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 شكر وتقدير
احلمد هلل الذي علم ابلقلم، وأسبغ على اإلنسان غزير النعم، وهداه إىل الصراط املستقيم، وجعل أمة  

 يه وسلم خري األمم أما بعد: لحممد صلى هللا ع

أن   اجلزيل  أتشرف  ابلشكر  أستاذي أتوجه  فريد  األستاذ  الفاضل:  إىل  خبيت  تفضل    الدكتور  الذي 

العمل   القيمة اليت سامهت يف إجناز هذا  التوجيهات والنصائح  ابإلشراف على هذه األطروحة ابلكثري من 

 املتواضع. 

عاشورألستاذ:  لابلشكر والعرفان    أتقدمكما   ساعد على توجيهاته كمشرف م  الدكتور حيدوشي 

 ونصائحه القيمة. 

لتفضلهم ابملوافقة على    كما املناقشة  أعضاء جلنة  السادة  إىل  وتقديري  أتقدم مسبقا جبزيل شكري 

 . هامناقشة األطروحة، والتضحية جبزء من وقتهم لقراءهتا وتصويبها وتوضيح النقائص املوجودة في

 هذا جنزأكي    مادية أو   معنويةمبساعدة  بعيد من أو قريب من ساندين من وال أنسى يف األخري كل 

 فلهم مين ألف شكر.   ،سنةح ظروف يف العمل
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 إىل اليت محلتين وهَنا على وهن، إىل من سهرت وتعبت من أجل راحيت،

 أمي العزيزة حفظها هللا. 
 إىل الذي حثين على العلم والعمل كل هذه السنني،

 أيب الكرمي حفظه هللا. 

 . إىل إخويت وأخوايت وكل أفراد عائليت 

 . كل األصدقاء  إىل

 . إىل كل طالب علم

 

 إليكم مجيعا أهدي هذا العمل املتــــــــــــــــواضــــــــع

  **              ا رض    ** 

 



 ملخص 
 

 ملخص: 

هددددهذه هددددسة إىلهحتإيددددي س  دداددددن و ادددداد  ددددهوإ  إىلاردددد) إز ئردددداو،   إىلددددهو  إ  احت اددددي  إ  إ دددد    دددد)     
وط يقددددي طئ)يدددد  إ ر) ددددي    (Panel-ARDL)إيددددئ هإذ  دددد)      ت  دددده  ل  و 2017-1990إ  دددد الل ادددد   إىل دددد    

 . )   إىلهحتإييئقهي  ىل (PMG)إ هجمي  
أهددحم  ددهوإ  إىلاردد)     ددن  إىلعاطدددي وإف  دداك إي دد)طم  عدده طددا  ىطددا إىلقدد) أشدداحت   ئددا د إىلهحتإيددي س  أ   ددن  

إز ئراو،   إ هى إىلط)ين  ظ إ ىلئأثريمها إفجيايب إىل بري إىلس، ي )ك اب م إحملهوإ    را أشاحت  إىلائدا د أيادا س   
 ددا  ىل يدددئ راحت    أ   ددن طددا حتأد إ ددا  إ ددداو، وإىلبددد ،  إىلردداوحتإ   وإ إيادددا  ياددامه)  سجيددااب   إىلارددد)   اارددا

 Sigma  إىلئقدداحتال  ذ ضدداي ددن طددا   ئددا د إائبدداحت     دددا إىلاردد) إز ئردداو،. را  ) ددده  ايدددبا  إإألجاددا إ باشدد   ثددري 

 .إ  احت اي  ن إىلهحتإييإىلهو   س  وج)و  قاحتال إ ئراو،  نإ طدق    إىلئقاحتالذ ضاي  و 
 .وو  ط احت اي   طئ)ي  إ ر) ي إ هجمي  Panel-ARDL   )     قاحتال ) إ ئراو،   الكلمات املفتاحية:  

Abstract: 

The aim of this study was  analyse and measure the determinates of economic 

growth in the Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Morocco) during the period 

(1990-2017), were we used the Panel-ARDL model and The method of PMG to 

estimate the model of the study.  

The results of the study indicated that both the workforce and government 

spending are among the most important determinants of economic growth in the long 

run due to their significant positive impact that exceeds the rest of the determinants, 

and the results also indicated that both material and human capital, exports, and 

institutions contribute positively to growth, While foreign direct investment had a 

negative impact on economic growth. the results of testing both the hypothesis of σ-

convergence and the hypothesis of absolute β-convergence also found an economic 

convergence between the Maghreb countries under study. 

Keywords: economic growth, convergence, Panel-ARDL model, PMG method, 

Maghreb countries 
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األهداف األساسية اليت تسعى خمتلف الدول إىل بني من  (Economic Growth)يعد النمو االقتصادي 
ويعد مستوى تقدمها أو ختلفها،  كانومهما   تلك الدولالنظام االقتصادي الذي مييز  عن حتقيقها، بغض النظر

 نظرا لكونه، لصناع القرار املهتمني ابلشأن التنمويحتقيق منو اقتصادي قوي ومستدام من بني اهلواجس الكربى 
 وحتسني الظروف املعيشية للسكان. الفقر لتخفيف حدةوأداة أساسية  واالزدهار لرفاهيةلتحقيق ا ارئيسي عامال

البحث يف  تعمل علىموضوع عدة أحباث نظرية وجتريبية شكل النمو االقتصادي يمن انحية أخرى و 
 االقتصادي، النمو العوامل الرئيسية اليت تعزز حول السؤال أاثر حيث خمتلف مصادره وعوامل حتقيق استدامته،

قبل  منمة املقد احلججابلرغم من  السنني مر علىوالنقاشات  اجلدل من الكثري الطويل، املدى علىا وحتديد
ال امل رأسالإىل اعتبار أن عوامل اإلنتاج ك خلصت بعض النظرايت االقتصادية االقتصادية، حيث النظرايت خمتلف

إعادة إىل  أدى نظرية النمو احلديثةظهور يف حني أن  األساسية للنمو،هي احملددات  والتكنولوجيا وقوة العمل
مل تدرسها النظرايت السابقة، كاإلنفاق اليت يف تفسري النمو االقتصادي األخرى عوامل النظر يف أمهية العديد من ال
لالقتصاد تعترب النظرية اجلديدة ومن جانب آخر،  ،تجارة اخلارجية وغريها من العواملاحلكومي واالنفتاح على ال

 مظاهرا هي إال م النمو اليت جاءت هبا النظرايت السابقةأن عوامل  اليت ظهرت يف بداية التسعينات املؤسسايت
حيث  االقتصادي، هي اليت تشكل احملدد احلقيقي للنمو العوامل املؤسساتيةوأن  الرئيسية، لنمو وليست حمدداتهل

أمهية ابلغة وحيوية يف عملية التنمية والنمو  (Institutions)أثبتت العديد من الدراسات التجريبية أن للمؤسسات 
االقتصادي للبلدان، وقد وجدت هذه الدراسات أن مصدر االختالفات يف منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج 

 احمللي بني بلدان العامل يرتبط بشكل وثيق ابالختالفات يف نوعية املؤسسات عرب البلدان.

ا النظرايت والدراسات املهتمة ابلنمو االقتصادي، اجتهت خمتلف دول وتزامنا مع هذه التطورات اليت عرفته
 العامل حنو تبين العديد من االسرتاتيجيات والسياسات اليت تساهم يف حتقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة، ومن

جلذب ملؤسساتية والبيئة اأهم هذه السياسات زايدة االنفتاح على التجارة اخلارجية وحتسني املناخ االستثماري  بني
االستثمارات األجنبية املباشرة، وكذلك االهتمام برأس املال البشري وحتسني نوعيته من خالل رفع وحتسني 

 املستوى التعليمي والصحي لألفراد.   

من بني الدول اليت تسعى إىل حتقيق معدالت مرتفعة من  )اجلزائر، تونس واملغرب( تعترب الدول املغاربيةو 
ابعتبار أن هذه الربامج االقتصادية التنموية، السياسات و صادي، وذلك من خالل تطبيقها للعديد من النمو االقت

الدول تواجه العديد من التحدايت الرئيسية يف مساعيها من أجل زايدة معدالت النمو وختفيف حدة الفقر 
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، فاملعدالت املسجلة للنمو وحتسني مستوايت املعيشة لسكاهنا، وزايدة فرص اندماجها يف االقتصاد العاملي
 األوضاع االقتصادية واالجتماعيةيف  ةحقيقي اتري االقتصادي يف الدول املغاربية تعد غري كافية إلحداث تغي

 األخرى. ومتكني هذه البلدان من اللحاق ابلبلدان النامية ةالسائد

 أوال. اإلشكالية:
 ميكن طرح اإلشكالية الرئيسة كالتايل: بناء على ما سبق،

وإىل أ  مدد  ساداهه هداحمل اادداا  ل  قيد   ؟ما هي حمدداا  المودا االصادداا  ل الددوغ امليا  يدة
 معدال  منا مرسفعة ل املد  الطايل؟

 اثنيا. األسئلة الفرعية:
 من أجل اإلجابة على اإلشكالية السابقة نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية كالتايل:

 ؟احلديثة ةظل النظرايت االقتصاديحمددات النمو االقتصادي يف  هي ما .1
 هل حققت الدول املغاربية حمل الدراسة منوا اقتصاداي مستداما خالل فرتة الدراسة؟  .2
 حمل الدراسة؟ املغاربية لالقتصادايتالنمو االقتصادي يف املدى الطويل  العوامل اهلامة اليت حتفزما هي  .3

 ؟ هذه الدولهل هذه العوامل تساهم بشكل كبري يف حتسني أداء النمو يف و 
املغاربية حمل الدراسة  االقتصادايتبني  (Divergence) أو تباعد (convergence) هل هناك تقارب .4

 ؟اإلمجايل من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي

 :الد اسةاثلثا. فرضيا  
 أجل اإلجابة على اإلشكالية السابقة ميكن إجياد جمموعة من الفرضيات كالتايل: من

معدالته  بعدم استدامة )اجلزائر، تونس، واملغرب(النمو االقتصادي يف الدول املغاربية  يتميز (:1الفرضية )
 وكثرة تقلباهتا؛

اإلنفاق  هي املغاربية الدول يف يف املدى الطويل االقتصادي احملددة للنمواملهمة من العوامل  (:2الفرضية )
 ؛تيةوالنوعية املؤسسا االنفتاح التجاري، االستثمار األجنيب املباشر، رأس املال البشرياحلكومي، 

 ؛يف املدى القصري ايف املدى الطويل عن حمدداهتاملغاربية  االقتصادايتختتلف حمددات منو (: 3الفرضية )
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من حيث نصيب  بني الدول املغاربية )convergence( إقليميتقارب  اجتاه حنو هناكيوجد  (:4الفرضية )
 .اإلمجايلالفرد من الناتج احمللي 

 :الد اسةأهداف  ا عا. 
 إن دراستنا هلذا املوضوع جاءت لتحقيق مجلة من األهداف من أمهها:

يف ظل الدراسات التجريبية  حمدداته على الضوء تسليطعرض اجلوانب النظرية املتعلقة ابلنمو االقتصادي و  .1
 السابقة؛

 ؛كل من اجلزائر وتونس واملغربالنمو االقتصادي يف   واجتاهات استعراض واقع .2
، وذلةةةةك الةةةةدول املغاربيةةةةة حمةةةةل الدراسةةةةةيف  يف املةةةةدى الطويةةةةلحمةةةةددات النمةةةةو االقتصةةةةادي  حتديةةةةدحماولةةةةة  .3

 ؛مناذج السالسل الزمنية املقطعية الديناميكيةابستخدام 
اختبةار كةل مةن دراسة ما إذا كان هناك اجتةاه لتقةارب إقليمةي بةني الةدول املغاربيةة حمةل الدراسةة ابسةتخدام   .4

 .)Convergence–β(لق واختبار التقارب املط )convergence–σ(التقارب 

 :الد اسةأمهية خاماا. 
 أمهية هذه الدراسة يف جمموعة من النقاط كالتايل: توضيحميكن 
فهي املختارة، وابلتايل  الدول املغاربيةحمددات النمو االقتصادي يف  ابلكشف عن هذه الدراسة تقوم .1

 ؛يف هذه البلدان أو يعيقه ابلفعل توضح ما يدفع النمو االقتصادي
وابلتايل فإن هذه الدراسة تزايد االهتمام مبسألة التكامل والتقارب االقتصادي بني االقتصادايت املغاربية،  .2

 ؛كان هناك تقارب أو تباعد بني هذه االقتصادايتمفيدة ملعرفة إن  
 ميكن من خالل هذه الدراسة تقدمي سياسات مفيدة لتحفيز منو االقتصادايت املغاربية؛ .3
 املغاربية. يف الدوليف التخطيط للتنمية االقتصادية طويلة األجل  ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة .4

 سااسا. أسباب واوافع اخايا  املاضاع:
 مت اختياران هلذا املوضوع انطالقا من االعتبارات التالية:

 ؛يف جمال اقتصادايت التنمية موضوع النمو االقتصادي املكانة اهلامة اليت حيظى هبا .1
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حماولة إثراء املوضوع بكل اجلوانب املتعلقة به نظراي وجتريبيا من أجل الوصول إىل معرفة حمددات النمو  .2
 ؛املغاربيةاالقتصادي يف الدول 

معرفة العوامل األساسية احملددة للنمو االقتصادي يف رغبتنا يف  هواختيار هذا املوضوع  من أهم دوافع .3
ابستخدام خمتلف  وحماولة دراسة ما إذا كان هناك تقارب اقتصادي بني هذه الدول، وهذا الدول املغاربية

 األساليب الكمية وطرق القياس االقتصادي احلديثة.

 :الد اسةسا عا. ممهج 
 الوصةفياملةنهج علةى  ، سةوف نعتمةدهتاافرضةي مةدى صةحة الدراسة واختبةار اإلجابة على إشكاليةمن أجل 

أسةلوب التحليةةل مةن خةالل عةرض خمتلةف اجلوانةةب النظريةة املتعلقةة ابلنمةو االقتصةادي وحمدداتةةه، وسةيتم اسةتخدام 
ليةةة واحملةةددات احلديثةةة للنمةةو االقتصةةادي يف الةةدول املغاربيةةة لتحليةةل أداء خمتلةةف املؤشةةرات االقتصةةادية الك الكيفةةي

مةةةن خةةةةالل  ،أسةةةلوب التحليةةةل الكمةةةي االعتمةةةاد علةةةى كمةةةا سةةةيتم  ،(7102-0991حمةةةل الدراسةةةة خةةةالل الفةةةرتة )
القياس االقتصادي بتطبيق منةاذج السالسةل الزمنيةة املقطعيةة الديناميكيةة لدراسةة وقيةاس حمةددات استخدام أساليب 

 االقتصادي يف املدى الطويل لعينة دول الدراسة.النمو 

 الد اسا  الاا قة:اثمما. 
حظي موضوع النمو االقتصادي ابلعديد من الدراسات النظرية والتجريبية خصوصا يف السنوات األخرية مع 

ام موضةةوع حمةةددات النمةةو تطةةور طةةرق القيةةاس االقتصةةادي، كمةةا تناولةةت هةةذه الدراسةةات بقةةدر كبةةري مةةن االهتمةة
 ، ومن أهم هذه الدراسات نذكر:القتصاديا

 : (Robert Barro, 1991)ا اسة  .1
Barro R, Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of 

Economics, 1991. 

 111ابلبحث عةن حمةددات النمةو االقتصةادي لعينةة مكونةة مةن حةوايل  ةيف هذه الدراس الباحثحبيث قام 
ام اهلةتةأثري الذات  العوامةلهنةاك العديةد مةن  أشارت نتةائج الدراسةة إىل أن، وقد (0991-0991خالل الفرتة )دولة 

التعلةةيم،  املسةةتوايت العاليةةة مةةن ل الطويةةل، ومةةن بةةني هةةذه العوامةةلعنةةوي علةةى معةةدل النمةةو االقتصةةادي يف األجةةاملو 
ضةةة، ونفقةةةات حكوميةةة منخفضةةةة، واالسةةةتقرار ونسةةةب والدة منخف، (العمةةر املتوقةةةع عنةةد املةةةيالدوالصةةحة اجليةةةدة )

 يتعلق ابلتجارة. فيماالسياسي، وشروط مالئمة 
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 :(Sala-i-Martin, 1997)ا اسة  .2
Sala-i-Martin, X, I Just Ran Two Million Regressions, American Economic 

Review, 87 (2), 1997. 

 قةدو  علةى معةدل النمةو االقتصةادي، اهلةام التةأثريحتديد املتغةريات ذات إىل أيضا هذه الدراسة  حيث هدفت
أسةةلوب االحنةةدارات مةةن أجةةل معرفةةة اةاثر املعنويةةة ملختلةةف املتغةةريات علةةى يف هةةذه الدراسةةة علةةى  اعتمةةد الباحةةث

املسةةتوى التعليمةةي،  مثةةل جةةودة احلكومةةة، النوعيةةة املؤسسةةاتيةاملسةةتخدمة  املتغةةرياتضةةمن ومةةن  النمةةو االقتصةةادي،
متغريات السياسةة النقديةة واملاليةة كمعةدل التضةخم وتغةريات  ابإلضافة إىل بعضدرجة االنفتاح االقتصادي للدولة، 

 أسعار الصرف، وعجز املوازنة العامة للدولة.
 (Anupam B, Evangelos A. C, Dhaneshwar G, 2000)ا اسة  .3

Anupam Basu, Evangelos A. Calamitsis, Dhaneshwar Ghura, Promoting Growth 

in Sub-Saharan Africa Learning What Works, International Monetary Fund, August 

2000. 

هدفت هذه الدراسة إىل القيام بتحليل جترييب للعوامل املؤثرة على النمو االقتصادي يف جنوب صحراء 
بلدا. وقد تضمن هذا العمل التجرييب تقدير  27( وعينة تضم 0992-0990أفريقيا ابستخدام بياانت للفرتة من )

معادلة للنمو تستهدف تعيني احملددات األساسية لنمو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي، وأشارت 
ة اليت نتائج الدراسة إىل أن منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي يتأثر إجيابيا ابلسياسات االقتصادي

تعمل على رفع نسبة االستثمارات اخلاصة إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وتشجيع تنمية رأس املال البشري، وختفيض 
 نسبة عجز املوازنة العامة، وجتنب املبالغة يف تقييم أسعار الصرف، وحفز النمو يف حجم الصادرات.

 (Tahari, Amor& Ghura, Dhaneshwar, 2004)ا اسة  .4
Tahari A, Ghura D, Sources of Growth in Sub-Saharan Africa, IMF Working 

Paper 04/176, International Monetary Fund, 2004 

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل مصادر النمو االقتصادي يف دول الصحراء الكربى إبفريقيا خالل الفرتة 
يف منو الناتج احمللي  1.8%ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن رأس املال يساهم ب ، (0991-7117)

كما أشارت نتائج الدراسة إىل أنه مل يكن هناك أي منو يف جممل   ،1.5%اإلمجايل، يف حني تساهم العمالة ب 
إنتاجية عوامل اإلنتاج خالل فرتة الدراسة، وهو ما يعين أن النمو االقتصادي يف دول منطقة الصحراء الكربى 

 يعود بدرجة كبرية إىل عنصرين أساسني مها رأس املال والعمالة. 
 



 املقدمة
 

 
 ز

 

 (Ali raad, 2006)ا اسة  .5
Ali raad, What Explains the Algerian Economic Growth Record?, A Cross-

Country Approach over the Period 1970-00, Doctorate thesis in economic, Algiers 

University, Algeria, 2006. 

(،  7111-0921خالل الفرتة ) اجلزائر هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل املفسرة للنمو االقتصادي يف
ومت كما اختار الباحث إىل جانب اجلزائر جمموعة من الدول وهي تونس ومصر ونيجرياي وفنزويال وكوراي اجلنوبية، 

تطبيق جمموعة من االحندارات بني النمو االقتصادي وجمموعة من  من خاللاألسلوب القياسي  استخدام
أن النمو االقتصادي يف و  ددات ال تظهر ثأثريا معنوايالعديد من احمل أشارت نتائج الدراسة إىل أنو ، احملددات

اجلزائر مرتبط ابجلباية البرتولية وبعيد عن األثر املعنوي للعديد من احملددات احلديثة، ويف األخري أوصت الدراسة 
االستثمار بضرورة االهتمام ابجلانب النوعي للتعليم وحتسني اجلوانب السياسية والقانونية من أجل حتسني مناخ 

 وحماربة االقتصاد املوازي.
 (7002 ،االيا حاكا ةا اسة ) .6

ندوة حول املؤسسات والنمو االقتصادي يف وقائع الداليا حاكوره، النمو يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
 71-09 ،يف إطار برانمج التدريب اإلقليمي املشرتك بني صندوق النقد العريب وصندوق النقد الدويل الدول العربية

 .، اإلمارات العربية املتحدة7119ديسمرب 
هدفت هذه الدراسة إىل حماولة شرح ضعف أداء النمو االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

معدالت النمو أن  (OLS)(، وأشارت نتائج التحليل القياسي ابستخدام طريقة 7111-0991خالل الفرتة )
ونظم جتارية أكثر  ،ومبؤسسات أقوى ،احلاالت اليت تتسم مبستوايت أولية أدىن للدخلاألعلى لدخل الفرد تواكب 

، شرحية أعمار القوى العاملةومعدالت أعلى لنمو عدد السكان يف  ،وتقلبات أقل يف شروط التجارة ،انفتاحا
 .ة أعلى لاللتحاق ابلتعليم الثانوييومستوايت أول ،وأسعار صرف أقل مغاالة ،وتضخم أقل

 (:7002ا اسة )عواا الدين أمحد املدبح،  .7
، أطروحة 7112-0921عماد الدين أمحد املصبح، حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة 

 .7119دكتوراه يف فلسفة العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 
-0921)حمةةددات ومصةادر النمةةو االقتصةادي يف سةةوراي خةالل الفةةرتة  هتةدف هةةذه الدراسةة إىل البحةةث عةن

توصةةةةلت الدراسةةةةة إىل جمموعةةةةة مةةةةن العوامةةةةل الةةةةيت تفسةةةةر النمةةةةو  ،، وابسةةةتخدام طةةةةرق القيةةةةاس االقتصةةةةادي(7112
مةةن أمههةةا اإلنتاجيةةة الكليةةة لعوامةةل اإلنتةةاج، السياسةةة املاليةةة والنقديةةة، االنفتةةاح علةةى يف سةةوراي، والةةيت االقتصةةادي 
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التجةةةارة اخلارجيةةةة ورأس املةةةال البشةةةري، وأوصةةةت الدراسةةةة بضةةةرورة اإلصةةةالح املؤسسةةةايت وتنويةةةع مصةةةادر الةةةدخل، 
 ابإلضافة إىل االهتمام ابلعنصر البشري من خالل التعليم.

 (:7002/7002ا اسة )وعيل ميلاا،  .8
حالةةة: اجلزائةةر، مصةةر، وعيةةل ميلةةود، احملةةددات احلديثةةة للنمةةو االقتصةةادي يف الةةدول العربيةةة وسةةبل تفعيلهةةا. 

، أطروحةةةةة دكتةةةةوراه يف العلةةةةوم االقتصةةةةادية، كليةةةةة العلةةةةوم -7101-0991دراسةةةةة مقارنةةةةة خةةةةالل الفةةةةرتة –السةةةةعودية 
 .7102/7102، 2االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

ودية خةةالل الفةةرتة إىل دراسةةة احملةةددات احلديثةةة للنمةةو االقتصةةادي يف كةةل مةةن اجلزائةةر ومصةةر والسةةع وهتةةدف
أن االنفتاح التجاري له ثأثري معنوي علةى النمةو هي الدراسة من أهم النتائج اليت توصلت إليها ، و (0991-7101)

االقتصةةادي يف كةةل مةةن مصةةر والسةةعودية، وابلنسةةبة لالسةةتثمار األجنةةيب املباشةةر فكةةان لةةه ثأثةةري موجةةب ومعنةةوي يف 
املال البشري فكان له ثأثري موجب ومعنوي ضعيف على النمو االقتصادي يف الدول الثالثة حمل الدراسة، أما رأس 

 ،اجلزائر وثأثري موجب وضعيف على النمو االقتصادي يف مصر، بينما كان له أثر سالب وغري معنوي يف السعودية
 بةنيت معنويةة اختالفةا كانت هناك فقد على النمو االقتصادي يف الدول حمل الدراسة، احلكم الراشد عن ثأثري أما

 الدول حمل الدراسة.
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف البحث عن العوامل احملددة للنمو االقتصادي، غري أن ما 
مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أهنا ستدرس حمددات النمو االقتصادي يف الدول املغاربية خالل 

 لتحديد حمددات النمو يف املدى الطويل. Panel-ARDLتطبيق منوذج  (، ابإلضافة إىل7102-0991الفرتة )
 :الد اسة . سقايوا اتسعا

 من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة، مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول كالتايل:
 الموا االصاداا   ني املفهام والاأصيل المظر  الفدل األوغ:

نتناول يف سيتم يف هذا الفصل عرض أهم املفاهيم والنظرايت األساسية املتعلقة ابلنمو االقتصادي، حيث س
ابإلضافة إىل أنواع  وأوجه االختالف بينهما، والتنمية االقتصادية لنمواملتعلقة اباملفاهيم العامة  بداية هذا الفصل

يتم س ويف اجلزء الثاين من هذا الفصلوتكاليفه، يته كما سنتطرق إىل أمهالنمو االقتصادي ومقاييسه ومصادره،  
حيث سيتم يف املبحث األول  من خالل ثالثة مباحث أساسية، عرض أهم النظرايت املفسرة للنمو االقتصادي

أما املبحث الرابع واألخري  ،النيوكالسيكية النظريةنتطرق إىل سيف املبحث الثاين و  ،الكالسيكية ظريةالنالتطرق إىل 
 .لنظرية النمو احلديثةنخصصه س
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 الد اسا  الاجريبيةل لموا االصاداا  احلديثة لداا  اا :الفدل الثاين
وسنقوم  ،عرب أربعة مباحث أساسية أهم احملددات احلديثة للنمو االقتصادي سنتطرق يف هذا الفصل إىل

ابلنمو االقتصادي على ضوء الدراسات  وكذا عالقته لكل حمدد ابستعراض نظري من خالل هذه املباحث
االنفتاح يف كل من  الفصلهذا إليها يف  سيتم التطرقاليت  األساسية وتتمثل احملددات احلديثة، السابقة التجريبية

 املؤسسات.و  رأس املال البشري،الستثمار األجنيب املباشر، االتجاري، 
 (7002-0990خالغ الفرتة )األااء االصاداا  ل الدوغ امليا  ية  الفدل الثالث:

 )اجلزائةر، تةونس، املغةةرب( يهةدف هةذا الفصةةل إىل حتليةل األداء االقتصةادي يف الةةدول املغاربيةة حمةل الدراسةةة
هةةةذه التطةةةرق إىل تطةةةور أداء النمةةةو االقتصةةةادي يف  يف املبحةةةث األول سةةةيتم(، حيةةةث 7102-0991خةةةالل الفةةةرتة )

وخصائصةها االقتصةادية  حمةل الدراسةة اهليكلة االقتصادية للدول املغاربيةةحتليل يف املبحث الثاين  كما سيتم ،الدول
الرتكيز على ثالثة قطاعات رئيسية ممثلةة يف كةل مةن الصةناعة والزراعةة واخلةدمات ومسةامهتها يف  من خاللاملشرتكة 

الةةيت مت حتليةةل تطةةور املصةةادر احلديثةةة للنمةةو االقتصةةادي  ويف املبحةةث الثالةةث سةةيتم ،تكةةوين النةةاتج احمللةةي اإلمجةةايل
تحليل اجتاهات ب للقيام أما املبحث الرابع واألخري من هذا الفصل، فسوف خنصصه الثاين،التطرق إليها يف الفصل 

حمةةل الدراسةةة، مةةن خةةالل حتليةةل اجتاهةةات كةةل مةةن النمةةو  مؤشةةرات التنميةةة االجتماعيةةة الرئيسةةية يف الةةدول املغاربيةةة
 لدميغرايف، البطالة، مؤشرات الفقر وعدالة توزيع الدخل.ا

 )اجلزائر، سانس وامليرب( ل الدوغ امليا  يةداا  الموا االصاداا  ا اسة صياسية ا :الفدل الرا ع
خالل الفرتة  حمل الدراسةحمددات النمو االقتصادي يف الدول املغاربية  إىل معرفة يهدف هذا الفصل

اإلطار النظري للمنهج القياسي املتبع يف التقدير، من  إىل يف املبحث األولحيث سنتطرق ، (0991-7102)
عرض عام لطريقيت و  (Panel Dynamic) الديناميكيةالسالسل الزمنية املقطعية مفاهيم عامة حول  عرضخالل 

 اختبارات االستقرارية، ابإلضافة إىل جمموعة من (PMG)ووسط اجملموعة املدجمة (MG) التقدير، وسط اجملموعة 
لنمو ل احلديثة دداتاحملدراسة االرتباط بني خمتلف سيتم  من هذا الفصل املبحث الثاينويف  اخلاصة ببياانت البانل،

يف الدول املغاربية ابستخدام طريقة حتليل املركبات االقتصادي ومعدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي 
 لنموذج حمددات النمو االقتصاديالتحليل القياسي  ملناقشة الثالث واألخري خنصصهواملبحث ، (PCA) األساسية

–σ) التقارب، ابإلضافة إىل القيام ابختبار كل من فرضية Panel-ARDLيف املدى الطويل ابستخدام منوذج 
convergence)   املطلق التقاربفرضية و(β–Convergence)  بني دول عينة الدراسة. 
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 : متهيـد
أحد   فهو ميثل حتقيقها،    إل يعد النمو االقتصادي من بني األهداف األساسية اليت تسعى خمتلف الدول  

وأحد أهم العوامل اليت حتدد التطور االقتصادي للدول   ل الوضعية االقتصادية للدولة إ   املؤشرات اهلامة اليت تشي 
حظي   ومن انحية أخرى،   مما جعله والتنمية االقتصادية إحدى أهم مسات التقدم االقتصادي.   ، على املدى الطويل

اختالف  على  االقتصاديني  والباحثني  املفكرين  من  العديد  قبل  من  املتزايد  ابالهتمام  االقتصادي  النمو  موضوع 
اليت ميكن  والسياساتصادر املخمتلف تعرف على  لوهذا ل ، م الفكرية واملدارس االقتصادية اليت ينتمون إليهاتوجهاهت

 . النمو االقتصاديمعدالت مرتفعة ومستمرة من  حتقيق  من خالهلا 

تتبع   اليت  أوميكن  املراحل  االقتصادي  هم  النمو  االقتصادية  عب مر هبا موضوع  ول أ حيث كان    ، املدارس 
رواد النظرية  أشهر  ومن    ، و ما يسمى ابلنظرية الكالسيكية للنمو االقتصاديأظهور على يد املفكرين الكالسيك  

لتأيت بعدها النظرايت النيوكالسيكية   (David Ricardo, 1817) ، (Adam Smith, 1776)أمثال  الكالسيكية
 ,(Harrod, 1939)ومناذج النمو لكل من    زيةأببعاد جديدة للنمو االقتصادي وأمهها النظرية الكين  ت اليت جاء

(Domar, 1946)    ل  سهامات الشهية  اإلابإلضافة إل(Solow, 1956)  ،  وبسبب فشل النظرية النيوكالسيكية
، واعتمادها على العوامل اخلارجية يف تفسي النمو دون غيهايف تفسي أسباب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي  

منتصف  ظهرت   االقتصادييف  النمو  يف  حديثة  مناذج  الداخلي   الثمانينات  النمو  بنماذج  النمو   تسمى  )مناذج 
من  احلديثة( يد كل   (Barro, 1991)   و  (Rebelo, 1991)  ،(Romer, 1990)،  (Lucas, 1988)  على 
 . أتثي العوامل الداخلية على النمو االقتصادي  البحث يفحبيث انصب اهتمامهم على    من االقتصاديني، وغيهم

األساس هذا  األول    ،وعلى  مبحثه  الفصل يف  هذا  من ل  األساسيةفاهيم  املسنستهل يف  االقتصادي  لنمو 
تعريف التطرق إل  النمو  خالل  االقتصادية  االقتصادي  كل من  بينهما، ابإلضافة إل   االختالفوأوجه    والتنمية 
االقتصادي   النمو  الثاين  أنواع  املبحث  أما  ومصادره،  النمو سومقاييسه  يف  الكالسيكية  للنظرية  نخصصه 

النظرايت أهم  ابستعراض  وهذا  االقتصادي، يف حني    النماذج و   االقتصادي  ابلنمو  املبحث ساخلاصة  يف  نناقش 
، أما اليت تناولتها هذه النظريةاستعراض أهم النماذج  من خالل  النظرية النيوكالسيكية يف النمو االقتصادي    الثالث

 . النمو الداخلي  ةاحلديثة للنمو االقتصادي أو ما يسمى بنظري  ظريةنلفخصصناه لواألخي،  املبحث الرابع  
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 ساسية حول النمو االقتصاديأول: مفاهيم املبحث األ
االقتصادي  لقد   النمو  موضوع  العديد    ابهتمام كبي حظي  قبل  املفاهيم   كما   ،الباحثنيمن  من  تباينت 
يف قياس   نظرا لكونه مؤشرا يعتمد عليه  ليها، إاليت ينتمون  به ابختالف وجهات نظر االقتصاديني واملدارس    املتعلقة

االقتصادي تسعى    وابعتباره  النشاط  حموراي  حتقيقه  إ هدفا  الدولل  اب  ، كل  عن وذلك  الوسائل   خمتلف  لبحث 
والبشرية  والعوامل خالهلا    املادية  من  ميكن  معدالت اليت  الوضع  جياابإ نعكس  ت  واليت   ،مرتفعة  منو  حتقيق  على 

 هلذه الدول.   واالجتماعي  االقتصادي والسياسي

 النمو والتنمية االقتصادية -1
تسعى خمتلف الدول إن حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي يعد من بني األهداف األساسية اليت  

النامية اليت تسعى إل الرفع من معدالت النمو وحتقيق التنمية االقتصادية، وهذا من   إل حتقيقها، خاصة الدول 
 جتماعية.امن معضالت اقتصادية و   رتتب عنهروج من دائرة التخلف وحماربة الفقر وما يأجل اخل 

 : النمو االقتصادي  تعريف 1-1
النمو   عرف  أنه لقد  على  الناتج "  االقتصادي  إمجايل  أو  احمللي  الناتج  إمجايل  يف  مستمرة  زايدة  حدوث 

كذلك يعرف النمو االقتصادي   1. "القومي، مبا حيقق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي
 =   ومتوسط الدخل الفردي حدوث زايدة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن،  "  على أنه 

ن أيعين   انه يشي لنصيب الفرد يف املتوسط من الدخل الكلي للمجتمع. وهذ أ  ، أي عدد السكان  ÷الدخل الكلي 
حدوث   ين منا يتعدى ذلك ليعإو الناتج الكلي، و أجمرد حدوث زايدة يف الدخل الكلي    النمو االقتصادي ال يعين 

ال إذا فاق إ ن هذا ال حيدث  إ دة نصيبه من الدخل الكلي. وابلطبع فحتسن يف مستوى معيشة الفرد ممثال يف زاي
   2. "الناتج الكلي( معدل النمو السكاين)معدل منو الدخل الكلي  

يعرف   آخر  سنة  -  (سيمون كازنت)ومن جانب  االقتصاد  نوبل يف  على جائزة  النمو   -1971احلاصل 
القدرة على خلق وتقدمي سلع اقتصادية متنوعة للسكان على املدى الطويل، وهذه القدرة على االقتصادي أبنه: "

  3". اإلنتاج تعتمد يف األساس على التقدم التكنولوجي واملؤسسايت، وكذا التعديالت اإليديولوجية اليت تتطلبها  

 
 .73، ص 2007، مصر، التنمية االقتصادية بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية،  حممد عبد العزيز عجمية وآخرون  1
 . 11 ص ،2003عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية، مصر،  2

3  simon Kuznets, modern economic growth, finding and reflections, the American economic review, vol 63,june 

1973, p 247. 
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نتاج البضائع واخلدمات اليت يرغب إ"توسع قدرة الدولة على    كما يعرف النمو االقتصادي أيضا على أنه 
ساسا على كمية موارد ذلك االقتصاد ونوعها، وعلى مستوى أتتوقف    لالقتصادنتاجية  ن الطاقة اإلأ ، ومبا  "سكاهنا

نتاجية، كما ينطوي ن النمو االقتصادي ينطوي على عملية توسيع هذه العوامل احملددة للطاقة اإلإ تقدمه التقين، ف
تعريف  أومن    على حتسينها. و إقرب  بد  االقتصادي ال  النمو  يرتكز  أ ل جوهر  على  إن  االقتصاد  قدرة  نتاج إل 

ساسية أمهية  أنتاجية ذات  ن الطاقة اإلأن مثل هذا التعريف ليس بكاف. فمن الواضح  أ البضائع واخلدمات، بيد  
طرأ على قدرة االقتصاد على ابلنسبة ملفهوم النمو االقتصادي، ولكن النمو الفعلي ال يتوقف على التغيات اليت ت

تلك الطاقة. وبتعبي آخر، يشتمل النمو االقتصادي على   استعماليضاً على مدى  أنتاج فحسب، بل يتوقف  اإل
نتاج هذه البضائع إقدرة االقتصاد على    ازدايدنتاج الفعلي من البضائع واخلدمات، فضالً عن  مطرد يف اإل  ازدايد

 1. "واخلدمات
أنوجتدر   إل  االقتصادي  اإلشارة  ابملفهوم  منوا  ميثل  ال  العابر  االقتصادي   ،النمو  النمو  فإن  ذلك  وعلى 

 2يعين: 
 دة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل؛ حتقيق زاي .أ
 تكون الزايدة حقيقية وليست نقدية؛ ن  أ .ب
 ن تكون الزايدة على املدى البعيد. أ . ج

 : التنمية االقتصادية  تعريف 1-2
 : منهالتنمية االقتصادية، وفيما أييت بعض  ل  اليت قدمت   التعاريف هناك العديد من    

عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي لالقتصاد خالل فرتة زمنية "تعرف التنمية االقتصادية أبهنا  
و أ  احلقيقي.جراءات واجلهود اليت تبذل يف سبيل رفع معدل منو الدخل القومي والفردي  و هي تلك اإلأطويلة.  

واليت  الزمن  مدار  على  احلقيقي  الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  زايدة يف  تتحقق  من خالهلا  اليت  العملية  هي 
حداث تغيي يف إل  إضافة  إنتاج ونوعية السلع واخلدمات املنتجة  حتدث من خالل تغيات يف كل من هيكل اإل

 3."هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء

 
ترمجة  1 بيرتسون،  بيوت،    :واالس  والنشر،  للطباعة  فرنكلني  مؤسسة  االقتصادي،  والنمو  والعمالة  الدخل  دابغ،  -315  ص  ، ص1968صالح 

316. 
التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، كلية   2 ، ص 2003سكندرية، مصر،  التجارة، جامعة اإلحممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف، 
75. 

 . 58، ص 2011سكندرية، ول، دار الفكر اجلامعي، اإلإبراهيم متول حسن املغريب، دور حوافز االستثمار يف تعجيل النمو االقتصادي، الطبعة األ 3
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دق هي أو مبعىن  أل حالة التقدم  إ هي عملية نقل االقتصاد القومي من حالة التخلف    يةالتنمية االقتصاد
يقتضي تغيا جذراي   االنتقالاملتقدم، هذا    االجتماعي ل الوضع  إمن الوضع االجتماعي املتخلف    االنتقال عملية  

نتاج( مع مرحلة تطور قوى اإل  تتالءمنتاج اليت  نتاج وعالقات اإلنتاج املستخدمة )قوى اإلساليب اإلأوجوهراي يف  
 1نتاجية. ساليب اإلويف البنيان الثقايف املالئم مع هذه األ

وتعرف التنمية االقتصادية أيضا على أهنا "تتمثل يف عملية متعددة األبعاد تنطوي على تغيات رئيسية يف 
عن   فضال  الوطنية،  واملؤسسات  واالجتماعية  االقتصادية  عداهلياكل  من  واحلد  االقتصادي  النمو  وتية   م تسريع 

   2املساواة والقضاء على الفقر". 
نتاجية جديدة أفضل إساليب  أ  استنباطتقدم اجملتمع عن طريق  "  على أهنا االقتصادية    كما تعرف التنمية

عن زايدة   هذه فضالمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل،  إنتاج من خالل  ورفع مستوايت اإل
 3. "رأس املال املرتاكم يف اجملتمع على مر الزمن

أبهنا العملية اليت حيدث من خالهلا تغيي شامل ومتواصل مصحوب بزايدة يف متوسط الدخل   وتعرف أيضا 
 4نتاج. وحتسن يف نوعية احلياة وتغي هيكلي يف اإل  احلقيقي وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقية 

وابلرغم من االختالف الظاهري يف هذه التعاريف وقصور بعضها عن إعطاء صورة صحيحة لعملية التنمية، 
إال أهنا مجيعا ال خترج عن فكرة حتقيق زايدة يف حجم السلع واخلدمات املتاحة جملتمع من اجملتمعات لكي تشبع 

من حاجات هذا اجملتمع. فاملشكلة االقتصادية اليت يعاين منها أي جمتمع بصفة عامة تنحصر يف التوفيق   رأكب قد 
بني احلاجات واملوارد املتاحة هلذا اجملتمع، ويسعى الفكر االقتصادي إل زايدة موارد الدولة أي زايدة إنتاج السلع 

 5عن طريق التنمية االقتصادية.  واخلدمات، لكي يشبع هذه احلاجات. ويتم ذلك بطريقة أفضل
 : الفرق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 1-3

االقتصادية التنمية  بني  التفرقة  قضية  تثار  االقتصادية  التنمية  عن  احلديث   Economic)عند 

development)   والنمو االقتصادي  (Economic Growth)،    لالقتصاد،   اإلنتاجيةفكالمها يعين زايدة الطاقة
تنمية اإلأ املنتج يف  املادية والبشرية  ي زايدة االستثمار  القومي احلقيقي يف اجملتمع.   إلنتاجمكاانت  ومييل   الدخل 

 
 . 208)بدون سنة نشر(، ص  لبنان،-عمرو حمي الدين، التنمية والتخطيط االقتصادي، دار النهضة العربية، بيوت  1

2 Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Eleventh Edition, Boston: Addison Wesley, 

2012, p 16. 
 . 15، ص 1977حممد علي الليثي، التنمية االقتصادية، الطبعة الثانية، دار اجلامعات املصرية، مصر،   3
 .17حممد عبد القادر عطية، نفس املرجع السابق، ص عبد القادر   4
 . 32، ص 1990حممد خليل برعي، علي حافظ منصور، التخلف والتنمية، دار الثقافة العربية، القاهرة،   5
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االقتصادي،  إالبعض   والنمو  االقتصادية  التنمية  بني  املساواة  يرجع ذلك    استخدامهاي  أل  ل إكمرتادفني، ورمبا 
طريق التنمية حبيث تعين   عنول يف التنمية االقتصادية يف الدول الغربية اليت قطعت شوطا كبياً  ظهور الكتاابت األ

 1ل صعوبة وضع تعريف للتنمية يكون حمل اتفاق من اجلميع. إلديها التنمية والنمو نفس الشيء، كما يرجع ذلك 
النمو  إ تعبيي  ألن  االقتصادي  النمو  فتعبي  مرتادفني،  تعبيين  ليسا  االقتصادية  والتنمية  حد االقتصادي 
نتاج يف  قطار يعين الزايدة املتواصلة يف دخله احلقيقي للفرد الواحد، عن طريق التحسني املتواصل يف وسائل اإلاأل

القطر،  أ كافة   الأ حناء  االقتصادية  التغيات  فتشمل  االقتصادية  التنمية  األ ما  النمو عديدة  ترافق  اليت  خرى 
كما أن حتقيق النمو االقتصادي ال يعين ابلضرورة أن هذا البلد قد حقق تنمية اقتصادية، إذ ميكن  2االقتصادي.

أن حيدث هذا النمو دون أن ترافقه تغيات هيكلية يف االقتصاد، كما هو احلال يف الدول األقل تقدما اليت كانت 
وحصل  لالستعمار  على خاضعة  ينسحب  أن  دون  الصادرات  توسع  بسبب  جدا  مرتفعة  منو  معدالت  فيها  ت 

الدول، ومثال على  الفوائض احملققة ال تسبب تغيات يف هياكل اإلنتاج يف تلك  القطاعات األخرى، مما جعل 
تنمية" واليت أشارت بعنوان "النمو بدون    (Robert Clawer, 1966)هذه احلالة الدراسة اليت قام هبا االقتصادي  

النمو حمدودا وقد ال يستمر طويال. ترافقه دائما تغيات هيكلية مما جيعل  النمو ال  النمو   3إل أن  وابلتايل، فإن 
بنيان  أو  هيكل  يف  تغيي  حدوث  مبعىن  حقيقية  اقتصادية  تنمية  عن  ابلضرورة  يسفر  ال  األجل  والقصي  السريع 

 4تمع. االقتصاد يؤدي إل حتسني حياة اجمل

ن التفرقننة الرئيسننية بننني النمننو والتنميننة تننرتبط ابلتلقائيننة والتنندخل يف حتقيقهمننا. فننالنمو تلقننائي  وميكننن القننول أ
معينننة، وسننعيها النندائم للعننيش، فالسننكان ينمننون، وتنمننو    اجتماعيننةحيصننل مننع مننرور الننزمن ابسننتمرار وجننود تشننكيلة  

النمننننو    ارتننننبطنتنننناجهم منهننننا. وبننننذلك  إفننننإهنم حينننناولون زايدة  احتياجنننناهتم مننننن السننننلع واخلنننندمات املختلفننننة، وابلتننننايل  
فنراد هننذه التشنكيلة الننيت تسننمى  أمجننايل، ومعنندل مننو متوسننطه لكنل فننرد مننن  االقتصنادي مبعنندل مننو الننناتج القنومي اإل

ن تنمنني اجملتمننع  أمننا التنميننة فهنني فعننل يسننتوجب التنندخل والتوجيننه مننن قبننل الدولننة الننيت  تلننك القنندرة علننى  أجمتمعننا.  
مكاانهتنا املادينة واملالينة  إو فشنله ابسنتعماهلا  أعنن مندى حناح تندخلها هنذا    مسنؤولةاقتصاداي بشنكل خناص، وتكنون  

 
 . 59-58إبراهيم متول حسن املغريب، نفس املرجع السابق ، ص ص  1
 . 24، ص 1988التنمية، مركز الكتب األردين، األردن، إفييت هاجن، ترمجة: جورج خوري، اقتصادايت  2
 .13، ص 2014عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرمحن سانية، دراسات يف التنمية االقتصادية، الطبعة األول، مكتبة حسن العصرية، لبنان،  3
 .46، ص  2016األردن، التوزيع، حممد علي الشرقاوي، النمو االقتصادي وحتدايت الواقع، الطبعة األول، دار غيداء للنشر و  4
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حنداث  إبنل توجهنه حننو اجملناالت املالئمنة، وتعمنل علنى    والتشريعية كافة، وابلتايل فإهنا ال ترتك اجملتمنع ينمنو تلقائينا،
 1زمة لذلك.الالتغيات املؤسسية والتنظيمية والتقنية ال

 النمو االقتصادي ومقاييسه نواعأ -2
يعتب النمو االقتصادي العامل األساسي املعتمد عليه يف قياس تقدم اقتصادايت الدول، حبيث كلما توفرت 

اقتصادية متطورة وحمفزة، كلما زادت لديها نسبة ارتفاع معدالت النمو وبذلك حتتل مراتب لديها عوامل وظرف  
 متقدمة يف سلم الرتتيب العاملي.

 : نواع النمو االقتصاديأ 2-1
ثة أنواع أساسية للنمو االقتصادي، النمو التلقائي، النمو العابر والنمو املخطط، وفيما ميكن التمييز بني ثال
 2:ن هذه األنواعيلي شرح لكل نوع م

ها االقتصاد الوطين كهو ذلك النمو الذي ينبع بشكل عفوي من القوى الذاتية اليت ميل  النمو التلقائي: . أ
و القومي، ويكون هذا النمو عادة من النوع أسلوب التخطيط العلمي على املستوى الوطين  أتباع  إدون  

بات عنيفة قصية املدى. وهذا هو لحيان بتقاأل البطيء والتدرجيي واملتالحق، وابلرغم من مروره يف بعض  
نوع النمط الذي سارت عليه الدول الرأمسالية املتقدمة منذ الثورة الصناعية. ويتطلب هذا النمط من النمو 

طار االجتماعي والثقايف الذي يقوم فيه، حبيث تنقل شرارة النمو بسرعة كبية من قطاع مرونة كبية يف اإل
 ل آخر؛ إ

ال . ب الذي ال ميلك صفة    عابر:النمو  النمو  وإمنا أييت    االستمراريةهو ذلك  عوامل   استجابةوالثبات،  لبوز 
تلبث   إال  أ طارئة، تكون عادة خارجية ال  الذي أحدثته.  النمو  ويزول معها  تزول  النمط ميثل أن  ن هذا 

احلالة العامة للنمو الذي تعرفه أكثر الدول النامية، حيث أييت يف الغالب استجابة لتطورات مفاجئة ومواتية  
 بنفس السرعة اليت برزت هبا؛ ن تتالشى  أ يف جتارهتا اخلارجية ال تلبث 

ارد ومتطلبات اجملتمع، هو ذلك النوع من النمو الذي ينشأ نتيجة عملية ختطيط شاملة ملو   النمو املخطط:  . ج
وثيقا بقدرة املخططني وواقعية اخلطط املرسومة وبفعالية   ارتباطا لكن قوة وفعالية هذا النمط من النمو يرتبط  

 التنفيذ واملتابعة ومبشاركة اجلماهي الشعبية يف عملية التخطيط على مجيع مستوايته. 
 

