال إىل اقتصككككاد حيركه اوبت ار لتعزيز اإل تاجية الشككككاملة، األلفية اجلليلة م  بلاية 

من ق كككل القطكككاعكككات العكككامكككة  R&D بكككاإل فكككاء ال  ر واملتزايكككل علد ال حكككض والتطوير فتميزت هكككله املرحلكككة
ال ورية إىل تسككككككري   اوبت ارنقل الت نولوجل، وقل سككككككعإ سككككككياسككككككة ال، وحتسكككككك  تلفقات املعرفة و واياصككككككة
 .(120 ،  .2016 ،عرازة  حاء بالركب إىل   ا  ابت ارع   ءلمن   ا  ال التحول

إىل طفرة تنموية قل م يل ا ا العاخ، إذ حقق اوقتصككاد ال ورع معلل منو  السككابقة السككياسككاتلقل أدت 
، وأعلد معككلل منو للنككاتج القومل اإلمجككايل ا العككاخ )1990-1965( الفرتة  ل  %7.1 سكككككككككككككنوع قككلره

 100قل من أحسكككككككككك ما أوردته بيا ات ال نك اللويل ف عل أ  كا   صككككككككككيب الفرد من الناتج القومل اإلمجايل 

كما تسارعإ معلوت النمو اوقتصادع  تيجة   .1995 دوور ا عا  10.076 إىل ارتف  1965 دوور عا 
لزيادة الصكككادرات واوسكككت مارات النا ة عن زيادة الطلب ايارجل علد السكككل  ال ورية، ومن مؤشكككرات تطور 

  الفرتة  ل  %28 األداء اوقتصادع ل وريا ارتفاع  س ة اوست مارات ال لية إىل الناتج احمللل اإلمجايل من

ع ككل   ، حيككض م متويككل مع م ككا من املككل رات احملليككة)1996-1990( للفرتة %37 إىل )1979-(1970
أما ال طالة فقل ا فضككإ بشكك ل تلرجيل م  د ول اسككت مارات أجن ية بلغإ  .(54 ،  .2006 ،ا سكك 

إذ ا كككه مع م كككا إىل قطكككاع  2000وح  تكككايكككة عكككا   1998 مليكككار دوور بكككلءا من عكككا  40قيمت كككا حوايل 
وقل قفز اإل فاء  .2004   ل عا  %3.9 ال طالة ا كوريا قل بل ت نولوجيا املعلومات، علما با  معلل 

من إمجايل  %53 من إمجايل إ فاء الشكككككككككككككركات ا فرتة ال ما ينيات إىل %10 علد ت نولوجيا املعلومات من
وقكل اهتمكإ ا  ومة  .(185‑181   . ،2004 ، بر كامج األمم املتحكلة اإلمنكائل 2000 اإل فكاء عكا 

منحكإ إعا ات ألرباب العمكل لتكاهيكل وتلريب القوى العكاملكة وبللك فقل إذ  ،والتكلريب ال ورية بالتعليم
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وهلا حليض   ل فرتة ث ثة عقود 19حتولإ كوريا بشككك ل كامل من جمتم  زراعل منطل إىل جمتم  صكككناعل
علد أتا منوذج للتنمية  اجلنوبية ه ين ر إىل كوريا إيعل أمرا عر مسككككك وء ا التاريخ العاملل للتصكككككني  ومن مث ف

 .(44،   2014 حوا  و  رو ،  الناجحة من ق ل العليل من اللول النامية إضافة إىل اللول املتقلمة

 سياسات النمو االقتصادي في الجزائر .2.4.3

بش ل ك ر ا تغير املفاهيم واإليليولوجية  إاوقتصاد اجلزائرع منل اوستق ل تغرات علة ساُهعرف 
 ا اوقتصاد اجلزائرع لتفسر الوضعية املتوصل إلي ا حاليا. وبالتايل تغر القرارات واأل  مة ،وكلا اإلسرتاتيجية

 العناصر التالية:نتطرء إىل سللا  ،يلز  علينا الرجوع إىل ا قيقة التارخيية املاضية

  1973-1967التخطيط المركزي،  .1.2.4.3

، ا ت جإ اجلزائر توج ا اقتصكككككاديا قائما علد منوذج اوقتصكككككاد اوشكككككرتاكل 1962 منل اوسكككككتق ل سكككككنة
وبتفضكككيل احت ار اللولة علد ال يئة  "،اللع هتيمن عليه "اسكككرتاتيجية التنمية امل نية علد تصكككني  القطاع العا 

-1967(فرتة املوطط ال  ثل  هله الفرتة مرحلت ،اوقتصككككككككادية ا ظل   ا  التوطيط املركزع. تضككككككككمنإ 

، اليت يرى مع م اوقتصادي  أ ه كا  مب ابة األرضية التحضرية وايطة األولية السابقة للموططات )1969
طاع احملروقات قل ح ل باألولوية إذ حصككككككككككككككل علد أكرب حجم من ي حظ ا هلا املوطط أ  ق .ال حقة

من إمجايل ما أ فق علد القطاع الصككككككناعل( وهلا  تيجة للتوجه حنو إقامة ال ىن  %49اإل فاء اوسككككككت مارع  
التحتية الضككرورية لتصككلير ال رتول. متيزت باألولوية املعطاة ل ناء اللولة من ج ة، وبوضكك  اسككرتاتيجية جليلة 

ية اوقتصكككككككادية واوجتماعية تسكككككككتنل إىل تقوية القطاع العا ، وإعطاء دور مركزع لللولة ا كل امليادين، للتنم
التنموع القائم علد  سكككككلت هله اوسكككككرتاتيجية ا اييار  .p.1992,  ,(Benbitour(10 من ج ة أ رى

القول إ  اييار التنموع ا هله املرحلة كا  "اسككككرتاتيجية  نامي نحيض  .إ شككككاء قطاع صككككناعل عمومل قوع
 .20عر املتواز " النمو

 
، وباملقابل ارتفعإ مسكككاُهة الصكككناعة ا الناتج احمللل 1999عا   %5إىل  1965عا   %38مسكككاُهة الزراعة ا الناتج احمللل اإلمجايل ا فضكككإ من  19

 ,WDI)   ل الفرتة امللكورة %51إىل  %37ذاته للولمات اليت ارتفعإ مسكككككككاُهت ا من  ءوالشكككككككل  ل  فس امللة  %44إىل  %25اإلمجايل من 

2000). 

  إقامة مشاري  إأ  اوست مارات ا هله ا الة حصم لقطاعات معينة بلو من توزيع ا بالتزامن علد مجي  قطاعات اوقتصاد الوطي. وفقا  رمشا  ف 20
وتقو  علي ا  إو أتا حلق بلورها وفورات  ارجية جليلة مي ن أ  تستفيل من ا جليلة يعتمل علد ما حققته املشاري  األ رى من وفورات  ارجية،

 .مشروعات أ رى تالية
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م  تاية السككككتينات، شكككك لت اجلزائر معلوت منو لنصككككيب الفرد من الناتج مرتفعة ومتقل ة ا    واحل، 
(. كما أ  الصادرات قلمإ %45 استحوذ علد حصة األسل ا الل ل الوطي  حوايلم  است مار إمجايل 

اجلزء األكرب من اإليرادات اليت متول تلك اجل ود، وسكككككككاعلت علد  لق شككككككك  ة واسكككككككعة من املؤسكككككككسكككككككات 
العمومية، وقاعلة واسكككككعة من ال ىن التحتية. وامل حظ أ  تلك الفرتة متيزت بتحسكككككن املؤشكككككرات اوجتماعية، 

 Chemingui)  فاض  سكككككككك ة األمية، زيادة متوسككككككككط العمر املتوق ، وارتفاع معلوت اولتحاء بامللار ا 

and El-Said, 2006, p.339). 

ولقل كا  لللولة ا هله املرحلة هيمنة شككككككك ه كلية علد اوقتصكككككككاد جراء ا ت اج النمط اوشكككككككرتاكل القائم 
املؤسكككسكككات، واللع مينر علد اعت ار أ ه و يوجل أجلر من اللولة ا مراق ة اوقتصكككاد والتاثر فيه عن طريق 

اللولة سككككلطة التل ل امل اشككككر ا ا ياة اوقتصككككادية، وا لف من ذلك كا  واضككككحا وهو علق كل اجملاوت 
أما  التل ل األجنيب، وهو ما يسكككمر بف م سككك ب هتميش اوسكككت مارات األجن ية امل اشكككرة وعل  اوسكككتفادة 

ية. ومن  احية أ رى، عمل السكككككككلطة علد  لق من ا كعامل من عوامل او ط ء اوقتصكككككككادع هلا من  اح
قطاع عمومل قوع وها  تتح م فيه م اشككرة ومتل ه  املل ية اجلماعية لوسككائل اإل تاج( علد حسككاب هتميش 

  سل بوضوح ومنل ال لاية بالتوجه إىل السيطرة علد أرب  قطاعات أساسية هل: .القطاع ايا 

، وتط يكككككككككق ال كككككككككورة الزراعيكككككككككة ا 1963 أكتكككككككككوبر القطكككككككككاع الزراعكككككككككل بتكككككككككاميم أراضكككككككككل املعمكككككككككرين ا -
 .1971  وفمرب

، 1966 مكككككككككاع 08 القطككككككككاع الصككككككككناعل بتككككككككاميم رؤو  األمكككككككككوال األجن يككككككككة ا فككككككككروع املنككككككككاجم ا -
، والصككككككككككناعات املي ا ي يككككككككككة 1968 ومكككككككككاع 1967 وشككككككككك  ة توزيكككككككككك  وحكككككككككزين و قككككككككككل احملروقككككككككككات ا أوت

، مث تككككككككككاميم 1968 جككككككككككوا -والصكككككككككناعات الغلائيككككككككككة ا مكككككككككاعوال  ربائيكككككككككة واألمسككككككككككلة ومعكككككككككلات ال نككككككككككاء 
 .1971فيفرع 24 احملروقات ا

 .1967و 1966 القطاع املايل بتاميم املؤسسات املالية األجن ية عامل -

 .1969 قطاع التجارة ايارجية باحت ار اللولة جلمي  عملياهتا ابتلاء من عا  -

توجه اوسككككككككككككرتاتيجية التنموية  ع س اللع (1970-1973) األولاملوطط الرباعل الفرتة ال ا ية هل فرتة 
بوضكككككككوح، حيض حصكككككككلإ الصكككككككناعة القاعلية علد أكرب حجم من اوسكككككككت مارات فاء ح   صكككككككيب قطاع 
احملروقات، واحتلإ اسككت مارات الزراعة والرع املرت ة ال ال ة. أدى ات اع اسككرتاتيجية التنمية امل نية علد التصككني  

( حنو الصناعات التحويلية، املناجم، %54 ك رة من اوست مار العمومل اإلمجايل  حوايل  إىل حصيم أجزاء
.  وقل لع إ الصناعة ال قيلة،  صوصا %10الطاقة واحملروقات، بينما بقيإ حصة الزراعة ثابتة  س يا عنل 
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بناء القطاع الصكككككناعل من احملروقات، دورا رئيسكككككيا ا النشكككككاط اوقتصكككككادع ا اجلزائر، كما أتا سكككككاُهإ ا 
  .(Chemingui, 2003, p. 4)  ل إملاده باملعلات ايا  وتلعيم قطاع الزراعة باملل  ت والطاقة

"الصككككككناعات أما املوطط الرباعل ال اِن فقل أكل اوسككككككرتاتيجية الصككككككناعية، حيض واصككككككلإ اجلزائر  يار 
ال قيلة" وتزايلت النفقات املوصككصككة للقطاع الصككناعل. وتشككر بنية اوسككت مار ا هلا املوطط إىل أ  امليل 

    بينما كا  املعلل املتوسكككككككككككككط ا الفرتة %50 ا لع ل سكككككككككككككت مار قل بل  ا   ر سكككككككككككككنة منه  سككككككككككككك ة تفوء
املتحققة ا الل ل الوطي كا إ تتجه إىل رف  فقط مما يشكككككككككككككر إىل أ  الزيادة  %35 هو (1978-1976)
 معلل اوست مار.

وقككل عرف قطككاع الف حككة والرع ا هككلا املوطط إعككادة هي لككة عميقككة من   ل مككا عرف ب  ال ورة 
الزراعية(. من ج ة أ رى،  تج عن السككككياسككككة املت عة من طرف اللولة إ شككككاء العليل من املرك ات الصككككناعية 

طالة، حتسككك  مسكككتوى املعيشكككة، حتسككك  مسكككتوى التعليم، ارتفاع أمل ا ياة وا فاض الضكككومة، امتصكككا  ال 
 . (Temmar, 1983, p. 31)حلة ا تشار األمراض املعلية واألوبئة بفعل سياسة الطب اجملاِن

 1986-1974، إعادة الهيكلة .2.2.4.3

يعود السكك ب ا جزء ك ر  ااوقتصككاد ال لل ا اجلزائر تلهورا سككريعم  بلاية ال ما ينات، شكك لت موازين 
وأهم عملية  (1980-1984) منه إىل ا  وط ا اد ألسككككككككككككعار النفط. لللك ط ق املوطط ايماسككككككككككككل األول

عرفت ا ايطة ايماسكككككككية األوىل هل "إعادة هي لة املؤسكككككككسكككككككات العمومية" اليت جاءت  تيجة للوضككككككك  اللع 
ناتج عن مليو يت ا الي لل ا تواز  بعل  الوصككككلإ إليه املؤسككككسككككات العمومية اجلزائرية، واليت أصكككك حإ تتميز 

، وكلا ضكككككككعف التسكككككككير وسكككككككوء اسكككككككتغ ل الطاقات ال قيلة، والعمالة الزائلة م   قم املوارد ال شكككككككرية املؤهلة
إو أ  هله العملية اليت أريل  ا الن وض باملؤسكككككككككككككسككككككككككككككات العمومية ومت ين ا من حتقيق فائض اإل تاجية. 

اقتصكككككادع من   ل حت م ا ا التواز  املايل اللا لل واوسكككككتولا  األم ل للموارد، األمر اللع خيفف عن 
 ا القطاع العمومل ومينح ا إعادة تواز  قطاعل وحفيض لل طالة املتزايلةاللولة ثقل ايسككككككككككككككائر املت ررة 

فشككككككلإ وخ حتقق األهلاف املرجوة من ا حيض اتسككككككمإ املؤسككككككسككككككات املعاد هي لت ا مبيزات سككككككوء التسككككككير 
  .وضعف املردودية
اد  أزمة اتيار أسكككككككككككككعار ال رتول(، ظ رت ا ت وت هي لية عميقة ا اوقتصكككككككككككككك 1986 م  حلول عا 

اجلزائرع، أبرزت أسكككا  املشككك ل ا النموذج التنموع املت  ، وهو تصكككميمه ب يفية تعتمل بشككك ل شككك ه كلل 
، وكا إ النتيجة أ ه باتيار أسككككككعار احملروقات ا السككككككوء اللولية %97 علد مورد واحل  احملروقات( بنسكككككك ة

حيكض اتكارت أيضككككككككككككككا التواز كات ت   وصكككككككككككككول هكلا النموذج إىل  فكاد قكلراتكه ا إحكلاث التنميكة املطلوبكة، 
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. ومي ن اإلشككككككككارة %50اوقتصككككككككادية ال لية واملالية، حيض ا فض الت ادل التجارع ا اجلزائر إىل ما يقارب 
 فيما يلل إىل بعض م اهر هله األزمة ا ادة:

اتيكككككككار اوسكككككككرتاتيجيات الصكككككككناعية الكككككككيت عرفكككككككإ  قصكككككككا مزمنكككككككا ا طاقت كككككككا اإل تاجيكككككككة، وتسكككككككجيل  -
 مستمر ا إ تاجية عوامل اإل تاج ا بعض قطاعاهتا.تلِن 

مكككككن إمجكككككايل هكككككله  %87ضكككككعف الزراعكككككة حيكككككض بلغكككككإ املنتجكككككات الغلائيكككككة األساسكككككية املسكككككتوردة  -
 املنتجات.

 .1989-1986 العجز املستمر ا ميزا  امللفوعات ما ب  -

عجككككككككز ايزينككككككككة او ككككككككت ل ا ي لككككككككل للماليككككككككة العامككككككككة النككككككككاتج عككككككككن اللجككككككككوء املفككككككككرط إىل تغطيككككككككة  -
، حيككككككض بلككككك  عجكككككز ايزينككككككة املغطكككككد باإلصككككككلار (1983-1989) العموميكككككة باإلصكككككلار النقككككككلع ا الفكككككرتة

مكككككن النكككككاتج الكككككلا لل ايكككككا ، وهكككككو مكككككا يعكككككي وجكككككود كتلكككككة  قليكككككة و  %12.8  سككككك ة 1988النقكككككلع عكككككا  
 يقابل ا إ تاج حقيقل وبالتايل ارتفاع معلل التضوم.

ؤسسكككككات العموميكككككة ومكككككا ترتكككككب عنكككككه مكككككن قكككككروض قصكككككرة املكككككلى تفكككككاقم او كككككت وت املاليكككككة للم -
 عر جملية بالنس ة لل نوك.

وملواج ة هلا الوض  السي ، جلات اجلزائر ل قرتاض حفاظا علد مستويات اوست  ك، ا الوقإ اللع 
. وا عضكككككككككو  ذلك، م حفيض 1987و 1985شككككككككك ل فيه حجم الواردات ا فاضكككككككككا يقارب ال لض ما ب  

أيضكككا  (1986-1988)اوسكككت مارات وتقلصكككإ األ شكككطة الصكككناعية احمللية بشككك ل ملحوظ. وشككك لت الفرتة 
ارتفاعا ا معلوت التضككككوم وال طالة، وا فاض مسككككتويات  صككككيب الفرد من اوسككككت  ك، وبلأت تلوح ا 

وع ا تط يق برامج إصكك حية واسككعة النطاء األفق أزمة اجتماعية وسككياسككية حادة، مما دف  بالسككلطات للشككر 
 .(Chemingui, 2003,p. 6) لتحقيق استقرار اوقتصاد ال لل واإلص ح ا ي لل

  1994-1987، الخصخصة .3.2.4.3

إىل  اجلزائرع ا السككككككنوات األ رة من عقل ال ما يناتلقل أدت املشككككككاكل العليلة اليت عرف ا اوقتصككككككاد 
التف ر ا وضكككك  اسككككرتاتيجية شككككاملة لإلصكككك ح اوقتصككككادع، ترت ز علد إعادة توجيه ل قتصككككاد الوطي إىل 

أوىل ايطوات ا هلا اجملال هو توجه السككككككككلطات اجلزائرية وجلوؤها إىل طلب املسككككككككاعلة من  قوى السككككككككوء.
ل نك العاملل، وسككيما بعل أ  بلغإ  لمات اللين ايارجل معلوت  طرة حيض صككنلوء النقل اللويل وا
ر املي 8 إىل 1989 مليار دوور عا  6 من حصيلة الصادرات، وارتفعإ من %80 أص حإ تلت م أك ر من

 (..18.3  أ  ر اجللول 1993 مليار دوور عا  9.1 أك ر من ، مث إىل1990 دوور عا 
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 مليار: الوحدة) 1993-1989 ،في الجزائر الخارجية المديونية تطور .18.3 الجدول
 (أمريكي دوالر

1993 1992 1991 1990 1989  

 املليو ية ايارجية 26.1 26.7 27 26.1 26.4

  لمة اللين 6.6 8.6 9.2 8.8 9.1

  س ة اللين الصادرات 68.8 66.7 74.2 76.5 87.5

 .𝑊𝐷𝐼  بيا ات باوعتماد علداملصلر: من إعلاد الطال ة 

 ال لء بالرب امج اللع ي لف إىل توفر ال روف الصككحيحة إلدامة النمو علد امللى م، 1987 م  حلول
تصحير ا ت وت اوقتصاد ال لل وتشوهات األسعار، وإىل احتواء التضوم ا اآلجل القصر. و الطويل، 

اإلطار القا وِن واملؤسككككسككككايت للقطاع اإل تاجل وأسككككواء إىل جا ب ذلك م إد ال إصكككك حات أ رى مشلإ 
 ،عوامل اإل تاج، واليت هتلف إىل  لق بنية حتفيزية لتنشككككككككيط اسككككككككتجابة جا ب العرض وتوفر مناخ تنافسككككككككل

 وتضمنإ اإلص حات أيضا برامج إلعادة هي لة املؤسسات العمومية والقطاع ال ن ل.
ا  .ا وافز، مبا ا ذلك إصكك حات ا الضككرائب، والتجارةومشلإ اإلصكك حات ا ي لية إصكك حا إلطار 

، م إصلار إص ح ضرييب رئيسل، بإد ال ضري ة القيمة املضافة لت سيط هي ل الضرائب عر 1992يناير 
 إىل %120باإلضكككافة إىل ذلك، تضكككمن إصككك ح الن ا  الضكككرييب حفيضكككا ا الرسكككو  اجلمركية من . امل اشكككرة

، وتوحيل معلوت الضكككككككري ة التعويضكككككككية علد الواردات، والسكككككككل  املنتجة حمليا. إو أ ه علد الرعم من 60%
إىل جا ب ذلك خ يتم  .قائمةالعر فعالة بسكك ب التشككوهات ال  رة واجللرية كا إ ذلك، ج ود اإلصكك ح  

 قيقل السليب.معاجلة تشوهات رئيسية متعلقة بسعر الصرف امل ال  ا قيمته، وسعر الفائلة ا 

علد الرعم من التقل  احملرز ا تنفيل اإلص حات، استمرت األزمة اوقتصادية، حيض أدى ضعف النمو 
اوقتصادع املسجل إىل تقليم  صيب الفرد من اوست  ك، وبتفاقم أزمة ال طالة. إو أ  اوست ناء الوحيل 

سكككككككككنويا، هلا توازيا م  ا فاض القيمة  %5.4يتاتد من قطاع الزراعة، حيض حقق متوسكككككككككط معلل منو حنو 
سككنويا تقري ا. أما  صككيب  %3.2 األعمال األسككاسككية  الصككناعة، ال ناء، وايلمات( مبعلل اتاملضككافة لقطاع

. (1992-1985) (WDI, 2016) سككككككككككنويا   ل الفرتة %3 الفرد من اوسككككككككككت  ك ايا  فا فض بنحو
وواصكككلإ الشكككركات العمومية ال  رة احملمية بشككك ل ك ر ا يمنة علد قطاع صكككناعل عر كفء، والتمت  مبيزة 

 اوحت ار والوصول إىل العم ت األجن ية الرمسية واوستفادة من القروض احمللية باسعار ملعومة. 
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  2015-1995إلصالحات االقتصادية الجديدة، االنتقال إلى اقتصاد السوق وا .4.2.4.3

بلأ  ،FMI امللعو  من ق ل ال نك العاملل وصككككنلوء النقل اللويل 1994 م  تط يق بر امج اإلصكككك ح عا 
و شككر إىل أ  الرب امج وضكك  حيز التنفيل عقب  .األداء اوقتصككادع اجلزائرع ي  ر بعض مؤشككرات التحسككن

. علد ذلك، قامإ ا  ومة 1993 أزمة امللفوعات ايارجية الشليلة ا أعقاب ا فاض أسعار النفط عا 
بإدراج إجراءات للتحول حنو اوسككتقرار والتعليل، متضككمنة تعلي  ضككري يا صككارما، وسككياسككة  قلية مشككلدة، 

ألسكككككعار. باملوازاة م  ذلك، رافق هلا الرب امج اتفاء إلعادة جلولة اللين   ا  سكككككعر صكككككرف فعال، وحترير ا
م   وادع باريس ولنل ، والشروع ا اإلص حات ا ي لية، مبا ا ذلك  صوصة علد من شركات القطاع 

 العا . 

 حيض ،اوقتصكككاد ال للا ومي ن القول إ  هلا الرب امج لإلصككك ح اوقتصكككادع اسكككتطاع حتقيق اسكككتقرار 
العجز  ا فض، كما 1999 حبلول %5 إىل ما يقارب 1994 عا  %39 ا فضككككككككإ معلوت التضككككككككوم من

 من %2.5 إىل فائض ي ل  1993 عا  GDP من %8.7 املايل بشكككككككك ل ك ر  من  سكككككككك ة عجز مرتفعة تقارب

GDP  من %4 عنلما سككككككككجلإ املواز ة العامة لللولة عجزا قلره 1998 ( باسككككككككت ناء عا 1997حبلول GDP 

بسكك ب او فاض ا اد ا أسككعار النفط. ل ن، م  اسككرتداد سككعر النفط لعافيته إىل جا ب حفيض النفقات 
    . 1999العامة بشككككككككككككك ل ك ر، ا ع س املوقف املايل مما أدى إىل علق امليزا ية بوضككككككككككككك  متواز  حبلول عا  

(La Bank D’Algérie, 2002) 

ود امل لولة لربامج اإلصكككككك ح، إو أتا فشككككككلإ ا حتقيق اسككككككتجابة جا ب  ا الواق ، وعلد الرعم من اجل
               .(Chemingui, 2003, p. 7)العرض، حيككككض مككككازال اوقتصككككككككككككككككاد عرضككككككككككككككككة لتغيرات أسكككككككككككككعككككار النفط 

م  بلاية األلفية ال ال ة د لإ اجلزائر مرحلة جليلة ات عإ في ا سككككككياسككككككة تنموية خمتلفة عن تلك اليت ت نت ا 
إىل تعزيز ميزا ية اللولة واسككككتغ  ا ا بعض  1999أدى ارتفاع أسككككعار ال رتول م  تاية سككككنة حيض سككككابقا، 

لسكككياسكككة امليزا ية كاحل أهم وسكككائل النشكككاط اوقتصكككادع من   ل بر امج لإل عاش اوقتصكككادع املسكككتول  
التاثر علد الوض  اوقتصادع،  صوصا بعل ظ ور حمص ت األداء اوقتصادع واوجتماعل للفرتة السابقة 

 .احملققة  صوصا بر امج التعليل ا ي لل اللع كا  أك ر تاثرا علد الفئات متل ية وحملودة الل ل
نزع، من   ل ي لا علد سككككككياسككككككة اإل فاء العا  ذو التوجه المعتماإل عاش اوقتصككككككادع  بر امج لقل جاء  

من النككاتج احمللل  %28.31 تنشكككككككككككككيط الطلككب ال لل أو العرض ال لل أو اإلثن  معككا، حيككض بلغككإ حوايل
وهل تعمل علد الن وض مبسكككتويات معيشكككة األفراد وحتسككك   ،2003 عا  %34.87و ،2000 عا اإلمجايل 

 عككا  %29.2 التوظيف املتنوعككة ل  ر معككلوت ال طككالككة املرتفعككة اليت ا تقلككإ مند و م من   ل برامج 
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       .، والتح م ا معلوت التضوم والتغلب علد مش ل املليو ية ايارجية2007عا  11.8 إىل1999

(La Bank D’Algérie, 2008) 
 ،ز النمو اوقتصككادع من   ل رف  اإل فاء العمومليفحت  ا لف األسككاسككل لإل عاش اوقتصككادع هو إ

ولتحليل الع قة ب  سككككككياسككككككة اإل فاء العا  والنمو اوقتصككككككادع جيب مسككككككايرة مسككككككتوى النمو اوقتصككككككادع 
 ومل وتطور منو الناتج لتطورات الناتج احمللل اإلمجايل، ومي ن اوسككككتلول عن الع قة ب  تطور اإل فاء ا 

 من   ل اجللول املوايل: 2013-2001 اللا لل ايا  والنمو اوقتصادع للفرتة

 2013-2001 االقتصادي، والنمو الحكومي اإلنفاق تطور .19.3 الجدول

اإل فاء ا  ومل  السنوات
 مليار دج

منو الناتج احمللل 
 اإلمجايل مليار دج

الناتج اللا لل 
 احملروقات ارج 

النمو 
 اوقتصادع

معلل  ارج 
 قطاع احملروقات

معلل منو 
 قطاع احملروقات

2001 1321.0 4260.8 2514.0 2.6 5 1.6- 

2002 1550.6 4541.9 2683.1 4.7 5.2 3.7 

2003 1690.2 5266.8 2987.9 6.8 5.9 8.8 

2004 1891.8 6127.5 3362.3 5.2 6.2 3.3 

2005 2052.0 7498.6 3652.8 5.1 4.7 5.8 

2006 2435.0 8514.8 41411 2 5.6 2.5- 

2007 3108.5 9366.6 4744.9 3 6.3 0.9- 

2008 4191.0 11043.7 5392.2 2.4 6.1 2.3- 

2009 4246.3 9968.0 6143.1 2.4 10.5 6- 

2010 4466.9 11991.6 7063.5 3.3 5.1 2.6- 

2011 5853.6 14519.8 8423.1 2.5 5.45 3.2- 

2012 7058.1 15843.02 9502.8 2.7 6.72 3.4- 

2013 6092.1 16188  3.6 10.12 10.3- 

 .بنك اجلزائرمن إعلاد الطال ة باوعتماد علد إحصائيات  املصلر:
زيادة الناتج احمللل اإلمجايل  االزيادة املعتربة للنفقات العمومية سككككككككككككككاُهإ أ  جللول أع ه من ا  حظ 

تضككككمنإ سككككياسككككة او عاش اوقتصككككادع ا . ومي ن تقسككككيم ا إىل ث ث فرتات وهل اليت والنمو اوقتصككككادع
 :اجلزائر

مليار دج  525  صككككم له ع ف مايل قلره :PSRE21 2001)-(2004 بر امج دعم اإل عاش اوقتصككككادع
إضككككافة مشككككاري   لمليار دج بع1216ق ل أ  يصكككك ر ع فه املايل الن ائل حوايل  ،مليار دوور7 أو ما يعادل

 
21 PSRE  هل ا تصار لrogramme de Soutien à la Relance EconomiqueP  
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جليلة وعمليات إعادة تقييم املشكككككككككاري  املربجمة سكككككككككابقا، وهو بر امج ضكككككككككوم مقار ة باحتياطات الصكككككككككرف 
وجه هلا الرب امج أساسا للعمليات واملشاري   .مليار دوور أمري ل11.9 واملقلرة بككككككككككككككك 2000املسجلة لسنة 

وت كربى م ل ااصكككة بلعم املؤسكككسكككات والنشكككاطات اإل تاجية الف حية، وتقوية ايلمات العمومية ا جماي
الرع والنقل وا ياكل القاعلية، إضكككككككافة إىل حتسككككككك  اإلطار املعيشكككككككل للسككككككك ا ، ودعم التنمية احمللية واملوارد 

 . (The World Bank, 2007, p. 18)ال شرية

         ،اإلنعاش االقتصادي مخطط دعملالسنوي التوزيع القطاعي  .11.3 الشكل
2001-2004 

 

 .)87 . ،2004(. اجمللس الوطي اوقتصادع واوجتماعلاملصلر: 

أ  قطاع األشغال ال ربى وا ياكل القاعلية استحوذ علد حصة األسل  أع ه الش ليتضر من   ل 
 ،%39مث قطاع التنمية احمللية وال شرية مبا يقارب  ،%40من املوصصات املالية  لا الرب امج مبا يفوء  س ة

كما أ  اللولة  ،%8.6 وأ را دعم اإلصكككككككك حات ب ،%12.5 مث قطاع الف حة والصككككككككيل ال حرع حبوايل
أرادت تنفيل خمتلف تلك الربامج ا أقصككككككككر وقإ مم ن بلولة أ  السككككككككنوات األوىل للرب امج كا إ  ا أكرب 

  .%3.9و %21.76و %35و %39.12 س ة من القيمة ال لية، إذ تايت سنوات الرب امج تواليا بك 

أقرت ا  ومة بر اجما جليلا ت ميليا : PCSC 2005)-(2009 22اوقتصادع الرب امج الت ميلل للعم النمو
هلفإ من   له إىل حتس  املستوى املعيشل لألفراد من   ل برامج حتليض وتوسي  ايلمات العامة اليت 
متس بصورة م اشرة الفئات الفقرة وحملودة الل ل أو املعلومة، وذلك من أجل إشراك م ا اإل تاج وحتس  

رأمسا م ال شككككككككرع مبشككككككككاري  الصككككككككحة والت وين والتعليم والتلريب والتم ن من اسككككككككتولا   إ تاجيت م بتطوير

 
22 𝑃𝐶𝑆𝐶  هل ا تصار لCroissance à la Complémentaire de Soutien rogramme P  
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الت نولوجيكككات ا كككلي كككة، ح  و ت قد تلكككك الفئكككات عكككائقكككا أمكككا  الطريق الطويكككل للنمو، والعمكككل علد رف  
   .(23  . ،2016 ،ي ر بش معلوته
السكككلطات اجلزائرية ميزا ية ضكككومة   صكككصكككإ: PCCE 2010) -(2014 23توطيل النمو اوقتصكككادع بر امج
مليار دوور أمري ل  مبا ا ذلك خمصكككككصكككككات الرب امج السكككككابق  286مليار دج أو ما يعادل  21214قلرها 

ا فاظ علد معلوت النمو اوقتصككككككككككككككادع احملققة من أجل ، (2009مليار دج ا تاية 9680 ال ال  قيمته
سكككككابقا لتعزيز ايلمات العامة لصكككككاحل الفقراء، وحتسككككك  جودهتا للوصكككككول إىل معلوت مق ولة من مؤشكككككرات 

  .(26  . ،2016 ، بشي ر التنمية ال شرية، واليت تنع س علد مستويات معيشة الس ا  ود و م
نزية تتم من   ل زيادة اإل فاء العا  لزيادة الطلب يباعت ار أ  سككككياسككككة اإل عاش اوقتصككككادع سككككياسككككة ك

ع بلوره إىل زيادة العرض ال لل وبالتايل حتفيز وزيادة النمو اوقتصككككككككككككككادع، فإ ه كا  و بل دال لل اللع يؤ 
 . ير الناتج احمللل اإلمجايلمن معرفة أهم القطاعات اليت متتلك قوة اللف  األمامية وايلفية لتطو 

نموها  تهيكل الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات ومعدال .20.3 الجدول
  % الحقيقية

 2013 2010 2008 2006 2004 2002 2000  القطاع
 29.8 34.69 45.06 45.59 37.85 32.51 39.19  س ة املساُهة ا الناتج اإلمجايل احملروقات

 3.4- 2.6- 2.3- 2.5- 3.3 3.7 4.1 ا قيقل للقطاعمعلل النمو 
 38.3 35.35 29.16 27.9 30.97 33.54 30.75  س ة املساُهة ا الناتج اإلمجايل ايلمات

 7.2 6.9 7.8 6.5 7.7 5.3 3.1 معلل النمو ا قيقل للقطاع
 9.9 8.42 6.55 7.53 9.44 9.18 8.39  س ة املساُهة ا الناتج اإلمجايل الف حة

 7.2 6.0 5.3- 4.9 3.1 1.3- 5.0- معلل النمو ا قيقل للقطاع
األشغال العمومية 

 وال ناء
 9.8 10.43 8.62 8.0 8.29 9.02 8.12  س ة املساُهة ا الناتج اإلمجايل
 6.8 6.6 9.8 11.6 8.0 8.2 5.1 معلل النمو ا قيقل للقطاع

 
 
 
 الصناعة

 
القطاع 
 العا 

املساُهة ا الناتج  س ة 
 اإلمجايل

7.07 7.41 6.16 5.27 4.68 4.96 4.6 

 5.6- 2.5- -1.9 2.2- 1.3- 1.0- 1.3- معلل النمو ا قيقل 
القطاع 
 ايا 

 س ة املساُهة ا الناتج 
 اإلمجايل

              

       2.1 2.5 6.6 5.3 معلل النمو ا قيقل 
 2.4 4.7 5.2 2.0 2.4 3.3 2.8 (GDP)معلل منو الناتج احمللل اإلمجايل 

 .حصائيات بنك اجلزائرإمن إعلاد الطال ة باوعتماد علد املصلر: 

 
23 𝑃𝐶𝐶𝐸  هل ا تصار لEconomique Croissancela  Consolidation derogramme de P  
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تراج  مسككككككككاُهة قطاع الف حة ا الناتج احمللل اإلمجايل لصككككككككاحل قطاعل احملروقات  أع هيوضككككككككر اجللول 
 فقل قلرت مسكككككككككككاُهة هلا القطاع ا الناتج احمللل اإلمجايل ا الفرتة ،بالنسككككككككككك ة لقطاع احملروقات .وايلمات

وهو ما يلل علد أ ه القطاع الرائل واحمللد األول للنمو اوقتصككككككككادع ا ، %37.81بكككككككككككككككككككككك  (2013-2000)
أدى إىل تسككككككككككككجيل  (2006-2013) األعوا توضككككككككككككر معطيات اجللول أ  ا فاض معلوته   ل  .اجلزائر

ت اطؤ ا معلوت النمو اوقتصكككككككككادع مقار ة بفرتة دعم اإل عاش اوقتصكككككككككادع، أين سكككككككككجلإ معلوت منو 
بينما  %6.35قطاع ايلمات عرف منوا متوسكككككككككككككطا قلره بينما  متزايلة  تيجة حتسكككككككككككككن أداء قطاع احملروقات.

 .%32.28 عرفإ مساُهت ا ا الناتج احمللل اإلمجايل ما  س ته
إ  حفاظ القطاع  السكككككككككككككابق  علد موقع ما ا  لق الناتج احمللل اإلمجايل كا  علد حسكككككككككككككاب قطاع 

و تائجه دو  األهلاف املرجوة ، كمتوسكككككككككككككط %8.48 تتعلى مسككككككككككككككاُهته ا الناتج احمللل خالف حة اللع 
       2008 عا وإ تاجه عر مسككتقر، إذ بل  معلل منو سككالب  %1.37 واملتم لة ا حتقيق منو سككنوع  سكك ته

لا ا اه األفراد وك لل روف املنا ية هعو ضكككككككككككككهلا راج  يو  .2009 عا بسككككككككككككك ب اجلفاف لرتف   %)5.3-(
عموما إىل القطاع ايلمايت والصكككككككككناعل ورتفاع األجور امللفوعة في ا من ج ة، ومن ج ة أ رى السككككككككك ولة 

ا صككككول علد متويل املشككككاري  اوسككككت مارية ذات الصكككك غة ايلماتية أو الصككككناعية وا رفية ا إطار النسكككك ية ا 
عر أ  هلا خ مين  من القيا  مبشكككككاري  ف حية ضكككككمن  فس  ANSEJ الوكالة الوطنية للعم تشكككككغيل الشككككك اب

 معلل منو قلره 2013 ليحقق عا  %6 عرف القطاع معلل منو قلره 2010 عا السكككككياء، حيض وبلءا من 

  وهو مق ول من الناحية الن رية، عر أ ه يستلز  اوستمرارية لتحقيق األمن الغلائل الوطي. 7.2%
أما قطاع الصككككككككككناعة، فعرف تلهورا واضككككككككككحا ا القطاع العا    ل الفرتة بلليل معلل النمو املتوسككككككككككط 

صككككعوبة و  وهو ما يلل علد عل   اوب هلا القطاع م  برامج اإل عاش اوقتصككككادع ،2.31%)-( السككككالب
أ رى ل روف املنافسككككككة اليت تفرض علد املؤسككككككسككككككات  ج ة تلارك اللولة ملتطل ات السككككككوء من ج ة، ومن

ف لا القطاع يعاِن منل  .الوطنية اليت تعاِن أصكككككككك  من خملفات إعادة ا ي لة لفرتة ال ما ينيات والتسككككككككعينيات
عل  وضكككوح معاخ اوسكككرتاتيجية اياصكككة به، وإىل العجز اوسكككت مارع  اصكككة من  احية التمويل من سكككنوات 

اإلدارية املعقلة مما أدى إىل عجز اجل از اإل تاجل وبالتايل ضكككككككككعف أداء املؤسكككككككككسكككككككككات والعقار واإلجراءات 
كما أ  فتر اجملال للقطاع ايا  خ حيقق تطلعات ا  ومة من حيض دوره ا  لق ال روة اوقتصككككككككككككككادية.  