 .28، ص 2009حممد حسن دخيل، إشكاليات التنمية االقتصادية املتوازنة دراسة مقارنة، الطبعة األول، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،   1
ال 2 يف  دكتوراه  أطروحة  العربية،  البلدان  يف  االقتصادي  النمو  على  البشري  املال  رأس  خمزون  أثر  لزهر،  اجلزائر  شني  جامعة  االقتصادية،  ، 3علوم 

 . 15-14، ص ص 2014/2015
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ن النمو العابر أملخطط هو منو ذايت احلركة، يف حني  ومن اجلدير ابلذكر أبن كال من النمو التلقائي والنمو ا
وميكن القول أبن النمو الذايت إذ استمر خالل فرتة تزيد   ،يف معظم الدول النامية هو منو اتبع ال ميلك احلركة الذاتية

 ل منو مطرد. إ عن بضعة عقود، يتحول عندها  
 : مقاييس النمو االقتصادي 2-2

هنننذه املعنننايي    أهنننم  ومنننن  ،ملهنننا علنننى الننندخلاالقتصنننادي عننندة معنننايي تعتمننند يف جميسنننتخدم يف قيننناس النمنننو  
 1نذكر:
ابلتعننرف علننى النندخل    قينناس النمننو االقتصننادي  (Meade)سننتاذ مينند  يقننرتح األ  الــد ل القـــومي ال لـــي: . أ

وسننننناط  إال أن هنننننذا املقيننننناس ا يقابنننننل يف األ  ،القنننننومي الكلننننني ولنننننيس متوسنننننط نصنننننيب الفنننننرد منننننن الننننندخل
ل بلننوغ نتننائج إجيابيننة  إو نقصننه( قنند ال تننؤدي  أن زايدة النندخل )وذلننك أل  ،االقتصننادية ابلقبننول والرتحنناب

دة السنننكان مبعنندل أكننب ونقنن  الننندخل  و سننلبية( فننزايدة النندخل القننومي ال تعنننين منننوا اقتصنناداي عننند زايأ)
كنذلك يتعنذر اإلفنادة منن هنذا املقيناس حينمنا    ،عندد السنكان   اخنفناضالقومي ال تعين ختلفناً اقتصناداي عنند  

 ل الدولة؛إتنتشر اهلجرة من و 
يقنرتح النبعض قينناس النمنو االقتصنادي علنى أسناس الندخل املتوقنع ولننيس    الــد ل القــومي ال لــي املتوقــ : . ب

مكنناانت املختلفننة لةفننادة مننن  فقنند يكننون لنندى الدولننة مننوارد كامنننة غنيننة كمننا يتننوافر هلننا اإل  ،الندخل الفعلنني
ن يؤخننذ يف  أيف هننذه احلالننة يوصنني بعننض االقتصنناديني    ،ل مننا بلغتننه مننن تقنندم تقننينإثرواهتننا الكامنننة إضننافة  

 الدخل؛  احتسابعتبار تلك املقومات عند اال
يعتب متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر املعايي اسنتخداما وأكثرهنا صندقا عنند   معيار متوسط الد ل: . ج

ن هننناك العدينند مننن املشنناكل والصننعاب الننيت  أإال    ،قينناس مسننتوى التقنندم االقتصننادي يف معظننم دول العنناا
ن  أمنن بنني هنذه الصنعاب    ،رقنام صنحيحة  ثنل الندخل احلقيقني للفنردأتواجه الدول النامية للحصنول علنى 

فنإن عقند املقنارانت بنني الندول املتخلفنة أمنر    كنذلك  ،حصاءات السنكان والندخول غني كاملنة وغني دقيقنةإ
 س والطرق.ساأل  الختالفمشكوك يف صحته ودقته نظرا  

ــة ســن ر   . د سننتاذ سنننجر معادلننة للنمننو االقتصننادي يف عننام  وضننع األ  :للنمــو االقتصــادي  (Singer)معادل
عمنال النيت قنام هبنا يف هنذا الصندد غنيه منن االقتصناديني  ل تلك املعادلة مبسناعدة األإ، ولقد وصل 1952
 لثالثة عوامل هي:. وعب سنجر عن معادلة النمو أبهنا دالة (دومار-هارود)  و (هكس)مثل 

 
 .89-88 ص ، صنفس املرجع السابقميان عطية انصف، إحممد عبد العزيز عجمية،  1
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 Net Saving                                 الصايف  دخاراال ✓
 Productivity of Capital           إنتاجية رأس املال   ✓

              Population Growth            معدل منو السكان  ✓
 يت:وتتخذ هذه الدالة الشكل اآل

  D = SP – R 

  Rنتاجيننة رأس املننال،  إهنني    Pهنني معنندل االدخننار الصننايف،    Sهنني معنندل النمننو السنننوي لنندخل الفننرد،    Dحيننث:  
 هي معدل منو السكان السنوي.

معننندل مننننو    -االسنننتثمارات اجلديننندة(    إنتاجينننة  ×معننندل النمنننو السننننوي لننندخل الفنننرد = )معننندل االدخنننار الصنننايف  
 السكان.
منن الندخل    %6=  )(أن معندل االدخنار الصنايف    ذ افنرتض:إ  ،املتغنياتورد سنجر قيمنا عددينة هلنذه  أوقد 
 1.%1.25= ( )ن معندل النمنو السننوي للسنكان  أو  ،%0.2=  )(نتاجية االستثمارات اجلديندة  إالقومي، وأن  

وجتنندر اإلشننارة إل أنننه ميكننن حسنناب نننوعني مننن معنندالت النمننو االقتصننادي، وهننو معنندل النمننو البسننيط ومعنندل  
 2النمو املركب:

 معدل النمو االقتصادي البسيط والذي حيسب وفق العالقة التالية: ✓

TC =
Yn − Yn−1

 Yn−1

 × 100 

 حيث: 
  Yn−1 :متوسط الدخل احلقيقي يف السنة  n − 1 . 

Yn :متوسط الدخل احلقيقي يف السنة  . 

TC : .معدل النمو البسيط 

 معدل النمو املركب فيحسب وفقا للعالقة التالية:  ✓
𝑌𝑛 = (1 + 𝑇𝐶𝐶)𝑁 

TCc = √
Yn

Y0

− 1
n

 

 
 .101-100حممد عبد العزيز عجمية وآخرون، نفس املرجع السابق، ص ص  1
بلقا  2 بكر  أيب  االقتصادية، جامعة  العلوم  يف  أطروحة دكتوراه  اجلزائر،  االقتصادي يف  النمو  املايل على  التطور  أثر  الدين،  زين  قبلية  تلمسان،  -يدبن 

 .72، ص 2015/2016



 النمو االقتصادي بني املفهوم والتأصيل النظري                                                                       الفصل األول
 

 
10 

 حيث: 
cTC : .معدل النمو املركب 

N : .فرق عدد السنوات بني أول وآخر سنة يف الفرتة 

0Y  :.الدخل احلقيقي لسنة األساس 

nY  :.الدخل احلقيقي آلخر فرتة 
 1:االستدالل عن النمو االقتصادي بطريقتني مها  وعموما يتم

 و الناتج القومي الصايف(؛أمجايل احلقيقي القومي اإلحتديد معدالت النمو )منو الناتج  ✓
 و حتديد معدالت منو متوسط الدخل الفردي احلقيقي.أ ✓

منننا الطريقنننة الثانينننة فتسنننتخدم للتعبننني عنننن تطنننور  أنتننناج،  ول لقيننناس التوسنننع يف اإلهنننذا وتسنننتخدم الطريقنننة األ
 خرى.قطار األمبستوايت املعيشة يف األمستوى املعيشة املادي لألفراد يف قطر معني ومقارنته  

 النمو االقتصادي مصادر -3
ن  أنتاجيننة، وميكننننا  تتعلننق عمليننة النمننو االقتصننادي ابلسننبل والوسننائل الننيت تسننلكها الدولننة لتوسننيع طاقتهننا اإل

   2ساسية يف عملية النمو االقتصادي وهي:أربعة عوامل أحندد  
 ؛كمية القوة العاملة ونوعيتها .أ
 املوارد الطبيعية ونوعيتها؛كمية  .ب
 كمية رأس املال احلقيقي ونوعيته؛ . ج
 ليها اجملتمع.إمستوى التقنية اليت توصل   .د

ساسننية النيت حتنندد النمننو االقتصننادي، وهني حتنندد مننن انحيننة  ن نعننرف هننذه املتغنيات أبهنننا العوامننل األأوميكنن  
 نتاجية الكامنة ألي اقتصاد.   ساسية الطاقة اإلأ

و مصننادره ترتكننز يف عوامننل  أن أسننباب النمننو االقتصننادي  أو النمننو  أيالحننظ علننى العمننوم يف حتليننل التنميننة  و 
 3مثل:

 
 .68، ص 9971، األردن حريب حممد موسى عريقات، مقدمة يف التنمية والتخطيط االقتصادي، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، 1
 .327، ص نفس املرجع السابقواالس بيرتسون،  2
 . 3 ، ص2007 ،68، العدد الكويت ، عدانن وديع، اقتصادايت التعليم، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط 3
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ت املسنننننامهة يف النشننننناط  تننننننجم عنننننن زايدة عننننندد السنننننكان وتزايننننند معننننندال  تزايــــــد ت مــــــد    العمــــــل: .أ
 االقتصادي؛

فالناس أصبحوا أكثر تعليما مما كانوا عليه يف املاضي. ونتيجنة لنذلك فنان    حتسني ت نوعية مد ل العمل: .ب
 قد ارتفع مسهما يف إنتاجية أكب؛ ما ميتلكه اجملتمع من خمزون رأس املال البشري

منننن أجنننل زايدة خمنننزون األمنننة منننن رأس املنننال الطبيعننني أن تننندخر، أي أن    الـــز د  ت رأمل املـــال الطبيعـــي: . ج
الكها احلنايل مننن أجنل إنتنناج السنلع الرأمساليننة النيت تسننمح ابسنتهالك مسننتقبلي  تتخلنى عنن بعننض منن اسننته

و بعبننارة  األفننراد مننن إنتنناج أكننب يف سنناعة العمننل، أ  الفيزايئننيأكننب. و كننن اإلضننافات إل خمننزون رأس املننال  
 أخرى تزيد يف اإلنتاجية؛

 نمو االقتصاد؛كلما زاد حجم املؤسسة والسوق ي  اقتصاد احل م: .د
)املعنارف( اجلديندة علنى عملينات اإلنتناج، فإهننا قنادرة علنى تقلني     عند تطبينق املعلومنات حتسني التقنية: .ه

هنا تقدم منتجات جديدة وتستعمل منوادا ا تكنن ذات قيمنة  أكمية املوارد الضرورية إلنتاج املنتجات. كما  
 االقتصادي. االستعمالتستعمل ا تكن   وأاقتصادية،  

 وت اليف النمو االقتصادي أمهية -4
دول    خمتلننفليهننا  إالننيت تسننعى    األساسننية  هنندافيعتننب حتقيننق معنندالت مرتفعننة للنمننو االقتصننادي مننن بننني األ

ن هنناك تكناليف اقتصنادية  أو للدولنة ككنل، غني  أسنواء ابلنسنبة لألفنراد    تننجم عننهعاا، نظنرا لألمهينة والفوائند النيت  ال
 اء سعيها لتحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي.وغي اقتصادية تتحملها الدولة جر 

 :االقتصادي النمو  حتليل أمهية 4-1
 1:وحماسن مزااي من  واجملتمع   للفرد  النمو  ما حيققه االقتصادي  النمو أبمهية نعين

  املوجننه  املننادي  اإلنتنناج  زايدة  وكننذا  احلقيقنني  الفننرد  دخننل  بننزايدة  يسننمح  االقتصننادي  النمننو  إن   :لألفــراد  ابلنســبة . أ
  ويسنناعد   لألفننراد  الشننرائية  القنندرة  مننن  يرفننع   االقتصننادي  النمننو  فننإن   وابلتننايل  ،املختلفننة  اإلنسننانية  احلاجننات  لتلبيننة
  ختفننيض  علننى  النمننو  يسنناعد   كمننا.  العامننة  الصننحة  وحتسننني  األفننراد  بننني  البننؤس  ومظنناهر  الفقننر  علننى  القضنناء  يف
 ؛والرفاهية التحضر آفاق  هلم ويفتح  لألفراد العمل  ساعات عدد

 
، ص 2014الدراسات الفقهية واالقتصادية، القاهرة،  محد جابر بدران، التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة، سلسلة كتب اقتصادية جامعية، مركز  أ 1
39. 
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  خمتلننف  خننالل  مننن  وذلننك  منننهم  أي  علننى  السنناهرة  و  لألفننراد  العامننة  احلاميننة  هنني  الدولننة  إن   :للدولـــة  ابلنســبة . ب
  اهتنناممه  هلننا  يسننهل  فإنننه  وابلتننايل  الدولننة  عائنندات  زايدة  إل  يننؤدي  االقتصننادي  النمننو  أن ا  ومبنن  وهياكلهننا،  هيئاهتنا
  إل  ابلدولنننة  ينننؤدي  النمنننو  أن   كمنننا.  والننندفاع  اإلنتننناج  جمنننال  يف  جديننندة  تقنينننات  عنننن  للبحنننث  هاعويننندف  املختلفنننة
  أن   إل  ابإلضنننافة  والتعلنننيم،  كالصنننحة  االجتماعينننة  اخلننندمات  بعنننض  وضنننمان   األفنننراد  علنننى  الننندخل  توزينننع   إعنننادة
  بنناءاً   وذلك  النمو  هذا  ملواصلة  مستقبلية  إسرتاتيجية  بناء  تستطيع   جيعلها النمو مصادر يف وحبثها الدولة تدقيق
 .ميدانية  ومعطيات  إحصائيات على

 :ت اليف النمو االقتصادي 4-2
اجملتمنع    ألفنرادعلى الرغم من أمهينة النمنو االقتصنادي والسنيما فيمنا يتعلنق بتنوفي املزيند منن السنلع واخلندمات  

ن هننناك تكنناليف اقتصننادية وغنني اقتصننادية للنمننو  أال  إ  ،(Living Standard)  وأمهيتننه يف حتسننني شننروط املعيشننة
 1هذه التكاليف:ومن 
ــة:اإلضــرار ابطــيط   . أ   يتمظهننرل إثبننات. فهننو  إفسنناد احملننيط لننيس حباجننة  إو  أضننرار  إن اإل  وابملــوارد الطبيعي

 يه املناظر واختالف توازن البيئة؛، الضجة، تشو االزدحاممهها: التلوث، أبعدد من املظاهر و 
ا خيفننف النمننو االقتصننادي بشننكل ملمننوس الفننوارق االجتماعيننة يف أكثننر البلنندان    الت ــاليف االمتماعيــة: . ب

وفوق ذلك كان مصدراً حلاالت فقر خاصة )مزارعون، صغار التجنار، حرفينون(. ممنا ال رينب فينه أن النمنو  
وجب على بعض الفئات االجتماعية حتمل تكاليف ال تطاق، وكنذلك ابلنسنبة لنبعض الندول  أاالقتصادي 
املننوارد الطبيعيننة للبلنندان الننيت هنني يف طريننق    اسننتغاللالعمننل للعمالننة املتخصصننة والعمالننة املهنناجرة،  )شننروط  

. تلنك هني بصنورة  االعتبنارالنمو...(. يف التحليل االقتصادي الكالسيكي، ال تؤخذ هذه التكناليف بعنني  
هنننا  أمجننايل املفننرتض  الننناتج القننومي اإلو  أمجننايل  خاصننة حالننة الكميننات االقتصننادية اجملمعننة: الننناتج احمللنني اإل

 تصور النمو االقتصادي.
 
 
 
 

 
الدين   1 االقتصادي يف سورية،  أعماد  النمو  املصبح، حمددات  االقتصادية، جامعة دمشق،  أمحد  العلوم  فلسفة   ص   ، ص2008طروحة دكتوراه يف 
28-29. 
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 النمو ال  سي ية ةنظرياملبحث الثاين: 
منن    يون ويعتنب الكالسنيك  ،العديند منن البناحثني االقتصناديني  هتماماموضوع النمو االقتصادي على   ستحوذا
  اجتاهننناهتمتفسننني للنمنننو االقتصنننادي حسنننب    جينننادإ  هتم يفخنننالل حمننناوالمنننن    ل هنننذا املوضنننوعإوائنننل النننذين تطرقنننوا  األ

آدم مسينث،    فكنار وكتناابت كنل مننأوسننتطرق يف هنذا اجلنزء إل أهنم  ، والظروف االقتصادية السائدة آنذاك الفكرية
 ماركس.  ركاردو، مالتس و

   (Adam Smith)  آدم مسيث -1
يف    "مسيننث"  مسننامهة، وتعتننب  1776مننم  علننم االقتصنناد احلننديث مبؤلفننه ثننروة األلاب  أ  (Adam Smith)يعتننب  

نتاجية منن خنالل  العوائد املتزايدة من خالل تقسيم العمل إضافة هامة لعلم االقتصاد، فقد ركز مسيث على زايدة اإل
رابح احملققنة يف الزراعنة والصنناعة تسنهم يف زايدة االدخنار  ن األأالتخص  يف العمنل وابلتنايل زايدة الكفناءة، واعتنب  

ابإلضنننافة إل ذلننك، يركننز حتليلنننه علننى وفنننورات   1.وابلتننايل زايدة النمننو بشنننكل مباشننرل زايدة االسنننتثمار  إممننا يقننود  
 2احلجم، والتخص ، والتجارة الدولية. ومع ذلك، فإنه يهمل التقدم التقين يف عملية النمو.

النمنو االقتصنادي. وعلنى النرغم منن ذلنك فإننه    (stimulates)ويؤكد مسيث علنى أن التجنارة اخلارجينة حتفنز 
ن تكنون التجنارة منع العناا اخلنارجي،  أيؤكد على حجم السوق الداخلية ابعتباره مصدرا للنمو، وليس منن الضنروري  

 سواق اخلارجية.ألن تلعب الدور نفسه الذي تلعبه اأن السوق احمللية الكبية ميكن  أل
ساسننية لنظرينة مسيننث يف النمنو ترتكننز حننول املننافع مننن تقسنيم العمننل، حينث الحننظ أبن تقسننيم  ن النقطنة األإ

ن يتطلننب ذلننك مزينندا مننن اجلهنند املبننذول مننن قبننل العمننال، ويعننود السننبب يف  أنتاجيننة العمننل دون  إالعمننل يزينند يف  
 عددها مسيث مبا يلي: ل املزااي اليت يتمتع هبا تقسيم العمل واليتإذلك 
 نتيجة ختصصه وممارسته لعمل معني؛  زايدة مهارة العامل . أ
 عمال املختلفة؛االقتصاد يف الوقت وتقليل اجلهد واحلركة بني األ . ب
  ظروف العمل الذي يقوم به الفرد؛وحتسني  االبتكاراتل  إالوصول  احتمال . ج
 استخدام اآلالت. يةإمكان . د

وأشننار مسيننث إل أن تقسننيم العمننل يننؤدي إل ارتفنناع عوائنند عنصننر العمننل، ذلننك ملننا ينننتج عنننه مننن حتسننن يف  
مهارة عنصر العمل، ادخار الوقت وجتنب تضييعه يف االنتقال من عمل إل آخر واخرتاع آلينات جديندة، كمنا أكند  

 
 .5ص ، 2005 االقتصادية السورية،ربيع نصر، رؤية للنمو االقتصادي املستدام يف سوراي، مجعية العلوم  1

2 Robert Ndokoula, les  déterminants de la croissance économique en république centrafricaine, institut africain 

de developpement economic et de la planification en(IDEP), 2004, p 34.  
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  إمكانينةحجنم السنوق كلمنا زادت  على أن تقسيم العمل مرهون مبدى اتسناع حجنم السنوق، حينث أننه كلمنا اتسنع  
نتاجيننة عنصننر العمننل علننى مسننتوى كامننل  إتقسننيم العمننل مننا بننني األفننراد واملؤسسننات، وهننو مننا يننؤدي إل ارتفنناع يف  

 1املؤسسات الناشطة.
مهيننة  أوحننول أتثنني التعلننيم، فننإن مسيننث ينطلننق مننن التفريننق بننني كميننة العمننل ونوعيتننه مننن أجننل التأكينند علننى  

وبشنننكل عنننام، فنننإن آدم مسينننث يعنننزو النمنننو   سننناس الكفننناءة والنمنننو، عنننب زايدة إنتاجينننة العمنننال.أالتعلنننيم ويعتنننبه  
ل يومننا احلاضنر  إو   .رضساسنية: العمنل ورأس املنال واألنتناج األعوامنل اإل  يفل الزايدة الكمية والنوعية  إاالقتصادي 
 2ادي أتخذ هذه العوامل بعني االعتبار.حباث التطبيقية حول حمددات النمو االقتصفإن األ
 (David Ricardo)   ديفيد ري اردو -2

ل ثنننننالث فئنننننات: فئنننننة  إمبنننننادز لتوزينننننع خمتلنننننف الطبقنننننات االقتصنننننادية مقسنننننما اجملتمنننننع   (Ricardo)وضنننننع  
، والنننننيت  (Landlords)راضننننني الزراعينننننة  وفئنننننة منننننالك األ  ،(Workers)، فئنننننة العمنننننال  Capitalists))الرأمسننننناليني  

هننم القطاعننات  أالزراعننة    )Ricardo(  عتننباكمننا    3ساسننية يف منننوذج النمننو االقتصننادي.أصننبحت فيمننا بعنند لبنننات  أ
يعتنب سنببا    النذياالقتصادية ملسامهتها يف توفي الغذاء للسكان، وهني تتمينز بتنناق  الغلنة، منا يعنين تنناق  العوائند  

حلالنة الركنود والثبنات، كمننا يعتنب توزينع الندخل بننني الطبقنات النثالث للمجتمنع العامننل احلاسنم واحملندد لطبيعنة النمننو  
مركننزي يف عمليننة النمننو بتننوفيهم لننرأس املننال ومسننتلزمات العمننل ودفعهننم ألجننور  االقتصننادي، حيننث للرأمسنناليني دور  

يعملون علنى تكنوين لنرأس املنال والتوسنع فينه، وهنو منا يضنمن   فإهنمرابح قصى األأابندفاعهم لتحقيق  وهمالعمال، 
جنور، فينؤدي  جنور، حينث يزيند عندد السنكان ابرتفناع األحتقيق النمنو، أمنا العمنال فيعتمند عنددهم علنى مسنتوى األ

راضننني فتنمنننو منننداخيلهم كلمنننا  منننا منننالك األأل حننند الكفننناف، و إجنننور  ل زايدة عنننرض العمنننل ممنننا خيفنننض األإذلنننك  
 حدثت ندرة لألراضي اخلصبة اليت يطلب مقابلها مثنا أكب مما لو كانت متوفرة بكثرة.

كلمننننا    ابألرابحارنننننة  مقترتفعننننان  جننننور والريننننع  ن حصننننيت األأتوضننننح   (Ricardo)ن نظريننننة التوزيننننع الننننوظيفي  إ
رابح، فيننخفض  السابقة جراء التقندم االقتصنادي، وهنو منا يعينق ارتفناع حصنة األ  لألسبابنتاج  حدث توسع يف اإل

ساسننننني للنمنننننو  احملننننرك األ  العتبنننننارهمعنننندل منوهنننننا الننننيت منننننن املفننننروض يعننننناد اسنننننتثمارها، فينننننخفض النننننرتاكم الرأمسننننايل  
 االقتصادي للمشروع ولالقتصاد الوطين ككل.

 
1 Neri Salvadori, The Theory of Economic Growth : a “Classical” Perspective, Edward Elgal Publishing, UK, 

2003, pp 3-4. 
 .31، ص نفس املرجع السابقعماد الدين أمحد املصبح،  2
 .67، ص 2017دارة، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، عبلة عبد احلميد خباري، التنمية والتخطيط االقتصادي، قسم االقتصاد واإل 3
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  اجتمناعي-يتولد عرض العمنل داخنل نظنام اقتصنادي (David Ricardo) و (Adam Smith)  ابلنسبة ل
و  أجننور احلقيقيننة عاليننة،  والننذي حيكمننه هننو معنندل تننراكم رأس املننال، الننذي يتسننارع كلمننا كانننت األ)ينمننو داخليننا(،  

 1دق قوة العمل سلعة تنمو بنمو تراكمات رأس املال.أمبعىن 
 (Thomas Malthus)   تومامل مالتومل -3

أن مشكلة النمنو االقتصنادي تتمثنل يف اهلنوة املوجنودة بنني احلاجنات اإلنسنانية وبنني قندرة  Malthus) )يرى  
االقتصنناد القننومي علننى تلبيننة هننذه احلاجننات، والنمننو االقتصننادي هننو الننذي يقلننل مننن هننذه اهلننوة ابسننتغالل أحسننن  

  (Malthus)االقتصاد إل قطاعني، زراعي وصناعي، هنذا األخني النذي ينرى    (Malthus)ملوارد الثروة، ولقد قسم 
أن النمو االقتصادي ينتج عنه )أي القطاع الصناعي(، حيث أنه يتمتع بتزايند يف الغلنة، نتيجنة وجنود الفنرص املرحبنة  

غلننة نتيجننة حمدوديننة  لننرؤوس األمننوال وسننهولة اسننتخدام التقنندم التقننين فيننه، يف حننني يتميننز القطنناع الزراعنني بتننناق  ال
 2وتفاوت خصوبتها ونق  إمكانية إدخال التقدم التقين. األراضي
، النذي وضنع نظريتنه السنكانية  التشناؤميةكان ملالتس آرائه املشهورة يف النمو السكاين ابعتباره زعيم املدرسنة  و 

  An Essay on the Principale of)يف مقالتنه يف مبنادز السنكان    (نظرينة منالتس للسنكان )املعروفنة ابمسنه  

Population)  25فإنننه سننيتزايد مبتواليننة هندسننية كننل ربننع قننرن )  طا يضننب  إذا  ن عنندد السننكان أ، والننيت تننن  علننى  
 سنة( يف حني ال يتزايد إنتاج الطعام وفق أحسن الظروف إال مبتوالية حسابية خالل نفس الفرتة.

ر واالسننتثمار، فنجننده ينتقنند قننانون  املننالتس آرائننه للنمننو مننن خننالل االدخنن  وخبننالف النظريننة السننكانية، كننان 
ل إمكانيننة  إن "كننل عننرض خيلننق الطلننب اخلنناص بننه"، مشننيا  أوالننذي يننن  علننى   )Low s,Say)سننواق  سنناي لأل
مننا عننن النظننرة املالتسننية يف  أبننني مسننتوايت االدخننار ابلقنندر الننالزم لالسننتثمارات املرحبننة املتاحننة.    اختالفنناتحنندوث  

ليب  تبنناع أسنناإالتنميننة والنمننو فتتمثننل يف ضننرورة زايدة رأس املننال املسننتثمر يف القطنناعني الزراعنني والصننناعي، مقرتحننا  
راضني الصناحلة  كنب منن االسنتثمارات لزراعنة مجينع األأنتاج، وتوجيه جزء  صالح الزراعي كوسيلة لتحقيق زايدة اإلاإل

لالسنننتثمارات فيننه، هنننذا وينننتم توجيننه البننناقي مننن رأس املنننال للقطنناع الصنننناعي والنننذي  للزراعننة، ممنننا يننوفر فنننرص رحبيننة  

 
كتوراه يف العلوم  كبداين سيدي أمحد، أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر مقارنة ابلدول العربية: دراسة حتليلية وقياسية، أطروحة د  1

 .36-35 ص ، ص2012/2013تلمسان، -يب بكر بلقايدأاالقتصادية، جامعة 
(، أطروحة 2014-1980على النمو االقتصادي يف البلدان العربية دراسة قياسية اقتصادية للفرتة )  هند سعدي، أثر االستثمارات األجنبية املباشرة  2

 .65، ص 2016/2017دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة، 
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مهينة هنذه القطناع منع دوران عجلنة النمنو، وينندد منالتس أبمهينة  أتتضح فيه الغلة املتزايدة والتقندم التكنولنوجي، لتزيند  
 1تقدم القطاعني معاً، وعدم الرتكيز على أحدمها دون اآلخر.

  (Karl Marx) كارل ماركس  -4
تقننوم النظريننة املاركسننية يف النمننو االقتصننادي علننى فكننرة التفسنني املننادي للتنناريظ الننيت تننتلخ  يف أن النظننام  
االقتصادي هنو أسناس الننظم االجتماعينة النيت منرت علنى العناا مننذ بدايتنه. فلقند تعاقبنت علنى اإلنسنانية عندة نظنم  

ل التطننننور االقتصننننادي. أمننننا النظنننننام  اقتصننننادية هلننننا خصننننائ  متميننننزة ختتلننننف عننننن بعضنننننها الننننبعض وتعكننننس مراحنننن
االجتماعي الذي ركز ماركس اهتمامه علينه فهنو النظنام الرأمسنايل، النذي ينرى أننه حيتنوي علنى كنل أننواع املتناقضنات  

دون حتقيق عملية تنمية انجحنة، بنل جتعنل عملينة التنمينة ذاهتنا مسنتحيلة، ومنن هننا   -يف ظله–الداخلية واليت حتول 
ر الرأمسايل عند ماركس تقوم على حتلينل انتقنادي لعملينة اإلنتناج والنرتاكم يف هنذا النظنام؛ فهنذه  يف التطو تظهر نظرية 

املتناقضنننات تعمنننل علنننى طننني النظنننام الرأمسنننايل واهنيننناره، ليحنننل حملنننه النظنننام االشنننرتاكي ويف ظنننل هنننذا النظنننام اجلديننند  
مال، وسننوف يسننتفيد كننل أفننراد اجملتمننع  الالطبقني سننوف تسننتخدم القننوى االقتصننادية الننيت تعننزز النمنو، اسننتخداما كننا

 2من عملية التنمية املرتتبة على ذلك.
تتحننندد األجنننور ابحلننند األدل ملسنننتوى الكفننناف، ومنننع زايدة الكثافنننة الرأمسالينننة لتكنولوجينننا    (Marx)حسنننب  

ني كمينة  اإلنتاج فإن حصة رأس املال الثابت ترتفع وختفض معها معدل النربح مبوجنب قنانون فنائض القيمنة )الفنرق بن
إنتنناج العامننل واحلننند األدل ألجننر العمننل(، كمنننا أن فننائض العمنننل ينندفع األجننور لالخنفننناض، وأن أي تننراكم رأمسنننايل  
يقننود اجلننيش االحتينناطي للعمننال إل االختفنناء، ممننا ينندفع األجننور إل األعلننى واألرابح إل األسننفل، وكننل حماولننة مننن  

املننال حمننل العمننل، ممننا يننؤدي إل انتشننار البطالننة، ويعجننز العمننال  قبننل الرأمسنناليني لعكننس العمليننة جيننب أن حتننل رأس  
عنننن اسنننتهالك كنننل املنتجنننات، فيعجنننز الرأمسننناليون عنننن تصنننريفها، فتنشنننأ االضنننطراابت االجتماعينننة وتتحنننول معهنننا  

خبصنننوص أداء الرأمسالينننة    (Marx)حتلنننيالت  وابلتنننايل فنننإن    السنننلطة ووسنننائل اإلنتننناج إل العمنننال، فتنهنننار الرأمسالينننة.
كانت حماولة جيدة لفهم امليكانيزمات اليت تعتمد عليها يف حتقينق النمنو االقتصنادي، إال أن تنبؤاتنه خبصنوص اهنينار  
ذلك النظام ا تكن صحيحة، حينث زايدة األجنور النقدينة ال تنؤدي حتمنا إل زايدة األجنور احلقيقينة، بنل ميكنن أن  

 
 . 66عبلة عبد احلميد خباري، نفس املرجع السابق، ص  1
السعودية    2 مصر،  اجلزائر،  حالة:  تفعيلها  وسبل  العربية  الدول  يف  االقتصادي  للنمو  احلديثة  احملددات  ميلود،  الفرتة  –وعيل  خالل  مقارنة  دراسة 

 .20، ص 2013/2014، 3، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر -1990/2010



 النمو االقتصادي بني املفهوم والتأصيل النظري                                                                       الفصل األول
 

 
17 

برفننع إنتاجيننة العامننل، ممننا ميكننن حتقيقهننا معننا ابسننتخدام التقنندم التكنولننوجي الننذي أمهلننه  يعننوض الرأمسنناليون ارتفاعهننا  
)Marx(.1 

، تعتب أن احملرك األساسي للنمو االقتصادي هو الرتاكم الرأمسايليتضح مما سبق، أن النظرية الكالسيكية  
ت هذه النظرية على أمهية كل من عن التخص  وتقسيم العمل وزايدة معدل األرابح، حيث ركز   وهذا األخي انتج 

 العمل ورأس املال، وأكدت أن كل زايدة يف هذه العوامل تؤدي إل زايدة اإلنتاج. 

 النمو النيوك سي ية ةنظرياملبحث الثالث: 
طور النيوكالسيك آليات جديدة للنمو   أين  هم نظرايت النمو االقتصادي،أ تعتب النظرية النيوكالسيكية من  

يف   بتكاراتواالعامل التكنولوجي  ال   إبدخالوذلك    ة،الكالسيكي  السائد يف النظرية  تلف عن الفكراالقتصادي خت
وسنتطرق يف هذا املبحث إل التحليل الكينزي للنمو االقتصادي، ابإلضافة إل كل من  .نتاجيةسي العملية اإل
 ميد. ومنوذج  سولو  ومنوذج  منوذج كالدور

 لنمو االقتصادي ت الف ر ال ينزيا -1
مننننن خنننالل حتلينننل كننننل منننن منننننوذج  ،  النمنننو االقتصننننادي يف الفكنننر الكيننننزيسنننيتم التطنننرق يف هننننذا اجلنننزء إل  

(Harrod)   ومنوذج(Domar) ل  النموذج العام املشرتك، ابإلضافة إل (Harrod-Domar). 
 :ت النمو االقتصادي النظرية ال ينزية 1-1

وتعتننب هننذه الفننرتة    1933-1929عقبهننا الركننود االقتصننادي بننني سنننوات  أزمننة حننادة  أالعنناا الرأمسننايل    سننادت
الزمنينننة منننن الفنننرتات املظلمنننة يف اترينننظ الرأمسالينننة ومنننن خنننالل معطينننات تلنننك الفنننرتة وضنننع كيننننز نظريتنننه املشنننهورة يف  

عقبننننت أفكننننار املدرسننننة الكالسننننيكية  أ. وتعنننند آراؤه الننننيت  1936زمننننة النظننننام الرأمسننننايل وذلننننك عننننام  أالعمالننننة ملعاجلننننة  
سننس ملعاجلننة عيننوب النظننام  ا يف الفكننر االقتصننادي فقنند حنندد عننددا مننن األواملاركسننية منحننىن جدينندا ومنعطفننا كبنني 

 2الرأمسايل ووضعه يف طريق النمو االقتصادي.
 3رئيسية:  افرتاضاتكينز ترتكز على ثالثة    إن نظرية

مجنايل هلنذا البلند مننه علنى سنعر  إن االدخار ابلنسبة لبلد ما يف جمموعه يتوقف أكثر على حجنم الندخل اإل . أ
 الفائدة اجلاري يف السوق؛

 
 .37كبداين سيد أمحد، نفس املرجع السابق، ص   1
 .35، ص 2011األردن، -إمساعيل حممد بن قانة، اقتصاد التنمية )نظرايت، مناذج، اسرتاتيجيات(، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان  2
 . 65، ص 1977روبرت الفون، ترمجة: اندي خيى، التنمية االقتصادية، الناشر للطبعة العربية، جنيف،  3
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يف    ارتفننناعل  إدى ذلنننك  أذا  إحننن     دل منننن حننند معننننيأل  إن يهنننبط  أال جينننب منننع ذلنننك  إن سنننعر الفائننندة   . ب
 سيولة النظام؛

نننه إذا كننان سننعر الفائنندة قنند هننبط  أتنمننو االسننتثمارات عننندما ينننخفض سننعر الفائنندة. ولكننن التجربننة تبننني   . ج
ي أتثنننننني علننننننى جممننننننوع  أخننننننرى ال يكننننننون هلننننننا  أيننننننة اخنفاضنننننات  أدل، فننننننإن  قننننننل مننننننن احلنننننند األأل  إابلفعنننننل  

 االستثمارات.
النمو االقتصادي  الكينزية والطريقة الكالسيكية اجلديدة يف حتليل مشكلة  الطريقة  لقد ظهر اخلالف بني 

ليها السياسة إن تتوجه  أ الرئيسية للنمو االقتصادي، اليت جيب    اإلسرتاتيجيةبشكل واضح يف ميدان حتديد العوامل  
دائما  االقتصادية. يعتب  االقتصادي  للتنهيج  الكينزي  االستثمارات أ   فالنظام  هو  التوجيه  يف  احلاسم  املؤشر  ن 
نتاجية، اخلاصة منها واحلكومية بشكل نتاجية منها وغي اإلن االستثمارات اإلأ، ويعتب النظام الكينزي  الرأمسالية

ساس منو الدخل القومي يف املدى القصي، وتعتب ابلتايل، العامل الرئيسي أخ  بصفتها خالقة للدخل، تشكل  أ
لأليف   املضاد  األالتنهيج  املؤثر  تعتب  للنمو  الكينزية  النماذج  فاالستثمارات يف  الطاقة زمات،  توسيع  على  ساسي 
 1جل الطويل. نتاجية للبالد والعامل الرئيسي يف رفع معدالت النمو يف األاإل

منو الدخل وعدة ثرة يف  ؤ كينز ابالقتصاد القومي وحبث يف الشروط الالزمة لنموه وحدد املتغيات امل  واهتم
وقد أوجد عالقة بني زايدة االستثمارات ومنو الدخل القومي وأطلق على   ،ساسية للنمو االقتصاديمن املسائل األ

نفاق على ن الزايدة يف اإلأ الذي يبني أثر االستثمار. ذلك    ((Multiplierطبيعة هذه العالقة مصطلح املضاعف  
ولية يف ل هذه الزايدة األإ ضافة  ل زايدة يف الدخل القومي وذلك بكميات مضاعفة تقدر ابإلإ االستثمار ستؤدي  

 2االستثمار.
يتلخ  يف النمو   "كينز"ن برانمج  أ ن نالحظ  أ ذا ربطنا بني نظرية كينز ومسألة النمو ميكن  إوبشكل عام،  

ن تتحقق العمالة الكاملة ح  يستنفذ هذا البانمج، وا إ كمل للموارد املتاحة، وما  األ   االستغالل على حساب  
التط  "كينز"يقل   الكينزيةو شيئا حول طرق  نفاد  هو سبب أتكيد  وهذا  لالقتصاد،  الالحق  على عدم   ، حبق،ر 

 
ترمجةإ 1 أسادتشااي،  األ  :يرينام  الطبعة  اجلديد،  الكالسيكي  الكينزية والرتكيب  تطور  احلديثة:  الكينزية  دليلة،  والنشر، عارف  للطباعة  الطليعة  ول، دار 

 .139-138 ص ، ص1979بيوت، 
 . 36، ص نفس املرجع السابقإمساعيل حممد بن قانة،  2
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ظر يف نظرية كينز  عادة النإ ل  إلقد ظهرت احلاجة    *.صالحيتها حلل مسائل النمو االقتصادي على املدى الطويل
 1. كثر تعقيدا، وهذا ما أحزه منظرو الدينامية االقتصاديةوتكييفها حلل املهمات األ

 :Harrod-Domar  منوذج  1-2

بدراسة معدالت النمو االقتصادي وحماولة التعرف على   ( فسي دومارأ)و  (روي هارود)لقد اهتم كل من    
ساسية يف النموذج من التأثي املزدوج وتنطلق الفكرة األ  دور االستثمارات يف حتقيق معدالت منو الدخل القومي. 

اإل الطاقة  زايدة  يف  واملتمثل  االستثماري  )وتعين لةنفاق  والدخل  العرض(،  جانب  تعين  )واليت  للمجتمع  نتاجية 
العمالة املتوفرة يف اجملتمع، وقد وضع كل منهما منوذجه على حدى بناء على جمموعة   ستيعابانب الطلب( مع  جا

 2افرتاضات. 
ن االقتصاد الرأمسايل املتقدم ال حيقق منو مستقر إال ابلصدفة أ يعتقد هارود  :  Harrodمنوذج      1-2-1
سباب ذلك  أو تضخم عام و أو تضخم متتايل تنجر عنه ركود  أا ذلك حيصل ركود  د و حلظي وفيما ع أويكون آين  

 : كالتايل  مبعدالت النموخاصة  تصورات    و أمناذج    عدةتتلخ  فكرة هارود يف  و  كامنة يف االقتصاد نفسه.
: ويقصد به معدل النمو اجلاري ويتحدد ب: نسبة The actual growth rate  النمو الفعلي معدل   -

الناتجااالدخ املال  ونسبة رأس  التعبي  أ  ،ر  املقياس يف  ويساعد هذه  املال  معامل رأس  معدالت   عني 
 النمو على املدى القصي؛ 

املضمون  - النمو  معدل  The warranted of growth  معدل  وهو  واملستخدم :  فيه  املرغوب  النمو 
لكامل خمزون رأس املال والذي يضمن معدل النمو املستهدف واملرغوب فيه بتحقيق وتوفي االستثمارات 

 من بيع منتجاهتم؛   ونة  كن املنتج ل غايإمجايل مرتفع الالزمة وهذا املعدل يسمح ببقاء الطلب اإل
مع معدل النمو املضمون   G  معدل النمو الفعلي  : عندما يتساوى balanced growth  النمو املتوازن -

كب من معدل النمو املضمون( فإن اجملتمع أ )معدل النمو الفعلي    G >  wGوعندما    .wGاملرغوب فيه  
أل  وذلك  التضخم  من  مبعدل  يعاين  يزيد  احلقيقي  الدخل  اإلأن  الطاقة  تزايد  معدل  من  نتاجية سرع 

 
ترمجة  1 ا  :ز.ف. سوكولينسيكى،  االقتصاد  الرتاكم يف  نظرايت  الطبعة األعارف دليلة  البجوازي،  والنشر، بيوت،  لسياسي  للطباعة  الطليعة  ول، دار 

 .68، ص 1980
 . 95، ص نفس املرجع السابقإمساعيل حممد بن قانة،  2
عارف دليلة، الكينزية احلديثة: تطور الكينزية والرتكيب الكالسيكي   :يرينام أسادتشااي، ترمجةإيف كتاب "  االجتاهعلى حتليل معمق هلذا    االطالعميكن  *

 ".1979ول، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيوت، اجلديد، الطبعة األ
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قل من معدل النمو املضمون( يف هذه احلالة يعاين اجملتمع أ)النمو الفعلي    G <  wGذا كان  إلالقتصاد. و 
 نتاجية. قل من معدل تزايد الطاقة اإلأن الدخل احلقيقي يتزايد مبعدل  من الكساد أل 
حسن الظروف ال بد من اختالف املعدلني السابقني عن بعضهما، ألنه عندما أنه يف ظل  أويعتقد هارود  

تكون املدخرات الفعلية جزء اثبت من الدخل بينما يتوقف االستثمار على الزايدة يف الدخل فسوف يقع املنتجون 
دل التوازن يعين وهو مع  wGمساواي ل  Gذا كان الدخل يزيد بزايدة مناظرة، وعندما يكون  إابالستثمار الفعلي إال 

و أ اثبتة،  واالستثمار  الدخل  بني  العالقة  االأن  أ ن  على  الطلب  قيمة  من  ترفع  الناتج  يف  زايدة  بنفس ي  ستثمار 
 النسبة والعكس صحيح؛ 

الطبيعي - النمو  التساوي بني The natural rate of growth  معدل  القول صعوبة حتقيق  : ملخ  
ل تقدمي مفهوم اثلث وهو معدل النمو الطبيعي إ املعدلني انطالقا من املفهومني السابقني، عمد هارود  

nG    قصى معدل تسمح به التطورات الفنية وحجم السكان والرتاكم الرأمسايل ودرجة التفضيل أويعين به
وحسب   الفراغ  ووقت  العمل  العامبني  الشغل  احلدي   ، فرضية  وامليل  املتوسط  امليل  أمهية  يظهر  وهذا 

ل إ و خيتلف عن املعدل املضمون وال مييل املعدالن  أن معدل النمو الطبيعي قد يساوي  أ لالدخار، كما  
 1التطابق.

التايل: طاملا  ايقوم بناء منوذج دوم  :Domar  ر امنوذج دوم    1-2-2 ن االستثمار خيلق أر على السؤال 
اإل الطاقة  ويزيد  جهة،  من  جهة  الدخل  من  املعدل  أنتاجية  هو  فما  االستثمار ح    املطلوب خرى،  يف  للزايدة 

وكان   .؟التام    االستخدامل مستوى  إنتاجية للوصول  تتحقق املساواة بني الزايدة يف الدخل والزايدة يف الطاقة اإل
 ر على السؤال هو العمل على ربط الطلب الكلي والعرض الكلي من خالل االستثمار. ا دومجواب  
الطاقة  أوال:   ت  دوم   : اإلنتاميةالز د   التايل، اقام  ابلشكل  الطلب  جانب  بتوضيح  يرمز    ر  املعدل إحيث  ل 

جهزة الرأمسالية اجلديدة ابملقدار نتاجية لكل دوالر مستثمر يف األل الطاقة اإلإ ، و (I)السنوي لالستثمار ابملقدار  
(S)    احلقيقي الدخل  يف  الزايدة  بني  النسبة  عن  اإلأ)يعب  املال(،  إنتاج  و  رأس  يف  الزايدة  رأس أل  معامل  ي 

، وهو عبارة عن عدد وحدات رأس املال الالزمة إلنتاج وحدة واحدة (Capital out put ratio)نتاج  املال/اإل
ل املقدار إ نتاجية لالستثمار عن كل دوالر مستثمر سيكون مساواي  ن الطاقة اإلإوعلى ذلك ف  من الناحية الفنية. 

(𝐴. 𝑆)  .2من الدوالرات لكل سنة 

 
 .8 ، ص2014 ،7العدد  ،حممد الناصر محيداتو، مناذج النمو، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي 1
 .91-90 ص ص ،2013اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول،  االقتصاد،  مسس علأضياء جميد املوسوي،  2
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 1نتاجية يف االقتصاد وهي:العوامل الثمانية اآلتية العناصر الرئيسية احملددة لزايدة الطاقة اإل  رااعتب دومو 
 ي زايدة ساعات العمل املتوافرة؛أزايدة اليد العاملة،   .أ
 لمي لليد العاملة وحتسني تدريبها؛حتسني املستوى الصحي واملستوى الع .ب
 يف ذلك املعارف الفنية وتطبيقها؛ تقدمي املعارف، مبا . ج
 دارة؛حتسني اإل .د
 جتميع رأس املال وحتسني نوعيته؛ .ه
 اتج، والبنيان الصناعي، والتنافس؛، كرتكيب النىخر أالتغيات يف عوامل اقتصادية   .و
 كفأ.أاكتشاف موارد جديدة واستعماهلا بشكل  .ز
ل الزايدة يف إعلى قيمة املضاعف الكينزي، يرمز    الكلييعتمد الطلب    الز د  املطلوبة ت الطلب ال لي:اثنيا:  

 ألفا،   ،(α)امليل احلدي لالدخار ابملقدار  ل  إ ، و (I∆)الزايدة يف االستثمار ابملقدار ل  إ، و (Y∆)الدخل ابملقدار  
(

∆S

∆Y
= α)  .  ن الزايدة يف الدخل ستساوي املضاعف  إ مث (1/α)   .مضرواب يف الزايدة يف االستثمار  

  ∆Y = ∆I
1

α
… … … … (1.1)  

ن يتسنناوى الطلننب الكلنني  أالتننام، البنند مننن    االسننتخدامالتننوازن: حنن  يتحقننق املسننتوى التننوازين للنندخل عننند مسننتوى  
 ن يف النموذج:ل معادلة التواز إمع العرض الكلي، وهبذا نصل 

∆Y
1

α
= Iα … … … . . (1.2)   

               حنصل على: (α)  ، مث الضرب ابملقدار (I)املعادلة على املقداروبقسمة طريف  
∆I

I
= ασ 

ن يكننننون معنننندل منننننو االسننننتثمار  أل مسننننتوى االسننننتخدام التننننام يتطلننننب  إن الوصننننول  أخننننية  تبننننني املعادلننننة األ
نتاجيننة رأس املننال(. وهننذا هننو  إ)امليننل احلنندي لالسننتهالك مضننرواب يف    (𝛼𝜎)ل املقنندار  إمسنناواي    (𝐼/𝐼∆)املتحقننق  

ل معندل مننو  إجنل الوصنول  أن ينمنو االسنتثمار حن  يضنمن اسنتخدام الطاقنة احملتملنة منن  أمعدل الذي جينب عننده  
 2التام.  االستخداممستقر يف االقتصاد عند مستوى  

نمننو االقتصننادي  دومننار لل-يقننوم منننوذج هننارود  :Harrod-Domarل    النمــوذج العــام امل ــ      1-2-3
ني، أوهلما: أن الدخل القومي للدولة يتناسب مع رصيدها منن رأس املنال. واثنيهمنا: أن النزايدة  على افرتاضني أساس

 
 .422-421ص واالس بيرتسون، مرجع سابق، ص  1
 .91، ص نفس املرجع السابقضياء جميد املوسوي،  2
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بننناء  و   1يف رصننيد رأس املننال مصنندرها منندخرات األفننراد الننيت مننن املفننرتض أهنننا  ثننل نسننبة معينننة مننن النندخل القننومي.
كثنر  أاملوجهة لكل منوذج من النموذجني السابقني، قام عدد من االقتصناديني بتطنوير مننوذج يكنون   داتاالنتقاعلى 

قابليننة للتطبيننق، ومننن أهننم اجلهننود الننيت بننذلت يف هننذه اجملننال تلننك الننيت قننام هبننا هننارود نفسننه بوضننعها و  نشننرها يف  
منننل منننؤثر علنننى كنننل منننن العنننرض والطلنننب  طبعننات اتلينننة منننن كتابنننه و ثلنننت يف إدخنننال عنصنننر تغننني سننعر الفائننندة كعا

 للمدخرات ومن مث نتج لديه املعادلة التالية:
  𝑅𝑁 = 𝑃𝐶 ∙ 𝐺𝑁 𝑒⁄ … … … … (1.3) 

: e:  ثل معدل النمو الطبيعي،  NG:  ثل نصيب الفرد من الناتج،  CP:  ثل معدل الفائدة الطبيعي،  NR  حيث:
 الواحد(.  ثل املنفعة املتناقصة للدخل )وهي دائما أقل من  

من هذه املعادلة بني هارود أن املعدل الطبيعي لسعر الفائدة يتحدد أساسا بقيمة املنفعة املتناقصة للدخل 
e  وعلى ذلك فإن كل من ،NR    وe    يرتبطان يف عالقة عكسية مع بعض، إذ كلما صغرت قيمةe   ارتفعت قيمة
NR  .2والعكس ابلعكس 

العام   النموذج  عن  نتج  ل وقد  املستوى   Harrod-Domar  املشرتك  على  اهلامة  اآلاثر  من  العديد 
 3االقتصادي العام أمهها: 

النامية خالل عقدي  .أ أثر هذا النموذج بشكل إجيايب على التخطيط االقتصادي يف العديد من الدول 
االقتصادي  للنمو  الرئيسية  املتغيات  الرتكيز على  العشرين، فقد    القرن  والتسعينيات من  الثمانينيات 

اليت   الرتكيز عليها،   املتعاقبة، ومن هذه املتغيات  املخططات اخلماسيةعند صياغة وتنفيذ العديد من  
العام،  القطاع  الرأمسايل يف  القطاع اخلاص، واالستثمار  الرأمسايل يف  معدل االدخار احمللي، واالستثمار 

 وكثافة رأس املال اليت تقاس من خالل نسبة رأس املال إل الناتج؛
يف   كثي من األحيان   يفالناجتة عن زايدة معدل االدخار احمللي  سامهت زايدة معدل االستثمار احمللي   .ب

هنضة االستثمارات احمللية يف الصناعات الرأمسالية مثل اآلالت والكيماوايت واألدوات اآللية اليت ختدم 
  متطلبات وأهداف النمو االقتصادي يف العديد من الدول النامية.

 

 
1 Lakhera, Mohan L, Determinants of Economic Growth in Developing Economies, Economic Growth in 

Developing Countries, London: Palgrave Macmillan, 2016, p 25. 
 . 98، ص نفس املرجع السابقإمساعيل حممد بن قانة،  2

3 Sengupta, Jati, Understanding Economic Growth: Modern Theory and Experience, First Edition, Springer-

Verlag New York, 2011, p 20. 
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 (Kaldor)منوذج كالدور  -2
كنننامبدج النننذين    يياقتصنننادبننرز  أمريكننني اجلنسنننية منننن  صننل، األاجملنننري األ  (Kaldor)يعتننب نيكنننوالس كالننندور  

فكنارهم املتعلقنة ابلنمنو  أاملفاهيم الريكاردية )نسبة لدافيد ريكاردو( يف   دخلواأو انتقدوا فكر النيوكالسيك والنقديني، 
كالنندور مننن مقولننة أساسننية تقننول أبن معنندل النمننو يتوقننف علننى معنندل الننرتاكم ومعنندل الننرتاكم    انطلننقوالتوزيننع، وقنند  

ويعتب كالدور أول منن درس التقندم التكنولنوجي كمتغني داخلني ذي عالقنة ابلنرتاكم، ووتنية    1يتوقف على االدخار.
 2.(Loi Kaldorالنمو. هذا ما يعرف بقانون )

الوثيننق بننني النمنو والننرتاكم مننن انحيننة، وتوزيننع النندخل القننومي مننن    االرتبنناطن نقطنة البدايننة عننند كالنندور هنني  إ
ن معنننننندل النمنننننو وتوزيننننننع النننننندخل أمننننننران مرتابطنننننان )وقنننننند كننننننان كالننننندور يف ذلننننننك متننننننأثراً ابلفكننننننر  إخننننننرى.  أانحينننننة  

  رابح منن الندخلن معدل الرتاكم الذي حيدد يف النهاية معدل النمو، يتوقف علنى نصنيب األأالكالسيكي(، حيث 
جلنني القصني والطوينل، وذلنك  كالدور حيلل مسألة التوازن االقتصادي يف األ  انطلقطار، القومي، وبناء على هذا اإل

  ، وبشكل تلقائي.واستقرارهتوازنه   استعادةعلى النحو الذي جيعل النظام قادراً على 
دور زايدة كفنناءة عوامننل  ، افرتاضننه ثبننات معنندل االدخننار عننب الننزمن وجتاهلننه  منننوذج كالنندوروممننا يؤخننذ علننى  

الننيت تطنننرأ    (Cycles)ل جتاهلننه احلركننات الدوريننة  إضننافة  إنتنناج )العمننل ورأس املننال( يف حتسننني معنندالت النمنننو،  اإل
االقتصنادي علمناً أبن    االسنتقرارجنور يف حناالت عندم  سعار واألخياً، افرتاضه لتحرك األأعلى النظام االقتصادي، و 

 3التحركات ال حتدث إال عرضاً.
 (Robert Solow) سولو منوذج -3

حننننند منننننناذج النمنننننو النيوكالسنننننيكية، ويعننننند هنننننذا النمنننننوذج امتننننندادا لنمنننننوذج  أ(  w,1956Solo)4ميثنننننل مننننننوذج  
(Harrod-Domar)ساسننني لعمليننة الننرتاكم  أمهيننة االدخننار واالسننتثمار كمحننددين  أيركننز علننى    النمننوذجني  ، فكننال

  إبضننافة عنصننردومننار  -طننار منننوذج هننارودإبتوسننيع    يقننوم  ن منننوذج سننولوأالرأمسننايل ومننن مث النمننو االقتصننادي، غنني  
 .ل معادلة النمو االقتصاديإضافة املستوى التكنولوجي كمتغي مستقل  إو  العمل كعنصر إنتاجي

 
 

 . 100ص ، نفس املرجع السابقإمساعيل حممد بن قانة،  1
نا دراسة حتليلية قياسية حالة: اجلزائر واململكة العربية السعودية دراسة النمو االقتصادي يف ظل تقلبات أسعار البرتول لدى دول املحاج بن زيدان،    2

 .31، ص 2012/2013تلمسان، -ومصر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد
 .38عماد الدين أمحد املصبح، نفس املرجع السابق، ص  3

4 Solow ,R.M, A Contribution of the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol 

70 No 1, 1956, PP 65-94. 
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 : Solowفرضيا  منوذج   3-1
 1جمموعة من االفرتاضات: هذا النموذج على يقوم   

 االقتصاد مغلق وتسوده املنافسة يف مجيع أسواقه، وينتج منتجا مركبا واحدا؛  .أ
ذات غلة احلجم الثابتة، وحيث ميكن اإلحالل بني عنصري   "Cobb-Douglasدالة اإلنتاج هي دالة " .ب

 ؛L و  Kاإلنتاج  
𝑦 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐾𝛼𝐿1−𝛼  … … … … (1.4) 

 ؛ (Keynes)االستهالك أيخذ شكل دالة   . ج
𝐶 = 𝑐𝑌 ⟹ 𝑆 = (1 − 𝑐)𝑌 = 𝛿𝑌 

التشغيل اثبتة، حيث إذا كان معدل منو السكان هو   .د العمل   (n)نسبة مسامهة السكان يف  فإن عرض 
 وذلك ألن:   (n)ينمو كذلك ب  

𝑑 𝑙𝑜𝑔 𝐿

𝑑𝑡
=

𝑑 𝐿
𝐿

𝑑𝑡
=

�̇�

𝑑𝑡
= 𝑛 

األسعار واألجور، وأن عوائد فرضية قانون تناق  الغلة وتناق  املعدل احلدي لةحالل، ووجود مرونة يف   .ه
 العمل ورأس املال تقدر على أساس اإلنتاجية احلدية هلما؛ 

 التكنولوجيا متغي خارجي املنشأ. .و
 2فهناك ثالثة عناصر أساسية يف هذا النموذج هي:  ، دومار-لقد اعتمد سولو على منوذج هارود

 قوة العمل؛  . أ
 االستهالكية واإلنتاجية(؛ج السلع  الناتج الفردي )إنتا  . ب
 كمية رأس املال املتاح.  . ج

الطبيعي يف  النمو  املرغوب مع معدل  النمو  فإنه حيصل عند تساوي معدل  ملفهوم سولو  التوازن وفقاً  أما 
األجل الطويل بناء على عدم ثبات نسب عناصر اإلنتاج حيث يتم املزج بني عنصري العمل ورأس املال إلنتاج  

 سلعة معينة. كمية حمددة من  
 
 

 
 . 44-43كبداين سيد أمحد، نفس املرجع السابق، ص ص   1
دراسة تطبيقية(، جملة العلوم االقتصادية، جامعة كرابء، العراق، العدد  -توفيق عباس املسعودي، دراسة يف معدالت النمو الالزمة لصاحل الفقراء )العراق   2
 . 29، ص 2010، 26
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 :Solow عرض منوذج 3-2
( كمنا أن جنزء منن هنذا املنتنوج يسنتهلك وجنزء  y𝑡)  يوجد منتوج وحيد ينتجه جممل االقتصاد مبسنتوى إنتناج  

كمنا أن االسنتثمار الصنايف منا هنو إال معندل   .(k𝑡)، وخمزون رأس املنال  (sy)يدخر ويستثمر وحجم املدخرات هو  
𝑑𝑘أو   (∗𝑘)منو خمزون رأس املال أي 

dt
. 

 لدينا:
k∗ = sy  … … … . (1.5) 

 املنتوج ينتج بعنصري إنتاج مها العمل ورأس املال هي:
𝑦 = 𝑓(𝐾, 𝐿) … … … … (1.6)   

 حد:  (1.5)يف    (1.6)بتعويض 
𝑘∗ = 𝑠𝑓(𝐾, 𝐿) … … … … (1.7)  

 حيث:
L : الكاملمستوى التشغيل.      

 ومع انعدام أثر التغي التكنولوجي:  (n)كما أن منو القوة العاملة متغية خارجية وتزيد مبعدل نسيب اثبت 
𝐿𝑡 = 𝐿0𝑒𝑛𝑡 … … … . (1.8) 

tL.عرض العمل : 
 :فنجد  (1.7) يف  (1.8)على افرتاض أن التشغيل الكامل يساوي عرض العمل نعوض  

 𝑘∗ = 𝑠𝑓(𝐾, 𝐿0𝑒𝑛𝑡) … … … … … (1.9) 
𝑓(𝐾,𝐿)واإلنتاجية احلدية للعمل حتدد معدل األجر: 

𝜕𝐿
= 𝑤 

W :.معدل األجر 
وخمننزون رأس املننال أيضننا ألن املننردود احلقيقنني    (1.8)يف كننل فننرتة زمنيننة عننرض العمننل املتننوفر يعطننى ابملعادلننة  

  (1.6)للعوامننل يزينند بنسننبة تضننمن التشننغيل الكامننل للعمننل ورأس املننال. وميكننن اسننتعمال دالننة اإلنتنناج مننن العالقننة  
 1إلجياد حجم اإلنتاج.

 الثالثة التالية:وطبقا هلذا النموذج، فإن النمو يف الناتج احمللي يكون مصدره واحدا أو أكثر من العوامل 
 حدوث زايدة كمية أو نوعية يف عنصر العمل عن طريق النمو السكاين و/ أو التعليم؛ .أ
 حدوث زايدة يف رصيد رأس املال عن طريق االدخار واالستثمار؛ .ب

 
ياسية حلالة مشال إفريقيا، أطروحة دكتوراه يف هدروق أمحد، أثر االستثمار األجنيب ورأس املال البشري يف النمو االقتصادي بعيد املدى دراسة حتليلية ق 1

 .48، ص 2016/2017االقتصاد واإلحصاء التطبيقي، املدرسة الوطنية العليا لةحصاء واالقتصاد التطبيقي، 
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 حدوث حتسن يف املستوى التكنولوجي. . ج
ن إل زايدة النرتاكم الرأمسننايل  ووفقنا هلنذا النمنوذج، فننإن زايدة معندل االدخنار احمللني، ومننن مث، االسنتثمار ينؤداي

ابجملتمع، مما يرتتب عليه زايدة معدل النمو يف الناتج احمللي، وهذا األمر يتحقنق بصنورة أفضنل يف االقتصنادايت النيت  
يزداد فيها تدفق رؤوس األموال واالستثمارات اخلارجينة، مقارننة ابالقتصنادايت املغلقنة، تلنك النيت يكنون فيهنا معندل  

 1وتكون منخفضة بسبب اخنفاض مستوايت الدخول هبا. -فقط–د املدخرات احمللية  االستثمار قي
النموذج النيوكالسيكي للنمو يف حماولة لتفسني الشنواهد التارخيينة عنن أمنناط النمنو   (Solow)طور سولو لقد 

االقتصنننادي يف العننناا، وخصوصنننا يف النننوالايت املتحننندة األمريكينننة، ثبنننات معننندل العائننند احلقيقننني علنننى رأس املنننال،  
الفننرد عنند قيمننة موجبننة،    وثبنات أنصننبة رأس املنال والعمننل يف الننناتج احمللني اإلمجننايل، وكننذلك ثبنات معنندل مننو دخننل

مبعنننىن اسنننتمرارية مننننو دخنننل الفنننرد بطريقنننة منتظمنننة. وكاننننت إحننندى أهنننم نتنننائج هنننذا النمنننوذج هننني أن معننندل النمنننو  
االقتصنننادي طوينننل املننندى يعتمننند علنننى معننندل مننننو التقننندم التقنننين، النننذي يتحننندد بقنننوى خارجنننة عنننن نطننناق النمنننو  

 2االقتصادي.

حنول   1956سننة   Solowهنم منا جناءت بنه هنذه النظرينة منن خنالل النمنوذج الشنهي ل  أميكن استخالص 
نتاجنه لنزايدة خمنزون رأس املنال والنذي يسنمح  إتراكم رأس املال، فاالقتصاد ينمو بسبب ختصي  جنزء منن مصنادره و 

يلعننب الننرتاكم  نقنناص االسننتهالك احلاضننر، ومننن مث زايدة معنندل النمننو، و بتعنناظم االسننتهالك يف املسننتقبل كنتيجننة إل
جنننل الطوينننل فيتجنننه  منننا يف األأجنننل،   األيالرأمسنننايل حسنننب هنننذه النظرينننة دورا هامنننا وكنننامال يف إحنننداث النمنننو القصننن

ن يعتمند علنى اخلصنائ  الذاتينة لالقتصناد  أجنل ال ميكنن  ن النمو طويل األأمعدل النمو حنو الثبات، مما يعين ذلك  
يف التقنننندم التكنولننننوجي الننننذي أييت مننننن خننننارج النظننننام    ساسنننناأوإمنننننا البنننند مننننن حنننندوث صنننندمات خارجيننننة تتمثننننل  

 3االقتصادي وكذا تزايد حجم السكان.
 
 
 

 
 . 147، نفس املرجع السابق، ص حممد عبد العزيز عجمية وآخرون  1
، املركز العريب لألحباث ودراسة  Omranعلي عبد القادر علي، مالحظات استكشافية حول النمو املستدام والتنمية يف الدول العربية، جملة عمران    2

 .10، ص 2012السياسات، قطر، العدد األول، 
، 2013الرتاث، جامعة اجللفة العدد العاشر، ديسمب  ساطور رشيد، دراسة نظرية حول النمو االقتصادي والتنمية املستدامة عالقات وروابط، جملة    3
 .165ص 
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 (Mead)  ميد منوذج -4
أثننناء فننرتة عملننه كأسننتاذ    مدرسننة النيوكالسننيكنصننار  أوهننو مننن    (J.E Mead ) قننام النندكتور جوهننان مينند 

ج مبحاولة لتوضيح مدى إمكانية حتقيق النمو املتوازن وفقنا لفرضنيات النظنام االقتصنادي الكالسنيكي،  د جبامعة كمب 
النظرينننة  )، يف كتابنننه الصنننادر بعننننوان  1961وقننند نشنننر حماولتنننه تلنننك النننيت عرفنننت بعننند ذلنننك ابسنننم مننننوذج ميننند عنننام  

 1.(النيوكالسيكية للنمو االقتصادي
 :النموذج  فرضيا  4-1
 2على الفرضيات التالية:يستند منوذج ميد  

 سواق وال وجود للتجارة اخلارجية؛سيادة املنافسة الكاملة يف األ . أ
ا وثبننننات أسننننعار السننننلع  نتاجهننننا حمليننننإيننننتم    واالسننننتهالكيةثبننننات عوائنننند السننننعة وكننننل مننننن السننننلع الرأمساليننننة   . ب

 االستهالكية؛
 ؛ةالك السنويتهاملال وثبات نسبة اإلاملاكينات يف اجملتمع وهي الشكل الوحيد لرأس و تشابه مجيع اآلالت   . ج
 تغييها يف املدى الطويل والقصي؛كامل لألرض والعمل، ونسبة العمل لآلالت اليت ميكن   استخدام . د
ن بنننناء  أيف حنننني    ،حنننالل كامنننل بنننني السنننلع الرأمسالينننة وبنننني السنننلع االسنننتهالكية وبعضنننها النننبعضإإمكانيننة   . ه

  اجملتمع يعتمد على أربعة عناصر رئيسية:ن إنتاج خمتلف السلع يفأعلى  اعتمد النموذج 
 ؛kو الفعلي لرأس املال املتاح واملتجسد يف اآلالت أاملخزون الصايف  ✓
 ؛L  العمل  كمية املتاحة من قوةال ✓
 ؛Nخرى رض واملوارد الطبيعية األمن األ لالستخدامالكمية املتاحة  ✓
 .Tعامل الزمن املؤثر خالل الفرتة  ✓

 ال روط الرئيسية لتحقيق النمو االقتصادي:    4-2
 3:تتمثل يفن الشروط الرئيسية لتحقيق معدل منو اقتصادي مستقر أميد يعتب  

 ؛واحد للبدال مساوية  اإلن تكون مرونة  أ . أ
 ين حياداي ابلنسبة جلميع العوامل؛ن يكون التقدم التقأ . ب

 
 .72، ص نفس املرجع السابقهند سعدي،  1
 .11، ص نفس املرجع السابقحممد الناصر محيداتو،   2
 .114-113، ص ص نفس املرجع السابقإيرينام أسادتشااي،  3
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 نسبة واحدة.  الثالثمجيع العوامل من مداخيل   دخاراتاالن يكون نصيب أ . ج
ليننه عامننل الننزمن والننذي  إدخننل  أدوغننالس الننذي  -وينطلننق مينند يف حماكماتننه مننن الشننكل اجلدينند لدالننة كننوب

 1وأيخذ النموذج الشكل التايل: يتضمن التغيات النوعية يف االقتصاد من خالل مفهوم التقدم التقين،
𝑦 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑙 + 𝑟 … … … . (1.10) 

 ن:أحيث 
y:  .املعدل السنوي الوسطي لنمو الدخل القومي 
k: .املعدل السنوي الوسطي لنمو رأس املال 
l:  .املعدل السنوي الوسطي لنمو قوة العمل 
β و α القومي.)نسبة( كل من رأس املال والعمل يف الدخل   على التوايل: نصيب 
r:  .معدل التقدم التقين 

سننيكون حمققننا يف    yأبن ثبننات    اسننتنتاجل  إاثبتننان، يعمننل مينند    rو lل هننذه املعادلننة، وافرتاضننا أبن  إ  واسننتنادا
ل ذلنك، مسناوية ملعندل مننو الندخل القنومي،  إ  وابإلضنافةيضنا مسنتقرة،  أ  ذا كاننت معندالت مننو رأس املنالإحالة ما 
عناله سنيتحقق اسنتقرار مننو  أعلى الشكل التايل: يف الشنروط املفرتضنة    االستنتاجخرى ميكن صياغة هذا  أوبكلمات 

  الننندخل القنننومي عنننندما تكنننون معننندالت مننننوه مسننناوية ملعننندالت مننننو املوجنننودات الرأمسالينننة، ويسنننمى هنننذا بتعبننني ميننند 
 2.(ملعدل منو الدخل القومياملستوى احلرج )

نظرينة النمنو تبعناً للنظرينة الكالسنيكية احلديثنة تنرى أن املصندر األساسني للنمنو هنو   وبناء على ما سبق، فنإن 
، حينث أهننا  التطور التكنولوجيو التقدم  التقدم التكنولوجي، إال أهنا ا توضح الكيفية أو الطريقة اليت حتقق مثل هذا  

ينمنننننو مبعننننندل تلقنننننائي    -كأحننننند أهنننننم عناصنننننر جممنننننل إنتاجينننننة عوامنننننل اإلنتننننناج-  ولنننننوجيافرتضنننننت أن التطنننننور التكن
(Exogenous Rate)    وابلتنايل فنإن هنذا التفسني غني مقننع نظنرايً ألن النظرينة الكالسنيكية احلديثنة يف هناينة األمنر

تننرى أن املصنندر النهننائي للنمننو ال ميكننن تفسننيه، ونظننراً لننذلك فمنننذ منتصننف الثمانينيننات مننن القننرن املاضنني، بنندأ  
مننهم لتحديند املصندر األساسني لعملينة    االقتصاديون يبتعدون عن افرتاضنات النظرينة الكالسنيكية احلديثنة يف حماولنة

أو أدبينات النمنو احلديثننة    (New Growth Theeories)النمنو، وابلتنايل نشنأ منا يسننمى بنظنرايت النمنو احلديثنة  
)New Growth Literature(  أو األدبيات اخلاصة ابلنمو الداخلي )Growth Endogenous(.3   

 
 .114، ص نفس املرجع السابقإيرينام أسادتشااي،   1
 . 115، ص املرجع السابقنفس  2
 .38، ص 2002حممد عمران، أداء ومصادر النمو االقتصادي: دراسة تطبيقية على االقتصاد املصري، صندوق النقد العريب،  3
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 النمو الدا لي ةنظرياملبحث الراب : 
خنالل منتصنف الثمانينينات منن    لنظرية احلديثنة للنمنو االقتصناديابسمى  ما ي وأنظرية النمو الداخلي برزت 
وغننيهم حبيننث انصننب اهتمننامهم علننى حماولننة فهننم أتثنني   (Loucas)  ، (Romer)  علننى ينند كننل منننالقننرن املاضنني  

سننباب ارتفنناع معنندالت  أبعنندما فشننلت النظريننة النيوكالسننيكية يف تفسنني  العوامننل الداخليننة علننى النمننو االقتصننادي،  
إل تفسني أسنباب النزايدة    النظنرايتهنذه    حينث تسنعى  .الندول  النمو االقتصادي يف الندول املتقدمنة دون غيهنا منن

  1يف النمننو االقتصننادي للننناتج الننداخلي للفننرد الواحنند مننن عمليننة الننرتاكم نفسننها دون اللجننوء إل العوامننل اخلارجيننة.
النذي ينن   -خلي ألهننا تتحندى االفنرتاض األساسني لنمنوذج سنولو  امناذج النمنو احلديثنة بنمناذج النمنو الند  وتسمى

فهني تفنرتض أن    -دد خارج إطار النموذج مبعىن أنه ال يتنأثر ابألرابح وقنوى السنوقعلى أن التقدم التكنولوجي يتح
وسنننتطرق يف هننذا املبحننث إل كننل مننن    2إطننار النمننوذج ويتحنندد بقننوى السننوق.  التقنندم التكنولننوجي يتحنندد داخننل

  (Barro,1991) ,(Romer, 1990) ,(Lucas,1988) ,(Rebelo, 1991). :النماذج اخلاصة ب
  (Robelo)  لروبيلو (AK) منوذج -1

الداخلي وأكثرها بساطة أحد  أ   )Rebelo, 1991(3املطور من قبل    (AK)يعتب منوذج   النمو  ول مناذج 
 واليت يكون فيها للسياسات االقتصادية دور وانعكاسات على النمو يف املدى الطويل.

النيوكالسيكية حد   النمو  يتمثل يف  أ عندما حنلل مناذج  الطويل   اخنفاضن املشكل فيها  النمو على املدى 
تناق  اإلإ وذلك يرجع   الداخلي وعلى رأسها منوذج إنتاجية احلدية وخاصة  ل  النمو  املال، فنماذج  نتاجية رأس 

(AK)    املشكل هذا  لتعاجل  لر أجاءت  احلدية  املردودية  تناق   املشكل ي مشكل  هذا  لتفادي  وعليه  املال،  أس 
 (AK)نتاج املعتمدة يف منوذج  ، ودالة اإلα = 1ن  أ ي  أ نتاجية احلدية  ة تناق  اإليإلغاء فرض  (AK)يفرتض منوذج  

 Y = AK …………… (1.11)                                                      أتخذ الشكل اخلطي البسيط التايل:

ينن يكنون فيهنا العائند  أل وضنع  إفتمثل رصيد رأس املال، وهنذه الدالنة تقنودان    Kما  أمعامل اثبت،  Aحيث 
 ي أن:أاثبت، وتراكم رأس املال يكتب على الشكل املعطى يف منوذج سولو 

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾  ………….. (1.12) 

 ي: أن عدد السكان اثبت  أ مع افرتاض  
�̇� = 𝑛𝐿 = 0 

 
1 Robert Ndokoula, op.cit, p 36. 
2 Sengupta, Jati, op.cit, p 21. 
3 Rebelo, long-run policy analysis and long-run growth, journal of political economy, vol 99, n 03, 1991 , pp500-

521. 
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 معادلة النمو التالية:  استخراجميكن    (1.12)و    (1.11)من 
�̇�

𝑌
= 𝑠𝐴 − 𝛿 … … … … . (1.13)                   

 أو:
�̇�

𝐾
= 𝑠𝐴 − 𝛿 … … … … . . (1.14)    

 أو:
�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿  … … … … … . (1.15) 

  

العيين  Kما  أ نتاج،  حجم اإل  Y  فتمثل املال  املال املوسع والذي يتضمن رأس   -اآلالت واملعدات -  رأس 
بة تعب عن التكنولوجيا فهي متغية اثبتة وموج   A  ماأعن معدل االدخار،    s  ي العمالة، ويعبأورأس املال البشري  

 1السائدة. 
 AK(: منوذج 1.1)  ال  ل رقم

 
edition, Norton & company,  st, 1introduction to economic growthCharles Jones,  : Source

USA, 1998, p 149. 
فيعطينننا االسننتثمار    sYمننا املنحننىن  أيبننني مبلننس االسننتثمار الننالزم لتعننويض رأس املننال املهتلننك،     𝛿𝐾ن اخلننطإ

فهنذا املنحنىن يكنون عبنارة عنن خنط مسنتقيم وهني    Kيف هنذا النمنوذج خطني يف    Yن  أبداللة رصيد رأس املال، ومبا  
 .(AK)حد خصائ  منوذج أ

 
، ورقة مقدمة يف منتدى  -حالة االقتصاد اجلزائري-البشي عبد الكرمي، دمحان بواعلي مسي، قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي  1

 .15-14، ص ص 2008االقتصادي، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، االقتصاديني املغاربة حول تطورات نظرايت النمو 
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ففني حالنة مننوذج سنولو النذي رأينناه سنابقاً كنان تنراكم رأس املنال    0Kن اقتصادا ما يبدأ منن النقطنة  ألنفرتض 
قنل منن سنابقتها،  أنتاجيتهنا  إن كنل وحندة جديندة يف رأس املنال تكنون  أي أ(،  α <1خاضعاً للمردودات املتناقصة )

–مننا يف هننذا النمننوذج  أ،  Kمننع توقننف تننراكم رأس املننال الفننردي    ل مسننتوى  إفاالسننتثمار الكلنني ينتهنني ابلوصننول  
نتاجية احلدينة لكنل وحندة رأس منال تسناوي النيت  ن اإلأي  أفيتميز تراكم رأس املال مبردودات اثبتة،   - (AK)منوذج 

 ، حيث:Aقبلها واليت بعدها، وتكون دائما مساوية ل 
𝐴 =

𝑌

𝐾
 و 

�̇�

𝐾
= 𝑠

𝑌

𝐾
− 𝛿  

 وابلتايل:
�̇�

𝐾
= 𝑠𝐴 − 𝛿 = 𝑔𝑌 … … … (1.16) 

(  ygنتنننناج، و)ن معنننندل منننننو رأس املننننال يسنننناوي معنننندل منننننو اإلأنسننننتنتج    ).141(و    ).131(ومننننن املعادلننننة  
ن تزينند يف  أي سياسننة مننن شننأهنا  أونتيجننة لننذلك فننإن    -االدخننار-القتصنناد مننا هننو دالننة متزاينندة يف معنندل االسننتثمار

 1معدل االستثمار سيكون هلا أثر دائم على معدل النمو االقتصادي.
هي أن معدل النمو هنو دالنة متزايندة يف معندل االسنتثمار،    (AK)وميكن القول أن الفكرة األساسية لنموذج  

ولذلك فإن السياسات احلكومية املدعمة لرتاكم رأس املال واليت تساهم يف رفع مستمر ملعندل االسنتثمار يف النشناط  
 2على املدى الطويل. االقتصادي ستؤدي ابلضرورة إل حتقيق معدالت منو مستمرة

 (Lucas)  لي امل منوذج -2
احلنائز علنى جنائزة نوبنل منن جامعنة شنيكاغو منوذجناً فعناالً    )Robert Lucas(  3طنور روبنرت لوكناسلقند  

جديداً للنمو االقتصادي، معتمداً على الفرضنية أبننه علنى عكنس رأس املنال املنادي ميكنن زايدة رأس املنال البشنري،  
 4لنمو االقتصادي دون توقف.واحملافظة على عوائد حدية اثبتة عوضاً عن تناقصها مما يسمح ابستمرار ا

يعتمنند هننذا النمننوذج علننى رأس املننال البشننري كمصنندر مهننم لعمليننة النمننو االقتصننادي، حيننث أن تراكمننه  و 
 5أيخذ الشكل التايل:

h∗ = β(1 − μ)h … … … . . (1.17) 

 
 . 15، ص نفس املرجع السابقالبشي عبد الكرمي، دمحان بواعلي مسي،  1

2 Charles Jones, introduction to economic growth, 1st edition, Norton & company, USA, 1998, p 150. 
3 Lucas ,Robert , On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, No 22,1988, PP 

3-42. 
مكتبة العبيكان، اململكة   ،نظرة جديدة إل النمو االقتصادي وأتثره ابالبتكار التكنولوجي، الطبعة األول  ،ُعلى أبو عمشة  :فريدريك م. شرر، ترمجة 4

 .55، ص 2002العربية السعودية، 
 .55، ص نفس املرجع السابقكبداين سيدي أمحد،  5
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  βمننا  أفهننو الننزمن املسننخر للحصننول علننى املعننارف، و   (µ-1)مننا  أهنني الننزمن املسننخر للعمننل، و   µن  أحيننث  
 فهي مقدار الفعالية، ومنه:

h∗

h
= β(1 − μ) … … … … . (1.18) 

 :" وهي𝐶𝑜𝑏𝑏 𝐷𝑜𝑢𝑔𝑙𝑎𝑠"  نتاج فتأخذ شكل دالةأما دالة اإل
𝑌 = 𝐾𝛽(ℎ𝐿)1−𝛽  … … … … … … (1.19) 

سنننباب غنننىن وفقنننر بعنننض  أالعاملينننة و ن نظرينننة النمنننو النننداخلي جننناءت لتفسنننر اخنننتالف معننندالت النمنننو  أومبنننا  
دور الرقنني التقننين فيننه، ممننا جيعلننه قننابال للنمننو كلمننا    hذ تلعننب  إ،  (Solow)البلنندان، فننإن هننذا النمننوذج يشننبه منننوذج  

مننر الننذي يسنناعد علننى زايدة رأمسنناهلم البشننري،  ، األ(µ-1)فننراد  كننان هننناك وقننت كبنني وكننايف للتكننوين مننن طننرف األ
سننباب الننيت جتعننل معنندالت النمننو يف البلنندان الناميننة ضننعيفة هننو  حنند األأتصننادي. لننذا فننإن  وابلتننايل زايدة النمننو االق

 تسنتطيع  يتن السياسنة النعدم اهتمام حكوماهتا ابلتعليم والتكوين والتدريب مما أثر على معندالت مننو مؤسسناهتا، أل
البشننري( سننيكون هلننا أثننر مباشننر علننى  )تفضننيل تننراكم رأس املننال    ن ترفننع مننن وقننت التكننوين بشننكل مسننتمر ودائننمأ

 معدل منو اقتصادها الوطين.
 (Romer)  رومر منوذج -3

،  (Judd 1985)و    (Ethier 1982)علننى أعمننال  بننناءا  (  1990بننين النمننوذج املقننرتح مننن طننرف رومننر )
تننوع السنلع  حيث ال يتوقف مستوى إنتاج السلع االستهالكية على كمينة العمنل ورأس املنال فقنط، وامننا أيضنا علنى  

الرأمسالينة )آالت خمتلفنة(، وارتفناع خمنزون رأس املنال لنه األثننر علنى اإلنتناج، لنذا يفنرتض أن االقتصناد تسنوده املنافسننة  
فكننار واملعننارف واملعلومننات  ن األأمنوذجننه للنمننو  يف    )Poul, M. Romer, 1990(2  ررومنن  ويعتننب  1االحتكاريننة.
  لةنتناجولينة  ن تكنون التكلفنة األأالتكلفنة احلدينة للمعرفنة(. وميكنن    انعندامي أن تنتقل بتكلفة شبه معدومنة )أميكن 

ميكنن احلصنول عليهنا بسنهولة عنب نسنظ    ألننهقنل  أضافية تكنون  املرتبط ابملعرفة مرتفعة جدا لكن تكلفة الوحدات اإل
 increases return to)نتنناج مننرتبط مبننردودات غلننة احلجننم املتزاينند  ن اإلأل  إول، وانتهننى بننذلك  الوحنندة األ

scale) ويبين رومر منوذجه على االفرتاضات التالية: .وابملنافسة غي التامة 
 طريق البحث والتطوير هبدف الربح؛  نتاج املعارف عنإالتقدم التقين اعتبه عامل داخلي وينجم عن   .أ

 
1 Dominique Guellec, Pierre Ralle, les nouvelles théories de la croissance, 5e édition, La Découverte-

Paris,2003,  p71. 
2 Romer, P.M, Endogenous technological change, Journal of Political Economy, Vol. 98 No.5, 1990, pp 71 -102. 
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حتصننل علننى منننو مسنناند بسننبب عنصنننر    ألهنننال تفسنني النمننو املضنناعف للبلنندان املتقدمننة  إميكننن الوصننول   .ب
 ساس التفسي؛أاملعرفة املتوفر لديها وهو  

 نتاج خمتلفة الرتكيب عنده لتصبح كالتايل:تكون دالة اإل . ج
𝑌 = 𝐾𝑎 ∗ (𝐴𝐿𝑌)1−𝑎 … … … . (1.20)  

ن الدالننة ختضننع لنننفس شننروط دالننة  أفكننار ولننيس التقنندم التقننين، ورغننم  ( هنننا يعننب عننن رصننيد األAن )أحيننث  
ل دالنة  إنتناج تتحنول  إكعنصنر    (A)ي ثبات مردود احلجم لكنه عنندما ينتم اعتبنار  أ،  دوغالسنتاج املقيدة لكوب  اإل

لو  يف مننننوذج سنننو   (𝛿)ن رأس املنننال يف مننننوذج رومنننر ينننرتاكم بننننفس طريقنننة تنننراكم  أمنننردود غلنننة حجنننم متزايننندة. كمنننا  
 واعتمادا على منهج كينز بعالقة االستهالك ابالدخار.

 ن:أي أهالك الذي يؤثر على معدل الرتاكم يكون عامال خارجيا لكن معدل اإل
 𝐾∗ = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 

عنننند سنننولو حنننل حملنننه    (A)بنننني هنننذا النمنننوذج ومننننوذج سنننولو هنننو أن املتغننني اخلنننارجي    االخنننتالفإن مكمنننن  
ل  إهنو مشنتقة املعنارف    )A*(ن  أهنو رصنيد املعنارف وخمزوهننا وينرتاكم عنب النزمن و   )A(عنصر العمنل عنند رومنر وأن  
 ن:أي أفكار اجلديدة  الزمن لدى الباحثني عن األ

𝐴∗ =
𝐴∗

𝐴
= 𝛾 ∗ 𝐿𝐴 

 ن:أحيث 
AL  =فكار اجلديدة.نتاج الباحثون عن األإ 
𝛾 فكار.= املعدل الذي حيصل عليه الباحثني على األ 

ي  أ  )AL(نتناج النذي تولنده املعنارف  شنخاص وبنني اإلالنذي ينتجنه األ  )YL(نتناج املباشنر  ويفرق رومنر بنني اإل
 فكار:فكار يكون دالة يف رصيد األواملعدل الذي حيصل عليه الباحثون على األ  ،)Y+ L AL = L(  ن:أ

𝛾 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑃 
نتناج للمعنارف ومعندل  حيندد بعوامنل دالنة اإل  (∗𝑔)ن معندل النمنو  إنه يف املدى الطويل فنأل إ "رومر"توصل 
  1باحثني تزداد ح  مع ثبات عددهم.نتاجية الإن أو  ،منو الباحثني
 
 

 
اإلجعفر ابقر حممود علوش، حساب معدل منو اإل1 لعوامل  الكلية  )نتاجية  للمدة  املطور  العراقي ابستخدام منوذج سولو  االقتصاد  -1980نتاج يف 

 . 24-23، ص 2015، 31العدد  جامعة واسط،  ،اإلنسانيةجملة واسط للعلوم  ،(2014
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 (Barro Robert)  روبر  ابرو منوذج -4
 Economic"يف مقننال بعننننوان    1991سننننة    (Robert. J. Barro)  وهننو مننننوذج وضننعه روبنننرت ابرو

Growth  in a Cross Section of Countries"1    ثبنات الرابطنة النيت تنربط رأس املنال  إحينث حناول فينه ابرو
و ألشننننخاص  أالعننننام ابلنمننننو، فننننرأس املننننال العننننام املتمثننننل يف جممننننوع التجهيننننزات واخلنننندمات العامننننة اململوكننننة للدولننننة  

اعتباريني )هم املؤسسات العمومينة(، والنيت ميكنن تكوينهنا بفضنل اختينار معندالت للضنرائب علنى الندخل منن جهنة  
ن تسنننهم يف الرفنننع منننن النمنننو  أنتاجينننة ميكنهنننا  خنننرى منننن خنننالل احلصنننة املخصصنننة للنفقنننات العامنننة اإلأومنننن جهنننة  

   2دة إنتاجية رأس ماله وابلتايل االقتصاد ككل.االقتصادي ألهنا هتيئ للقطاع اخلاص بنية حتتية تساعد يف زاي

 3ويقوم منوذج ابرو على جمموعة من الفرضيات:
 ؛Gن النفقات العمومية للمنشآت القاعدية وليس البىن التحتية العمومية ويسميها أيفرتض ابرو  .أ
 ذه النفقات هي استثمار عمومي حبت؛ه .ب
نتنناج كننوب دوغننالس يف صننياغة البنيننة البديهيننة وهنني ذات مردوديننة سننلمية اثبتننة جتنناه  علننى دالننة اإل  اعتمنند  . ج

 .(i)جل املؤسسة املمثلة أالعوامل من 
0 <  𝛼 < 𝑦𝑖         مع            1  = 𝐴𝑖𝑘𝑖

𝛼𝐿𝑖
1−𝛼𝐺1−𝛼 … … … … (1.21) 

𝑌نتاج، : اإل𝐾   ،رأس املال اخلاص:𝐿،اليد العاملة :  𝐺  العمومية للدولة للمنشآت القاعدية.: النفقات 
 وعلى املستوى التجميعي الدالة:  

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼𝐺1−𝛼 … … … … … . . (1.22) 
𝐾𝑘رأس املنننال اخلننناص منخفضنننة ومتناقصنننة   لنننوعلينننه املردودينننة احلدينننة  

′ = 𝛼
𝑦

𝑘
ن املردودينننة احلدينننة  أيف حنننني    

ن  أاثبنت حسنب منا افرتضنه ابرو، وابعتبنار  L ذا كنان  إ  𝐴𝐿1−𝛼  متصلة برأس املنال اخلناص والنفقنات العمومينة اثبتنة
النفقننات العموميننة للمنشننآت القاعديننة هننو عامننل إنتنناج خننارجي للمؤسسننة يكننون معطننى ومتنناح بنندون تكلفننة فقننط  

 ميول ابقتطاعات جبائية.
 اثبت، اقتصاد داخلي. دخاراما تقدمي النموذج بوجهه سياسة اقتصادية حده يف حالتني: معدل  أ

 :يف احلصول على تطوير ملخزون رأس املال (AK)ومنوذج ابرو يتشابه مع منوذج 
 

1 Robert. J. Barro, Economic Growth  in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, 

Volume 106, Issue 2, May 1991, Pp 407–443. 
ول، ، العدد األردراأ، جامعة  األعمالدارة  إجملة االقتصاد و   ،بن قانة إمساعيل، بوخلوة ابديس، رأس املال البشري يف مناذج النمو الذايت )من الداخل(  2

 .12، ص 2017
 .17-16 ص ص ،نفس املرجع السابقحممد الناصر محيداتو،   3
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�̇�

𝐾
= 𝛿(1 − 𝜏)𝜏

1−𝛼
𝛼 𝐴

1
𝛼𝐿

1−𝛼
𝛼 − 𝛿 … … … … . . (1.23) 

و  أوحنند الدولننة تثبننت معنندل الضننريبة مبننا حينندد معنندل النمننو االقتصننادي وعليننه املعنندل الضننرييب الننذي يعظننم النمننو  
 مثل للضريبة.املعدل األ

 1ل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها على النحو التايل: إن ابرو وصل  إف  ، ذلكبناء على  

وفرات   .أ وجود  الثابت إأتكيد  النمو  معدل  بني  طردية  عالقة  هناك  أن  يعين  مما  العامة،  للنفقات  جيابية 
 نتاج..؛ واحلصة النسبية للنفقات العامة يف اإل

 ن النمو ال يولد إال منوا ذاتياً؛إاملال العام واخلاص ف  نتاج على تراكم رأس واعتماد اإل   اإليراداتمع ثبات   .ب
ل إمن جهة عند ارتفاعه  فهو    ، جيايب كما له دور سليب يف التأثي على النموإإن معدل الضريبة له دور   . ج

يؤدي  الحد   اإلإكفاف  )بفضل  العام  املال  رأس  مستوى  زايدة  مث ل  ومن  عنه(  النامجة  العامة  يرادات 
ن إ ف  ،خرىأيرادات اخلاصة النامجة عن القطاع اخلاص وابلتايل تطور النمو، ومن جهة  منو اإلاملسامهة يف  
تؤدي  إ ارتفاعه   القطاع اخلاص  يقدر عليها  األإل حدود ال  تثبيط أنشطة هذا  خي ومن مث اخنفاض ل 

 معدل النمو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .13، ص نفس املرجع السابقبن قانة إمساعيل، بوخلوة ابديس،  1
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 : األول   صة الفصل
يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الناتج القومي، مبا حيقق   مستمرة يشي النمو االقتصادي إل حدوث زايدة  

احلقيقي  مستمرة  زايدة الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  الزمن  يف  مرور  املؤشرات مع  أهم  إحدى  ميثل  وهو   ،
االقتصادي ألي دولة املستوى  اليت تعب عن  االقتصادي عنصر االقتصادية  النمو  يعد  من عناصر   اأساسي  ا، كما 

النمو االقتصادي    حظيوقد    .التنمية االقتصادية وأحد مكوانهتا اجلوهرية العديد من   من قبل  ابالهتمامموضوع 
االقتصادية والنماذج  العديد من النظرايت    ظهورمما أدى إل    ، عب فرتات خمتلفة من الزمنالباحثني االقتصاديني  

هتتم   يف بتحليل  اليت  ابلبحث  االقتصادي  لهخمتلف    النمو  احملددة  االقتصادي  ، العوامل  من   ونويعتب  الكالسيك 
إل   تطرقوا  الذين  االقتصادياألوائل  النمو  تفسي  أين    موضوع  إجياد  له  حاولوا  احملددة  العوامل  حسب ملختلف 

مهية كل من رأس أعلى   ركز رواد النظرية الكالسيكيةحبيث اجتاهاهتم الفكرية والظروف االقتصادية السائدة آنذاك، 
لةنتاج التقليدية  العوامل  والعمل ابعتبارمها من  تؤدي  أكدوا  أ و   ،املال  العوامل  زايدة يف هذه  زايدةإن كل   يف  ل 

 الرئيسي للنمو االقتصادي.   العاملو  ن تراكم رأس املال هأنتاج، كما اعتبوا اإل
 امتداد تعتب مبثابة  واليت   ليها سابقاإ     التطرقمن خالل مناذج النمو اليت    رواد النظرية النيوكالسيكيةما  أو 

عامل جديد   ةضافإب  قامواو ،  على املدى الطويلالنمو االقتصادي  دراسة    واحاول  فقد  ،لنماذج النمو الكالسيكية
يضا بتحليل مدى مسامهة كل من رأس املال، العمل والتقدم أ  اهتمواكما    ،التكنولوجييتمثل يف مستوى التقدم  

يف   اإلنتاجيةالتكنولوجي  اعتب  ،  العملية  النيوكالسيكيةوقد  النظرية  النمو أ  رواد  معدل  يف  الزايدة  استمرار  ن 
س املال املادي والبشري، أ خارجية تؤثر على زايدة كل من ر االقتصادي على املدى الطويل يكون بفضل عوامل  

 ليه بنماذج النمو اخلارجي. إ وهذا ما يشار  
حني   احلديثة  أ يف  النماذج  الداخلي)ن  النمو  الثمانينات    ( مناذج  هناية  مع  ظهرت  لتخالف واليت  جاءت 

على أن النمو االقتصادي يتولد من عوامل موجودة ضمن  أساسا  فهي تقوم  نظرايت ومناهج النمو النيوكالسيكية،
اإلنتاجية مثل   العملية  داخل  أو  املتزايدة،    التقدمالنموذج  والعوائد  التكنولوجي التكنولوجي  التقدم  أن  ترى  وهي 

ل املا ميكن احلصول عليه من خالل االستثمار يف العنصر البشري عن طريق التعليم والتدريب أو االستثمار يف رأس
دورا فعاال للحكومات والسياسات العامة يف حتفيز   مناذج النمو الداخليكما تقرتح  ،  الفكري عن طريق االبتكار

االقتصادي النماذجحبيث  ،  النمو  هذه  النموذج  أ   تعتب  يف  داخلية  وعوامل  ألسباب  االقتصادي حيدث  النمو  ن 
ر  حسب  أكرتاكم  البشري  املال  املوج  (Lucas)س  العامة  حسب والنفقات  القاعدية  املنشآت  لتمويل  هة 

(Robert. J. Barro) . 



 
  

لنمو  احلديثة لددات احملالفصل الثاين: 
 الدراسات التجريبية يف االقتصادي 
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 متهيد: 

  نظريةال  حوهلا العديد من الدراسات من أكثر اإلشكاليات اليت أثريت    النمو االقتصادي   حمددات  معرفة تعترب
وجند والتجريبية الدراسات    أن   ،  اهتمامأغلب  األجلاالقتصادي  النمو    حول  هامتحور  حظي   ،طويل  الذي 

قبل   من  الواسع  اخلمسينات  الباحثني  ابالهتمام  فرتة  يف  النيوكالسيكية  ابلنظرايت  املتأثرين  مثل االقتصاديني 
(Solow, 1956)  و(Swan, 1956)  ومنذ هناية الثمانينيات من القرن املاضي نشأ ما يسمى بنظرايت النمو ،

، حيث ترى هذه النظرايت أن هناك العديد من مصادر النمو االقتصادي (Endogenous Growth)الداخلي  
دورا فعاال للحكومات   اقرتحت   كما موجودة ضمن النموذج أو داخل العملية اإلنتاجية،  داخلية  من عوامل    تنشأ

 . والسياسات العامة يف حتفيز النمو االقتصادي
موحدة   نظرية  الرغم من حقيقة عدم وجود  االقتصاديعلى  اخلاصة ابلنمو  احملددات  من تبني كل  فإنه   ،

من   عدد  إجياد  التجريبيةاملمكن  العوامل  الدراسات  من  العديد  دور  تناقش  يف   اليت  اقتصادية  والغري  االقتصادية 
االقتصاديني   وقد  ،النمو الباحثني  من  العديد  موضوع  ن الذي  قام  االقتصادي    تناولوا  من بالنمو  العديد  نشر 

جند كل   هذه األعمال  أهمومن    االقتصادي يف هذا اجملال،خاصة مع تطور أساليب القياس    الدراسات األكادميية
-Sala)و (R. Barro, 1991)و (D. North, 1973)و (Lucas 1988)و (Blassa, 1971) من دراسات

i-Martin, 1997)  و(Barro & Lee, 2000)  ،  ولعل من أبرز هذه الدراسات تلك اليت قام هباR. Barro 
ا إىل دواستنا احملدثني البارزين وأكثرهم اهتماما بدراسة حمددات النمو االقتصادي. ينياالقتصادرباء اخلابعتباره أحد 

األجنيب املباشر، رأس   االستثمار  االنفتاح التجاري،كل من    ، ميكننا اعتبارهذه الدراسات ونظرايت النمو الداخلي
 . االقتصادي  للنمو   همةمحديثة  كمحددات    واملؤسساتيةاملال البشري  

تناولتها  اليت  االقتصادي  للنمو  احلديثة  احملددات  أهم  إىل  الفصل  هذا  يف  سنتطرق  األساس  هذا  وعلى 
على ضوء  االقتصادي  ابلنمو  عالقتها  وكذا  النظري  جانبها  إىل  التطرق  من خالل  السابقة  التجريبية  الدراسات 

تجاري والنمو االقتصادي، أما املبحث الدراسات التجريبية، وسنستهل يف هذا الفصل يف مبحثه األول االنفتاح ال
 لرأس املال البشري  سنخصصه والنمو االقتصادي، أما املبحث الثالث    الثاين سنخصصه لالستثمار األجنيب املباشر

 والنمو االقتصادي.   املؤسساتيةوالنمو االقتصادي، يف حني سنناقش يف املبحث الرابع  
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 والنمو االقتصادياالنفتاح التجاري : األولاملبحث 
التجاري االنفتاح  أمهية  على  اخلارجية  التجارة  جمال  يف  االقتصادية  النظرية  أكدت   Trade)  لقد 

Openness)  اإلنتاج وكمية  عناصر  توزيع  حتسني كفاءة  احلديثة  يف  التكنولوجيات  من  أن واالستفادة  ، كما 
حتقق    تاالقتصاداي التجاري  االنفتاح  من  بدرجة كبرية  تتميز  الغالب  اليت  مقارنة يف  أعلى  منو  معدالت 
حنو حترير   توجهت وعليه جند أن أغلب الدول  ،  انفتاح أقل على التجارة اخلارجيةدرجة  اليت لديها    تابالقتصاداي

 أسواقها أبسواق الدول األخرى.  جتارهتا اخلارجية وفك القيود عنها وزايدة انفتاحها على العامل اخلارجي وربط
 النظرايت املفسرة للتجارة اخلارجية -1

أن حتكفففم    مفففن حيفففث األسفففط وال فففوابط الفففيت ينبغفففيفيمفففا بينهفففا  ختتلفففل النظفففرايت املفسفففرة للتجفففارة اخلارجيفففة  
ومنهففا  ومففن هففذه النظففرايت مففن جففاءت لتطفور األفكففار السففابقة وت ففيل عليهففا بعفف  التعففديالت  التجفارة اخلارجيففة،  

 ميكن التمييز بني ثالثة نظرايت أساسية كالتايل:من جاءت لتناق  النظرايت اليت سبقتها، و 
 النظرايت الكالسيكية للتجارة الدولية: 1-1

تعد النظرية الكالسيكية أوىل النظرايت اليت حاولت تفسري أسباب قيام التجفارة بفني البلفدان منفذ ههورهفا يف  
وأوائففل القففرن التاسففع عشففر، حيففث تشففكل األسففاس النظففري الففذي تقففوم عليففه النظففرايت  أواخففر القففرن الثففامن عشففر  

احلديثة يف التجارة اخلارجية، فقد حاول رواد هفذه النظريفة  فث أمهيفة وحقيقفة الق فااي املتعلقفة ابلسياسفات التجاريفة  
ت املرتبطففة ابملففذهب  بنففاء علففى أسففاس ههففور املكاسففب مففن التجففارة، واسففتندوا يف ذلففك علففى جمموعففة مففن الفرضففيا

االقتصففادي احلففر، الففذي نشففأ علففى أنقففاس أفكففار املدرسففة التجاريففة، منففذ القففرن السففادس عشففر وحفف  أوائففل القففرن  
النظفففرايت    تتمثفففلو   1الثفففامن عشفففر، واملدرسفففة الطبيعيفففة ةالفيزوقراطيفففةت الفففيت ههفففرت يف منتصفففل القفففرن الثفففامن عشفففر.