ار وذلك لعل  اسككككتقر  %4.12 الوطنية، حيض كا  معلل منوه متلبلبا ول ن كا  حمتشككككما مبتوسككككط منو قلره
مناخ اوست مار وصعوبة ا صول علد التمويل ال ز  وعياب قطاع مصرا حقيقل يساهم ا حتفيز النشاط 

  .(Belattaf, 2010, p.17) اوقتصادع
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يعل من أهم القطاعات اليت استفادت بش ل سيادع من خمصصات فقطاع ال ناء واألشغال العمومية أما 
،  تيجة %8.89 ك رة ضككككككمن برامج اإل عاش اوقتصككككككادع أين حقق هلا األ ر متوسككككككط مسككككككاُهة قلر ب

 تزايل حجم اإل فاء العا  املوجه  اصة لقطاع الس ن واملنشآت القاعلية.

 2030-2016 النموذج الجديد للنمو االقتصادي، .5.2.4.3

ا 2016 عكككككا  ا اجلزائر اعتمكككككلت  Nouveau modèle de اوقتصككككككككككككككككككادع للنمو جكككككليكككككًلا منوذجكككككً

croissance . 2016 سا  مسار متعلد السنوات ميتل منأويرت ز علد مقاربة جملدة لسياسة املواز ة علد 

 .2030 اد اجلزائرع ا عصو   فاءتصىل حتقيق تنوي  وحتويل اوقإوعلد أفاء يص و  2019 ىلإ
مجايل الرتاكم ايا  للموارد إمن  %49 مسكككككككككت مر بنسككككككككك ة   اللولة ت قد أهمأىل إ أشكككككككككار النموذج اجلليل

                                 من املنكككككككاصككككككككككككككككككككب الرمسيكككككككة %25 املكككككككاليكككككككة ال كككككككابتكككككككة وأهم منشكككككككككككككك  ملنكككككككاصككككككككككككككككككككب العمكككككككل بنسكككككككككككككك كككككككة

(Ministère des Finances, 2016, p. 3). 

ىل او زوء من مف و  اللولة اوجتماعية الضكككامنة للعلالة اوجتماعية إ  اييار اوجتماعل لللولة أدى إ
توزي  معمم وموحككل  بككإعككادةواليت تقو   ،Etat Providence ىل الككلولككة الراعيككة للرفككاهإ والتضكككككككككككككككامن الوطي

 اوص حات:  ل التوجه اجلليل مجلة من  قرت ا  ومة منأوعلد هلا األسا   لل روات واو تاج الوطي.
مسككككتوى معيارع م  وضكككك  النفقات ا  تصككككحير للمواز ة حيفظ الطاب  اوجتماعل ل قتصككككاد الوطي، أوو:

  لضما  دميومة سياسة املواز ة.
اوعت ار مل ادئ  إلعادةصكك ح عميق آلليات تصككميم وتشكك يل ومتابعة ومتويل برامج التج يز إحلاث إ ثا يا:

اللا لل  سككككاسككككية ومفتاحية للنموأعادة توجيه موارد امليزا ية حنو عوامل إعائل اوسككككت مار وفعاليته و  مردود أو
  .بتشري   ا  بالشراكة ب  القطاع  العمومل وايا  سس شفافةأتمويل علد وتنوي  مصادر ال

 املاليةقا و  و  2015 جراءات عرب قا و  املالية الت ميللإم  اعتماد  اسكككككككككككككت اقيةت نإ ا  ومة عمليات 

 فقات التسكككير وفعالية   فضكككل اأمن   ل حت م  (2017-2019)فرتة الم  مواصكككلة املسكككعد ا  ،2016
يضككككككا ا هله الفرتة أويتم الرتكيز  كرب ل سككككككت مارات العمومية ذات الطاب  اوسككككككت نائل وعر قابلة للتاجيل،أ

 اود ارمن   ل  نيل موارد مالية علد مسككككككككككتوى سككككككككككوء القيم للوزينة و نيل  علد ت م  املوارد املتاحة،
ىل ا فاظ علد تواز  ايزينة علد امللى القصكككككككككككر إ 2015الرامية منل فضككككككككككك  عن مواصكككككككككككلة اجل ود  احمللل،

 هلا النموذجسكككككككككا  قلمإ ا  ومة عرب األوعلد هلا  و دميومة املواز ة علد امللى املتوسكككككككككط.أواسكككككككككتلامة 
 (..07أ  ر امللحق املؤسسايت اجلا ب اجل ائل والتشريعل أو  إلص حجمموعة من املقرتحات 
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                                 ىل قككوةإجكككككككل لككتككحككويكككككككل اجلككزائككر  كك ككرة ومككقكككككككاربكككككككة بككعككيكككككككلة األ الككنككمككوذجسكككككككككككككككطككرت ا كك ككومكككككككة عككرب 
 سكككككككككككا  ث ثة مراحل أسكككككككككككاسكككككككككككيةأعلد  صكككككككككككاعلة عرب مجلة من التغرات ا ي لية   ل العشكككككككككككرية املق لة،

(Ministère des Finances, 2016, pp. 11‑12): 
حصككككككككككككككككككة خمتلف  واليت تتميز بتطور 2019و 2016 مكككككا ب  Phase de décollage مرحلكككككة اوق ع •

 القطاعات ا القيمة املضافة.
واليت تسككككككككمر بتحقيق ت م  القلرات  2025و 2020 ما ب  Phase de transition املرحلة او تقالية •

 باملستوى اوقتصادع وتلارك التا ر. باورتقاءاياصة 
 2026 ما ب  Convergence أو مرحلة اللمج واولتقاء Phase de stabilisation مرحلة اوسككككتقرار •

 واليت تتحقق فيه التواز ات ل قتصاد الوطي. 2030و
 :وع ل قتصاد الوطييالتحول ا ي لل وال نومن ب  اوهلاف املسطرة ا سياء 

 .2030و 2020 ما ب  %6.5 ضما   س ة منو منت مة للناتج احمللل ايا  ا مستوى •
 .مرة 2.3 الرف  من مستوى الناتج احمللل ايا  حسب الفرد ومضاعفته ب •
 %10 ىلإ احمللل ايا للناتج  2015 عا ا  %5.3 مضكككاعفة حصكككة الصكككناعة حسكككب القيمة املضكككافة من •

 .2030 ا  فاء
 .عصر ة القطاع الف حل للسماح بتحقيق اومن الغلائل وتنوي  الصادرات •
 ىلإ 2015 سككككككككككنويا ا %6+ حتقيق او تقال الطاقوع بتوفيض علد اثن  اوسككككككككككت  ك احمللل للطاقة ب •
فضكككل وعل  اسكككتوراج من أقل و أم  ضكككما  سكككعر حقيقل للطاقة واسكككت  ك  ،2030 ا السكككنة  فاء 3%+

   .و ال ميات الضرورية للتنميةإرض باطن األ
تفعيل دور  ويتم ذلك عرب .مو اوقتصككككككككككككادع املتسككككككككككككارعنتنوي  الصككككككككككككادرات اليت تسككككككككككككمر بلعم متويل ال •

م  بلوغ حصككككة الصككككناعة  ارج احملروقات  شككككغال العمومية،القطاعات الصككككناعية  ارج احملروقات وال ناء واأل
وتراج  حصكككة ال ناء  %6.5 وحتقيق منو للف حة ب ،2030 قيمة املضكككافة الصكككناعية  فاءلمن ا %10 سككك ة 
 علد طول امللة. %1.7 شغال العمومية علد حساب  لمات املعرفة من   ل  س ة منو بواأل
ا اجملاوت الصكككككناعية وايلمات ورف  كافة العق ات اليت تقف  Start-ups تطوير املؤسكككككسكككككات الناشكككككئة •

 شككككككاء بنك الربيل وتشككككككجي  صككككككي  إفضكككككك  عن تفعيل وتطوير  ليات التمويل وتنويع ا و  ما  تطورها،أحائ  
 FNIالشككككككككراكة ب  القطاع  ايا  والعمومل وتلعيم م ا  وصكككككككك حيات الصككككككككنلوء الوطي ل سككككككككت مار 

ص ح الن ا  املصرا وال ن ل وتطوير سوء رؤو  إو  CNED جل التنميةأيزات من والصنلوء الوطي للتج 
 .Marchés de capitaux األموال
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  خاتمة .5.3

قمنا ا هلا الفصكككككل بال حض ا مصكككككادر النمو اوقتصكككككادع علد امللى الطويل والقصكككككر بلراسكككككة حالة 
، وذلك باسككتولا  من جية (1970-2016)   ل الفرتةاقتصككاد كوريا اجلنوبية ومقار ته باوقتصككاد اجلزائرع 

. وحاولنا التعرف ARDL حماسكككك ة النمو والتحليل القياسككككل اللع اعتمل علد من جية ا ت ار ا لود لنموذج
علد ط يعة وا اه الع قة  السككك  ية( املم نة ب  متغرات اللراسكككة املوتارة والنمو اوقتصكككادع. وبالتايل حتلد 

النمو اوقتصكككككككككادع ا كوريا اجلنوبية اليت مي ن اعت ارها مؤشكككككككككرات داعمة لتصكككككككككميم  حملداتهله اللراسكككككككككة 
 اسرتاتيجيات التنمية اوقتصادية ا اللول النامية بش ل عا  واجلزائر بش ل  ا .

ا األدبيات التجري ية، تعترب سكككككككياسكككككككات تراكم رأ  املال من القوى الرئيسكككككككية احملركة للنمو اوقتصكككككككادع 
ا شكككرء  سكككيا. ا هلا اإلطار، تشكككر  تائج حماسككك ة النمو املتحصكككل علي ا إىل أ  عملية تراكم رأ   السكككري 

ا كوريا اجلنوبية   ل فرتة اللراسكككككككة.  اجلزء األكرب من النمو ا الناتج احمللل اإلمجايلاملال املادع شككككككك لإ 
 ن اسكتلامة النمو اوقتصكادع لل للا  تتماشكد هله النتائج م  توقعات   رية النمو اللا لل اليت ترى أ ه مي

علد امللى الطويل فقط إذا ات عإ اسككككككرتاتيجية تنموية تفضككككككل إىل دمج تراكم رأ  املال مب اسككككككب ال فاءة 
علد النقيض من ذلك بالنسككككككككككككك ة ل قتصكككككككككككككاد اجلزائرع، حيض أ  منو الناتج احمللل اإلمجايل كا  واإل تاجية. 

ورأ  املال املادع، أما منو اإل تاجية ال لية للعوامل هو أقل مسككككاهم ا ملفوعا أسككككاسككككا بنمو القوى العاملة 
 الرأمسالية واوسككككككككككككت مارات ال شككككككككككككرع املال برأ  يتعلق فيما املرو ة فإ  ذلك، وم منو الناتج احمللل اإلمجايل. 

 ا فاضب اجلزائرع ل قتصاد ال طلء النمو تفسر مي ن لللك،. ب  ر من كوريا اجلنوبية باجلزائر أصغر املادية
 النمو علد ال شككككككككككرع املال رأ  تاثر ا فاض ي و  قل .ال شككككككككككرع املال ورأ  الرأمسالية اوسككككككككككت مارات قيمة

ا  مرت طكككاقكككل ي و   املكككادع املكككال رأ  ا فكككاض ، أمكككااجلزائر ا امل ح كككة األقكككل التعليميكككة بكككامل كككارات مرت طكككً
 وا يمنة النفط صككادرات علد ك ر  اعتماد م  اوقتصككادية، وال نية ال شككرع املال رأ  م  الت املية بالع قات
 دا لل، منو ولتحقيق .التحويلية الصككككككناعات قطاع ا املتواضكككككك  واوسككككككت مار ا  ومل القطاع علد ال املة
 املشاري  حتفز أ  جيب أيضا،. التعليم وجودة املادع املال رأ  ا ك ر  بش ل تست مر أ  اجلزائر علد يتع 
 .امل ت رة

 ب  امللى طويلة دينامي ية وجود عنالتجري ية املتحصكككككككككككل علي ا من هله اللراسكككككككككككة  النتائج وت شكككككككككككف
"التضوم، التنمية املالية، الواردات، ت وين رأ  املال ال ابإ، اإل فاء ا  ومل واوست مار األجنيب امل اشر" 

رأ  ا التغر  أصكككككككككك ر ،علد ع س منوذج امللى الطويلكوريا اجلنوبية   ل فرتة اللراسككككككككككة. ومنو الناتج ا  
 ا كوريا اجلنوبية معنويا وإجيابيا علد النمو اوقتصككككادعي  ر تاثرا  ومؤشككككر اجلودة املؤسككككسككككاتية املال ال شككككرع
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 املال رأ  تراكم يؤثر حيض اوقتصكككككادع للنمو اجلليلة الن ريات م ا امللى القصكككككر. هله النتيجة تتوافق 
 امللى علد اوقتصككككككككادع النمو ويزيل ثابتة، حالة ا املادع املال رأ  إ تاجية علد إجيايب بشكككككككك ل ال شككككككككرع
ا ت ارات السككككككككككك  ية فتقود ا إىل أ  الزيادة السكككككككككككريعة ا معلل النمو ا كوريا اجلنوبية كا   أما  تائج الطويل.

اسككتجابة للتغرات ا اصككلة ا حجم اوسككت مارات  اوسككت مار ا رأ  املال املادع وال شككرع( باإلضككافة إىل 
 Import فرضكككككككككككككية "النمو اللع تقوده الواردات التجارة  الواردات( والتطوير املايل، هله النتيجة تتوافق م 

led-Growth ." 
ا اجلزائر علد امللى الطويل كا  اسككككككككككككتجابة اوقتصككككككككككككادع  الزيادة ا معلل النموا املقابل، وجل ا أ  

للتغرات ا اصككككلة ا حجم اوسككككت مارات، التضككككوم والتحسككككن ا مؤشككككر اجلودة املؤسككككسككككاتية. علد ع س 
ا امللى  ا اجلزائر علد النمو اوقتصادع ي  ر تاثرا معنويا وإجيابيا  BMمنوذج امللى الطويل أص ر متغر 

 واوسككككت مارات ال شككككرع املال برأ  يتعلق فيما املرو ةإو أ   ،ئج احملصككككل علي االنتاهله بالرعم من  القصككككر.
 اجلزائرع ل قتصاد ال طلء النمو تفسر مي ن لللك،. ب  ر من كوريا اجلنوبية باجلزائر أصغر املادية الرأمسالية
 اجلنوبية، كوريا  باقتصكككككاد مقار ة ال شكككككرع املال ورأ  الرأمسالية اوسكككككت مارات قيمة ا فاض بسككككك ب فقط ليس
 .اوقتصادع النمو يساهم ا تراج  ال شرع املال ورأ  الرأمسالية ل ست مارات الضئيل التاثر وإمنا

يت   أ  ك ُها وكوريا اجلنوبية  اجلزائرمن من جا ب   ر، عنل تت   مسكككككككككككار النمو اوقتصكككككككككككادع ا كل 
 ول ن عنل تقييم  تائج التنمية جنل أ  كوريا ،تل ل اللولة ا عملية التصككككككني  علدسككككككياسككككككات قائمة ت نإ 
وا قيقة  لف ذلك  ،اجلزائرحققإ منواً مرتفعاً ومتسككككارعاً بينما تع رت عملية النمو اوقتصككككادع ا  اجلنوبية

هل حقيقة تنمية صكككككككككككككناعية  اجحة ا ظل قيادة اللولة مقابل تنمية صكككككككككككككناعية مت اطئة ا ظل قيادة اللولة 
والتنافسية  Highly Diversifiedأيضا. التناقض يتضر ا بزوغ قطاع صناعل علد درجة عالية من التنوع 

 ياج مستمر  واجز محائية إلبقائه حيا.وب    ر ا احت Internationally Competitiveالعاملية 
 علدضكككككرورة التوجه حنو ايارج والرتكيز  علدالواق  أ  اللرو  املسكككككتفادة من التجربة ال ورية و تقتصكككككر 

حرية السوء، ول ن ا متتل لتشمل دروساً عن كيفية صياعة تفاصيل السياسة الصناعية، فالفرء ب  اللولت  
عناصر القوة ف. ش لته تلك السياسة اللعبش ل أك ر دقة ا هي ل ا وافز ي من أساساً ا التفاصيل، و 

كا إ عناصككككككر حقيقية م بناؤها باسككككككا  قوع من   ل اوسككككككتفادة من ال روف   اجلنوبية اا اقتصككككككاد كوري
كما أ  اللور ال  ر اللع لع ته وتلع ه اللولة   احمللية والعاملية اليت كا إ سكككككككائلة أثناء مرحلة التطور والتنمية،

اللليل علد ذلك بيئة صككككحية ل سككككت مار والنمو، و  هتيئةمن   ل تل ل ا ا ا ياة اوقتصككككادية قل جنر ا 
هناك ال  ر  ويزال ،بعل األزمات اليت واج  ا. إذ  كيف اسكككتطاع إرجاع قاطرة النمو إىل مسكككارها الط يعل

  .يتع  علد اجلزائر القيا  به إلجناح اسرتاتيجية النمو اوقتصادع
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  الرابعالفصل 
 استراتيجية اللحاق بالركب: كوريا الجنوبية

 مقابل الجزائر
  مقدمة .1.4
بالنسككككككك ة لل لكككككككلا  الفقكككككككرة املتميكككككككزة بنسكككككككب عاليكككككككة مكككككككن الشككككككك اب، جيكككككككب أ  ي كككككككو  النمكككككككو السكككككككري  سككككككك  : فكككككككتر اقتصكككككككاد "

مغكككككككاوة..... في كككككككو  التقكككككككارب واللحكككككككاء بالرككككككككب هكككككككو املرحلكككككككة السكككككككوء، اوسكككككككت مار ا رأ  املكككككككال ال شكككككككرع واملكككككككادع بكككككككلو  
 ".املوالية

Buiter and Rahbari, (2011), Global growth generators. P.1  

حاولإ العليل من اوقتصككاديات النامية اللحاء بركب ال للا  الصككناعية، ول ن م  األسككف القليل من ا 
القر  ا ادع والعشككككككككككرين، شكككككككككك لت العليل من ال للا  علد عرار جنحإ ا هلا املسككككككككككعد. ل ن م  بلاية 

، الربازيككل، وعككلدا من ال لككلا  النككاميككة ال ربى دينككامي يككة قويككة ا أداء النمو 24ال لككلا  اآلسكككككككككككككيويككة النككاميككة
اوقتصككككككادع و اقا سككككككريعا بركب ال للا  املتقلمة، لتصكككككك ر بللك إحلى القوى احملركة للنمو العاملل ا هلا 

 اجلليل متعلد األقطاب. العاخ
تقل   سكككيا قصكككة رائعة حول كيفية اسكككتلامة دينامي ية النمو اوقتصكككادع وإجناح مسكككعد اللحاء بالركب. 

ا أوا ر القر   Meijiبلأت هله القصككككككككككككة م  التحول امللهل اللع عرفته اليابا  منل تط يق إصكككككككككككك حات 
ا زمية والفقر أثناء وبعل ا رب العاملية ال ا ية وارتقاء م ا ت ا لتصككك ر  نالتاسككك  عشكككر، وإعادة إحياء ال  د م

 -ثاِن أكرب قوة اقتصككادية ا العاخ ا ظرف زمي قياسككل. بنمط مماثل، مت نإ اقتصككاديات النمور اآلسككيوية
وقتصككككككككادع من حتقيق إجنازات ا عملية اللحاء بالركب ا -كوريا اجلنوبية، تايوا ، هو   كو  ، وسككككككككنغافورة

 
ل  ، وفيتنا ، تتضككككمن بللا   سككككيا النامية كل من: الصكككك ، هو   كو  ، سككككنغافورة، تايوا ، كوريا اجلنوبية، تاي  ل، إ لو يسككككيا، ماليزيا، باكسككككتا ، الف 24

 قارة  سيا. GDPمن  %95هله اوقتصاديات جمتمعة تساهم حبوايل 
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ا -العم ق  اوقتصكككككادي  اآلسكككككيوي   –كما أ  النمو ا ائل اللع حققته الصككككك  وا نل السكككككتينات.  منل 
  العليل من ال اح   إىل القول إ ه "قر   سيا" املق ل. دف العقود األ رة 

يا يعل منوذجا تنمويا مقنعا ل للا   امية أ رى مي ن من    ا أ  تتعلم ال  ر  األكيل أ  جناح  سككككككككككككك
لتحقيق مسكككككعاها املتم ل ا اللحاء بالركب. ل ن م  ذلك، و تزال هناك العليل من األسكككككئلة املتعلقة فيما 

  األداء املتميز ل وريا اجلنوبية ا العقود إإذا كا  هلا النموذج التنموع قابل للت رار وكيف ين غل ت راره. 
زات معجزة شككككككككرء  سككككككككيا كما أشككككككككارت إليه تقارير ال نك العاملل القليلة املاضككككككككية واليت حتاكل العليل من ممي

من اللراسكككات يقل  إجابة واضكككحة علد أ  منوذج النمو ا شكككرء  سكككيا قابل ل سكككتنسكككاخ والت رار. والعليل 
نصف ال اِن من القر  العشرين خ ي ن الا  حالة من ب  ال للا  األسرع أداء فا تيار كوريا اجلنوبية كلراسة

ع  يا أو مبحض الصككككككككككلفة: ف وريا تعل أك ر التجارب إثارة لإلعجاب ا جمال النمو والتنمية، كيف و وهو 
ناعية واقتصككككككككككككككاديات  امية أ رى بلولة النمو  ال لل اللع تفوء ب  ر علد جمموعات من ال للا  الصككككككككككككك

أ  قيا  كوريا اجلنوبية كطوات عم قة هبلف حتلي  ا اوقتصادع اوقتصادع علد ملى العقود املاضية كما 
م ن ا من التحول  -اللع م تاكيله من   ل التحرير التجارع ال  ر والتوسكككككككك  ا ائل لطاقت ا اإل تاجية-

 من بلل فقر ومتولف ت نولوجيا إىل قوة اقتصادية ع مد ورائل ا الت نولوجيا ا ظرف زمي قياسل. 
بعض ال كاح   أ  األداء القوع ل وريكا اجلنوبيكة ككا   تيجكة الرتاكم امل  ف لعوامكل اإل تكاج بكلو من يرى    

(، ا ح  يزعم Krugman (1994) : دراسكككةعلد سككك يل امل الا  ر التحسكككينات علد مسكككتوى ال فاءة  
مسكككككككككككككتوى عال من   رو  أ  النمو العايل مي ن إرجاعه إىل حل ك ر لوجود "أسككككككككككككككا  جيل" مبا ا ذلك 

اود ار، خمزو  ك ر من رأ  املال ال شرع، ا فاظ علد  وعية مؤسساتية أفضل، ا فتاح واس  علد التجارة 
                      دراسككككككككككككككككككة  سككككككككككككك يكككككل امل كككككال: د ا  ر عل الكككككلوليكككككة، وإدارة ح يمكككككة للسكككككككككككككيكككككاسككككككككككككككككككات النقكككككليكككككة واملكككككاليكككككة

(2001)Radelet et al.  ; دراسة De Gregorio and Lee (2004)). كما لع إ ا  ومة دورا فعاو ا
تطوير الصكككككناعات املوج ة لرتقية الصكككككادرات، إىل جا ب تفعيل سكككككياسكككككات ترقية الصكككككادرات اليت هتلف إىل 
تقلمي جمموعة من ا وافز لرف  أداء املصككككلرين وتسكككك يل الرتقية املسككككتمرة للميزة النسكككك ية للشككككركات ال ورية ا 

 .العامليةاألسواء 
كيف مت نإ )1(بالنسكك ة ل قتصككادي  وصككناع القرار ا ال للا  النامية، األسككئلة اليت تطرح  فسكك ا هل: 

ع م ن ا من لكوريا اجلنوبية من حتقيق معلوت منو سكككريعة ومسكككتلامة علد ملار ملسككك  سكككنة املاضكككية، وال
هل هناك إم ا ية إلعادة حتقيق النجاح اوقتصكككككككككككككادع ل وريا ا أماكن )2(اللحاء بركب ال للا  املتقلمة  

أو باألحرى، فيما إذا كا  هناك إم ا ية لنسكككككخ السكككككياسكككككات ا  ومية اليت كا   ا اللور الفعال ا   أ رى
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 للرو  اليت مي ن اسككككككككككتو صكككككككككك ا من جناح كورياوماهل ا)3(حتقيق التنمية اوقتصككككككككككادية ا كوريا اجلنوبية  
 ل قتصاديات النامية األ رى  اجلنوبية

 ي حككض هككلا الفصكككككككككككككككل ا ال يفيككة اليت تتحقق   أو و تتحقق في ككا عمليككة اللحككاء السكككككككككككككري  بككالركككب

عملية علد وعليه، يتم تقسككككككيم هلا الفصككككككل علد النحو التايل: يتم ا القسككككككم األول التعرف اوقتصككككككادع. 
اإلطار الن رع اليت تت ناه هله اللراسكككة حملاولة تفسكككر كيفية حتقيق أو عل  حتقيق  واسكككتعراض اللحاء بالركب

 . أمااللحاء بالركبالعناصر األساسية وسرتاتيجية  القسم ال اِن يستعرض لحاء بركب اقتصادع  اجر.ال
تسليط الضوء علد أهم امل مر الرئيسية وسرتاتيجيات التنمية اليت اعتملهتا كوريا ا يتم فا القسم ال الض 

بالركب م  إجراء العليل من املقار ات بلولة املعاير اللولية م  اوقتصككككككككككككاد اجلزائرع. ا  للحاءمسككككككككككككعاها 
  األ ر، يتم تقلمي امل ح ات ايتامية واستو   اللرو  من التجربة ال ورية.

 اإلطار النظري الستراتيجية اللحاق بالركب .2.4
 خ منل أك ر من  صككككككف قر ، إو أ ه ما يزالعلد الرعم من التقل  اوقتصككككككادع ال  ر اللع شكككككك له العا

 و تزال هناك أسككككككئلة ح  اآل ، .(ال للا  الفقرة ومن و ميل و   (ال للا  الغنية منقسككككككما ب  من ميل و  
و  ملاذا )1(: اإلجابة علي ا وتتم ل ا اوقتصككادي مسككتعصككية حول التنمية والتولف العاملي  يصككعب علد 

 بعض ال للا  كسكككككككككككككر اللائرة املفرعة اسكككككككككككككتطاعإملاذا  )2(يزال هناك العليل من ال للا  الفقرة ا العاخ  
 ا ح  عجزت بللا  أ رى عن ذلك واللحاء بركب ال للا  املقلمة؛ حتقيق معلوت منو هائلة، للفقر،

 ا ال للا  الغنية م  بلوع ا مرحلة اوقتصككككككككككادعملاذا تت اطا معلوت النمو  )3( أو ح  حلفإ إىل الوراء 
   النضج

 ال اح   وتسككككككعد لإلجابة اهتما تصككككككلرت جمموعت  من الن ريات املشكككككك ل ولقيإ  ا اآلو ة األ رة،
  تالن ري ت اه استولا مي ن  Lim(2009).و  رية Spence (2008)  رية  علد هله األسئلة اجلوهرية:

هلا  ا إم ا ية حلوث أو عل  حلوث اللحاء بالركب لل للا  النامية.لوصكككككككككككككف عملية التنمية وتوق  
الشاسعة ا  او ت فاتي لو أ  الن ريت  للي ما  قاط مشرتكة ك رة ومن ج حتليلل موحل لتفسر  اإلطار،

وصككفية وليسككإ    Spenceي لو أ    رية  ل ن م  ذلك، مسككتويات الل ل ومعلوت النمو عرب ال للا .
ا ح  تشككككمل  1950 ف ل تصككككف فقط  ربة ال للا  عالية األداء ما بعل عا  ؛Limمقار ة بن رية مشولية 
بتوفر  Spenceتقو    رية  و باإلضككافة إىل ذلك، ا خمتلف مراحل التنمية. اوقتصككاديات علدLim  رية 

ل ن مي ن ذلك بفضكككل  ،تمبللا للنمو مناسككك ة ا اسكككرتاتيجيةإطار عا  ملسكككاعلة صكككناع القرار علد صكككياعة 
 Lim .  رية
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 عملية اللحاق بالركب .1.2.4

" عادة ا األدبيات اوقتصككادية لللولة علد قلرة بلل Catching-Upيسككتول  مف و  "اللحاء بالركب 
فجوات الل ل، اإل تاجية، والت نولوجيا م  الرواد. ا هلا اإلطار، تشككر املناقشككات ما للحل  تقليم( من 

العلمية حول هلا املوضوع أ ه كلما اتسعإ فجوة اإل تاجية ب  اوقتصاديات املتولفة والرائلة كلما وجلت 
  أ  تنمو اوقتصاديات هناك إم ا ية أكرب ل قتصاديات املتولفة إلحلاث ا تقاله ك رة. وبالتايل، من املتوق

املتولفة بسكككككرعة أكرب من اوقتصكككككاديات املتقلمة ح  أ ه علد امللى الطويل سكككككتت قد حتما عنل مسكككككتوى 
"السكرعة النسك ية  مماثل لنصكيب الفرد من الل ل. هنا مي ن القول إ ه مي ن تشك يه عملية اللحاء بالركب ب

عة  املعلل( اليت جيب علد ال للا  املتولفة اللحاء به ا سكك اء علد طول مسككار ثابإ يت عه الرواد"، فالسككر 
 تتحلد بقلرهتا علد استيعاب األف ار واملعرفة من ا لود الت نولوجية.

ا كل من الوويات املتحلة، أملا يا،  1870 تارخييا، أ لت عملية اللحاء بالركب ا التسككككككككارع منل عا 
ا ح  ، (Gerschenkron, 1962) ال ورة الصككككككككناعية   لاكروسككككككككيا، واليابا  ا اه اململ ة املتحلة رائلة 

، أما اليابا  فقل 1973و 1950 اسكككككككككتطاعإ بللا  أوروبا الغربية اللحاء بركب الوويات املتحلة ب  عامل
من النمو ال طلء  ةلتشككككككك ل بعل ذلك فرتة طويل 1990اسكككككككتمرت باللحاء بالركب بشككككككك ل متتايل ح  عا  

اسكككككككككككتطاعإ  1980 ىل عايةإ 1900 والركود النسكككككككككككيب. أما أمري ا ال تينية فقل حققإ منوا سكككككككككككريعا من عا 
ريككا و ا، قككلمككإ كا  سكككككككككككككيكك .(Maddison, 2001)    ككا اللحككاء بككالركككب ا بعض الفرتات وليس كل ككا

. وابتلاءا من 1950اجلنوبية، تايوا ، سككككككككككككنغافورة، وهو   كو   أم لة ملهلة لعملية اللحاء بالركب منل عا  
ال ما ينات، ا ضكككم الصكككف ال اِن من ال للا  حلي ة التصكككني  م ل ماليزيا، إ لو يسكككيا وسكككري   ا وتاي  ل إىل 

وا ا نل وفيتنا   1978 سككككككككارعا ا الصكككككككك  ابتلاءا من عا السكككككككك اء، ا ح  حقق الناتج واإل تاجية منوا مت
  ابتلاءا من التسعينات.

بط يعة ا ال، خ تشكككككككككككككارك مجي  ال للا  ا عملية اللحاء بالركب ف ناك أم لة ك رة من الركود النسكككككككككككككيب 
 Paul السياء، قا وبللا  اوحتاد السوفيايت سابقا. ا هلا  1980 واملطلق ك للا  أمري ا ال تينية بعل عا 

Collier )2007( بللا فقرا راكلا يعيش في ا أك ر من مليار  سكككككمة من السككككك ا  حتإ  58 بتحليل  ارب
 ط الفقر  أقل من دوور ا اليو ( حيض تق  مع م هله ال للا  ا إفريقيا جنوب الصككحراء وتشكك ل ركودا 

ية للتنمية: فخ الصككككراع السككككياسككككل، فخ املوارد . تواجه هله ال للا  مشككككاكل تفاعل1973 منل أزمة النفط عا 
م  ذلك، وعلد الرعم من تزايل التفاوت ا الل ل  الط يعية، األراضكككل عر السكككاحلية، وفخ ا  م السكككلء.

العاملل  شككك ل أيضكككا تزايلا ا السكككرعة اليت تغر في ا ال للا  مراكزها ا ترتيب الل ل. فلم يسككك ق ا التاريخ 
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قيق معلوت منو عالية جلا كاليت حققت ا الصككككككككككككك ، ا نل، اليابا ، كوريا، تايوا  ا اوقتصكككككككككككككادع أ  م حت
واليت م نت ا ا فرتة جيل أو جيل  من أ   تنقل من مراكز جل  25النصكككككككككككككف ال اِن من القر  العشكككككككككككككرين

 .(.1.4 اجللول  أ  ر منوفضة إىل مراكز متوسطة أو عالية ا سلم الل ل العاملل

 فترات اللحاق بالركب .1.4الجدول 
 aمعلل اللحاء بالركب 𝐆𝐃𝐏منو  صيب الفرد من   𝐆𝐃𝐏منو  الفرتة ال للا 

1820-1913 
 1.3 1.1 4.1 1905-1820 الوويات املتحلة

 1.8 1.9 3.1 1913-1880 أملا يا
 2.0 1.4 3.2 1913-1890 روسيا
 1.5 1.5 2.5 1913-19870 اليابا 
  1.1 2.0 1913-1820 املتحلةاململ ة 

  0.9 1.5 1913-1820 املتوسط العاملل
1950-2006 

 3.6 6.9 8.1 2006-1978 الص 

 2.7 5.0 6.0 1973-1950 أملا يا الغربية

 2.4 5.1 6.7 2006-1994 ا نل

 2.4 4.8 6.8 1997-1967 ا لو يسيا

 2.8 6.2 6.2 2006-1995 أيرلنلا

 3.6 8.0 9.3 1973-1946 اليابا 

 3.0 6.3 8.2 1997-1952 كوريا

 2.6 5.1 7.5 1997-1968 ماليزيا

 3.9 7.2 7.2 2005-1998 روسيا

 2.5 7.6 10.0 1973-1960 سنغافورة

 2.8 8.7 11.4 1973-1962 تايوا 

 3.2 5.8 7.6 1996-1973 تاي  ل

 2.9 6.1 7.6 2005-1992 فيتنا 

  2.9 4.9 1973-1950 العامللاملتوسط 
  1.4 3.1 1997-1973 املتوسط العاملل
  2.3 3.5 2003-1997 املتوسط العاملل

، املقار ة م  اململ ة 1913 سكككككككككككككك ة منو الناتج احمللل اإلمجايل للفرد الواحل مقار ة م  النمو ا اوقتصككككككككككككككاد الرائل ا الفرتة املقابلة. ق ل عا  ( aم ح ة:  
 م  الوويات املتحلة. 1950املتحلة وبعل عا  

Source: Szirmai. (2008, p. 13). 

 
، "Golden Age of Economic Growthسككمد ب "العصككر اللهيب للنمو اوقتصككادع من من ور تارخيل، أعق إ فرتة ا رب العاملية ال ا ية مبا ي 25

شكك ل النمو وهل فرتة من التوسكك  السككري  اليت خ يسكك ق  ا م يل ا أع مرحلة تارخيية أ رى. اسككتمر هلا العصككر اللهيب ح  أوائل السكك عينات بعل ذلك 
 ل ن م  ذلك بقل النمو يسجل معلوت إجيابية ا عال ية فرتاته اليت أعق إ األزمة.، 1973اوقتصادع ت اطؤا ملحوظا بعل أزمة النفط عا  
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عملية تسككككككارع اللحاء بالركب لعلد من ال للا  منل القر  التاسكككككك  عشككككككر. ففل تلك   .1.4 ي  ر اجللول   
 %1.9 إىل 1.4 ا ق ة، حقق  صيب الفرد من الناتج ا اوقتصاديات ال حقة بالركب منوا مبعلل يرتاوح ب 

، قلرت  س ة منو 1913 . وامل حظ أيضا أ ه ق ل عا 1950 سنويا بعل عا  %9 إىل 5 سنويا مقار ة مبعلل
 ا فرتات اللحاء بالركب إىل منو اوقتصكككككككككاد الرائل   لاك  اململ ة املتحلة( ما ب  GDP  صكككككككككيب الفرد من

ث ث مرات أسكككرع من  -مع م ا ا  سكككيا-، منإ ال للا  ال حقة بالركب1950. بعل عا  %2.0 إىل 1.3
الرائلة عامليا  الوويات املتحلة(. هنا مي ن القول أ  تسككككككككككككككارع عملية اللحاء بالركب يرت ط إرت اطا ا  ال لل

 .(Szirmai, 2008, p. 12) وثيقا بالعوملة واإلم ا يات ال ربى لنشر الت نولوجيا دوليا

  بالركب للحاق Spence نظرية. 2.2.4

 Robert Solow،Paul :علد س يل امل ال –قا  جمموعة من أش ر ال اح   Spence   بلاية م    رية

Romer – امل كككالعلد سككككككككككككك يكككل  –عكككلد من صكككككككككككككنكككاع القرار ا العكككليكككل من ال لكككلا   بكككاإلضككككككككككككككككافكككة إىل:                          
) Alejandro Foxleyشيلل وزير  ارجية( ،) Han Duck -soo بقيادة–(رئيس وزراء كوريا اجلنوبية سابقا 

) Michael Spence اللين اجتمعوا مللة عام   اوقتصككككككككككككككاد(حائز علد جائزة  وبل ا   ر اقتصككككككككككككككادع
وضككعوا  2008 حبلول عا وسككت شككاف األسكك اب والعواقب واللينامي يات اللا لية للنمو املرتف  واملسككتلا . 