، حيفث  Jon Stuat Millوميفل    1817سفنة    Adam Smith، David ricardoالكالسفيكية يف كفل مفن نظريفة  
أن كففل دولففة تتخصففت يف إنتففاج السففلعة الففيت تتميففز    (Avantage Absolu)يف نظريتففه امليففزة املطلقففة    Smithيففرى  

فيهففا زيففزة مطلقففة. حسففب هففذه النظريففة، الففدول الففيت ال تتميففز زيففزة مطلقففة يف إنتففاج أي سففلعة فففال ميكنهففا أن تففدخل  
لريكفففاردو، حيفففث    (Comparative Avantage)-امليفففزة النسفففبية-ميفففدان التجفففارة الدوليفففة، وهفففذا مفففا نفتفففه نظريفففة

لففة ميكنهففا أن تتخصففت يف إنتففاج السففلع الففيت ميكففن أن تنتجهففا أرخففت اففا ميكففن أن حتصففل عليهففا  يفففرتس أن كففل دو 

 
 . 126-125، ص ص 2013، 17، العدد 5رائد فاضل جويد، النظرية احلديثة يف التجارة اخلارجية، جملة الدراسات التارخيية واحل ارية، اجمللد  1
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من خالل التجارة، أما النظرية الثالثة فرتى أن معدل التبادل الذي حيقق التوازن يف التجارة الدوليفة هفو ذلفك املعفدل  
 1الذي جيعل صادرات وواردات كل دولة متساوية.

 ة للتجارة الدولية:النظرايت النيوكالسيكي 1-2
  تبرتفل أولفنيةو  تيلفي هكشفرإةكل مفن    إسهامات  االجتاهاليت وردت يف هذا    اإلسهاماتحيث جند من أبرز    

رواد    امفففن خفففالل  نظريفففة تفففوافر واخفففتالا نسفففب وكثاففففة عوامفففل اإلنتفففاج ، فبفففالرغم مفففن أمهيفففة األفكفففار الفففيت جفففاء هبففف
املدرسففة التقليديففة ةالكالسففيكيةت إال أهنففا وجهففت ابلنقففد، وذلففك ألن املففزااي النسففبية التقليديففة ابلنسففبة للتجففارة احلففرة  

تغري هو تكلففة العمالفة، إضفافة إىل مفنهت التخصفت الكامفل  تعد منوذج ساكن ةاستاتيكيت قائم على عامل واحد م
لبيان املكاسب من التجارة، ومنه لتاليف النقت الذي وقعت فيه النظرية السابقة وتعديله جفاء كفل مفن االقتصفاديني  

وليأخففففذوا يف احلسفففبان الففففروق يف املعفففروس مفففن عوامفففل اإلنتففففاج ةاألرس،    ليتنفففاولوا  تبرتفففل أولفففنيةو  تهكشفففر  لفففييإة
لعمالففة، رأس املففالت وا رمهففا علففى التخصففت الففدويل، وابلتففايل فففإن هففذا االجتففاه ا ديففد حففاول اإلجابففة علففى نقطتففني  ا

علفففى قفففدر كبفففري مفففن األمهيفففة، حيفففث تتمثفففل األوىل يف شفففرح وحتليفففل أسفففاس املفففزااي النسفففبية مفففن وجهفففة نظفففر العناصفففر  
لثانيفففة يف حتديفففد ايت ر الفففيت ترتبهفففا التجفففارة الدوليفففة علفففى  املشففاركة يف اإلنتفففاج ةاألثفففر اإلنتفففاجي والتجفففاري الفففدويلت، وا

ويؤخفففذ علفففى نظريفففة    2ت.التفففوزيعيتوزيفففع الفففدخل أو علفففى عوائفففد عناصفففر اإلنتفففاج املشفففاركة يف التبفففادل الفففدويل ةاألثفففر  
أولففني أن صفحتها تتوقففل علففى مفا توصففلت إليففه مفن تسففاوي أسفعار عناصففر اإلنتففاج يف الفدول حمففل التبففادل  -هيكشفر

اري. ومففن ف فففإن صففحتها ال تثبففت إذا مففا تففدخلت عوامففل تففؤدي إىل اخففتالا تكففاليل اإلنتففاج عنففد التففوازن  التجفف
ةمثفففل تكفففاليل النقفففل والسياسفففات التجاريفففةت. ابإلضفففافة إىل أن غيفففاب املنافسفففة التامفففة، وتبفففاين التقنيفففات تفففؤدي إىل  

 3.زن عام بل جزئيتفاوت تكاليل اإلنتاج واألسعار. وابلتايل ال ينتت من النظرية توا
 النظرايت احلديثة للتجارة الدولية: 1-3

كتيار جديد يقوم بتفسري نظرية التجارة اخلارجية على أساس ديناميكية العوامل الداخلية   االجتاهههر هذا  
فيه خالفا للتحليل الساكن الذي قدمته النظرايت السابقة، وهو يعمل على االستعانة ابألساليب واألدوات العلمية 

 
،  2010-1998محزة علي، حفيظ إلياس، إمكانية جعل قطاع التجارة حمركا للنمو االقتصادي يف هل االقتصاد الريعي: حالة ا زائر خالل الفرتة    1

 .7، ص 2014، 5جملة التنظيم والعمل، العدد 
،  15ت، جملة الباحث، العدد  2011-1980ل الفرتة ةعبد الغفار غطاس واخرون، أثر حترير التجارة اخلارجية على النمو االقتصادي يف ا زائر خال  2

 . 284، ص 2015جامعة ورقلة، 
/ السنة الثامنةت، املعهد العريب 2009أمحد الكواز، التجارة اخلارجية والتكامل االقتصادي اإلقليمي، جسر التنمية، العدد الواحد والثمانون ة مارس    3

 .5للتخطيط، الكويت، ص 
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الن النظرايت، ومن بني هذه  اليت طرحتها هذه  الواقعية  الفروس غري   ت ستيفان ليندرةظرايت جند نظرية  متجاهال 
والديناميكية للتبادل الدويل،   ت جونسون ةنظرية  و   تبوسنرةودورة حياة املنتت، نظرية    ت فرنون ةوالتبادل الدويل، نظرية  

اكتساب ميزة نسبية يف  التبادل الدويل، عن طريق  الرئيسية لنمط  العوامل  بتحديد  لتقوم  النظرايت جاءت  وهذه 
وهي بذلك تعد أكثر واقعية يف   ،عامل مهم متمثل يف دور البحوث والتطوير وأمهيته ابلنسبة لقطاع التجارة الدولية

للظواهر يف اال الدولية. تفسريها  التجارة  العاملي ومنط  أفكار هذا االجتاه،  1قتصاد  نظرية   إضافة إىل  ههرت معامل 
هناية   يف  اخلارجية  للتجارة  املاضي    سبعيناتالحديثة  القرن  مثل  من  االقتصاديني  بع   قبل   كروكمانمن 

)Krugman( ،   نورمان و   دكست )Norman and Dixit(  النكسرت و  )Lancaster(   وهلبمان )Helpman( 
 الالزمة  ات ابلسياس  اخلاصة  هي  احلديثة  التقليدية  والنظرية  االجتاه  هذا  بني  االختالا   نقاط  أهم  بني  ومن   وغريهم،
 2. النمو  على  الالحق  والتأثري   الصناعية  للتنمية
 مفهوم االنفتاح التجاري  -2

عدة   ههرت الدولية  االقتصادية  العالقات  دراسة  تتناول  اليت  األدبيات  خاصة  االقتصادية  األدبيات  يف 
ومصطلح االنفتاح   (Trade Liberalization)مصطلحات يف هذا الشأن، فقد جند مصطلح التحرير التجاري  

الدولية    (Trade Openness)التجاري   التجارة  حنو  االنفتاح   Openness to International)ومصطلح 

)Trade .3، وكلها مصطلحات يقصد هبا سياسة حرية التجارة اخلارجية 
 تعريف االنفتاح التجاري:  2-1

تعففرا التجففارة اخلارجيففة علففى أهنففا عمليففة تبففادل السففلع واخلففدمات عففرب احلففدود وبففني الففدول واملنففاطق املختلفففة  
مصفدرة وأخفرى مسفتوردة، وتسفمى أحيفاج ابلتجفارة  سواء كانت عمليات منظورة أو غري منظفورة، أي أن هنفاك دولفة  

العامليفففة أو التجفففارة الدوليفففة، وتشفففمل التجفففارة اخلارجيفففة أي فففا التبفففادل التجفففاري للسفففلع واخلفففدمات بفففني العفففامل هبفففدا  
حقيقفة  تنبفع أمهيفة التجفارة الدوليفة مفن  كمفا    4حتقيق املنافع املتبادلفة بفني البلفدان يف كاففة اجملفاالت الزراعيفة والصفناعية.

اخفففتالا املفففوارد    وهفففذا بسفففببهامففة هفففي أنفففه ال يوجفففد دولفففة ميكفففن أن تنفففتت يتيفففع السففلع واخلفففدمات الفففيت حتتاجهفففا،  

 
 .284واخرون، نفط املرجع السابق، ص عبد الغفار غطاس  1
املعهد العريب للتخطيط،    / السنة السابعةت،2008ة ماي    أمحد الكواز، التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي، جسر التنمية، العدد الثالث والسبعون   2

 . 3الكويت، ص 
ت، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  2013-1980ة قياسية للفرتة  دليلة طالب، االنفتاح التجاري وأثره على النمو االقتصادي يف ا زائر ةدراس  3

 .167، ص 2014/2015، -تلمسان -جامعة أيب بكر بلقايد
 .5، ص 2019املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، دليل املؤشرات الوطنية: مؤشرات التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات، سلطنة عمان، ماي  4
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حتتفففاج إىل تصفففدير    االقتصفففادايتواملعوقفففات الفففيت تواجفففه الفففدول. ونتيجفففة لفففذلك، ففففإن العالقفففة التجاريفففة تشفففري إىل أن  
السلع واخلدمات مفن أجفل توليفد حصفيلة مفن اإليفرادات لتمويفل السفلع واخلفدمات الفيت يفتم اسفتريادها والفيت ال ميكفن  

 كالتايل:  هاقدمت جمموعة من التعاريل وميكن تقدمي أمهأما ابلنسبة لالنفتاح التجاري، فقد   1إنتاجها حملياً.
اح التجاري هو تلك السياسة اليت من شأهنا تقليل درجة فإن االنفت  (Bhagawati-Krueger)حسب  

االسترياد   وتراخيت  رسوم  التخفي ات يف  على  الغالب  يف  االقتصاديون  احملللون  ويركز  الصادرات،  التجهز ضد 
اخلارجية التجارة  التجارة ال   ، كخطوة أساسية يف إصالح  تتمثل يف أن حترير  التعريل خباصية هامة  ويرتبط هذا 

اب هذا يستلزم  حسب  وابلتايل  جدا،  متدن  مستوى  ح   أو  صفرا  ا مركية  التعريفات  قيمة  تكون  أن  ل رورة 
 2مفتوحا وحمررا ويف نفط الوقت يفرس تعريفات يتركية.   االتعريل ميكن أن يوجد اقتصاد

التخلي عن ويعرا االنفتاح التجاري حسب املعهد العريب للتخطيط على أنه تلك السياسة اليت تؤدي إىل  
السياسات املنحازة ضد التصدير، وإتباع سياسات حمايدة بني التصدير واالسترياد، وختفي  قيمة التعريفة ا مركية 
حترير  برجمت  يشمل  تعريفة يتركية موحد،  نظام  واالجتاه حنو  تعريفات يتركية  إىل  الكمية  القيود  وحتويل  العالية، 

االسترياد وسياسات ترويت سعر الصرا وسياسات إدارة االقتصاد الكلي   العديد من اإلجراءات املتعلقة بسياسات
 3والسياسات التنظيمية والسياسات التجارية جتاه الشركاء التجاريني.

ميزان  من  يتكون  الذي  اخلارجي  القطاع  حترير  التجاري  يقصد ابالنفتاح  الدويل،  النقد  وحسب صندوق 
امالت الرأمسالية، أي االنفتاح على تدفقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال املعامالت التجارية ا ارية وميزان املع

 4من وإىل اخلارج من كافة القيود والعقبات واليت تتمثل يف ال رائب ا مركية والقيود الكمية واإلدارية والفنية.
وم هبا الدولة قصد اا تقدم من تعاريل، ميكن تعريل االنفتاح التجاري على أنه خمتلل اإلجراءات اليت تق

ختفيل القيود املفروضة على القطاع اخلارجي وزايدة املعامالت التجارية اخلارجية مع الدول، وهو ما ميسح بزايدة 
 حجم تدفقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال من وإىل اخلارج. 

 
1 Adeleye J. O., Adeteye O. S. & Adewuyi M. O, Impact of International Trade on Economic Growth in Nigeria 

(1988-2012), International Journal of Financial Research, Vol. 6, No. 3; 2015, p 163. 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، -دراسة حالة ا زائر–لتنافسية للدول  عبدوس عبد العزيز، سياسة االنفتاح التجاري ودورها يف رفع القدرة ا  2

 .44، ص 2010/2011، -تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 
3   Saad Saleh Issa, Attia Mohamed Ismail, Measuring the impact of trade openness on economic growth in Iraq 

For the period (2003-2016) using the ARDL model, Tikrit Journal of Administration & Economic Sciences, 

Vol.3 ,No.43 , 2018, p 4. 
ت، جملة معارا، العدد 2014-1990عاشور، أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي يف ا زائر ةدراسة قياسية للفرتة املمتدة من    حيدوشي4

 . 356، ص 2015، 19
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 سياسة االنفتاح التجاري: ل  األمهية االقتصادية  2-2
جماالت التفاعل بني االقتصاد احمللي واقتصفادايت العفامل اخلفارجي ملفا تت فمنه  تعترب التجارة اخلارجية أحد أهم  

من تدفق للسلع واخلدمات من وإىل الدولفة ومفا ختلقفه مفن روابفط علفى مسفتوى االقتصفاد الكلفي. فالتجفارة اخلارجيفة  
يف دورهفا ايتين خللفق التفوازن بفني    تتمتع أبمهية ايزة ملا هلا من قدرة على املسامهة يف عملية التنمية، وتربز هذه األمهية

العرس اإلنتاجي غري املرن والطلب شديد املرونة، ابإلضفافة إىل دورهفا مفن خفالل تفوفري متطلبفات التنميفة مفن السفلع  
الرأمساليففة الالزمففة إلعففادة بنففاء اهليكففل االقتصففادي علففى حنففو متناسففب يف إطففار حتقيففق املقاربففة اإلنتاجيففة لصففا  بقيففة  

صة السلعية منها وتوزيع هيكلها اإلنتاجي. فالدول النامية خصوصفا ال ميكنهفا إنتفاج سفلع وخفدمات  القطاعات وخا
واد الغذائيففة عمففا هففو اكففن  تسففاهم يف رفففع مسففتوى الرفاهيففة أو التنميففة بتكففاليل مقبولففة، وقففد يزيففد الطلففب علففى املفف

دول العففامل الثالففث احلصففول علففى معففدات  حمليففا، وهنففاك بعفف  الففدول حتتففاج إىل املففواد اخلففام، وحتففاول معظففم    إنتاجففه
رأمساليفة وخففربات إداريفة وفنيففة مفن الففدول الصفناعية، وتسففاهم يف عمليفة التنميففة زفا تففدره مفن عملففة صفعبة كعنصففر مففن  
عناصر اإلنتاج، وزا متثله من قدرة على شراء السلع واخلدمات، لفذلك ففإن قفدرة الدولفة يف احلصفول علفى العمفالت  

تصفففديرها للسفففلع واخلفففدمات حتفففدد قفففدرهتا علفففى شفففراء السفففلع واخلفففدمات املنتجفففة يف االقتصفففاد    األجنبيفففة مفففن خفففالل
 2للعديد من املكاسب منها:  يف حتقيقهاتكمن أمهية حترير التجارة يف الدول النامية  ويف هذا الصدد،   1العاملي.

 موازنة امليزان التجاري؛ تغطية تكاليل الواردات من خالل العمل على تنمية الصادرات أي العمل على   .أ
 تشجيع املنافسة يف األسواق احمللية زا يدفع ابملنتجني إىل التحسني واالبتكار يف املنتجات؛  .ب
العمل حنو حتقيق أكرب مستوايت من الكفاءة ابإلضافة إىل تقدمي أو منح املستهلكني نطاق أوسع من  .ج

 االختيار؛ 
النسبية واقتصادايت احلجم السماح للشركات من أن تشغل مقدرهتا بشكل كامل   .د يتوافق مع ميزهتا  زا 

 الكبري؛
ا ديدة واستخدامها، كما أن  .ه التكنولوجيات  التجارة ميكن من دخول  أمام  الباب  فتح  العمل على  إن 

حترير كل من الصادرات والواردات يعمل على جعل األسعار احمللية منافسة لألسعار العاملية زا يؤدي إىل 
 نخف ة األمثان والعالية ا ودة. ملى ايتخر وهذا يسمح للمستهلكني بشراء السلع  اخنفاس إحدامها ع 

 
 

 .45-44ص، ص نفط املرجع السابقوعيل ميلود،  1
 .185، ص نفط املرجع السابقدليلة طالب،  2
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 مؤشرات قياس االنفتاح التجاري -3
قياس درجة االنفتاح التجفاري، وأمههفا مفا يعفرا ابسفم نسفبة كثاففة  لهناك العديد من املؤشرات اليت تستخدم  

.  وهو حاصل قسمة جمموع الصادرات والفواردات علفى النفاتت الفداخلي اخلفام  (Trade Intensity Ratio)التجارة  
مففن أكثففر املقففاييط اسففتخداما نظففرا لبسففاطته، وتففوفر املعلومففات اإلحصففائية الففيت تسففمح  سففابه، اسففتخدمت    يعتففربو 

أي ففا نسففبة الففواردات إىل النففاتت الففداخلي اخلففام، ونسففبة الصففادرات إىل النففاتت الففداخلي اخلففام، كمقففاييط تففدل علففى  
ثاففففة التجفففارة، إال أنفففه تعفففرس للعديفففد مفففن  االنفتفففاح التجفففاري. علفففى الفففرغم مفففن االسفففتخدام الواسفففع ملقيفففاس نسفففبة ك

مففا هففو إال مقيفففاس حلجففم الدولففة ودرجفففة انففدماجها يف األسفففواق  يف احلقيقفففة  ا املقيففاس  ذ االنتقففادات، مففن بينهفففا أن هفف
 وفيما يلي شرح ألهم هذه املؤشرات: 1العاملية، وليط للسياسة التجارية.

هففذا املؤشففر علففى درجففة االنفتففاح علففى القطففاع اخلففارجي،    يففدل  مؤشررر التجررارة اخلارجيررة  كثاجررة التجررارة : -
أي فا علفى األمهيففة الفيت حتتلهفا التجفارة اخلارجيفة يف النشففاط االقتصفادي للدولفة، ويظهفر هفذا مففن    يفدلكمفا  

 خالل مدى مسامهة حجم املبادالت اخلارجية يف إيتايل الناتت احمللي، ويتم حسابه ابلعالقة التالية:

𝑂𝑃𝐸𝑁 =
𝑋 + 𝑀

𝑌
∗ 100 … … … … . . (2.1) 

 متثل إيتايل الناتت احمللي. Yمتثل الواردات،   Mمتثل الصادرات،  Xحيث: 
تففربز أمهيففة هففذا املؤشففر يف أنففه يبففني مففدى مسففامهة التجففارة اخلارجيففة ةالصففادرات والففوارداتت يف تكففوين النففاتت  

وبتعبري اخر فإنه يوضفح مفدى اعتمفاد النشفاط االقتصفادي ألي دولفة علفى الظفروا السفائدة   ،الداخلي اخلام للدول
يف أسواق التصدير واالسترياد علفى العفامل اخلفارجي، وعليفه إذا كفان هفذا املؤشفر مرتفعفا دل ذلفك علفى اعتمفاد الدولفة  

قتصففادية العامليففة وجيعلهففا يف حالففة  وبشففكل كبففري علففى العففامل اخلففارجي، اففا جيعففل اقتصففادها أكثففر تعرضففا للتقلبففات اال
تبعية  انكشاا  للعامل اخلارجي، ويشري أي ا ارتفاع هذا املؤشر إىل عمق اعتمفاد االقتصفاد علفى األسفواق اخلارجيفة  
لتصففريل منتجاتففه وللحصففول منففه علففى حاجتففه مففن سففلع وخففدمات اسففتهالكية واسففتثمارية والتبعيففة للخففارج ومففن ف  

لفففي للمتغفففريات اخلارجيفففة كاألسفففعار العامليفففة والسياسفففات املاليفففة واالقتصفففادية التجاريفففة  مفففدى حساسفففية االقتصفففاد احمل
 2للشركاء والتجاريني واالتفاقات والتكتالت االقتصادية.

 

 
العقريب  1 جدية،  للبحوث   بلوكاريل  والتنمية  اإلدارة  جملة  قياسية،  دراسة  الصاعدة:  الدول  يف  االقتصادي  النمو  على  التجاري  التحرير  أثر  كمال، 

 .357، ص 2018، جوان  1العدد ، 7اجمللد والدراسات، 
 .173، ص نفط املرجع السابقطالب، دليلة  2
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ويعفرب هفذا املؤشفر علفى مفدى مسفامهة الفواردات يف تلبيفة   مؤشر نسبة الررواردات  إ  يلرران النررات: احمللرر : -
وابلتايل فهو يعكط مدى اعتماد اقتصفاد الدولفة علفى اخلفارج يف تلبيفة الطلفب احمللفي. ويفتم  الطلب الكلي، 

 حسابه ابلعالقة التالية:

𝑂𝑃𝐸𝑁 =
𝑀

𝑌
∗ 100 … … … … . . (2.2) 

ويعففرب هففذا املؤشففر عففن مففدى مسففامهة الصففادرات يف    مؤشرررر نسررربة الصرررادرات  إ  يلررران النرررات: احمللررر : -
درجفة    دل ذلفك علفى ارتففاعكلما ارتفعت قيمة هفذا املؤشفر كلمفا  ، حيث  حجم النشاط االقتصادي للدولة

 ، ويتم حسابه من خالل العالقة التالية:الصادرات  اعتماد االقتصاد احمللي على
𝑂𝑃𝐸𝑁 =

𝑋

𝑌
∗ 100 … … … … … . . (2.3) 

وهفو عبفارة عففن مؤشفر يت فمن يتيفع القيففود الفيت تشفوه التجففارة الدوليفة، ويشفمل كففل    مؤشررر قيررود التجررارة: -
مفففن متوسفففط معفففدالت التعريففففات ا مركيفففة، وال فففرائب علفففى الصفففادرات، وجممفففوع ال فففرائب علفففى التجفففارة  
الدوليفففة، وهنفففاك مؤشفففر اخفففر لقيفففاس االنفتفففاح التجفففاري يتمثفففل يف مؤشفففر القيفففود غفففري التعريفيفففة ةكإعفففاجت  

 Edwardsنظفففففام احلصفففففت وتفففففراخيت االسفففففترياد واالتفاقيفففففات التجاريفففففةت، وقفففففد اسفففففتخدم  الفففففدعم،  

القيففود غفففري التعريفيفففة كمقيفففاس لقيفففود التجفففارة واعتربهفففا مؤشفففرات ضفففعيفة للتوجفففه التجفففاري    (1992,1998)
 Anderson and Nearyرغم زايدة استخدام بع  هفذه األدوات يف العقفود األخفرية، وقفد قفام كفل مفن  

عففداد مؤشففر القيففود التعريفيففة وغففري التعريفيففة إال أن هنففاك صففعوبة يف جتميففع هففذه القيففود يف رقففم  إب  (1992)
 1قياسي واحد.

 االقتصادي يف الدراسات التجريبيةالنمو االنفتاح التجاري على  أثر -4
تشري نظرية النمو الداخلي القائمة على مناذج التغري التكنولوجي الداخلي إىل وجود العديد من القنوات اليت 
ميكن للتجارة من خالهلا أن تؤثر على النمو االقتصادي. فاالنفتاح التجاري يعمل على توفري املدخالت املستوردة 

جم الفعال للسوق كارات للمنتجني احملليني عن طريق زايدة احل اليت جتسد التكنولوجيا ا ديدة، اا يرفع عوائد االبت
عالوة على ذلك، يواجه االقتصاد األكثر انفتاحا تنافسية أكرب، اا حيفز على رفع اإلنتاجية واليت . الذي يواجهونه

 2حتفز بدورها النمو االقتصادي. 
 

الفرتة    1 إفريقيا خالل  املستدمي دراسة حالة دول مشال  االقتصادي  النمو  االقتصادي على  االنفتاح  أثر  العزيز،  أطروحة  2010-1990طيبة عبد   ،
 .33، ص 2011/2012، 3دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ا زائر 

لة  جتريبية من بلدان الشرق األوسط ومشال  إفريقيا، جملة التنمية والسياسات  أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي: أدواخرون،    أمني حواس   2
 .9، ص 2014 الكويت، ، املعهد العريب للتخطيط،2، العدد 16االقتصادية، اجمللد 
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اإل  العالقة  دراسة  يف  الكبري  الدور  الداخلي  النمو  لنظرية  والنمو وقد كان  الدولية  التجارة  بني  جيابية 
 1االقتصادي طويل األجل وهذا من خالل: 

 ؛استيعاب الدول النامية للتكنولوجيا املتطورة يف الدول املتقدمة زعدل أسرع ✓
 ؛زايدة املنافع املتدفقة من األ اث والتطوير وحتقيق اقتصادايت احلجم يف اإلنتاج ✓
 ؛تقليل تشوهات األسعار يقود إىل كفاءة أكرب الستخدام املوارد احمللية يف القطاعات االقتصادية ✓
 حتقيق ختصيت أكرب وكفاءة أكرب يف إنتاج املدخالت الوسيطية وتقدمي منتجات وخدمات جديدة. ✓

بففني التجففارة اخلارجيففة  هنففاك الكثففري مففن ايتليففات الففيت يففتم مففن خالهلففا التففأثري املتبففادل  أمففا عففن اليففات التففأثري، ف
نفففاق،  يتفايل ضففمن متطابقفة النفاتت حسفب اإلتعظفيم مفن منففو النفاتت احمللفي اإلالوالنمفو، ففزايدة الصفادرات مففن شفأهنا  

تعظيم من ففرص  العمفل وتعظفيم  الن تنامي الصناعات املوجهة للصادرات من شأهنا  أوكذلك خف  الواردات، كما 
ىل تعففاهم القيمففة امل ففافة  إضففمن متطابقففة النففاتت حسففب الففدخول، ابإلضففافة    جففور، وابلتففايل تعظففم مففن منففو النففاتتاأل

ىل ذلففك  إضفل  أتعظفم منفو النفاتت ضفمن متطابقفة القيمفة امل فافة،    أن للقطفاع الصفناعي املوجفه للصفادرات مفن شفأهنا  
ت، وعلففى إعففادة  نتاجيففة ةابعتبارهففا مصففدراً رئيسففيا مففن مصففادر النمففوالتففأثريات غففري املباشففرة بفعففل التففأثريات علففى اإل

  2كثر كفاءة، وغريها من ايتليات غري املباشرة.أختصيت املوارد بشكل  
عامففل أساسففي يف السففعي للق ففاء علففى الفقففر يف العففامل.  هففي  ، فففإن التجففارة  (2018)وحسففب البنففك الففدويل  

وحتقففق البلففدان الففيت تفففتح أبواهبففا أمفففام التجففارة العامليففة يف العففادة منففوا أسفففرع، وتكففون قففادرة علففى االبتكففار، وحتسفففني  
اإلنتاجيفففة، وتفففوفري دخفففول أكفففرب ومزيفففد مفففن الففففرص لشفففعوهبا، ويعفففود االنفتفففاح التجفففاري ابلنففففع أي فففا علفففى البلفففدان  

وسالسففل القيمففة  نخف ففة الففدخل بتففوفري سففلع وخففدمات أبسففعار معقولففة للمسففتهلكني فيهففا، ومففن خففالل التجففارة  م
، يساعد االنفدماج يف االقتصفاد العفاملي علفى تعزيفز النمفو االقتصفادي واحلفد مفن الفقفر علفى املسفتويني احمللفي  *ةالعاملي

 3والعاملي.

 
نزاري 1 االجتماعية رفيق  العلوم  البانل، جملة  بياجت  املتوسط ابستخدام حتليل  دول جنوب  االقتصادي يف  النمو  على  االنفتاح  أثر  الطاهر،  هارون   ،

 . 60، ص 2016، جوان 1، جامعة ابتنة 34واإلنسانية، العدد 
 .6نفط املرجع السابق، ص التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي، أمحد الكواز،  2
: املوقع االلكرتوين تدعيم سياسات االنفتاح التجاري يسهل النمو االقتصادي من أجل ا ميع، ت،2018ة الدويل كالبن 3
-economic-enables-policies-trade-open-https://www.albankaldawli.org/ar/results/2018/04/03/stronger

all-for-growth ت.1/04/2020اتريخ اإلطالع: ة 
 يقصد بسالسل القيمة العاملية حسب البنك الدويل على أهنا منط إنتاج متوزع على عدد من البلدان، حيث تتخصت كل شركة يف مهمة معينة وال  *

 تنتت السلع كلها. 

https://www.albankaldawli.org/ar/results/2018/04/03/stronger-open-trade-policies-enables-economic-growth-for-all
https://www.albankaldawli.org/ar/results/2018/04/03/stronger-open-trade-policies-enables-economic-growth-for-all


 التجريبية   يف الدراسات االقتصادي للنمو  احملددات احلديثة                                                            الثاين   الفصل

 

 
47 

العال ابختبار  العلمية  الدراسات  من  العديد  على  قامت  االنفتاح  درجة  بني  اخلارجيةقة  والنمو   التجارة 
 االقتصادي، ومن بني أبرز هذه الدراسات نذكر:

الدول اليت ت  11عينة مكونة من ةبدراسة    حيث اهتم فيها   )1978Blassa ,(1دراسة أجراها   دولة من 
عالقة   وجود  إىل  الدراسة  نتائت  وتوصلت  راسخة  صناعية  قاعدة  النمو لديها  وبني  الصادرات  بني  إجيابية 

بدراسة منوذج لعينة كبرية من   اليت قام فيها  )1988Bairam ,(2جاءت دراسة    ،ويف نفط السياق   ،االقتصادي
الدول املتقدمة، وتوصلت الدراسة إىل أن أداء النمو االقتصادي يف دولة ما يتم تعريفه من قيمة مرونة الدخل لكل 

والواردات، الصادرات  عام    من  النمو   )Massel(3قدم    1972ويف  منط  يف  التحقيق  إىل  هتدا  اليت  دراسته 
االقتصادي يف عدد من الدول النامية املختارة ابستخدام أساليب االحندار، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائت من 
أمهها مالحظة وجود درجة عالية من االرتباط بني الصادرات والنمو االقتصادي، وقد أشارت النتائت إىل أن الدول 

 1%وذلك من أجل احلصول على زايدة مقدارها  2.5%ها استهداا التوسع يف أنشطة التصدير بنسبة ينبغي علي
 يف األداء. 

أعدها كل من   التجارة Abubakar O, Shuaibu S, Tsalla S, 2016ة4دراسة أخرى  ا ر  ملعرفة  ت 
ت، 2011-1991الل الفرتة ةدولة من دول غرب أفريقيا خ  16الدولية على النمو االقتصادي على عينة مكونة من 

، أشارت النتائت إىل أن التجارة الدولية لديها أتثري إجيايب على النمو االقتصادي (Panel)اذج  وابالعتماد على من 
إجيايب كبري  أتثري  له  الذي  الوحيد  العامل  الصادرات هي  وأن  التحديد،  وجه  على  أفريقيا  منطقة غرب  دول  يف 

 . 5.11%لي ب يؤدي إىل منو إيتايل الناتت احمل  1%مقارنة ابلواردات، إذ أن ارتفاع الصادرات بنسبة  
أعدها   دراسةويف   واالنفتاح   لتحليل  )Sinha, D. and Sinha, T, 2000(5  أخرى  االستثمار  أثر 

النمو االقتصادي لعينة   الفرتة ة  15من    مكونة التجاري على  حيث ت،  1992-1950دولة من دول اسيا خالل 
النمو االقتصادي يف بع  الدول، يف حني إىل وجود عالقة إجيابية ومعنوية بني االنفتاح التجاري و   أشارت النتائت

 االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي يف الدول األخرى؛   بني توجد عالقة سلبية  

 
1 Balssa, B, Exports and economic growth, further evidence, Journal of Development Economics, 5(2), 1978, pp 

181-189 
2 Bairam, A, Balance of payments, the Harrods foreign trade multiplier and economic growth; the European and 

North American Experience, 1970-1985 Applied Economics, 1988. 
3 Massel, E, Foreign exchange and economic development: An empirical study of selected Latin American 

countries, Review of Economics and Statistics, 1972, pp 208-212 
4 Abubakar O, Shuaibu S, Tsalla S, International Trade and Economic  Growth: an  Empirical Analysis of West 

Africa, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 7, Issue 2, 2016, PP 12-15. 
5 Sinha, D. and Sinha, T, Openness, Investment and Economic Growth in Asia, the Indian Economic Journal, 

Vol.49, No.4.7, 2000. 
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استقصت   النمو   )Mduka, Kalu Eleanya 2013(1دراسة  كذلك  على  التجاري  االنفتاح  أثر 
 ,Engle & Granger)وابستخدام تقنية التكامل املشرتك    ت، 2008-1970يف نيجرياي خالل الفرتة ةاالقتصادي  

إىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي، كما   نتائت الدراسةأشارت   (1987
ب   التجاري  االنفتاح  زايدة  أن  إىل  أي ا  النتائت  ب    1%أشارت  االقتصادي  النمو  زايدة  إىل  يف   5%يؤدي 

 االقتصاد النيجريي؛ 
هبا  دراسة قام  االنفت  لتقدير  )Baboo M Nowbutsing, 2014(2  أخرى  النمو أثر  على  التجاري  اح 

عينة   على  ة   15من    مكونة االقتصادي  الفرتة  وابستعمال  2011-1997دولة خالل  لالنفتاح ثالثة  ت،  مؤشرات 
مؤشر الصادرات إىل الناتت احمللي اإليتايل، مؤشر الواردات إىل الناتت احمللي اإليتايل وجمموع الصادرات ة التجاري 

احمللي   الناتت  إىل  وطريقة  اإليتايل والواردات  املصححة كليا  ت  الصغرى  منوذج   (FMOLS)املربعات  تقدير  يف 
النمو االقتصادي يف على  مؤشرات االنفتاح التجاري  لكل  نتائت إىل وجود أثر إجيايب ومعنوي  ال، أشارت  الدراسة

 الدراسة.   دول  عينة

يف ي ر  قد  التجاري  االنفتاح  أن  النظرية  الدراسات  بع   تدعي  ذلك،  عكط  ابلنمو   على  الواقع 
تثبيط  يتم  وابلتايل  املتوقعة،  األرابح  وتنخف   املنافسة  حدة  تزيد  االقتصادي،  التكامل  فبوجود  االقتصادي. 

 Comparativeاالبتكار عندما تقود زايدة انفتاح االقتصاد إىل التخصت يف القطاعات ذات  التخلل النسيب  

Disadvantage   لى ذلك، ميكن لالنفتاح أن خيف  من معدالت النمو يف أنشطة البحث والتطوير. عالوة ع
على املدى الطويل إذا ختصت اقتصاد ما يف القطاعات ذات التخلل النسيب، أو يف القطاعات ذات االبتكارات 
االستثمار يف  تشجع  اليت  احلماية  وجدت  إذا  احلالة  هذه  لذلك، يف  املتقادمة.  ابملمارسة  التعلم  أو  التكنولوجية 

 3 اث املكثفة، فيمكن هلذا التدخل أن حيفز النمو االقتصادي على املدى الطويل.قطاعات األ 

 
 

 
 

1 Eleanya Kalu Mduka, Openness and Economic Growth in Nigeria, Journal of Education and Practice, Vol4. 

No.1, 2013. 
2 Baboo M Nowbutsing, The Impact of Openness on Economic Growth : Case of Indian Ocean Rim Countries, 

Journal of Economics and Develogment Studies, Vol 02, N 02, June 2014.  
 .10نفط املرجع السابق، ص  واخرون، أمني حواس  3
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 املباشر والنمو االقتصادي املبحث الثاين: االستثمار األجنيب
 أحد  ابختالا صوره وأشكاله  (Foreign Direct Investment : FDI)يعد االستثمار األجنيب املباشر  

 استقطاب تسعى إىل    للدول  أن معظم السياسات االقتصادية  جند   أهم مظاهر العوملة االقتصادية يف العامل، حيث 
للدول  األجنبية  األموال  رؤوس  لتدفق  الرئيسية  القناة  يعترب  اجملاالت، كونه  ش   يف  االستثمارات  من  النوع  هذا 

من معدالت النمو االقتصادي، ف ال عن توفريه ألصول غري امل يفة وأداة فعالة لتحفيز التنمية االقتصادية والرفع  
 ملموسة كالتكنولوجيا واخلربات الفنية واملهارات التنظيمية واإلدارية.

 مفهوم االستثمار األجنيب املباشر -1
املباشر   األجنيب  لالستثمار  املقدمة  التعاريل  أهم  إىل  ا زء  هذا  االستثمار سنتطرق يف  وبني  بينه  والفرق 

  ، إضافة إىل أهم أشكاله.غري املباشر األجنيب
 تعريف االستثمار األجنيب املباشر: 1-1

املباشر   األجنيب  لالستثمار  املقدمة  التعاريل  وتنوعت  الصادرة عن   ،تعددت  التعاريل  أهم  تقدمي  وميكن 
 املنظمات واهليئات الدولية كالتايل: 

استثمار   هو  االستثمار األجنيب املباشر  فإن   (UNCTAD)برجمت األمم املتحدة للتجارة والتنمية    حسب 
امل يلت ةالبلد  بلد معني  األمد يف موجودات رأمسالية  بتة يف  طويلة  تلك   ،ينطوي على عالقة  تعكط   يث 

العالقة منفعة املستثمر األجنيب الذي يكون له احلق يف إدارة أصوله والرقابة عليها من بلد األم أو امل يل وقد 
 1يكون املستثمر شخصا طبيعيا أو معنواي. 

يف املائة أو   10االستثمار األجنيب أبنه مباشر حني ميتلك املستثمر    (FMI)ندوق النقد الدويل  ويعرا ص
إدارة  يف  التأثري  على  ابلقدرة  امللكية  هذه  ترتبط  أن  على  األعمال،  مؤسسات  إحدى  رأمسال  أسهم  من  أكثر 

 2املؤسسة.
والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  عرفته  بناء عالقات   (O.E.C.D)بينما  االستثمار ألغراس  أنه  على 

 3ال إدارايً. اقتصادية دائمة تسمح إبمكانية اارسة أتثري فع

 
 . 70-69 ص ، ص 2011ردن، األ-دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  ،وىلحسن كرمي محزة، العوملة املالية والنمو االقتصادي، الطبعة األ 1
 . 3، ص 2004، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 32العدد  تعريل وق ااي، جملة جسر التنمية،-املباشر األجنيبحسان خ ر، االستثمار  2
،  2014ألردن،  عبد الرزاق محد حسني ا بوري، دور االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، ا  3

 .33ص 
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العاملية   التجارة  منظمة  عندما   فقد (WTO) أما  أنه نشاط حيدث  املباشر على  عرفت االستثمار األجنيب 
 1ميتلك مستثمر مقيم يف بلد ما ةالبلد األمت أصوالً إنتاجية يف بلد اخر ةالبلد امل يلت بقصد إدارهتا. 

والذي يسمى   (Foreign Indirect Investment)وجتدر اإلشارة إىل أن االستثمار األجنيب غري املباشر  
االست احملفظي  أي ا  استثمارية   (Portfolio Investment)ثمار  توهيفات  يف  املشاركة  تلك  أنه  على  يعرا 

خارجية من دون أن يكون للمستثمر احلق يف إدارة موجودات الشركة املستثمر فيها ومن دون أن يكون له احلق يف 
للم الرئيسية   الدوافع  وتكون  املشروع،  ذلك  أعمال  إدارة  يف  والسيطرة  املالية الرقابة  األوراق  حمافظ  يف  ستثمرين 

احلصول على األرابح من خالل االستفادة من فروقات األسعار وكذلك تقليل املخاطرة من خالل تنويع احملافظ 
 2االستثمارية وعادة ما تقوم األسواق املالية ابلوساطة يف عمليات ذلك االستثمار. 

جنيب املباشر هو عبارة عن استثمار طويل األجل، أين اا تقدم من تعاريل، ميكن القول أبن االستثمار األ
يقوم مستثمر مقيم يف بلد ما ابالستثمار يف أصول إنتاجية أو يف إحدى مؤسسات األعمال يف بلد اخر بنسبة 

 ، على أن ترتبط هذه املسامهة ابلقدرة على التأثري الفعال يف إدارة املؤسسة. 10%مسامهة تساوي أو تفوق  
 االستثمار األجنيب املباشر:  أشكال 1-2

والبلد  ا نسيات  املتعددة  الشركات  ابختالا  ختتلل  أشكال  عدة  له  املباشر  األجنيب  االستثمار  إن 
 3ميكن إيتال أهم أشكال االستثمار األجنيب املباشر يف النقاط التالية:و   امل يل،

األجنيب:  .أ للمستثمر  ابلكامل  اململوك  األجنيب  ا  االستثمار  هذا  احتفاظ يعين  االستثمار،  من  لنوع 
املستثمر األجنيب  ق ملكية املشروع االستثماري، واحتفاهه كذلك  ق إدارته والتحكم يف كل عملياته، 
الدول  أن كانت  بعد  السبعينات،  عقد  منذ  واضح  بشكل  االستثمارات  هلذه  النسبية  األمهية  وازدادت 

رات وتنظر إليه نظرة الشك والريبة، ترجع يف األصل النامية تنفر يف املاضي من هذا النوع من االستثما
اقتصادايهتا  ربط  يف  تتسبب  االستثمارات  من  النوع  هذا  أن  ترى  حيث كانت  اترخيية،  ألسباب 
ابقتصادايت الدول املتقدمة اا أدى إىل تبعيتها هلا، وكان ذلك سببا يف ختلفها، وعلى الرغم من صحة 

 ستثمارات إىل التزايد بشكل واضح؛ ه تدفقات هذه االذلك إال أن املالحظ حاليا هو اجتا

 
 قعلول، جاذبية البلدان العربية لالستثمار األجنيب املباشر: دراسة تشخيصية حسب مؤشر قياس حمددات االستثمار، دراسات اقتصادية، العدد سفيان    1

 .9، ص 2017، صندوق النقد العريب، أبريل 36
 .111، ص نفط املرجع السابقحسن كرمي محزة،  2
األج 3 االستثمار  ألثر  قياسية  دراسة  هدروق،  ا زائر  أمحد  ةحالة  البعيد  املدى  يف  االقتصادي  النمو  على  البشري  املال  ورأس  املباشر  -1970نيب 

 .86، ص 2014، سبتمرب 02ت، اجمللة ا زائرية لالقتصاد واملالية، العدد 2012
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الثنائية: .ب املباشرة  األجنبية  مشروعات   االستثمارات  شكل  يتجسد يف  التعاون  أشكال  من  شكل  هو 
مشرتكة، يقوم ما بني طرفني أحدمها وطين وايتخر أجنيب، أما فيما يتعلق ابلطرا الوطين فقد يكون فرداً 

الطرا أو شركة خاصة أو حكومة   الدولة امل يفة ذاهتا، أو خليطا ما بني االثنني، يف حني قد يكون 
 أنه غالبا ما يكون مستثمرا خاصا؛   األجنيب مستثمرا خاصا أو حكومة دولة أجنبية أو منظمة دولية، إال 

التجميع: .ج الطرا األجنيب   مشروعات أو عمليات  اتفاقية بني  املشروعات شكل  ميكن أن أتخذ هذه 
الو  معني والطرا  منتوج  زكوجت  الوطين  الطرا  بتزويد  األجنيب  الطرا  قيام  زوجبها  يتم  حيث  طين، 

 ا، لتصبح منتوجا هنائياً؛لتجميعه
يهدا هذا النوع إىل تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، من خالل إنشاء   االستثمار يف املناطق احلرة: .د

االستث املشاريع  تستفيد  األجنيب  لالستثمار  جذابة  واملزااي  مناطق  احلوافز  من  جمموعة  من  فيها  مارية 
 واإلعفاءات، وتعمل من خالل قوانني خاصة منظمة هلا. 

 حمددات االستثمار األجنيب املباشر -2
العوامل   العديد من  البلد امل يل    االستثماراتتساعد على جذب    اليت هناك  املباشرة إىل   وهذه األجنبية 

منها   وقانونية  االقتصاديةالعوامل  وتشريعية  سياسية  لكن  وأخرى  االستثمار   وإدارية.  حمددات  إىل  التطرق  قبل 
يرتبط زجموعة من العوامل اليت ختت موقع حمدود واليت حتدد شكل  األجنيب املباشر، نشري إىل أن مناخ االستثمار

و  العمل  فرص  وخلق  منتت  حنو  على  االستثمار  من  الشركات  متكن  اليت  واحلوافز  أعماهلا، الفرص  نطاق  توسيع 
البنية   منشآت  توفر  زدى  متعلق  بع ها  متعددة،  يتعلق جبوانب  املركبة ألنه  املفاهيم  من  االستثمار  مناخ  ويعترب 
فهذا  ابلسياسات،  والرابع  ابملؤسسات  والثالث  السياسية،  األوضاع  أو  القانونية  ابلنظم  ايتخر  والبع   التحتية، 

ي دائم التطور ملالحقة التغريات السياسية والتكنولوجية والتنظيمية، وبشكل عام املفهوم املركب هو مفهوم ديناميك
القرار  اختاذ  إمكانية  زدى  مرتبط  أحدمها  عنوانني كبريين  حتت  املناسب  االستثماري  املناخ  مفهوم  إدراج  ميكن 

يؤثر أن  يتعلق بكل ما ميكن  والثاين  اليقني  بفكرة عدم  يتعلق  ويرتبط بكل ما  والعائد   االقتصادي  التكلفة  على 
ويرتبط بفكرة املخاطر. وتعرا املنظمة العربية ل مان االستثمار، مناخ االستثمار أبنه يعرب عن جمموع األوضاع 

االستثمار. فيها  يتم  اليت  البيئة  تكون  اليت  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  حملددات   1القانونية  وابلنسبة 
املباشر يف  األجنيب  رئيسيةاالستثمار  عوامل  ثالث  هناك  امل يفة،  الدول  ا نسيات     املتعددة  الشركات  تعتمدها 

 
التوجهات فعاليات اضمن  املباشر يف ا زائر: دراسة قياسية، مداخلة مقدمة    األجنيبحممد داودي، حمددات االستثمار   1 العاشر حول:  الدويل  ملؤمتر 

 .5، بريوت، ا مهورية اللبنانية، ص 2011بريل أ 13-11احلديثة يف متويل التنمية، 
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 ؛ أتثري مباشر على قرارات املستثمر  ا يكون هلواليت    للمفاضلة بني الدول لالستثمار وهي: سياسات الدولة امل يفة
حتسني مناخ   من خالل  يف سبيل تشجيع وتسهيل االستثمارات  اإلجراءات األولية اليت قامت هبا الدولة امل يفة

امل يفة. االستثمار الدولة  متتاز هبا  اليت  االقتصادية  املزااي  الرئيسية   ؛  الثالثة  احملددات  يوضح هذه  التايل  والشكل 
 : (UNCTAD)األمم املتحدة للتجارة والتنمية    لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول امل يفة حسب تقرير برجمت

  : حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة 1.2الشكل رقم   

 
Source: World Investment Report: Trends and Determinants, Overview, New York and Geneva: UNCTAD,  

1998, p. 91. 

إن عملية جذب االستثمارات األجنبية املباشرة من قبل الدول امل يفة تعتمد على العديد من احملددات اليت 
القرار االستثماري ابلنسبة للمستثمر األجنيب، هذه احملددات ختتلل ابختالا طبيعة املشروع االستثماري حتدد  

هذه  مثل  أساسي يف جذب  عامل  االستثماري  املناخ  أن  ابعتبار  امل يل،  البلد  السائد يف  االستثماري  واملناخ 
 االستثمارات وله أتثري سليب أو إجيايب على جناح املشروع األجنيب. 

 تيسري األعمال 
االستثماري   • املناخ  حتسني  وتت من  االستثمار  وتعزيز  دعم 

 ومسعة الدولة وتوفري اخلدمات التمويلية الالزمة. 
 احلوافز االستثمارية.  •
 وسوء اإلدارة. التكلفة املنخف ة فيما يتعلق ابلفساد  •
احلياة   • ونوعية  اللغة  ثنائية  املدارس  االجتماعية كتوافر  الراحة 

 وغريها. 
 خدمات ما بعد االستثمار.  •

  طار سياسات االستثمار األجنيب املباشر 
 االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي. •
 القوانني املتعلقة ابلدخول والعمل.  •
 ة.معايري معاملة فروع الشركات األجنبي •
سياسات العمل وهيكل األسواق ةالسيما املنافسة وسياسات   •

 الدمت والتملكت. 
 االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنيب املباشر.  •
 سياسة وبرامت اخلصخصة.  •
احلماية   • سياسة  ا مركية،  ةالتعريفة  التجارية  السياسات 

والسياسات   املباشر  األجنيب  االستثمار  ترابط  الوطنيةت 
 التجارية. 

 السياسة ال ريبية.  •
 

 املباشر يف الدول املضيفة  األجنيبحمددات االستثمار 

 عوامل السوق أ. 
 حجم السوق  •
 معدل منو السوق  •
األسواق   • إىل  الوصول  إمكانية 

 العاملية. 

 عوامل املواردب. 
 توفري املوارد اخلام.  •
 عمالة غري ماهرة رخيصة.  •
 عمالة ماهرة.  •
 تكنولوجيا وابتكارات. توافر  •

 عوامل الكفاءة ج. 
 تكلفة األصول واملوارد.  •
مثل  • األخرى  املدخالت  تكلفة 

السلع   االتصاالت،  النقل، 
 الوسيطية. 

 احملددات االقتصادية 
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 االستثمار األجنيب املباشرأهداف  -3
املتعدد للشركات  ابلنسبة  سواء  املباشر  األجنيب  االستثمار  أهداا  وتتنوع  ابلنسبة   ة تتعدد  أو  ا نسيات 

 ميكن توضيح أهم أهداا كالتايل: للدول امل يفة هلذا النوع من االستثمارات، و 
 أهداف الشركات األجنبية من االستثمار األجنيب املباشر:  3-1

العديد من  األجنبية إىل حتقيق  الدول  قيامها ابالستثمار يف  وراء  ا نسيات من  متعددة  الشركات  هتدا 
 1االمتيازات واملنافع اليت ال تتمكن من حتقيقها يف بلدها األم نذكر منها: 

تعظيما   .أ ذلك  األولية،  املواد  أو  اخلام  املواد  مصادر  من  ابلقرب  والتمركز  التموقع  عن   ا ه ألرابحالبحث 
 وتقليال لتكاليل اإلنتاج؛ 

إجياد أسواق جديدة ملنتجات وب ائع الشركات األجنبية خاصة لتسويق فائ  كبري من السلع الراكدة  .ب
 ها؛ واليت ال تستطيع هذه الشركات تسويقها يف موطن

 العاملة يف الدول األصلية ابهظة؛   االستفادة من األيدي العاملة الرخيصة، فتكلفة األيدي  .ج
كثري من الدول املستثمر فيها  المن قوانني تشجيع االستثمار واإلعفاءات ال ريبية اليت متنحها    االستفادة .د

 جل جذب االستثمارات األجنبية هلا؛ من أ 
االستفادة من فرص حتقيق الربح يف الدول املستثمر فيها، إذ أن الشركات األجنبية قد حتقق أرابحا من  .ه

 حها من عملياهتا داخل موطنها؛ أراباستثماراهتا األجنبية تفوق بكثري 
 االحتكار وهو هدا الشركات األجنبية أو املستثمرين األجانب.  .و

 أهداف الدولة املضيفة من االستثمار األجنيب املباشر:  3-2
فيمكن   أهداا  أما   املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  وتشجيعها  قبوهلا  وراء  فيها  املستثمر  الدول  ودوافع 

  2تلخيصها كما يلي: 
األجنبية  .أ الشركات  قيام  أن  إذ  األجنبية  الدول  يف  اإلدارية  واخلربات  املتقدمة  التكنولوجيا  من  االستفادة 

اإلد اخلربات  وتوهيل  التكنولوجيا  نقل  يت من  معينة  دولة  يف  حمددة  مشاريع  يف  أمواهلا  ارية ابستثمار 
 النادرة يف كثري من األموال؛ 

 
  ، 2014-2000دراسة قياسية حلالة ا زائر خالل الفرتة  –أمرية  ري، االستثمار األجنيب املباشر خارج قطاع احملروقات ودوره يف النمو االقتصادي   1

 .17، ص  2016/2017، -1-أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ابتنة 
املباشر ومعدالت النمو االقتصادي يف ا زائر، اجمللة ا زائرية للتنمية االقتصادية،    األجنيبحممد مراس، قياس عالقة التكامل املتزامن بني االستثمار    2

 . 124، ص 2015، جوان 02العدد 
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بتشغ .ب وذلك  البطالة  مشكلة  حل  العماإلسهام يف  عن  العاطلني  من  عدد  يتم يل  اليت  املشروعات  يف  ل 
 إنشاؤها؛ 

الصادرات وحتسني ميزان املدفوعات للدولة املستثمر فيها .ج الواردات    وكذا،  اإلسهام يف زايدة  التقليل من 
 املستوردة ابلسلع املنتجة حمليا؛   من خالل زايدة اإلنتاج احمللي حيث يساهم اإلنتاج احمللي ابستبدال السلع 

 تدفق رؤوس األموال األجنبية؛  .د
 ية احمللية واملتوفرة هلذه الدول؛ االستغالل واالستفادة من املوارد املالية والبشر  .ه
امل .و الدول  اإلنتاج واخلدمات داخل  اقتصادية بني قطاعات  أسواق املسامهة يف خلق عالقات  عينة، خلق 

 جديدة للتصدير؛ 
 ت التكنولوجية يف جماالت اإلنتاج والتسويق.نقل التقنيا .ز

بل  املشاريع،  لتمويل  تتوقل عند كونه مصدراً  املباشر ال  األجنيب  االستثمار  أمهية  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
التنظيمية   واألساليب  االبتكارية  والقدرة  واملهارات،  اإلنتاج،  تقنية  نقل  خالله  من  يتم  إطاراً  إىل كونه  تتعدى 

إ واالقتصادايت واإلدارية،  احمللية  للشركات  وميكن  الدولية،  التسويق  لشبكات  الدخول  فرصة  يتيح  أنه  إىل  ضافة 
 1املستقبلة االستفادة من منافع االستثمار األجنيب املباشر إذا كانت البيئة مواتية.

 النمو االقتصادي يف الدراسات التجريبية على  أثر االستثمار األجنيب املباشر -4
 والنمو االقتصادي االستثمار األجنيب املباشر  بني  إن األساس النظري للدراسات التجريبية السابقة للعالقة  

ينتت   للنمو  النيوكالسيكية  النماذج  ففي  الداخلي.  النمو  مناذج  أو  للنمو  النيوكالسيكية  النماذج  من  اشتقاقه  يتم 
مها االقتصادي من عاملني  و/أو   :النمو  التكنولوجي  يُعا ا كمتغريات   التقدم  العاملني  العاملة. وهذين  القوة  منو 

خارج هذا النموذج. وطبقاً   ىخارجية، ويعين ذلك أن قيم كل من العاملني املذكورين تتحدد بقيم متغريات أخر 
على منو الناتت يف األجل القصري فقط. حيث أنه يف األجل الطويل، االستثمار األجنيب املباشر  هلذا النموذج يؤثر  

 سوا ال يكون له أثر دائم على معدل االستثمار األجنيب املباشر    فإنويف هل افرتاس تناقت الغلة لرأس املال،  
ومن ف فإن التقدم التكنولوجي يعترب القناة األساسية   ، النمو االقتصادي يف هل افرتاس تناقت الغلة لرأس املال

تبعا لنظرية النمو االقتصادي، تقوم و   2على النمو االقتصادي. املباشر     االستثمار األجنيبالذي من خالهلا يؤثر  
 

 .10، ص نفط املرجع السابقل، سفيان قعلو  1
امللتقى    ضمن فعالياتجميد الشورجبي، أثر االستثمارات األجنبية املباشرة على النمو االقتصادي يف دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، مداخلة مقدمة    2

إفريقيا، الشرق األوسط ومشال  بلدان  النمو االقتصادي يف  الثاين حول إشكالية  الدويل  ، جامعة يوسل بن 2005نوفمرب    15-14ا زائر،    العلمي 
 . 259ص  ،خدة
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ب معه هذه العالقة اإلجيابية بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو على افرتاس أن هذا النوع من االستثمار جيل
حتسينات يف التكنولوجيا، والكفاءة واإلنتاجية وهذه العناصر تؤدي إىل حدوث منو اقتصادي حسب وجهة النظر 
هذه، ويعتقد ابنتقال املعرفة من شركات االستثمار األجنيب املباشر إىل الشركات احمللية. ويعرا هذا يف أدبيات 

يؤدي املعرفة.  ابنتشار  املباشر،  األجنيب  إنتاجيتها   االستثمار  من  احمللية  الشركات  تعزز  عندما  هذا  املعرفة  نشر 
السوق  يف  معها  تعمل  اليت  األجنيب  االستثمار  شركات  تستخدمها  اليت  التكنولوجيا  نسخ  خالل  من  ببساطة 

 1احمللي.
رئيسني ومن جحية أخرى، فإن أتثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يعتمد على عاملني  

االستثمار  أتثري  أن  جحية  فمن  املست يفة،  الدولة  يف  توفرها  الواجب  والشروط  فيه،  املستثمر  القطاع  نوع  مها 
األجنيب على النمو يعتمد على القطاع املستثمر فيه، فاالستثمار يف القطاعات األساسية قد يكون ذو أتثري سليب 

االستثمار فإن  العكط  وعلى  االقتصادي،  النمو  بينما   على  االقتصادي،  النمو  من  يعزز  الصناعي  القطاع  يف 
االستثمار يف قطاع اخلدمات غري واضح التأثري فقد يكون سلباً وقد يكون إجياابً، أما من جحية الشروط الواجب 

نمو توفرها يف البلد املست يل، فقد بينت عدد من الدراسات أن التأثري االجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على ال
مشروطة بعدة عوامل ختت البلد املست يل منها جودة التعليم وخمرجاته وتطور رأس املال البشري، وحجم الثروة، 

 2وتطور السوق املالية، ودرجة االنفتاح التجاري، واالستقرار السياسي واالقتصادي، والبيئة احملفزة لالستثمار. 

دراسات اليت اهتمت بتحليل العالقة بني االستثمارات لقد حظي األدب االقتصادي التجرييب ابلعديد من ال
 األجنبية املباشرة والنمو االقتصادي، ومن بني أهم هذه الدراسات جند: 

على عينة من دول منطقة الشرق األوسط ومشال  )(3Abdel Hameed M.Bashir, 1999دراسة أعدها 
ة الفرتة  خالل  إىل   حيث ت،  1990-1975إفريقيا  والنمو هدفت  املباشر  األجنيب  االستثمار  بني  العالقة  دراسة   

. أشارت نتائت الدراسة إىل أن االستثمار األجنيب املباشر يؤثر على النمو (Panel)االقتصادي ابستخدام مناذج  
 االقتصادي وأن هذا األثر خيتلل ابختالا املناطق ومع مرور الوقت؛ 

 
 .140-139 ص ، صنفط املرجع السابقحسن كرمي محزة،  1
، أمحد البكر، االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملط التعاون اخلليجي، ورقة عمل مقدمة إلدارة األ اث االقتصادية، مؤسسة النقد  صالح الصيعري 2

 . 14، ص 2016، ديسمرب 16/8العريب السعودي، و.ع/
3 Abdel-Hameed M. Bashir, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Some MENA Countries:  Theory 

and Evidence, Topics in Middle Eastern and North African Economies, Paper 9, 1999. 
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دراسة   املتوسط   )Alaya Marouane, 2006(1ويف  األبي   البحر  عينة من دول منطقة جنوب  على 
ت، أين حاول دراسة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي على عينة 2002-1975خالل الفرتة ة

، وأشارت النتائت إىل (2MCO)ني  تدول ابستخدام مناذج ابنل وطريقة املربعات الصغرى ذات املرحل  7مكونة من 
مار األجنيب املباشر قد أثر على منو اقتصادايت كل من تركيا، مصر واملغرب أتثريا إجيابيا، يف حني كان أن االستث

 له أتثري سليب على النمو االقتصادي يف تونط.
أعدها   أخرى  دراسة  دراسة   أين،  ),Adams (22009يف  خالهلا  من  احمللي ري ثأت  حاول  االستثمار   

األجنيب   االقتصاديواالستثمار  النمو  على  دول  املباشر  إفر   على  صحراء  مناذج جنوب  ابستخدام  وهذا  يقيا 
(Panel)  ة الفرتة  واالستثمار 2003-1990خالل  احمللي  االستثمار  من  لكل  أن  إىل  الدراسة  نتائت  أشارت  ت. 

 األجنيب املباشر أتثري موجب ومعنوي على النمو االقتصادي؛ 
دراسة   هدفت  النمو   )Sauwaluck. K ,(32012كما  على  املباشر  األجنيب  االستثمار  أثر  حتديد  إىل 

ت، وتوصلت الدراسة 2009-1980االقتصادي يف كوراي ا نوبية ابستخدام منوذج االحندار املتعدد خالل الفرتة ة
أتثريا نتائت  أشارت  االقتصادي، كما  النمو  على  املباشر  األجنيب  لالستثمار  قوي  إجيايب  أتثري  هناك  أن  ت إىل 

العالية له أتثري سليب  التكنولوجيا واملعرفة  املباشر إىل أن نقل  البشري واالستثمار األجنيب  املال  التفاعل بني رأس 
 على النمو االقتصادي يف كوراي ا نوبية؛

أعدها  األجنيب  )Wissal-Kamal A. El, (42012يف دراسة أخرى  االستثمار  املباشر على    حول أتثري 
على عينة   (Panel Dynamic)ابنل الديناميكي  النمو االقتصادي يف الدول العربية، قام الباحث بتطبيق مناذج  

تغطي  القطاعية  البياجت  خالل    16  من  أتثري   (. 2008-1970)   الفرتةدولة  أن  إىل  الدراسة  نتائت  أشارت 
االقتصادي يف  النمو  على  املباشرة  األجنبية  يذكر،  االستثمارات  يكاد  أو ال  العربية ضعيل  الدول  أشارت   كما 

االقتصادي النمو  املباشر على  األجنيب  االستثمار  اختبار شروط أتثري  التجاري   نتائت  واالنفتاح  املالية  التنمية  أن 
العربية على   الدول  التحتية ال حتسن بشكل كبري قدرة  البنية  البشري وجودة  املال  النمو من   حتصيلورأس  فوائد 

ببذل املزيد من ا هود لتحسني شروط التأثري اإلجيايب لالستثمار   ، كما أوصت الدراسة االستثمار األجنيب املباشر
 

1 Alaya Marouane, Investissement Direct Etranger et Croissence Economique, une estimation a partir d’un 

model structurel pour les pays de rive sud de la méditerrané (19752002)), 7émes journées scientifiques du 

réseau, Analyse Economique et Développement de L’AUF, Paris, 2006. 
2 Adams, S, Foreign Direct Investment, Domestic Investment, And Economic Growth In Sub-Saharan Africa,  
Journal Of Policy Modelling, N°31, 2009 . 
3 Sauwaluck. K, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth : A Caze Study of South Korea, 

international journal of business and social science, vol 5, N°21, 2012. 
4 Kamal A. El-Wissal, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Arab Contries (1970-2008), jornal of 

economic development, vol 37, N°4, 2012. 
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املب االقتصادياألجنيب  النمو  على  العربية  اشر  الدول  خالل  يف  من  وهذا  املؤسس،  ا ودة  وحتسني  ية، اتإصالح 
  .سياسات االقتصاد الكلي، واألسواق املالية احمللية

املباشر قد يؤدى إىل   األجنيب  االستثمارأن  نتائت دراسات جتريبية أخرى إىل    وعلى عكط ذلك، أشارت
مرتفعة   منو  معدالت  الطويل،    يف حتقيق  املدى  يف  أما  القصري،  تشوهات  فاملدى  إىل حدوث  الدول   يف سيؤدي 

) ,Wajdi Bكل من    دراسة   ومن بني هذه الدراسات جند ،  امل يفة اا ينعكط سلبا على أداء النمو االقتصادي
12019) ,Saif Eddine and Mekki H    حتديدواليت إىل  السياسات  هدفت  بني   والنمو  اهليكلية  العالقة 

ابنل  على املدى الطويل يف دول حوس البحر األبي  املتوسط، حيث قامت الدراسة بتطبيق مناذج  االقتصادي
النتائت إىلو   دول.  8لعينة مكونة من     (Panel-ARDL)الديناميكية   املباشر  أن  أشارت  له   االستثمار األجنيب 

أما يف املدى الطويل، فقد   القصري،  املدى  يف   اإليتايل   احمللي  الناتت  من   الفرد  نصيب  منو  على   إجيايب   مباشر  أتثري
وفسرت الدراسة هذه النتيجة، على أن   أشارت النتائت إىل أن االستثمار األجنيب املباشر له أتثري سليب على النمو.

 هذه   أنو   منخف ة،   املتوسط  األبي    البحر   جنوب   دول   معظم  يف   إجراؤها  مت  اليت  لالستثمارات   امل افة   القيمة
التقليدية،  من  بدالً   عالية  تكنولوجيا  ذات  مباشرة   أجنبية  استثمارات   إىل  حتتاج   البلدان  وأوصت   االستثمارات 
 تسد  أن  ها ميكن  اليت و   ا ودة   عالية  األجنبية  لالستثمارات  جاذبيتها  تعزز   ه جيب على هذه البلدان أننأب  الدراسة
  ة. اهلام  امل افة  القيمة  ذات  املشاريع   ضمان  وكذلك  التكنولوجية   الفجوة 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wajdi B, Saif Eddine A & Mekki H, Are structural policies in countries bordering mediterranean appropriate 

to economic convergence: Panel ARDL application, Cogent Economics & Finance, 7:1, 2019, p1-20. 
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 : رأس املال البشري والنمو االقتصادي الثالثاملبحث 
ابالهتمام الكبري من قبل العديد من االقتصاديني،   (Human Capital)حظي عنصر رأس املال البشري  

 منذ   االقتصاديون  أدرك   حيث أين حاولوا دراسة عالقته ابلنمو االقتصادي وخمتلل املتغريات االقتصادية األخرى،  
 تؤكد  االقتصادي  للنمو  احلديثة  النظرايت  كما أن.  األمم  لثروة  مهًما  مكوجً   العنصر البشري يشكل  أن   طويلة  فرتة

 مل   الذي-   املادي  املال  رأس    من  الرتكيز  حتول  لذلك   للنمو،   تفسريها  يف  البشري  املال  رأس  علىبشكل أساسي  
يف احلد من عدم تكافؤ الفرص   نظرا لدوره الفعال  ،  البشري  املال  رأس     إىل  -االقتصادي  النمو  لشرح  كافيا  يعد 

 متعددة للمجتمع.   الفقر وحتقيق منافعبني األفراد وتقليت مستوايت 
 مفهوم رأس املال البشري -1

االقتصاديني،  من  العديد  قبل  من  واسعا  اهتماما  القت  اليت  املفاهيم  من  البشري  املال  رأس  مفهوم  يعد 
األساسي لكافة خطط التنمية ومشاريع االستثمار اليت هتدا إىل أهم املوارد اليت متتلكها األمم واحملرك   ابعتباره من 
 حتقيقها. 

 تعريف رأس املال البشري:  1-1
  العوائفد   علفى  يشفدد  معظمهفا  لكفن  األدبيفات،  يف  ةاملسفتخدم البشفري املفال لفرأس التعريففات مفن العديد  هناك
  بتعريففل  املثففال،  سففبيل  علففى  ،تSchultz, 1961ة  شففولتز  قففامحيففث  .  البشففري  املففال  رأسيف    السففتثمارل  االقتصففادية

  (Penguin of Economics)  قففاموس  ار عفف  وابملثفل، .  املكتسففبة  واملعرفففة  املهففارات   أنفه  علففى  البشففري  املفال  رأس
  يؤكفد   تعريفل  وهفو  ، الفدخل  بكسفب  لفه  تسفمح  والفيت  الففرد  ميتلكهفا  الفيت والقفدرات املهارات  أبنه البشري املال رأس
ت  2006ة  الففدويل  البنففك  عففرا  وابملثففل،.  البشففري  املففال  رأس  اسففتثمار  بسففبب  للنففاس  االقتصففادي  الوضففع   حتسففني  علففى
  اإلنتفاج  يف  مسفامهته  علفى  خفاص  بشفكل  الرتكيفز  مع   األفراد،  يف  اجملسدة  اإلنتاجية  القدرة   أنه على البشري املال رأس

 1. االقتصادي
علفى أنفه    تعريففا أوسفع لفرأس املفال البشفري  (O.E.C.D, 2001)  والتنميفة  االقتصفادي  التعفاون   منظمة  وتقدم  

  الشخصففففية  الرفاهيففففة  خلففففق  تسففففهل  والففففيت  األفففففراد  يف  املتجسففففدة  والسففففمات  والكفففففاءات  واملهففففارات  املعرفففففةيشففففمل:  
 2 .واالقتصادية واالجتماعية

 
1 united nations, guide on measuring human capital prepared by the task force on measuring human capital, new 

york and geneva, united nations economic commission for europe, 2016, p 9. 
2 D Robinson, H Hooker, M Mercer, Human Capital Measurement: Approaches, issues and case studies, 

institute for employment studies, mantell building, university of sussex campus brighton BN1 9RF, 2008, pp 54-

55. 
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القفدرات الفطريفة واملكتسفبة لفدى كفل ففرد والفيت تفؤدي إىل زايدة    علفى أنفه ميثفلرأس املفال البشفري  كما عرا
 1القيمة االقتصادية امل افة لكافة جماالت األعمال إذا أحسن استثمارها مثل ابقي األصول.

إىل املعرفففة والقففدرات الففيت تتجسففد يف األشففخاص، والففيت ميكففن اسففتخدامها    أي ففا  يشففري رأس املففال البشففريو   
ات اإلنتاج واملسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصفادية. حيفث يسفتخدم مصفطلح  رأس املفال  للم ي قدما يف تقني

لهم عففن أصففوهلم  البشففري ، ألنففه ال ميكففن لألشففخاص أن ينفصففلوا عففن معففارفهم أو مهففاراهتم ابلطريقففة الففيت ميكففن فصفف
 2املالية واملادية.

اإلنتففاج ويف الففدول الناميففة يعتففرب العنصففر البشففري حاليففا مففن  ويعففد العنصففر البشففري عنصففراً رئيسففيا مففن عناصففر  
جبفا وطنيفاً ملحفاً، ويعتفرب مفا  اأهم ما متلكه الدولة من عناصر اإلنتاج املتاحة، وابلتايل يصفبح االهتمفام هبفذا العنصفر و 

ه مفن نفواحي  يوجه إىل القوى البشرية من إمكاجت وطاقات وتدعيم هفذا االسفتثمار عمفالً منتجفاً، ومفن ف فهفو كغفري 
االستثمار يف حاجة ملحة إىل التفدعيم والتخطفيط والتنظفيم والتوجيفه واملتابعفة أبسفلوب علمفي سفليم. إن دراسفة رأس  
املففففال البشففففري تت ففففمن االسففففتثمار يف التعلففففيم والتففففدريب والصففففحة واهلجففففرة والرفاهيففففة االجتماعيففففة وإذا كففففان العلمففففاء  

عهففد قريففب جففداً فففإهنم قففد بففدئوا يوجهففون جهففودهم اهلائلففة لدراسففة أمهيففة    االقتصففاديون قففد أمهلففوا القففوى العاملففة إىل
 3رأس املال البشري يف ا سم الرئيسي للفكر االقتصادي.

 مكوانت رأس املال البشري:  1-2
 4ميكن التمييز بني ثالثة مكوجت لرأس املال البشري كالتايل: 

واملرتبطة بتعليم األميني القراءة والكتابة ومفاهيم :  (Les compétences générales)  املؤهالت العامة  .أ
 تعماهلا يف حل املشاكل، والتدريب؛احلساب، وأكثر توسعا القدرة على معا ة املعلومات واس

النوعية .ب اإلنتاج (Les compétences spécifiques)  املؤهالت  وسريورة  ابلتكنولوجيات  واملرتبطة   :
 درجات التعقيد وصيانة قطع ايتالت... إخل؛ إلعالم ايتيل زختلل  اخلاصة، كالقدرة على العمل بربامت ا

 
يرتاك ، إ ، الطبعة األوىلعائد االستثمار يف رأس املال البشري  قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملني،  INTECخلرباء واالستشاريون الدوليون  إحتاد ا  1

 .171 ص ،2004مصر،  للنشر والتوزيع،
2 Human Capital Accumulation in  OIC Member Countries, Organisation Of Islamic Cooperation Statistical, 

Economic And Social Research And Training Centre For Islamic Countries(SESRIC), OIC Outlook Series No: 
29, April 2011, p1. 

 . 60، ص 2007األردن، -شر والتوزيع، عمان نواا العدواين، اقتصادايت التعليم: مبادئ راسخة واجتاهات حديثة، الطبعة الثانية، دار املسرية للن   3
 4 Angel de la Fuente et Antonio Ciccone, Le Capital Humain dans une Economie  Mondiale fondée sur la  

Conaissance, RAPPORT FINAL, Luxembourg: Office des  publications officielles des Communautés  
européennes, 2003, p 7. 
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والعلمية .ج التقنية  يف (Les connaissances techniques et scientifiques)  املعارف  وتتمثل   :
والتقدم  لإلنتاج  مهمة  تكون  أن  ميكن  واليت  النوعية  التحليلية  والتقنيات  املعارا  وتنظيم  التحكم 

 واهلندسة املعمارية وغريها. يزايء  التكنولوجي، كالف
 اخلصائص األساسية لرأس املال البشري:  1-3

 1يتميز رأس املال البشري زجموعة من اخلصائت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 
 ي من جزأين: جزء فطري وجزء مكتسب؛ يتكون رأس املال البشر  .أ

البشري، وميكن أن يصنل وفقها من   املعارا  .ب املال  والكفاءات تعد من املركبات األكثر أمهية يف رأس 
 حيث نوعية املعارا واملؤهالت والكفاءات إىل صنفني أساسيني مها: 

العامة مثل ✓ املعارا والكفاءات  اكتساب  ينشأ من  الذي  القراءة   رأس مال بشري عام: وهو  معرفة 
 والكتابة واحلساب؛

مال   ✓ مهنة رأس  أو  بوهيفة  وكفاءات خاصة  معارا  اكتساب  من  ينشأ  الذي  وهو  بشري خاص: 
 معينة، أو زؤسسة  د ذاهتا. 

 مالية، ختصيت وقت، وبذل جهد أكثر؛ يتطلب اكتساب وتكوين رأس املال البشري استثمار موارد   .ج
 كالتعليم بكل أنواعه؛ريق التكوين  يتطور رأس املال البشري ابالستعمال واخلربة يف جمال العمل، أو عن ط  .د
 ل البشري للتقادم وحيتاج للتجديد؛ يتعرس رأس املا .ه
 املال البشري ابلفرد الذي يكتسبه؛خيتت رأس   .و
 يعترب رأس املال البشري مصدرا أساسيا من مصادر الدخل.  .ز
 نظرايت رأس املال البشري -2

  (Schultz)سففففففنقوم ابلرتكيففففففز علففففففى أهففففففم نظففففففرايت رأس املففففففال البشففففففري واملتمثلففففففة أساسففففففا يف نظريففففففة شففففففولتز  
 (Mincer).ومينسر   (Beker)وإسهامات كل من بيكر  

 :(Schultz)نظرية شولتز   2-1
األ وضع  يف  الكبري  الف ل  األيعود  البشري  سط  املال  رأس  ملصطلح  العام  للمفهوم  االقتصادي إوىل  ىل 

شولتز  األ بعنوان:   Schultz  Theodoreمريكي  شهرية  حماضرة  خالل  من   ،Investment in Human 

 
املال  1 رأس  التعليمي يف  االستثمار  دهان،  ودراسة    حممد  نظرية  مقاربة  االقتصادية، جامعة    تقييميةالبشري:  العلوم  يف  أطروحة دكتوراه  ا زائر،  حلالة 

   .59-58 ص ، ص2010قسنطينة، 
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Capital- مريكية يف االستثمار يف رأس املال البشري  ألقاها يف امللتقى الثالث والسبعني للجمعية االقتصادية األ
، وذلك على الرغم من استخدام مصطلح رأس املال البشري من طرا 1961واملنشورة عام    1960ديسمرب    28

 Investment in Human، حتت عنوان:  1958، يف مقال له عام  Mincer, Jacobمريكي  االقتصادي األ

Capital and Personal Income Distributionليصبح جزء   ، وقد ههر رأس املال البشري وتطور مفهومه
األ أن  املعروا  من  أنه كان  شولتز:  رغم  يقول  ذلك  ويف  االقتصادي،  النمو  اسرتاتيجيات  من  يتجزأ  فراد ال 

نه مل يكن من املعروا أن هذه املهارات واملعارا هي شكل من أشكال أيكتسبون مهارات ومعارا مفيدة، إال  
املال هو يف جزء هام م املال، وأن هذا الشكل من رأس  نتاج عملية استثمار خمطط . وأضاا شولتز: رأس  نه 

 رأس املال البشري قد منا يف اجملتمعات الغربية زعدل أسرع بكثري من رأس املال التقليدي ةاملاديت، وأن هذا النمو  
 1كان أحد أهم السمات اليت ميزت النظام االقتصادي يف تلك الدول . 

ت ثورة يف التحليل االقتصادي املعاصر للنمفو االقتصفادي، وأضفاا إىل  Schultz, T, Wلقد أحدث حتليل ة
النظرية التقليدية لالستثمار نوعا جديدا من النفقات االستثمارية اليت كانت تعتفرب نفقفات اسفتهالكية، مثفل: التعلفيم  

 حتديفد مسفتوى  والصحة واهلجرة الداخلية لالستفادة من فرص أف ل للعمل، كما أعطى لنظرية األجر بعدا اخفر يف
األجففور مففن غففري ا هففد املبففذول ونفقففات اكتسففاب املعففارا والكفففاءات، وذلففك عنففدما أ  علففى ضففرورة احتسففاب  
الوقففت املسففتغرق يف اكتسففاب املعففارا والكفففاءات ملففا لففه مففن دور يف حتسففني إنتاجيففة الفففرد، ومففع كففل هففذا االهتمففام  

هففو يعففرتا أبغففراس التعلففيم األخففرى كففالغرس الثقففايف علففى سففبيل  الففذي أواله لففألدوار االقتصففادية الكبففرية للتعلففيم، ف
 2املثال.

 األحباث املكملة لنظرية شولتز: 2-2
 .(Mincer)ومينسر  (Beker)تتمثل األ اث املكملة لنظرية شولتز يف إسهامات كل من بيكر  

واحدا من أهم الباحثني الذين أدوا   Gary Stanly Beckerيعد بيكر  :  (Beker) سهامات بيكر     2-2-1
إبسهاماهتم وأ اثهم يف تطوير نظرية رأس املال البشري، فالكثري من الكتاابت ههرت بعد نشر كتابه رأس املال 

فقد حاول بيكر الرتكيز على دراسة األنشطة املؤثرة يف الدخل املادي وغري املادي من خالل   1964البشري سنة  

 
قراءة لدراسات سابقة واقرتاح منوذج لالستثمار يف رأس  –حممد فالق، عبد اهلادي مداح، دور رأس املال البشري يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية   1

 .17، ص 2017، جامعة الشهيد محه خل ر، الوادي، 10، العدد جملة الدراسات االقتصادية واملالية ، -املال البشري
، أطروحة دكتوراه يف العلوم ختصت اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري،  التعليم يف ا زائر دراسة قياسية  دايتاقتصاصلعة مسية،    2

 . 28، ص 2016-2015، -تلمسان -جامعة أيب بكر بلقايد
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رأس يف  املوارد  تعليم   زايدة  من  البشري  لالستثمار  املختلفة  األشكال  بدراسة  االهتمام  بدأ  حيث  البشري  املال 
 1وهجرة ورعاية صحية مع تركيز حمور أ اثه بصفة خاصة على التدريب. 

يف جمففال االسففتثمار يف التفففدريب مففن أهففم اإلسفففهامات يف جمففال االسفففتثمار    S.Beckerكانففت أ ففاث بيكفففر  
تحليفففل ا انفففب االقتصفففادي للتفففدريب حيفففث قسفففم التفففدريب إىل عفففام ومتخصفففت، ودرس  البشفففري، وقفففد قفففام بيكفففر ب

العالقفة بففني االسففتثمار يف التففدريب وإيففرادات الفففرد وأي ففا عالقففة دوران عمففل األفففراد املتففدربني وتكلفففة االسففتثمار يف  
حماولفففة قيفففاس التكلففففة  التفففدريب، وقفففد دففففع االهتمفففام زففففاهيم االسفففتثمار البشفففري بعففف  البفففاحثني ومفففنهم مينسفففر إىل  

 2واملنفعة االقتصادية املرتتبة عن االستثمار يف التعليم والتدريب.
رجففع الف ففل يف تطففوير نظريففة رأس املففال البشففري الففيت راج تطبيقهففا يف  ي(Mincer):  سررهامات مينسررر   2-2-2

ت، ومنففذ ذلففك احلففني تراكمففت األدبيففات الففيت  1958جمففال قيففاس معففدل العائففد علففى رأس املففال البشففري إىل مينسففر ة
حماولففة  قامففت بشففرح وتطبيففق النظريففة، ولعلففه مففن املهففم اسففتذكار أن احلففافز لتطففوير مقاربففة رأس املففال البشففري قففد كففان  

فهفم الففدور الففذي تلعبفه القففرارات الفرديففة، علففى أسفاس مففن السففلوك االقتصففادي الرشفيد، يف تفسففري التفففاوت املشففاهد  
يف األجور وذلك يف مقابفل نظفرايت توزيفع الفدخل الفيت تعتفرب مثفل هفذا السفلوك خارجفاً عفن نطفاق التحليفل، وترتكفز  

أس املففال البشففري بواسففطة األفففراد وذلففك ابسففتبعاد كففل القففوى  منففاذج رأس املففال البشففري علففى قففرارات االسففتثمار يف ر 
 3غري التنافسية اليت يرتتب عليها تفاوت يف الدخول.

فقفد اتسففع ليشفمل كفذلك كفال مفن التفدريب الرمسفي وغفري الرمسففي يف    ،أمفا فيمفا خيفت تعريفل مينسفر للتفدريب
جمال العمل وأي ا التعلم ابخلربة، وقد بفرر ذلفك بفزايدة وحتسفني مهفارات وإنتاجيفة األففراد عفن طريفق التفدريب الرمسفي  

 4وغري الرمسي، ابإلضافة إىل أن الفرد حيصل على عمل ما نتيجة اخلربة املكتسبة.
 5:التاليةستنتاجات الإىل اخالل منوذجه  من )Mincer(وقد توصل 

 
، ص  2013،  6، العدد  واالقتصادية  اإلداريةجملة املثىن للعلوم  كناوي، االستثمار يف التعليم ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة يف العراق،    جدية خ ري  1
5. 
 .16-15 ص  ص، 2008، 32، العدد واالجتماعية اإلنسانيةجملة كلية ايتداب والعلوم غريب صباح، االستثمار يف التعليم ونظرايته،  2
 . 4، ص 2001علي عبد القادر علي، أسط العالقة بني التعليم وسوق العمل وقياس عوائد االستثمار البشري، املعهد العريب للتخطيط، أكتوبر  3
نفط  فريقيا،  إ  أمحد هدروق، أثر االستثمار األجنيب املباشر ورأس املال البشري يف النمو االقتصادي بعيد املدى دراسة حتليلية قياسية حلالة دول مشال  4

 .25، ص املرجع السابق
ونيسة 5 ا زائر    بن  يف  العايل  التعليم  وجودة  املعرفة  اقتصاد  مقارنة–ليلى،  العلوم  -دراسة  عمومي، كلية  وتسيري  اقتصاد  ختصت  دكتوراه  أطروحة   ،

 . 74، ص 2016-2015، -معسكر-االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة مصطفى إسطنبويل
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زادت مسففتوايت الفففرد التعليميففة كلمففا زادت احتمففاالت احلصففول علففى املزيففد مففن التففدريب يف جمففال    كلمففا .أ
 املوهفني، ومستوى رضاهم الوهيفيت؛العمل ةتنمية رأس املال البشري تتأثر إجيااب زستوى التعليم و 

 زادت تكلفة االستثمار يف التدريب؛كلما زاد معدل دوران العمل ومعدل البطالة كلما   .ب
حتمفاالت بقفاء الففرد يف املنظمفة  اكلما زاد االسفتثمار يف التفدريب خاصفة التفدريب املتخصفت كلمفا زادت   .ج

 واحتماالت استقرار العمالة.  
 قياس رأس املال البشري شكالية   -3

نظرا ألمهية رأس املال البشري كعنصر حاسم يف مراحل التنمية االقتصفادية، يتعفني تقيفيم مسفامهته االقتصفادية  
تماعية يف تنمية اجملتمعات. فمن خالل االسفتثمار يف رأس املفال البشفري وتنميتفه، ميكفن حماربفة الفقفر والففوارق  واالج

وحتقيفق أهفداا التنميفة الشفاملة واملسفتدامة. ولتقيفيم أتثفري رأس املفال البشفري علفى   الرففاهاالجتماعية وبناء جمتمعفات 
املؤشففر هبففدا ختصففيت االسففتثمارات الالزمففة لففه. غففري أن مففا    النمففو والتنميففة، جيففب إجيففاد قيففاس دقيففق وموحففد هلففذا

جيعففل األمففر مفتوحففا لالجتهففاد وتعففدد القياسففات، كمففا هففو احلففال ابلنسففبة لتعففدد التعففاريل، هففو صففعوبة تبففين قيففاس  
لصففففعوبة القيففففاس نفسففففه. يرجففففع ذلففففك ابألسففففاس إىل أن املعرفففففة والقففففدرات واملهففففارات الففففيت تتجسففففد يف    راظففففنموحففففد  

األشفخاص والفيت تسفتخدم يف تقنيفات اإلنتفاج خللفق الرفففاه الشخصفي واجملتمعفي كمفا جفاء يف تعريفل منظمفة التعففاون  
اديفففة الفففيت ميكفففن فصفففلها وابلتفففايل  االقتصفففادي والتنميفففة، ال ميكفففن فصفففلها عفففن األشفففخاص مقارنفففة ابألصفففول املاليفففة وامل

ويف األدبيففات، يففتم اسففتخدام بففدائل خمتلففة يف حتليففل تطففورات رأس املففال البشففري، ويعففد التحصففيل    1وضفوح قياسففها.
املدرسففففي هفففففو األكثففففر شفففففيوعا ولكففففن أي فففففا الطريقففففة األسفففففهل لقيففففاس رأس املفففففال البشففففري. وتقفففففرتح أدبيففففات النمفففففو  

 2هذه البياجت. االقتصادي وسائل بديلة لبناء مثل
ويف هففذا الصففدد، هنففاك العديففد مففن املؤشففرات املسففتخدمة لقيففاس خمففزون رأس املففال البشففري، وميكففن التمييففز    

بني مقياسني رئيسيني حسب الدراسات التجريبية اليت اهتمفت بدراسفة رأس املفال البشفري كالتفايل: مؤشفرات خاصفة  
 ابلتعليم ومؤشرات صحية.

 
 

 
، ص  2019املال البشري مع اإلشارة إىل وضع الدول العربية، صندوق النقد العريب، أكتوبر  مصطفى بنتور، منهجيات بناء وحساب مؤشرات رأس    1
7. 
اإلسالمي   2 التعاون  منظمة  يف  االقتصادية  التوقعات  اإلسالمي،  التعاون  للدول  2016منظمة  والتدريب  واالجتماعية  اإلحصائية  األ اث  مركز   ،

 .60، ص SESRIC ،2016اإلسالمية 
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 ابلتعليم:املؤشرات اخلاصة   3-1
 توضيح أهم املؤشرات التعليمية اليت تستخدم كمؤشرات لقياس خمزون رأس املال البشري يف النقاط التالية:ميكن   

التمدرس  االلتحاق ابملدارس :  .أ نسبة  التعليم  يث    مؤشر  نظام  إىل كفاءة  االلتحاق  معدالت  تشري 
وتستخدم لعكط املستوى العام للمشاركة يف املستوى التعليمي احملدد.   ،حاق الطالب من عمر حمددتالل

من عدد السكان   تستوى حمدد من مستوايت التعليمةمل  إيتايل االلتحاق  عن نسبة  االلتحاقمعدل    ويعرب
  1؛الذين يف عمر مرحلة الدراسة

يعففرب عففن متوسففط عففدد سففنوات التعلففيم الففيت أمتهففا األشففخاص مففن    مؤشررر متوسررد عرردد سررنوات الدراسررة: .ب
سنة وأكثر حمسواب زستوايت التحصيل العلمي علفى أسفاس الففرتات الرمسيفة لكفل مرحلفة.   15الفئة العمرية 

مفففن    (Robert Barro)وتعففد قاعفففدة البيفففاجت الدوليفففة اخلاصفففة ابلتعلففيم الفففيت يشفففرا عليهفففا روبفففرت ابرو  
يف  من جامعة كوراي، من أهفم املصفادر الفيت يسفتند إليهفا    (Jong-Wha Lee)جامعة هارفرد، وجونغ وا يل  

  احلصففول علففى هففذا املؤشففر. كمففا مت اسففتخدام هففذا املؤشففر يف العديففد مففن الدراسففات التجريبيففة الففيت قففام هبففا
 ال البشري على النمو االقتصادي؛لدراسة أتثري رأس امل  (R. Barro)  روبرت ابرو

  سففنة فمففا فففوق وغففري  15يعففرا معففدل األميففة علففى أنففه عففدد السففكان البففالغني مففن العمففر    مؤشرررر األميرررة: .ج
هفذا  يعفد  2سفنة فمفا ففوق.  15امللمني ابلقراءة والكتابة، معربا عنه كنسبة مئوية من جمموع السفكان يف عمفر  

 ؛رأس املال البشريخمزون  املستخدمة لقياس  الكمية  ؤشر من بني أهم املؤشراتامل
االبتدائيفة والثانويفة  وهفو عبفارة عفن توليففة مفن معفدالت االلتحفاق ابملراحفل   مؤشر الرررقم القياسرر  للتعلرريم: .د

 3؛وا امعية، ومعدل معرفة القراءة والكتابة
وهففو يعففرب عففن جممففوع اإلنفففاق احلكففومي ةا ففاري والرأمسففايلت علففى التعلففيم    مؤشررر افنفرراق علررى التعلرريم: .ه

يشكل اإلنفاق على التعلفيم مؤشفرا علفى األمهيفة النسفبية الفيت توليهفا   حيث كنسبة من إيتايل الناتت احمللي.
دولة لتكوين رأس املال البشري واالستثمار فيه، ومؤشرا هاما يستخدم يف العديد من الدراسفات للمقارنفة  ال

كمفا يسفتخدم يف العديفد مفن الدراسفات التجريبيفة    بني الدول ملعرفة مقدار األمهيفة املعطفاة للعنصفر البشفري.
يم اسفتثمار طويفل املفدى، ويف هفذا  كمؤشر لالسفتثمار يف رأس املفال البشفري ابعتبفار أن اإلنففاق علفى التعلف

 
متر اإلسالمي، األ اث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، التعليم والتنمية العلمية يف البلدان األع اء يف منظمة املؤ  مركز 1

 .16مركز أنقرة، بدون اتريخ، ص 
 .3، ص unesco ،2009معهد اليونيسكو لإلحصاء، مؤشرات الرتبية: توجيهات فنية /تقنية،  2
 .4، ص 2002د الكواز، السياسات االقتصادية ورأس املال البشري، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، أمح 3
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بدراسفة أتثفري رأس املفال البشفري علفى النمفو االقتصفادي لعينفة متكونفة    (G. Poilon, 2006)الصدد، قفام  
مففن سففتة دول أوروبيففة، وابسففتخدام منففاذج ابنففل، أشففارت نتففائت الدراسففة إىل أن رأس املففال البشففري واملقففاس  

 1ابلنفقات النظامية على التعليم له أتثري إجيايب وذو داللة إحصائية على النمو االقتصادي.
 ات اخلاصة ابلصحة:املؤشر    3-2

يعفففد مؤشفففر متوسفففط العمفففر املتوقفففع عنفففد املفففيالد مفففن أهفففم املؤشفففرات الصفففحية املسفففتخدمة لقيفففاس رأس املففففال  
عدد السفنوات الفيت سيعيشفها رضفيع حفديث الفوالدة إذا هلفت أمنفاط الوفيفات السفائدة وقفت    وهو يشري إىل  البشري.

مففن بففني البففاحثني الففذين اسففتخدموا هففذا املؤشففر    Barro(R .(ويعففد روبففرت ابرو    .والدتففه علففى حاهلففا طففوال حياتففه
 يفث توجفد هنفاك عالقفة سفببية تبادليفة بفني الصفحة والنمفو، فالصفحة   2الصحي لقياس رأس املال البشري الصفحي.

رد املقفدرة علفى  تؤثر بطريقة مباشرة على النمو من خالل أتثريها على اإلنتاجية، حيفث أن الصفحة ا يفدة تعطفي الفف
بففذل جمهففود أكففرب خففالل نفففط وحففدة الففزمن، والعمففل لوقففت أطففول خففالل اليففوم نفسففه، والعففيش حيففاة إنتاجيففة أطففول  

 3وكل هذه عوامل تساعد على زايدة اإلنتاج واإلنتاجية.
 أثر رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف الدراسات التجريبية  -4

ركففففزت النمففففاذج االقتصففففادية الففففيت تطففففورت يف فففففرتة السففففتينات مففففن القففففرن العشففففرين علففففى حتليففففل النمففففو    لقففففد 
االقتصفففادي وعلفففى العوامفففل الفففيت حتفففدد ذلفففك النمفففو. وكفففان يفففتم تفسفففري النمفففو االقتصفففادي يف ضفففوء عوامفففل اإلنتفففاج  

اذج ملقارنفففففة البيفففففاجت  التقليديفففففة وهفففففي: األرس والعمفففففل ورأس املفففففال. وقفففففد بفففففذلت حمفففففاوالت ابسفففففتخدام تلفففففك النمففففف
اخلاصففة بنمففو الففدخل القففومي ابلبيففاجت اخلاصففة هبففذه العوامففل التقليديففة. ولكففن هففذه املقففارجت كشفففت    *اإلمبرييقيففة

عففن أن هنففاك نسففبة كبففرية مففن النمففو يف الففدخل القففومي ال ترجففع إىل الففزايدة يف عوامففل األرس والعمففل ورأس املففال،  
 4ع تلك النماذج تفسريه أطلق عليه العامل الباقي يف النمو االقتصادي.وإمنا ترجع إىل عامل اخر مل تستط

 
1 Gwenaelle Poilon, éducation, investissement public et croissance en Europe;  une étude de panel, Paris, 

Septembre 2006. 
تريتة  2 والتوزيع،    :روبرت ابرو،  للنشر  احلديث  الكتاب  األوىل، دار  الطبعة  البلدان،  االقتصادي دراسة جتريبية عرب  النمو  التل، حمددات  إدريط  جدر 

 .17، ص 2009األردن، 
الفرتة ة  3 ليبيا خالل  النمو يف  البشري على  أثر االستثمار  الف يل، أمحد سعد أبو فناس، قياس  دراسات  ت، جملة  2010-1980عبد احلميد علي 

 .138، ص 2017، عدد خاص، 5االقتصاد واألعمال، اجمللد 
ذلك واخلربة مصدرها احلواس وابلتايل فإن املعرفة اإلنسانية تستمد شرعيتها من مرورها هبذه احلواس ح  تصبح ب   ،برييقية عن اخلربة االامصطلح  يعرب  *

 . قابلة للتحقق من صحتها
 .15، ص 2012املركز العريب لبحوث الرتبية لدول اخلليت، اقتصادايت التعليم، الطبعة األوىل، مكتبة الكويت الوطنية للنشر، الكويت،  4
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أصففبح رأس املففال البشففري جففزءا مففن اسففرتاتيجيات النمففو االقتصففادي لكونففه املوجففه واملسففيطر علففى رأس املففال  
وينفففه وكمفففال  املفففادي، ألن اإلنسفففان البفففد وأن جيعفففل نتاجاتفففه واجنازاتفففه املاديفففة والفكريفففة متفففأثرة بفففه ومنحفففازة  ملفففة تك

الففيت    (New Growth Models)شخصفيته ويتيفع طباعففه ونظرتفه لألشفياء، وهففذا مفا أكدتفه منففاذج النمفو احلديثففة  
هفذا االرتبفاط الوثيفق بفني النمفو وتفراكم رأس املفال البشفري،    Paul Romer, Robert Lucasتبلفورت يف كتفاابت  

إلنتفاج نفسفها ولفيط مفن خارجهفا، حيفث يعتفرب أن  أن النمو املستمر يتحدد من عمليفة ا  Paul Romerكما اعترب  
االبتكار هو العامل األساسي السفتدامة النمفو، وهفذا مفا يفدفع ابلشفركات إىل اسفتثمار مواردهفا يف عمليفات البحفث  

الذي صنل التغريات التكنولوجيفة علفى أهنفا عامفل خفارجي، وابلتفايل أصفبحت    Solowوالتطوير على عكط سولو 
األفكار واملعارا ا ديدة واالستثمار يف رأس املفال البشفري هفي العوامفل األساسفية الفيت تقفود وحتفافظ علفى اسفتدامة  

ملفة، بفل علفى  النمو االقتصادي، حيث أكد سولو على أن النمو االقتصفادي ال يعتمفد فقفط علفى حجفم القفوى العا
نوعيففة هففذه القففوى الففيت يعففرب عنهففا ابلكفففاءة اإلنتاجيففة للعففاملني  يففث أصففبح التعلففيم والتففدريب مهففا اخليففار املناسففب  

 1لتحقيق التنمية.
والنمو االقتصادي،   رأس املال البشري اليت اهتمت بتحليل العالقة بني   التجريبية  من الدراسات  هناك العديد

 ات جند: ومن بني أهم هذه الدراس
رأس املال البشري   مدى أمهيةإىل اختبار    هدا من خالهلا  واليت  )George A.K, (21991  أعدها  دراسة

النامية   الدول  االقتصادي إلحدى  النمو  الفرتةيف إحداث  و 1985-1970ة  خالل  عدة مؤشرات   استخدممت  ت، 
البشري  املال  التكنولوجية،  مثل    لقياس رأس  واملعرفة  العاملة  للقوى  التعليم  الدراسة،  أبرز عدد سنوات  من  وكان 

 والنمو االقتصادي؛ رأس املال البشري  مؤشرات  بني  طويلة األجل  عالقة طردية موجبة  هناك  أن  نتائت هذه الدراسة
أعدها   دراسةويف   من    )Barro, (31997  أخرى  مكونة  عينة  ة   100على  الفرتة  خالل  -1965دولة 

إىل قياس العالقة بني معدل منو الدخل الفردي وجمموعة من املتغريات منها نسبة   ت، أين هدا من خالهلا1995
أشارت  ،(Panel)كمؤشرات لقياس لرأس املال البشري، وبتطبيق مناذج    الثالثةعدد التالميذ يف املراحل التعليمية  

 حمل الدراسة؛  يف الدول ل البشري له أتثري إجيايب ومعنوي على النمو االقتصادي  أن رأس املا  نتائت الدراسة إىل 

 
واالبتكار  أو   1 االقتصادي  النمو  الستدامة  البشري  املال  رأس  يف  االستثمار  واقع  زحل،  حفاظ  بومدين،  ا زائرية–جن  ا امعة  حالة  جملة -دراسة   ،

 .311، ص 2016االبتكار والتسويق، العدد الرابع، 
2 George  A.K , Level and Growth of Human Capital, Across-country Study of the  Convergence Hypothesis, New 

York University, 1991. 
3 Barro, R, Human Capital: Growth, History, And Policy a Session to Honor Stanley Engerman, Human Capital 

and Growth, American Economic Review, Vol 91, No 2, 2001, PP 12 – 17. 
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بدراسفتهما حملفددات النمفو االقتصفادي يف عفدد كبفري مفن دول العفامل    (Barro & Lee, 2000)كمفا وجفد  
، أن مفففن حمفففددات النمفففو املهمفففة خمفففزون رأس املفففال البشفففري األويل يف الفففدول وخصفففائت  1995و  1960للففففرتة بفففني  

سكاهنا، فقد بني أن النمو مرتبط إجيابياً ابملستوى األويل ملتوسفط سفنوات التحصفيل املدرسفي مفن املسفتويني الثفانوي  
تقفاجت ا ديفدة، ويفؤدون دوراً  والعايل للذكور البالغني، وفسفر ذلفك أبن العمفال ذوي التعلفيم األعلفى هفم مكملفون لل

بعنففوان التعلفففيم والنمففو االقتصففادي لعينفففة    )Barro, 2013(2ويف دراسفففة أخففرى أعففدها    1رئيسففاً يف عمليففة التنميففة.
وقففد اسففتخدم عففدة مؤشففرات لقيففاس خمففزون رأس املففال البشففري،   ،1995-1960دولففة خففالل الفففرتة    100مكونففة مففن  

األطففال الرضفعت، ومفن أهفم النتفائت    وفيفاتعمر املتوقع عنفد املفيالد، معفدل عفدد  منها التعليمية والصحية ةمتوسط ال
 .أن أغلب مؤشرات رأس املال البشري ترتبط إجيااب مع النمو االقتصادي الدراسة إليها تاليت توصل

من  دراسةويف   خالهلا واليت    )Narayan, P. K. and Smyth, R, (32004  أعدها كل  من  حاولوا 
ت، وابستخدام 1999-1960التعرا على العالقة بني رأس املال البشري والدخل احلقيقي يف الصني خالل الفرتة ة

أن هناك عالقة سببية أحادية االجتاه تتجه   إىل   نتائت الدراسة  أشارت   ،منهجية التكامل املشرتك واختبارات السببية
 شري يف األجل الطويل؛ من الدخل احلقيقي إىل رأس املال الب

النمو و رأس املال البشري    واخرون لتبحث يف العالقة بني  yed. M, 2017(S)4  دراسةأي ا  كما جاءت  
خالل     Johansen co-integrationمنهجية التكامل املشرتك  وهانسن  ابستخدام    االقتصادي يف ابكستان 

توصل الباحثون   ،البشري  املال  لرأس  كمؤشر   املرجح  التعليم   مستوى  متوسط  م استخد واب ت،2014-1992الفرتة ة 
 إىل ضرورة  كما أوصت الدراسة   .جل بني رأس املال البشري والنمو االقتصاديطويلة األ إجيابية  عالقة    إىل وجود 

 يف   فقط   يساعد  ال ابعتبار أن االستثمار يف هذا القطاع    البشري،   املال   رأس   لتعظيم  التعليمي   القطاع   يف   الستثمارا
 .للبالد  االقتصادية   التنمية  يف أيً ا   يساهم   ولكنه االقتصادي  النمو

 
 
 

 

 .5، ص نفط املرجع السابقعدجن وديع،  1 
2 Robert J. Barro,  Education and Economic Growth, annals of economics and finance 14-2(A), 2013, pp 277-

304. 
3 Narayan, P. K. and Smyth. R, Temporal Causality and the Dynamics of Exports, Human  Capital and Real 

Income in China, international journal of applied economics, 1(1), september 2004, pp 24-45. 
4 Syed Mohsin Kazmi, Kazim Ali and Ghamze Ali, Impact of Human capital on Economic Growth: Evidence 

from Pakistan, Sustainable Development Policy Institute, First edition, Pakistan, October 2017, pp 01-12.    
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 والنمو االقتصادي   املؤسساتية: الرابعاملبحث 
يف النمو االقتصادي ال حيتاج يف الواقع إىل   (Institutions)كما نعلم اليوم، فإن أمهية دور املؤسسات  

حيث أن اختالا مستوى التطور والنمو االقتصادي ال يرجع ابل رورة إىل اختالا توفر املوارد الطبيعية   ، أتكيد 
أو اإلمكانيات املالية، بل حسبما يبدو يتمثل االختالا أساسا يف السياسات واملناهت املتبعة وبشكل أخت يف 

ؤسسات املناطة هبا مثل هذه السياسات واملناهت، وابلرغم من أمهية دور املؤسسات يف النمو والتنمية اإلدارة وامل
 1االقتصادية إال أهنا جدرا ما حتظى ابهتمام كاا و ث متخصت. 