بللا منل 13 لكككككك والناجر داء السري األساُهإ ا حتقيق  تقرير عا  ي لف إىل ال شف عن أهم العوامل اليت
؛ اليابا ؛ إ لو يسككيابوتسككوا ا؛ الربازيل؛ الصكك ؛ هو   كو  ؛  هل: اوقتصككاديات هله (املاضككل صككف القر  

ا نل  جنل باإلضككافة إىل ذلك،قل  .(؛ سككلطنة عما ؛ سككنغافورة؛ تايوا  وتاي  لامج ورية كوريا؛ ماليزيا؛ مالط
 ,World Bank)ومن املامول أ  حرج بللا  أ رى قري ا (ا طريق ما ل  ضكككما  إىل هله اجملموعة  وفيتنا 

2008, p. 19).  
 علد سككككنة 25 عن تقل و مللة أك ر أو 7% متوسككككط مبعلل النمو ا اقتصككككاد 13 جنر ،1950 عا  منل
 النمو هلا ت رار مي ن هل ذلك، من واألهم ذلك  فعلوا هنا: كيف هالسكككككككككككككؤال اللع يطرح  فسككككككككككككك. التوايل
   مستلا   أسا  علد أ رى بللا  ا املرتف 

 القائمة ل ن املالوفة، اآلسيوية األم لة (.2.4اجللول أ  ر  اللجنة حلدهتا اليت 13 ال النجاحات تتضمن
هتيمن األم لة اآلسكككيوية املالوفة علد  .السكككياسكككل والن ا  املوارد، و وع ا جم، حيض من جيل بشككك ل متنوعة

ال تينية، الشكككككككككككككرء األوسكككككككككككككط، وأوروبا القائمة، ول ن كل منطقة أ رى من العاخ النامل  إفريقيا، أمري ا 
ا. بعض ال للا  عنية باملوارد الط يعية  بوتسكككككككوا ا، الربازيل، إ لو يسكككككككيا، ماليزيا، عما ،  الناشكككككككئة( مم لة أيضكككككككً
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تايلنل(؛ ال اقل ليسإ كللك. وتشمل العينة بلًلا واحًلا يزيل علد س ا ه عن مليار  سمة  الص ( واآل ر 
  مالطا(. ,000500عن بس ا  يقل علدهم

اسكككتمرت اقتصكككادات  هو   كو  ، الصككك ، اليابا ، كوريا، مالطا، سكككنغافورة، وتايوا ، الصككك ( ا النمو 
إىل مسككككككككككتويات عالية من الل ل. ل ن العليل من اآل رين فقلوا بعض أو كل ز م النمو للي م ق ل وقإ 

 أوائل من واحلة ازيلالرب  كا إطويل من اللحاء بالركب اوقتصككككككككككككككادع. وأبرز األم لة علد ذلك الربازيل،  
 و  فا(. 1980 عا  ا  زمل ا لتفقل( 1950 عا  ا مسكككاره بلأ  ومرتفعاً  مسكككتلمياً  منواً  حققإ اليت اللول

اآل رين امللرجة ا قائمتنا، تشت ر الربازيل باسرتاتيجية "إح ل الواردات"، اليت حتمل صناعاهتا  12 ل للا ل
عر أ  الربازيل جنحإ ا تنوي   .التنافس علد السوء احمللية ضل املنافس  األجا باحمللية ح  تتم ن من 

حيض تفرعإ من الق وة إىل التصكككككككككككني  ايفيف  .صكككككككككككادراهتا   ل املرحلة األوىل فقط من إح ل الواردات
باك ر من مبسككككككاعلة اوسككككككت مار األجنيب امل اشككككككر، هلا ما زاد الصككككككادرات كنسكككككك ة من الناتج احمللل اإلمجايل 

 النب حصككة ا فاض م  ح  ال ما ينات، أوائل ا 12% حوايل إىل ايمسككينيات أوائل ا 5%الضككعف من 
. وفرة زراعية وموارد ك رة  حملية سككككككككككوء ا مزدوجة مبزايا الربازيل متتعإ كما.  ك ر  بشكككككككككك ل الصككككككككككادرات من

األسككك اب متاماً، كما كا  من الصكككعب ملاذا ت اطا منوها  من الصكككعب فصكككل  هنا: هالسكككؤال اللع يطرح  فسككك
 .(World Bank, 2008, pp. 20)ع س ا اه الت اطؤ

 التضكككككككككوم من تعاِن ال  د تركإ واليت ،1973 بلأت مشكككككككككاكل الربازيل بعل أول صكككككككككلمة  فطية ا عا 
 املرحلككة" وبككلأت. الككلا ككل من مزيككل إىل 1974 عككا  ا ا  ومككة حتولككإ ذلككك، علد ردا. الككليو  وفككائض
 السكككككككككل  وإ تاج ال قيلة الصكككككككككناعات لتشكككككككككجي  ايفيف التصكككككككككني   اوزت واليت الواردات، إح ل من" ال ا ية

 الفائلة أسككككعار ارتفعإ عنلما. ال رتودوور تلوير إعادة علد ك ر  بشكككك ل تعتمل اسككككرتاتيجية وهل الرأمسالية،
 عقل من أك ر استغرء اللع التضوم وارتفاع الليو  أزمة ا الربازيل ا غمرت ،1979 عا  بعل اللوور علد
 أوائل ا اإلمجايل احمللل الناتج من %12 من الربازيل صككككككككادرات ا فضككككككككإ العملية، هله و  ل. الزمن من

  .(World Bank, 2008, p. 21)التسعينات  منتصف ا6% إىل ال ما ينات
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 النمو السريع والمستدام في االقتصاديات النامية .2.4الجدول 

 ***2005د ل الفرد ا ال لاية و فرتة النمو املرتف ** 
 3.800 210 2005-1960 بوتسوا ا

 4.000 960 1980-1950 الربازيل

 1.400 105 2005-1961 الص 

 29.900 3.100 1997-1960 هو   كز  *

 900 200 1997-1966 ا لو يسيا

 39.600 3.500 1983-1950 اليابا *

 13.200 1.100 2001-1960 كوريا اجلنوبية*

 4.400 790 1997-1967 ماليزيا

 9.600 1.100 1994-1963 مالطا*

 9.000 950 1999-1960 عما 

 25.400 2.200 2002-1967 سنغافورة*

 16.400 1.500 2002-1965 تايوا *

 2.400 330 1997-1960 تاي  ل

 ل للا  الصناعية.مماثل لات اليت وصلإ إىل مستويات د ل الفرد ي* اوقتصاد
 سنوياً أو أك ر. %7** الفرتة اليت بل  في ا منو الناتج احمللل اإلمجايل 

 .2000*** بالقيمة ال ابتة لللوور األمري ل لعا  

Source: World Bank. (2008, p. 20). 

 اللحاء بركب النمو النامية لل للا  مي ن  ت ره،ت أ  مي ن مما أسككككككرع تتعلم أ  مي ن اوقتصككككككادات أ  مبا
 م  ح . هبا  اصكككككككة منو عوامل تنشككككككك  كا إ  عنلما اليو  الصكككككككناعية ال للا  تعا يه كا إ  مما ب  ر أسكككككككرع
 .أك ر أو جيل  تستغرء األجل طويلة عملية هو بالركب اللحاء فإ  املعلوت، ارتفاع

 أ  ر  األك ر منوا ا تلك الفرتة 13 الككككك اوقتصادياتملس  صائم مشرتكة ب  تلك  ي  ر هلا التقرير
 .(.1.4 الش ل
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 مستدامالسريع و النمو للالمشتركة  الخصائص .1.4 الشكل

 
Source: World Bank. (2008, p. 22). 

 :(The global economy) العالمي االقتصادلى بالكامل ع االنفتاح ▪

 اوقتصكككككادعلد  او فتاحهو "   Spenceالسكككككري  ا   رية اوقتصكككككادع الشكككككرط األسكككككاسكككككل األول للتقل 
مقار ة  اوقتصككادعوجود مزايا ك رة من التقسككيم اللويل للعمل والتوصككم  حيض ترى هله الن رية ،العاملل"
علد  او فتاحوتلاف  هله الن رية علد ضككككككككككككرورة زيادة  اللايت. اوكتفاء عق  يةعلد اللات و  اوعتمادحبالة 

 .جيا املتقلمةزيادة تلفقات رأ  املال واملزيل من  قل املعرفة والت نولو  ،-امللموسة  امللموسة وعر -التجارة 

 ا فتاحا علد مع م 13 الكككككككككككككككككككك اوقتصككككككاديات مجي  حققإ السككككككري ، النمو فرتات من امل حظ أ ه   ل
 السكككرعة هبله مسكككتلا  منو حتقيق املم ن من ي ن املشكككرتكة. خ مساهتم أهم العاملل، وكا  ذلك من اوقتصكككاد

  .أصككككككككككككك ر ذلك مم ناً فقط أل  اوقتصككككككككككككككاد العاملل أصككككككككككككك ر أك ر ا فتاحاً وأك ر ت ام ً  ،1950 عا  ق ل
: اسكككككككككككتوردت األف ار والت نولوجيا واملعرفة من بقية واسكككككككككككتفادت ال للا  ذات النمو املرتف  بطريقت . األوىل

تلفق املعرفة إىل العاخ. ثا ياً: اسككككككتغلإ الطلب العاملل اللع وفر سككككككوقاً عميقة ومر ة لسككككككلع م. حيض أدى 
  .(World Bank, 2008, p.21)زيادة هائلة ا القلرة اإل تاجية ل قتصاد
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من الس ل أ   تعلم شيًئا أك ر من ا رتاعه. وهلا هو  جنل أ ه (Knowledge) ةاملعرففيما خيم عنصر 
أو أك ر، وتسككتطي  اوقتصككادات  %7 السكك ب ا أ  اوقتصككادات املتقلمة النمو و تسككتطي  النمو مبعلوت

 املتولفة اللحاء بالركب. 
. أحلها هو اوسكككككككككككككت مار األجنيب لنامالقتصككككككككككككككاد اوهناك العليل من القنوات اليت متر عربها املعرفة إىل 

ماليزيا علد سككككك يل امل ال، الشكككككركات متعلدة اجلنسكككككيات إىل جممعاهتا اإلل رتو ية  جلبإ . فقلFDI امل اشكككككر
 ,Yusof et Bhattasali)بامتيازات ضكككري يةتتمت   اليت - Johoreو ،Penang ، Klang Valley–ال  ثة 

نتاها. سكككككوِن اليابا يةأما   .(2008  (Japan’s Sony) اليابا  وكوريا اسكككككتوردتا الت نولوجيا من ايارج وحسككككك 

ا سكككككككوء أج زة الراديو الصكككككككغرة، باسكككككككتولا  الت نولوجيا اليت  يةمري األ RCA علد سككككككك يل امل ال،  اوزت
 .(World Bank ,2008, p.22)رت يم من الشركة األمري ية  فس اي ا بحصلإ عل

   (Macroeconomic stability) :االقتصاد الكلي المحافظة على استقرار ▪

مما يعي ضرورة إت اع سياسة  ال لل، اوقتصاد استقرار ا فاظ علد وجبسري   اقتصادعلتحقيق تقل  
ا معلل  اوسكككتقراروهو ما يعي  األزمات وعل  اليق . وسكككياسكككة سكككعر صكككرف سكككليمة لتفادعمالية و قلية 
  .التواز  احمللل وايارجل سعر الصرف، التضوم،

إ  تقلب اوقتصكككككككككاد ال لل وعل  القلرة علد التن ؤ يؤديا  إىل اإلضكككككككككرار باسكككككككككت مارات القطاع ايا ، 
كا    أسكككككككككككككوأ هله اوضكككككككككككككطرابات. 13اوقتصكككككككككككككاديات ال  إ نجاح  نالوبالتايل النمو.   ل أك ر فرتات 

علد سككك يل امل ال، بل   الصككك  .توسكككع م السكككري  مصكككحوبًا من وقإ آل ر بالتضكككوم املرتف  بشككك ل معتلل
ل ن األسككككعار كا إ مسككككتقرة مبا فيه ال فاية ح  و ت ر  .1994 ا عا  %24 تضككككوم ذروته عنل حوايلال

                              الكككطكككويكككككككل، أو ردع املكككككككل كككريكككن مكككن إسكككككككككككككككنكككككككاد ثكككروهتكككم إىل الككك كككنكككوك ككك كككر املسكككككككككككككككتككك كككمكككريكككن عكككلكككد املكككككككلى 
(World Bank, 2008, p.24). 

 :(Future orientation) المستقبلي التوجه ▪

 اود ار عالية من تع ئة معلوتاملتم لة ا  ال ال ة، للواصككككية الطريق م ل ال لل اوقتصككككادع اوسككككتقرار
للي ا "رؤية للمسكككتق ل"  اوقتصكككاديات تلك العمومية ا ال نية التحتية. اوسكككت ماراتو صكككوصكككا  اوسكككت مارو 

لل ل ا لأعلد  ىمسكتو  لتحقيقل سكت  ك ا ايل تؤكل علد سكياسكة التضكحية بوحلات من الل ل املوجه 
 .اوست مارو اود ار املستق ل من   ل بلوغ مستويات مرتفعة من 
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 وأمري ا  سككككيا شككككرء جنوب مل رات ا النمو معلوت كا إ  العشككككرين، القر  سكككك عينيات منتصككككف ا
 هله اقرت إ وقل. مئوية  قطة 20 بنحو أعلد اآلسكككككككككككككيوع املعلل كا   عاما، عشكككككككككككككرين بعل. مماثلة ال تينية
 (World Bank, 2008, p.24) .احمللل اوست مار من است نائية مبعلوت الوفورات

  :(Market allocation) المواردة تخصيص السماح لألسواق بعملي ▪

ي لو أ ه من  لللك، السككككككككككوء ا القر  العشككككككككككرين باءت بالفشككككككككككل. كل التجارب اليت ت نإ بلائل آللية
فقل  من أجل حتقيق وإدامة النمو. اوقتصككككككككككادعا ا ي ل  األسككككككككككواء هل جزء ضككككككككككرورع إ املنطقل القول 

ل ن بلرجات  – الفعال علد   ا  قائم علد السكككككككككككككوء ذات النمو املرتف  اوقتصككككككككككككككادياتتلك  اعتملت
وا وافز لتوفر كل ما هو مطلوب من السككككل  ل مركزية االقرارات  يعتمل علد مؤشككككرات األسككككعار، –متفاوتة 

ا اوت ل ن ا مجي   ،هبا وي لو أ  تلك ال للا  تتفاوت ا قوة ووضوح حقوء املل ية اياصة وايلمات.
 .ب  افة في ا اوست مارأما  مي ن  الشركات ورجال األعمال أ  أصو م ا تشعر 

أك ر  كككا ككإاأل رى   ةا  ومكك 11 ، أمككاالصككككككككككككك ، كككا ككإ اإلدارة معروفككة بعككل  التككل ككلو  ا هو   كو  
تن يماً، تتل ل ا اإلعفاءات الضككككككري ية واوئتما  امللعو  واإلقراض املوجه وعرها من التلابر املماثلة. ورمبا 

 (World Bank, 2008, p.25) .ساعلهتم هله التل  ت ا اكتشاف ميزهتم النس ية

 :(Leadership and governance) القيادة والحكم ▪

القيادة السككككككياسككككككية م مة    مسككككككالةحيض أ ،قادرة وذات مصككككككلاقية، ملتزمة ح ومةيتطلب النمو وجود 
 اسكككككككككككرتاتيجيةبل هو فريق لليه م ارات ورؤية  جمرد زعيم أو فرد ا السكككككككككككلطة، ل ن و يقصكككككككككككل بللك جلا.

 .سري  اقتصادعالسياسات الصحيحة لتحقيق تقل   قوع لتط يق التزا واضحة و 
 لوحله التطوير الناجر و حيلثو  أ  النمو اتالنمو السري ، ف م صا عو السياس ذات اتيا اوقتصاد

التزاًما علد ملى عقود،  لللك يتطلبجيب ا تياره بوعل باعت اره هلفا شككككككككككككككام  لقيادة بلل ما. ، بل فقط
، %10و 7 ومقايضكككككككة أسكككككككاسكككككككية ب  ا اضكككككككر واملسكككككككتق ل. وح  عنل معلوت منو مرتفعة للغاية ترتاوح ب 
 World)  يسكككككككتغرء األمر عقودا ل لل ما لتحقيق قفزة من الل ول املنوفضكككككككة إىل الل ول املرتفعة  سككككككك يا

Bank, 2008, p. 26)  4.2الش ل  ر أ..) 
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 التحول إلى الدخل العالي .4.2 الشكل

 

Source: World Bank. (2008, p. 27). 
 لللحاق بالركب Lim نظرية .3.2.4

ملاذا  )1(أساسية حيض تقل  لتفسر:  وظائف  اTrinity Growth" أو   رية "ثالوث النموLim   رية
ملكككاذا حتلف  )3(النمو ب  ال لكككلا ، ملكككاذا حتلف معكككلوت )2( حتلف مسكككككككككككككتويكككات الكككل كككل ب  ال لكككلا ،

ومسكككككتويات  ملاذا حتلف معلوت )4(و ال لل،مسكككككتويات الل ل ومعلوت النمو ب  األقاليم واملل  دا ل 
 واقتصككككاديات النمو وف م للراسككككة مركزية هل ال واهر هله .عرب الزمن اقتصككككادعالنمو والل ل ا كل كيا  

  .التنمية
  رية ، و ال  ثية C   رية، EGOIN :   ريةأجزاء أسكككككككككككككاسكككككككككككككية ث ثة علد النمو ثالوث   رية وتشكككككككككككككتمل

 .EGOIN هو ال  ثة األجزاء ب  شرتكالقاسم امل. S) حرف علد ش ل( Sمنحىن

 EGOINنظرية  .1.3.2.4

اليت  اإل تاج عوامل و وعية كمية  أع هو ،ما اقتصكككككككادم  ر منو اإل تاج( و  عوامل مصكككككككادر  EGOINيعترب
. صكككككككككككككحير والع س النكككاتج ارتف  مرتفعكككا، EGOIN ف لمكككا ككككا . اإلمجكككايل احمللل النكككاتج مسكككككككككككككتوى حتكككلد

 سريعة. بسرعة ستتمت  مبعلوت منو EGOIN اليت تعمل علد حتس  حملدات فاوقتصاديات
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 تيككككةروح امل ككككادرة أو املقككككاوو :اوقتصكككككككككككككككككاديككككةمشكككككككككككككرتكككككة للتنميككككة  ملس حمككككلدات EGOIN ويشكككككككككككككمككككل

(Entrepreuneurship,E)، ا  ومة (Goverment, G)، العمالة العادية ) (Ordinary Labor, O ،
 Natural) املوارد الط يعيككككةاوسكككككككككككككت مككككار ا و ، (Investment, I) اوسكككككككككككككت مككككار ا رأ  املككككال املككككادع

Resource,N). E وG علد يطلق قل .للقيمة اجلليلة العمالة معا   رية ايا ، وتشككك ل العمل EGOIN 
 . ,p.2)(Lim, 2012 لل لل اوقتصادية القلرة ويع س ال لل، اوقتصادع املال رأ  أيضا

السككككاعية  اوقتصككككادياتين غل علد  سككككريعة، حتقيق معلوت منوهبلف  أ ه  EGOIN  رية ترى ا الواق ،
 فعلد سكككك يل امل ال، بشكككك ل مسككككتمر. EGOINات وراء مسككككعد اللحاء بالركب أ  تعمل علد حتسكككك  حملد

 اياصكككة EGOIN علد حتسككك  اوقتصكككادعا معلوت منوها  اليت شككك لت قفزة  وعية اوقتصكككادياتعملإ 
 اسككككككككككت مارات أو ت ي ،(E) موجه حنو السككككككككككوء اقتصككككككككككادمركزع التوطيط حنو  اقتصككككككككككادعرب التحول من  هبا

  (G,E,I). وسياسات  ارية موالية للتنمية
 للنمو، أعوا ا  شكككككككطة EGO أين تعترب ا جيعل اإل سكككككككا  هلفا جوهريا،تج تت ىن EGOIN وي لو أ    رية

 املوارد الط يعية واملادية املتاحة. اسككككتولا ما لرتاكم و  وقتصككككاد اوجتماعيةأيضككككا تلك القلرة  اعت ارهاومي ن 
مشكككككككككككككرتكة ذات أُهية  مواقف وكفاءة ا  ومة وال روقراطية كمحلدات تعترب هله الن رية العوامل ال شكككككككككككككرية،

 ,Lim, 2012)اإل سككككككككا مبعىن  人"الصككككككككينية "ال لمة ب EGO مصككككككككطلر التع ر عنومي ن  حامسة للتنمية.

p.3). 

 واإلنسان EGO .4.3 الشكل

 
Source: Lim. (2012, p. 3). 

تعترب هله  مت ل األجزاء األسكككككككاسكككككككية القابلة للحركة. Oو E أما مي ل الرأ  ال ابإ، G أع ه،الشككككككك ل  من
فحجم امل ارة املتاحة وكيفية توجيه هله العوامل ال  ثة هل اليت  جل حيوية ا  لق ال روة؛ ال  ثة العناصكككككككر

 اوقتصاد.حتلد مستوى وسرعة منو 
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. اوقتصكككادع ا ر  يؤدع إىل اتيار عمود أع اوقتصكككادع، فإزالة ا ر  معاً  العوامل ال شكككرية ال  ثة تشككك  ل
 والتولف، للتنمية ال شككرية بالن رية EGOIN وصككف أيضككاً  مي ن ال  ثة، ال شككرية احمللدات مجي  ألُهية و  راً 
 . والفقر لل روة ال شرية الن رية أو

 األ رى: عن باقل   ريات التنمية EGOIN ومي ن تسككليط الضككوء علد  اصككيت  أسككاسككيت  متيزا    رية
أ  تتحلد  ترى أ  التنمية معقلة ومتعلدة األبعاد ومن الط يعل تاهل   رية متعلدة السككككككككككككك  ية مبعىن أ أوو،

 ال شكككرية للتنمية، تؤكل هله الن رية علد احمللدات ثا يا، بعلد ك ر ومتنوع من العوامل متعلدة األبعاد أيضكككا.
وتركيزها علد EGOIN توفر السكككك  ية املتعلدة لكككككككككككككككككك وعليه، علد وجه ايصككككو   وعية ا  ومة وبروقراطيت ا.

 .(Lim, 2012, p.4) ا  ومة درجة عالية من الواقعية  له الن رية

 𝐒نظرية منحنى  .2.3.2.4

اليت   Lim (2009) املقرتحككة من ق ككل EGOIN بشككككككككككككك ككل وثيق بن ريككة Curve S" "منحىن  ريككة ترت ط 
 EGOINف لما كا   اياصة به.EGOIN   ل لل ما هل دالة م اشرة لككككك اوقتصاديةتفرتض أ  مستوى التنمية 

 اليت تعمل علد حتسككككككك  حملدات فاوقتصكككككككاديات  S.منحىنطول  متقلما علد اوقتصكككككككادكلما كا    مرتفعا،

EGOIN من جا ب  "ا صككا ". اقتصككادياتسككريعة وبالتايل سككتنتمل إىل قائمة  بسككرعة سككتتمت  مبعلوت منو
ا  اهتامسككككتويا ح  أ  ، EGOINمبسككككتويات منوفضككككة وراكلة من ""السككككلحفاة اقتصككككادياتتتميز    ر،

  ل ن ا ستنمو بسرعة بطيئة م  مرور الوقإ. "الفيل" جل مرتفعة اقتصاديات

 السكككككلحفاة"اقتصكككككاديات  العاملل إىل ث ث جمموعات أسكككككاسكككككية: اوقتصكككككادتصكككككنيف علد S   تعمل   رية

)"Turtleا صكككككككككا " اقتصكككككككككاديات ؛(منوفض، منو منوفض د ل)"Horse؛(منو سكككككككككري  متوسكككككككككط، د ل 
بيا ات  إىل اسكككككككككككتنادا S يتم رسكككككككككككم منحىن .(منو منوفض د ل مرتف ،Elephant"(الفيل "اقتصكككككككككككاديات و 

ا صكككككككول علد  وبالتايل مي ن لوعاريتم  صكككككككيب الفرد من الل ل ا حمور الرتاتيب والزمن علد احملور األفقل،
امليل أك ر  كلما كا   وعليه، .).4.4لشككككككككككككك ل ا( S  صكككككككككككككيب الفرد من الل ل بلولة ميل منحىن معلل منو
 الفرد من الل ل، وبلولة معلل منو  صككككككككيب Lim (2012) ووفقا ل كلما كا  معلل النمو مرتفعا.  احنلارا
 سنويا،4 % باك ر من ا صا  اقتصادياتبينما تنمو  سنويا،3 -4 % الفيل مبعلل أقل من اقتصادياتتنمو 

 ,Lim, 2012) .تقلير علد أفضكككككككككل 3 -4 % السكككككككككلحفاة م ل الفيل مبعلوت اقتصكككككككككادياتا ح  تنمو 

p.12)  
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 للنمو االقتصادي  𝐒منحنى  نظرية .4.4 الشكل

 
Source: Lim. (2012, p. 14). 

صغر ا جم يتميز ب طء شليل حيوا  السلحفاة   تا ل  فس  صائم السلحفاة اقتصادياتي لو أ  
بشككككككرية  موارد بنية حتتية ضككككككعيفة، منوفضككككككة، اسككككككت مارو  اد ارحيض تتميز مبعلوت (، وخيت   حتإ قشككككككرته

وم   تق  العليل من هله ال للا  ا فخ توازِن ذات مسكككككككككككتوى منوفض، و وعية ح ومية سكككككككككككيئة. متولفة،
تلك  تتطور وجود معلوت منو سككككك اِن مرتف  فإتا سكككككتتصكككككلى ألع حماولة لنمو  صكككككيب الفرد من الل ل.

باقل  مما جيعل مسككككتويات د ل ا تت اعل أك ر فاك ر بعيلا عن –كالسككككلحفاة –بوترة الزحف اوقتصككككاديات
 من الفقر لتتحول إىل السككلحفاة كسككر هله ا لقة املفرعة اقتصككادياتتسككتطي  بعض  ل ن م  ذلك، .العاخ

 معلوت عالية مرتفعة، اد ارمبعلوت  اوقتصككككادياتتتميز تلك  "ا صككككا " النامية والسككككريعة. اقتصككككاديات
املال  ح ومية ضومة ا رأ  است مارات( األجنيب امل اشر اوست مارمبا ا ذلك   القطاع ايا  وست مار

مواتية  وح ومة مسككتقرة م ئم، اسككت مارمناخ  حنو التصككلير،ت ي سككياسككة تصككنيعية موج ة  املادع وال شككرع،
مرتفعة  "ا صكككككككا " إىل حتقيق معلوت اقتصكككككككاديات هبا ويرج  الفضكككككككل للسكككككككرعة ال  رة اليت تتميز للتنمية.

جمال  قل  ومي ن تفسكككككككككككككرها أيضكككككككككككككا بلولة القفزة النوعية ا لرتاكم رأ  املال ا القطاع العا  وايا  معا.
علد التجارة او فتاح  مل ارات التن يمية وتقنيات اإل تاج من ال للا  املتقلمة  تيجة ملزايا "التولف"،ا املعرفة،

التقارب حنو  من اوقتصكككككادياتمت ن تلك  –كا صكككككا   –الركض بسكككككرعة فائقة  وتلفقات رؤو  األموال.
 .(.3.4  أ  ر اجللول املتقلمة بلولة مستويات الل ل اوقتصاديات
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 أدى التقل  ا هلا اإلطار، ضكككككوم ويتحرك ب طء. الفيل هو حيوا  يسكككككت لك كميات ك رة من الغلاء،
للنقود  ا مسككككتويات املنفعة ا لية ا فاضإىل حلوث  -ذات الل ل املرتف   –ل للا  الغنية ل اوقتصككككادع

وللي م ميل  رو  أقل،يل  السكككك ا  ا هله ال للا  يسككككت ل و  أك ر، وزيادة ا تفضككككي ت أوقات الراحة.
الس ا ية اليت  رتكي ةالشيوو ة ا الأيضا مش لة  اوقتصادياتوتواجه هله  أوقات الراحة. وستغ لمرتف  

يعرف خمزو  رأ  املال  باإلضكككككككككافة إىل ذلك، .اوقتصكككككككككادياتمتار  تاثرات ع سكككككككككية علد معلل منو تلك 
املرتاكم ضكككككككككككككررا بعل العليل من العقود من التنمية املالية مما ينتج عنه تناقم ا العوائل ا لية وتلهور فر  

من ال تصني  بعل  موجة اوقتصادياتتش ل تلك  ع وة علد ذلك، ايا  والعا . قطاع الا  اوست مار
وعرها سككتؤدع إىل  هله األسكك اب ات ت اليف إ تاج منوفضككة.أ  تتحول األ شككطة الصككناعية حنو ال للا  ذ

 ,Lim, 2012) ب طء الفيل تنمو اقتصككككادياتوجيعل  تلك العوامل، اسككككت مارحتقيق معلوت منوفضككككة من 

pp. 13-15). 

 الخصائص المختلفة لالقتصاديات الثالثة .4.3الجدول 
 اقتصاديات الفيل اقتصاديات ا صا  اقتصاديات السلحفاة

 منوفضة منو معلوت
 منوفض است  ك
 س اِن مرتف  منو معلل
 اود ار معلل ا فاض

 واوست مار
 الصناعة ق ل ما

 املنوفضة قائمة علد املعرفة

 مرتفعة منو معلوت
 متوسط است  ك
 س اِن ا تقايل منو معلل
  اود ار معلل ارتفاع

 واوست مار
 التصني 
 املستنلة املعرفة تعزيز

 منوفضة منو معلوت
 مرتف  است  ك
 س اِن منوفض منو معلل
 اود ار معلل ا فاض

 واوست مار
 الصناعة بعل ما

  العالية قائمة علد املعرفة
Source: Lim. (2012, p. 13). 

 لثالثيةا 𝐂نظرية . 3.3.2.4

أ   تفرتضTriple Connectivity"-الرتابط ال  ثل C "   ريككة-اجلزء ال ككالككض من   ريككة ثككالوث النمو
 واحملرك العاملل وهو اإلقليملاحملرك  ،EGOIN احملرك احمللل ملفوع ب  ث حمركات أساسية: اوقتصادعالنمو 
ا  EGOIN من   ل حمككلدات يتغككلىاحمللل فككاحملرك  .ΣΣEGOINs :احملليككة EGOIN لوحككات مجي  جمموع

الشككك ل   اوسكككت مارو  علد التجارةاو فتاح ا ح  تتغلى احملركات اإلقليمية واللولية عن طريق  ،اوقتصكككاد
4.5.). 



 مقابل الجزائراستراتيجية اللحاق بالركب: كوريا الجنوبية  .الرابعالفصل 
 

203 
 

 اللائرع الرتاكمل السككككككك  ية عامل يعمل أ  مي ن اللائرية، حيض الرتاكمية و عي بالرتابط ال  ثل السككككككك  ية
. صكككحير والع س األ رى املراكز إىل األصكككلل املركز من اوسكككت مار ما يؤدع إىل ا تشكككار. الوقإ ملار علد
 .(Lim, 2012, p.10) امللجمة والتسري  املضاعف عملية   ل من زمنية فرتة   ل ينتشر أ  أيًضا ومي ن

 الثالثية 𝐂نظرية  .4.5 الشكل

  
Source: Lim. (2012, p. 11). 

 شكككككك لت عمل الصككككككرف أسككككككعار من أزمة  سككككككيا بللا  شككككككرء عا إ عنلما 1998-1997   ل عامل
 عمل شككككك لت ،2008 عا  أزمة ا  سكككككيا بللا  شكككككرء د لإ وعنلما. اإلقليمل للمحرك سكككككليب ع سكككككل
 اقتصككادها ا الركود من الشككمالية وكوريا وميامنار سككري   ا عا إ أما عنلما. العاملل للمحرك سككليب ع سككل

 .EGOIN (Lim, 2012, p.11) احمللل احملرك  لل هو ذلك ا الرئيسل الس ب كا   األ رة، العقود ا
 أمر اوقتصكككككادع اوتصكككككالفعامل الرتابط أو  ،ليس جزيرة معزولة اوقتصكككككادال  ثية علد أ   C تؤكل   رية

 دا ل املل  أو ما ب  احملاف ات اوقتصككككككادعو يشككككككر فقط إىل الرتابط (C)  فالرتابط أو عامل األُهية. بال 
 كا   وتفرتض هله الن رية أ ه كلما ب  ال للا . اوقتصادعبل أيضا الرتابط  أو ما ب  األقاليم دا ل ال لل،

 مؤشككر ارتف  وكلما النمو؛ مسككتوى ارتف  كلما  األ رى، العوامل ث ات مرتفعا م   ΣC الرتاكمل الرتابط عامل

C  وعملية  اوقتصككككادع لتسككككري  النمو بع ارة أ رى، والع س صككككحير. ،اوقتصككككادع ال يا  منو معلل ارتف
من حمركات النمو  أ  يتواصككككككككككل ويسككككككككككتفيل اوقتصككككككككككادين غل علد –ال  ثية  C وفقا لن رية –اللحاء بالركب

 26.و قل املعرفة اوست مار اإلقليمية والعاملية من   ل التجارة،
 

. ومي ن أيضككككا قل يتعرض احملرك احمللل للولل بسكككك ولة ح  م  ازدهار احملرك اإلقليمل أو العاملل، مما قل يؤدع إىل ركود احمللل أو ضككككعف النمو احمللل 26
 .(Lim, 2012)لوجود  لل ا احملرك  اإلقليمل والعاملل أ  جيرب احملرك احمللل أيضا علد التوقف 



 مقابل الجزائراستراتيجية اللحاق بالركب: كوريا الجنوبية  .الرابعالفصل 
 

204 
 

 بل أيضككككا ُها مرتادفتا  وك ُها و يشككككرا  فقط إىل التجارة امللموسككككة وعر امللموسككككة، او فتاحالرتابط أو 
 ما يسكك ل عليه ا صككول علد وقتصككادهو عامل ضككرورع  فاو فتاح ورؤو  األموال. اوسككت مارتلفقات إىل 

السوء  حجم علد توسي  او فتاحكما يساعل   املتقلمة. اوقتصادياتوالتقل  الت نولوجل من  او رتاعات
منفتحة اسكككت مارية "ا صكككا " اليت حتتضكككن سكككياسكككات  ارية و  اقتصكككادياتتشككك ل  وبالتايل، وتعزيز التنافسكككية.

 .منغلقة است مارية"السلحفاة" اليت تت ىن عادة سياسات  ارية و  باقتصادياتمعلوت منو جل مرتفعة مقار ة 

 يرف  من مسكككككككتوى د له ويعمل علد إدامة معلوتوفقا  له الن رية مي ن ل لل ما أ     صكككككككة القول،
كا   ف لماEGOIN .وحملدات C إذا مت ن من تعزيز عامل الرتابط أو عامل منو سكككككككككككككريعة وعالية إذا وفقط:

من  او تقال بلل ما استطاعوكلما  كلما كا  معلل منو الناتج مرتفعا،  سريعا، Cو EGOIN ا اصل ا التغر
 .والع س صحير ،S ب  أحل ا اوت ال  ثة علد طول منحىن

 الستراتيجية اللحاق بالركب في كوريا الجنوبية األساسية العناصر. 3.4
، مي ن حتليل السمات املميزة اليت م نإ اوقتصاد Limو Spenceاستنادا إىل مزيج مركب ب    رييت 

ال ورع من النجاح بتحقيق منو عايل ومسكككككككككككتلا  وإجناح مسكككككككككككعد اللحاء بالركب عن طريق الرتاكم امل  ف 
 لرأ  املال. 

ا اهات  ث ثتت و  هله السككككككككككككياسككككككككككككة التنموية من مجلة من إجراءات السككككككككككككياسككككككككككككة العامة علد طول 
 اسرتاتيجية:

، Spenceاستغ ل ميزة التولف والتوجه حنو ايارج  او فتاح علد اوقتصاد العاملل حسب   رية  ▪
 (،Limال  ثية حسب   رية  C  رية 

 (،Limحسب   رية  EGOترقية القلرة اوستيعابية   ▪
 لق ظروف مواتية ل سككت مار، التغر ا ي لل، وحتسكك  ال فاءة م  الرتكيز  صككوصككا علد ت اليف  ▪

 (.C،   رية Spenceست مار وتعزيز ال فاءة  الشروط األربعة املت قية ا   رية او

مي ن اسكتعراض هله اوسكرتاتيجية ا ادفة لتحقيق منو اقتصكادع عال ومسكتلا  من   ل الرتاكم امل  ف 
 لرأ  املال كاآليت:
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 استغالل ميزة التخلف والتوجه نحو الخارج .1.3.4

"التولف" هل ميزة قوية متل  ا ال للا  النامية اليت تفصكككل ا مسكككافة ك رة عن حلود الت نولوجيا العاملية، 
بالركب بشكك ل أسككرع إذا  للحاءواليت تتمت  بإم ا يات ك رة لتعزيز منو إ تاجيت ا. هلا يعي أ  بللا ما مييل 

 .(Abramovitz, 1986) كا  أك ر حلفا إىل الوراء ا املرحلة اوبتلائية

 Fast مي ن لل للا  النامية أ  تسككككككككككتغل هله امليزة للتولف عن طريق اسككككككككككرتاتيجية "املتابع  السككككككككككريع 

Followingأو اسكككرتاتيجية " اوز املراحل " Leapfrogging فم  اسكككرتاتيجية "املتابع  السكككريع " مي ن ."
يت ىن ويتعلم بسرعة األف ار، الت نولوجيا اجلليلة، واألساليب املتوفرة ا ال للا  املتقلمة دو  أ  ل لل ما أ  

يتحمل ت اليف التطوير األويل والتجريب. أما م  اسكككككككككككككرتاتيجية " اوز املراحل"، مي ن ل لل ما أ  يقفز إىل 
ت طة باألجيال السكككككككابقة من أحلث جيل من التقنيات م   نب مشككككككك لة وجود علد ك ر من األصكككككككول املر 

 .(Wong, 2002) التقنيات املتقادمة
استغ ل ميزة التولف سيسمر لل لل جبي الفائلة ال املة من املسافة اليت تفصله عن حلود الت نولوجيا 

تايل ا فاظ علد  اتج حلع عايل لرأ  املال. ا هله اوسرتاتيجية، العاملية لتسري  التقل  الت نولوجل، وبال
حيتاج ال لل إىل حترير اسككت اقل ل قتصككاد واحتضككا  او فتاح اللع سككيعرض قطاع األعمال ا ال لل للمنافسكة 

لضغط اللولية، األسواء العاملية والتقنيات العاملية. من   ل هله السياسة، ين غل علد ا  ومة التشجي  وا
علد الشككككركات الوطنية هبلف التعلم، الت يف، والرتقية لتعزيز قلراهتا التنافسككككية. أما مقاييس هلا او اه من 
سياسة اللحاء بالركب فركز علد حترير األسواء، تعزيز قوى السوء، احتضا  العوملة، تشجي  الصادرات، 

، وتشكككككككجي   قل الت نولوجيا (Foreign Direct Investment,FDI) جلب اوسكككككككت مار األجنيب امل اشكككككككر
 واملعرفة الفنية.

اسككككككككككتغ ل ميزة  من فيما يتعلق باسككككككككككتراد الت نولوجيا واللراية الفنية، ف ل قناة هامة مت ن ال للا  النامية
  حلف كككككا وجعكككككل تراكم رأ  مكككككا كككككا السكككككككككككككري  أك ر إ تكككككاجيكككككة واسكككككككككككككتكككككلامكككككة. ا هكككككلا اجلكككككا كككككب، أظ ر

(1993)Grossman، (1998)Edwards (2003)و Barro and Xavier Sala-i-Martin    أ  ال للا
تنفتر أك ر علد العاخ للي ا قلرة أكرب علد حتقيق منو أعلد من   ل اسكككككككككككككتيعاب التقل  الت نولوجل اليت 

من ال للا  املتقلمة. فال لل اللع يشككككككككككج   شككككككككككر املعرفة اللولية واعتماد ت نولوجيات جليلة ويروج لتجارة 
 .جيي فوائل أكرب من   ل اسرتاتيجيت ا للتوجه حنو ايارج FDI السل  وجلب
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  ترقية القدرات االستيعابية .2.3.4

أ  حلف بلكككل  كككامل مكككا ليس جمرد حكككادث عكككابر، إمنكككا هل  تيجكككة وجود Abramovitz  (1986) يرى
العليل من العيوب ا ي لية ا القلرة اوجتماعية لل لل. فالتفاوت الواسككككككككككككك  وا اصكككككككككككككل ب  ال للا  ا ت ي 

يوحل Prescott  (1998) ليلة و شككككككككككككر املعرفة كما أشككككككككككككار إلي االت نولوجيا املتقلمة، واردات األف ار اجل
 بوجود تفاوت حاد ا قلرهتا اوستيعابية.