 مفاهيم حول املؤسسات  -1
  1993احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد عام    (Douglas North)  دوغالس نورث  االقتصادي   يعد

أ اثه   خالل  من  وهذا  ا ديد،  املؤسسي  االقتصاد  يف  املسامهني  أبرز  األكادميية  من  أمهية ومسامهاته  حول 
 التنمية االقتصادية.و املؤسسات يف النمو  

 تعريف املؤسسات:  1-1
لشرح  يستخدم  للمؤسسة  مادي  غري  مفهوم  وضع  إىل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  االقتصاديون  اجته 
أسباب عدم توافق السلوكيات االقتصادية مع نظرية العرس والطلب، وهذه املدرسة الفكرية ترجع جذورها إىل ما 

، ومن أبرز الرموز املعاصرة يف التحليل املؤسسي تابريتو وجون ار. كومونزة،  تفيبلنة قام به خرباء االقتصاد أمثال  
نورث   دوغالس  االقتصاد  علم  املقدمة  2. 1993عام    ouglas North(D(يف  التعاريل  أهم  ونستعرس 

 للمؤسسات كالتايل: 
املؤسسات على أهنا  من لوازم السلوك االجتماعي الذي يتعارا   (Schotters, 1981)يعرا سكوترز  
أفرا يتيع  عليه  سلطة ويتفق  تفرضه  أو  نفسه،  يفرس  بعينه،  موقل  يف  متكررا  سلوكا  يقرون  والذين  اجملتمع،  د 

املؤسسات هي قواعد اللعبة يف جمتمع ما، أو القيود اليت وضعت إنسانيا   Douglas Northوفقا ل  و   3خارجية . 
أي ا يقصد ابملؤسسات  القيود الرمسية ةالقوانني، الدساتريت،   Northواحملددة لشكل التفاعل البشري  وحسب  

 

 . 1، ص 2007جاسم املناعي، أمهية دور املؤسسات يف النمو االقتصادي، صندوق النقد العريب،  1 
، 25، جامعة واسط، العدد  يةر واإلداأثر املؤسساتية احلديثة يف الفكر التنموي، جملة الكوت للعلوم االقتصادية    عبد علي كاهم املعموري واخرون،    2

 .2، ص 2017
 . 8ص ، 2017مصطفى سرور، االقتصاد املؤسسايت، منشورات املتوسط، إيطاليا،  :ستيفان فويت، تريتة  3
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التفاعالت   حتدد  واليت  والعقابت  ةالتنفيذ  احلكومية  السياسات  والتقاليدت،  ةالعادات  الرمسية  املتعاملني غري  بني 
 2كما يعرفها أي ا أبهنا  جمموعة من القواعد الرمسية وغري الرمسية اليت حتكم التفاعالت اإلنسانية .   1االقتصاديني .

املؤسسات على أهنا  القواعد الرمسية وإجراءات االمتثال واملمارسة التقليدية اليت  Peter Hallيعرا العامل و 
 3فراد يف الدولة واالقتصاد . حتدد هيكلية العالقة بني األ

املتحدة   لألمم  السابق  العام  األمني  أفاد  عام   تمون   كي  ابن ةوقد  يف  الصادر  السالم  بناء  عن  تقريره  يف 
 –اليت تعرا عامة أبهنا قواعد اللعبة واملنظمات اليت حتدد إطار هذه القواعد وتطبقها  –، أبن  املؤسسات 2012

 4توفر احملفزات والقيود اليت حتدد شكل التفاعل السياسي واالقتصادي واالجتماعي . 
أي ا   التنسيق  ويقصد  لتسهيل  أنفسهم  على  البشر  يفرضها  اليت  القيود  أو  القواعد  جمموعة  ابملؤسسات 

 5.الرمسية املكتوبة وغري املكتوبة   عل فيما بينهم، وتتكون من جمموعة القواعد الرمسية وغريوالتفا
وتعرا املؤسسات يف األدبيات التطبيقية لالقتصاد على أهنا  القوانني اليت حتكم اللعبة يف اجملتمع ، زعىن 

التبادلية بني البشر، اا يرتتب عليه تشكيل هيكل أهنا كل تلك القيود اليت يتعارا عليها اجملتمع لتحكم العالقات 
احلوافز يف التبادل بني البشر: سياسيا واجتماعيا واقتصاداي. ويقصد هبيكل احلوافز تركيبة تكلفة املبادالت وضمان 

 6االستمتاع ابلعائد على النشاطات.
القانون واملستوايت األساسية  أن النوعية املؤسساتية هي ال امن لسيادة   ت2004 ، داين رودريكةيعترب  كما 

النوعية  أن  فريى  دوغالس  نورث  أما  البلدان.  بني  النمو  معدالت  اختالا  إىل  تشري  واليت  والتعليم  للدخل 
اليت توفر حقوق ملكية حمددة وواضحة توفر احلوافز من أجل اإلنتاج وكذا نظاما سياسيا   هياملؤسساتية ا يدة  

وق ائي قانونية  منظومة  يرسي  أما  الذي  منخف ة.  بتكلفة  واالتفاقات  العقود  تنفيذ  ت من  أسيمنغلوةة   ت دارون 
فيعترب النوعية املؤسساتية ا يدة هي اليت تتوفر على اخلصائت التالية: توفري حقوق ملكية ابلنسبة لفئة كبرية من 

الن خبة والسياسيني ويتاعة اجملتمع متكنهم من االستثمار واملشاركة يف احلياة االقتصادية؛ وضع قيود على أعمال 

 
  ص  ، ص2015،  13أمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط، املؤسسات والنمو االقتصادي، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد    1

142-143. 
2 Hali Edison, qualité des institutions et résultats économique un lien vraiment étroit, Finance et Développement, 

FMI, Juin 2003, p 36. 
يف املنطقة العربية التنمية املؤسسية يف سياقات ما بعد النزاع، األمم املتحدة، العدد   جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا اإلسكوا، تقرير احلوكمةلال  3

 .29، ص 2019الثالث، 
   .14، ص نفط املرجع  4
 .24، ص 2018حممد إمساعيل، هبة عبد املنعم، دور اإلصالحات االقتصادية يف دعم النمو يف الدول العربية، صندوق النقد العريب،  5
 .2، ص 2007، 60لقادر علي، مؤشرات قياس املؤسسات، سلسلة املعهد العريب للتخطيط، العدد علي عبد ا 6
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فيه  انتزاع مداخيل واستثمارات ايتخرين؛ توفري مناخ تتساوى  املصا   يث ال يستطيعون استعمال سلطتهم يف 
 1الفرص أمام كل قطاعات اجملتمع  يث يستطيع كل األفراد االستثمار واملسامهة يف خمتلل األنشطة املنتجة. 

 أنواع املؤسسات:  1-2
فحسب   واملنظمات،  املؤسسات  بني  التفريق  هم   Northجيب  واملنظمات  اللعبة  قواعد  هي  املؤسسات 

بني   ما  العالقات  فهي  تتطلب   هاته الالعبون،  اليت  القيود  هي  فاملؤسسات  املؤسسايت.  التغيري  توجه  اليت  وتلك 
العادلة لالقت القيود  القيود ابإلضافة إىل  اخلاصة. هذه  املتاحة يف لإلنسان يف عالقاته  الفرص  صاد حتدد جمموعة 

النقاابت،  الشركات،  املشرتكة.  األهداا  بع   تربطهم  األفراد  من  تتشكل يف جمموعة  املنظمات  أما  االقتصاد. 
عن  أمثلة  هي  الربملان  املنتخبة،  األع اء  السياسية،  واألحزاب  االقتصادية.  املنظمات  عن  أمثلة  هي  التعاونيات 

 ميكن تصنيل أنواع و   2ا معيات الدينية، النوادي هي أمثلة عن املنظمات االجتماعية.املنظمات السياسية. أما  
 3مؤسسات رمسية ومؤسسات غري رمسية كالتايل:  حسب نورث دوغالس إىل املؤسسات

الرمسية:   .أ نورث  املؤسسات  املشكلة   1990حسب  والتشريعات  القواعد  هي  الرمسية  املؤسسات  فإن 
بواسطة السلطات السياسية والتشريعية لتعريل التفاعل يف اجملتمع، وقسم دوغالس هذه املؤسسات إىل 

 ثالثة أصناا: 
القواعد السياسية: وهي اليت تعرا بشكل واسع اهليكل التدرجيي للسياسة وقاعدة هيكل قراره  ✓

 األساسي؛
استعمال   القواعد  ✓ على  احلقوق  من  حزمة  وهي  امللكية  حقوق  تعرا  اليت  وهي  االقتصادية: 

 امللكية والدخل املشتق عنها والقدرة على نقل األصل أو املورد؛
ه  ✓ وتسهل  خاصة  ترتيبات  مثال  تت من  اليت  وهي  التبادل  ذ العقود:  بع ها  مع  القواعد  ه 

 االقتصادي والسياسي.

 
املؤسساتية والنمو االقتصادي    1 للنوعية  القياسي  التحليل  العربية–لطفي خمزومي، عصام جوادي،  الدول  لعينة من  التنمية االقتصادية، -دراسة  ، جملة 

 .249، ص 2016، 02جامعة الشهيد محه خل ر، العدد 
ال 2 يف  دكتوراه  أطروحة  ا زائر،  يف  االقتصادي  والنمو  املؤسساتية  العوامل  االقتصادي:  والنمو  املؤسسات  الراشد،  احلكم  صادق،  أمحد  علوم زاوي 

 .77-76ص ، ص 2017-2016، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، االقتصادية

 ، ص 2016، ديسمرب  11والنمو االقتصادي يف الدول العربية الغنية ابملوارد، جملة رؤى اقتصادية، العدد  لطفي خمزومي واخرون، النوعية املؤسساتية   3
 .59-58 ص
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الغري رمسية: .ب نور   املؤسسات  العقلية عرا  النماذج  منتوج  أهنا  الرمسية على  املؤسسات غري  ث دوغالس 
 الذهنية ألفراد معينني، واملتجسدة يف شكل العادات والتقاليد واألعراا والقيم األخالقية واللغة والداينة.

السياسية  التفاعالت  هيكل  لتحديد  البشر  ي عها  اليت  ال وابط  أهنا  على  للمؤسسات  ينظر  وابلتايل 
صادية واالجتماعية. وقد تكون رمسية مثل الدساتري والقوانني واليت تتسم بسهولة التغيري، وقد تكون غري رمسية واالقت

التارخيي للبلد، وفيما إذا كان حمكوما بنمط  تتسم بصعوبة التغيري. ويساهم اإلرث  مثل األعراا والتقاليد، واليت 
  1ة حاليا.مشويل أم متفتح ودميقراطي، يف شكل املؤسسات السائد 

أبن  البلدان ختتلل من حيث جناحها االقتصادي   )Acemoglu and Robinson, 2012(2كما يؤكد  
الناس. هذه  وتدفع  اليت حترك  واحلوافز  االقتصاد،  تؤثر يف كيفية عمل  اليت  والقواعد  املختلفة،  بسبب مؤسساهتا 
االقتصادية.  االستخالصية  املؤسسات  من  نوعني  بني  التمييز  ويتم  السياسة .  نتاج  من  النهاية  يف  هي  يتيعا 

Extractive     و ا امعةInclusive فهدا املؤسسات االستخالصية هو ضمان ازدهار قلة من األفراد على . 
االقتصاد على أساس  السماح لكل شخت ابالنغماس يف  ا امعة هو  املؤسسات  أما هدا  األغلبية.  حساب 

السوق القائم متساو. فاالستبدادية والنظام االقتصادي مها من املؤسسات االستخالصية. أما مؤسسات اقتصاد  
على حكم القانون هي من املؤسسات ا امعة. أما السمات املميزة للمؤسسات ا امعة هي ا مع بني التخطيط 
املركزي وبني التعددية: أي أنه جيب أن تكون الدولة قوية زا يكفي إلبقاء القوة اخلاصة ضمن حدود معينة وأن 

مشرتكة على نطاق واسع. وتعترب يتيع الرتتيبات السياسية تكون يف الوقت نفسه خاضعة لسيطرة سلطة سياسية  
 3األخرى على أهنا استخالصية.

 األمهية االقتصادية للمؤسسات -2
ابلرغم من التسليم السائد أبمهية املؤسسات والتغيري املؤسسي، إال أن شأهنا أمهل يف نظرايت التنمية لصا  

ل املادي ورأس املال البشري. وتزايد االهتمام حديثا ابملؤسسات العوامل الكمية مثل العمالة واألراضي ورأس املا
احلاكمية   أو  اإلداري  التوجه  مفهوم  غرار  على  املؤسسية  اهتمام أين    Governance(.4(وا وانب  تركز 

االقتصاديني خالل حقبة التسعينات من القرن املاضي على الدور االقتصادي اهلام الذي تلعبه البيئة املؤسسية يف  

 
 .296ص  ،2015االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، املعهد العريب للتخطيط، اإلصدار الثاين  اإلدارةتقرير التنمية العربية،   1

2 Acemoglu, D. and Robinson, J,  Why Nations Fail: The Origins of Powers, Prosperity, and Poverty, New York: 

Crown Publishers, 2012. 
 .152، ص نفط املرجع السابقأمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط،   3
 .3، ص 2005، املعهد العريب للتخطيط، 42والتنمية، جملة جسر التنمية، العدد  عماد اإلمام، املؤسسات  4
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كل دولة على النشاط االقتصادي، وابت واضحا أن ذلك الدور هام يف خف  تكلفة املعامالت وإرساء قواعد 
أف ل ميكنه حفز النمو. من هنا اهتم الفكر التنموي خالل تلك   املنافسة ومحاية املستهلك وتوفري بيئة ومناخ عمل 

اليت أجريت يف هذا  الدراسات  النمو االقتصادي. من بني أهم  البيئة املؤسسية وأتثريها على  احلقبة بدراسة دور 
ملؤسسات واليت أشار فيها إىل أن الدول اليت تفتقر إىل ا  )Rodric D. et al(1  الصدد اليت أجراها داين روردريك

 2السياسية واالقتصادية القوية ال ميكنها احلفاظ على النمو االقتصادي واالستقرار. 
هذا وترتبط املؤسسات ابألداء االقتصادي نظرا لتأثريها على هيكل حوافز املتعاملني يف استعمال األصول 

ر هام يف تفسري التنمية االقتصادية واملوارد االقتصادية العامة واخلاصة، وقد تزايد االهتمام بدور املؤسسات كعنص
التنمية لصا  العوامل الكمية من خالل مسامهات كل من    (North and Cos)بعد إمهاهلا طويال يف نظرايت 

وغريمها، حيث تبني أن التطور االقتصادي ال يستجيب تلقائيا لرتاكم اإلنتاج وزايدة اإلنتاجية، ولكن حيتاج إىل 
قاسم املخاطر وتشجيع االستثمار وحركة رأس املال وحفظ حقوق امللكية،  يث متثل ضامن لتقليل التكاليل وت

الرتتيبات املؤسسية اليت تعمل بكفاءة وفعالية حمركا قواي للقدرات البشرية، ومن ف األداء سواء يف إدارة الشأن العام 
أبن التنمية االقتصادية هي ابألساس جبعة من تطور املؤسسات السياسية   (North)أو القطاع اخلاص. كما يرى  

 3واالقتصادية اليت ختلق بيئة جمتمعية واقتصادية دافعة لإلنتاجية. 
إن احلديث عن أتثري وضع ودور املؤسسات يف النمو واألداء االقتصادي ال يقتصر ابإلضافة إىل ما سبق، ف

دور  هلا  يتيعها  والق ائية  والتعليمية  واإلدارية  السياسية  املؤسسات  أن  حيث  االقتصادية  املؤسسات  على  فقط 
املشاركة فإن  السياسي  الصعيد  فعلى  السائد.  االقتصادي  األداء  أمهية عن وضع  يقل  دور   وأتثري ال  هلا  الشعبية 

هذا   املتبعة.  االقتصادية  والسياسات  اخلطط  دعم  جمال  يف  السياسية   كما وأمهية كبرية  املشاركة  وتطور  ن ت  أن 
يعزز  الق ائية  املؤسسات  تطور  فإن  الشعبية. كذلك  واملساءلة  التشريعية  الرقابة  اارسة  تكريط  على  تساعد 

الق اء   يوف  كمااستقاللية  أن  شأنه  من  ذلك  املتطورة أن  االقتصادية  احلاجات  مع  تتناسب  ق ائية  خدمات  ر 
وخباصة يف جمال الفصل يف النزاعات املالية واالستثمارية. هذا ينطبق أي ا على ضرورة تطوير املؤسسات التعليمية 

 يبدو على   كما ال خيفى على ا ميع فإن التوسع يف بناء املدارس وا امعات مل يساعد ابل رورة    كما حيث أنه  
توفري الكفاءات العلمية اليت حيتاج هلا تطور ومنو االقتصاد األمر الذي يستدعي عدم االكتفاء ابلرتكيز على زايدة 

 
1 Rodric D. et al. Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic 

Development, Journal of Economic Growth, Volume 9, Issue 2, June 2004, pp 131 –165. 
 .24، ص 2018، نفط املرجع السابقحممد إمساعيل، هبة عبد املنعم،  2
تخطيط، اجمللد فيصل املناور واخرون، منوذج مقرتح إلصالح املؤسسات العامة يف الدول العربية، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، املعهد العريب لل  3

 .12، ص 2019، 2دد ، الع21
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املستوى  إىل  هبا  واالرتقاء  التعليمية  املؤسسات  تقوية  يف  جداي  التفكري  ينبغي  بل  وا امعات  املدارس  عدد 
 1املطلوب. 

 مؤشرات قياس النوعية املؤسساتية  -3
 أدى   اا  ،النوعية املؤسساتية  قياس  إىل   يهدا   الذي   التجرييب   البحث  ابملؤسسات  االهتمام املتزايد   حفز   لقد

وعادة ما يتم قياس النوعية املؤسساتية يف الدراسات التجريبية زؤشرات أمهها: .  املؤشرات  من   كبري  عدد  نشر  إىل 
القطرية،   للمخاطر  الدويل  الدليل  الفساد،  مؤشرات  مدركات  االقتصادية،  مؤشر  احلرية  احلكمؤشر  م مؤشرات 

 الراشد الصادرة عن البك الدويل ومؤشر سهولة اارسة أنشطة األعمال. 
 مؤشرات الدليل الدون للمخاطر القطرية: 3-1

من خالل الدليل الدويل   The Political Risk Services (PRS)يصدر هذا املؤشر شهراي عن جمموعة  
تقاس النوعية املؤسسية  .  1980  منذ عام  International Country Risk Guide (ICRG)للمخاطر القطرية  

، وهذه املؤشرات (ICRG)كمؤشر يبىن انطالقا من أربع مؤشرات مدرجة يف الدليل الدويل للمخاطر يف البلدان  
 هي:
احملسوبية والتسلط والعالقات الوثيقة املشبوهة بني احملافل السياسية  درجة كافة أوجه الفساد مثل  :  الفساد .أ

 وبيئة األعمال؛ 
 قوة وحيادية النظام القانوين ومدى االمتثال الشعيب للقانون واحرتامه؛ :  حكم القانون  .ب
 قوة وكفاءة األجهزة اإلدارية يف احلكم بدون حدوث تغريات جذرية يف السياسة أو النوعية البريوقراطية:   .ج

 انقطاع اخلدمات احلكومية؛
 مقدرة احلكومة على حتقيق برججمها املعلن والبقاء يف السلطة. :  االستقرار احلكومي .د

نقطة، حيث تشري   12إىل    1إعادة ترتيب هذه املؤشرات وفق سلم مكون من درجات ترتاوح من    وتتم
و  إىل  األعلى  املؤسسيج النقاط  النوعية  مؤشر  بناء  ويتم  جيدة.  مؤسسات  األربعة ود  للمؤشرات  ة كمتوسط 

 2املذكورة. 
 

 
 .2-1 ص ، صنفط املرجع السابقجاسم املناعي،  1
أفريقيا،    2 الشرق األوسط ومشال  النمو يف  الداليا حاكوره،  العربيةوقائع  الدول  املؤسسات والنمو االقتصادي يف  التدريب   ندوة حول  يف إطار برجمت 

 .95ص  ، ، اإلمارات العربية املتحدة2006ديسمرب  20-19 اإلقليمي املشرتك بني صندوق النقد العريب وصندوق النقد الدويل،
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 :(Corruption Perception Index)مؤشر مدركات الفساد   3-2

هذا   من أهم املؤشرات املستخدمة لقياس الفساد، أطلق   يعدهو مؤشر تصدره منظمة الشفافية الدولية، و و  
انتشار   1995سنة    املؤشر لتقييم  العاملية  املؤشرات  وأبرز  الدولية،  الشفافية  منظمة  إصدارات  أهم  أحد  ليصبح 

الفساد يف القطاع العام، ويصنل مؤشر مدركات الفساد درجات ومراتب للبلدان/األقاليم استنادا إىل مدى فساد 
، زا يف ذلك الرشوة، اختالس املال القطاع العام يف البلد حسب اخلرباء واملسؤولني التنفيذيني يف قطاع األعمال

العام، استغالل الوهيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، احملاابة يف الوهيفة العمومية واالستحواذ على الدولة، 
البلدان األكثر فسادا يف حني متثل   100و  0ذلك حسب مقياس يرتاوح بني  و  نقطة، حيث متثل النقطة الصفر 

 1.البلدان األكثر نزاهة  100النقطة  

 :(Economic Freedom Index)مؤشر احلرية االقتصادية   3-3
تقرير  (Wall Street)ابلتعاون مع صحيفة   1995منذ سنة    (Heritage Foundation)تصدر مؤسسة 

  50ؤشر إىل عشرة عوامل ةيدخل هبا  امل  هذا   يستندحيث  سنوي ملؤشر احلرية االقتصادية يف خمتلل دول العامل،  

متغريات تشمل: السياسة التجارية ةمعدل التعريفة ا مركية ووجود حواجز غري يتركيةت، وضع اإلدارة املالية ملوازنة 
والشركاتت،   لألفراد  ال رييب  ةاهليكل  احمللي الدولة  الناتت  من  ةكنسبة  االقتصاد  العام يف  القطاع  مسامهة  حجم 

األجنيب  واالستثمار  اخلاصة  االستثمارات  تدفق  والت خمت،  الصرا  ةسعر  النقدية  السياسة  وضوح  اإليتايلت، 
مالئمة  الفردية،  امللكية  حقوق  احرتام  واألسعار،  األجور  مستوى  والتمويل،  املصريف  القطاع  وضع  املباشر، 

  2. شريعات ونوعية اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية وأنشطة السوق املوازية، وهلذه املكوجت العشرة أوزاج متساويةالت
على سلم   كما يتم تصنيل هذا املؤشر أبخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية،يتم حساب مؤشر احلرية االقتصادية  و 

 ةحرية اتمةت.  100ةحرية مكبوتةت إىل    0من  
  :(Worldwide Governance Index)وكمة العامل   مؤشر احل 3-4

وجمموعففة مففن اخلففرباء    (Daniel Kuffmann)إبشففراا    قففد قففام معهففد البنففك الففدويل التففابع للبنففك الففدويلل
 Institutional)االقتصاديني زحاولة تقييم جفودة احملفيط املؤسسفايت مفن خفالل تقفدميهم ملؤشفر النوعيفة املؤسسفاتية  

Indicator of Quality)    والفذي يعتفرب املتوسفط احلسفايب لسفتة مؤشفرات،  يفث يسفتعمل    1996ابتفداء مفن سفنة
 يففث كلمففا ارتفعففت    (2.5)و    (2.5-)ري قيمففة كففل مؤشففر بففني القيمتففني  مؤشففرين للتعبففري أو قيففاس معيففار واحففد وتتغفف

 
 ت.24/05/2020اإلطالع: ةاتريخ  www.Transperency.org :، املوقع االلكرتوينمنظمة الشفافية الدولية 1

 .10، ص  2004، 23املؤسسة العربية ل مان االستثمار، النشرة الفصلية، العدد   2

http://www.transperency.org/
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وهففذه املؤشففرات   قيمففة املؤشففر دل ذلففك علففى الوضففعية األف ففل يف حففني تففدل القففيم السففالبة علففى تففدهور األوضففاع.
 1موضحة كالتايل:

واملسففاءلة: يقففيط هففذا املعيففار مففدى قففدرة مففواطين بلففد مففا علففى املشففاركة يف انتخففاب حكففومتهم،    الصففوت .أ
 ن ا معيات، وحرية وسائل اإلعالم؛وكذلك حرية التعبري، وحرية تكوي

االسفتقرار السياسفي وغيففاب العنل/اإلرهفاب: يقفيط هففذا املعيفار احتمفال زعزعففة اسفتقرار احلكومفة بوسففائل   .ب
 طريق العنل زا يف ذلك اإلرهاب؛  نغري دستورية أو ع

فعاليفففة احلكومفففة: يقفففيط هفففذا املعيفففار نوعيفففة اخلفففدمات العامفففة، وقفففدرة جهفففاز اخلدمفففة املدنيفففة واسفففتقالله عفففن   .ج
 لسياسية، ونوعية إعداد السياسات؛ال غوط ا

وتسففاعد  نوعيفة التنظفيم: قفدرة احلكومفة علففى تفوفري سياسفات وتنظيمفات سفليمة تتففيح تنميفة القطفاع اخلفاص   .د
يفففود الرئيسفففية الفففيت تواجفففه  . ويكفففون ذلفففك بتفففوفري بيئفففة مناسفففبة لألعمفففال والق فففاء علفففى أهفففم الق.علففى ذلفففك.
 الشركات؛

سففيادة القففانون: يقففيط هففذا املكففون مففدى ثقففة املتعففاملني يف أحكففام القففانون يف اجملتمففع والتقيففد هبففا، زففا يف   .ه
 احتمال وقوع جرائم وأعمال عنل؛  كم وكذلكذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق امللكية والشرطة واحملا 

مكافحففة ةضففبط، احلففد مففنت الفسففاد: يقففيط هففذا املكففون مففدى اسففتغالل السففلطة العامففة لتحقيففق مكاسففب   .و
خاصففففة، زففففا يف ذلففففك أعمففففال الفسففففاد صففففغريها وكبريهففففا، وكففففذلك  اسففففتحواذ  النخبففففة وأصففففحاب املصففففا   

 الشخصية على مقدرات الدولة.
 : (Ease of Doing Business Index)طة األعمال  مؤشر سهولة ممارسة أنش 3-5

  2004مت استحداث مؤشر سهولة أداء األعمال ضمن تقرير بيئة أداء األعمال الذي يصدر سنواي منذ عام  

تقييم مدى أتثري  الدولية وينظر إىل هذا املؤشر كأداة إسرتاتيجية يف  التمويل  البنك الدويل ومؤسسة  عن جمموعة 
القوانني واإلجراءات على عملية التنمية االقتصادية يف دول العامل ويتيح عقد املقارجت فيما بينها. ومؤشر سهولة 

البلدان من   ة،  يث املرتبة األوىل متثل أف ل بلد. يعين احلصول على دول  190-1اارسة أنشطة األعمال يرتب 
 2مرتبة عالية ةدرجة رقمية منخف ةت أن البيئة اإلجرائية تعترب مالئمة وأكثر تشجيعا ملمارسة النشاط.

 
املؤمتر    ضمن فعالياتحالة الدول العربية، مداخلة مقدمة  -خيتار عبد القادر، عبد الرمحان عبد القادر، دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية االقتصادية 1

 .  6-5 ص ، ص2011ديسمرب  21-19قطر، -النمو املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، الدوحة حولالعاملي الثامن 
 Global Journal of Economics andصا ، اليات تفعيل تنافسية االقتصاد ا زائري على ضوء مؤشرات تنافسية،    عالم عثمان، سنوساوي  2

Business  ، 79، ص  2018، 1، العدد 4اجمللد . 
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 أثر املؤسسات على النمو االقتصادي يف الدراسات التجريبية  -4
أثبتت خمتلل الدراسات اليت أجريت يف السنوات األخرية أن للمؤسسات أمهية ابلغة وحيوية يف عملية   لقد

اخلام  الداخلي  الناتت  من  الفرد  نصيب  اختالا  أن  االقتصاديون  وجد  وقد  للبلدان.  االقتصادي  والنمو  التنمية 
اليت متلك مؤسسات جيدة تشجع على حول العامل يرتبط بشكل وثيق ابالختالا يف نوعية املؤسسات. فالبلدان  

االستثمار يف رأس املال املادي ورأس املال البشري ويف التكنولوجيا العالية، تستطيع حتسني أداء اقتصادها وتوفري 
   1الرفاه لسكاهنا. 

ت أنه من أجل تعزيز النمو االقتصادي، جيب على املؤسسات تعزيز وحتفيز h, 1990Nortة2يوضح نورث  و 
السلوك ت اإلنتاجية وزايدة الثروة مثل االبتكار واكتساب رأس املال والتعليم، وضمان حقوق امللكية ومنع  اإلجراءا

وابلتايل تؤثر املؤسسات على النمو االقتصادي من خالل التأثري على حقوق مثل الفساد.  املفرتس املدمر للثروة  
اليت فاجملتمعات  املعامالت.  وتكاليل  احلوافز  هياكل  يتعلق  قوق امللكية،  فيما  املستثمرون ابألمان  فيها  يشعر   

امللكية، حمدودية املخاطر القانونية واالقتصادية، تكون العقبات البريوقراطية فيها حمدودة والوصول إىل أسواق العمل 
الفرد. أن تزدهر فيها األعمال وتزيد اإلنتاجية وترتفع فيها مستوايت دخل    فيها يكون مأمنا، وابلتايل من املرجح 

القانون،  أما اجملتمعات اليت يواجه فيها املستثمرون خماطر عالية فيما يتعلق زصادرة امللكية، حمدودية اللجوء إىل 
عدم  بسبب  املشاريع  أصحاب  الستثمارات  جذاب  أقل  جتعلها  اخلانقة،  البريوقراطية  املطالب  أو  الشديد  الفساد 

ات أي ا اخنفاضا يف مستوايت رأس املال البشري واملادي، منو اليقني وتعطيل نشاط السوق. وتشمل هذه التأثري 
 3العمالة، واخنفاضا يف حجم التجارة واالستثمار األجنيب. 

والنمو االقتصادي، ومن   املؤسساتاليت اهتمت بتحليل العالقة بني    التجريبية  من الدراسات  هناك العديد
 بني أهم هذه الدراسات جند: 

دولة، ومن  100حمددات النمو االقتصادي لعينة مكونة من لدارسة  )R. Barro, 1996(4دراسة قام هبا 
بني احملددات األساسية املدرجة يف منوذج الدراسة للتعبري عن اإلطار املؤسسايت مؤشر سيادة القانون الصادر عن 

ري للمخاطر الدولية، ومن بني أهم النتائت اليت توصل إليها هو أن مؤشر سيادة القانون يرتبط إجيااب الدليل القط 
 

لتنمية والسياسات االقتصادية،  شييب عبد الرحيم، شكوري سيدي حممد، ا ودة املؤسساتية والتنمية املستدامة يف الدول العربية: دراسة تطبيقية، جملة ا  1
 .18، ص 2019، املعهد العريب للتخطيط، 01، العدد 12اجمللد 

2 North, D. C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990. 
 .143، ص نفط املرجع السابقأمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط،  3

4 Barro Robert .J, Determinants of Economic Growth : A Cross-Country Empirical Study,national bureau of 

Economic Research (Nber),Cambridge,1996. 
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النمو  يؤدي إىل زايدة يف  واحدة  بوحدة  املؤشر  قيمة  التحسن يف  أن  االقتصادي،  يث  النمو  قوي مع  بشكل 
 . 0.5%االقتصادي بنحو  

التايل:  ملاذا  )all and Jones 1999H(1 دراسة أعدها كل من السؤال  يف حماولة منهم لإلجابة على 
أن الفروق بني البلدان     حيث أشاروا من خالل هذه الدراسة ؟  البلدان  عرب   كبري   بشكل  عامل   لكل   الناتت   خيتلل 

. كما جادلوا وأثبتوا يف  يف الدخل ال ميكن تفسريها جزئًيا إال ابالختالفات يف التعليم أو تراكم رأس املال املادي 
لكل عامل   دراستهم اإلنتاج  أو  اإلنتاجية  الكبري يف  االختالا  وراء  الكامن  السبب  البىن أن  التحتية   يكمن يف 

 ؛ ياسات احلكومة اليت تنظم البيئة االقتصاديةاملؤسسات وس  االجتماعية أو

البحث عن العالقة السببية  هدفت إىل  واليت    )D, and Kraay, A. 2002 ,Kaufmann)2أعدها   دراسة
و  احلكم  إدارة  االقتصادي  بني  منالنمو  عينة مكونة  الكارييب   175  ابستخدام  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  من  دولة 

ة احلكم،وابستخدام  ت،  2001-2000للفرتة  إدارة  نوعية  عن  للداللة  الراشد  احلكم  مؤشرات  وصل ت  متوسط 
الباحثان إىل وجود أتثري سبيب قوي ينطلق من إدارة احلكم إىل الدخل الفردي، حيث يؤدي حتسني نوعية إدارة 

 لفردي إىل إدارة احلكم.احلكم إىل زايدة الدخل الفردي، يف حني يوجد أتثري سبيب ضعيل ينطلق من الدخل ا
 ) Acemoglu,  D,  Johnson,  S  and  Robinson,  J ,2005(3  اليت أعدها كل من  دراسة أما ال 
أكدت لألعوان   فقد  حمفز  عامل  ابعتبارها  االقتصادي،  النمو  إحداث  يف  للمؤسسات  اهلام  الدور  على 

االقتصاديني، فاملؤسسات ا ديدة اليت توفر حقوق ملكية ألكرب شرحية من األفراد هي الوضعية األساسية للنمو 
سر لفوارق النمو هي املؤسسات إىل أن العامل املف أي ا  أشارت نتائت الدراسة كما  االقتصادي على املدى البعيد،  

 وليست ا غرافيا والثقافة؛
البنك الدويل  كما توصلت   الرئيسي يف    إىل  4ت 2008ةدراسة  العامل  عرب والتقدم  ختالفات االزدهار  اأن 

 املؤسسات االقتصادية يف اجملتمعكما أشارت الدراسة إىل أن    البلدان هو االختالفات يف املؤسسات االقتصادية.
السياسيةع  تعتمد السلطة  السياسية وتوزيع  البلدان يف أن  و   .لى طبيعة املؤسسات  الرئيسية للفروق بني  احملددات 

 
1 Robert E. Hall and Charles I. Jones, Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker 

Than Others?, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 1 (Feb., 1999), pp 83-116 
2 Kaufmann; D, and Kraay, A, Growth without Governance, The World Bank, 2002. 
3 Acemoglu,  D,  Johnson,  S  and  Robinson,  J  , Institutions  as  the  Fundamental  Cause  of  Long-Run  

Growth. In  P. Aghion  and  S. Durlauf  ( eds.) Handbook of  Economic Growth. Amsterdam: North-Holland.2005. 
4 Daron A, James R, The Role of Institutions inGrowth and Development, The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 
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االقتصادية  املؤسسات  يف  الفروق  هي  الفرد  املختلفة   دخل  والتوزيعات  السياسية  ابملؤسسات  بدورها  تتأثر  اليت 
 للسلطة السياسية؛ 

أعدها   دراسة  يف  النتائت  أشارت  للمؤسسات   )Abdoul G.M, 2010(1كما  الكلية  ايت ر  حول 
اليت  واإلصالحات املؤسسية على التنمية يف الدول النامية، إىل أن املؤسسات ا يدة هي املؤسسات الفعالة للتنظيم

التكاليل  املؤسسات خيف   نوعية  وأن حتسني  اإلجيايب،  االقتصادي  للنمو  أوجه جديدة  احتمال وجود  تشجع 
 على املدى القصري ويزيد األرابح على املدى الطويل؛

على عينة تتكون من   )Elisa Valeriani, Sara Peluso, 2011(2  قام هبا كل منأخرى  يف دراسة  
 دراسة وكذلك االقتصادي النمو على  املؤسسية ا ودة  أتثري  دراسة دا ت هب 2009-1950دولة خالل الفرتة ة 181
واالعتماد على   مؤسسية  مؤشرات  ثالثة  ابستخدامو التطوير،    درجة  ابختالا  خيتلل  النهائي  التأثري  كان  إذا  ما

توافقا مع  ،(panel)مناذج   الدراسة  نتائت   إجيابياً   أتثرياً   تؤثر  املؤسسية  ا ودة   أن   وهي  الرئيسية،  الفرضية   أههرت 
 املؤسسية  اب ودة  املتقدمة  والبلدان   النامية  البلدان   أتثر النمو يف  كيفية   بني  الوحيد   والفرق  ، االقتصادي  النمو  على
 ؛ اجتاهه  يف وليط األثر  حجم  يف   هو

على عينة   )Hadhek Z ,Mohamed Karim K, 2012(3  أخرى أعدها كل من  دراسةكما أشارت  
 املؤسسية   العوامل  أتثري  قياس   إىلت، حيث هدفت  2000-1975دولة متقدمة وجمية خالل الفرتة ة  37مكونة من  

أتثري إجيايب املؤسسات االقتصادية هلا    أن إىل  أشارت النتائت  ،  (panel)مناذج    وابستخدام   االقتصادي،   النمو  على
على  أشارت   .للبلدان   اإليتالية  للعينة  االقتصادي  النمو  مهيمن  تعترب    أي اكما  السياسية  املؤسسات  أن  إىل 

 عرب   مير  الذي   األثر  وهو  االقتصادي،   النمو  على  مباشر  غري  أتثري  كمحددات لفعالية املؤسسات االقتصادية وهلا
أن  .خاص  بشكل   البشري   املال   ورأس   االستثمار اقتصادية   كما  مؤسسات  ستولد  السيئة  السياسية  املؤسسات 

 ؛ النشاط االقتصادي  يفضعيفة، غري قادرة على التأثري 

 

 
1 Abdoul’ Ganiou mijiyawa, institutions et développement : analyse des effets macroéconomiques des institutions 

et de réformes institutionnelles dans les pays en développement , thèse de doctorat en sciences économiques, 

université d’auvergne-Clermont  I, 2010. 
2 Elisa Valeriani, Sara Peluso, The Impact Of Institutional Quality On Economic  Growth And Development: An 

Empirical Study, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Issue 6, october 

2011, 1-25. 
3 Hadhek Zouhaier, Mohamed Karim KEFI, Institutions and Economic Growth, Asian Economic and Financial 

Review, 2(7),2012, 795-812 
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فإن    دراسة   ،املثال  سبيل  على.  النمو  على  مباشر  أتثري  هلا   املؤسسات  أبن   عام  اعرتاا  هناكوابلتايل 
Rodrik et al, 2002) جانب   إىل  .وكبري  إجيايب  الدخل  على  للمؤسسات   املقدر  املباشر  األثر   اليت تبني أن  ت 

 الشكل ة  االقتصادية  والتنمية  النمو  على   املباشر   غري  ابلتأثري   أيً ا   الدراسات  معظم  تقر  امللحوظ،   املباشر  التأثري
والنزاعات  أف ل   إدارة  إىلو   االستثمار،  زايدة  إىل  املؤسسات تؤدي  أن   ميكن حيث  ت.  2.2  إىل و   ،للصراعات 

 على   به  معرتا   إجيايب   أتثري   هلا   العوامل   هذه   كل .  للمجتمع   االجتماعي   املال   رأس   يف   زايدة   وإىل  أف ل   سياسات
 1. والتنمية  النمو  ونتائت  املؤسسية  ا ودة  بني  قوية   عالقة  الدراسات  معظم تقرتح  لذلك  النمو،

 املؤسسات على النمو   أتثري  :2.2الشكل رقم   

 
Source: Johannes Jütting, institutions and Development: a critical review. OECD DEVELOPMENT 

CENTRE, working Paper 210, 2003, p20. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Johannes Jütting, institutions and Development:a critical review. oecd development centre, working Paper 

210, 2003, p19. 

 ↑االستثمار  
 ↑التكامل/التجارة   

 ↑خمزون رأس املال االجتماعي  
 ↓عدم االستقرار السياسي  

 ↑إدارة الصراعات  
 ↑↓السياسات   

 املؤسسات 

 الدخل والنمو 

 أتثري غري مباشر  مباشر  أتثري 
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 : الثاين خالصة الفصل
النمو   بدراسة  املهتمني  االقتصاديني  نظرة  تغريت  نظرية لقد  بعد  من  له  احملددة  العوامل  وأهم  االقتصادي 

يف تفسري   األخرى  عواملأمهية اللتظهر بعدها العديد من الدراسات التجريبية اليت حاولت دراسة    ، النمو الداخلي
السابقة النظرايت  تدرسها  مل  واليت  االقتصادي  هذه النمو  هل  االقتصادي يف  للنمو  احملددة  العوامل  أهم  ومن   ،

البشري الدراس املال  رأس  املباشر،  األجنيب  االستثمار  التجاري،  االنفتاح  من  جند كل  احلديثة،  التجريبية  ات 
النمو واملؤسساتية العوامل يف زايدة معدالت  هذه  أمهية  احلديثة على  التجريبية  الدراسات  أغلب  برهنت  ، حيث 
 االقتصادي.

االنفتاح  أمهية  على  اخلارجية  التجارة  جمال  يف  احلديثة  التجريبية  والدراسات  االقتصادية  النظرية  أكدت 
 التكنولوجيا،   نقل  مثل  املختلفة  قنواتالعديد من ال   من خالل  الرفع من مستوايت النمو االقتصاديالتجاري يف  

 األسواق   يف  األجنبيةو   بني الشركات احمللية  لتفاعلا  اإلجيايب الناتت عن  التنافسي  والتأثري  احلجم   اقتصادايت  وزايدة
أن   واخلارجية، حيث  مرتفعة حتقق يف الداخلية  اخلارجية  التجارة  على  االنفتاح  درجات  فيها  تكون  اليت  البلدان 

املباشر،   أدااإلجيايب  يظهر أثره  فالغالب منوا أسرع. وابلنسبة لالستثمار األجنيب  االقتصادي ابعتباره  النمو  ة على 
جلب   يف  التكنولوجياتفعالة  يف  العناصر  حتسينات  وهذه  واإلنتاجية  والكفاءة  النمو بدورها  ،  حتفيز  إىل  تؤدي 

غري   ، كما يعترب االستثمار األجنيب املباشر دعامة أساسية للتنمية االقتصادية خاصة يف الدول النامية،االقتصادي
منها تطور   امل يل البلد    يف عدة عوامل  وجود    يتطلبعلى النمو    االستثماراتهلذا النوع من  أن التأثري االجيايب  

رأس خمزون  ومن جحية أخرى، يعترب  واالستقرار السياسي واالقتصادي.    السوق املالية، ودرجة االنفتاح التجاري،
ثره اإلجيايب على النمو يف املدى الطويل، ويظهر أ   احملفزة للنمو االقتصادي  الرئيسيةاملال البشري من أهم العوامل  

املادي املال  رأس  على  واملسيطر  املوجه  من   لكونه  وكذلك  احلديثة،  التكنولوجيات  مع  للتكيل  ضروري  وشرط 
 حتسني وتطوير تقنيات اإلنتاج.  خالل مسامهته يف

أن أثبتت أغلب الدراسات التجريبية احلديثة    أبثر املؤسسات على النمو االقتصادي، فقد فيما يتعلق  أما    
هلا أمهية ابلغة يف التنمية والنمو االقتصادي، فالبلدان اليت متلك مؤسسات قوية وفعالة ميكنها املؤسسات الفعالة  

تشجيع االستثمار يف رأس املال املادي ورأس املال البشري ويف التكنولوجيا العالية، وابلتايل تستطيع حتسني أداءها 
وجد االقتصاديون أن االختالفات   يها بنية مؤسساتية ضعيفة، كمااالقتصادي بشكل أحسن من البلدان اليت لد 

 يف نصيب الفرد من الناتت الداخلي اخلام حول العامل يرتبط بشكل وثيق ابالختالا يف نوعية املؤسسات. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األداء االقتصادي يف  : الثالفصل الث
 الدول املغاربية خالل الفرتة 

 (1990-2017 )  
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 : متهيد

 )اجلزائر، تونس، املغرب(   يهدف هذا الفصل إىل حتليل األداء االقتصادي يف الدول املغاربية حمل الدراسة
من  وسنحاول (، وعلى هذا األساس مت تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث أساسية، 2017-1990خالل الفرتة )

وتونس   )اجلزائر  الدراسة  حمل  املغاربية  الدول  يف  االقتصادي  النمو  أداء  تطور  إىل  التطرق  األول  املبحث  خالل 
حتليل  واملغرب(،   خالل  و من  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  تقلبات  تطور  االقتصادي  ابستخدام النمو  الدول  هذه 

تطور متوسط املتوسط واالحنراف املعياري ملعدل النمو االقتصادي خالل عدة فرتات زمنية، ابإلضافة إىل حتليل  
من   الفرد  الثاين نصيب  املبحث  أما  الدخل.  فئات  الدراسة حسب  الدول حمل  وتصنيف  اإلمجايل  احمللي  الناتج 
لتحليل   افخصص  املغاربية  اهليكلة  للدول  ثالثة القتصادية  على  ابلرتكيز  وهذا  املشرتكة  االقتصادية  وخصائصها 

قطاعات رئيسية ممثلة يف كل من الصناعة والزراعة واخلدمات ومسامهتها يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل. يف حني 
الثالث ل املبحث  للنمو االقتصادي  خنصص  اتحليل تطور املصادر احلديثة  السابق اليت مت  إليها يف الفصل  لتطرق 

واملتمثلة أساسا يف كل من االنفتاح التجاري، االستثمار األجنيب املباشر، رأس املال البشري واملؤسسات وهذا من 
الرابع املبحث  خنصص  وأخريا  الدراسة.  فرتة  طيلة  املصادر  هبذه  اخلاصة  الكمية  املؤشرات  خمتلف  حتليل   خالل 

حمل الدراسة، من خالل حتليل اجتاهات    نمية االجتماعية الرئيسية يف الدول املغاربية مؤشرات التلتحليل اجتاهات  
  كل من النمو الدميغرايف، البطالة، مؤشرات الفقر وعدالة توزيع الدخل. 
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 املبحث األول: تطور أداء النمو االقتصادي يف الدول املغاربية 
املبحث  سيتم   هذا  أداء  حتليل  يف  اإلمجايل  تطور  احمللي  واملغرب  الناتج  وتونس  اجلزائر  الفرتة يف  خالل 

املتوسط(1990-2017) حساب  خالل  من  االقتصادي  النمو  اجتاهات  حتليل  إىل  ابإلضافة  واالحنرافات   ات، 
فرتات عدة  عرب  االقتصادي    زمنية   املعيارية  النمو  معدالت  وتباين  تقلبات  مدى  ومقارنتها   يف كل لتحديد  دولة 

، ويف األخري سيتم حتليل اجتاهات تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ةوالعاملي  ةالعربي  ابملستوايت
 هلذه الدول ويف نفس الفرتة. 

 تج احمللي اإلمجايل والنمو االقتصادي يف اجلزائر وتونس واملغرب تطور النا  -1
معدالت منو   (2017-1990)لقد عرفت اقتصادايت الدول املغاربية )اجلزائر، تونس، املغرب( طيلة الفرتة  

والظروف  السياسية  األحداث  نتيجة  السنوات  بعض  يف  انكماش  حاالت  تسجيل  مع  مستقرة،  وغري  متفاوتة 
تتباين   حبيث  الدول،  هذه  ميزت  اليت  من  االقتصادية  واملغرب كل  وتونس  قيمة    اجلزائر  حيث  احمللي من  الناتج 

مليون   105442  ما يقارب   يمة بلغت يف املتوسطأكرب ق  اجلزائري، إذ سجل الناتج  فرتة الدراسةخالل    اإلمجايل 
 30253مليون دوالر، مث الناتج التونسي مبتوسط مقداره    64995دوالر، أييت بعده الناتج املغريب مبتوسط قارب  

 هذه الدول للدوالر األمريكي يف    اجلارية   مليون دوالر، والشكل التايل يوضح تطور الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار 
 (. 2017-1990لفرتة )خالل ا

 ( 2017-1990خالل الفرتة )اجلزائر وتونس واملغرب (: تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف 1.3الشكل رقم ) 
 ( الوحدة: مليون دوالر أمريكي ابألسعار اجلارية  )

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل.  املصدر:
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 حتليل تطور الناتج احمللي اإلمجايل والنمو االقتصادي يف اجلزائر:    1-1

يف تنفيددددذ العديددددد مددددن الددددربامج التنمويددددة    تسددددعينيات القددددرن املاضددددي وبدايددددة األلفيددددة الثالثددددةاجلزائددددر منددددذ    بددددأت
(، والدديت تتمثددل أساسددا يف  2014-2001واإلصددالحات االقتصددادية، وأمههددا الددربامج االقتصددادية املطبقددة طيلددة الفددرتة )

برامج اإلنعاش االقتصدادي الديت فددف إىل الرفدع مدن معددالت النمدو االقتصدادي عدن طريدق زايدة اإلنفداق احلكدومي  
وزايدة التكامددل بددني    والبيئددة االسددتثماريةغلددب علددى العوائددق والددنقص املسددجل يف اهلياكددل القاعديددة  االسددتثماري، والت

الفدرتة، والناجتدة عدن التحسدن    تلدكالقطاعات االقتصادية املختلفدة، وهدذا يف  دل الدوفرة املاليدة الديت عرفتهدا اجلزائدر يف  
املستمر يف أسعار النفط يف األسواق العاملية، وتتمثل أهدم هدذه الدربامج فيمدا يلدي: بدرانمج دعدم اإلنعداش االقتصدادي  

 (.2014-2010برانمج توطيد النمو )و (  2009-2005(، الربانمج التكميلي لدعم النمو )2001-2004)
أن أعلى معدل مندو سدنوي للنداتج احمللدي اإلمجدايل    (2.3ل رقم )والشك (1.3يالحظ من خالل الشكل رقم )

، مقابدددل أعلدددى قيمدددة للنددداتج احمللدددي  %7.20  نسدددبت أيدددن بلغدددت    2003( كدددان يف عدددام  2017-1990خدددالل الفدددرتة )
وقددددد كدددان لتحسددددن أسدددعار الددددنفط يف األسددددواق    .2014مليدددون دوالر وهددددذا يف عدددام    213810اإلمجدددايل قدددددرت ب  

، فبعدددددما سددددجلت  يف اجلزائددددر   معدددددالت النمددددو االقتصددددادينيالسددددنوات األخددددرية أثددددر إ ددددايب يف حتسددددالدوليدددة خددددالل  
،  2.1-%،  1.2-%ومبعددالت مندو ) 1994،  1993،  1991معدالت منو سلبية يف بدايدة التسدعينات وابلطدبط عدام  

إىل    2005 عددددام  ويف  7.20%إىل    2003علددددى التددددوايل(، ارتفددددع معدددددل منددددو الندددداتج احمللددددي اإلمجددددايل عددددام    0.89-%
مجددايل الندداتج احمللددي قدددره  إل( حقددق خالهلددا االقتصدداد اجلزائددري متوسددط منددو  2015-2001، وابلنسددبة للفددرتة )%5.9

خدددالل هدددذه    يف اجلزائدددر  املطبقدددة  اإلنعددداش االقتصددداديرامج    بدددتددد، وهدددو مدددا يوضدددح حجدددم التددد ثري الدددذي أحدث%3.98
يف عدام   4.30%إىل أعلدى نسدبة هلدذه الفدرتة ب    2000عام    3.81%، إذ جند أن معدل النمو عرف زايدة من  الفرتة

ويف الفددددرتة  .  3%يف حدددددود  و   (2014-2005)تذبددددذابت طيلددددة الفددددرتة    معدددددالت النمددددو  لتشددددهد بعددددد ذلددددك،  2004
الدددنفط وانعكاسدددات   جدددراء اخنفدددار أسدددعار  ي بشدددكل ملحدددو   دتراجعدددت معددددالت النمدددو االقتصدددا(  2015-2017)

معدددل النمددو االقتصددادي إىل  ، اخنفدض  2014يف عددام    3.78%فبعددما سددجل نسددبة    السدلبية علددى االقتصدداد الددوط ،
نتيجدددددة خفدددددض اإلنفددددداق والسددددديما يف االسدددددتثمار العدددددام، و دددددود قطدددددا    2017يف    1.7%و    2016يف عدددددام   %3.3

 1اهليدروكربون واألنشطة غري النفطية.
 

 
 ، األمم املتحدة، االسكوا2018-2017جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية  لال  1

ESCWA ،2018 ، 48ص  . 
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 : تطور الناتج احمللي اإلمجايل والنمو االقتصادي يف تونسحتليل     1-2
 1990  يف عام   االقتصاد التونسي سجل   يالحظ أن(،  2.3( والشكل رقم ) 1.3من خالل الشكل رقم )

مقابل أعلى قيمة للناتج احمللي اإلمجايل قدرت ب   %7.94  بنسبةأعلى معدل منو سنوي للناتج احمللي اإلمجايل  
( 2002-1999كما اخنفطت معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة )  ،2014  عام مليون دوالر يف    45587

إىل   عام    1.32%لتصل  بعدة 1999عام    6.05%مقابل    2002يف  التونسي  االقتصاد  منو  أتثر  نتيجة  وهذا   ،
بعط مع  متزامنة  يف: عوامل  اخلصوص  وج   على  متثلت  على   ها  العناصر  بعض  )تفاعل  الدويل  الظرف  تراجع 

ليستعيد   1اخنفار عائدات السياحة، واستمرار اجلفاف.   املستوى الدويل أثر سلبا على أداء االقتصاد التونسي(،
كما .2004يف عام    6.23%  منوه، حيث بلغت نسبة  2003االقتصاد التونسي منوه العادي ابتداء من عام    ابعده

لتذبذب وعدم االستقرار من سنة ألخرى، حيث ( اب2009-2005متيزت معدالت النمو االقتصادي يف الفرتة )
يف عام وهذا    6.7%نسبة  مقابل أدىن قيمة لنفس الفرتة ب  3.04%بنسبة    2009سجل أعلى معدل منو يف عام  

2007 . 
(، أتثر أداء النمو االقتصادي سلبا نتيجة األوضا  الداخلية واليت أثرت بشكل  2017-2010ويف الفرتة )

كبري على قطا  السياحة الذي ميثل أحد ركائز االقتصاد التونسي، وكذلك أضعفت من االستثمار اخلاص احمللي 
، وهو املعدل األدىن منذ عام 0.8%سجلت تونس منوا قدره  2015عام واألجنيب نتيجة  روف عدم اليقني. ففي  

عاما  ،2011 االقتصاد    حيث كان  خالل   داخليةالتونسي  شهد  االقتصادي   صدمة  األداء  هذا  ويندرج  هائلة. 
، بعدما شهد انتعاشا (2.4%)حيث بدأ النمو يف تراجع    2013الطعيف ضمن االجتاه الذي شر  في  منذ عام  

عام   احمليط (3.9%)  2012يف  متيز  اخلارجي،  الصعيد  وعلى  واخلارجية.  الداخلية  الصدمات  من  مزيج  بسبب   ،
الصي  واألورويب، الشريكان األول والثاين لتونس. وعلى الصعيد الداخلي، أتثر   القتصادينلالدويل ابألداء السليب  

شهدت تونس تعافيا تدر يا يف قطاعي الزراعة والصناعة   2017ويف سنة    2البلد ابإلرهاب واألزمات االجتماعية.
 . 1.95%ي ليبلغ نسبة  وهو ما أدى إىل انتعاش النمو االقتصاد 3التجارة وانتعاش السياحة.   ةدعم  حتسن أنشط

 .2016يف عام   1.1%مقارنة ب  
 

 
،  1العدد    9االقتصادات املغاربية يف سياق التحول االقتصادي العاملي حالة تونس واجلزائر، جملة معهد العلوم االقتصادية، اجمللد  ،  سعدون بوكبوس  1

 .70ص  ،2005
 .7، ص 2017، األمم املتحدة، 2016اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري تونس  2
 .48ص س املرجع السابق، نفاالقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  اللجنة 3
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 حتليل تطور الناتج احمللي اإلمجايل والنمو االقتصادي يف املغرب:    1-3
يشهد النمو االقتصادي يف املغرب حالة عدم استقرار مقارنة ابجلزائر وتونس، إذ أن هناك حالة من التقلب 

، حيث يالحظ من الزراعي غري املستقر والذي يت ثر ابألوضا  املناخيةالواضح بسبب اعتماد البالد على القطا   
 1996أن أعلى معدل منو سنوي للناتج احمللي اإلمجايل كان يف عام   (2.3والشكل رقم )  (1.3خالل الشكل رقم )

. ويف عام 1995وهذا يف عام   5.4-%، مقابل أدىن معدل منو للناتج احمللي اإلمجايل ب 12.37%أين بلغ معدل 
مليون دوالر وهي أعلى قيمة للناتج احمللي منذ عام   92507بلغت قيمت الناتج احمللي اإلمجايل ما يقارب    2008
صادرات الفوسفات ومنو ، أين شهد عندها االقتصاد املغريب انتعاشا جنم عن االستفادة من ارتفا  حجم  1990

التحويلية مبعدل   السياح 3.7%الصناعات  السياحة من خالل زايدة عدد  استفاد من منو عائدات قطا   . كما 
. فيما جتسدت االنتعاشة الفعلية يف النمو الذي 2007مليون عام   7.5مليون عور   8األجانب والذي وصل إىل 

 1. بحقق  القطا  الفالحي نتيجة ارتفا  إنتاج احلبو 
يعزى أداء االقتصاد املغريب املسجل خالل السنوات األخرية إىل تعزيز القيمة املطافة غري الفالحية، حيث 

قدره   منوا  )خمطط   3.3%سجلت  املعتمدة  القطاعية  االسرتاتيجيات  خمتلف  مكنت  وقد  السنوي.  املتوسط  يف 
اإلقال ،   وخمطط  "أليوتيس"،  وإسرتاتيجية  األخطر،  )املغرب  الصناعي  التسريع  (، 2020-2014وبرانمج 

" ...اخل( من إحداث حتوالت حقيقية يف النسيج 2020وإسرتاتيجية املغرب الرقمي، واإلسرتاتيجية السياحية "رؤية  
صناعة  خاصة  املؤهل،  الشغل  من  عايل  حمتوى  ذات  للتصدير  املوجهة  األنشطة  إنعاش  ومن  الوط   اإلنتاجي 

 4%،  12.5%،  20%لكرتونيات اليت حققت منوا مططردا لصادرافا على التوايل بنسب  السيارات والطائرات واال
السنوي خالل فرتة ) تزايد مهم  2016-2008يف املتوسط  القطاعات يف   لشغل املؤهل والعايل ل(. وسامهت هذه 
تناهز   سنوية  مبعدالت  نفس   9.6%و  11.5%الت هيل  خالل  والطريان  السيارات  لقطاعي  ابلنسبة  التوايل  على 

حيث   ،14%، شهد االقتصاد املغريب تباطؤا ملحو ا نتيجة تراجع اإلنتاج الزراعي بنحو  2016ويف عام    2الفرتة. 
حمللي عانت البالد إحدى أكثر سنوافا جفافا يف ثالثة عقود علما أن القطا  الزراعي يعد املصدر الرئيسي للناتج ا

( انتعش اإلنتاج الزراعي انتعاشا قواي بعد موسم جفاف شديد يف 2017-2016اإلمجايل يف املغرب. ويف الفرتة )
 3العام السابق، ابإلضافة إىل تسار  األنشطة يف قطاعات اخلدمات والصناعة والتعدين. 

 
اال  1 العدد  اإلنسانية،  والعلوم  احلقوق  جملة  العريب،  املغرب  احتاد  بلدان  بعض  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  عبريات،  مقدم  قيوة،  -قتصاديأبوبكر 

 .477(، ص 01)35
 .46، ص 2017كة املغربية، ، التقرير االقتصادي واملايل، اململ2018، مشرو  قانون املالية لسنة للمملكة املغربية وزارة االقتصاد واملالية 2
 . 48ص نفس املرجع السابق، جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، لال 3
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 املغاربية (: تطور معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول  2.3الشكل رقم ) 

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل.  املصدر:

 حتليل تقلبات معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر وتونس واملغرب  -2
( رصد وتتبع مستوى التقلبات يف معدالت النمو االقتصادي يف  1.3تظهر البياانت اخلاصة ابجلدول رقم )

وتونس   اجلزائر  من  )كل  وللفرتة  زمنية  فرتات  ستة  خالل  ابملتوسط2017-1990واملغرب  مقاسة  واالحنراف   ( 
النمو   استدامة إىل عدم    املرتفعة لفرتة معينةحيث تشري قيمة االحنراف املعياري    ،االقتصادي  املعياري ملعدل النمو 

 . خالل تلك الفرتة  االقتصادي

 ( 2017-1990االقتصادي: املتوسط واالحنراف املعياري للدول املغاربية خالل الفرتة )(: معدل النمو 1.3اجلدول رقم )

 الدولة 
1994-1990 1999-1995 2004-2000 2009-2005 2014-2010 2017-2015 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

االحنراف  املتوسط 
 املعياري 

 1.13 2.88 0.44 3.29 1.77 2.99 1.64 4.7 1.48 3.46 1.58 0.3- اجلزائر 

 0.34 1.42 2.39 2.28 1.47 4.54 1.80 4.15 1.79 5.15 2.69 5.00 تونس 

 1.85 3.24 1.06 3.85 1.80 4.91 2.16 4.62 7.08 2.74 5.32 3.67 املغرب 

الدول  
 1.31 2.51 1.64 4.13 2.43 4.60 3.49 4.46 1.42 3.73 4.57 5.21 العربية 

 0.29 2.86 0.70 3.08 2.55 2.51 1.17 3.16 0.42 3.18 0.77 2.12 العال 

 .خالل فرتة زمنية حمددة للناتج احمللي اإلمجايللنمو السنوي البسيط املتوسط اهلندسي ل = االقتصادينمو ل ا متوسط مالحظة:
 . بياانت البنك الدويلقاعدة  من إعداد الطالب اعتمادا على  املصدر: 
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كل من يف    مرتفعة   قيمة االحنراف املعياري ملعدل النمو االقتصادي   أن  ( 1.3من خالل اجلدول رقم ) نالحظ
االحنراف  قيمة  ارتفا   يفسره  ما  وهو  التقلب  شديدة  منو  مبعدالت  متيزت  اليت  املغرب  وخاصة  الثالث،  الدول 

كما يالحظ ارتفا    ،(1999-1995للفرتة )  7.08املعياري يف كامل الفرتات أبعلى قيمة احنراف معياري تقدر ب  
الدول   االقتصادي يف  النمو  املعياري ملعدل  العامليالثالث  قيمة االحنراف  الفرتة )  مقارنة ابملستوى  -1990طيلة 

يف   النمو االقتصادي   معدالت  مما يشري إىل ارتفا  تقلبات   (، 2017-2005( ومبستوايت متفاوتة يف الفرتة )2004
استقرارها،   وعدم  الدول  )هذه  الفرتة  والعال خالل  العربية  الدول  مع  متوسط   (،2017-2015وابملقارنة  أن  جند 

ا واملغرب  النمو  اجلزائر  يف  والعريب   3.24%،  2.88%)القتصادي  العاملي  املتوسط  من  فاق كل  الرتتيب(  على 
 ( خالل هذه الفرتة. 1.42%على الرتتيب(، أما تونس فقد حققت أدىن متوسط )  %2.51،  %2.86)

املغاربية  وقد  الدول  اقتصادايت  الدراسة  عرفت  )  حمل  الفرتة  متفاوتة خالل  منو  ( 2017-2000معدالت 
انكماش يف بعض السنوات نتيجة الظروف االستثنائية اليت  حاالت  ، مع تسجيل7.5%و  1.9-%تراوحت ما بني 

شهدفا هذه الدول، واليت تتعلق أساسا ابلظروف الداخلية وتداعيات األزمة االقتصادية العاملية. فبالنسبة للجزائر 
اتج احمللي اإلمجايل معدالت منو موجبة طيلة هذه الفرتة، ويرجع ذلك أساسا إىل اعتماد االقتصاد فقد سجل الن

ائر دولة ذات اقتصاد نفطي، كما حققت  ز اجلزائري على قطا  احملروقات مقارنة ابلقطاعات األخرى حبيث تعد اجل
الفرتة   هذه  طيلة  موجبة  منو  معدالت  واملغرب  تونس  من  تونس-كل  سنة    ابستثناء  للظروف   2011يف  نتيجة 

من إمجايل   50%، وهذا نتيجة حتسن وضعية قطا  اخلدمات يف تونس الذي يساهم بدوره أبكثر من  -الداخلية
وابلرغم من تباين النمو االقتصادي بني الدول   ، القطا  الزراعي ابلنسبة للمغربوضعية  الناتج احمللي، وكذا حتسن  

املعياري( تراجع بشكل واضح يف املغاربية بشكل واضح، فإن جمال ا بينها )معربا عن  بقيم االحنراف  لتفاوت ما 
 السنوات األخرية كما هو مبني يف اجلدول أعاله. 

ونتيجة لذلك، فإن أهم ما مييز معدالت النمو االقتصادي يف الدول املغاربية حمل الدراسة هو عدم انتظامها 
فاعتماد اجلزائر على قطا  احملروقات  عل من معدالت منوها االقتصادي تت ثر  وصعوبة احلفا  على استدامتها،  

العاملية األسواق  النفط يف  أسعار  ونفس   بتقلبات  االقتصادي،  منوها  مسار  استدامة  على  سلبا  ينعكس  ما  وهو 
والزراعة،  اخلدمات  بقطاعي  اقتصادمها  الرتباط  نتيجة  واملغرب  لتونس  ابلنسبة  عدم كما    الشيء  إرجا   ميكن 

يف هذه الدول إىل عدم جناعة اإلصالحات االقتصادية املنتهجة ابإلضافة إىل ضعف   ي استدامة النمو االقتصاد
 السياسات االقتصادية الكلية يف هذه الدول. 
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 تطور متوسط نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف  اجلزائر وتونس واملغرب  -3
ا من  الفرد  نصيب  متوسط  مؤشر  النمو يعد  لقياس  املستخدمة  املؤشرات  أهم  من  اإلمجايل  احمللي  لناتج 

االقتصادية للدول.  والتنمية  االجتماعي  الرفاه  مستوى  لقياس  اهلامة  املؤشرات  على   العاملي البنك     ويقوم  وأحد 
بتقسيم   املؤشر  أربع شرائح  اقتصادايت أساس هذا  إىل  البلدان   ،العال  من  العليا  والشرحية  الدخل،  مرتفعة  بلدان 

ويتم حساب متوسط   1متوسطة الدخل، والشرحية الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان منخفطة الدخل. 
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من خالل قسمة الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة حمددة على عدد السكان يف 

 نفسها. الفرتة  
 تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول املغاربية   (:2.3اجلدول رقم )

 ( األمريكي ابألسعار اجلارية للدوالر )  
 %متوسط النمو السنوي  متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  

 2017 2015 2010 2000 1990 السنوات 
1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2017 

1990-

2017 

 1.007 1.11 2.39 0.45- 4048.28 4177.88 4480.78 1765.02 2408.68 اجلزائر 

 2.61 0.9 3.39 3.22 3494.31 3859.81 4141.97 2211.82 1491.12 تونس 

 2.4 2.21 0.29 1.44 3036.17 2875.25 2839.92 1334.94 1206.01 املغرب 

 . بياانت البنك الدويلقاعدة من إعداد الطالب اعتمادا على  املصدر:

( رقم  اجلدول  )2.3يوضح  رقم  والشكل  اإلمجايل 3.3(  احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  تطور   )
الفرتة ) (، ومن خالل هذا اجلدول ميكن 2017-1990ابألسعار اجلارية لكل من اجلزائر، تونس واملغرب خالل 

يف متوسط نصيب الفرد من الناتج بني الدول حمل الدراسة ويف كل الفرتات الزمنية، وجند أن   مالحظة وجود تباين
، ويف املرتبة الثانية أتيت 1%نصيب الفرد طيلة فرتة الدراسة مبعدل منو سنوي يقارب  ل متوسط    حققت أعلىاجلزائر  

، ويف املرتبة الثالثة أتيت 2.61%تونس على نفس املؤشر وبزايدة مستمرة يف متوسط نصيب الفرد مبعدل منو سنوي  
فرتة  طيلة  تقريبا  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  زايدة مستمرة يف  تقريبا، حيث شهدت  األداء  وبنفس  املغرب 

شهدت معدالت النمو السنوية ملتوسط نصيب الفرد من الناتج يف الفرتة   ما ك.  2.4%الدراسة مبعدل منو سنوي  
(، لتنخفض يف اجلزائر  2009-2000اخنفار يف كل من اجلزائر وتونس مقارنة ابلفرتة اليت سبقتها )  2010-2017

االقتصاد   1.11%إىل     2.39%من على  العاملية  األسواق  يف  النفط  أسعار  اخنفار  تداعيات  بسبب  وذلك 

 
aldkhl-mstwy-hsb-llbldan-aljdydt-https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/altsnyfat- املوقع االلكرتوين: ،البنك الدويل 1

 (. 20/04/2020اتريخ االطال : ) 2020-2019

https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/altsnyfat-aljdydt-llbldan-hsb-mstwy-aldkhl-2019-2020
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/altsnyfat-aljdydt-llbldan-hsb-mstwy-aldkhl-2019-2020
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الداخلية   0.9%إىل    3.39%زائري، ويف تونس اخنفطت من  اجل السلبية لألوضا   وهذا راجع إىل االنعكاسات 
عام   بداية  منذ  تونس  إىل  2011اليت عرفتها  املغرب  السنوي يف  النمو  متوسط معدل  ارتفع    2.21%، يف حني 

 يف الفرتة السابقة.   0.29%مقارنة ب  
من  الفرد  نصيب  متوسط  الرتفا   إىل   وابلنسبة  أساسا  راجع  هذا  فإن  اجلزائر،  يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج 

واإلصالحات  التنموية  الربامج  جمموعة  إىل  ابإلضافة  للدخل،  رئيسي  مصدر  تشكل  اليت  النفطية  العائدات 
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل   أين حقق   ، 2001  عام االقتصادية اليت اعتمدفا اجلزائر منذ بداية  

دوالر   5493.05إىل    2001دوالر يف عام    1740.6(، حيث انتقل من  2014-2001تطورا مهما خالل الفرتة ) 
إىل   1026، وهذا يع  أن اجلزائر قد انتقلت من الشرحية الدنيا )من  215.58%، أي بزايدة قدرها  2014يف عام  
دوالر( وهذا وفقا   12375إىل    3996حية العليا ضمن البلدان ذات الدخل املتوسط )من  دوالر( إىل الشر   3995

( للدول حسب الدخل الفردي. أما االرتفا  احملقق يف متوسط نصيب الفرد 2019للرتتيب اجلديد للبنك العاملي )
بينها )ومن  اخلدمات  قطا   عائدات  زايدة  إىل  أساسا  فريجع  واملغرب،  تونس  يف  الناتج  السياحي(   من  القطا  

والقطا  الزراعي ابعتبارمها قطاعني اسرتاتيجيني يف االقتصاد التونسي واملغريب، فبالنسبة لتونس، فقد انتقل متوسط 
، 94.65%وبزايدة قدرها   2014دوالر يف عام    4305.47إىل    2000دوالر يف عام    2211.82نصيب الفرد من  

الدخل املتوسط، أما املغرب، فقد انتقل متوسط نصيب   ذات  حية العليا وبذلك انتقلت من الشرحية الدنيا إىل الشر 
، 137.59%وبزايدة قدرها    2014دوالر يف عام    3171.69إىل    2000دوالر يف عام    1334.94الفرد لديها من  

 مما يع  أن املغرب بقيت تنتمي لنفس الشرحية الدنيا ذات الدخل املتوسط. 
 ( 2017-1990نصيب الفرد من الناتج احمللي يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )تطور متوسط   (:3.3الشكل رقم ) 

 ( األمريكي  ابألسعار اجلارية للدوالر) 

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل.  املصدر:
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 وخصائصها االقتصادية املشرتكةاملبحث الثاين: اهليكلة االقتصادية للدول املغاربية 
يتكون اهليكل القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل من ثالثة قطاعات رئيسية تشمل كل من القطا  الصناعي 

نتطرق يف هذا املبحث إىل مسامهة هذه القطاعات يف تكوين الناتج احمللي سوالقطا  الزراعي وقطا  اخلدمات، و 
(، ابإلضافة إىل حتديد اخلصائص االقتصادية 2016-1990واملغرب خالل الفرتة )اإلمجايل لكل من اجلزائر وتونس 

 املشرتكة بني هذه الدول. 
 ر التوزيع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائ -1

لقد تباينت األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، إذ يستحوذ 
حيث قدر متوسط   ،القطا  الصناعي على نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة ببقية القطاعات األخرى

للفرتة   بنسبة  49.14%ب    (2016-1990)نسبة مسامهت   يلي  قطا  اخلدمات  الزراعي   40.04%، مث  والقطا  
 اجلزائر وفق اجلدول التايل: هلذه القطاعات يف  وميكن تتبع تطور املسامهة النسبية    ،يف نفس الفرتة 10.52%بنسبة  

 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2016-1990)املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر للفرتة   (:3.3اجلدول رقم )

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

 36.2 39.0 53.9 59.7 56.6 50.4 48.2 القطا  الصناعي 

 12.9 13.1 9.0 8.0 8.9 10.5 11.3 القطا  الزراعي 

 50.9 47.9 37.1 32.3 32.5 39.1 40.5 القطا  اخلدمي 

 التدريب مؤسسة، وتقارير 214-212، ص 2018، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2018أعد ابالعتماد على تقرير التنمية العربية   :املصدر
 https://www.etf.europa.eu/en: االلكرتوين املوقع، (ETF) األوروبية

 مسامهة القطاع الصناعي:  1-1
االستخراجية والصناعات  التحويلية  الصناعات  من  الصناعي كل  القطا   الصناعة   ،يشمل  تطم  حيث 

التحويلية جمموعة واسعة من األنشطة الصناعية واليت من أمهها صناعة األمسدة ومواد البناء، الصناعة اهلدروكربونية، 
ة الكيماوية. أما الصناعات االستخراجية صناعة املنسوجات واملالبس، صناعة األغذية وصناعة األدوية، والصناع

النحاس، الزنك، الذهب، واخلامات األخرى    فهي تشمل صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي واملعادن كاحلديد، 
اجلزائر، فقد مر  كالبواتس والفوسفات الصناعي يف  للقطا   الصناعات ، وابلنسبة  رئيسيتني مها: مرحلة  مبرحلتني 

) 1985-1962املصنعة ) املؤسسات  تطبيق يومنا هذاإىل    1986( ومرحلة خصخصة  فرتة  ميز  ما  أهم  (، حبيث 
االقتصاد  منوذج  تتبىن  الدولة  حيث كانت  الصناعي،  القطا   على كل  الدولة  هيمنة  هو  املصنعة  الصناعات 

https://www.etf.europa.eu/en
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االشرتاكي، الذي يعتمد يف التسيري الكلي لالقتصاد الوط  من طرف الدولة من خالل التخصيص املركزي للمورد 
 1ظمة االقتصادية واالجتماعية الرئيسية للبالد.املايل، والذي  عل من الدولة املن
( رقم  اجلدول  ا  ( نالحظ أن3.3من خالل  الصناعي يف مسامهة  اإلمجايل   تكوين   لقطا   احمللي  قد   الناتج 

إىل   2000سنة    56.6%، حيث تراجعت من  (2016-1990خالل الفرتة )عرفت تطورات متيزت بعدم االستقرار  
، 39%أين بلغت نسبة املسامهة    2016،  2015لتنخفض إىل أقل من ذلك يف السنوات    2010سنة    %53.9
على التوايل، وهذا نتيجة الرتباط القطا  الصناعي بقطا  الطاقة واحملروقات وأتثره بتقلبات أسعار النفط   %36.2

ة املطافة للقطا  الصناعي حيث ميثل إنتاج البرتول ومشتقات  )قطا  احملروقات( جزء كبري من القيم   ،وحجم إنتاج 
الت ثر   بشدة  يتميز  القطا   هذا  أن  احملروقات، كما  قطا   خارج  الصناعي  القطا   إنتاج  تدين  مقابل  اجلزائر  يف 
بتقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية إضافة إىل حجم االستثمارات العمومية يف هذا القطا ، وهذا ما يظهر 

مسامهت    نسبة  اخنفار  خالل  يف من  النفط  أسعار  تدهور  جراء  األخرية  السنوات  يف  الناتج  إمجايل  تكوين  يف 
عام   هناية  منذ  العاملية  التحويليةو  .2014األسواق  للصناعات  الناتج ابلنسبة  يف  مسامهتها  نسبة  عرفت  فقد   ،
نتيجة تنفيذ برانمج التصحيح   2012سنة    9.78%إىل    1990سنة    34.83%الصناعي تذبذب ابالخنفار من  

أكثر  من  الصناعي  القطا   ويعترب  مفاجئ،  بشكل  الوطنية  للمؤسسات  محايتها  بسحب  الدولة  وقيام  اهليكلي 
نسبة   أن  ذلك  أبواهبا،  أغلقت  اليت  املؤسسات  عدد  حيث  من  تطررا  حل   54%القطاعات  عمليات  من 

يجة اآلاثر اإل ابية نت  كانت هذه   2015  عام  17.57%لتعاود االرتفا  إىل    ،املؤسسات كان يف القطا  الصناعي
وتقتطي هذه اإلسرتاتيجية تدخل الدولة كممول وموج  دون مسري،  2007لسياسات إنعاش وتنمية الصناعة سنة 

 2حيث مت إنشاء جمموعات صناعية كربى تتشكل من شركات عمومية كربى اليت تنشط يف نفس اجملال. 
 : مسامهة القطاع الزراعي 1-2

يف   مسامهت وابلنظر إىل مدى  (،  2016-1990خالل الفرتة )يف اجلزائر تذبذاب كبريا    الناتج الزراعيشهد  
حيث  لت   13%، جند أن هذا القطا  ال تتعدى مسامهت   (3.3من خالل اجلدول )  إمجايل الناتج احملليتكوين  

(، ويعزى هذا االخنفار إىل العديد من األسباب من 2015-1990مسامهت  دون هذه النسبة على طول الفرتة )
بينها اجتاه أغلب أصحاب الفائض املايل إىل استثمار أمواهلم يف قطا  الصناعات وقطا  اخلدمات، وهذا بسبب 

 
، 14التنويع االقتصادي يف اجلزائر وآلية تفعيل  لتحقيق تنمية اقتصادية مستدمية، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، اجمللد    ضيف أمحد، عزوز أمحد، واقع  1

 .25، ص 2018، 19العدد 
إفريقيا،    2 لدول مشال  الصناعية  الصادرات  تنافسية  بومدين نورة، واقع  بن زيدان،  الزهرة  الدويل   امللتقىمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  فاطمة  العلمي 

 .6، ص 2، جامعة البليدة2018نوفمرب  7-6حول: تطوير القطا  الصناعي يف إطار برانمج التنويع االقتصادي يف اجلزائر، يومي 
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الزراعي وارتفا  التكاليف، ويف حال اخنفار االستثمار   اخنفار العائد احملقق يف حال استثمار أمواهلم يف القطا 
اليد  ابتعاد  القطا ، انهيك عن  العاملة يف هذا  اليد  الطلب على  القطا  فهذا يستلزم ابلطرورة اخنفار  يف هذا 

كما شهدت نسبة   1العاملة عن هذا القطا  وكذلك عجز اليد العاملة الذي يتم تسجيل  سنواي يف هذا القطا .
امسامه اإلمجايلة  احمللي  الناتج  يف  الزراعي  للقطا   املطافة  الدراسة، اإل ابية  تطورات  ال  بعض  لقيمة  فرتة  خالل 

 13.1%وإىل  2010يف عام   9%إىل  2000عام  8.9%يف إمجايل الناتج احمللي من   مسامهت حيث ارتفعت نسبة 
عام   من2015يف  القطا   هذا  ب   الذي حظي  االهتمام  إىل  ذلك  ويعزى  االقتصادي   ،  اإلنعاش  الربامج  خالل 

، إال أن  تبقى مسامهة القطا  الزراعي ضئيلة مقارنة ابلقطاعات األخرى حبيث ل 2001املطبقة يف اجلزائر منذ عام  
  يف املتوسط.  10.52%تتعدى مسامهت  يف إمجايل الناتج احمللي  

الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، هي  البياانت اخلاصة مبسامهة خمتلف القطاعات يف  ولعل أبرز ما تظهره 
يف إمجايل القيمة املطافة ابلرغم من جهود التنمية الزراعية املبذولة من قبل الدولة،   القطا  الزراعي ضعف مسامهة  

لقطا  الزراعي يف اجلزائر، مثل الظروف البيئية وندرة املياه وهذا نتيجة وجود العديد من القيود اليت حتد من منو ا
ونقص األدوات الزراعية وأيطا نقص استخدام التقنيات الزراعية احلديثة، وتراجع مساحة األراضي الزراعية نتيجة 

 التوسع العمراين، ابإلضافة إىل تراجع االهتمام هبذا القطا  مقارنة ابلقطاعات األخرى. 
  اخلدمي:   القطاع مسامهة   1-3

بل هو أيطا عنصر   ،قطا  اخلدمات دورا متزايد األمهية يف االقتصاد العاملي ويف منو الدول وتنميتها  يؤدي
واملياه  التعليم  خدمات  ذلك  يف  مبا  األساسية،  اخلدمات  على  واحلصول  الفقر  حدة  من  التقليص  يف  حاسم 

يف  ويرب والصحة.   قطا   اخلدمات ك كرب  قطا   اإلمجايل ز  احمللي  الناتج  يف  احلصص  منو  يف  مسهما  االقتصاد، 
والشغل لعام    ،والتجارة  الدويل  للبنك  العاملية  التنمية  إصدارات مؤشرات  اجملاميع   2016وحسب  بياانت  وقاعدة 

اخلدمات   قطا   فإن  املتحدة،  لألمم  التابع  القومية  للحساابت  نسبة  ميالرئيسية  املتوسط  من   65%-66%ثل يف 
عامي  القي بني  املمتدة  الفرتة  خالل  العاملية  املطافة  القطاعني   2014و  2011مة  من  أكرب  بسرعة  يتوسع  وهو 

والصناعة( )الزراعة  االقتصاد  الرئيسيني يف  نسبة    ، اآلخرين  القطا   أحناء   60%وميثل  مجيع  يف  العمل  فرص  من 
صادية الرئيسية نظرا ملسامهت  املعتربة يف إمجايل وابلنسبة للجزائر، يعترب قطا  اخلدمات من القطاعات االقت  2العال. 

 
،  2018،  18، العدد  14انصف حممد، دراسة حتليلية وصفية لعالقة النمو السكاين ابألمن الغذائي يف اجلزائر، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، اجمللد    1

 .153ص 
واالجتماعية والتدريب ، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية  2016  اإلسالمي، التوقعات االقتصادية يف منظمة التعاون  اإلسالميمنظمة التعاون    2

 . 38، ص 2016للدول اإلسالمية، 
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والنقل  والفنادق  واملطاعم  التجارة  تشمل  واليت  اإلنتاجية،  اخلدمات  أنشطة  القطا   هذا  ويشمل  احمللي،  الناتج 
تشمل   واليت  االجتماعية  اخلدمات  وأنشطة  واملصارف،  والت مني  التمويل  والتخزين،  واملرافق    السكنواملواصالت 

( أن قطا  اخلدمات يعد 3.3من خالل اجلدول رقم )ونالحظ    1. واخلدمات األخرى  ت احلكومية األخرى واخلدما
الناتج احمللي يف املتوسط، كما شهدت   40.04%بنسبة مسامهة    يف اجلزائر  اثين قطا  مساهم يف تكوين إمجايل 

إمجايل تكوين ارتفعت نسبة مسامهت  يف  حيثتطورات إ ابية خالل فرتة الدراسة، القيمة املطافة لقطا  اخلدمات 
 . 2016يف عام   50.9%إىل   2000عام   32.5%الناتج احمللي من  

 ( 2016-1990)تطور نسب املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر للفرتة   (:4.3رقم )   الشكل

 
 (. 3.3اجلدول رقم )من إعداد الطالب ابالعتماد على بياانت  املصدر:

 للناتج احمللي اإلمجايل يف تونس  التوزيع القطاعي -2
-1990إمجايل الناتج احمللي التونسي للفرتة )( نسب مسامهة القطاعات الثالثة يف  4.3يبني اجلدول رقم )

(، إذ يتطح من خالل  أن قطا  اخلدمات يستحوذ على أكرب نسبة مسامهة يف إمجايل الناتج احمللي ويلي  2016
احمللي  الناتج  إمجايل  يف  اخلدمي  القطا   مسامهة  متوسط  بلغ  حيث  الزراعة،  قطا   ويليهما  الصناعة،  قطا  

، ويف األخري القطا  الزراعي مبتوسط 30.12%(، والقطا  الصناعي مبتوسط  2016-1990يف الفرتة )  %58.44
%11.41 . 
 

 
1  ( للفرتة  حتليلية  قياسية  دراسة  اجلزائر  يف  النفطي  القطا   خارج  االقتصادي  النمو  حمددات  صباح،  والعلوم 2015-1993زروخي  احلقوق  جملة   ،)

 . 7، ص 2018، 36العدد  ،2العدد االقتصادي، اجمللد -اإلنسانية
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 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2016-1990)املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف تونس للفرتة   (:4.3اجلدول رقم )

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

 24.4 28.2 31.5 29.3 30.2 33.7 33.6 القطا  الصناعي 

 9.2 10.4 8.2 10.1 11.3 13.0 17.7 القطا  الزراعي 

 66.4 61.4 60.3 60.6 58.5 53.2 48.7 القطا  اخلدمي 

 التدريب مؤسسة، وتقارير 214-212، ص 2018، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2018أعد ابالعتماد على تقرير التنمية العربية   :املصدر
 https://www.etf.europa.eu/en:  ، املوقع االلكرتوين(ETF) األوروبية

 مسامهة القطاع الصناعي:  2-1
الناتج احمللي اإلمجايل التونسي   تكوين  لقطا  الصناعي يف ا  ( أن مسامهة 4.3نالحظ من خالل اجلدول رقم )

من الناتج احمللي يف املتوسط   30.12%  نسبة(، إذ حققت  2016-1990عدة تطورات خالل الفرتة )قد شهدت  
الفرتة، كما حقق  نسبة   2010يف عام    31.5%و  2000يف عام    30.2%نسبة    تخالل هذه  لتنخفض بعدها 

الناتج احمللي اإلمجايل إىل   القيمة املطافة يف  التوايل. كما   2016و  2015يف عام    24.4و  28.2%مسامهة  على 
الناتج الصناعي ارتفا  من    2015-1990مليون ك على قيمة وصلها خالل فرتة    10.00مليون إىل    2.98شهد 

الصناعة ودعم  الت هيل  برانمج  ل    ، بفطل  التونسي  الصناعي  النسيج  مت حتديث  انفتاح   400حيث  قبل  مقاولة 
سنة   األوروبية،  الصناعية  املنتجات  على  الكلي  املادية 1995البالد  وغري  املادية  االستثمارات  تسهيل  وكذا   ،

اجلودة   الفنية، شهادة  )املساعدة  و ... للمقاوالت  اإلنتاج  التجهيزات، حتديث عملية  االستثمارات يف  إعادة إخل( 
 ،الزراعية  الغذائية  الصناعات  قطا   تطوير  على  لتونس  األخرية   اإلسرتاتيجية  اخلطط  هذا وقد ركزت   1اهليكلة املالية. 

" 2016-2012  واالجتماعية   االقتصادية   التنمية   إسرتاتيجية"  اإلمنائية  إسرتاتيجيتها  تسلط   ذلك،   إىل   ابإلضافة 
كما .  املناطق  بعض  التنمية  يف   للزراعة   اخلاص  ابلدور  االعرتاف   مع  واملياه،   للرتبة  املستدام  االستخدام   على   الطوء

اخلماسي املخطط   األمن   توطيد   (1):  كالتايل  رئيسية  ركائز  أربع   على(  2014-2010)  الزراعية  للسياسة  استند 
 للنمو   كمحرك   الصادرات  ترويج  ( 3)  للقطا ،   التنافسية  القدرة   حتسني(  2)  الوطنية،  السيادة   انقل  ابعتباره   الغذائي

 2. املستدامة  الزراعية  للتنمية  ك ساس  الطبيعية  املوارد  تعزيز  (4)
 
 

 
 .9-8ص، ص نفس املرجع السابقفاطمة الزهرة بن زيدان، بومدين نورة،  1

2 food and agriculture organization of the united nations (FAO), Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia Key trends 

in the agrifood sector ,2015,  p42. 

https://www.etf.europa.eu/en
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 مسامهة القطاع الزراعي:  2-2
-1990يف املتوسط خالل الفرتة )  11.41%تقدر نسبة مسامهة القطا  الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل  

 2010يف عام    9.2%و   8.2%لتنخفض إىل    2000يف عام    11.3%(، كما قدرت نسبة مسامهت  ب  2016
التوايل  2016و النطاق، ويعزى معظم ذلك إىل   ،على  النمو تقلبا واسع  الزراعة يف  يف حني يشهد إسهام قطا  

يف املائة   25ذ يعمل هبا حوايل  ، إالتونسي  إال أن الزراعة ال تزال متثل قطاعا رئيسيا يف االقتصاد  ، الظروف املناخية
وقد كانت الزراعة القطا  الوحيد هذا    1يف املائة من إمجايل الناتج احمللي.   12من قوة العمل، وهي تشكل حوايل  
يف   االقتصادي  النمو  دعم  أمور،   2015الذي  مجلة  يف  ما مسح  وهو  األمطار،  لتساقط  اجليد  املستوى  بفطل 
نتائج غري مسبوقة يف قط الزيتون بتحقيق  الزراعي بنسبة    ، ا  زيت  القطا   املائة   9.1وابلفعل، فقد حتقق منو  يف 

( وبدرجة أقل بفطل 2014ألف طن يف عام    70ألف طن مقابل    340بفطل احملصول القياسي لزيت الزيتون )
بنسبة   التمور الذي ارتفع  املائة مقارنة مع عام    10.3حمصول  الزيتون أحد أهم  2014يف  املنتجات . ويعد زيت 

الزراعية يف تونس ويشكل منتجا اسرتاتيجيا يف صادرات البلد، حيث أن تونس هي ابلفعل اثلث بلد مصدر لزيت 
لكن   ،كما متتلك تونس إمكاانت كبرية غري مستغلة يف املنتجات الزراعية املتوسطية  2الزيتون بعد إيطاليا وإسبانيا. 

و ضمان حتقيق األمن الغذائي والرتكيز يف القطا  الزراعي على السياسة الزراعية لتونس موجهة بشكل أساسي حن
  3املنتجات القارية كثيفة االستهالك للمياه اليت ال حتظى تونس فيها مبيزة تنافسية.

 القطاع اخلدمي: مسامهة   2-3
أهم األنشطة االقتصادية يف تونس، إذ بلغت ميثل قطا  اخلدمات  ( أن 4.3نالحظ من خالل اجلدول رقم )

(، كما ارتفعت 2016-1990خالل الفرتة )   يف املتوسط   58.4%الناتج احمللي اإلمجايل  تكوين  نسبة مسامهت  يف  
  58.5%( حيث سجلت نسبة مسامهة قيمتها  2016-2000خالل الفرتة )  احمللي  الناتج   تكوين  نسبة مسامهت  يف

، وحسب البنك الدويل فإن حترير قطا  اخلدمات ميكن أن يعزز 2016يف عام    64.4%مقابل    2000يف عام  
بنسبة   النمو  بتوفري    1%معدل  ويساهم  احمللي  الناتج  إمجايل  خاصة   7من  سنواي،  إضافية  عمل  فرصة  آالف 

حلواجز أمام دخول للخر ني. ويعد الدخول إىل قطا  اخلدمات يف تونس ضمن األشياء األكثر تقييدا، فقد أدت ا
ال تزال قطاعات اخلدمات يف تونس مفتقرة إىل   ونتيجة لذلك،القطا  إىل  هور املمارسات الريعية واالمتيازات.  

 
 . 3-2ص ، ص 2005تماعية واالقتصادية، إدارة تقييم العمليات يف البنك الدويل، اإلصدار األول، البنك الدويل، تونس: فهم عملية التنمية االج  1
 .7، ص نفس املرجع السابق ،2016 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري تونس 2 
  البنك الدويل،   التونسيني، مطوية لسياسات التنمية يف تونس،مطوية البنك الدويل، الثورة غري املكتملة: توفري فرص وو ائف أفطل وثروة أكرب لكل     3

 .6ص 



 ( 2017-1990خالل الفرتة ) األداء االقتصادي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب(      الفصل الثالث         
 

 
97 

 

الكفاءة بدرجة كبرية، وهو ما يقور القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي برمت ، وتشمل قطاعات اخلدمات عالية 
و  السلكية  االتصاالت  اإلمكاانت  املقيم، اجلودة  غري  والقطا   واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  الالسلكية 

 1واخلدمات املهنية، والنقل اجلوي والبحري، واخلدمات اللوجستية، والسياحة، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. 
 (2016-1990)تطور نسب املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف تونس للفرتة   (:5.3الشكل )

 
 (. 4.3: من إعداد الطالب ابالعتماد على بياانت اجلدول رقم )املصدر

 لناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب التوزيع القطاعي ل -3
املغرب،   يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج  تكوين  يف  االقتصادية  للقطاعات  النسبية  األمهية  القطا    وميثلتتباين 

الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة   يف تكوينيستحوذ على نسبة كبرية    إذاخلدمي أهم األنشطة االقتصادية يف املغرب،  
متوسط   بلغ  حيث  األخرى،  القطاعات  مسامهت ببقية  احمللي    يف   نسبة  الناتج  الفرتة   خالل  55.87%إمجايل 

الزراعي مبتوسط  29.74%، والقطا  الصناعي مبتوسط  (1990-2016) القطا   وميكن   ،14.41%، ويف األخري 
 وفق اجلدول التايل:  الناتج احمللي اإلمجايليف   القطاعات  هلذه تتبع تطور املسامهة النسبية  

 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2016-1990)املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب للفرتة   (:5.3اجلدول رقم )

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
 29.7 29.2 28.6 29.0 30.2 30.0 31.5 القطا  الصناعي 
 13 14.5 14.4 13.1 13.3 15.4 17.2 القطا  الزراعي 
 57.4 56.3 56.9 57.9 56.6 54.7 51.3 القطا  اخلدمي 

 التدريب مؤسسة، وتقارير 214-212، ص 2018، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2018أعد ابالعتماد على تقرير التنمية العربية   املصدر:
 https://www.etf.europa.eu/en:  ، املوقع االلكرتوين(ETF) األوروبية

 
 .6، ص نفس املرجع السابقمطوية البنك الدويل، الثورة غري املكتملة: توفري فرص وو ائف أفطل وثروة أكرب لكل التونسيني،  1
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 مسامهة القطاع الصناعي:  3-1
الناتج احمللي اإلمجايل   تكوين   لقطا  الصناعي يفنسب مسامهة ا  ( أن5.3نالحظ من خالل اجلدول رقم )

ارتفع   حيثيف املتوسط،    29.74%( وبنسبة مسامهة  2016-1990ابالستقرار نسبيا خالل الفرتة )متيزت  املغريب  
لينخفض   2012  عام مليون دوالر    18.79إىل    1990  يف عام مليون دوالر    6.76اإلنتاج الصناعي يف املغرب من  

إال أن ارتفا  النتائج اإل ابية اليت حققها القطا  الصناعي تعود   ، مليون دوالر  18.01إىل    2015  يف عامبعدها  
حيث حتدد هذه اخلطة أهداف إسرتاتيجية للسياسة الصناعية يف   ، 2006  عام   إىل نتيجة اعتماد املغرب خطة يف

تنافسية ميزة  على  فيها  املغرب  يتوفر  اليت  الرئيسية  القطاعات  مستهدفة  اإلسرتا  ،املغرب  ترتكز  تيجية وعموما، 
الصناعية على املهن الدولية يف املغرب وهي املهن املوجهة حنو صناعة الطريان والسيارات واإللكرتونيات واخلدمات 

كما عرفت القيمة املطافة لقطا  الصناعة   1عن بعد واحلرف التقليدية والصناعات الزراعية واملنسوجات واجللود.
بنسبة   ال  2.5%منوا  خالل  السنوي  املتوسط  ) يف  إمجايل 2016-2008فرتة  يف  املتوسطة  تصل حصتها  حيث   )

حوايل   املطافة  واملعدنية   ،28.9%القيمة  امليكانيكية  للصناعات  اجليد  األداء  إىل  أساسا  التطور  هذا  ويعزى 
يف   5.9%و   2%و  3.9%والكهرابئية وقطا  الكهرابء واملاء وكذا الصناعات الغذائية والتبغ اليت متثل على التوايل  

القيمة املطافة، مسجلة نسب منو سنوية بلغت يف املتوسط   على   3.7%و  3.8%و  5.5%املتوسط من إمجايل 
يف املتوسط من إمجايل القيمة املطافة،   6.2%، الذي ميثل حنو  سجل قطا  البناء واألشغال العموميةالتوايل. كما  

 2يف املتوسط السنوي. 2.9%نسبة منو قدرها  
 زراعي: مسامهة القطاع ال 3-2

-1990يف املتوسط من إمجايل الناتج احمللي املغريب خالل الفرتة )14.41% لقد حقق القطا  الزراعي نسبة 

( من تسجيل نسبة منو  ابألسعار الثابتة قدرها 2016-2008(، كما متكن االقتصاد املغريب خالل الفرتة )2016
يف املتوسط السنوي، ويرجع هذا األداء جزئيا إىل القطا  الفالحي الذي أصبح أكثر فعالية منذ إطالق   %3.9

تقلبافا  من  واحلد  الفالحية  املطافة  القيمة  منو  تركيبة  تغيري  من  األخري  هذا  مكن  فقد  األخطر،  املغرب  خمطط 
عرفت القيمة املطافة الفالحية تزايدا مبعدل   وقد  ،بفطل تعزيز مسامهة تربية املواشي واألشجار وزراعة اخلطروات

يف   13%، يف حني، بلغت حصتها من إمجايل القيمة املطافة  2016و  2008ما بني سنيت    5.7%سنوي قدره  

 
 .8، ص نفس املرجع السابقفاطمة الزهرة بن زيدان، بومدين نورة،  1
 . 46ص نفس املرجع السابق، ، 2018، مشرو  قانون املالية لسنة للمملكة املغربية وزارة االقتصاد واملالية 2
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، حيث 14%نتيجة تراجع اإلنتاج الزراعي بنحو    2016وقد شهد االقتصاد املغريب تباطؤا ملحو ا عام    1املتوسط.
أكثر   إحدى  البالد  للناتج عانت  الرئيسي  املصدر  يعد  الزراعي  القطا   أن  علما  عقود،  ثالثة  سنوافا جفافا يف 

ماليني   4وزارة الفالحة يف املغرب، فإن األنشطة الزراعية توفر حوايل   ئياتحصاإل  اووفق  ،احمللي اإلمجايل يف املغرب
بنحو   الزراعي  القطا   ويساهم  عمل،  لل  14%فرصة  اإلمجايل  احمللي  الناتج  أهم ول   2بالد.من  الزراعة  ئن كانت 

وتربية   والزيتون واخلطروات  السكر واحلمطيات  السكر وقصب  بنجر  احلبوب،  متكونة من  للدخل وهي  مصدر 
 3املاشية، فإن هذا القطا  ال يزال متعلقا ابملخاطر املناخية والظروف االقتصادية العاملية. 