لم وتوط  مي ن الن ر إىل القلرة اوسكككتيعابية ل لل ما علد أتا "التزا  ال لل وكفاءته ا ال حض بغرض التع
األف ار اجلليلة، املعرفة، والت نولوجيا لتوليل قيمة جليلة وتعزيز قلرهتا التنافسكككككككككككككية". وبالتايل مي ن اعت ار 
رف  القلرات اوسككككتيعابية علد أتا وسككككيلة أسككككاسككككية ل لل  امل ما وسككككتغ ل أكفء مليزهتا للتولف وبالتايل 

اتيجل ترقية قلرته اوسككككتيعابية عن طريق ث ث مناهج تعزيز منوها اوقتصككككادع. ومي ن ل لل ما بشكككك ل اسككككرت 
  ملوكل، أساسية: تعزيز ت وين رأ  املال ال شرع، بناء القلرة علد اوبت ار، وتقوية قلرات التعلم الوطنية

2018  ،.4) .  
روابط فتشكككككجي  ت وين رأ  املال ال شكككككرع يركز علد إ شكككككاء   ا  تعليمل عايل اجلودة م  ضكككككرورة وجود 

قوية م  التطوير العلمل والت نولوجل ا اوقتصاد العاملل. باإلضافة إىل ذلك جلب املواهب العاملية وسيما 
  املغرتبو  اللين بإم اتم املساعلة علد تسري  ت وين رأ  املال ال شرع ا ال لل.

 ويتطلب بناء القلرة علد اوبت ار بعض التلابر واإلجراءات التالية:
تعميق التعككاو  ب  معككاهككل ال حوث الوطنيككة وقطككاع األعمككال م  حككلود املعرفككة العككامليككة وا ككاهككات  ▪

 ؛الت نولوجيا وتطوير الروابط بين ا
 ؛تعزيز كمية و وعية التقني ، امل نلس ، والعلماء ▪
 ؛الرف  من حجم اإل فاء علد أ شطة ال حض والتطوير ▪
 ؛ال حوث، اجلامعات، وقطاع األعمالتعزيز الروابط املوجودة ب  معاهل  ▪
 تشجي  املنافسة إلج ار قطاع األعمال علد النجاح عن طريق اوبت ار.  ▪

أما فيما خيم تقوية قلرات التعلم الوطنية فتسككمر لل لل من اوسككتفادة من رأ  املال ال شككرع من   ل 
املسكككككككككككعد من ق ل كل من مة  وكالة  اسكككككككككككتيعاب املعرفة اجلليلة باك ر فعالية وأك ر كفاءة. ومي ن قيادة هلا
 )Zahra and George,  ,2002ح وميكككة، قطكككاع األعمكككال، أو مع كككل ال حوث( عن طريق أرب  قنوات

p.190) : 
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اكتسككاب ال فاءات: تتطلب املن مة كفاءات جليلة  صككوصككا عن طريق التوظيف واوسككت مار ا  ▪
 ؛التلريب والتطوير

تتعلم املن مة عرب ممارسكككككككككككة سكككككككككككياسكككككككككككات  ري ية وإجراء التجارب التجريب: من   ل هله القناة،  ▪
 ؛و ت ار فيما إذا كا  هناك تغير  استجابة( ك ر جراء هله السياسة وا الطريقة للقيا  بامل مات

املقار ة القياسكككككككية: من   ل هله القناة، حتلد املن مة أفضكككككككل املمارسكككككككات ا العاخ لرف  مسكككككككتوى  ▪
 ؛اال فاءة وتعزيز أدائ 

التحس  املستمر: عرب هله القناة، تركز املن مة علد التعلم من   ل املراجعة، امل ح ة، األ طاء  ▪
  .التميزوالفشل، م  وجود التزا  قوع لتحقيق 

 خلق ظروف مواتية لالستثمار .3.3.4

من رحبية تركز إجراءات هله السكككككياسكككككة علد ا ل من ت اليف اوسكككككت مار و لق مناخ أعمال موايت يزيل 
 ال لل. ومي ن تصنيف تلابر هله السياسة إىل من ج : بناء ا  م الراشل، حتس  بيئة األعمال.

يلعب ا  م الراشكككككككككككككل دورا حامسا ا حتفيز السكككككككككككككلوك اإل تاجل ملن مات األعمال واألفراد. فنوعية هلا 
و ، ي ت رو  أو يغشككككككككككو ، ا  م تتحلد فيما إذا كا إ من مات األعمال واألفراد يسككككككككككت مرو  أو يضككككككككككارب

يسككككعو  حنو حتسكككك  ال فاءة أو يسككككعو  وراء الري ، وإىل أع ملى يسككككعو  وراء هله او اهات املتناقضككككة. 
علد وجه ايصككككككككو ، يسككككككككاعل بناء ا  م الراشككككككككل علد تقليل حالة عل  اليق  ا اه ا  ومة وممارسككككككككات 

رات علد امللى الطويل. وتشكككككككمل أولويات هله الفسكككككككاد اليت ت  ط من مات األعمال حنو القيا  باوسكككككككت ما
السكككككككككككياسكككككككككككة من   ل هلا الن ج ا فاظ علد اسكككككككككككتقرار اوقتصكككككككككككاد ال لل، تعزيز فعالية ا  ومة والنوعية 

 التن يمية، وتعزيز م افحة الفساد.
ويسككككككككككككككاعل حتسككككككككككككك  بيئة األعمال من مات األعمال علد  فض ت اليف القيا  باألعمال وتعزيز القلرة 
التنافسكككية. ومت ل أولويات من ج هله السكككياسكككة تيسكككر إ شكككاء من مات األعمال، رف  مسكككتوى ال ىن التحتية، 

 تعزيز الن ا  ال ن ل واألسواء املالية.

 التحول الهيكلي السريع وتحسين الكفاءة .4.3.4

 ن من إحلاث يتم ل تعزيز التغير ا ي لل وحتسككك  ال فاءة ا م ادرات السكككياسكككة واإلصككك حات اليت مت
تغير هي لل وحتسككينات ا ال فاءة بشكك ل مسككتمر وقوع. ا هلا الن ج، تعزيز املنافسككة، تط يق اسككرتاتيجية 
فعالة للتحضكككككككر، وتعزيز اقتصكككككككاديات ا جم وتشككككككك يل الت ت ت جيب أ  ي و  من ب  أهم أولويات هله 
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تيسككر حتول املوارد من األ شككطة األقل إىل  السككياسككة. أما اإلصكك حات اليت تعزز التغر ا ي لل فتم ن وحتفز
األعلد قيمة ومن املستولم  األقل إىل األعلد إ تاجية. ويتفق هلا الن ج م  تج اوقتصاد ا ي لل اجلليل 

اللع يعترب قيادة التغير ا ي لل كاولوية اسرتاتيجية للسياسة اليت تعزز التنمية Lin   (2012)املقرتح من ق ل
  اوقتصادية علد امللى الطويل.

إىل حتويككل حصكككككككككككككيم املوارد  رأ  املككال، العمككل التصكككككككككككككني   املرت زة علد  التنميككةهتككلف اسكككككككككككككرتاتيجيككة 
واإلسككككككككككككت مار( إىل القطاعات ذات القيمة املضككككككككككككافة العالية وزيادة العائلات من أجل تعزيز النمو من   ل 
زيادة اإل تاجية. ا هلا اإلطار، تتطلب عملية التصككككككككككككني  القيا  ب عض اإلجراءات املسككككككككككككت لفة ا علد من 

 واإلبت ارالتعليم، وإدارة اوقتصكككككاد ال لل، وبعل ذلك التطوير العلمل والت نولوجل  اجملاوت: ال نية التحتية،
إعطاء األولوية علد أرض الواق ، قلمإ اإلجراءات املنسكقة والرؤية الواضكحة ا   كما سك ق اإلشكارة إلي ا(.

لإلعجاب  ركب. وامل رللقلرة التنافسكية الصكناعية ا األسكواء العاملية زملا واضكحا إلجناح مسكعد اللحاء بال
هو إي ء إسكككككككككككككرتاتيجية التنمية الوطنية األولوية لتحقيق ا لف اللينامي ل هو التحول من التصكككككككككككككني  حنو 

 التنافسية العاملية، ومن النمو املتواز  واملستلا  إىل النمو األ ضر.

 ميزة التخلف: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر .4.4
م   اليت تطرقنا إلي ا ا اجلزء السككككككككككككككابق "فيما خيم ميزة التولف والتوجه حنو ايارج" األف اربربط كل 

 ربة كوريا اجلنوبية، ي لو أ  الفرتة ما بعل الستينات ش لت ج ودا ج ارة من ق ل كوريا اجلنوبية وستغ ل 
واللراية الفنية هل املؤشكككرات ال ارزة ميزهتا للتولف. فتحرير التجارة، احتضكككا  او فتاح واسكككتراد الت نولوجيا 

  له اجل ود.
منل أوائل فرتة اللحاء بالركب، سكككعإ كوريا اجلنوبية لزيادة مشكككاركت ا ا السكككوء العاملية وتعزيز صكككادراهتا 

إدارة الصكككرف للعم تنافسكككية الصكككناعات الوطنية )1( منل منتصكككف السكككتينات عن طريق العليل من القنوات:
إدراج دعم الصادرات وامتيازات اوستراد )2(  ا  سعر الصرف أحادع التلبلب(،  صوصا م  إد ال  

املرت طة برتقية الصككككادرات لتحقيق أهلاف اسككككرتاتيجية التنمية بقيادة الصككككادرات. وي لو أ  القروض املمنوحة 
 ال نوك منللمصلرين كا إ ذات أُهية حامسة، حيض ارتفعإ حصت ا من إمجايل القروض املمنوحة من ق ل 

إ شككككككككاء مناطق )3( ا أوائل السككككككككتينات، %4.5 بعل ما كا إ مت ل  سكككككككك ة 1981-1973 ا الفرتة 13.3%
تشككككككجي  التجارة ا رة. أيضككككككا، قلمإ ا  ومة مزجيا من ا وافز لتشككككككجي  الصككككككادرات: فإىل جا ب ا وافز 

مة ا ترقية الصكككادرات. فعلد سككك يل املالية واملنر، لعب اللعم املؤسكككسكككايت واوسكككتشكككارة اوقتصكككادية أدوارا ها
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، واليت لع إ أدوارا رئيسكككككية ا 1962 ا عا  (KOTRA)امل ال، م إ شكككككاء وكالة ح ومية لرتقية الصكككككادرات 
  دعم الصادرات.

(. ل ن بفضككل %10 منوفضككة جلا  أقل من GDP ا السككتينات، كا إ الصككادرات ال ورية كنسكك ة من
تم ل أك ر ل GDPاجلنوبية من  ايارج، ارتفعإ حصككككة صككككادرات وواردات كوريااوصكككك حات واو فتاح علد 

 Kwak et) 2016من إمجايل التجارة العاملية ا عا   %9.1و %10.4مسكككككككككاُهة ب ، GDPمن %40 من

Lee, 2007, p. 8). كنتيجة لللك، مت نإ كوريا اجلنوبية   ل رب  قر  أ  تصكككك ر سككككاب  قوة  ارية عامليا
 GDPشككككك لت حصكككككت ا من  صكككككادرات اجلزائرأما  . بعل الصككككك ، الوويات املتحلة األمري ية، أملا يا واليابا

 %47.97 لرتتف  إىل 1980 عا  %34.33 ب قلرتف )2016-1960(وعل  استقرار   ل الفرتة  تلبلبا

    (.6 .4 أ  ر الش ل  2016 عا  23.71% إىلمث ا فضإ  2008 عا 

والجزائر،  الجنوبيةفي كوريا  𝐆𝐃𝐏الصادرات والواردات كنسبة من  .4.6 الشكل
1960-2016 

 

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 
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  ل فرتة السكككككككككتينات كا  معلل منو الصكككككككككادرات اجلزائرية مي ل ث ث أضكككككككككعاف معلل منو الصكككككككككادرات 
 %50 يقلر بال ورية، ل ن سكككككككرعا  ما ارتفعإ الصكككككككادرات ال ورية ا الفرتات ال حقة حمققة معلل منو 

  ل  فس الفرتة  %31 لتتفوء علد الصادرات اجلزائرية اليت حققإ معلل منو 2016-2010   ل الفرتة
 .(.4.7 الش ل أ  ر 

 2016 -1960 نسبة نمو الصادرات في كوريا الجنوبية وبلدان مختارة، .4.7 الشكل

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

م ل ا رفضكككك ا لسككككياسككككات اح ل تيإ  العامل الرئيسككككل وراء جناح الصككككادرات ا اقتصككككاد كوريا اجلنوبية 
فسكككككياسكككككات اح ل الواردات اليت ات عت ا العليل من اللول  .الواردات لصكككككاحل سكككككياسكككككات التوجه حنو ايارج

النامية ا أوائل فرتة ما بعل ا رب متيزت بشكككككككك ل واضككككككككر بت عيت ا لنمط سككككككككياسككككككككل يسككككككككعد لتحقيق بعض 
األهلاف القومية، باإلضككككافة إىل حتقيق طفرة أولية سككككريعة للنمو اوقتصككككادع كلما ارتف  الطلب احمللل ليحل 

تتميز  ذلك، وبوجود حواجز  ارية مرتفعة سككككيعمل علد محاية الصككككناعات احمللية اليت وحمل الواردات. وم  
بال فاءة، وعر القادرة علد املنافسككة األجن ية الشككليلة، وسككتمن  التوصككم من اوسككتفادة من امليزة النسكك ية 

 .)123  . ،2013 ،حوا ( للم اسب اللولية للتجارة

كا إ كوريا  1962 مي ن القول أ  هي ل التجارة يعترب مؤشكككككككككككرا جيلا للتحول ا ي لل، ففل أوا ر عا 
من هي ل الصككككككككككككادرات م و ا من ا رير  %45 اجلنوبية بللا مصككككككككككككلرا للمواد واملنتجات األولية: حيض كا 
القطنية املنسكككككوجة. ل ن م  إ فتاح اوقتصكككككاد علد ايا ، منتجات   اتية املنشكككككا، شككككك ه األرز، األقمشكككككة عر 

 ,Free Economic Zones) أقككامككإ كوريككا اجلنوبيككة عككلة منككاطق اقتصكككككككككككككككاديككة حرة FDIالتجككارة الككلوليككة و
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27FEZs) أدى ذلك إىل ترقية هي ل الصكككككككككككككادرات من املنتجات األولية إىل املنتجات ذات ك افة يل عاملة ،
 بس...إ ( ا السكككتينات والسككك عينات. بعل ذلك، توج إ ا املرحلة منوفضكككة اإل تاجية  املنسكككوجات، امل

ال كككا يكككة حنو املنتجكككات ذات ك كككافكككة يكككل عكككاملكككة متوسكككككككككككككطكككة اإل تكككاجيكككة  قط  عيكككار السكككككككككككككيكككارات، اآلوت 
  .(OEC, 2016)واملعلات(
من  93.84%حبصككة  2016  ل عا  لصككادرات اجلزائرية فتم لإ أسككاسككا ا احملروقات ي ل ا  بالنسكك ة

. أما (4.4 ا  ر اجللول 2015مقار ة بقيمت ا عا   %17.12اإلمجايل العا  للصككككككككادرات، م  ا فاض قلره 
جلا وحمصورة ا املنتجات النصف مصنعة" فت قد ضعيفة -يتعلق باملنتجات املصلرة " ارج احملروقاتفيما 

ن حجم الصككككادرات م %15 بعض ايلمات الط يعية وبعض املنتجات الصككككناعية والزراعية بنسكككك ة و تتعلى
 .(90،  .2017 بومعزة،   ارج احملروقات

 حجم الصادرات حسب طبيعة السلعة المصدرة تطور .4.4الجدول 
 الوحلة: مليو  دوور

 التطور 2016 2015 التعي 
 %النس ة القيمة %النس ة القيمة

 %39.15 1.13 327 0.68 235 السل  الغلائية

 %17.12- 93.84 27102 94.32 32699 الطاقة والتشحيم

 %20.75- 0.29 84 0.30 106 املواد ايا 

 %5.67- 4.5 1597 4.88 1693  صف املصنعة

 - - - 0.002 1 سل  املعلات الف حية

 %178.95 0.18 53 0.055 19 الصناعيةسل  املعلات 

 %63.63 0.06 18 0.032 11 سل  اوست  ك عر علائية

  100 28883 100 34668 امجايل الصادرات 

 (.91،  .2017املصلر: بومعزة.  

أيضكككككككككا، ي  ر من   ل ا اهات حتول تركي ة الصكككككككككادرات حسكككككككككب درجة ال  افة الت نولوجية أ  كوريا 
اجلنوبية قلصكككككإ تلرجييا مسكككككاُهت ا ا سكككككوء صكككككادرات الت نولوجيا املنوفضكككككة العاملية، ود و ا إىل سكككككوء 

السككككياسككككات العامة صككككادرات الت نولوجيا املتوسككككطة والعالية العاملية. ويرج  الفضككككل ا ذلك إىل اسككككت لاف 
، سككواءا من ق ل ا  ومة أو من ق ل R&Dللصككناعات ا جمال الت نولوجيا الفائقة ورف  اوسككت مار ا جمال 

 
يستول  هلا و  ،ا خمتلف ال للا  يةدارات التجار اإلاليت حتلدها  (SEZ)هل فئة من املناطق اوقتصادية اياصة  )FEZ( املناطق اوقتصادية ا رة  27

 . املصطلر لتحليل املناطق اليت حض  في ا الشركات للضرائب علد حنو ضئيل للغاية أو و يتم دفع ا علد اإلط ء لتشجي  النشاط اوقتصادع
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ففل أوا ر ال ما ينات، كا إ الصكككككادرات ذات احملتوى الت نولوجل العايل  .).4.8الشككككك ل (القطاع ايا  
. باملقابل جنل 2000 عا  %35فقط من إمجايل الصكككادرات ال ورية، لتصكككل إىل  %17 تسكككتحوذ علد  سككك ة

هلا القطاع  أ  اجلزائر مازالإ ضعيفة جلا ا جمال الصادرات ذات ال  افة الت نولوجية. إذ مي ننا القول إ 
سككككجلإ أكرب  1999، فقط ا عا  %1 خ يتجاوز  سكككك ة 2016-1988 خ ينطلق بعل، حيض طوال الفرتة

  .%4.44 ة تقلر ب س 
كوريا اجلنوبية محلت ا للتصكككككككككني  ا أوائل السكككككككككتينات، اعتملت بشككككككككك ل   من الواضكككككككككر أ ه عنلما أطلقإ

أسكككككككاسكككككككل علد الت نولوجيات األجن ية املسكككككككتوردة. وللقيا  بللك، عملإ كوريا اجلنوبية علد تشكككككككجي   قل 
الت نولوجيا األجن ية إىل اللا ل، وتطوير القلرات اوسكككككككككككككتيعابية احمللية  ضكككككككككككككم، اسكككككككككككككتيعاب، وحتسككككككككككككك  

احملولة وت ييف ا م  اإل تاج احمللل. وقل م دعم عملية التعلم عرب العليل من الطرء ترتاوح من الت نولوجيات 
برامج  قل املوارد ال شككككككرية املوتارة للت وين إىل اسككككككتراد السككككككل  الرأمسالية املتح م في ا، واللعم املسككككككت لف 

جية بشككك ل رئيسكككل  تيجة اوسكككتولا  لنقل الت نولوجيا لتحليض اإل تاج.   ل هله املرحلة، ارتفعإ اإل تا
 امل  ف للعمالة ذات األجور املنوفضة وعمليات ا نلسة الع سية وليس من   ل اوبت ار الت نولوجل.

في كوريا الجنوبية  والمتوسطة الصادرات ذات الكثافة التكنولوجية العالية .4.8 الشكل
 2016 -1988 ،والجزائر

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

ت ن  خ الرمسية، . فوفقا لإلحصككككائياتFDI من جا ب   ر، أصكككك حإ كوريا اجلنوبية مقصككككلا رئيسككككيا ل
اللا ل إلي ا  FDI كا  حجم تلفقاتحيض   السككككككك عينات  ل فرتة  FDI مقصكككككككلا لتلفقات كوريا اجلنوبية
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، حيض ارتف  FDI تقلماً  ك را ا حجم تلفقاتعرفإ يقارب الصكككككككككككككفر.  بعلها ا أوا ر التسكككككككككككككعينات، 
من  كوريا اجلنوبيةويعود ذلك إىل ما حققته   1996-1994 مليار دوور ب  2إىل حنو  حجم هله التلفقات

إىل  FDI ، بل  حجم تلفقات2005 (. أما ا عا .4.9 الشككك ل  أ  ر جناح ك ر ا حتسككك  مناخ األعمال
  ل  %13.73  مبعلل منو 2016 مليار دوور عا  12 مليار دوور ليسكككككككككككككتقر عنل 13 كوريا اجلنوبية حنو

 .(UNCTAD, 2016)  (2016-1990 الفرتة
مقار ة ب وريا اجلنوبية، إذ   سككككككككت مارات األجن ية امل اشككككككككرةلضككككككككئيلة  تلفقاتا املقابل سككككككككجلإ اجلزائر 
   FDI ضككككككككككعفا مقار ة حبجم تلفقات 41 يقلر ب FDI حجم تلفقات 2000سككككككككككجلإ كوريا اجلنوبية عا  

 مني قد ضكككككككككككككككعيف بالرعم إو أ ه ، 2014-2005 اللا لة للجزائر. وقل ش لت اجلزائر حتسنا   ل الفرتة
حتسكككن الوضككك  املايل بعل إبكككككككككككككككككرا  اتفاقيات التصكككحير ا ي لل م  صكككنلوء النقل اللويل، واسكككتقرار الوضكككعية 

جم ودات السلطات ا و  النقلية، وحتسن عائلات احملروقات، باإلضافة إىل بلاية التحسن ا املناخ السياسل
اللع يضمن حرية حتويل األرباح إحلاث علة تغرات  اصة علد النصو  القا و يكة كقا و  النقل والقرض 

   .ورأ  املال، وقكا و  التجكارة اللع يوفر مرو ة ك رة للمست مر ل ل خيتار النمط التجارع اللع يناس ه

 2016 -1970 ،الداخل إلى كوريا الجنوبية والجزائر   𝐅𝐃𝐈حجم تدفقات .4.9 الشكل

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 
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 ترقية القدرات االستيعابية: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر .5.4
أ  أداء كوريا كا  رائعا عادة ما يعرب رأ  املال ال شرع مبتوسط سنوات اللراسة، ويوضر الش ل أد اه 

، إذ أ  مستوى التعليم عرف توسعا ك را علد ملى  صف قر  من الزمن. حيض ارتف  علد متوسط للغاية
.كنتيجة لللك، م تضييق 2010عاما عا   12.96إىل  1970عاما فقط ا عا   7.4سنوات التملر  من 

الفجوة ا متوسط التحصيل العلمل ب  كوريا وال للا  املتقلمة إىل حل ك ر. وتع س عملية اللحاء بالركب 
اللراماتي ية ل وريا تلك الزيادة السريعة ا معلوت اولتحاء بامللار  جلمي  أطوار التعليم. وبالن ر إىل 

هل من ب  أعلد املعلوت –ة وال ا وية لن يزيل ك را عن مستواه ا ايلمعلوت اولتحاء باملستويات اجلامعي
  فإ ه من املنطقل أ  تراكم رأ  املال ال شرع سيت اطا ا تاية املطاف.–ا العاخ

 6.06علد متوسط سنوات التملر   حلف اجلزائر عن كوريا اجلنوبية، ف ينما بل  ي  ر الش ل أيضا
، 1970كمتوسط ا عا    عاما 6.59للجزائر، كا إ كوريا اجلنوبية قل حققإ  2000عا  عاما فقط ا 

 وهو ما يعي وجود فجوة زمنية قلرها ث ث عقود تقري ا. 

 15 اتجاهات متوسط سنوات التمدرس إلجمالي السكان البالغين سن  .4.10 الشكل
 فما فوق.

 

Source: Barro and Lee. (2013). 

من أجككل مواك ككة حتككليككات اإلعتمككاد علد الككلات ا جمككال الت نولوجيككا، كككا ككإ كوريككا اجلنوبيككة حبككاجككة إىل 
زيادة حجم القوى العاملة األك ر تاهي  و م ارة. ا الواق ، قامإ ا  ومة ال ورية باإلسكككككككككككت مار ا تطوير 
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نولوجيا كما  سقإ املفاوضات املرت طة وتفاوضإ للحصول علد ترا يم الت  املال ال شرع وامل اراترأ  
كا  الرتكيز يتم ل ا   -ا فرتة السككتينات والسكك عينات-و ل املراحل األوىل لللحاء بالركب ف .بالت نولوجيا

امل ارات املنوفضككككة عرب امللار  امل نية، وذلك للعم اجل ود الوليلة للتصككككني  والتحول  تلريب التقني  ذوع
حنو الصناعات ال قيلة وال يماوية. ا تلك املرحلة، كا  الطلب من القطاع ايا  يرتكز علد العمالة املاهرة 

ا املنشككآت الصككناعية.  امل ارات املتل يةذات األجور املنوفضككة للعمل علد  طوط التجمي  والتقني  ذوع 
وبناء عليه، فقل ا لجمإ  ا تلك السككككككنوات م إ شككككككاء امللار  امل نية لتل ية إحتياجات الصككككككناعات ايفيفة.

" أو "فك تغليف  Reverse Engineeringكوريا اجلنوبية بنجاح ا جماوت م ل "ا نلسككككككككككككة الع سككككككككككككية 
 ". De-packaging technologyالت نولوجيا

التوصكككككككم ا جمال الصكككككككناعات ال قيلة وال يماوية، كا  وبل من زيادة الطلب علد القوى  وملواك ة منط
العاملة املاهرة. فقل عملإ ا  ومة علد تعزيز التلريب ا جماوت حملدة كاولوية للصكككككككناعات، مبا ا ذلك 

 ا عا  11081 ا نلسككككككككككككككة املي ا ي ية، ال  ربائية وال يماوية. كنتيجة لللك، إرتف  علد املتورج  من

 إىل 1983 ا عا  5860 بالنسككككك ة للحامل  لشككككك ادة املاجيسكككككتار، ومن 1990 ا عا  20459 إىل 1983

 . (KOSIS, 2016)بالنس ة للحامل  لش ادة اللكتوراه 1990 ا عا  17662
وكجزء من التحول ال لل حنو  ،ا التسككككعينات، أعطإ ا  ومة األولوية لتحسكككك   وعية الربامج اجلامعية

اقتصككككككككاد املعرفة، بلأ ال لل بتحليل أولويات بناء القلرات علد املسككككككككتوى العاملل وتعزيز ا راك للمواهب عرب 
 . (Brain Korea 21,BK21)21 العليل من الربامج م ل دماغ كوريا

ا كوريا ارتفاعا ملحوظا ش ل علد ال اح   . و بالفعل ال اح  است مرت ا  ومة ا دعم تطوير محلة 
ألف  460و 2010 ألف باحض ا عا  345 باحض ا أوا ر ال ما ينات إىل أك ر من 60000 من أقل من

وقل ازداد علد ال اح   بوترة سريعة منل ال ما ينات عنلما أعطإ  .(.4.11  الش ل 2016 باحض ا عا 
 ا  ومة األولوية للتطوير الت نولوجل وإ شاء القلرات الت نولوجية الصناعية احمللية. 

وم  مرور السككككنوات، أصكككك حإ شككككركات األعمال األك ر توظيفا لل اح  . ففل التسككككعينات، م توظيف 
ال اح   ا املؤسككككسككككات ال ح ية العامة. ل ن م  تقل  التحول الصككككناعل، بلأت شككككركات من  %50 حوايل

من جمموع ال اح    %70 األعمال ا زيادة حجم طل  ا علد العمالة املاهرة واليت أصككك حإ مت ل ما يقارب
 .2016 ا عا 
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-1988 عدد الباحثين في كوريا الجنوبية حسب الجهات الموظفة،  .4.11 الشكل
2016 

 
 .𝐾𝑂𝑆𝐼𝑆 املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات

أما فيما خيم بناء القلرة علد اوبت ار، ي لو أ  كوريا اجلنوبية دعمإ حتليض وتطوير الت نولوجيا ا 
ال قيلة وذات الصككككناعات احمللية مواك ة لتحول الرتكيز الرئيسككككل للصككككناعة ال ورية من الصككككناعات ايفيفة إىل 

الت نولوجيا العالية، وهو ما يتطلب تعزيز التعلم وتشككككجي   لق القلرات العلمية والت نولوجية حمليا وبشكككك ل 
 تلرجيل.

وتشكككككككككككجي  القطاع ايا   R&D ا ال ما ينات، بلأت ا  ومة ال ورية بإعطاء األولوية ل سكككككككككككت مار ا
تطورا ك را مبا ا ذلك دعم   R&D التسعينات، ش لت سياسةعلد اوست مار ا هلا اجملال. أما ا بلاية 

ا  -Cheabols وسكككككككيما –املشكككككككاري  اوسكككككككت مارية بالتوازع م  ارتفاع اوسكككككككت مار من ق ل القطاع ايا  
ومنل ذلك الوقإ، اسكككتطاعإ كوريا اجلنوبية اللحاء  .R&D(SaKong and Youngsun, 2010) أ شكككطة

 .(.4.12  الش ل R&Dبركب اقتصاديات ا لود الت نولوجية بلولة  صيب الفرد من 
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لحاق كوريا الجنوبية بركب حدود التكنولوجيا بداللة نصيب الفرد من   .4.12 الشكل
 𝐑&𝐃اإلنفاق على 

 

Source: Korea National Science and Technology Information Service. 

كما ارتف  حجم إ فاء    ،R&D ، م إط ء بر امج وطي للعم اوست مار ايا  ا جمال1982 ا عا 
بشكككك ل سككككري  منل ذلك الوقإ. وعلد الرعم من أ  املعاهل ال ح ية ا  ومية لع إ دورا  R&Dا  ومة ا 
فقط  46 منل التسعينات، فقل ش لت علد املوتربات ال ح ية التابعة للشركات ارتفاعا من R&D رئيسيا ا
 .(Hong et al. 2010) 1990 ا عا  966 إىل 1980ا عا  

ا الواق ، يؤدع إ تاج األف ار اجلليلة دورا أساسيا ا ف م النمو اوقتصادع ا ليض  أ  ر علد س يل 
 .(Romer; (1990) Grossman and Helpman;(1997) Aghion and Howitt (1990)) امل ال:

األف ار ا اوسك مار ا "منتجات املل ية الف رية" واليت وتتم ل إحلى أحلث املعاير لقيا  اوسكت مار ا 
ا هلا التقليلية، اإل فاء علد برامج ا اسككككككككككككوب، واإل فاء علد الرتفيه.  R&D تشككككككككككككمل كل من أ شككككككككككككطة

ا كوريا اجلنوبية منوا ك را منل التسككككعينات. فقل كا إ الشككككركات  R&Dالصككككلد، شكككك ل اإل فاء ايا  علد
ا منتصكككف التسكككعينات، وإج ارهم  WTOفس م  الشكككركات العاملية وللتوافق م  قواعل ال ورية مطال ة بالتنا

، ركزت ح ومة كوريا R&Dعلد حتسكككككك  ال فاءات الت نولوجية. وم  زيادة اسككككككت مارات القطاع ايا  ا 
علد املستوى اجلنوبية علد تشجي  الت نولوجيا الفائقة. وم  تاية التسعينات، أص حإ كوريا اجلنوبية رائلة 

باإلضافة  LCD شرائر اللاكرة، ا واتف احملمولة، وشاشات :العاملل ا العليل من اجملاوت الت نولوجية م ل
 .(.4.14 الش لو   .4.13  الش لإىل العليل من القطاعات الصناعية م ل صناعة السفن والسيارات 
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              في كوريا الجنوبية والجزائر،  𝐑&𝐃تطور حجم اإلنفاق على   .4.13 الشكل
1996-2016 

 
 .𝑊𝐷𝐼 املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات

لي  ر أ    ب وريا اجلنوبيةمي ن التعليق علد وضكككككككككك  اجلزائر من   ل مقار ته  الشكككككككككك ل أع همن   ل 
 40ا كوريا اجلنوبية يفوء ب  R&D اإل فاء علد، أع حجم 2005 عا  ا %2.60 هناك فارقا يقل ر بككككككككككك

هلا . تع س ما تعا يه اجلزائر من تق قر ا هلا اجملال ةوهل  سكككككك ا اجلزائر   R&D مرة حجم اإل فاء علد
ر إو  بككاألُهيككة اليت تولي ككا كوريكك اجلنوبيككة  ككلا النوع من النشكككككككككككككككاطككات؛ اليت توجككه خمتلف ج ودهكا  او يفسككككككككككككك 

اوبت ارية للصكككككناعات اليت حتتاج إىل اوبت ار واملعرفة الت نولوجية، كما أ   اإلصككككك حات اليت تت  ناها اجلزائر 
اسككككككككككككككة ا ال  د و حتق ق النتائج املنت رة من ا، وهلا  تيجة للقرارا ت من أجل الن وض بالقطاعات ا سكككككككككككككك 

املتسككككككر عة واليت تت ول ا ظروف وشككككككروط بعيلة عن الواق ، باإلضككككككافة إىل عياب ا وافز اليت تشككككككج   املوارد 
ة لتوف ر ال نية باإلضككككككافة  ال شككككككرية ومتن  هجرهتم. إىل عل  فعالية السككككككياسككككككات اليت تنت ج ا اجل ات املوتصكككككك 

تشجي   التشجي ، باإلضافة إىل عل  وجودمن مراكز حبض، باح  ، حبوث حتتاج الت م  و  R&D التحتية للك
 لا النوع من النشككككككككككككاطات؛ وهلا ما أد ى إىل هتميش هلا القطاع؛ وبالتايل عل   اجلزائرية حقيقل  من اللولة

عملككإ علد  )2009 -1999( اإل فككاء عليككه كمككا ين غل، كمككا مي ن اإلشككككككككككككككارة إىل أ   اجلزائر   ل الفرتة
ايارجية، وبالتايل كا  ا أولوي ة اللولة تسليل الليو  وليس ال حض عن منافل جليلة مي ن تسليل الل يو  

 من    ا تعزيز امل ا ة اللولية، وهو قرار رشيل؛ ل ن ه خ يؤت أكله بالنس ة ل بت ار.
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 2016-1997حسب الفاعلين في كوريا الجنوبية، 𝐑&𝐃مصادر تمويل   .4.14 الشكل

 

 .𝐾𝑂𝑆𝐼𝑆 املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات

كوريا اجلنوبية بشككك ل مسكككتمر صكككاح ه أيضكككا زيادة مسكككتمرة ا علد براءات   ا R&D زيادة اوسكككت مار ا
 ع علد براءات او رتاع ا كوريا اجلنوبية منا ارتفإذ ي  ر الشكككككككك ل أد اه او رتاع املسككككككككجلة ال ورية عامليا. 

  .2016 ا عا  208830 إىل أك ر من 1980 ا عا  5070

ي شككككككككف عن ضككككككككعف ، هلا ما 2016براءة ا رتاع ا عا   672علد  فقط حصككككككككلإ اجلزائرا املقابل 
  :  ث عوامل أساسيةترت ط ب ، واليتاجلزائراملشجعة علد اوبت ار ا ال قافة 

ضكعف القلرات واإلم ا يات املادية املطلوبة مل اشكرة امل ت رين ج ودهم وأحباث م العلمية، وهو ما يلف   (1)
 ؛ال  رين من م إىل التقاعس وفقلا  ا ما  ح  وإ  كا  ميلك من املؤه ت ال زمة ما يسمر له بللك

  ؛عياب ال نية القا و ية والتشريعية اليت تس ل عملية تسجيل براءات او رتاع (2)
  تم  امللِن.اجملو ة  وما افتقاد امل ت رين والش اب الطموح إىل دعم وتشجي  ومؤازرة  (3)
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 2016-1980،في كوريا الجنوبية والجزائر عدد براءات االختراع  .4.15 الشكل

  .𝑊𝐼𝑃𝑂 الطال ة باوعتماد علد بيا اتاملصلر: من إعلاد 

 خلق ظروف مواتية لالستثمار: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر  .6.4
مي ن إث ات فعالية ج ود كوريا اجلنوبية يلق بيئة مواتية ل سكككككككككككككت مار منل السكككككككككككككتينات من   ل األداء 

احمللية. بلولة تراكم رأ  املال املادع، حاف إ كوريا اجلنوبية علد القوع ا اوست مارات ال ابتة واملل رات 
معلوت اسكككككككت مار عال جلا   ل عملية اللحاء بالركب، وهو ما م ن ا من الرف  من  سككككككك ة اوسكككككككت مار 

ا التسعينات ق ل  %40 ا بلاية الستينات إىل ما يقارب GDP من %10 عرب الزمن من GDP ا قيقل إىل
واليت شككككك لت إ فاضكككككا بشككككك ل ك ر   ل هله األزمة، لتتعاىف  ،(.4.16  الشككككك لاألزمة املالية اآلسكككككيوية 

ليعاود اإل فاض مرة أ رى، و هو دليل   ر علد بلاية حتول اوقتصككككككككككككاد ال ورع  %35 تلرجييا إىل حلود
 واللع من  صائصه إ فاض معلوت ومستويات اإلد ار واإلست مار. -إىل اقتصاد "الفيل" 
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  2016-1970معدالت االستثمار في كوريا الجنوبية، الجزائر واليابان،   .4.16 الشكل

 
  Penn-World table (PWT 9.0) املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

تشككر معلوت اإلسككت مار املنوفضككة  سكك يا بالنسكك ة إىل مسككتوياته ق ل األزمة إىل تلهور سككليب ودائم. فقل 
العائل من رأ  املال إ فاضكككا  مقاسكككا باملعلل املنوفض لسكككعر الفائلة( ا كوريا اجلنوبية. ومن عرف معلل 

املرجر أ  يؤدع الركود املسكككككككتمر لإلسكككككككت مار إىل عواقب سكككككككل ية لوترة اللحاء بالركب بالنسككككككك ة ل قتصكككككككاد 
 ال ورع.

 إكا (1989-1999)   ل الفرتة في ا اوسككككككت مار معلوتأ  أع ه  ي  ر من الشكككككك لأما اجلزائر ف
ضكككككعيف، ومن أسككككك اب ذلك تردع األوضكككككاع السكككككياسكككككية  اقتصكككككادع، حيض متيزت هله الفرتة بنمو ةضكككككعيف

واألمنية ا اجلزائر. ولقل تناسكك إ وترة اوسككت مارات م  تلبلب أسككعار الفائلة، سككواء علد الودائ  أو علد 
اوسككككككت مارات إىل وباملقابل ا ه حجم  .القروض، واليت شكككككك لت مسككككككتويات مرتفعة   ل فرتة التسككككككعينات

 اصككككة ا املرحلة اليت تلإ صككككلور قا و  تطوير اوسككككت مارات   (2000-2009)رتةاورتفاع املتواصككككل ا الف
وما ت عه من قوا   م ملة، إذ م علد إثره اسكككككككككككتحلاث املؤسكككككككككككسكككككككككككات القائمة علد توفر بيئة  2001 عا ل

 .است مارية حتفز املست مرين علد زيادة أ شطت م

بناء ا  م  مواتية لتشجي  اوست مار ا ث ث مناهج:يتم تصنيف تلابر  لق بيئة  كما أشر ا سابقا، 
فيما خيم بناء ا  م الراشكككل، بللإ كوريا اجلنوبية  وتعزيز كفاءة اوقتصكككاد. حتسككك  بيئة األعمال، الراشكككل،

حتسككككككك  أداء ح وماهتا منل منتصكككككككف السكككككككتينات. و  ج ودا ك رة للحفاظ علد اسكككككككتقرار اقتصكككككككادها ال لل
التضكككككككوم كمؤشكككككككر علد إسكككككككتقرار اوقتصكككككككاد ال لل، مي ن م ح ة ج ود كوريا ل  ر وبإسكككككككتولا  معلل 
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. أك ر من ذلك، (.4.17 الشك ل (1961-1981)   ل الفرتة %10 متوسكط معلل التضكوم إىل ما دو 
        مقككككار ككككة بككككالفرتة الفرعيككككة األوىل (1982-2016) كككككا  معككككلل التضكككككككككككككوم منوفضكككككككككككككككككا جككككلا   ل الفرتة

(، مما ي  ر جليا مت ن كوريا %1.18-  حوايل 1999 م  تسكككككككككككككجيل أدِن مسكككككككككككككتوى عا  (1981-1961)
 اجلنوبية من إدارة إستقرار اقتصادها ال لل  صوصا بعل ال ما ينات.

م تتم ن السككككككياسكككككة ، فل1990ق ل عا   معلوت التضككككككوم كا إ مرتفعة جلا فإ أما بالنسكككككك ة للجزائر 
الفرتة من حتقيق األهلاف وامل ا  املنوطة هبا،  صكككككككككككككوصككككككككككككككا اإلحاطة ب اهرة النقلية ا اجلزائر   ل هله 

التضككوم باعت اره ا لف األسككاسككل  ا، والسكك ب ا ذلك ألتا كا إ  اضككعة لسككلطة ا  ومة اليت تتل ل 
ا فرض رقابت ا علد املتغرات النقلية وتوجي  ا وفق ما يضكككككمن تل ية حاجات اوقتصكككككاد من السكككككيولة دو  

ش لت معلوت التضوم مستويات أكرب من الفرتة  ،)2000-(1990 ر ل ستقرار النقلع. أما الفرتةاعت ا
التحول إىل اقتصكككاد ولعل السككك ب ا هلا اورتفاع يرج  إىل . 1992 أعلد مسكككتوى له عا حيض بل  األوىل 

األسكككككككعار وإىل حتريرها، رف  دعم ا  ومة عن السكككككككوء ومنو حجم الواردات بسككككككك ب حترير التجارة ايارجية و 
حيض جلات اجلزائر إىل تقليم اللعم املوجه للمواد األسككككككككككاسككككككككككية، هلا اإلجراء احلته ا إطار اوسككككككككككتعلاد 

من % 84 اوئتماِن ال اِن اللع وقعته م  صنلوء النقل اللويل، كما ارتفعإ  س ة السل  احملررة األسعار إىل
باإلضافة إىل جلوء ا  ومة  ،1994 اوستقرار اوقتصادع ا سنةإمجايل السل  كنتيجة لتط يق اتفاء بر امج 

بلأ معلل التضكككككككككككككوم ا  1996وبعل سكككككككككككككنة   .إىل تغطية العجز ا امليزا ية عن طريق اإلصككككككككككككككلار النقلع
وقل اسكككككتطاع بنك اجلزائر التح م ا هلا املشككككك ل باسكككككتعمال أداة اسكككككرتجاع السكككككيولة وتسككككك يل ، او فاض
 2012و 2009و 2008 عا ا  اورتفاعمعلل التضكككوم  عاودوعلد الرعم من ذلك  .املغلة للفائلةالوديعة 

وتشككر ة، وهلا راج  ورتفاع معلوت التضككوم املسككتورد  تيجة لألزمة املالي 3%مقار ة بالتضككوم املسككت لف
ا ارتفاع اإلحصككككائيات إىل أ  السكككك ب ا ذلك ليس فقط التضككككوم املسككككتورد، ول ن السكككك ب ي من أيضككككا 

باإلضافة إىل التاثر النسيب لسعر الصرف اإلمسل الفعال، وحملدات أ رى تتعلق  .ت اليف اإل تاج واوستراد
بإ ت ل وظائف األسكككواء، وذلك بسككك ب عل  إحراز تقل  ا تن يم األسكككواء واملنافسكككة. كما أ  إسكككتمرار 

 2012 رتفاع اللع شكككككك له ا عا أحادية اوقتصككككككاد يزيل من تعقيل مشكككككك لة التضككككككوم  صككككككوصككككككا بعل او
 .(81-80،    .2014 قورع، 
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في كوريا الجنوبية  معدل التضخم كمؤشر الستقرار االقتصاد الكلي  .4.17 الشكل
 2016-1961،والجزائر

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

ومي ن  .2016-1996 أداء ح ومت ا   ل الفرتةكما ش لت كوريا اجلنوبية أيضا استقرارا واضحا ا 
 م ح ككككة هككككلا النمط من   ل مؤشكككككككككككككرع ا  م الككككلع يصكككككككككككككككككلرهككككا ال نككككك العككككاملل: فعككككاليككككة ا  ومككككة

(Government Effectiveness) و وعية التن يم (Regultory Quality) الشكككككككككككك ل . كما هو م   ا
   ل (قوع 2.5 ضككككككعيف؛ 2.5-  ا  ومة فعالية ملؤشككككككراجلنوبية بالنسكككككك ة  كوريا  قيمة متوسككككككط بل  .4.18

 ا  قطة 1.25 أقصككككككد وحبل 2000 عا  ا  قطة 0.36 قلره أدِن حل م   قطة 0.99 2016-1996 الفرتة
 عن اسكككككككككككككتق  ا ودرجة املل ية، ايلمة وجودة العامة، هلا ما يع س النوعية العالية للولمات. 2012 عا 

أما . السياسات هله  اه ا  ومة التزا  ومصلاقية وتنفيلها، السياسات صياعة و وعية السياسية، الضغوط
 تلك   ل اجلنوبية ل وريا القيمة متوسككككط بل  (قوع 2.5 ضككككعيف؛ 2.5-  التن يمية اجلودة بالنسكككك ة ملؤشككككر

 عككا  ا  قطككة 1.11 قككلره أقصكككككككككككككد وحبككل 1998 عككا  ا  قطككة 0.28 قككلره أدِن حككل م   قطككة 0.83 الفرتة

يع س القلرة العالية للح ومة علد صياعة وتنفيل السياسات السليمة واللوائر اليت تسمر  هلا ما. 2014
  قطة 1.09- قلره أدِن حل ا  ومة فعالية مؤشكككككر قيمة بالنسككككك ة للجزائر بلغإ وتعزز تنمية القطاع ايا .

 حل بل  التن يمية اجلودة بالنسكككك ة ملؤشككككرأما . 2006 عا  ا  قطة 0.47- قلره أقصككككد وحبل 1998 عا  ا
 . 2005 عا  ا  قطة 0.38- قلره أقصد وحل 2012 عا  ا  قطة 1.28- قلره أدِن
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        أداء الحكومة ومكافحة الفساد في كوريا الجنوبية والجزائر،  .4.18 الشكل
1996-2016 

 .𝑊𝐺𝐼  املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات

قامإ كوريا اجلنوبية بتسككككور  إذ الفرء الشككككاسكككك  ب  كل كوريا اجلنوبية واجلزائر،الشكككك ل أع ه  يوضككككر  
  كل من أ  حظ  إذرض الواق ، علد أ فع  جنحإ ا تط يق ااملطلوبة و لألهلاف  ولكافة ا يئات للوصككك

ا املقابل ف ل املعاير ، مسكككككككككككككتمر ا كوريا اجلنوبيةمعيارع فعالية ا  ومة وجودة التن يم ا تزايل اجيايب 
وهو ما يرتجم اإلُهال ا اصكككككككل ا هله امليادين واللع يعترب بلوره بالنسككككككك ة للجزائر السكككككككابقة اللكر سكككككككال ة 

 .قتصاد اجلزائرعلرتاج  اوعامل أساسل 
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م تاكيلها بلولة فيما خيم حتسككككككككك  بيئة األعمال، مي ن اسكككككككككتولا  تسككككككككك يل ال لء ا األعمال اليت يت
 الوقإ والت لفة ال زمة لل لء باألعمال كمؤشر علد ج ود ال لل لتحس  بيئته لألعمال. 

 2016-2003، في تحسين بيئة األعمال والجزائر أداء كوريا الجنوبية  .4.19 الشكل

 

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

أ   اي لو  ..4.19الشككككك ل كما ي  ره حتسككككك  بيئة األعمال  حققإ كوريا اجلنوبية تقلما ك را ا مسكككككعد 
   الوقإ والت لفة املطلوبة لل لء باألعمال ا كوريا شككككككككككك ل إ فاضكككككككككككا ملحوظا بشككككككككككك ل حاد   ل الفرتة

جنل اجلزائر مازالإ متا رة وتعاِن من ضككعف ا بيئة األعمال مقا  بالوقإ  ،املقابلا  .2016)- (2003
والت لفة املطلوب  لل لء باملشككككككككككككككاري  بالرعم من ا فاض امللة   ل السكككككككككككككنوات األ رة إو أتا ت قد ك رة 

  .مقار ة ب وريا اجلنوبية هلا ما يؤثر علد قطاع األعمال ا اجلزائر
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ل ن م  ذلك من الصكككككككككككككعب  لتحتية هل أحل اجلوا ب ا امة لتحسككككككككككككك  بيئة األعمال،تطوير ال ىن ا  
أمناط ا رتاء ت نولوجيا املعلومات   سككككككككككن ا ظ، ا صككككككككككول علد بيا ات قابلة للمقار ة لقيا  هلا التقل .

: ICT حيتوع هلا املؤشككككككككر علد ث ث مؤشككككككككرات و رتاء مي ن أ  توضككككككككر هله العملية. ICT واوتصككككككككال
 ا واتف احملمولة، استولا  األ رت إ، والرتددات العالية ل تصاوت. 

  كككككك ل الفككككككرتة 0 بالنسكككككك ة و ككككككرتاء ا واتككككككف احملمولككككككة في ككككككلو أ  عككككككلدها زاد ا كوريككككككا اجلنوبيككككككة مككككككن
مككككككككككن  %120حككككككككككوايل ، لتصككككككككككل إىل 2014 مككككككككككن إمجككككككككككايل السكككككككككك ا  عككككككككككا  %113 إىل (1985-1970)

في ككككككلو أ  عككككككلد ا واتككككككف احملمولككككككة ارتفكككككك   فككككككس األمككككككر بالنسكككككك ة للجزائككككككر  .2016 إمجككككككايل السكككككك ا  عككككككا 
مكككككككككككن  %116 حكككككككككككوايل، لتصكككككككككككل إىل 2014 عكككككككككككا  %110 إىل (1970-1989)  ككككككككككك ل الفكككككككككككرتة 0 مكككككككككككن

 .2016 إمجايل الس ا  عا 

 عككككككا  0.023 أمككككككا فيمككككككا يتعلككككككق با تشككككككار األ رت ككككككإ، ارتفكككككك  معككككككلل ا تشككككككارها ا كوريككككككا اجلنوبيككككككة مككككككن

. تقابل كككككككككككككا اجلزائكككككككككككككر مبعكككككككككككككلل 2016 ا عكككككككككككككا  %93 إىل حكككككككككككككوايل 2013 ا عككككككككككككا  %84.77 إىل 1990
 . 2016 ا عا  %43 إىل حوايل 2013 ا عا  %22.5 إىل 1990 عا  0 ا تشار من

إىل أك كككككر  1998 عكككككا  0.03 وبامل كككككل، ارتفككككك  معكككككلل ا تشكككككار النطكككككاء العكككككريض ا كوريكككككا اجلنوبيكككككة مكككككن
. أمكككككككا اجلزائكككككككر بقيكككككككإ متولفكككككككة ك كككككككرا 2016 عكككككككا  %40 حكككككككوايل، لتصكككككككل إىل 2011 ا عكككككككا  %35 مكككككككن

 إىل 1998 عككككا  0 ارتفكككك  معككككلل ا تشككككار النطككككاء العككككريض مككككنعككككن كوريككككا اجلنوبيككككة ا هككككلا اجملككككال حيككككض 

. ا الواقككككك ، تكككككلعم هككككككله األرقكككككا  الكككككرأع القائكككككل بككككككا  كوريكككككا اجلنوبيكككككة مكككككن أك ككككككر 2016 عكككككا فقكككككط  7%
 .(.20.4 الش ل أ  ر  ICT تطوير بنيت ا التحتية  صوصا ا جمالال للا  تقلما ا 
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 اختراق تكنولوجيا المعلومات واالتصال في كوريا الجنوبية والجزائر  .4.20 الشكل

 

 

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

واألسواء املالية دورا هاما ا حتس  بيئة األعمال لتشجي  من ج ة أ رى، يلعب تطوير القطاع ال ن ل 
اوست مار والنمو اوقتصادع. ويعتمل إظ ار تطور بلل ما ا هلا اجملال من   ل مؤشرين مقلم  من ق ل 

( واللع يشكككككككككككر علد GDP القروض احمللية املقلمة من ق ل القطاع ال ن ل  كنسككككككككككك ة من (1) ال نك العاملل:
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واليت تع س إم ا ية وصول  (GDPالقروض احمللية إىل القطاع ايا   كنس ة من  (2)ايل لل لل، التعميق امل
سكككككككككككككجلإ كوريا اجلنوبية تقلما ملحوظا ا ك   .4.21الشككككككككككككك ل القطاع ايا  إىل القروض. كما ي  ره 

 املؤشرين.

الجنوبية تطور القطاع البنكي ووصول القطاع الخاص للتمويل في كوريا   .4.21 الشكل
 2016-1960 ،والجزائر

 

 
 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

 %8.47 ( منGDP، إرتف  اإلئتما  احمللل من القطاع ال ن ل  كنس ة من)2016-(1960   ل الفرتة

. ا الوقإ  فسككككككككككككككه، عرف 2016 عا  %170 ليصككككككككككككككل إىل 2014 ا عا  %162 إىل حوايل 1960عا  
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 إىل 1960 عا  %5 ا كوريا زيادة ك رة من مسكككككككككتوى GDPاإلئتما  احمللل إىل القطاع ايا  كنسككككككككك ة من 

 .2016 عا  %144.79 ليصل إىل 2014 عا  138%
            ل الفرتة( GDP كنسككككككككككككك ككككككة منأمككككككا اجلزائر فقككككككل إ فض اإلئتمككككككا  احمللل من القطككككككاع ال ن ل 

لرتف  ا السكككككككككككنوات ال حقة  ،2014 ا عا  %18 إىل حوايل 1964 عا  %24.40 من )2016-(1960
 GDP كنسكك ة من. ا الوقإ  فسككه، عرف اإلئتما  احمللل إىل القطاع ايا   2016عا   %67 حمققا  سكك ة

              %24 ليصككككككككككككككل إىل 2014 عا  %18 إىل 1964 عا  %15 ا اجلزائر زيادة ضكككككككككككككئيلة جلا من مسكككككككككككككتوى

  .2016 عا 

 التحول الهيكلي وتحسين الكفاءة: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر .7.4
ا ي ل اوقتصادع حيض حتولإ وجود مزيج  شط للسياسة الصناعية عمل علد تعزيز عملية التحول ا 

كوريا اجلنوبية من اقتصككككككككاد قائم علد الزراعة ذات اإل تاجية املنوفضككككككككة إىل اقتصككككككككاد ذو تنمية منسككككككككقة ب  
  ل سككككككككتة العقود القطاعات ال ا وية  الصككككككككناعة( والقطاع ال الض  ايلمات( القطاعات األولية  الزراعة(، 

ا هلا اجلا ب يا ل قطاع ايلمات الصلارة مبعلل مستقر وتنامل مطرد من (. .5.4اجللول  أ  ر  املاضية
 2016 عا  %59.24احتلإ ايلمات ا صككة األكرب بنسكك ة  ، حيضGDP ا ت وينالقيمة املضككافة حيض 

 ارتفعإ حصككككككككة الصككككككككناعة ث ثة أضككككككككعاف منحيض يليه قطاع الصككككككككناعة،  . ا ايمسككككككككينات %40 عوض

، لتصككككككككك ر كوريا اجلنوبية واحلة من 2016 عا  GDP من %35.86 ا ايمسكككككككككينات إىل GDPمن  12.7%
 2016 عا  %1.96 إىل مسككككككككككاُهة القطاع الزراعل. ا ح  تراجعإ أك ر ال للا  ك يفة التصككككككككككني  ا العاخ

  .1960 عا  %38.97و ا ايمسينات %47.3 بعلما كا إ
 2016-1953 ،التغيير الهيكلي في كوريا الجنوبية .4.5 الجدول

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

 السنوات                 
 القطاع 

1953 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 
 

 1.96 2.47 4.39 8.42 15.90 28.89 38.97 47.3 الزراعة

 35.86 38.26 38.09 39.64 35.43 26.84 17.08 12.7 الصناعة

 59.24 59.37 57.51 51.93 48.65 44.25 42.64 40.0 ايلمات
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إذ . الناتج اللا لل ايا ضكككككككككككعف مسكككككككككككاُهة القطاعات  ارج احملروقات ا  ي لو جليا ا ا الة اجلزائرية
هيمنة قطاع احملروقات أين قلرت مسككككككككاُهته ا الناتج احمللل اإلمجايل ا املتوسككككككككط . 6.4من اجللول ي حظ 

أما قطاع الزراعة فت قد مسكككككاُهته ضكككككئيلة إذ خ  أ ه احملرك الرئيسكككككل للنمو اوقتصكككككادع. مما يوضكككككر %39ب 
بالرعم من توفر مسكككككاحات أراضكككككل زراعية ذلك و  .ا املتوسكككككط %10.24احمللل تتعلى مسكككككاُهته ا الناتج 

      ، مليو  ه تار 42.4  صككككك ة وعر مسكككككتغلة ا او تاج الزراعل، إذ ت ل  مسكككككاحة األراضكككككل الصكككككا ة للزراعة
                من املسكككككككككككككاحة ال لية الصكككككككككككككا ة %28إو أ  املسكككككككككككككاحة املسكككككككككككككتغلة ا او تاج الزراعل خ تتجاوز  سككككككككككككك ة 

             للزراعككة وكككللككك توفر امليككاه السكككككككككككككطحيككة واجلوفيككة ال زمككة للزراعككة واليت من املم ن أ  يتحقق اكتفككاء ذايت 
                         وبكككككككالتكككككككايل حتقيق األمن الغكككككككلائل للجزائر بكككككككلو من اوعتمكككككككاد علد اسكككككككككككككتراد احملكككككككاصكككككككككككككيكككككككل الزراعيكككككككة 

             .(WDI, 2016) واليت تؤدع إىل اسكككككككتنزاف ايراداته العامةو اصكككككككة حماصكككككككيل ا  وب وبالعم ت الصكككككككع ة 
                       فسكككككككككككككجككل  سكككككككككككككككب متككل يككة، إذ و يزال هككلا القطككاع يعككاِن منككل أمككا قطككاع الصكككككككككككككنككاعككة  ككارج احملروقككات

                            سكككككككككككككنوات لعكككل  وضكككككككككككككوح معكككاخ اإلسكككككككككككككرتاتيجيكككة ايكككاصككككككككككككككككة بكككه، وإىل العجز اوسكككككككككككككت مكككارع  كككاصككككككككككككككككة 
                 أدى إىل عجز اجل ككاز اإل تككاجل.واإلجراءات اإلداريككة املعقككلة، الشكككككككككككككلء الككلع  من  ككاحيككة التمويككل والعقككار

وإىل تطوير شككككككككككككك  ة  ف و راج  و فتاح األسكككككككككككككواء وحترير امل ادوت،قطاع ايلمات سككككككككككككك ب ازدهار أما 
  اوتصاوت والنقل وزيادة حجم امل ادوت التجارية.

 2016-1970 ،التغيير الهيكلي في الجزائر .4.6 الجدول

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات: 

 السنوات                
 القطاع      

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 
 

 12.27 11.57 8.46 7.69 8.39 11.35 8.50 9.20 الزراعة

 38.80 37.72 50.49 57.33 54.36 48.16 57.65 45.53 الصناعة دا ل احملروقات

 5.9 6.20 5.18 5.67 7.45 7.92 8.65 5.84 الصناعة  ارج احملروقات

 48.89 48.58 37.11 30.42 32.87 40.47 33.83 45.26 ايلمات
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يشكككككككككككككر منط إعككادة توزي  النككاتج امل حظ ا كوريككا اجلنوبيككة   ل هككله الفرتة إىل عمق التغير ا ي لل 
 (..4.23 الش لو  .4.22 الش ل  أ  ر والتحول اوقتصادع اللع ش له ال لل

 في كوريا الجنوبية والجزائر  𝐆𝐃𝐏الحصص القطاعية ل   .4.22 الشكل

 

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 
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 والجزائر الحصص القطاعية للعمالة في كوريا الجنوبية  .4.23 الشكل

 

 

 .𝑊𝐷𝐼املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات 

ساعل التحول من اقتصاد قائم علد الزراعة إىل اقتصاد صناعل ا ا فاظ علد منو اإل تاجية علد امللى 
                اسكككككككككككككتطكككككاعكككككإ كوريكككككا اجلنوبيكككككة تقليم فجوة اإل تكككككاجيكككككة عن طريق زيكككككادة إ تكككككاجيكككككة العمكككككل  . إذالطويكككككل

                                    (. وترت ط الزيككككككادة .4.24 الشككككككككككككك ككككككل من العككككككليككككككل من ال لككككككلا  املتقككككككلمككككككة  أ  ر بشككككككككككككك ككككككل أسكككككككككككككرع
                ا اإل تكككاجيكككة م  أ واع النشككككككككككككككككاط الصكككككككككككككنكككاعل الكككلع يتم أدائكككه ا ال لكككل والقكككلرة علد العمكككل م  حكككلود

 .(Sharma, 2013) الت نولوجيا
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 2016-1960 تطور إنتاجية العمل في كوريا الجنوبية،  .4.24 الشكل

  .OECD (Labour Productivity Indicator) املصلر: من إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا ات

من إمجايل القيمة املضكككافة ا الصكككناعة بفضكككل الصكككناعات  %60 ، م توليل أك ر منالسككك عيناتا بلاية 
 ا عا  %13 ا تاية العقل وإىل %40. هله ا صككككككككككة عرفإ تقلصككككككككككا إىل (Light Industries) ايفيفة

 (Heavy and Chemical Industries) . من  احية أ رى شكك لإ الصككناعات ال قيلة وال يماوية2010

ا  %87ا تاية ذلك العقل و %60من إمجايل القيمة املضكككافة ا أوائل السككك عينات، لرتف  إىل  %40 حنو
                                             ككككككككا كككككككإ هكككككككله الكككككتكككككحكككككووت ا كككككيككككك كككككلكككككيكككككككة هكككككل  كككككتكككككككاج   (..4.25 الشكككككككككككككككككك كككككككل  أ ككككك كككككر 2010 عكككككككا 

                                  طككككككة الصكككككككككككككنككككككاعككككككات ال يمككككككاويككككككة وال قيلككككككة. هككككككلفككككككإ هككككككله ايطككككككة إىل حطل املرحلككككككة "السككككككككككككك لككككككة" 
                               وذلكككككككك لككتكككوكككفكككيكككض اوعككتكككمكككككككاد عككلكككد اسكككككككككككككككتكككراد األجكك كككزة والكك كككيكككمكككككككاويكككككككات لككإلحكك ل حمكككككككل الككواردات 

                            ومعككككككلات النقككككككل. وا الوقككككككإ الككككككلع حتقق فيككككككه هككككككلف الن وض بقطككككككاع ال رتوكيمككككككاويككككككات وا ككككككليككككككل 
                                           مككن  كك ل املككلكك ككيكككككككة املكك كككككككاشكككككككككككككككرة لككلكككككككلولكككككككة  عككلككد سككككككككككككككك ككيكككككككل املكك كككككككال: شكككككككككككككككرككككككككة بككويكككككككا ككج لككلككحكككككككليكككككككل 

 Industrial(، م إ شككككككككاء مل  صككككككككناعية Pohang Iron and Steel Company POSCOوالصككككككككلب 

estates  لتحتوع مشككككككككككككككككككككاري  القطكككككككاع ايكككككككا  ا قطكككككككاعكككككككات اإلل رتو يكككككككات واألج زة. طمحكككككككإ                            
                          ال يمككككاويككككة وال قيلككككة إىل تعميق وترقيككككة الصكككككككككككككككككادرات ال وريككككة ومن مث التصكككككككككككككني ،  الصكككككككككككككنككككاعككككات  طككككة
                                                         ككككككككوريكككككككا اجلكككككككنكككككككوبكككككككيكككككككة إىل قسككككككككككككككككككككم بكككككككازخ مكككككككن أقسككككككككككككككككككككا  السككككككككككككككككككككلككككككك    ككككككك ل دفككككككك  مكككككككن  وذلكككككككك

                                                              والككككوسكككككككككككككككككيككككطككككيكككككككة املككككتككككعكككككككارف عككككلككككيكككك كككككككا أو املككككوحكككككككلة، عككككلككككد أ  تككككعكككك ككككس الصككككككككككككككككككككادرات الككككرأمسكككككككالككككيكككككككة
 وال فاءة اوقتصادية. وفورات ا جم ال  ر هلا التحول فتتحقق
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 2010-1970 ،التغيير في هيكل الصناعة لكوريا الجنوبية  .4.25 الشكل

 

Source: Kyung. (2016, p.21). 

                          من جككككا ككككب   ر، لع ككككإ عمليككككة التحضكككككككككككككر دورا هككككامككككا ا تعزيز كفككككاءة اقتصكككككككككككككككككاد كوريككككا اجلنوبيككككة. 
                                   ا هكككككككلا الصككككككككككككككككككككلد، تزامنكككككككإ م  ال كككككككلء ا عمليكككككككة التصكككككككككككككني  زيكككككككادة ا حجم التحضكككككككككككككر وا جرة 

                                      ة السكككككككككككككك كككككككا  الكككككككلين يعيشككككككككككككككو  ا املنكككككككاطقمن الريف إىل املكككككككل  والقرى. فقكككككككل ارتفعكككككككإ  سكككككككككككككك ككككككك
                                              ا السكككككككككككككككككككككتككككككككيككككككككنككككككككات إىل أككككككككك ككككككككر %27 مككككككككن (People living in urban areas) ا ضكككككككككككككككككككككريككككككككة

 (..4.26 الش ل  2016 إىل عا  2002 من عا  %80 من

                              %30 ارتفعإ  سككككككككككككك ة السككككككككككككك ا  اللين يعيشكككككككككككككو  ا املناطق ا ضكككككككككككككرية منبالنسككككككككككككك ة للجزائر فقل 

                               الككنككمككو ا ضكككككككككككككككرع لكك ككن  .2016 إىل عكككككككا  2002 مككن عكككككككا  %60 ا السكككككككككككككككتككيككنكككككككات إىل أككك ككر مككن
                                   السككككككككككككك ن ا ضكككككككككككككرعأزمكككككككة  :املتزايكككككككل ا اجلزائر أدى إىل ا ع كككككككاسككككككككككككككككككككات سكككككككككككككل يكككككككة ك رة من بين كككككككا

                                  رة الطلكككككب علد السككككككككككككك ن ا ضكككككككككككككرع بسككككككككككككك كككككب الزيكككككادة الط يعكككككة ب  سككككككككككككك كككككا  املكككككل  من ج كككككة ف
                                    جعككككككل الككككككلولككككككة وسكككككككككككككلطككككككاهتككككككا احملليككككككة عر قككككككادرة علد تل يككككككة، وبسككككككككككككك ككككككب اسكككككككككككككتمرار ا جرة الريفيككككككة
                                ،الكتكككككككلهكور ا مسككككككككككككككتكوى  ك كيكز املكككككككل  بكككككككاملكرافكق وايكككككككلمكككككككات. الكطكلك كككككككات املكتكزايكككككككلة عكلكد السكككككككككككككك كن

                                         بسكككككككككككككك كككككككب املنشككككككككككككككككككككآت العمرا يكككككككة املتم لكككككككة ا  اكتسككككككككككككككككككككاح التوسكككككككككككككك  العمراِن لألراضككككككككككككككل الزراعيكككككككة
ن ناعلبناء السككككككككككككك ن واملناطق الصككككككككككككك                                       وقل لوحظ سككككككككككككك ولة التعلع علد األراضكككككككككككككل، اعية والتلوث الصككككككككككككك

 .أما اآل  فقل حل من ذلك امللك ايا  ،ة ا القطاع العا  وأم ك اللولةيالف ح
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 2016-1960 ،اتجاه التحضر في كوريا الجنوبية والجزائر  .4.26 الشكل

 

 
 .𝐾𝑂𝑆𝐼𝑆 إعلاد الطال ة باوعتماد علد بيا اتاملصلر: من 
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 خاتمة .8.4
واللع  ا اجلنوبيةهلا الفصككككل يلعم ف رة إم ا ية اوسككككتفادة من التحليل املفصككككل لتجربة منو اقتصككككاد كوري   

يقل  دروسكككا قيمة لل للا  النامية بصكككفة عامة واجلزائر بصكككفة  اصكككة فيما يتعلق بتلابر وإجراءات السكككياسكككة 
 Alexanderاوقتصككككككككككككككادع املؤرخ يشكككككككككككككر اإلطار،احملفزة للنمو اوقتصككككككككككككككادع واللحاء بالركب. ا هلا 

 Gerschenkron:  
 بللك وهل اآل رو ، ا ت د حيض من ت لأ حلي ا اوقتصكككككادية التنمية ا ت لأ اليت اللول أ  هل للتولف، النسككككك ية امليزة"

  فس وات ككاع ككا والتقنيككة، العلميككة واجنكازاهتكا املتقككلمكة الكلول  ربات من اوسككككككككككككككتفككادة   ل من واجل ككل، واملكال الوقكإ توفر
 التنمية مسار ا  طوات ةعل قفزها وبس ب النامية، اللول إ  كما  الصحير. املسار ا اللول هله احلهتا اليت ايطوات

 ."الرائلة اللول من أسرع بش ل وتنمو م  ًفا، اقتصاديًا منًوا حتقق فإتا اوقتصادية،

يسككككككتلعل األمر ضككككككرورة  ،للتاكل من إم ا ية إعادة حتقيق النجاح اوقتصككككككادع ل وريا اجلنوبية ا اجلزائر
ل املتوسككككط إىل حتقيق منو اقتصككككادع مرتف  تقلمي إطار سككككياسككككة اسككككرتاتيجل يسككككمر للجزائر اليت تتميز بالل 

اللع مسر ل قتصككككككاد  - Lim -Spence بناءا علد   رية –ومسككككككتلا . إ  إطار السككككككياسككككككة اوسككككككرتاتيجل 
ال ورع بلعم النمو اوقتصكككككادع ومواصكككككلة مسكككككار التنمية الشكككككاملة ارت ز علد ج ود عم قة متواصكككككلة حنو 

رف  مسكككككتوى القلرة )2( اسكككككتغ ل ميزة التولف،)1( تعزيز او اهات اوسكككككرتاتيجية الرئيسكككككية األربعة اآلتية:
التحول ا ي لل، وحتسككككك  ال فاءة. هله او اهات )4( هتيئة ال روف املواتية ل سكككككت مار،)3( ،اوسكككككتيعابية

اوسككرتاتيجية م  أولويات السككياسككة املت لورة عن ا مي ن اعت ارها "اإلطار العا " للسككياسككة الواجب إت اع ا من 
ق ل اجلزائر أو أع بلل  امل   ر لتعزيز سككككعيه حنو اللحاء بالركب. ا هلا اإلطار، تنطوع عملية اسككككتغ ل 

تولف علد ج ود اإلصكككككككك ح لفتر اوقتصككككككككاد حنو ايارج هبلف جلب اوسككككككككت مار األجنيب وتعميق ميزة ال
ت امل ا م  اوقتصككككككاد احمللل، وتعزيز الصككككككادرات واسككككككتراد األف ار والتقنيات واللراية الفنية. أما رف  القلرة 

ت ار، وتعزيز قلرات التعلم اوسكككككككككككككتيعابية فركز علد تعزيز ت وين رأ  املال ال شكككككككككككككرع، بناء القلرة علد اوب
الوطنية. فامل مة األسككاسككية من تعزيز ت وين رأ  املال ال شككرع هو إ شككاء   ا  تعليمل عايل اجلودة مواكب 
للتطور العلمل والت نولوجل ا اوقتصكككككاد العاملل. ا الوقإ  فسكككككه، جلب املواهب العاملية  اصكككككة املغرتب  

رورة العوملة و سكككككأ  املال ال شكككككرع ا عصكككككر العوملة حيض أ  متابعة بايارج كوسكككككيلة فعالة لتسكككككري  تراكم ر 
يتعلق فقط برأ  املال املادع ل ن أيضكككككككككككا بعنصكككككككككككر العمل وحتسككككككككككك   وعيته. بالنسككككككككككك ة يلق ظروف مواتية 
ل سككككككت مار، التغير ا ي لل، وحتسكككككك  ال فاءة يتطلب بناء  وعية مؤسككككككسككككككاتية أفضككككككل حترت  حقوء املل ية، 

 و ، ال روقراطية الفعالة، الشككفافية ا  ومية، وا علا  القيود السككياسككية علد السككلطة التنفيلية، إىل سككيادة القا
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جا ب حتسكك  بيئة األعمال وت ي اسككرتاتيجيات تنموية فعالة تعزز التحول ا ي لل والتوسكك  ا ضككرع السككري  
 والفعال إىل جا ب الت تل اوقتصادع.
جلنوبية يؤكل أتا حققإ تقلما ك را علد طول أبعاد إطار السكككككككككككياسكككككككككككة ا األ ر دراسكككككككككككة ج ود كوريا ا

اوسكككككككرتاتيجية األمر اللع يعي أتا بللإ ج ودا عم قة رامية إىل تعزيز النمو والسكككككككعل حنو تقليم الفجوة 
 عن التحول إىل سكككككككككككككعإ التنموية ألهلاف ا اجلنوبية كوريا  حتقيق سككككككككككككك يل وا بين ا وب  ال للا  املتقلمة.

 أقامإو  ،التصكككككلير أجل من التصكككككني  اسكككككرتاتيجية إىل الواردات حمل اإلح ل أجل من التصكككككني  اسكككككرتاتيجية
 ا وفشكككككككلإ املوارد، تع ئة علد قلرهتا ا اللولة فشكككككككلإف ،اجلزائرية ا الة عن أما .األعمال رجال م  حتالفاً 
 التنموية للقيادة افتقلت اجلزائرية اللولة أ َّ  كما  ،التنمية أهلاف حل  بصكككككككورة ايا  بالقطاع ع قت ا قيادة
 ا ليض أرد ا إذا إعفا ا مي ن و أمور كل ا  لوه  ا، بالنسككككككككك ة أولوية التنمية أهلاف حتقيق من تضككككككككك  اليت
وبالتايل، جناح التجربة ال ورية ا هلا اجملال  . ا بالنس ة أولوية عاوقتصاد اإلجناز من تض  تنموية دولة عن

يشك ل حتليا جادا للجزائر وبللا   امية أ رى للسكر ا  فس املسكار واحتضكا  م اسكب النمو اوقتصكادع 
 املرتف  واملستلا .

ل ن م  ذلك، من أجل التعلم من  ارب تلك ال للا  الناجحة اقتصكككككككككككككاديا، جمرد الرتكيز علد دراسكككككككككككككة 
سكككياسكككة واملشكككاري  ليس شكككرطا كافيا لنجاح عملية املمارسكككات الفعلية املتعلقة با ياكل التن يمية، م ادرات ال

اسككككتنسككككاخ تلك التجارب. فال لل املتعلم مي ن أ  يفشككككل ا ت رار هله املمارسككككات بسكككك ب ظروفه اللا لية 
وشروط التنمية اليت حتلف من بلل إىل   ر لللك ين غل علد ج ود التعلم أ  تنطلق من تقليرات صحيحة 

م  ف م عميق ل سككككككككككرتاتيجيات التنموية لل لل اللع م ن ا من حتقيق منو  لألسكككككككككك اب اجللرية لنجاح بلل ما
 اقتصادع سري  ومستلا .
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كوريا اجلنوبية   ل و اجلزائر ل ل من  عقتصككككككككاداوداء األتناولإ هله اللراسككككككككة حل لغز ا ت ف تطور 
يتم ل ا حماولة اسكككتو    الواضكككر أ  الطرح اللع جاءت به هله اللراسكككة مناملاضكككية. ف ايمسكككةالعقود 

اليت  -كوريا اجلنوبية منوذجا-ال للا اللرو  املم نة من  ارب النجاح اوقتصككككككككككككككادع امللهلة جملموعة من 
اسكككتطاعإ حتقيق طفرة  وعية ا منط التنمية اوقتصكككادية بشككك ل عر متوق    ل العقود املاضكككية، واليت من 
املم ن أ  ت  ر بعض امل ادئ العامة احملتمل أ  تفيل ا تصكككككككميم سكككككككياسكككككككات اقتصكككككككادية م ئمة ا أماكن 

د لإ عملية التنمية بإم ا يات متقاربة م   ألتاجلنوبية كلراسككككككككككككككة حالة ا تيار كوريا ام أ رى ا العاخ. 
  ر. كما أ  السياسات املت عة ا ك  ال للين باوقتصاد اجلزائرع، بل إ  اإلم ا يات اجلزائرية كا إ أعلد 

قائمة علد تل ل كا إ متشككككاهبة ظاهريا إىل حل ك ر، فقل ت نإ كل من اجلزائر وكوريا اجلنوبية سككككياسككككات 
من أك ر التجارب إثارة ول ن عنل تقييم  تائج التنمية جنل أ   ربة كوريا اجلنوبية  ،اللولة ا عملية التصكككني 

 تع رت عملية النمو اوقتصادع ا اجلزائر. لإلعجاب ا جمال النمو والتنمية، بينما 
مو اوقتصكككادع اليت سكككاُهإ ا األداء من   ل هله اللراسكككة حاولنا التعرف علد املصكككادر الرئيسكككية للن

املاضككية. لللك ا تاية هله اللراسككة، سككنعمل  ايمسككةاوقتصككادع امللهل ل وريا اجلنوبية علد ملار العقود 
علد تلويم أهم األف ار األسككككاسككككية اليت م تسككككليط الضككككوء علي ا ا الفصككككول السككككابقة وربط ا باوقتصككككاد 

كوريا اجلنوبية، مث  قو  بعرض النتائج املتوصكككككككككككل إلي ا وتلويم أهم   اجلزائرع كلراسكككككككككككة مقار ة م  اقتصكككككككككككاد
 توصيات السياسة العامة ا هلا اجملال. 

ت   من   ل هله اللراسككككككككككككككة أ  كوريا اجلنوبية تفوقإ ب  ر علد جمموعات من ال للا  الصكككككككككككككناعية 
املاضكككية.  ايمسكككةبلولة النمو اوقتصكككادع علد ملى العقود  -علد عرار اجلزائر- واقتصكككاديات  امية أ رى

كنتيجة لللك، مت نإ كوريا اجلنوبية من حتقيق تقل  ك ر للحاء بركب  صكككككككككككككيب الفرد من الل ل لل للا  
                 الغنيككة  سككككككككككككك يككا. األكيككل أ  منوذج النمو املت   من ق ككل اوقتصكككككككككككككككاد ال ورع خ حيككل عن تقككاليككل منككاذج النمو

املعروفة ا األدبيات واليت تنسب النمو اوقتصادع إىل الرتاكم السري  لرأ   –واللا لية  ةالنيو ك سي ي -
ف و منوذج جاء  تيجة إطار سياسة إسرتاتيجل يركز علد تعزيز  ،املال  املادع وال شرع( والتقل  الت نولوجل

و املت   من ق ل اقتصكككككككاد كوريا اجلنوبية   ل العقود وإدامة الناتج ا لع املرتف  لرأ  املال. هلا النمط للنم
واللع يتميز  األ رة املاضككية األ رة يتماشككد م  منوذج النمو اللع ات عه اقتصككاديات شككرء  سككيا ا العقود
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بنمو مرتف  ومستلا  يقوده "الرتاكم امل  ف لرأ  املال". أضف إىل ذلك، ي لو أ  منوذج النمو اوقتصادع 
مق ول بشككككككككك ل مسكككككككككتلا  علد  TFPل ن ا دعم منو  TFPوبية و ي من ا حتقيق منو عايل ل ل وريا اجلن

  الرعم من التع ئة امل  فة لعوامل اإل تاج علد ملار فرتات طويلة.  
ي  ر التاريخ أ  النمو اوقتصكككادع يتطلب أك ر من جمرد اعت ارات اقتصكككادية حبتة، ف و يتطلب أيضكككا وجود 

لقل عوامل أك ر عمقا تلعب أدوارا حامسة كمحلدات رئيسكككككككككككككية ا تعزيز منو األمم. ا حالة كوريا اجلنوبية، 
 ن تقسكككككككيم هله العوامل إىل تضكككككككافرت علة عوامل سكككككككاعلت التجربة التنموية اوقتصكككككككادية علد النجاح ومي

عوامل دا لية وعوامل  ارجية تضافرت مجيع ا ا س يل إجناح التجربة ال ورية ا التنمية. فمن أهم العوامل 
ايارجية اليت كا إ داعمة لنجاح التنمية املسككككككككككككككاعلات واملعو ات اوقتصككككككككككككككادية والفنية والتقنية املقلمة من 

لح ومات لرب ال ورية، ومن أهم العوامل اللا لية ذلك اللور احملورع الوويات املتحلة األمري ية بعل ا 
  .املتعاق ة ا حتليل أهلاف التنمية وتوجيه اوقتصاد

إىل تنفيل جمموعة من السكككككككككككككياسكككككككككككككات ب فاءة مجعإ ب  التوجه حنو  املتعاق ة ا  إ ا  ومات ال ورية
 Institutionalوب  تككل ككل الككلولككة  اإلطككار املؤسكككككككككككككسكككككككككككككككايت  Market-Oriented Policiesالسكككككككككككككوء 

Framework).  تط يق اإلصككككككككككككك حككات علد  طط ككا التنمويككة ا بككاملرو ككة ال وريككة  متيزت ا  ومككات كمككا
تعاملإ حبن ة م  املراحل والفرتات الزمنية اليت كا إ ترتاوح ما ب  كوتا ، إذ بالسكككككككككككرعة والوقإ املناسككككككككككك  

فرتات زمنية مسككككتقرة بلو  أزمات أو فرتات زمنية تشكككك ل أزمات م ل فرتة األزمة املالية اليت عصككككفإ بشككككرء 
زمات ، ول ن بفعل ايطط اوقتصككككككادية امللروسككككككة م التغلب علد سككككككل يات تلك األ1997 سككككككيا تاية عا  

حرصككإ ا  ومات ال ورية علد تشككري  القوا   ورسككم السككياسككات ع وة علد ذلك،  والن وض من جليل.
اليت تشكككج  علد جلب اوسكككت مارات األجن ية سكككواء امل اشكككرة من ا أو عر امل اشكككرة ملا  ا من دور بارز وك ر 

نيب إجيابا علد إ تاجية العامل ال ورع، األج ا إجناح التجربة اوقتصككككككككككادية التنموية ال ورية. أثر اوسككككككككككت مار
باإلضافة إىل توفر العم ت األجن ية الصع ة ال زمة، كما عمل علد  قل الت نولوجيا والتقنيات ا لي ة من 

علد اورتقاء  ة وريا  ومات ال حرصكككككإكما   اللول األ  للشكككككركات متعلدة اجلنسكككككيات إىل كوريا اجلنوبية.
مبستوى التعليم والتلريب حيض أص حإ اليو  حتتل مرت ة متقلمة ا جمال اوست مار ال شرع، فمن امل حظ 

 أ  اوقتصاد ال ورع قائم باألسا  علد الشراكة ا قيقية ب  املؤسسات التعليمية وسوء العمل. 
عامل   ر وراء تعزيز النمو اوقتصككككككككككككككادع ا كوريا اجلنوبية يتم ل ا ا لماج ا م  بقية العاخ. حيض 

علد أُهية او لماج ا اوقتصكككاد العاملل  لوهلا ما يؤك %7حققإ منل أوائل السككك عينات منوا سكككنويا بنسككك ة 
علد التقل  الت نولوجل، هلا  وسككككتلامة النمو. أيضككككا ارت زت كوريا اجلنوبية ا طريق صككككعودها اوقتصككككادع

األ ر يعتمل بلوره علد عوامل م ل حجم الت نولوجيا املتاحة وعر املسكككككككككككككتغلة ا بلل ما كنتيجة للفجوة 
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الت نولوجية بينه وب  ال للا  املتقلمة  حلود الت نولوجيا( ومقلرة ال لل علد اسكككككتيعاب تلك الت نولوجيات 
الفجوة الت نولوجية عن طريق اكتسكككككككككاب الت نولوجيا األجن ية ا لي ة ا لي ة. ل ن، مبجرد أ  تتقلم تلك 

من حلود الت نولوجيا واسكككككككككككتيعاهبا يصككككككككككك ر معلل التقل  الت نولوجل معتملا علد معلل تطور الت نولوجيا 
 اوبت ارية اياصة بال لل.   

هو ، و بالضككعيف هلا األ ر وصككفمي ن اداء اوقتصككاد اجلزائرع أداء اقتصككاد كوريا اجلنوبية بعنل مقار ة 
باسكككككعار برميل ال رتول، وبالتايل حسكككككاسكككككيته املفرطة ل ل التقل ات والصكككككلمات اليت  هسكككككتمرار ارت اطو راج 

ضكككككككعف قيمة  . باإلضكككككككافة إىل ذلكاألسكككككككواء العامليةمي ن أ   رها تقل ات أسكككككككعار ال رتول علد مسكككككككتوى 
يل عل  فعالية الن ا  املادو  أ   نسككككككككككد . تلفقات اوسككككككككككت مارات األجن ية امل اشككككككككككرة  ارج قطاع احملروقات

ضككككككككعف موق  اجلزائر ا مؤشككككككككرات ا  م الراشككككككككل، األمر اللع أدى إىل عل  اتضككككككككاح و وال ن ل ا اجلزائر 
ظروف العمل وا تشككككار حالة الشككككك ورتفاع مسككككتويات الفسككككاد وضككككعف سككككيادة القا و  واسككككتفحال ظاهرة 

  اوقتصاد املوازع  عر الرمسل(.

 نتائج الدراسة
 تلويم أهم النتائج املتوصل إلي ا من هله اللراسة ا النقاط التالية: مي ن
اوقتصكككككككادية وعر اوقتصكككككككادية متار  تاثرا إجيابيا علد النمو اوقتصكككككككادع  العواملوجود العليل من  -

 م ل بيئة اقتصكككككككككاد كلل سكككككككككليمة، ت وين رأ  املال  املادع وال شكككككككككرع(، قلرة اسكككككككككتيعابية ك رة للت نولوجيا،
    ا  مايل متطور.و ستقرار السياسل، النوعية املؤسساتية، او
العناصكككككر اليت كفلإ  له التجربة النجاح، وأهم  مجعإ التجربة التنموية ا كوريا اجلنوبية العليل من -

ال ورية واملواطن  والقطاع ايا ، هلا بلوره  لق  وع من التآلف  ةمرت ز في ا ت اثف اجل ود ب  ا  وم
 ل وريا اجلنوبية. عاللائم ب  كافة القطاعات ا اللولة، مما عزز من او ط ء اوقتصاد

حتسككككككك  كل من كفاءة تراكم رأ  املال وكفاءة عملية اإل تاج بسككككككك ب التقل  الت نولوجل واليت تؤثر  -
 تصادع لل للا .بلورها علد النمو اوق

اجلزء األكرب من النمو ا تشكككككر  تائج حماسككككك ة النمو إىل أ  عملية تراكم رأ  املال املادع شككككك لإ  -
ا كوريا اجلنوبية. تتماشكككككككد هله النتائج م  توقعات   رية النمو اللا لل اليت ترى أ ه  الناتج احمللل اإلمجايل

مي ن اسككككتلامة النمو اوقتصككككادع لل للا  علد امللى الطويل فقط إذا ات عإ اسككككرتاتيجية تنموية تفضككككل إىل 
و يوجل منط واضر أ ه  ،بالنس ة ل قتصاد اجلزائرع أمادمج تراكم رأ  املال مب اسب ال فاءة واإل تاجية.  

 حبوايلوالعمالة  ا ال ما ينيات، سككككككككاهم خمزو  رأ  املال .ا العوامل املسككككككككاُهة ا منو الناتج احمللل اإلمجايل
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 فقط. ا التسككعينيات %4 . ا ح  بلغإ حصككة التعليم حوايلعلد التوايل من إمجايل النمو30% و %10
إىل حصكككككة التعليم ارتفعإ منو الناتج احمللل اإلمجايل و ا خمزو  رأ  املال ا فضكككككإ مسكككككاُهة ، وبلاية األلفية

، 2010سكككككككككككككنكة . وحبلول %0.5 ا ح  أ  منو إمجكايل اإل تكاجيكة ال ليكة للعوامكل خ يتجكاوز، %15حوايل 
باك ر من  صكككككف منو الناتج  رأ  املال ال شكككككرع حلث تغر جلرع ا ترتيب مصكككككادر النمو، حيض سكككككاهم

 حصككككككككككككككة رأ  املال والعمالةا ح  بلغإ  %20 منو اإل تاجية ال لية لعوامل اإل تاجتلت ا احمللل اإلمجايل، 

 .علد التوايل %10و 5%
"التضكككككككككككككوم، التنمية املالية،  ب  امللى طويلة دينامي يةع قة  وجود إىلتشكككككككككككككر النتائج التجري ية  -

املال ال ابإ، اإل فاء ا  ومل واوسككككككككككككت مار األجنيب امل اشككككككككككككر" ومنو الناتج ا كوريا الواردات، ت وين رأ  
ا ت ارات السككككك  ية فتقود ا إىل أ  الزيادة السكككككريعة ا معلل النمو ا  اجلنوبية   ل فرتة اللراسكككككة. أما  تائج

ا رأ  املال املادع كوريا اجلنوبية كا  اسككككككككتجابة للتغرات ا اصككككككككلة ا حجم اوسككككككككت مارات  اوسككككككككت مار 
وال شرع( باإلضافة إىل التجارة  الواردات( والتطوير املايل، هله النتيجة تتوافق م  فرضية "النمو اللع تقوده 

ا معلل النمو ا اجلزائر كا  اسككككككككككككتجابة للتغرات  التغر". ا املقابل فإ  Import led-Growthالواردات
 ا اصلة ا حجم اوست مارات، التضوم والتحسن ا مؤشر اجلودة املؤسساتية.

 توصيات الدراسة
يلعم وال ورية  واملتعلق باللراسككة املقار ة للحالت  اجلزائرية اللراسككةكل ما م اإلشككارة إليه سككابقا ا هله 

اجلنوبية واللع يقل  دروسكككككككا قيمة  ة من التحليل املفصكككككككل لتجربة منو اقتصكككككككاد كورياف رة إم ا ية اوسكككككككتفاد
يسكككتلعل األمر ضكككرورة  ل قتصكككاد اجلزائرع فيما يتعلق بتلابر وإجراءات السكككياسكككة احملفزة للنمو اوقتصكككادع.

يسكككمر لل للا  ذات الل ل املنوفض  Strategic Policy Frameworkإسكككرتاتيجل  تقلمي إطار سكككياسكككة
تحقيق منو اقتصككككككادع مرتف  ومسككككككتلا  اسككككككتفادة من منوذج النمو املت   من ب -علد عرار اجلزائر-واملتوسككككككط 

 اقتصاد كوريا اجلنوبية.
نمو اوقتصككككادع ومواصككككلة مسككككار الإ  إطار السككككياسككككة اإلسككككرتاتيجل اللع مسر ل قتصككككاد ال ورع بلعم 

ز ا ا قيقة علد ج ود عم قة متواصكككككلة حنو تعزيز او اهات اإلسكككككرتاتيجية الرئيسكككككية التنمية الشكككككاملة يرت 
هتيئة ال روف املواتية  (3) ،رف  مسكككتوى القلرة اوسكككتيعابية (2)اسكككتغ ل ميزة التولف،  (1)ال  ثة اآلتية: 

ل سككككككت مار، التغير ا ي لل، وحتقيق ال فاءة. هله او اهات اإلسككككككرتاتيجية ال  ثة م  أولويات السككككككياسككككككة 
املت لورة عن ا مي ن اعت ارها "إطارا عاما" للسكككككياسكككككة الواجب إت اع ا من ق ل أع بلل  امل لتعزيز سكككككعيه حنو 

 اللحاء بالركب. 
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ميزة التولف علد ج ود اإلصكككككككك ح لفتر اوقتصككككككككاد حنو ايارج هبلف جلب  اسككككككككتغ لتنطوع عملية 
وتعزيز الصككككادرات وتوجيه اجل ود للعم الصككككناعة، اوسككككت مار األجنيب وتعميق ت امل ا م  اوقتصككككاد احمللل، 

  واستراد األف ار والتقنيات واللراية الفنية.
أ  املال ال شككككككرع، بناء القلرة علد اوبت ار، تعزيز فركز علد تعزيز ت وين ر أما رف  القلرة اوسككككككتيعابية 

 تشجي  ال حض العلمل والت يئة امل ئمة للعنصر ال شرع.، و قلرات التعلم الوطنية
 لق ظروف مواتية ل سككككت مار، التغير ا ي لل، وحتسكككك  ال فاءة يتطلب بناء  وعية مؤسككككسككككاتية أفضككككل 

، ال روقراطية الفعالة، حماربة الفسككككاد ب ل أشكككك اله والتجاوزات اإلداريةو  حترت  حقوء املل ية، سككككيادة القا و 
والشكككفافية ا  ومية، إىل جا ب حتسككك  بيئة األعمال وت ي اسكككرتاتيجيات تنموية فعالة تعزز التحول ا ي لل 

 والتوس  ا ضرع السري  والفعال.
أوو، مزيل من اجل ل املسكككتمر من ووبل أ  يتزامن تط يق هله السكككياسكككات م  حتقق عنصكككرين أسكككاسككك : 

جا ب اللولة للعمل علد حتقيق مناخ صكككككككحل لألعمال، وذلك من   ل توفر األطر القا و ية والتشكككككككريعية 
ال زمة، باإلضكككافة إىل صكككياعة قواعل من مة لعاخ األعمال تتسكككم بالشكككفافية والوضكككوح. ثا يا، إصككك ح مجي  

تصكككادية، وإدارهتا بن ا  فعال مبا حيل من ظاهريت الفسكككاد وإسكككاءة املؤسكككسكككات املعنية بتط يق السكككياسكككات اوق
 استغ ل السلطات. 

الواق  أ  اللرو  املسكككككتفادة من التجربة ال ورية و تقتصكككككر علد ضكككككرورة التوجه حنو ايارج والرتكيز علد 
، فالفرء ب  اوقتصكككككاديةحرية السكككككوء، ول ن ا متتل لتشكككككمل دروسكككككا عن كيفية صكككككياعة تفاصكككككيل السكككككياسكككككة 
 لته تلك السياسة.اللولت  ي من أساسا ا التفاصيل، وبش ل أك ر دقة ا هي ل ا وافز اللع ش 

ا األ ر، جناح  ربة كوريا اجلنوبية يشكككك ل حتليا جادا ل للا   امية أ رى وعلد رأسكككك ا اجلزائر للسككككر ا 
  فس املسار واحتضا  م اسب النمو اوقتصادع املرتف  واملستلا .

.م بعو  اهلل هلا العمل
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 فهرس المالحق
 بيانات متغيرات النموذج المستخدمة في التقدير وخصائصها اإلحصائية .𝟎𝟏 الملحق

 كوريا الجنوبية

 

 

Années GROWTH GFCF HC GOV IQI FDI INF BM IMP

1970 7.62091965 25.86232 5.6 109.689423 0.6111111 0.192001 16.0756501 32.1233004 21.1356805

1971 8.29859543 23.37693 5.6 110.351557 0.6527778 0.222001 13.4419552 31.5999184 23.036146

1972 5.15930586 21.47519 5.6 104.849993 0.7777778 0.172001 11.6696589 34.0810836 21.463449

1973 12.8149142 24.36202 5.6 103.747166 0.7 0.292001 3.21543409 35.9202503 27.6902149

1974 7.60209429 27.25669 5.6 111.09278 0.7 0.232001 24.2990654 31.1742535 33.3519461

1975 6.06442011 27.28008 5.6 108.686257 0.6385482 0.222001 25.3132832 29.9855308 31.3761887

1976 11.3235492 26.43965 5.6 102.833514 0.7841657 0.27200067 15.3 29.1731191 28.3906419

1977 10.5407828 29.38505 5.6 101.887658 0.7652894 0.24565477 10.1727447 31.7182767 27.9136947

1978 9.10432759 33.6569 5.6 104.336393 0.7649316 0.17214494 14.4599303 31.6852428 29.2497732

1979 6.99035141 34.61881 5.6 107.448423 0.7666805 0.05257783 18.2648402 30.6585265 30.917567

1980 -3.2213498 33.01285 7.3 108.671364 0.6777352 0.00923349 28.7001287 31.7558581 37.1272292

1981 5.52125379 29.17241 7.3 107.249412 0.7841657 0.1408342 21.3416667 31.7719366 37.2054172

1982 6.60468248 29.85617 7.3 105.535486 0.7652894 0.08871924 7.19044022 35.0064898 32.9024985

1983 11.5848729 30.44474 7.3 102.066978 0.7649316 0.07871353 3.4213224 33.9777838 30.0560516

1984 9.08840001 29.89072 7.3 99.1105328 0.7666805 0.11408171 2.30607966 31.7325664 28.5323085

1985 6.69398542 29.67758 7.3 98.559943 0.6777352 0.23286405 2.45901639 32.7435362 25.8906506

1986 10.1231984 29.56878 7.3 95.7881073 0.7534867 0.39779421 2.75 33.2217238 28.263397

1987 11.3647533 30.43445 7.3 93.4638272 0.7329022 0.42173812 3.04947283 33.5090749 28.3456831

1988 10.814307 30.88356 7.3 93.3297194 0.700034 0.51486515 7.14623013 33.9681579 26.3580231

1989 5.97630453 33.00034 7.3 97.8369965 0.6111111 0.45900634 5.70001469 35.8597035 25.6941132

1990 8.73475681 37.72841 8.9 100.581198 0.6111111 0.28226305 8.57763301 34.7512522 25.9210985

1991 9.26707118 39.40426 8.9 102.083874 0.6527778 0.36219712 9.3 35.0580968 26.2365768

1992 5.07788377 37.45921 8.9 100.235118 0.7777778 0.20805533 6.30630631 35.2250945 24.8618386

1993 5.76686589 36.86827 8.9 99.3209356 0.7 0.15223807 4.74576271 36.1911055 23.4541659

1994 8.11286527 36.8856 8.9 100.376119 0.7 0.17756689 6.25674218 36.3822352 24.6258068

1995 8.4736319 37.65015 8.9 100.918081 0.6385482 0.3193133 4.47969543 35.8908309 26.8516025

1996 6.57423893 37.96566 8.9 102.9349 0.7841657 0.38879846 4.92342923 37.0601703 28.2196397

1997 4.93358089 36.03864 8.9 100.678933 0.7652894 0.51016759 4.44686946 38.3770365 29.6559555

1998 -6.15113248 30.99047 8.9 89.20917 0.7649316 1.44620576 7.51208045 49.294516 29.5984684

1999 10.520251 30.12889 8.9 94.3079306 0.7666805 1.92342794 0.81144773 57.0866576 27.8720023

2000 8.01741822 31.61682 10.6 97.9294366 0.6777352 2.04927371 2.26533317 65.0281666 32.9383143

2001 3.72641358 30.67367 10.6 98.4461718 0.7534867 1.22357651 4.06641965 111.162207 31.1786172

2002 6.8133109 30.38545 10.6 98.4999978 0.7329022 0.89900159 2.76251135 114.454788 29.3268528

2003 2.40107325 31.25018 10.6 97.9886555 0.700034 1.03009354 3.51487924 110.747624 30.6908255

2004 4.48491219 31.19971 10.6 96.1710808 0.7255552 1.73810124 3.59059139 108.982471 34.4660835

2005 3.70359487 30.86102 11.1 97.5649852 0.7420688 1.51905523 2.7540902 111.051494 34.3746497

2006 4.62521675 30.74047 11.2 99.2188226 0.7793422 0.90550732 2.2418471 118.964509 36.3850863

2007 4.9319032 30.51392 11.3 98.8736533 0.7627265 0.78623532 2.53484687 122.080263 38.0583304

2008 2.05138061 31.38203 11.4 100.010738 0.7180817 1.11627293 4.67379596 129.098919 49.9721501

2009 0.19051726 31.31846 11.5 95.3131167 0.7088368 1.00028278 2.75668648 136.045792 42.8628772

2010 5.96751943 30.50037 11.6 96.8150996 0.6989296 0.86773922 2.93918136 131.235243 46.2345927

2011 2.88746326 30.24319 11.6 98.5051036 0.7420688 0.81274804 4.02584625 131.423676 54.2525781

2012 1.75604382 29.56949 11.6 97.2057198 0.7793422 0.77656554 2.18722121 133.263107 53.545959

2013 2.42886676 29.2623 11.6 95.0205933 0.7627265 0.97783022 1.30137706 134.373444 48.8956696

2014 2.69434312 29.15494 11.77 94.7461552 0.7180817 0.6570805 1.2747147 139.779488 45.021689

2015 2.24966152 29.30841 11.77 93.038742 0.7088368 0.29680408 0.70620817 143.682674 38.3754318

2016 2.36468791 29.67767 11.77 93.2037201 0.6989296 0.76716626 0.97084142 147.027513 35.4418791
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 الجزائر

 

GROWTH GFCF HC GOV IQI FDI INF BM IMP

 Mean  6.014341  31.03049  8.706596  100.1220  0.722688  0.589911  7.195815  66.71031  32.43020

 Median  6.064420  30.50037  8.900000  99.21882  0.732902  0.388798  4.446869  35.92025  29.65596

 Maximum  12.81491  39.40426  11.77000  111.0928  0.784166  2.049274  28.70013  147.0275  54.25258

 Minimum -6.151132  21.47519  5.600000  89.20917  0.611111  0.009233  0.706208  29.17312  21.13568

 Std. Dev.  3.826800  3.816617  2.235886  5.078088  0.050753  0.517138  6.974970  44.42160  8.172657

 Skewness -0.745200  0.149822 -0.044245  0.379343 -0.689904  1.195306  1.575347  0.702994  1.153573

 Kurtosis  4.011358  3.292778  1.608289  2.645839  2.501790  3.664684  4.614358  1.656805  3.660937

 Jarque-Bera  6.353103  0.343699  3.808349  1.372857  4.214493  12.05713  24.54383  7.404409  11.27954

 Probability  0.041729  0.842106  0.148946  0.503371  0.121572  0.002409  0.000005  0.024669  0.003554

 Sum  282.6740  1458.433  409.2100  4705.734  33.96632  27.72580  338.2033  3135.385  1524.219

 Sum Sq. Dev.  673.6422  670.0619  229.9627  1186.201  0.118488  12.30188  2237.910  90770.83  3072.447

 Observations  47  47  47  47  47  47  47  47  47

Anneés GROWTH GFCF HC GOV IQI FDI INF BM IMP 

1970 5.82800727 34.1502687 1.17130673 107.079935 0.4861111 1.64737753 6.6 54.4530199 29.1526684

1971 -13.7622259 33.2767205 1.17918086 109.221258 0.3564815 0.01181749 2.62664165 55.8287129 27.6637775

1972 23.9685858 32.3234996 1.18710792 105.277306 0.2453704 0.61359525 3.65630713 59.8281621 25.7268683

1973 1.00617792 35.9369797 1.19508815 106.086101 0.2333333 0.58519082 6.17283951 59.0119984 31.5897635

1974 4.56600426 30.7819489 1.20312214 96.740732 0.2444444 2.71012688 4.6996124 46.6618145 35.4897756

1975 2.14096734 39.0596356 1.21121013 109.276663 0.2643965 0.76488304 8.23031665 54.9243576 42.9655992

1976 5.35310442 42.5374574 1.21935248 104.064089 0.2499104 1.05480785 9.4307354 59.0701695 37.118673

1977 2.28385696 44.1550448 1.22754955 111.15375 0.2501779 0.85091306 11.9892833 59.7369462 41.7403173

1978 6.08367866 48.5850401 1.23580182 114.632895 0.2583159 0.51262955 17.5239234 64.5176802 40.1687322

1979 4.33591766 39.3452226 1.24410951 101.717449 0.2561755 0.07728592 11.3486005 62.2099468 32.8657491

1980 -2.21654997 33.7846142 1.252473 96.0000002 0.2763747 0.82339533 9.5178245 57.5624609 30.3384617

1981 -0.12945619 32.9153595 1.27636218 96.2904921 0.2892146 0.02978051 14.6548426 57.0292577 30.8777429

1982 3.13164697 34.441233 1.30070698 98.0732186 0.2955952 -0.11849733 6.54250963 66.4210042 28.9980749

1983 2.15985601 34.3602907 1.32551622 97.8605051 0.2888244 0.0008558 5.96716393 70.9995722 25.8023112

1984 2.38980068 33.4828098 1.35079861 101.756351 0.3031941 0.00149478 8.11639796 72.7641995 27.4663675

1985 0.61163051 32.4407822 1.37656331 103.158255 0.417115 0.00068658 10.482287 76.8486054 26.7421877

1986 -2.51751778 34.4574271 1.40281928 110.317196 0.4111944 0.00834668 12.3716092 75.7983276 23.1719532

1987 -3.5091435 29.6879827 1.42957616 104.139635 0.3667924 0.005561 7.44126091 79.6713009 18.4121097

1988 -3.71175235 26.2374818 1.45684326 107.095852 0.3526122 0.0220316 5.91154496 83.8240308 22.6037194

1989 1.64641531 27.1202455 1.48463058 109.874793 0.3619993 0.02173526 9.30436126 72.7963609 28.5140564

1990 -1.74678553 26.9701332 1.51294792 101.493344 0.4861111 0.00053979 16.6525344 61.7711404 24.9370286

1991 -3.58853186 25.861457 1.55154622 94.4819424 0.3564815 0.02545902 25.8863869 49.1113099 23.5997645

1992 -0.54738955 27.0749862 1.59112918 98.5498957 0.2453704 0.06249571 31.6696619 51.9419948 23.86949

1993 -4.23219326 27.0068601 1.63172209 101.355059 0.2333333 0.06249571 20.5403261 50.1014581 23.1389364

1994 -2.91256612 28.4009383 1.67335057 103.522987 0.2444444 0.06249571 29.0476561 45.3186723 26.0537125

1995 1.85342379 29.1369443 1.71434307 102.801453 0.2643965 0.06249571 29.7796265 37.1694458 28.9962292

1996 2.30508724 24.8793781 1.74720609 94.1842512 0.2499104 0.57518405 18.6790759 33.0058365 23.9446996

1997 -0.5082453 22.9515862 1.78069901 90.4312887 0.2501779 0.53966695 5.73352275 36.0814341 21.3376001

1998 3.54478629 25.748099 1.814834 99.9377425 0.2583159 1.25882622 4.95016164 42.3768224 22.5160965

1999 1.75801111 24.390068 1.8496232 94.6288825 0.2561755 0.5994995 2.64551113 42.2077082 22.778999

2000 2.4278757 20.6772366 1.8850795 78.7189074 0.2763747 0.51122238 0.33916319 37.8297259 20.7886258

2001 1.67647584 22.8397606 1.90001464 85.327553 0.2892146 2.03326577 4.22598835 56.8489516 22.0168577

2002 4.27945303 24.5714127 1.91506827 90.1250986 0.2955952 1.8763118 1.41830192 62.7242214 25.6296317

2003 5.85052083 24.0877223 1.93024099 85.6271139 0.2888244 0.93994288 4.26895396 62.8190746 23.875943

2004 2.9432323 24.0181267 1.94553411 85.5949732 0.3031941 1.03352054 3.9618003 59.2653155 25.6481997

2005 4.45275224 22.3703228 1.96094823 76.8682111 0.417115 1.12017427 1.38244657 53.827705 24.0734044

2006 0.21097167 23.1656346 1.97648454 73.1086376 0.4111944 1.57313714 2.31452409 57.2839405 21.9193259

2007 1.7991969 26.3247548 1.99214399 77.8017998 0.3667924 1.24964656 3.67382727 64.0936647 24.8699634

2008 0.7139528 29.2324331 2.00792742 80.7378318 0.3526122 1.54303881 4.86299053 62.9858252 28.7111769

2009 -0.10159976 38.2364514 2.0238359 100.581027 0.3619993 2.00197501 5.73433341 73.1608767 35.9526777

2010 1.76368202 36.2831937 2.0398705 92.9775661 0.3424153 1.42696365 3.91304348 69.0547167 31.4221139

2011 0.93035517 31.6698629 2.07550859 89.8980644 0.417115 1.28553462 4.52176466 68.0615965 28.6861829

2012 1.32110931 30.7991104 2.1117692 91.6234189 0.4111944 0.71773317 8.89458529 67.9581698 28.516014

2013 0.69635367 34.1838185 2.14866352 97.1914096 0.3667924 0.80649178 3.25368418 71.7199866 30.3967957

2014 1.7332809 37.4185542 2.18620229 101.437838 0.3526122 0.70260364 2.91640641 79.2453308 31.9008347

2015 1.79025396 42.1600197 2.35620229 113.224813 0.3619993 -0.24481028 4.78497696 82.5977243 36.7892885

2016 1.82416783 42.8989278 2.67620229 110.699527 0.3424153 0.99052018 4.50497696 81.1916292 34.4120486
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 دراسةالسكون لمتغيرات ال اختبارنتائج  .𝟎𝟐 الملحق

 كوريا الجنوبية .1
 𝐀𝐃𝐅 اختبار .1.1

 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.856641  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -0.706189 0.145407 -4.856641 0.0000 

C 4.189025 1.043303 4.015156 0.0002 
     
     R-squared 0.348987     Mean dependent var -0.114266 

Adjusted R-squared 0.334191     S.D. dependent var 4.578180 

S.E. of regression 3.735663     Akaike info criterion 5.516232 

Sum squared resid 614.0277     Schwarz criterion 5.595738 

Log likelihood -124.8733     Hannan-Quinn criter. 5.546016 

F-statistic 23.58696     Durbin-Watson stat 2.048432 

Prob(F-statistic) 0.000015    
     
     

 

*  
    

 

 

 

GROWTH GFCF HC GOV IQI FDI INF BM IMP

 Mean  1.487162  31.32846  1.653813  97.93079  0.319358  0.690222  9.003070  60.63217  28.17427

 Median  1.758011  30.79911  1.631722  99.93774  0.295595  0.599499  5.967164  59.82816  27.46637

 Maximum  23.96859  48.58504  2.676202  114.6329  0.486111  2.710127  31.66966  83.82403  42.96560

 Minimum -13.76223  20.67724  1.171307  73.10864  0.233333 -0.244810  0.339163  33.00584  18.41211

 Std. Dev.  4.771365  6.607336  0.376895  10.22585  0.068465  0.696112  7.752562  12.88813  5.698882

 Skewness  1.499034  0.540253  0.422937 -0.613664  0.639290  0.777836  1.558797 -0.216205  0.801712

 Kurtosis  13.51255  2.637921  2.387546  2.728386  2.507618  3.009079  4.648857  2.464764  3.092449

 Jarque-Bera  234.0248  2.543083  2.135763  3.094379  3.676198  4.739549  24.35800  0.927185  5.051554

 Probability  0.000000  0.280399  0.343736  0.212845  0.159120  0.093502  0.000005  0.629020  0.079996

 Sum  69.89664  1472.438  77.72922  4602.747  15.00981  32.44045  423.1443  2849.712  1324.191

 Sum Sq. Dev.  1047.233  2008.217  6.534279  4810.131  0.215624  22.29032  2764.702  7640.774  1493.954

 Observations  47  47  47  47  47  47  47  47  47
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Null Hypothesis: GFCF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.666545  0.0880 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GFCF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:43   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCF (-1) -0.164275 0.061606 -2.666545 0.0110 

D(GFCF(-1)) 0.523925 0.124960 4.192732 0.0001 

D(GFCF(-2)) -0.363660 0.131136 -2.773145 0.0084 

C 5.293473 1.938993 2.730011 0.0094 
     
     R-squared 0.443485     Mean dependent var 0.186420 

Adjusted R-squared 0.401747     S.D. dependent var 1.764824 

S.E. of regression 1.365035     Akaike info criterion 3.546746 

Sum squared resid 74.53285     Schwarz criterion 3.708945 

Log likelihood -74.02840     Hannan-Quinn criter. 3.606897 

F-statistic 10.62531     Durbin-Watson stat 1.660300 

Prob(F-statistic) 0.000029    
     
     

 

 

Null Hypothesis: D(GFCF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.499102 0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GFCF,2)  

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:44   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     D(GFCF(-1)) -0.966656 0.148737 -6.499102 0.0000 

D(GFCF(-1),2) 0.491677 0.130810 3.758708 0.0005 

C 0.152437 0.221249 0.688985 0.4947 
     
     R-squared 0.507785     Mean dependent var 0.051614 

Adjusted R-squared 0.483774     S.D. dependent var 2.036530 

S.E. of regression 1.463223     Akaike info criterion 3.664907 

Sum squared resid 87.78193     Schwarz criterion 3.786556 

Log likelihood -77.62795     Hannan-Quinn criter. 3.710020 

F-statistic 21.14846     Durbin-Watson stat 1.647090 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.650449  0.8488 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:46   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     HC(-1) -0.018409 0.028302 -0.650449 0.5188 

C 0.293182 0.252249 1.162268 0.2514 
     
     R-squared 0.009524     Mean dependent var 0.134130 

Adjusted R-squared -0.012987     S.D. dependent var 0.417434 

S.E. of regression 0.420136     Akaike info criterion 1.146029 

Sum squared resid 7.766635     Schwarz criterion 1.225535 

Log likelihood -24.35867     Hannan-Quinn criter. 1.175813 

F-statistic 0.423084     Durbin-Watson stat 2.168878 

Prob(F-statistic) 0.518785    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.279028  0.7063 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
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     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(HC,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:51   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(HC(-1)) -1.305158 1.189484 -1.097248 0.2830 

D(HC(-1),2) 0.188901 1.074223 0.175849 0.8618 

C 0.180969 0.201924 0.896224 0.3787 
     
     R-squared 0.956189     Mean dependent var -0.047222 

Adjusted R-squared 0.941023     S.D. dependent var 1.176959 

S.E. of regression 0.285826     Akaike info criterion 0.563264 

Sum squared resid 2.124105     Schwarz criterion 1.003131 

Log likelihood -0.138755     Hannan-Quinn criter. 0.716789 

F-statistic 63.05058     Durbin-Watson stat 2.062549 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.416937  0.1428 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:52   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) -0.212796 0.088044 -2.416937 0.0199 

C 20.97917 8.839193 2.373426 0.0221 
     
     R-squared 0.117203     Mean dependent var -0.358385 

Adjusted R-squared 0.097139     S.D. dependent var 3.124818 

S.E. of regression 2.969170     Akaike info criterion 5.056947 

Sum squared resid 387.9027     Schwarz criterion 5.136453 

Log likelihood -114.3098     Hannan-Quinn criter. 5.086730 

F-statistic 5.841583     Durbin-Watson stat 1.768229 

Prob(F-statistic) 0.019865    
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Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.330861  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:53   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -0.963956 0.152263 -6.330861 0.0000 

C -0.367726 0.478968 -0.767747 0.4468 
     
     R-squared 0.482425     Mean dependent var -0.011048 

Adjusted R-squared 0.470389     S.D. dependent var 4.384384 

S.E. of regression 3.190709     Akaike info criterion 5.201790 

Sum squared resid 437.7669     Schwarz criterion 5.282086 

Log likelihood -115.0403     Hannan-Quinn criter. 5.231724 

F-statistic 40.07980     Durbin-Watson stat 1.884707 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IQI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.467238  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IQI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:23   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IQI(-1) -0.753783 0.137873 -5.467238 0.0000 

C 0.547048 0.099954 5.472989 0.0000 
     
     R-squared 0.404526     Mean dependent var 0.001909 

Adjusted R-squared 0.390992     S.D. dependent var 0.060666 

S.E. of regression 0.047343     Akaike info criterion -3.220289 

Sum squared resid 0.098620     Schwarz criterion -3.140783 

Log likelihood 76.06664     Hannan-Quinn criter. -3.190505 

F-statistic 29.89069     Durbin-Watson stat 2.035073 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

Null Hypothesis: FDI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.582013  0.4832 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:55   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FDI(-1) -0.129030 0.081561 -1.582013 0.1215 

D(FDI(-1)) 0.381170 0.143465 2.656884 0.0113 

D(FDI(-2)) -0.421142 0.153450 -2.744497 0.0090 

C 0.095172 0.061961 1.535991 0.1324 
     
     R-squared 0.301303     Mean dependent var 0.013526 

Adjusted R-squared 0.248901     S.D. dependent var 0.294024 

S.E. of regression 0.254819     Akaike info criterion 0.189983 

Sum squared resid 2.597313     Schwarz criterion 0.352182 

Log likelihood -0.179629     Hannan-Quinn criter. 0.250134 

F-statistic 5.749803     Durbin-Watson stat 2.042348 

Prob(F-statistic) 0.002283    
     
     

 

 

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.623279  0.0000 
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Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:56   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(FDI(-1)) -1.166528 0.176125 -6.623279 0.0000 

D(FDI(-1),2) 0.505940 0.146395 3.455996 0.0013 

C 0.018297 0.039142 0.467459 0.6426 
     
     R-squared 0.520555     Mean dependent var 0.011826 

Adjusted R-squared 0.497168     S.D. dependent var 0.365879 

S.E. of regression 0.259447     Akaike info criterion 0.205218 

Sum squared resid 2.759825     Schwarz criterion 0.326868 

Log likelihood -1.514801     Hannan-Quinn criter. 0.250332 

F-statistic 22.25779     Durbin-Watson stat 2.108999 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.764911  0.0715 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:57   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.313674 0.113448 -2.764911 0.0084 

D(INF(-1)) 0.128727 0.151935 0.847250 0.4017 

C 2.005462 1.102400 1.819179 0.0760 
     
     R-squared 0.154466     Mean dependent var -0.277136 

Adjusted R-squared 0.114202     S.D. dependent var 5.172043 

S.E. of regression 4.867763     Akaike info criterion 6.067487 
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Sum squared resid 995.1949     Schwarz criterion 6.187931 

Log likelihood -133.5184     Hannan-Quinn criter. 6.112387 

F-statistic 3.836368     Durbin-Watson stat 1.939281 

Prob(F-statistic) 0.029495    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.562022  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 13:57   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INF(-1)) -1.375326 0.209589 -6.562022 0.0000 

D(INF(-1),2) 0.340481 0.146315 2.327038 0.0250 

C -0.367774 0.760994 -0.483280 0.6315 
     
     R-squared 0.570534     Mean dependent var 0.046294 

Adjusted R-squared 0.549584     S.D. dependent var 7.493309 

S.E. of regression 5.028987     Akaike info criterion 6.134060 

Sum squared resid 1036.919     Schwarz criterion 6.255710 

Log likelihood -131.9493     Hannan-Quinn criter. 6.179174 

F-statistic 27.23366     Durbin-Watson stat 2.139794 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: BM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.681324  0.9905 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(BM)   
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Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:00   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BM(-1) 0.017396 0.025532 0.681324 0.4992 

C 1.367809 1.986013 0.688721 0.4946 
     
     R-squared 0.010440     Mean dependent var 2.497918 

Adjusted R-squared -0.012050     S.D. dependent var 7.363673 

S.E. of regression 7.407907     Akaike info criterion 6.885478 

Sum squared resid 2414.592     Schwarz criterion 6.964984 

Log likelihood -156.3660     Hannan-Quinn criter. 6.915261 

F-statistic 0.464203     Durbin-Watson stat 1.631790 

Prob(F-statistic) 0.499237    
     
     

 

 

Null Hypothesis: D(BM) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.338211  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(BM,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:01   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(BM(-1)) -0.795378 0.148997 -5.338211 0.0000 

C 2.057779 1.157519 1.777749 0.0825 
     
     R-squared 0.398572     Mean dependent var 0.085960 

Adjusted R-squared 0.384585     S.D. dependent var 9.380569 

S.E. of regression 7.358904     Akaike info criterion 6.873126 

Sum squared resid 2328.599     Schwarz criterion 6.953422 

Log likelihood -152.6453     Hannan-Quinn criter. 6.903059 

F-statistic 28.49649     Durbin-Watson stat 1.993332 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
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        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.835467  0.3592 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:01   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.118526 0.064575 -1.835467 0.0732 

C 4.147055 2.155367 1.924060 0.0608 
     
     R-squared 0.071121     Mean dependent var 0.311004 

Adjusted R-squared 0.050010     S.D. dependent var 3.666845 

S.E. of regression 3.573979     Akaike info criterion 5.427741 

Sum squared resid 562.0262     Schwarz criterion 5.507247 

Log likelihood -122.8380     Hannan-Quinn criter. 5.457524 

F-statistic 3.368940     Durbin-Watson stat 1.770650 

Prob(F-statistic) 0.073201    
     
     

 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.095367  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:02   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -0.933889 0.153213 -6.095367 0.0000 

C 0.250356 0.559875 0.447163 0.6570 
     
     R-squared 0.463529     Mean dependent var -0.107423 

Adjusted R-squared 0.451053     S.D. dependent var 5.041183 

S.E. of regression 3.735059     Akaike info criterion 5.516831 
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Sum squared resid 599.8788     Schwarz criterion 5.597127 

Log likelihood -122.1287     Hannan-Quinn criter. 5.546765 

F-statistic 37.15350     Durbin-Watson stat 1.956543 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 𝐏𝐏 اختبار .2.1
 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.907433  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  13.34843 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  14.14361 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:33   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -0.706189 0.145407 -4.856641 0.0000 

C 4.189025 1.043303 4.015156 0.0002 
     
     R-squared 0.348987     Mean dependent var -0.114266 

Adjusted R-squared 0.334191     S.D. dependent var 4.578180 

S.E. of regression 3.735663     Akaike info criterion 5.516232 

Sum squared resid 614.0277     Schwarz criterion 5.595738 

Log likelihood -124.8733     Hannan-Quinn criter. 5.546016 

F-statistic 23.58696     Durbin-Watson stat 2.048432 

Prob(F-statistic) 0.000015    
     
     

 
 

Null Hypothesis: GFCF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.009907  0.2817 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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     Residual variance (no correction)  2.914704 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.547121 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GFCF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:56   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCF(-1) -0.127475 0.067530 -1.887664 0.0657 

C 4.042291 2.113219 1.912860 0.0623 
     
     R-squared 0.074916     Mean dependent var 0.082942 

Adjusted R-squared 0.053892     S.D. dependent var 1.794649 

S.E. of regression 1.745620     Akaike info criterion 3.994602 

Sum squared resid 134.0764     Schwarz criterion 4.074108 

Log likelihood -89.87584     Hannan-Quinn criter. 4.024385 

F-statistic 3.563274     Durbin-Watson stat 1.175406 

Prob(F-statistic) 0.065677    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GFCF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 19 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.381641  0.0011 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  2.652693 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.458530 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GFCF,2)  

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:57   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GFCF(-1)) -0.639543 0.138438 -4.619710 0.0000 

C 0.112413 0.248602 0.452180 0.6534 
     
     R-squared 0.331693     Mean dependent var 0.063437 
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Adjusted R-squared 0.316151     S.D. dependent var 2.014816 

S.E. of regression 1.666155     Akaike info criterion 3.902341 

Sum squared resid 119.3712     Schwarz criterion 3.982637 

Log likelihood -85.80268     Hannan-Quinn criter. 3.932275 

F-statistic 21.34172     Durbin-Watson stat 1.660139 

Prob(F-statistic) 0.000035    
     
     

 

 

Null Hypothesis: HC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.441528  0.8930 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.168840 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.073699 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:58   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     HC(-1) -0.018409 0.028302 -0.650449 0.5188 

C 0.293182 0.252249 1.162268 0.2514 
     
     R-squared 0.009524     Mean dependent var 0.134130 

Adjusted R-squared -0.012987     S.D. dependent var 0.417434 

S.E. of regression 0.420136     Akaike info criterion 1.146029 

Sum squared resid 7.766635     Schwarz criterion 1.225535 

Log likelihood -24.35867     Hannan-Quinn criter. 1.175813 

F-statistic 0.423084     Durbin-Watson stat 2.168878 

Prob(F-statistic) 0.518785    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -8.164720  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
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     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.172219 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.072176 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(HC,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 14:59   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(HC(-1)) -1.096636 0.151785 -7.224937 0.0000 

C 0.150361 0.066620 2.256997 0.0291 
     
     R-squared 0.548318     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.537814     S.D. dependent var 0.624460 

S.E. of regression 0.424534     Akaike info criterion 1.167780 

Sum squared resid 7.749870     Schwarz criterion 1.248076 

Log likelihood -24.27504     Hannan-Quinn criter. 1.197713 

F-statistic 52.19971     Durbin-Watson stat 2.020924 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.225849  0.2002 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  8.432668 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  6.394818 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:01   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) -0.212796 0.088044 -2.416937 0.0199 
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C 20.97917 8.839193 2.373426 0.0221 
     
     R-squared 0.117203     Mean dependent var -0.358385 

Adjusted R-squared 0.097139     S.D. dependent var 3.124818 

S.E. of regression 2.969170     Akaike info criterion 5.056947 

Sum squared resid 387.9027     Schwarz criterion 5.136453 

Log likelihood -114.3098     Hannan-Quinn criter. 5.086730 

F-statistic 5.841583     Durbin-Watson stat 1.768229 

Prob(F-statistic) 0.019865    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 44 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -11.62040  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  9.728152 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.757545 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:01   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -0.963956 0.152263 -6.330861 0.0000 

C -0.367726 0.478968 -0.767747 0.4468 
     
     R-squared 0.482425     Mean dependent var -0.011048 

Adjusted R-squared 0.470389     S.D. dependent var 4.384384 

S.E. of regression 3.190709     Akaike info criterion 5.201790 

Sum squared resid 437.7669     Schwarz criterion 5.282086 

Log likelihood -115.0403     Hannan-Quinn criter. 5.231724 

F-statistic 40.07980     Durbin-Watson stat 1.884707 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IQI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.420159  0.0000 
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Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002144 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001740 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IQI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:25   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IQI(-1) -0.753783 0.137873 -5.467238 0.0000 

C 0.547048 0.099954 5.472989 0.0000 
     
     R-squared 0.404526     Mean dependent var 0.001909 

Adjusted R-squared 0.390992     S.D. dependent var 0.060666 

S.E. of regression 0.047343     Akaike info criterion -3.220289 

Sum squared resid 0.098620     Schwarz criterion -3.140783 

Log likelihood 76.06664     Hannan-Quinn criter. -3.190505 

F-statistic 29.89069     Durbin-Watson stat 2.035073 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 
 

Null Hypothesis: FDI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 15 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.886894  0.3354 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.074335 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.066628 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:07   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     FDI(-1) -0.156942 0.079585 -1.972011 0.0549 

C 0.104481 0.062168 1.680624 0.0999 
     
     R-squared 0.081205     Mean dependent var 0.012504 

Adjusted R-squared 0.060324     S.D. dependent var 0.287581 

S.E. of regression 0.278772     Akaike info criterion 0.325660 

Sum squared resid 3.419409     Schwarz criterion 0.405166 

Log likelihood -5.490178     Hannan-Quinn criter. 0.355443 

F-statistic 3.888829     Durbin-Watson stat 1.457692 

Prob(F-statistic) 0.054915    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 22 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.787293  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.079300 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012428 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:07   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(FDI(-1)) -0.791279 0.153823 -5.144090 0.0000 

C 0.011629 0.042946 0.270777 0.7879 
     
     R-squared 0.380953     Mean dependent var 0.009786 

Adjusted R-squared 0.366557     S.D. dependent var 0.361956 

S.E. of regression 0.288078     Akaike info criterion 0.392254 

Sum squared resid 3.568517     Schwarz criterion 0.472550 

Log likelihood -6.825707     Hannan-Quinn criter. 0.422187 

F-statistic 26.46166     Durbin-Watson stat 1.732374 

Prob(F-statistic) 0.000006    
     
     

 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.642122  0.0921 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
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 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  22.00481 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  20.20218 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:09   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.278260 0.102298 -2.720097 0.0093 

C 1.711597 1.030800 1.660455 0.1039 
     
     R-squared 0.143951     Mean dependent var -0.328365 

Adjusted R-squared 0.124495     S.D. dependent var 5.126042 

S.E. of regression 4.796356     Akaike info criterion 6.016095 

Sum squared resid 1012.221     Schwarz criterion 6.095601 

Log likelihood -136.3702     Hannan-Quinn criter. 6.045878 

F-statistic 7.398926     Durbin-Watson stat 1.811087 

Prob(F-statistic) 0.009309    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -13.66676  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  26.14084 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.831629 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:09   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(INF(-1)) -1.023692 0.152128 -6.729143 0.0000 

C -0.285228 0.781426 -0.365009 0.7169 
     
     R-squared 0.512921     Mean dependent var 0.064407 

Adjusted R-squared 0.501594     S.D. dependent var 7.408665 

S.E. of regression 5.230363     Akaike info criterion 6.190265 

Sum squared resid 1176.338     Schwarz criterion 6.270561 

Log likelihood -137.2810     Hannan-Quinn criter. 6.220198 

F-statistic 45.28136     Durbin-Watson stat 2.020121 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: BM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.483737  0.9843 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  52.49113 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  65.40854 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(BM)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:10   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BM(-1) 0.017396 0.025532 0.681324 0.4992 

C 1.367809 1.986013 0.688721 0.4946 
     
     R-squared 0.010440     Mean dependent var 2.497918 

Adjusted R-squared -0.012050     S.D. dependent var 7.363673 

S.E. of regression 7.407907     Akaike info criterion 6.885478 

Sum squared resid 2414.592     Schwarz criterion 6.964984 

Log likelihood -156.3660     Hannan-Quinn criter. 6.915261 

F-statistic 0.464203     Durbin-Watson stat 1.631790 

Prob(F-statistic) 0.499237    
     
     

 

Null Hypothesis: D(BM) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.328770  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.584743  
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 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  51.74665 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  50.93535 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(BM,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:11   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(BM(-1)) -0.795378 0.148997 -5.338211 0.0000 

C 2.057779 1.157519 1.777749 0.0825 
     
     R-squared 0.398572     Mean dependent var 0.085960 

Adjusted R-squared 0.384585     S.D. dependent var 9.380569 

S.E. of regression 7.358904     Akaike info criterion 6.873126 

Sum squared resid 2328.599     Schwarz criterion 6.953422 

Log likelihood -152.6453     Hannan-Quinn criter. 6.903059 

F-statistic 28.49649     Durbin-Watson stat 1.993332 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.890832  0.3336 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  12.21796 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  13.49278 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:12   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     IMP(-1) -0.118526 0.064575 -1.835467 0.0732 

C 4.147055 2.155367 1.924060 0.0608 
     
     R-squared 0.071121     Mean dependent var 0.311004 

Adjusted R-squared 0.050010     S.D. dependent var 3.666845 

S.E. of regression 3.573979     Akaike info criterion 5.427741 

Sum squared resid 562.0262     Schwarz criterion 5.507247 

Log likelihood -122.8380     Hannan-Quinn criter. 5.457524 

F-statistic 3.368940     Durbin-Watson stat 1.770650 

Prob(F-statistic) 0.073201    

 
 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.099414  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  13.33064 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  13.49440 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:13   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -0.933889 0.153213 -6.095367 0.0000 

C 0.250356 0.559875 0.447163 0.6570 
     
     R-squared 0.463529     Mean dependent var -0.107423 

Adjusted R-squared 0.451053     S.D. dependent var 5.041183 

S.E. of regression 3.735059     Akaike info criterion 5.516831 

Sum squared resid 599.8788     Schwarz criterion 5.597127 

Log likelihood -122.1287     Hannan-Quinn criter. 5.546765 

F-statistic 37.15350     Durbin-Watson stat 1.956543 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 𝑲𝑷𝑺𝑺 اختبار .3.1
Null Hypothesis: GROWTH is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
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Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.740889 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  14.33281 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  26.94638 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GROWTH   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:24   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.014341 0.558196 10.77460 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 6.014341 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 3.826800 

S.E. of regression 3.826800     Akaike info criterion 5.542982 

Sum squared resid 673.6422     Schwarz criterion 5.582347 

Log likelihood -129.2601     Hannan-Quinn criter. 5.557795 

Durbin-Watson stat 1.401024    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 34 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.369540 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  20.50409 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.698617 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:26   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C -0.114266 0.675016 -0.169279 0.8663 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.114266 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 4.578180 

S.E. of regression 4.578180     Akaike info criterion 5.901980 

Sum squared resid 943.1879     Schwarz criterion 5.941733 

Log likelihood -134.7455     Hannan-Quinn criter. 5.916871 

Durbin-Watson stat 2.841543    
     
     

 

 

Null Hypothesis: GFCF is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.234936 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  14.25664 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  58.11024 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GFCF   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:32   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 31.03049 0.556711 55.73898 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 31.03049 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 3.816617 

S.E. of regression 3.816617     Akaike info criterion 5.537653 

Sum squared resid 670.0619     Schwarz criterion 5.577018 

Log likelihood -129.1348     Hannan-Quinn criter. 5.552466 

Durbin-Watson stat 0.216772    
     
     

 

Null Hypothesis: HC is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.869006 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 
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  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  4.892822 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  25.91226 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: HC   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:33   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.706596 0.326138 26.69608 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 8.706596 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 2.235886 

S.E. of regression 2.235886     Akaike info criterion 4.468200 

Sum squared resid 229.9627     Schwarz criterion 4.507564 

Log likelihood -104.0027     Hannan-Quinn criter. 4.483013 

Durbin-Watson stat 0.037697    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(HC) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.137004 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.170463 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.051891 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:33   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.134130 0.061547 2.179305 0.0346 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.134130 
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Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.417434 

S.E. of regression 0.417434     Akaike info criterion 1.112121 

Sum squared resid 7.841315     Schwarz criterion 1.151874 

Log likelihood -24.57877     Hannan-Quinn criter. 1.127012 

Durbin-Watson stat 2.188128    
     
     

 
 

Null Hypothesis: GOV is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.695360 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  25.23832 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  92.70379 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GOV   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:34   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 100.1220 0.740715 135.1693 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 100.1220 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 5.078088 

S.E. of regression 5.078088     Akaike info criterion 6.108794 

Sum squared resid 1186.201     Schwarz criterion 6.148158 

Log likelihood -142.5566     Hannan-Quinn criter. 6.123607 

Durbin-Watson stat 0.375409    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GOV) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 45 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.300000 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Residual variance (no correction)  9.552216 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.650179 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:36   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.358385 0.460729 -0.777864 0.4407 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.358385 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 3.124818 

S.E. of regression 3.124818     Akaike info criterion 5.138128 

Sum squared resid 439.4019     Schwarz criterion 5.177882 

Log likelihood -117.1770     Hannan-Quinn criter. 5.153020 

Durbin-Watson stat 1.924911    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IQI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.123814 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002521 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003326 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: IQI   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:26   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.722688 0.007403 97.62051 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.722688 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.050753 

S.E. of regression 0.050753     Akaike info criterion -3.102660 

Sum squared resid 0.118488     Schwarz criterion -3.063295 

Log likelihood 73.91251     Hannan-Quinn criter. -3.087847 
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Durbin-Watson stat 1.399158    
     
     

 
 

Null Hypothesis: FDI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.535631 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.261742 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.119812 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: FDI   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:41   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.589911 0.075432 7.820389 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.589911 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.517138 

S.E. of regression 0.517138     Akaike info criterion 1.540035 

Sum squared resid 12.30188     Schwarz criterion 1.579400 

Log likelihood -35.19082     Hannan-Quinn criter. 1.554848 

Durbin-Watson stat 0.303110    
     
     

 

Null Hypothesis: D(FDI) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 45 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.300000 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.080905 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008651 
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KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:42   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.012504 0.042401 0.294886 0.7694 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.012504 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.287581 

S.E. of regression 0.287581     Akaike info criterion 0.366874 

Sum squared resid 3.721625     Schwarz criterion 0.406627 

Log likelihood -7.438109     Hannan-Quinn criter. 0.381766 

Durbin-Watson stat 1.550088    
     
     

 

 

Null Hypothesis: INF is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.749690 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  47.61510 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  147.9924 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:43   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.195815 1.017404 7.072721 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 7.195815 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 6.974970 

S.E. of regression 6.974970     Akaike info criterion 6.743580 

Sum squared resid 2237.910     Schwarz criterion 6.782945 

Log likelihood -157.4741     Hannan-Quinn criter. 6.758393 

Durbin-Watson stat 0.530582    
     
     

 

Null Hypothesis: D(INF) is stationary  
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Exogenous: Constant   

Bandwidth: 25 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.273627 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  25.70509 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.201569 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:44   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.328365 0.755794 -0.434464 0.6660 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.328365 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 5.126042 

S.E. of regression 5.126042     Akaike info criterion 6.128044 

Sum squared resid 1182.434     Schwarz criterion 6.167797 

Log likelihood -139.9450     Hannan-Quinn criter. 6.142936 

Durbin-Watson stat 2.042628    
     
     

 

 

Null Hypothesis: BM is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.747043 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  1931.294 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  10227.13 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: BM   

Method: Least Squares   
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Date: 06/02/18   Time: 15:45   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 66.71031 6.479557 10.29551 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 66.71031 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 44.42160 

S.E. of regression 44.42160     Akaike info criterion 10.44638 

Sum squared resid 90770.83     Schwarz criterion 10.48574 

Log likelihood -244.4898     Hannan-Quinn criter. 10.46119 

Durbin-Watson stat 0.030044    
     
     

 

Null Hypothesis: D(BM) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.296434 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  53.04491 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  73.12775 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(BM)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:46   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.497918 1.085714 2.300713 0.0261 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 2.497918 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 7.363673 

S.E. of regression 7.363673     Akaike info criterion 6.852494 

Sum squared resid 2440.066     Schwarz criterion 6.892247 

Log likelihood -156.6074     Hannan-Quinn criter. 6.867386 

Durbin-Watson stat 1.586890    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IMP is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     



 فهرس المالحق
 

277 
 

    LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.509761 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  65.37121 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  297.2101 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: IMP   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:47   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 32.43020 1.192105 27.20416 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 32.43020 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 8.172657 

S.E. of regression 8.172657     Akaike info criterion 7.060512 

Sum squared resid 3072.447     Schwarz criterion 7.099877 

Log likelihood -164.9220     Hannan-Quinn criter. 7.075325 

Durbin-Watson stat 0.198379    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(IMP) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.092677 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  13.15345 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  13.15345 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:47   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.311004 0.540647 0.575245 0.5680 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.311004 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 3.666845 

S.E. of regression 3.666845     Akaike info criterion 5.458040 

Sum squared resid 605.0588     Schwarz criterion 5.497793 

Log likelihood -124.5349     Hannan-Quinn criter. 5.472931 

Durbin-Watson stat 1.848935    
     
     

 

 الجزائر. 2
 𝐀𝐃𝐅 اختبار .1.2

 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.792211  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 15:57   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -1.265340 0.143916 -8.792211 0.0000 

C 1.785455 0.718908 2.483567 0.0169 
     
     R-squared 0.637272     Mean dependent var -0.087040 

Adjusted R-squared 0.629028     S.D. dependent var 7.646029 

S.E. of regression 4.657003     Akaike info criterion 5.957126 

Sum squared resid 954.2577     Schwarz criterion 6.036632 

Log likelihood -135.0139     Hannan-Quinn criter. 5.986909 

F-statistic 77.30297     Durbin-Watson stat 1.550906 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: GFCF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.625461  0.4615 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GFCF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:02   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCF (-1) -0.137315 0.084478 -1.625461 0.1115 

D(GFCF (-1)) 0.171018 0.157589 1.085215 0.2840 

C 4.441348 2.660586 1.669312 0.1025 
     
     R-squared 0.066397     Mean dependent var 0.213827 

Adjusted R-squared 0.021939     S.D. dependent var 3.484249 

S.E. of regression 3.445815     Akaike info criterion 5.376539 

Sum squared resid 498.6930     Schwarz criterion 5.496983 

Log likelihood -117.9721     Hannan-Quinn criter. 5.421439 

F-statistic 1.493494     Durbin-Watson stat 1.978973 

Prob(F-statistic) 0.236271    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GFCF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.011596  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GFCF,2)  

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:03   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GFCF (-1)) -0.912514 0.151792 -6.011596 0.0000 

C 0.198255 0.524085 0.378288 0.7071 
     
     R-squared 0.456654     Mean dependent var 0.035832 

Adjusted R-squared 0.444018     S.D. dependent var 4.708688 

S.E. of regression 3.510995     Akaike info criterion 5.393102 
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Sum squared resid 530.0646     Schwarz criterion 5.473399 

Log likelihood -119.3448     Hannan-Quinn criter. 5.423036 

F-statistic 36.13928     Durbin-Watson stat 1.980042 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: HC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.673658  0.9902 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:04   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     HC(-1) 0.007299 0.010834 0.673658 0.5042 

D(HC(-1)) 1.783341 0.151441 11.77579 0.0000 

C -0.025673 0.016660 -1.541041 0.1308 
     
     R-squared 0.815950     Mean dependent var 0.033267 

Adjusted R-squared 0.807185     S.D. dependent var 0.050137 

S.E. of regression 0.022016     Akaike info criterion -4.729791 

Sum squared resid 0.020357     Schwarz criterion -4.609347 

Log likelihood 109.4203     Hannan-Quinn criter. -4.684891 

F-statistic 93.09929     Durbin-Watson stat 1.467986 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  6.222962  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(HC,2)   

Method: Least Squares   
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Date: 06/02/18   Time: 16:04   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(HC(-1)) 0.830476 0.133453 6.222962 0.0000 

C -0.014931 0.004794 -3.114580 0.0033 
     
     R-squared 0.473847     Mean dependent var 0.006936 

Adjusted R-squared 0.461611     S.D. dependent var 0.029813 

S.E. of regression 0.021875     Akaike info criterion -4.763488 

Sum squared resid 0.020577     Schwarz criterion -4.683192 

Log likelihood 109.1785     Hannan-Quinn criter. -4.733555 

F-statistic 38.72526     Durbin-Watson stat 1.507545 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.302024  0.1757 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:05   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) -0.223385 0.097039 -2.302024 0.0261 

C 21.89297 9.526155 2.298196 0.0264 
     
     R-squared 0.107493     Mean dependent var 0.078687 

Adjusted R-squared 0.087208     S.D. dependent var 6.921236 

S.E. of regression 6.612557     Akaike info criterion 6.658323 

Sum squared resid 1923.940     Schwarz criterion 6.737829 

Log likelihood -151.1414     Hannan-Quinn criter. 6.688106 

F-statistic 5.299315     Durbin-Watson stat 1.996369 

Prob(F-statistic) 0.026125    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.377320  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -1.117869 0.151528 -7.377320 0.0000 

C 0.048946 1.047276 0.046736 0.9629 
     
     R-squared 0.558634     Mean dependent var -0.103702 

Adjusted R-squared 0.548370     S.D. dependent var 10.45181 

S.E. of regression 7.023973     Akaike info criterion 6.779962 

Sum squared resid 2121.456     Schwarz criterion 6.860258 

Log likelihood -150.5491     Hannan-Quinn criter. 6.809895 

F-statistic 54.42485     Durbin-Watson stat 2.028274 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: IQI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.393955  0.0163 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IQI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:28   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IQI(-1) -0.334615 0.098592 -3.393955 0.0015 

C 0.103570 0.032151 3.221345 0.0024 
     
     R-squared 0.207478     Mean dependent var -0.003124 

Adjusted R-squared 0.189466     S.D. dependent var 0.050787 

S.E. of regression 0.045724     Akaike info criterion -3.289900 

Sum squared resid 0.091988     Schwarz criterion -3.210394 

Log likelihood 77.66770     Hannan-Quinn criter. -3.260117 



 فهرس المالحق
 

283 
 

F-statistic 11.51893     Durbin-Watson stat 1.377304 

Prob(F-statistic) 0.001468    
     
     

 
 

Null Hypothesis: FDI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.908657  0.0041 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:08   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FDI(-1) -0.495693 0.126819 -3.908657 0.0003 

C 0.324623 0.123608 2.626217 0.0118 
     
     R-squared 0.257730     Mean dependent var -0.014280 

Adjusted R-squared 0.240860     S.D. dependent var 0.685777 

S.E. of regression 0.597508     Akaike info criterion 1.850406 

Sum squared resid 15.70869     Schwarz criterion 1.929912 

Log likelihood -40.55934     Hannan-Quinn criter. 1.880189 

F-statistic 15.27760     Durbin-Watson stat 2.040433 

Prob(F-statistic) 0.000317    
     
     

 

 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.106554  0.2431 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:09   

Sample (adjusted): 1971 2016   
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Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.185882 0.088240 -2.106554 0.0409 

C 1.646138 1.053267 1.562888 0.1252 
     
     R-squared 0.091614     Mean dependent var -0.045544 

Adjusted R-squared 0.070969     S.D. dependent var 4.795605 

S.E. of regression 4.622303     Akaike info criterion 5.942168 

Sum squared resid 940.0903     Schwarz criterion 6.021674 

Log likelihood -134.6699     Hannan-Quinn criter. 5.971952 

F-statistic 4.437569     Durbin-Watson stat 1.746364 

Prob(F-statistic) 0.040894    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.363272  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:09   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INF(-1)) -0.962299 0.151227 -6.363272 0.0000 

C 0.043261 0.725231 0.059652 0.9527 
     
     R-squared 0.484976     Mean dependent var 0.082075 

Adjusted R-squared 0.472999     S.D. dependent var 6.701335 

S.E. of regression 4.864825     Akaike info criterion 6.045365 

Sum squared resid 1017.661     Schwarz criterion 6.125661 

Log likelihood -134.0207     Hannan-Quinn criter. 6.075299 

F-statistic 40.49123     Durbin-Watson stat 1.977097 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: BM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.759144  0.3955 

Test critical values: 1% level  -3.584743  
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 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(BM)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:11   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BM(-1) -0.134038 0.076195 -1.759144 0.0858 

D(BM(-1)) 0.260373 0.154600 1.684170 0.0996 

C 8.484964 4.656520 1.822168 0.0756 
     
     R-squared 0.097060     Mean dependent var 0.563620 

Adjusted R-squared 0.054063     S.D. dependent var 6.299899 

S.E. of regression 6.127238     Akaike info criterion 6.527706 

Sum squared resid 1576.808     Schwarz criterion 6.648150 

Log likelihood -143.8734     Hannan-Quinn criter. 6.572606 

F-statistic 2.257359     Durbin-Watson stat 1.971805 

Prob(F-statistic) 0.117175    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(BM) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.489734  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(BM,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:12   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(BM(-1)) -0.825100 0.150299 -5.489734 0.0000 

C 0.454231 0.940088 0.483179 0.6314 
     
     R-squared 0.412064     Mean dependent var -0.061818 

Adjusted R-squared 0.398391     S.D. dependent var 8.089758 

S.E. of regression 6.274697     Akaike info criterion 6.554354 

Sum squared resid 1692.988     Schwarz criterion 6.634650 

Log likelihood -145.4730     Hannan-Quinn criter. 6.584288 

F-statistic 30.13718     Durbin-Watson stat 1.946126 
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Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.025591  0.2752 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:12   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.183021 0.090354 -2.025591 0.0489 

C 5.245990 2.583845 2.030303 0.0484 
     
     R-squared 0.085297     Mean dependent var 0.114334 

Adjusted R-squared 0.064508     S.D. dependent var 3.562379 

S.E. of regression 3.445563     Akaike info criterion 5.354556 

Sum squared resid 522.3638     Schwarz criterion 5.434063 

Log likelihood -121.1548     Hannan-Quinn criter. 5.384340 

F-statistic 4.103020     Durbin-Watson stat 1.795306 

Prob(F-statistic) 0.048898    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.609773  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:13   

Sample (adjusted): 1973 2016   

Included observations: 44 after adjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -1.206352 0.215045 -5.609773 0.0000 

D(IMP(-1),2) 0.214742 0.155823 1.378118 0.1756 

C 0.209063 0.547609 0.381773 0.7046 
     
     R-squared 0.520319     Mean dependent var -0.010008 

Adjusted R-squared 0.496920     S.D. dependent var 5.112022 

S.E. of regression 3.625863     Akaike info criterion 5.479808 

Sum squared resid 539.0221     Schwarz criterion 5.601457 

Log likelihood -117.5558     Hannan-Quinn criter. 5.524921 

F-statistic 22.23671     Durbin-Watson stat 1.933917 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 𝐏𝐏 اختبار .2.2

 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -8.487594  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  20.74473 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  32.94792 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:20   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -1.265340 0.143916 -8.792211 0.0000 

C 1.785455 0.718908 2.483567 0.0169 
     
     R-squared 0.637272     Mean dependent var -0.087040 

Adjusted R-squared 0.629028     S.D. dependent var 7.646029 

S.E. of regression 4.657003     Akaike info criterion 5.957126 

Sum squared resid 954.2577     Schwarz criterion 6.036632 

Log likelihood -135.0139     Hannan-Quinn criter. 5.986909 

F-statistic 77.30297     Durbin-Watson stat 1.550906 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Null Hypothesis: GFCF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.524942  0.5122 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  11.15704 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  12.75400 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GFCF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:22   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GFCF (-1) -0.108651 0.078948 -1.376239 0.1757 

C 3.566729 2.504599 1.424072 0.1615 
     
     R-squared 0.041270     Mean dependent var 0.190188 

Adjusted R-squared 0.019480     S.D. dependent var 3.449045 

S.E. of regression 3.415286     Akaike info criterion 5.336904 

Sum squared resid 513.2238     Schwarz criterion 5.416410 

Log likelihood -120.7488     Hannan-Quinn criter. 5.366688 

F-statistic 1.894033     Durbin-Watson stat 1.706706 

Prob(F-statistic) 0.175712    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GFCF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.978784  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  11.77921 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.754214 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   
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Dependent Variable: D(GFCF,2)  

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:23   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GFCF (-1)) -0.912514 0.151792 -6.011596 0.0000 

C 0.198255 0.524085 0.378288 0.7071 
     
     R-squared 0.456654     Mean dependent var 0.035832 

Adjusted R-squared 0.444018     S.D. dependent var 4.708688 

S.E. of regression 3.510995     Akaike info criterion 5.393102 

Sum squared resid 530.0646     Schwarz criterion 5.473399 

Log likelihood -119.3448     Hannan-Quinn criter. 5.423036 

F-statistic 36.13928     Durbin-Watson stat 1.980042 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Null Hypothesis: HC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.291495  0.9999 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001904 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003469 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:23   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     HC(-1) 0.065757 0.019084 3.445602 0.0013 

C -0.074573 0.031825 -2.343219 0.0237 
     
     R-squared 0.212488     Mean dependent var 0.032715 

Adjusted R-squared 0.194590     S.D. dependent var 0.049718 

S.E. of regression 0.044619     Akaike info criterion -3.338790 

Sum squared resid 0.087599     Schwarz criterion -3.259284 

Log likelihood 78.79217     Hannan-Quinn criter. -3.309007 

F-statistic 11.87217     Durbin-Watson stat 0.428183 

Prob(F-statistic) 0.001264    
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Null Hypothesis: D(HC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  4.502014  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000457 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000614 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(HC,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:24   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(HC(-1)) 0.830476 0.133453 6.222962 0.0000 

C -0.014931 0.004794 -3.114580 0.0033 
     
     R-squared 0.473847     Mean dependent var 0.006936 

Adjusted R-squared 0.461611     S.D. dependent var 0.029813 

S.E. of regression 0.021875     Akaike info criterion -4.763488 

Sum squared resid 0.020577     Schwarz criterion -4.683192 

Log likelihood 109.1785     Hannan-Quinn criter. -4.733555 

F-statistic 38.72526     Durbin-Watson stat 1.507545 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.299031  0.1766 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  41.82479 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  41.70353 
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Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:25   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) -0.223385 0.097039 -2.302024 0.0261 

C 21.89297 9.526155 2.298196 0.0264 
     
     R-squared 0.107493     Mean dependent var 0.078687 

Adjusted R-squared 0.087208     S.D. dependent var 6.921236 

S.E. of regression 6.612557     Akaike info criterion 6.658323 

Sum squared resid 1923.940     Schwarz criterion 6.737829 

Log likelihood -151.1414     Hannan-Quinn criter. 6.688106 

F-statistic 5.299315     Durbin-Watson stat 1.996369 

Prob(F-statistic) 0.026125    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -7.703000  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  47.14347 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  30.65958 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:26   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -1.117869 0.151528 -7.377320 0.0000 

C 0.048946 1.047276 0.046736 0.9629 
     
     R-squared 0.558634     Mean dependent var -0.103702 

Adjusted R-squared 0.548370     S.D. dependent var 10.45181 

S.E. of regression 7.023973     Akaike info criterion 6.779962 

Sum squared resid 2121.456     Schwarz criterion 6.860258 

Log likelihood -150.5491     Hannan-Quinn criter. 6.809895 

F-statistic 54.42485     Durbin-Watson stat 2.028274 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Null Hypothesis: IQI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.551186  0.0108 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002000 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002568 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IQI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:29   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IQI(-1) -0.334615 0.098592 -3.393955 0.0015 

C 0.103570 0.032151 3.221345 0.0024 
     
     R-squared 0.207478     Mean dependent var -0.003124 

Adjusted R-squared 0.189466     S.D. dependent var 0.050787 

S.E. of regression 0.045724     Akaike info criterion -3.289900 

Sum squared resid 0.091988     Schwarz criterion -3.210394 

Log likelihood 77.66770     Hannan-Quinn criter. -3.260117 

F-statistic 11.51893     Durbin-Watson stat 1.377304 

Prob(F-statistic) 0.001468    
     
     

 

Null Hypothesis: FDI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.972193  0.0034 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.341493 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.365588 
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Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FDI(-1) -0.495693 0.126819 -3.908657 0.0003 

C 0.324623 0.123608 2.626217 0.0118 
     
     R-squared 0.257730     Mean dependent var -0.014280 

Adjusted R-squared 0.240860     S.D. dependent var 0.685777 

S.E. of regression 0.597508     Akaike info criterion 1.850406 

Sum squared resid 15.70869     Schwarz criterion 1.929912 

Log likelihood -40.55934     Hannan-Quinn criter. 1.880189 

F-statistic 15.27760     Durbin-Watson stat 2.040433 
Prob(F-statistic) 0.000317    

     
 
 

    
 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.265966  0.1870 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  20.43675 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  24.06397 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:29   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.185882 0.088240 -2.106554 0.0409 

C 1.646138 1.053267 1.562888 0.1252 
     
     R-squared 0.091614     Mean dependent var -0.045544 

Adjusted R-squared 0.070969     S.D. dependent var 4.795605 

S.E. of regression 4.622303     Akaike info criterion 5.942168 

Sum squared resid 940.0903     Schwarz criterion 6.021674 

Log likelihood -134.6699     Hannan-Quinn criter. 5.971952 

F-statistic 4.437569     Durbin-Watson stat 1.746364 
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Prob(F-statistic) 0.040894    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.364906  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  22.61468 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  22.85758 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:30   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INF(-1)) -0.962299 0.151227 -6.363272 0.0000 

C 0.043261 0.725231 0.059652 0.9527 
     
     R-squared 0.484976     Mean dependent var 0.082075 

Adjusted R-squared 0.472999     S.D. dependent var 6.701335 

S.E. of regression 4.864825     Akaike info criterion 6.045365 

Sum squared resid 1017.661     Schwarz criterion 6.125661 

Log likelihood -134.0207     Hannan-Quinn criter. 6.075299 

F-statistic 40.49123     Durbin-Watson stat 1.977097 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Null Hypothesis: BM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.289193  0.6268 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  36.59486 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  36.59486 
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Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(BM)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:31   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BM(-1) -0.093917 0.072850 -1.289193 0.2041 

C 6.233715 4.478323 1.391975 0.1709 
     
     R-squared 0.036398     Mean dependent var 0.581274 

Adjusted R-squared 0.014498     S.D. dependent var 6.230658 

S.E. of regression 6.185326     Akaike info criterion 6.524741 

Sum squared resid 1683.363     Schwarz criterion 6.604247 

Log likelihood -148.0691     Hannan-Quinn criter. 6.554525 

F-statistic 1.662018     Durbin-Watson stat 1.559257 

Prob(F-statistic) 0.204068    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(BM) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.410862  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  37.62196 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  31.42134 
     
     Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(BM,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:31   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(BM(-1)) -0.825100 0.150299 -5.489734 0.0000 

C 0.454231 0.940088 0.483179 0.6314 
     
     R-squared 0.412064     Mean dependent var -0.061818 

Adjusted R-squared 0.398391     S.D. dependent var 8.089758 

S.E. of regression 6.274697     Akaike info criterion 6.554354 

Sum squared resid 1692.988     Schwarz criterion 6.634650 

Log likelihood -145.4730     Hannan-Quinn criter. 6.584288 

F-statistic 30.13718     Durbin-Watson stat 1.946126 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.079816  0.2535 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  11.35573 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  11.96770 
     
     Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:32   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.183021 0.090354 -2.025591 0.0489 

C 5.245990 2.583845 2.030303 0.0484 
     
     R-squared 0.085297     Mean dependent var 0.114334 

Adjusted R-squared 0.064508     S.D. dependent var 3.562379 

S.E. of regression 3.445563     Akaike info criterion 5.354556 

Sum squared resid 522.3638     Schwarz criterion 5.434063 

Log likelihood -121.1548     Hannan-Quinn criter. 5.384340 

F-statistic 4.103020     Durbin-Watson stat 1.795306 

Prob(F-statistic) 0.048898    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.568750  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  12.63131 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.372209 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP,2)   



 فهرس المالحق
 

297 
 

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:33   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -0.991785 0.152995 -6.482477 0.0000 

C 0.148567 0.542610 0.273802 0.7855 
     
     R-squared 0.494252     Mean dependent var -0.019741 

Adjusted R-squared 0.482490     S.D. dependent var 5.054018 

S.E. of regression 3.635768     Akaike info criterion 5.462944 

Sum squared resid 568.4088     Schwarz criterion 5.543241 

Log likelihood -120.9162     Hannan-Quinn criter. 5.492878 

F-statistic 42.02251     Durbin-Watson stat 1.989439 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 𝐊𝐏𝐒𝐒 اختبار. 3.2
 

Null Hypothesis: GROWTH is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.178051 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  22.28154 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  19.95320 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GROWTH   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:36   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.487162 0.695975 2.136804 0.0380 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 1.487162 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 4.771365 

S.E. of regression 4.771365     Akaike info criterion 5.984189 

Sum squared resid 1047.233     Schwarz criterion 6.023554 

Log likelihood -139.6284     Hannan-Quinn criter. 5.999002 

Durbin-Watson stat 2.512458    
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Null Hypothesis: GFCF is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.268579 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  42.72802 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  178.5254 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GFCF   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:39   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 31.32846 0.963779 32.50586 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 31.32846 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 6.607336 

S.E. of regression 6.607336     Akaike info criterion 6.635285 

Sum squared resid 2008.217     Schwarz criterion 6.674650 

Log likelihood -154.9292     Hannan-Quinn criter. 6.650098 

Durbin-Watson stat 0.267391    
     
     

 

 

Null Hypothesis: HC is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.898035 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.139027 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.699397 
     
          

     

KPSS Test Equation   
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Dependent Variable: HC   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:40   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.653813 0.054976 30.08261 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 1.653813 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.376895 

S.E. of regression 0.376895     Akaike info criterion 0.907345 

Sum squared resid 6.534279     Schwarz criterion 0.946709 

Log likelihood -20.32260     Hannan-Quinn criter. 0.922158 

Durbin-Watson stat 0.024558    
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(HC) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.439710 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002418 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004327 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(HC)   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:41   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.032715 0.007331 4.462846 0.0001 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.032715 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.049718 

S.E. of regression 0.049718     Akaike info criterion -3.143392 

Sum squared resid 0.111236     Schwarz criterion -3.103638 

Log likelihood 73.29800     Hannan-Quinn criter. -3.128500 

Durbin-Watson stat 0.371041    
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Null Hypothesis: GOV is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.420810 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  102.3432 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  389.4731 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: GOV   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:41   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 97.93079 1.491594 65.65513 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 97.93079 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 10.22585 

S.E. of regression 10.22585     Akaike info criterion 7.508762 

Sum squared resid 4810.131     Schwarz criterion 7.548127 

Log likelihood -175.4559     Hannan-Quinn criter. 7.523576 

Durbin-Watson stat 0.448209    
     
     

 

 
 

Null Hypothesis: IQI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.209773 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.004588 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012699 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: IQI   
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Method: Least Squares   

Date: 06/03/18   Time: 18:30   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.319358 0.009987 31.97842 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.319358 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.068465 

S.E. of regression 0.068465     Akaike info criterion -2.503938 

Sum squared resid 0.215624     Schwarz criterion -2.464573 

Log likelihood 59.84255     Hannan-Quinn criter. -2.489125 

Durbin-Watson stat 0.540383    
     
     

 

 
Null Hypothesis: FDI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.245270 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.474262 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.550696 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: FDI   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:43   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.690222 0.101538 6.797648 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.690222 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.696112 

S.E. of regression 0.696112     Akaike info criterion 2.134435 

Sum squared resid 22.29032     Schwarz criterion 2.173800 

Log likelihood -49.15923     Hannan-Quinn criter. 2.149248 

Durbin-Watson stat 0.949848    
     
     

 

 

Null Hypothesis: INF is stationary  

Exogenous: Constant   
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Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.184505 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  58.82345 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  222.6676 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:43   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.003070 1.130827 7.961489 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 9.003070 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 7.752562 

S.E. of regression 7.752562     Akaike info criterion 6.954971 

Sum squared resid 2764.702     Schwarz criterion 6.994336 

Log likelihood -162.4418     Hannan-Quinn criter. 6.969784 

Durbin-Watson stat 0.374361    
     
     

 

 
Null Hypothesis: BM is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.127217 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  162.5697 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  676.4135 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: BM   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:44   
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Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 60.63217 1.879926 32.25242 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 60.63217 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 12.88813 

S.E. of regression 12.88813     Akaike info criterion 7.971537 

Sum squared resid 7640.774     Schwarz criterion 8.010902 

Log likelihood -186.3311     Hannan-Quinn criter. 7.986350 

Durbin-Watson stat 0.230669    
     
     

 

 

Null Hypothesis: IMP is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.222028 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     
     
     Residual variance (no correction)  31.78625 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  124.1042 
     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: IMP   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/18   Time: 16:45   

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.17427 0.831267 33.89314 0.0000 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 28.17427 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 5.698882 

S.E. of regression 5.698882     Akaike info criterion 6.339464 

Sum squared resid 1493.954     Schwarz criterion 6.378829 

Log likelihood -147.9774     Hannan-Quinn criter. 6.354277 

Durbin-Watson stat 0.382660    
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 واختبار الحدود للتكامل المشترك 𝐀𝐑𝐃𝐋تقدير نموذج نتائج . 𝟎𝟑 الملحق

 كوريا الجنوبية .1
 

24/06/2018                                                          14:57:29 

 

                   Autoregressive Distributed Lag Estimates                    

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GROWTH(-1)                -.22879             .11028            -2.0746[.047] 

 GFCF                       .73918             .27658             2.6725[.012] 

 GFCF(-1)                  -.95371             .35412            -2.6932[.012] 

 HC                        -1.5006             1.1485            -1.3066[.020] 

 HC(-1)                     2.1555             1.2283             1.7549[.090] 

 GOV                        .12778             .17371             .73557[.048] 

 GOV(-1)                   -.22862             .18220            -1.2548[.022] 

 IQI                        7.4463             8.9046             .83623[.040] 

 IQI(-1)                  -11.4009             7.1446            -1.5957[.011] 

 FDI                       -2.3351             1.4611            -1.5982[.021] 

 FDI(-1)                    3.7680             1.9329             1.9494[.061] 

 INF                       -.25003             .11990            -2.0853[.046] 

 BM                        -.18256            .071758            -2.5441[.017] 

 BM(-1)                     .10799            .058408             1.8490[.075] 

 IMP                       .038077            .081091             .46956[.032] 

 INPT                      31.0753            16.8129             1.8483[.075] 

 TREND                     -.18601             .23543            -.79009[.008] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .81250   R-Bar-Squared                   .70905 

 S.E. of Regression            2.0829   F-Stat.    F(16,29)     7.8540[.000] 

 Mean of Dependent Variable    5.9794   S.D. of Dependent Variable      3.8615 

 Residual Sum of Squares     125.8157   Equation Log-likelihood       -88.4132 

 Akaike Info. Criterion     -105.4132   Schwarz Bayesian Criterion   -120.9567 

 DW-statistic                  2.2280   Durbin's h-statistic     -1.1651[.244] 

******************************************************************************* 

Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model 

******************************************************************************* 

 F-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

   15.6884          2.9398          4.2717          2.5143          3.7133 

  W-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

  141.1955         26.4584         38.4455         22.6286         33.4193 

******************************************************************************* 

 

 الجزائر .2
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26/06/2018                                                          14:39:00 

 

                   Autoregressive Distributed Lag Estimates                    

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GROWTH(-1)                -.53789             .13518            -3.9789[.000] 

 GFCF                     -.025590             .35277           -.072539[.093] 

 HC                       -56.1449            22.6998            -2.4734[.019] 

 HC(-1)                   115.1275            40.6954             2.8290[.008] 

 GOV                       -.16117             .12948            -1.2448[.023] 

 IQI                      -15.9006            17.8307            -.89175[.038] 

 IQI(-1)                  -27.4697            14.0154            -1.9600[.059] 

 FDI                       -1.5954             1.3217            -1.2071[.023] 

 FDI(-1)                   -3.0897             1.3787            -2.2410[.033] 

 INF                       .099420             .14072             .70650[.045] 

 INF(-1)                   -.28807             .15502            -1.8582[.073] 

 BM                         .14554             .10059             1.4470[.001] 

 IMP                        .11205             .27405             .40888[.003] 

 IMP(-1)                    .32949             .26627             1.2374[.046] 

 INPT                     -44.2890            25.9330            -1.7078[.098] 

 TREND                     -1.3847             .56508            -2.4505[.006] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .63420   R-Bar-Squared                   .45129 

 S.E. of Regression            3.5404   F-Stat.    F(15,30)     3.4674[.002] 

 Mean of Dependent Variable    1.3928   S.D. of Dependent Variable      4.7795 

 Residual Sum of Squares     376.0389   Equation Log-likelihood      -113.5953 

 Akaike Info. Criterion     -129.5953   Schwarz Bayesian Criterion   -144.2245 

 DW-statistic                  1.9171   Durbin's h-statistic      .70412[.481] 

******************************************************************************* 
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model 

******************************************************************************* 

 F-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

   17.9358          2.9398          4.2717          2.5143          3.7133 

  W-statistic  95% Lower Bound  95% Upper Bound  90% Lower Bound  90% Upper Bound 

  161.4222         26.4584         38.4455         22.6286         33.4193 

******************************************************************************* 
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واالختبارات  𝐀𝐑𝐃𝐋تقدير معامالت األجل الطويل وفقا لمنهجية نتائج . 𝟎𝟒 الملحق
 التشخيصية

 كوريا الجنوبية .1
 

24/06/2018                                                          16:30:27 

 

           Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GFCF                       .17459             .18993             .91921[.066] 

 HC                       - .53296            1.08274            -.49232[.626] 

 GOV                       3.48206             .15262             .53772[.035] 

 IQI                       3.21823            8.55791             .37606[.710] 

 FDI                       1.16610            1.04960            1.11101[.026] 

 INF                        .20314             .09893            2.05670[.049] 

 BM                       -.060682             .03629           -1.67210[.100] 

 IMP                       .309871             .06598             .46961[.042] 

 INPT                      25.2894           13.59281            1.86051[.073] 

 TREND                     -.15138             .19197            -.78855[.037] 

******************************************************************************* 
Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version       *          F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                         *                             * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(1)  =   0.0429[.205]*F(1,28)      =   0.0109[.323]* 

*                     *                         *                             * 

* B:Functional Form   *CHSQ(1)  =  10.0803[.703]*F(1,28)      =   7.8577[.720]* 

*                     *                         *                             * 

* C:Normality         *CHSQ(2)  =   .81731[.665]*       Not applicable        * 

*                     *                         *                             * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1)  =   .33773[.561]*F(1,44)      =   .32544[.571]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 

 الجزائر .2
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26/06/2018                                                          15:37:44 

 

           Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is GROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 GFCF                       .01663              .22983             .0723[.049] 

 HC                        0.3530            14.2080             2.6994[.011] 

 GOV                       -.10480            .081641            -1.2837[.931] 

 IQI                      -28.2011             9.3770            -3.0075[.005] 

 FDI                       -3.0465             1.3609            -2.2386[.033] 

 INF                       -.12267            .094933            -1.2922[.020] 

 BM                        .094639            .066072             1.4324[.162] 

 IMP                        .28711             .24225             1.1852[.245] 

 INPT                     -28.7985            16.8224            -1.7119[.097] 

 TREND                     -.90039             .35387            -2.5444[.016] 

******************************************************************************* 
 Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version       *          F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                         *                             * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(1)  =   .44186[.506]*F(1,29)      =   .28127[.600]* 

*                     *                         *                             * 

* B:Functional Form   *CHSQ(1)  =  17.2910[.204]*F(1,29)      =  17.4662[.315]* 

*                     *                         *                             * 

* C:Normality         *CHSQ(2)  =   8.2757[.616]*       Not applicable        * 

*                     *                         *                             * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1)  =  16.6675[.502]*F(1,44)      =  25.0020[.515]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 

 
  𝐀𝐑𝐃𝐋وفقا لمنهجية  𝐄𝐂𝐌نموذج نتائج . 𝟎𝟓الملحق 

 كوريا الجنوبية .1
 

24/06/2018                                                          20:28:28 

 

         Error Correction Representation for the Selected ARDL Model           

    ARDL(1,1,1,1,1,1,0,1,0) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is dGROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 dGFCF                      .7391             .27658             2.6725[.011] 

 dHC                       1.5006            1.14850             1.3066[.020] 

 dGOV                       .1277             .17371              .7355[.467] 

 dIQI                      1.4463            1.90461              .8362[.009] 

 dFDI                     -2.3351            1.46110            -1.5982[.100] 

 dINF                      -.2500             .11990            -2.0853[.044] 

 dBM                       -.1825             .07175            -2.5441[.016] 

 dIMP                       .0380             .08109              .4695[.642] 

 dTREND                    -.1860             .23543             -.7900[.035] 

 ecm(-1)                   -.4988             .11028           -11.1426[.000] 

******************************************************************************* 
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 List of additional temporary variables created: 

 dGROWTH = GROWTH-GROWTH(-1) 

 dGFCF = GFCF-GFCF(-1) 

 dHC = HC-HC(-1) 

 dGOV = GOV-GOV(-1) 

 dIQI = IQI-IQI(-1) 

 dFDI = FDI-FDI(-1) 

 dINF = INF-INF(-1) 

 dBM = BM-BM(-1) 

 dIMP = IMP-IMP(-1) 

 dTREND = TREND-TREND(-1) 

 ecm = GROWTH +   .17459*GFCF   -.53296*HC +  .082066*GOV +   3.2183*IQI   -1.1 

 661*FDI +   .20348*INF +  .060682*BM  -.030987*IMP  -25.2894*INPT +   .15138*T 

 REND 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .86661   R-Bar-Squared                   .79301 

 S.E. of Regression            2.0829   F-Stat.    F(10,35)    18.8401[.000] 

 Mean of Dependent Variable   -.11427   S.D. of Dependent Variable      4.5782 

 Residual Sum of Squares     125.8157   Equation Log-likelihood       -88.4132 

 Akaike Info. Criterion     -105.4132   Schwarz Bayesian Criterion   -120.9567 

 DW-statistic                  2.2280 

******************************************************************************* 
 الجزائر .2

26/06/2018                                                          16:33:20 

 

         Error Correction Representation for the Selected ARDL Model           

    ARDL(1,0,1,0,1,1,1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion     

******************************************************************************* 

 Dependent variable is dGROWTH 

 46 observations used for estimation from 1971 to 2016 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 dGFCF                     .025590             .35277            .072539[.047] 

 dHC                      0.131449            22.6998             2.4734[.018] 

 dGOV                      -.16117             .12948            -1.2448[.221] 

 dIQI                     -15.9006            17.8307            -.89175[.379] 

 dFDI                      -1.5954             1.3217            -1.2071[.012] 

 dINF                      -.099420             .14072           -.70650[.048] 

 dBM                        .14554             .10059             1.4470[.015] 

 dIMP                       .11205             .27405             .40888[.685] 

 dTREND                    -1.3847             .56508            -2.4505[.019] 

 ecm(-1)                   -0.5379             .13518           -7.3763[.000] 

******************************************************************************* 

 List of additional temporary variables created: 

 dGROWTH = GROWTH-GROWTH(-1) 

 dGFCF = GFCF-GFCF(-1) 

 dHC = HC-HC(-1) 

 dGOV = GOV-GOV(-1) 

 dIQI = IQI-IQI(-1) 

 dFDI = FDI-FDI(-1) 

 dINF = INF-INF(-1) 

 dBM = BM-BM(-1) 

 dIMP = IMP-IMP(-1) 

 dTREND = TREND-TREND(-1) 

 ecm = GROWTH +  .016639*GFCF  -38.3530*HC +   .10480*GOV +  28.2011*IQI +   3. 

 0465*FDI +   .12267*INF  -.094639*BM   -.28711*IMP +  28.7985*INPT +   .90039* 

 TREND 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .85706   R-Bar-Squared                   .78559 

 S.E. of Regression            3.5404   F-Stat.    F(10,35)    17.9881[.000] 

 Mean of Dependent Variable  -.087040   S.D. of Dependent Variable      7.6460 

 Residual Sum of Squares     376.0389   Equation Log-likelihood      -113.5953 

 Akaike Info. Criterion     -129.5953   Schwarz Bayesian Criterion   -144.2245 

 DW-statistic                  1.9171 

******************************************************************************* 
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 اختبارات السببية نتائج. 𝟎𝟔الملحق 

 كوريا الجنوبية .1
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/27/18   Time: 16:19 

Sample: 1970 2016  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GFCF does not Granger Cause GROWTH  46  3.11281 0.0848 

 GROWTH does not Granger Cause GFCF  7.94161 0.0073 
    
     HC does not Granger Cause GROWTH  46  10.1017 0.0027 

 GROWTH does not Granger Cause HC  0.05918 0.8090 
    
     GOV does not Granger Cause GROWTH  46  0.00618 0.9377 

 GROWTH does not Granger Cause GOV  1.88023 0.1774 
    
     IQI does not Granger Cause GROWTH  46  0.61148 0.4385 

 GROWTH does not Granger Cause IQI  1.74827 0.1931 
    
     FDI does not Granger Cause GROWTH  46  1.40987 0.2416 

 GROWTH does not Granger Cause FDI  3.76309 0.0590 
    
     INF does not Granger Cause GROWTH  46  1.66052 0.2044 

 GROWTH does not Granger Cause INF  8.51943 0.0056 
    
     BM does not Granger Cause GROWTH  46  9.99591 0.0029 

 GROWTH does not Granger Cause BM  0.02851 0.8667 
    
     IMP does not Granger Cause GROWTH  46  9.70740 0.0033 

 GROWTH does not Granger Cause IMP  0.09055 0.7649 
    
     HC does not Granger Cause GFCF  46  0.71846 0.4013 

 GFCF does not Granger Cause HC  0.77433 0.3838 
    
     GOV does not Granger Cause GFCF  46  3.13157 0.0839 

 GFCF does not Granger Cause GOV  0.14919 0.7012 
    
     IQI does not Granger Cause GFCF  46  0.01142 0.9154 

 GFCF does not Granger Cause IQI  0.03013 0.8630 
    
     FDI does not Granger Cause GFCF  46  0.10190 0.7511 

 GFCF does not Granger Cause FDI  0.27148 0.6050 
    
     INF does not Granger Cause GFCF  46  2.08155 0.1563 

 GFCF does not Granger Cause INF  0.02086 0.8858 
    
     BM does not Granger Cause GFCF  46  0.44865 0.5066 

 GFCF does not Granger Cause BM  0.11964 0.7311 
    
     IMP does not Granger Cause GFCF  46  1.73868 0.1943 

 GFCF does not Granger Cause IMP  0.04011 0.8422 
    
     GOV does not Granger Cause HC  46  1.18520 0.2824 

 HC does not Granger Cause GOV  4.62005 0.0373 
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 IQI does not Granger Cause HC  46  0.00052 0.9820 

 HC does not Granger Cause IQI  0.24298 0.6246 
    
     FDI does not Granger Cause HC  46  5.97322 0.0187 

 HC does not Granger Cause FDI  0.77306 0.3842 
    
     INF does not Granger Cause HC  46  0.31520 0.5774 

 HC does not Granger Cause INF  8.11373 0.0067 
    
     BM does not Granger Cause HC  46  0.06275 0.8034 

 HC does not Granger Cause BM  6.93412 0.0117 
    
     IMP does not Granger Cause HC  46  0.02720 0.8698 

 HC does not Granger Cause IMP  0.68226 0.4134 
    
     IQI does not Granger Cause GOV  46  0.91661 0.3437 

 GOV does not Granger Cause IQI  1.63430 0.2080 
    
     FDI does not Granger Cause GOV  46  0.06284 0.8033 

 GOV does not Granger Cause FDI  2.98024 0.0915 
    
     INF does not Granger Cause GOV  46  1.07057 0.3066 

 GOV does not Granger Cause INF  4.13648 0.0482 
    
     BM does not Granger Cause GOV  46  1.48668 0.2294 

 GOV does not Granger Cause BM  1.30877 0.2589 
    
     IMP does not Granger Cause GOV  46  2.78162 0.1026 

 GOV does not Granger Cause IMP  0.02796 0.8680 
    
     FDI does not Granger Cause IQI  46  0.16657 0.6852 

 IQI does not Granger Cause FDI  0.93274 0.3396 
    
     INF does not Granger Cause IQI  46  0.78098 0.3818 

 IQI does not Granger Cause INF  0.65074 0.4243 
    
     BM does not Granger Cause IQI  46  0.07534 0.7850 

 IQI does not Granger Cause BM  0.00983 0.9215 
    
     IMP does not Granger Cause IQI  46  1.59382 0.2136 

 IQI does not Granger Cause IMP  0.28140 0.5985 
    
     INF does not Granger Cause FDI  46  0.87466 0.3549 

 FDI does not Granger Cause INF  1.49487 0.2281 
    
     BM does not Granger Cause FDI  46  0.14806 0.7023 

 FDI does not Granger Cause BM  27.7113 4.E-06 
    
     IMP does not Granger Cause FDI  46  0.13767 0.7124 

 FDI does not Granger Cause IMP  0.77449 0.3837 
    
     BM does not Granger Cause INF  46  1.99148 0.1654 

 INF does not Granger Cause BM  0.98087 0.3275 
    
     IMP does not Granger Cause INF  46  1.25939 0.2680 

 INF does not Granger Cause IMP  0.81466 0.3718 
    
     IMP does not Granger Cause BM  46  0.06171 0.8050 

 BM does not Granger Cause IMP  3.64064 0.0631 
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 الجزائر .2
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/27/18   Time: 16:23 

Sample: 1970 2016  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GFCF does not Granger Cause GROWTH  46  0.74939 0.3915 

 GROWTH does not Granger Cause GFCF  0.61142 0.4385 
    
     HC does not Granger Cause GROWTH  46  0.03694 0.8485 

 GROWTH does not Granger Cause HC  0.11627 0.7348 
    
     GOV does not Granger Cause GROWTH  46  0.00047 0.9827 

 GROWTH does not Granger Cause GOV  0.05783 0.8111 
    
     IQI does not Granger Cause GROWTH  46  7.67754 0.0082 

 GROWTH does not Granger Cause IQI  0.77383 0.3839 
    
     FDI does not Granger Cause GROWTH  46  0.41871 0.5210 

 GROWTH does not Granger Cause FDI  0.00225 0.9624 
    
     INF does not Granger Cause GROWTH  46  5.06342 0.0296 

 GROWTH does not Granger Cause INF  0.96297 0.3319 
    
     BM does not Granger Cause GROWTH  46  0.50725 0.4802 

 GROWTH does not Granger Cause BM  0.01148 0.9152 
    
     IMP does not Granger Cause GROWTH  46  2.96870 0.0921 

 GROWTH does not Granger Cause IMP  1.09657 0.3009 
    
     HC does not Granger Cause GFCF  46  0.59336 0.4453 

 GFCF does not Granger Cause HC  11.4968 0.0015 
    
     GOV does not Granger Cause GFCF  46  3.28561 0.0769 

 GFCF does not Granger Cause GOV  1.20572 0.2783 
    
     IQI does not Granger Cause GFCF  46  0.07349 0.7876 

 GFCF does not Granger Cause IQI  0.24012 0.6266 
    
     FDI does not Granger Cause GFCF  46  4.36273 0.0427 

 GFCF does not Granger Cause FDI  1.05729 0.3096 
    
     INF does not Granger Cause GFCF  46  2.13500 0.1512 

 GFCF does not Granger Cause INF  0.00801 0.9291 
    
     BM does not Granger Cause GFCF  46  0.10540 0.7470 

 GFCF does not Granger Cause BM  0.02494 0.8752 
    
     IMP does not Granger Cause GFCF  46  8.73820 0.0050 

 GFCF does not Granger Cause IMP  0.16748 0.6844 
    
     GOV does not Granger Cause HC  46  30.8262 2.E-06 

 HC does not Granger Cause GOV  0.36484 0.5490 
    
     IQI does not Granger Cause HC  46  0.01852 0.8924 

 HC does not Granger Cause IQI  3.36222 0.0736 
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 FDI does not Granger Cause HC  46  11.6514 0.0014 

 HC does not Granger Cause FDI  3.69751 0.0611 
    
     INF does not Granger Cause HC  46  0.53103 0.4701 

 HC does not Granger Cause INF  1.15819 0.2878 
    
     BM does not Granger Cause HC  46  4.83808 0.0333 

 HC does not Granger Cause BM  0.64688 0.4257 
    
     IMP does not Granger Cause HC  46  4.33963 0.0432 

 HC does not Granger Cause IMP  0.02575 0.8733 
    
     IQI does not Granger Cause GOV  46  0.14452 0.7057 

 GOV does not Granger Cause IQI  1.28870 0.2626 
    
     FDI does not Granger Cause GOV  46  0.29500 0.5898 

 GOV does not Granger Cause FDI  7.04351 0.0111 
    
     INF does not Granger Cause GOV  46  0.05636 0.8135 

 GOV does not Granger Cause INF  0.33601 0.5652 
    
     BM does not Granger Cause GOV  46  1.59309 0.2137 

 GOV does not Granger Cause BM  6.21346 0.0166 
    
     IMP does not Granger Cause GOV  46  0.24954 0.6199 

 GOV does not Granger Cause IMP  1.94854 0.1699 
    
     FDI does not Granger Cause IQI  46  0.12378 0.7267 

 IQI does not Granger Cause FDI  1.05159 0.3109 
    
     INF does not Granger Cause IQI  46  4.28812 0.0444 

 IQI does not Granger Cause INF  0.58768 0.4475 
    
     BM does not Granger Cause IQI  46  9.29101 0.0039 

 IQI does not Granger Cause BM  0.42748 0.5167 
    
     IMP does not Granger Cause IQI  46  0.00342 0.9536 

 IQI does not Granger Cause IMP  1.19886 0.2796 
    
     INF does not Granger Cause FDI  46  3.58847 0.0649 

 FDI does not Granger Cause INF  0.58969 0.4467 
    
     BM does not Granger Cause FDI  46  1.08124 0.3042 

 FDI does not Granger Cause BM  2.29102 0.1374 
    
     IMP does not Granger Cause FDI  46  0.16360 0.6879 

 FDI does not Granger Cause IMP  5.40845 0.0248 
    
     BM does not Granger Cause INF  46  1.22296 0.2749 

 INF does not Granger Cause BM  6.98766 0.0114 
    
     IMP does not Granger Cause INF  46  0.04985 0.8244 

 INF does not Granger Cause IMP  2.76490 0.1036 
    
     IMP does not Granger Cause BM  46  0.00540 0.9417 

 BM does not Granger Cause IMP  0.31188 0.5794 
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الجانب الجبائي والتشريعي أو  نموذج النمو الجديد إلصالحمقترحات  .𝟎𝟕 الملحق
 المؤسساتي

 االصالح الجبائي
 طريقة حتليل سعر النفط مراجعة •
 استولامهاص ح طريقة سر صنلوء ض ط اويرادات لض ط  •
 ا مستوى تضمن ترشيل امليزا ية لتاطرهاضما  امل ءة والقلرة علد تسليل الليو  العمومية  •
 اجل اية العادية. بإيراداتتغطية تلرجيية علد امللى املتوسط للنفقات اجلارية  •

 االصالح المؤسساتي
سككككككراع من وترة اصكككككك ح املواز ة للعم التسككككككير متعلد السككككككنوات للميزا ية كما م ارسككككككائ ا من اإل •

 .2016  ل قا و  املالية 
اجلليلة،  طار ا وكمة اوقتصكككاديةإا  داءرسكككم سكككياسكككة مواز ة ترت ز علد الفعالية واملردودية واأل •

تستنل علد معاير الت لفة والفائلة للحل من د ال ا قلب امليزا ية أساليب وطرء التقييم اليت إب
 اوعفاءات اجل ائية واآلليات املتعلقة بالتحفيزات اليت ت قل كاهل ميزا ية اللولة.

عادة توجيه  فقات امليزا ية لفائلة النمو اوقتصككككككككككككككادع من   ل خمططات اسكككككككككككككت مار متعلدة إ •
بق م  الت نولوجيات املتقلمة وال فيلة تتطا اليت السنوات تعطل اوولوية للتج يزات اليت حتمل أو
 ،ولويةبتحفيز ودف  او تاجية ا القطاعات ذات األ

 صلار سري  لقا و  عضوع حول قوا   املاليةإ •
 : رى علد املستوى اجل ائلومن ب  التلابر األ

 ص ح الن ا  اجل ائل لتصحير بعض النقائمإ •
 ال شريةعصر ة اودارة من   ل ت وين املوارد  •
 اعتماد رقم تعريفل مشرتك للمؤسسات •
فراد واملؤسكككسكككات اياضكككعة للضكككري ة واليت حم او تقال اىل التعام ت اول رتو ية ب  اللولة واأل •

 ا قطاعات التوزي  وايلمات والصناعة بايصو . املتعامل  اوقتصادي 
ن  سكككك ت ا علد بعض املواد من   ل الرف  م TVAحتسكككك  حتصككككيل الرسككككم علد القيمة املضككككافة  •

 .وسيما املواد ال مالية ومواد الرفاهية املستوردة ومراجعة اوعفاءات اجل ائية
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تطوير اجل اية احمللية اليت ت قد مردوديت ا أقل من املسكككككككككككككتوى املامول من   ل تطوير الضكككككككككككككري ة  •
 العقارية.

 عقلنة وترشيل النفقات العمومية •
الرتكيز علد اجلا ب ال  ر من النفقات اليت حم اللعم اوعفاءات اجل ائية الضكككككمنية وال ارزة أو  •

ويلف   سككككككر،أو أاليت يسككككككتفيل من ا املتعاملو  اوقتصككككككاديو  أو اوعوا  من مؤسككككككسككككككات  ال اهرة
 ىل:إحجم ا ا  ومة 

املؤسككككككسككككككات لتقليم ا مرحلة والتشككككككجي  با اه  تقييم ملى فعالية خمتلف سككككككياسككككككات التحفيز •
و تائج اجيابية ا  وحقة حجم اوعفاءات اجل ائية باسكككككككت ناء تلك اليت تسكككككككاهم ا توفر عائلات

و فن ا تتحول اىل ري  للمسكككككككككككككتفيلين من ا وعر فاعلة إخمرجاهتا لفائلة اوقتصككككككككككككككاد واجملتم  و 
 ل قتصاد.

و أة ميزا ية اللولة بصككككورة ضككككمنية عياب مشككككروع  م تشككككريعل أو تن يمل قا وِن يتعلق بسككككياسكككك •
 .ذا خ يتم دعمه بآليات للمتابعة والتقييم  له السياسةإواضحة 

حتليل رز امة حتلد في ا امللى الزمي ايا  بالتصككككككحير التلرجيل لسككككككياسككككككة اعادة التوزي  لفائلة  •
 الفئات املعوزة لضما  علالة اجتماعية أكرب.

 حاوت املؤسسات ال ربى للش  ات. •
ترب ا  ومة أ ه ا كل القطاعات املتوصككككككككصككككككككة للولمة العمومية من ك رباء وعاز وماء و قل تع •

سككعار املعتملة ا ت قد التسككعرات أو األ بالسكك ك ا ليلية واوتصككاوت السككل ية وال سككل ية،
 مسكككككككتوى متلِن ومنوفض مقار ة بت لفة العمليات منل عشكككككككرات السكككككككن  وعت ارات اجتماعية،

 لعم خ يعل مطاء وقاب  للتحمل بالنس ة لللولة وعليه يتم توصية:ول ن هلا ال
مراجعة با اه التوفيض ملوططات اوسكككككككككككككت مار للمتعامل  لت ييف ا وفقا للحاجيات الفعلية او  •

 اجياد ال لائل للتمويل  ارج دائرة امليزا ية وصيا ة اوست مارات.
ات حسكككككككككب بر امج اعادة تواز  تعريفية علد رف  اوسكككككككككعار لتغطية تلرجيية لت اليف توفر ايلم •

 علة سنوات لضما  فعالية وعق  ية اقتصادية وحتس  اوست مارات.
الككلين  منط التسكككككككككككككير للقطككاعككات من   ل مراجعككة امل ككا  املوكلككة للمتعككامل ، تككاسكككككككككككككيساعككادة  •

 سككككعار،األيصكككك حو  قادرين علد التح م ا عملياهتم اوقتصككككادية وا تيار اوسككككت مارات واقرتاح 
جور وا تيار املمو   واملفاوضككككككككككككات وحتليل خمططات التمويل والتمويل وحتليل الشكككككككككككك  ات واأل



 فهرس المالحق
 

315 
 

لتحسكككككك  الفعالية اوقتصككككككادية  -  املالأعرب فتر ر -ىل املسككككككاُه  إال ن ل والسككككككنلات واللجوء 
 والتنافسية لشركاهتم وضما  أيضا مسؤولية املسرين.

دارة واملتعامل  من عرب جملس اإل   اللولة املال ة أو املسكككاُهةالع قات القائمة ب حتليل وتوضكككير •
هلاف الواجب بلوع ا بالنس ة للمتعامل وسيما   ل اعتماد عقود وخمططات حتلد بوضوح األ

فيما خيم تل ية حاجيات الس ا  ومستوى ايلمات املقلمة واملقابل اليت تقلمه اللولة عرب رف  
 .Service Universelلزامية ايلمة العاملية الشاملة إوتعويض كلفة    املال وضما ات ايزينةأر 
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 ملخص باللغة العربية
 .محددات النمو االقتصادي: دراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والجزائر

 ملخص:
، وتقلمي دليل  رييب النمو اوقتصككككككككككادعإىل التعرف علد املصككككككككككادر امل اشككككككككككرة وعر امل اشككككككككككرة اليت تعمل علد تعزيز هله األطروحة  هتلف

من جية  الغرض قمنا باوعتماد علد ولتحقيق هلا. (1970-2016)  ل الفرتة ال ورع واوقتصكككككاد اجلزائرع بإسكككككقاط ا علد اوقتصكككككاد 
تط يق من جية ب النملجة القياسكككككككية وقتصكككككككادع ا كل من كوريا اجلنوبية واجلزائر، باإلضكككككككافة إىلحماسككككككك ة النمو للتعرف علد مصكككككككادر النمو ا

لتقلير معلمات تواز  األجل الطويل إىل جا ب منوذج تصككككككككككككحير ايطا لتقلير دينامي ية األجل  ARDLاوحنلار اللايت ذع اإلبطاء املوزع 
اجلزء األكرب من النمو تشر  تائج حماس ة النمو املتحصل علي ا إىل أ  عملية تراكم رأ  املال املادع ش لإ القصر للمعلمات بش ل  ِن. 

ا  و يوجل منط واضكككككككر ا العوامل املسكككككككاُهة ا منو الناتج احمللل اإلمجايل ،علد النقيض من ذلكا كوريا اجلنوبية.  ا الناتج احمللل اإلمجايل
"التضككككككوم، التنمية املالية، الواردات، ت وين رأ  املال ت شككككككف عن وجود دينامي ية طويلة امللى ب  ف لراسككككككة القياسككككككيةال تائج أما  .اجلزائر

ا ت ارات الس  ية فتقود ا إىل أ  الزيادة السريعة  واوست مار األجنيب امل اشر" ومنو الناتج ا كوريا اجلنوبية. أما  تائج ال ابإ، اإل فاء ا  ومل
ا  التغر أما .ا معلل النمو ا كوريا اجلنوبية كا  اسكككتجابة للتغرات ا اصكككلة ا حجم اوسكككت مارات باإلضكككافة إىل الواردات والتطوير املايل

 ."حجم اوست مارات، التضوم والتحسن ا مؤشر اجلودة املؤسساتية"ا اجلزائر كا  استجابة للتغرات ا اصلة ا  اوقتصادع النمومعلل 
اجلزائر منوذج النمو الناجر املت   ا اقتصككاد كوريا اجلنوبية يقل  لنا "اإلطار العا " للسككياسككة الواجب إت اع ا من ق ل  أ األ ر توصككلنا إىل ا 

  حنو اللحاء بالركب. التعزيز سعي 
 : النمو اوقتصادع، كوريا اجلنوبية، اجلزائر، حماس ة النمو، اللحاء بالركب.كلمات مفتاحية

 ملخص باللغة اإلنجليزية
Determinants of economic growth: a comparative study between South Korea and 
Algeria. 
Abstract: 
This dissertation aims to identify Proximate and Fundamental causes that promote economic growth 
and to provide empirical evidence on the shooting down the Korean economy and the economy of 
Algeria during the period (1970-2016). To achieve this purpose, we have based on growth accounting 
methodology to identify the sources of economic growth in both South Korea and Algeria, and 
Autoregressive Distributed Lag ARDL approach of co-integration is applied to estimate the long-run 
equilibrium parameters along with the associated ECM model to estimate the short-run dynamics 
parameters simultaneously. The results of the growth accounting methodology indicate that the 
process of accumulation of physical capital constituted the bulk of growth in South Korea's GDP. In 
contrast, there is no clear pattern of factors that contributed to Algeria's GDP growth. The findings of 
econometric study suggest a long-term dynamic between "inflation, financial development, imports, 
fixed capital formation, government spending and foreign direct investment" and the growth of output 
in South Korea. Furthermore, Granger causality tests demonstrates that rapid increase in South 
Korea's growth rate has been in response to changes in investment volume as well as imports and 
financial development. On the other hand, the change in the growth rate of Algeria was in response to 
changes in the volume of investments, inflation and improvement in the index of institutional quality. 
Finally, we concluded that the successful growth model of the South Korean economy can provide a 
"general framework" of the policy to be followed by Algeria to promote sustained high economic 
growth and enhance its pursuit of catching-up.  
Keywords: Economic growth, South Korea, Algeria, Growth Accounting, Catching up. 
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