 القطاع اخلدمي: مسامهة   3-3
الناتج   أول  هو( أن قطا  اخلدمات  3.3اجلدول رقم )من خالل  نالحظ   قطا  مساهم يف تكوين إمجايل 

قد قطا  اخلدمات    نسبة مسامهة  ميكن مالحظة أن  ، كما يف املتوسط  55.87%بنسبة مسامهة    املغرب احمللي يف  
إ ابية خالل  شهدت   ) تطورات  الناتج (2016-1990الفرتة  إمجايل  تكوين  يف  مسامهت   نسبة  ارتفعت  حيث   ،

، 2016و  2008كما سجل قطا  اخلدمات ما بني  .2016يف عام    57.4%إىل    2000عام    56.6%احمللي من  
السنوي  3.6%منوا قدره   الربيد واملواصالت    ،يف املتوسط  وذلك راجع أساسا للنمو امللحو  الذي سجل  قطا  

حصت     %7.9) بلغت  حيث  السنوي(،  املتوسط  املطافة  3.2%يف  القيمة  إمجايل  من  املتوسط  وسجلت   ،يف 
حبصص  تست ثر  اليت  والت مينية،  املالية  األنشطة  وكذا  االجتماعي  والطمان  العمومية  ابإلدارة  املتعلقة  اخلدمات 

على التوايل يف املتوسط   4.2%و 4.5% على التوايل من إمجايل القيمة املطافة نسب منو قدرها    5.4%و  %9.8
الذي  للمقاوالت،  املقدمة  واخلدمات  والكراء  ابلعقار  املتعلقة  اخلدمات  لقطا   املطافة  القيمة  وعرفت  السنوي. 

 2008يف املتوسط السنوي ما بني    3.2%يف املتوسط من إمجايل القيمة املطافة، منوا قدره    11.8%بلغت حصت   
 4. 2016و

 
 

 
 . 46-54 ص صنفس املرجع السابق، ، 2018، مشرو  قانون املالية لسنة للمملكة املغربية وزارة االقتصاد واملالية 1
 املوقع االلكرتوين:، 2018إحتاد املصارف العربية، تطورات االقتصاد املغريب، إدارة الدراسات والبحوث،  2

conomic/15781591160815851575157815751604157316021578158915/http://www.uabonline.org/ar/research/e

 (.2020/ 27/05اتريخ االطال : ) 60920/0

املغاريب،    3 االقتصادي  التكامل  وضرورة  العربية  الثروات  الشايب،  فعالياتعلي  ضمن  مقدمة  والتحوالت   مداخلة  العريب  ب"املغرب  املوسومة  الندوة 
 .4، الدوحة، ص 2013فرباير  18و  17اإلقليمية الراهنة"، يومي 

 . 46، ص نفس املرجع السابق، 2018، مشرو  قانون املالية لسنة للمملكة املغربية وزارة االقتصاد واملالية 4
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 (2016-1990)تطور نسب املسامهة القطاعية للناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب للفرتة   (:6.3الشكل )

 
(. 5.3: من إعداد الطالب ابالعتماد على بياانت اجلدول رقم )املصدر   

وابملقارنة بني اجلزائر وتونس واملغرب، نالحظ أن نسبة مسامهة قطا  اخلدمات يف إمجايل الناتج احمللي هي 
يف كل من تونس واملغرب،   50%األكرب يف الدول الثالث مقارنة ببقية القطاعات، حبيث تتجاوز نسبة مسامهت   

رنة بتونس واملغرب، حبيث أصبح لقطا  وهي نسب ضعيفة مقا  48%و    30%ويف اجلزائر تراوحت نسبت  ما بني  
نسبة  أرقام  تعكس   ما  الدول وهو  اقتصادايت  أمهية كبرية يف  ومتنوعة،  وما حيتوي  من جمالت عديدة  اخلدمات 

احمللي. الناتج  الصناعة  مسامهت  يف إمجايل  قطا   املطافة يف  للقيمة  األفطل من انحية حتقيقها  اجلزائر  تعد  كما 
يف املتوسط، وهذا نتيجة متيز اجلزائر ابألنشطة االستخراجية خاصة منها النفط والغاز   49%بنسبة مسامهة تفوق  

الثالثة ابلرغم من تفوق  مقارنة بتونس واملغرب، أما القطا  الزراعي، فقد شهد نسب مسامهة ضعيفة يف الدول 
 املغرب على اجلزائر وتونس من حيث نسبة مسامهت  يف الناتج احمللي اإلمجايل. 

 للجزائر وتونس واملغرب صائص االقتصادية املشرتكة اخل -4
الناحية  متنوعة من  ولكن  اجلغرافية  الناحية  من  متقاربة  املغرب(  تونس،  )اجلزائر،  العريب  املغرب  بلدان  إن 
االقتصادية. فاجلزائر هي أكرب اقتصاد يف املنطقة ومن بلدان الشرحية العليا يف فئة الدخل املتوسط اليت حتتل مكانة 

ري على اهليدروكربوانت، فهي تواج  حتدايت اقتصادية كلية مهمة يف تصدير الغاز والنفط، ونظرا العتمادها الكب
، ومير املغرب، اثين أكرب اقتصاد يف املنطقة، مبرحلة من التحول التدر ي. 2014بسبب اخنفار أسعار النفط يف  

واملغرب بلد متوسط الدخل يتسم بتنو  اقتصادي جيد نسبيا، ورغم مكانت  املهمة يف املنطقة كمصدر للمنتجات 
لزراعية والسيارات واألمسدة، فهو ال يزال معرضا لتقلب الناتج الزراعي والطلب اخلارجي. وأخريا تونس، وهي بلد ا
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واملعدات  اآلالت  غيار  وقطع  الكهرابئية،  للمكوانت  مهم  إقليمي  ومصدر  الدخل  متوسطة  البلدان  من  صغري 
مو واسع النطاق واستعادة االستقرار االقتصادي اخلفيفة، وزيت الزيتون، واملالبس، وتسعى تونس إىل استئناف الن

الداخلية واخلارجية.  املغاربية، إال أهنا   1الكلي بعد عدد من الصدمات  النمو لالقتصادايت  ورغم اختالف أوج  
 2تسجل نفس املميزات اخلاصة ابلبلدان النامية، وهي ملخصة كالتايل: 

 ندماج حمدود يف االقتصاد العاملي؛ا -
 احملروقات، املناجم والفالحة...(؛ئم على الثروات الطبيعية اليت تزخر هبا املنطقة )ختصص دويل قا -
وضعية اقتصادية كلية مستقرة نسبيا، لكن ال تسمح بنمو كايف ومنتظم المتصاص املشاكل اليت تتخبط  -

 ؛اخلفيها املنطقة من فقر، بطالة، مديونية خارجية...
حيث  - اخلارج،  حنو  شديدة  اقتصادية  املغاربية   تبعية  للبلدان  واملالية  االقتصادية  الوضعية  تطورات  تبقى 

الزراعية  والصادرات  وليبيا،  اجلزائر  حالة  يف  البرتولية  السوق  تطبع  اليت  الدولية  ابلظروف  مرتبطة 
 حي الدويل فيما خيص املغرب وتونس؛ واملنتوجات، مبا يف ذلك الظرف السيا

إن فقر التنو  االقتصادي  علها عرضة لتقلبات األسعار يف األسواق الدولية، وحبكم ختلفها فإن واردات  -
أساسا هذه الدول هي أساسا مواد مصنعة مما يزيد صعوبة تطوير املبادالت بني هذه االقتصادات املوجهة  

 حنو العال اخلارجي املصنع؛ 
هبا اللجنة االقتصادية هليئة األمم املتحدة إىل أن األحوال كما أشارت جمموعة من الدراسات اليت قامت  

 3تعتمد ابألساس على ثالثة عوامل كربى وهي:   ومنها اجلزائر وتونس واملغرب  مشال أفريقيا االقتصادية لدول 
 ما، وأسعار النفط على وج  اخلصوص؛ البيئة االقتصادية العاملية عمو  -
 القطا  الزراعي؛خية وأتثريها على الظروف املنا -
 نطج برامج اإلصالح اليت نفذت ابلفعل واليت مازالت يف مرحلة التنفيذ يف فرتة معينة من الزمن. -

 
 

 
للنمو ل يستغل بعد، سلسلة دراسات إدارات صندوق النقد الدويل، الرقم   رألكسي كريييف وآخرون، االندماج االقتصادي يف املغرب العريب مصد  1

 .1، ص 2018، صندوق النقد الدويل، 01/19
2 Djamel Eddine Guechi, l’union du maghreb Arabe : nateration et devloppent économique, Casbah Edition, 

Alger, 2002, p 70. 
 .04، ص 2018، 09للدراسات، العدد  إنصاف سركايل، العامل االقتصادي وتكامل االحتاد املغاريب، جملة دراسات سياسية، املعهد املصريف 3
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 املبحث الثالث: حتليل تطور املصادر احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول املغاربية 
يف   االقتصادي  للنمو  احلديثة  املصادر  تطور  حتليل  املبحث  هذا  يف  الدراسة سيتم  حمل  املغاربية  الدول 

، وهذا من خالل حتليل تطور املؤشرات اخلاصة بكل من (2017-1990)اجلزائر، تونس، املغرب( خالل الفرتة )
 االنفتاح التجاري، االستثمار األجنيب املباشر، رأس املال البشري واملؤسسات. 

 تطور االنفتاح التجاري يف اجلزائر وتونس واملغرب  -1
العديد   حد كبري هناك  إىل  تعكس  واليت  التجاري  االنفتاح  درجة  قياس  يف  تستخدم  اليت  املؤشرات  من 

وسيتم يف هذا اجلزء استخدام كل من   السياسات التجارية املطبقة يف الدول من تقييد أو حترير للتجارة اخلارجية،
احمللي   الناتج  إمجايل  إىل  الصادرات  نسبة  إمؤشر  إىل  الواردات  نسبة جممو   التجارة ومؤشر  ومؤشر  الناتج  مجايل 

االنفتكمؤشرات    اخلارجية درجة  ) لقياس  الفرتة  خالل  واملغرب  وتونس  اجلزائر  من  يف كل  التجاري  -1990اح 

2017 .) 
 حتليل تطور االنفتاح التجاري يف اجلزائر:   1-1

(، واملتمثلة يف  2017-1990مؤشرات االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة )يوضح اجلدول التايل تطور  
 على التجارة اخلارجية مؤشر الصادرات ومؤشر الواردات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر االنفتاح  كل من  

 ادرات والواردات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل: معربا عن  مبجمو  الص
 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2017-1990اجلزائر خالل الفرتة ) (: تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف  6.3اجلدول رقم )

 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990    السنوات

 22.66 20.87 23.17 38.44 47.20 42.07 26.19 23.44 الصادرات كنسبة من الناتج احمللي  

 33.21 35.05 36.52 31.42 24.07 20.78 29.99 24.93 الواردات كنسبة من الناتج احمللي 

 55.87 55.92 95.69 69.86 71.27 62.86 55.19 48.38 االنفتاح على التجارة خ مؤشر 

 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل.  املصدر:

لقد شهدت معدالت االنفتاح التجاري يف اجلزائر عدة تطورات خاصة يف فرتة التسعينات، حيث بلغت 
الناتج   43.3%إىل    (1994-1990)درجة االنفتاح للفرتة   يف املتوسط بسبب التحرير التدر ي للتجارة اخلارجية 

لعام   التكميلي  والقرر  النقد  قانون  احتكار  1990عن  تفتيت  على  ساعد  هذه   والذي  عاودت  مث  االسترياد، 
ومتثل هذه الفرتة مرحلة االنتقال إىل التحرير الكلي  51.2%إىل   (1999-1995)النسبة االرتفا  يف املتوسط للفرتة  

تنفيذا لشروط صندوق النقد الدويل لتهيئة االقتصاد الوط  لالنفتاح أكثر على العال اخلارجي، كما جند أن نسبة 
التجاري يف   الفرتة  االنفتاح   71.3%و  61.8%هي    ( 2009-2005)والفرتة    (2004-2000)املتوسط لكل من 
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تراجعا إىل (  2013-2010)على التوايل، وهذا كل  راجع إىل حتسن أسعار البرتول، لتشهد هذه النسبة يف الفرتة  
يف ارتفا  مستمر   من الناتج احمللي اإلمجايل  الوارداتنسبة  كما ميكن مالحظة أن مؤشر    1يف املتوسط،   %63.4

( وهذا بسبب تطبيق اجلزائر لعدة برامج تنموية )برامج اإلنعاش االقتصادي( ابتداء  2015-2000الفرتة )  خالل
مما جعلها تستورد الكثري من السلع الصناعية ابإلضافة إىل أن هذه الفرتة تزامنت مع الدخول يف   ، 2001من عام  

فقد اخنفطت درجة االنفتاح التجاري إىل   ( 2017-2014)أما ابلنسبة للفرتة    .ة مع االحتاد األورويباتفاق الشراك
، حبيث تراجع 2014  عاميف املتوسط وهذا نتيجة اخنفار أسعار النفط يف األسواق العاملية منذ أواخر    %59.62

وبنسبة اخنفار تقدر   2015م  يف عا   95.69%مقارنة ب    2017يف عام    55.87%مؤشر االنفتاح التجاري إىل  
الناتج 39.82%ب   من  الصادرات كنسبة  حجم  مؤشر  تراجع  خالل  من  االخنفار  هذا  يظهر  احمللي   ، كما 

نتيجة الرتاجع املستمر يف حجم الصادرات لتصل إىل أقل نسبة هلا خالل فرتة   (2017-2014)يف الفرتة    اإلمجايل 
جراء تراجع الطلب العاملي على البرتول واخنفار أسعاره يف األسواق العاملية،   2017عام    22.66%الدراسة ب  

 . 2015عام    36.52%مقارنة ب   2017يف عام   33.21%وكذلك أتثر حجم الواردات حيث اخنفطت إىل  
تطح من التحليل السابق وجود أتثري كبري للصادرات على درجة االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة ي

(، وهذا ابعتبار أن أكثر ما مييز التجارة اخلارجية يف اجلزائر هو املسامهة الكبرية لقطا  احملروقات 1990-2017)
ئر إىل اخلارج، يف حني تبقى صادرافا خارج قطا  من صادرات اجلزا  97%يف إمجايل الصادرات، حبيث ميثل نسبة  

نسبة   املتوسط  تتعدى يف  اجلزائر كبلد مصدر   3%احملروقات هامشية وال  أن  يع   الصادرات، وهذا  من إمجايل 
فإن ذلك  مرتفعة  النفط، حيث كلما كانت هذه األخرية  ترتبط بدرجة كبرية أبسعار  انفتاح   فإن درجة  للنفط، 

 لصادرات، وابلتايل زايدة درجة االنفتاح. يؤدي إىل زايدة ا
ومن انحية التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية، فإن االحتاد األورويب حيتل مكانة مهمة يف التجارة اخلارجية 

يف   52%من إمجايل الصادرات ويصدر يف املقابل إىل اجلزائر حوايل    53%اجلزائرية، إذ يستورد يف املتوسط حوايل  
مجايل الواردات اجلزائرية، ومن بني أهم الدول املتعاملة جند إيطاليا وفرنسا وبريطانيا حبيث متثل فرنسا املتوسط من إ

 2املمول األول للجزائر، وأتيت الوالايت املتحدة األمريكية كثاين شريك مستورد من اجلزائر بعد االحتاد األورويب. 
 

 
اندية،    1 بلوكاريف  على،  اجلزائر:رعاد  يف  االقتصادي  والنمو  التجاري  قياسية-االنفتاح  جملة  -دراسة  العدد  ،  اجلديد،  ، 02اجمللد  ،  15االقتصاد 

 . 343-342 ص ، ص2016
2 Office National des Statistiques, evolution des echanges exterieurs de marchandises de 2004 A 2014, Alger, 

octobre 2015, pp 14-89. 
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 حتليل تطور االنفتاح التجاري يف تونس:   1-2
 (. 2017-1990مؤشرات االنفتاح التجاري يف تونس خالل الفرتة )  تطور  ( 7.3رقم )يوضح اجلدول 

 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2017-1990(: تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف تونس خالل الفرتة )7.3اجلدول رقم )
 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990    السنوات

 44.37 40.63 40.64 49.49 44.93 39.54 44.90 43.55 الناتج احمللي الصادرات كنسبة من 

 56.94 51.37 51.59 54.65 45.31 42.90 48.81 50.60 الواردات كنسبة من الناتج احمللي  

 101.32 92.01 92.23 104.14 90.25 82.45 93.71 94.16 االنفتاح على التجارة خ مؤشر 

 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل.  املصدر:

االنفتاح    لقد حازت من  درجات  أكرب  على  الفرتة تونس  طيلة  واملغرب  اجلزائر  من  بكل  مقارنة  التجاري 
فدف أساسا إىل اليت  إلصالحات االقتصادية  للعديد من ا، وهذا بسبب تب  االقتصاد التونسي  (1990-2017)

ففي سنوات التسعينات متيزت عملية حترير التجارة يف تونس حبدثني: احلدث   ،التجاري  إجراءات االنفتاحتسهيل  
فيتمثل يف االنطمام إىل منظمة   GATTاألول هو االنطمام إىل   الثاين  املتعدد األطراف(، أما احلدث  )اجلانب 

أيطا، واليت تنص على إنشاء   1995سنة    ، وكذا الشراكة مع االحتاد األورويب1995سنة    OMCالتجارة العاملية  
وبتتبع مسار تطورات معدالت االنفتاح التجاري   1عام.   12منظمة جتارة حرة ملعظم املنتجات الصناعية على مدى  

-1990)مقارنة ابلفرتة    92.47%ارتفعت إىل    (2009-2000)يف تونس، جند أن درجة االنفتاح التجاري للفرتة  
يف املتوسط، مث عاودت هذه النسبة االرتفا  يف املتوسط    86.48%واليت بلغت درجة االنفتاح فيها النسبة (1999
)101.27%إىل    (2017-2010)للفرتة   الفرتة  يف  اآلخر  هو  ارتفع  فقد  الصادرات  ملؤشر  وابلنسبة   .2000-
  2010يف عام   49.49%لي ب  حيث قدرت نسبة الصادرات من إمجايل الناتج احمل 9.95%( بزايدة قدرها 2010

كما ارتفعت نسبة الواردات   لتنخفض بعدها هذه النسبة يف السنوات املتبقية،  2000يف عام    39.54%مقارنة ب  
الناتج احمللي يف هذه الفرتة من   ومن انحية   ،2010يف عام    54.65%إىل    2000يف عام    42.90%من إمجايل 
يف املائة من الصادرات(،   38البلد أساسا منتجات املنسوجات واجللد )  نوعية املنتجات التصديرية التونسية، يصدر 

وتغطي الواردات املنسوجات واملواد    ،يف املائة(  9يف املائة( واملواد الكيميائية )  4.2والقطع امليكانيكية والكهرابئية )
أما من انحية التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية، فتتم أغلب املبادالت التجارية التونسية   2الزراعية والسلع الصناعية. 

 
، دراسة حالة موازين مدفوعات: اجلزائر، تونس واملغرب خالل الفرتة أفريقياال  مالل شرف الدين، االنفتاح التجاري والتوازانت الكلية القتصادايت مش  1

 .168، ص 2017، جملة اتريخ العلوم، العدد السابع، مارس 2000-2013
 .5، ص 2006تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، استعرار النظراء الطوعي لسياسة املنافسة: تونس، األمم املتحدة، نيويورك،  2
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من إمجايل واردافا، ومن بني   51.6%من جممو  صادرافا وحوايل    73.9%إذ يزودها حبوايل    ،مع االحتاد األورويب
 1أهم املتعاملني جند: فرنسا وإيطاليا وأملانيا. 

 التجاري يف املغرب: حتليل تطور االنفتاح   1-4
 (. 2017-1990خالل الفرتة )   املغرب تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف    ( 8.3رقم )يوضح اجلدول 

 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2017-1990(: تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف املغرب خالل الفرتة ) 8.3اجلدول رقم )
 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990   السنوات

 37.21 35.35 34.80 32.23 30.91 26.78 22.67 24.55 الصادرات كنسبة من الناتج احمللي 

 46.76 45.50 42.39 43.01 36.99 32.37 29.04 30.06 الواردات كنسبة من الناتج احمللي  

 83.97 80.86 77.19 75.24 67.91 59.16 51.71 54.62 االنفتاح على التجارة خ مؤشر 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

عدة تدابري  تاملغرب من بني الدول اليت قامت منذ الثمانينات بعملية حترير التجارة اخلارجية، فقد تبن تعترب
الواردات، كان وحترير  الصادرات  التعريفات   تلتعزيز  وخفض  الكمية  القيود  حظر  قوائم  على  القطاء  بدايتها 

اجلمركية. ولقد مت إحراز تقدم كبري من قبل املغرب يف جمال إصالح السياسات التجارية اآلخذة يف حرية استرياد 
ابستثناء   االسترياد  تراخيص  إلغاء  مت  حبيث  هبا،  املعمول  للوائح  االمتثال  مع  واخلدمات  السلع  بعض  وتصدير 

املنتجات العتبارات أمنية أو بسبب جتنب اإلخالل ابلنظام العام، أو الكميات االستريادية وقد مت إبالغ منظمة 
( وهذا راجع 2017-1990لقد حققت التجارة اخلارجية املغربية منو ملحو  يف الفرتة )  2التجارة العاملية بذلك. 

تركيبة الصادرات املتنوعة اليت ل تت ثر بشكل كبري ابلصدمات إىل انتعاش الطلب اخلارجي على املنتجات الوطنية و 
( أعاله إىل كفاءة التجارة اخلارجية املغربية، إذ قدرت 8.3اخلارجية، وتشري املؤشرات املستعرضة يف اجلدول رقم )

الناتج ب   إىل  الصادرات  عام    24.55%نسبة  إىل    1990يف  ذلك  بعد  عام   32.23%و  26.78%لرتتفع  يف 
لتبلغ أعلى قيمة هلا يف عام    2010و  2000 املوالية  السنوات  تزايد مستمر يف  التوايل، مث بقيت يف   2017على 

 لصادرات حجم ا، ويرجع هذا التطور امللموس يف مؤشر الصادرات إىل التحسن املستمر يف  37.21%مقدرة ب  
 32.37%مقارنة ب    2017يف عام   46.76%هذه الفرتة، ويف املقابل ارتفع مؤشر الواردات إىل    خالل  حنو اخلارج

كما عرفت معدالت االنفتاح التجاري يف املغرب ارتفاعا ملحو ا طيلة فرتة   ،14.39%وبزايدة قدرها    2000عام  
واليت   ( 1999-1990)مقارنة ابلفرتة    67.05%إىل    (2009-2000)الدراسة، حبيث ارتفعت درجة االنفتاح للفرتة  

 
ديسمرب    1 اجلارية،  ابألسعار  اخلارجية  التجارة  تونس،  االلكرتوين7  ص  ،2019إحصائيات  املوقع   ،:  http://www.ins.tn/ar/front    اتريخ

 . (20/06/2020االطال : )
 . 168  ، صنفس املرجع السابق مالل شرف الدين،  2

http://www.ins.tn/ar/front
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-2010)ة  يف املتوسط للفرت   80.65%يف املتوسط، لرتتفع بعدها إىل     50.63%بلغت درجة االنفتاح فيها النسبة

2017) . 
ومن انحية التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية، يعد االحتاد األورويب أول شريك اقتصادي للمغرب وهو أول 

. وعلى مستوى 2016من السلع املستوردة سنة    56%من الصادرات املغربية وأول مورد بنسبة    65%زبون بنسبة  
، ابألساس من مواد التجهيز الصناعي 2016اد األورويب سنة  بنية املبادالت، تشكلت الواردات املغربية من االحت 

ومن منتجات الطاقة بنسبة    21%ومن السلع االستهالكية بنسبة    23%ومن أنصاف املواد حبوايل    33%بنسبة  
حدود    %11 يف  الغذائية  املواد  للمواد  7%ومن  الكبرية  احلصة  األورويب  االحتاد  حنو  الصادرات  بنية  وتبني   ،

الصناعي  (43%)االستهالكية   التجهيز  مواد  تليها  الغذائية    (%25)،  املواد    (19%)واملواد  . (9%)وأنصاف 
حية(، وابلتايل، تعزز صادرات املغرب حنو أورواب يف القطاعات اجلديدة مثل السيارات )األسالك والسيارات السيا

والطائرات، واألغذية الزراعية، على الرغم من احلصة الكبرية لصادرات قطا  النسيج املالبس. ومع ذلك، وعلى 
فقط   0.65%الرغم من اجلهود املبذولة واستهداف السوق املشرتكة، متثل الصادرات املغربية حنو االحتاد األورويب  

منخفطة نسبيا ابملقارنة مع بلدان أخرى مماثلة مثل تركيا   من إمجايل السوق خارج االحتاد األورويب، وهي حصة
 1. (1.75%)، واجلزائر  (1.32%)، وفيتنام  (%3.23)

 ( 2017-1990)خالل الفرتة   اجلزائر وتونس واملغرب (: تطور مؤشر االنفتاح التجاري يف 7.3الشكل )

 
 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

حتسنا يف مستوى جودة املنتجات وتنو  الصادرات، يف السنوات األخرية  كل من املغرب وتونس    تشهد 
الصادرات  أسواق  يف  ازدايدا كبريا  وتونس  املغرب  تغلغل  ازداد  لذلك،  ونتيجة  اجلزائر.  يف  املستوى  تراجع  بينما 

الصاعدة    ابقتصادايتمقارنة   أيطا. ولكن خبالف   واالقتصادايتاألسواق  اإلقليمية  النامية ومقارنة ابملتوسطات 
أقل املعادن   العريب  املغرب  لبلدان  التصديرية  املنتجات  جودة  تزال  ال  النباتية،  والزيوت  احليواين  واإلنتاج  والوقود 

 
 .24ص   ، نفس املرجع السابق،2018، مشرو  قانون املالية لسنة وزارة االقتصاد واملالية للمملكة املغربية 1
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النامية األخرى، السيما السلع يف قطاعات الصناعة   واالقتصادايت األسواق الصاعدة    اقتصادايت عموما منها يف  
ي تفاوات كبريا بني بلدان منطقة املغرب العريب. فبخالف التحويلية واملاكينات والنقل. وتتفاوت درجة الرتكيز السوق

املغرب وتونس، تصدر البلدان املغاربية جمموعة قليلة من املنتجات. وتعكس صادرات اجلزائر وليبيا وموريتانيا درجة  
الوقود   ميثل  وليبيا،  اجلزائر  ففي  الرتكز.  من  وتتكون   98%و   90%كبرية  الرتتيب.  على  الصادرات  جممو   من 

القاعدة  تنو   يزداد  بينما  واألمساك.  املعادن  مثل  األولية،  السلع  من  منها  األكرب  اجلزء  يف  موريتانيا  صادرات 
التصديرية يف املغرب وتونس: الصناعة التحويلية )الكيماوايت واملاكينات وقطع غيار املعدات( والزراعة واخلدمات 

 1)السياحة واخلدمات املالية والطبية(.
 التجارة البينية للدول املغاربية: واقع     1-4

واجلزء األكرب من جتارفا هو  تعد جتارة البلدان املغاربية البينية ضعيفة نسبيا مقارنة بعدة تكتالت يف العال،
، كما تظل 2017من صايف إمجايل صادرات بلدان املغرب العريب يف عام    64%مع أورواب، إذ بلغت حصة أورواب  

، كما 2017من اجملمو  اإلمجايل للواردات يف عام    51%أورواب أيطا أكرب مصدر للواردات، إذ استحوذت على  
الع  يف  التجارية  التكتالت  من  العديد  مستوى  من  أقل  املغاربية  املنطقة  داخل  البينية  التجارة  مستوى  إذ أن  ال. 

البينية من   الصادرات  اخنفطت 2017يف عام    7.8%إىل حنو    2016يف عام    8.2%اخنفطت حصة  ، كذلك 
وتقتصر التجارة بني البلدان املغاربية على عدد   6.4.2%إىل    6.7%خالل الفرتة نفسها حصة الواردات البينية من 

وال الوقود  السلع  هذه  وتتطمن  الراهن،  الوقت  يف  السلع  من  لتونس قليل  اجلزائر  تصدرها  اليت  املعدنية  زيوت 
والصلب  واحلديد  وليبيا،  للجزائر  تونس  تصدرها  اليت  والصلب  واحلديد  واآلالت  النباتية  والزيوت  واملغرب، 

واجلدول التايل يبني   3وامللبوسات واملركبات واملعدات الكهرابئية اليت تصدرها املغرب إىل اجلزائر وتونس وموريتانيا.
  : (2015-1995تطور حجم الصادرات البينية للدول املغاربية خالل الفرتة )

 الوحدة: مليون دوالر  2015-1995(: تطور حجم الصادرات البينية للدول املغاربية خالل الفرتة 9.3اجلدول رقم )
 2015 2014 2010 2005 2000 1995 السنوات

 3599 5375 3438 1915 1092 1232 الصادرات البينية 

Source: Manuel de statistiques de la CNUCED, UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS, 2016, P 22. 

 
 .8-7االقتصادي يف املغرب العريب مصدر للنمو ل يستغل بعد، نفس املرجع السابق، ص ص فريق من خرباء صندوق النقد الدويل، االندماج  1
 . 49ص نفس املرجع السابق،  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 2
 :املوقع االلكرتوينرمزي األمني، جان فرانسوا دوفان، أليكسي كريييف، التوسع يف التجارة عرب بلدان املغرب، صندوق النقد الدويل،  3

maghreb-the-across-trade-expanding-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/24/blog  : اتريخ االطال
(05/05/2020) . 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/24/blog-expanding-trade-across-the-maghreb
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 واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وتونس واملغرب -2
إىل تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول املغاربية حمل   سيتم التطرق ي هذا املبحث 

 (، مث مسامهت  يف الناتج احمللي اإلمجايل. 2017-1990الدراسة )اجلزائر وتونس واملغرب( خالل الفرتة )
 حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر، تونس واملغرب:  2-1

وعدم  ابلتذبذب  واملغرب  تونس  اجلزائر،  من  إىل كل  الواردة  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  متيزت 
ية الثالثة (، كما شهدت انتعاشا ملحو ا منذ بداية األلف2017-1990االستقرار من سنة إىل أخرى طيلة الفرتة )

 مقارنة ابلتسعينات من القرن املاضي نتيجة حتسن مناخ االستثمار يف هذه الدول. 
 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر: 2-1-1

-1990يبني اجلدول التايل تطور حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر خالل الفرتة )

2017 .) 
   (2017-1990)  إىل اجلزائر خالل الفرتة   املباشر الواردة  األجنيب االستثمار تدفقات  (: 10.3اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دوالر 
 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات

حجم تدفقات االستثمار  
 1200 1638 537- 1502 1500 2300 1156 280 - 0.33 األجنيب املباشر 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

إىل اجلزائر يف   الواردة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حجم  ( يتطح أن  10.3)  رقم  من خالل اجلدول 
أكثر ما ميز هذه الفرتة و فرتة التسعينات ضئيلة بسبب سوء الوضعية اليت كانت متر هبا اجلزائر من عدة نواحي،  

اهليكلي  الصارم لشروط برامج اإلصالح  الدين اخلارجي، والتطبيق  تفاقم أزمة املديونية اخلارجية وارتفا  خدمات 
وضا  األمنية، كما شهدت تدفقات االستثمار ابإلضافة إىل تدهور األ   املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل، 

مليون دوالر   250يث ارتفعت من ح -(8.3كما يظهر يف الشكل )-  2000األجنيب املباشر تزايدا منذ بداية سنة  
يفوق إىل   سنة    مليار   1.15  ما  يف  إىل 2005دوالر  ابإلضافة  والسياسية  األمنية  األوضا   لتحسن  نتيجة   ،

على   Djezzyوكذلك حصول الشركة املصرية    03-01اإلجراءات التحفيزية اليت اعتمدفا الدولة من خالل األمر  
  1اهلندية. ISPASATأول ترخيص يف جمال اهلاتف النقال وخصخصة شركات الصناعات احلديدية ابحلجار لشركة  

تراجع  األربعة األخرية، حيث   كما  السنوات  اجلزائر خالل  الواردة إىل  املباشر  تدفقات االستثمار األجنيب  حجم 
 

 .342، ص ع السابقنفس املرج رعاد علي، بلوكاريف اندية،  1



 ( 2017-1990خالل الفرتة ) األداء االقتصادي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب(      الفصل الثالث         
 

 
109 

 

  1جراء عملية تصفية االستثمار األجنيب.   2015مليون دوالر سنة    537تراجع بشكل كبري إىل قيمة سالبة مبقدار  
املصريف  اجلهاز  القوانني،  التحتية،  البنية  يف:  أساسا  تتمثل  عوائق  بعدة  اجلزائر  يف  االستثمار  مناخ  يرتبط  حيث 
وغريها، ابإلضافة إىل ارتباط النمو االقتصادي بتقلبات أسعار النفط، وهو ما يؤدي إىل تشكيل مناخ استثماري 

 غري مستقر. 
األجنبية   االستثمارات  أمام  مفتوحة  اقتصادية  سياسة  تتبىن  اجلزائر  فإن  االستثمارية،  للسياسات  وابلنسبة 
فيها اإلعالم وتكنولوجيا  االقتصادية مبا  القطاعات  املباشرة، حيث يسمح للشركات األجنبية ابالستثمار يف كل 

، املياه، الرعاية الصحية، النقل، االتصاالت، االتصاالت، وتتواجد الفرص االقتصادية يف كل القطاعات: الطاقة
وفقا   اجلزائري  الشريك  رفقة  االستثمارات  تتم كل  أن  يشرتط  لكن  الفالحة...،  النفاايت،  تدوير   للقاعدةإعادة 

 2من قانون االستثمار.  51/49
 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل تونس: 2-1-2

 (، 2017-1990الفرتة )  تونس تباينا كبريا خاللإىل  الواردة  املباشر شهدت تدفقات االستثمار األجنيبلقد 
األجنبية  االستثمارات  تدفقات  استقرار  عدم  يف  اليت سامهت  الظروف  من  ابلعديد  اقتصادها  لت ثر  نتيجة    وهذا 

 ، واجلدول التايل يوضح تطور حجم هذه التدفقات. الواردة
 ( 2017-1990)  خالل الفرتة تونس إىل    املباشر الواردة  األجنيب االستثمار تدفقات (: 11.3اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دوالر 
 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات

االستثمار   تدفقات  حجم 
 809 622 970 1024 1554 1334 712 750 264 76.28 األجنيب املباشر 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

املباشر  (8.3والشكل رقم )  (11.3)اجلدول    خالل   يظهر من إىل   الواردة  أن تدفقات االستثمار األجنيب 
الثالثة، ويعود ذلك إىل ما حققت  تونس من جناح كبري يف حتسني مناخ   تونس شهدت انتعاشا مع بداية األلفية 

املتعلقة  املنازعات  وحل  الشركات  إنشاء  وإجراءات  تكاليف  خفض  يف  الدول  أوائل  من  تعد  األعمال، كما 

 
، جملة  االقتصاد والتنمية،  -دراسة مقارنة بني اجلزائر، تونس واملغرب–بن لكحل حممد أمني، جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب   1

 .129، ص 2017، 07العدد 
، ص 2019، جويلية  15، العدد  08نسيمة حالب، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة املغاربية، اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية، اجمللد    2

172. 
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اخلوصصة برامج  تنفيذ  إىل  ابإلضافة  اال  1، ابالستثمار،  قطا   مست  اليت  اخلوصصة  سامهت فعمليات  تصاالت 
، وذلك مقابل متوسط قدره 2006أن يتعدى االستثمار األجنيب املباشر حاجز املليار دوالر سنة  وألول مرة، يف  

للسنوات    610 دوالر  نسبة  2005-1997مليون  عن  لالتصاالت  تونس  مؤسسة  تنازل  أن  من   35%، كما 
قد ساهم يف زايدة تدفقات االستثمار األجنيب   (TECOM DIG)رأمساهلا لصاحل الشركة اإلماراتية يت كوم ديغ  
مليار دوالر موزعة على عدة سنوات، وقد فاقت هذه احلصيلة   2.3املباشر إذ وصلت قيمة هذه الصفقة لوحدها  

مليون دوالر يف   750كما ارتفعت من    2. 1987جممو  إيرادات عمليات اخلوصصة اليت اعتمدفا تونس منذ عام  
، لتنخفض بعدها حجم تدفقات االستثمارات األجنبية  2010  عام دوالر يف    مليار   1.3  ن أكثر م  إىل   2000  عام 

الفرتة   يف  حجم   (2017-2013)الواردة  اخنفض  حبيث  شهدفا،  اليت  واألمنية  السياسية  األوضا   نتيجة 
 . 2017  عام مليون دوالر يف   809إىل    2012 عاممليار دوالر    1554االستثمارات من  

العاملية منذ   االقتصادية  املنظومة  مندجمة يف  تونس دولة  تعترب  االستثمارية،  للسياسات  عاما،   50وابلنسبة 
 3ميكن الرتكيز على أهم احملطات التالية: و ،  1990الفرتة  وترجع سياسات دعم االستثمار األجنيب املباشر فيها إىل  

االستثمار    - ا2009قانون  ذات  للقطاعات  األفطلية  منح  والتوج  :  العاملة  اليد  لتشغيل  املرتفع  الحتمال 
التحتية  البىن  وضعف  االقتصادية  التنمية  مستوايت  الخنفار  والغربية  اجلنوبية  املناطق  واستهداف  التصديري، 

 املادية؛
استثمارية خمتلفة، : تقسيم االستثمار األجنيب املباشر إىل صنفني حيظى كل منهما حبوافز  2014قانون االستثمار    -

 هبدف محاية التنمية الصناعية احمللية.
السيما  اخلاصة،  واالستثمارات  املنافسة  من  بشدة  حيد  محائي  تنظيمي  إطار  بتطبيق  تونس  تتسم  كما 
االستثمارات األجنبية املباشرة. ف كثر من نصف االقتصاد التونسي مفتوح فقط أمام عدد حمدود من الشركات. 

 4يف املائة من ثروة البالد. 5حوايل  ويؤدي غياب املنافسة إىل تكبيد االقتصاد أكثر من ملياري دوالر سنواي، أي  
 
 

 
قياسية    1 "دراسة  واملغرب  تونس  اجلزائر،  من  يف كل  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  حمددات  بريي،  نورة  زرقني،  الفرتة عبود  خالل  مقارنة 

 .29، ص 2015، 8، العدد 5"،  جملة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد 1996-2012
2 Euro‐Mediterranean Network of Mediterranean Investment Promotion Agencies (ANIMA), Invest in the MEDA 

region, why how ?, PAPERS & STUDIES n°22, Avril 2007, p 19. 
 .172، ص نفس املرجع السابقنسيمة حالب،  3
 .4، ص نفس املرجع السابق ،الثورة غري املكتملة: توفري فرص وو ائف أفطل وثروة أكرب لكل التونسينيمطوية البنك الدويل،  4
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 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل املغرب:  2-1-3
املباشر  تدفقات االستثمار األجنيب  الفرتة )  الواردة  شهدت  تقريبا طيلة  ارتفاعا متزايدا  املغرب  -1990إىل 

هذه الزايدات يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل حجم اإلصالحات االقتصادية اليت قامت   وتعود (، 2017
 هبا الدولة واليت أدت إىل حتسني املناخ االستثماري. 

 ( 2017-1990)  خالل الفرتة  املغرب إىل    املباشر الواردة  األجنيب االستثمار تدفقات (: 12.3اجلدول رقم )
 دوالر الوحدة: مليون 

 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات

االستثمار   تدفقات  حجم 
 2680 2318 3252 3525 2841 1240 1619 220 92.38 165 األجنيب املباشر 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

 ( رقم  اجلدول  خالل  )  (12.3من  رقم  املباشر (8.3والشكل  األجنيب  االستثمار  تدفقات  أن  نالحظ   ،
، نتيجة لتنامي عمليات اخلوصصة يف املغرب، إذ مت خوصصة 2003و  2001وصلت إىل مستوايت عالية عامي  

شركة    %35 لصاحل  لالتصاالت  املغرب  شركة  عام   2.72بقيمة    Virendi)  (Universalمن  يف  دوالر  مليار 
مليار دوالر لصاحل الشركة   1.7من أسهم شركة التبغ املغربية بقيمة    80%مت التنازل عن    2003ويف عام    ،2001

الفرتة  .(ASTADIS)إسبانية  -الفرانكو يف  ملحو ا  اخنفاضا  املغرب  يف  االستثمارية  التدفقات  سجلت  ولقد 
وهذا بسبب   2010عام    1573.9إىل    2007مليون دوالر عام    2804.5(، حيث اخنفطت من  2007-2010)

 ، وأزمة الديون السياسية األوروبية. 2008األزمة االقتصادية العاملية عام 
عام    كما  قياسيا  رقما  املغرب  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  إىل 2014سجلت  وصلت  أين   ،

مليون دوالر، وهذا نتيجة للعديد من االستثمارات اليت قامت هبا بعض الشركات األجنبية مثل الشركة   3582.3
اإلسبانيتني    (ACWA)السعودية   ب   (Aries)و    (ISC)والشركتني  قدر  ابستثمار  الشمسية  الطاقة  جمال  يف 

 1مليون أورو. 550مليون أورو وشركة دانون الفرنسية ب   618.5
األجنيب  االستثمار  وتسهيل  لتشجيع  هادفة  سياسات  املغرب  ينتهج  االستثمارية،  للسياسات  وابلنسبة 

ية، إذ استهدف الربانمج الوط  املباشر من خالل سياسات ماكرو اقتصادية، حترير التجارة واإلصالحات اهليكل
 45000حول التنمية والتطوير الصناعي تطوير القطاعات االقتصادية املوجهة للتصدير، مما أسهم يف خلق    2009

 
املغرب(، جمل  1 تونس،  )اجلزائر،  املغاربية  الدول  املباشر يف  األجنيب  االستثمار  األعمال يف جذب  بيئة  دور  الطاهر،  هارون  بوعبيد،  االقتصاد ميلود  ة 

 .552، ص 2016، ديسمرب 11الصناعي، العدد 
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إىل دعم تسريع خلق مناصب العمل والنمو   2014سنوات املاضية، كما يهدف برانمج    10منصب عمل خالل  
االستثمارات  جذب  عرب  الصناعي  القطا   ورواد   يف  الصغرية  املؤسسات  بني  العالقات  وتقوية  املباشرة  األجنبية 

 1الصناعة املغربية.
 ( 2017-2000) خالل الفرتة تونس واملغرب و إىل اجلزائر  املباشر  األجنيب االستثمار  تدفقات(:  8.3الشكل رقم ) 

 
 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

الفرت  خالل  اجلوار  ودول  اجلزائر  إىل  الواردة  املباشر  االستثمار  تدفقات  تطورا 2005-2000)  ة شهدت   )
عام  منذ  متفوقا  الذي كان  املغرب  أداء  مع  مقارنة  متدنية  وتونس  اجلزائر  يف  التدفقات  حيث كانت  ملحو ا، 

من  2001 الفرتة  يف  أما  بش2012إىل    2006.  من ، حتسنت  إىل كل  املباشرة  االستثمارات  تدفقات  كل كبري 
، واملالحظ أن تونس سجلت أكرب قيمة يف 2007اجلزائر، تونس واملغرب رغم تداعيات األزمة املالية العاملية عام  

عام  2006عام   حمسوس  بشكل  اخنفطت  لكنها  السياسية  2011،  االضطراابت  نتيجة  طبيعي  أمر  وهذا   ،
و  اهتيواالجتماعية.  هيئات رجع  ودور  املتبعة  االستثمار  سياسات  إىل  واملغرب  بتونس  األجانب  املستثمرين  مام 

الرتويج إىل االستثمار، مع اهتمام املغرب وتونس أكثر بقطا  اخلدمات يف حني اجلزائر معظم استثمارافا مرتبطة 
 2بقطا  النفط والذي يعرف أترجحات دولية تؤثر بشكل كبري على مداخيل اجلزائر.

 مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل: 2-2
واملغرب،  وتونس  اجلزائر  من  إىل كل  الواردة  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  حجم  تطور  حتليل  بعد 

لي نتطرق يف هذا اجلزء إىل األمهية النسبية هلذه االستثمارات من خالل تتبع تطور مسامهتها يف إمجايل الناتج احمل
 (، وهو ما يوضح  اجلدول التايل: 2017-2000طيلة الفرتة )

 
 .172، ص نفس املرجع السابقنسيمة حالب،  1
اال 2 اآلاثر  حممد،  عزة  بن  جهيدة،  البطالة  العياطي  ومعدل  االقتصادي  النمو  على  املباشر  األجنيب  االستثمار  لتدفقات  قياسية –قتصادية  مقاربة 

 .97، ص 2017،  02العدد  ،ابستعمال مناذج االحندار الذايت، جملة آفاق علوم اإلدارة واالقتصادد
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خالل الفرتة   اجلزائر، تونس واملغرب(: مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل يف  13.3اجلدول رقم )
 ( نسبة مئوية )الوحدة: (2000-2017)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2000 السنوات 

 0.70 1.03 0.32- 0.70 0.80 0.71 1.42 2 1.24 1.12 0.51 اجلزائر 

 2.01 1.48 2.24 2.15 2.28 3.45 3.02 3.50 3.89 2.20 3.49 تونس 

 2.42 2.23 3.23 3.20 3.14 2.89 1.33 2.12 3.55 2.59 0.56 املغرب 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

( رقم  اجلدول  هناك  (  13.3يظهر من خالل  الناتج   بني  تفاوت أن  األجنيب يف  االستثمار  نسب مسامهة 
(، كما أن نسبة مسامهة االستثمار األجنيب املباشر 2017-2000الفرتة )  خاللالدول املغاربية    يفاحمللي اإلمجايل  

، واليت 2.03%يف اجلزائر ضعيفة مقارنة بتونس واملغرب، حبيث ل تتجاوز هذه املسامهة خالل فرتة الدراسة نسبة  
مسامهة   نسبة  تسجيلها ك على  مسامهة كبرية 2001  عام   يفمت  نسب  تسجيل  مت  فقد  لتونس،  ابلنسبة  أما   .

األج و لالستثمار  ابجلزائر،  مقارنة  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  املباشر  مسامهة اليت  نيب  نسبة  أعلى  ب   لديها   بلغت 
، وهي أعلى نسب حازت عليها مقارنة ابجلزائر واملغرب 2008يف عام    5.79%ونسبة    2006يف عام    %9.42

وهذا   3.55%رتة الدراسة ب  خالل فلديها  طيلة فرتة الدراسة، وابلنسبة للمغرب، فقد بلغت أعلى نسبة مسامهة  
احمللي اإلمجايل خالل هذه 2007يف عام   الناتج  املباشر يف  األجنيب  نسبة مسامهة االستثمار  بلغ متوسط  . كما 

تونس  3.07%  الفرتة و  2.34%و  يف  املغرب  االستثمار   1.12%يف  ملسامهة  الطعيفة  النسب  وهذه  اجلزائر،  يف 
األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل تبني مدى ضعف األثر الذي تؤدي  االستثمارات األجنبية املباشرة على 

 .الدول املغاربية حمل الدراسةإمجايل الناتج احمللي يف  
-2000)  اجلزائر، تونس واملغرب (: مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل يف  9.3رقم )   الشكل

2017 ) 

 

 (. 13.3من إعداد الطالب ابالعتماد على بياانت اجلدول رقم ) املصدر:
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 التطور الكمي ملؤشرات رأس املال البشري يف اجلزائر وتونس واملغرب  -3
 أهم مؤشرات رأس املال البشري يف الدول املغاربية حمل الدراسة لتطور  سنقوم يف هذا املبحث بتحليل كمي  

( الفرتة  من  ( 2017-1990خالل  حتليل كل  سيتم  حيث  على ،  احلكومي  اإلنفاق  مؤشر  التعليمية،  املؤشرات 
 مؤشر التنمية البشرية.و  مؤشر العمر املتوقع عند امليالد  التعليم،

 : املؤشرات التعليمية لرأس املال البشري 3-1
رصيد قياس  يف  املستخدمة  املؤشرات  أهم  بني  من  ابملدارس  االلتحاق  مؤشر  املال   خمزون  يعترب  رأس 

دالت االلتحاق ابلتعليم ومؤشر ( يوضح تطور أهم املؤشرات التعليمية واملتمثلة يف مع 14.3واجلدول رقم ) البشري،
 . سنة ف كثر  15للفئة العمرية    سنوات الدراسةعدد  متوسط  

 ( 2017-1990(: نسبة االلتحاق ابلتعليم يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )14.3اجلدول رقم )
املستوايت  

 والدول 
 الدراسة متوسط سنوات  التعليم العايل  التعليم الثانوي  بتدائي التعليم اال

 املغرب  تونس  اجلزائر املغرب  تونس  اجلزائر  املغرب  تونس  اجلزائر  املغرب  تونس  اجلزائر 
1990 85.87 93.78 56.02 59.41 44.79 37.35 10.29 8.03 10.35 4.74 4.39 2.86 

1995 88.39 96.22 63.77 58.66 56.90 38.08 10.15 12.22 11.57 5.41 5.07 3.4 

2000 89.39 95.23 76.57 65.11 74.48 38.68 13,65 19.20 10,17 5.67 5.9 3.82 

2005 93.09 98.74 86.73 78.98 84.61 50.35 14.68 31.76 11.78 5.54 6.78 4.34 

2010 97.23 98.15 92.28 96.93 90.18 63.29 20.87 35.41 14.56 6.68 7.48 4.96 

2015 97.54 - - - 88.22 - 29.88 35.19 28.40 7.82 8.18 8.58 

2017 97.58 - 96.89 - - 79.86 47.64 32.14 33.78 - - - 

 www.barrolee.com( Barro and Lee(البنك الدويل، وبياانت قاعدة  قاعدة من إعداد الطالب ابالعتماد على: بياانت املصدر:

 :اجلزائر  املال البشري يفاملؤشرات التعليمية لرأس   3-1-1
-1990لقد شهدت معدالت االلتحاق ابلتعليم مبستوايت  الثالثة يف اجلزائر ارتفاعا حمسوسا طيلة الفرتة ) 

ابلنسبة للتعليم   59.41%مقابل    1990يف عام    85.87%حيث بلغ معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي  (  2017
لة بزايدة جهودها ، ومع زايدة الوعي التعليمي لدى السكان وقيام الدو ابلنسبة للتعليم العايل  10.29%الثانوي و  

أدى ذلك زايدة وحتسن معدالت االلتحاق ابلتعليم يف كل املستوايت، حبيث ارتفع معدل االلتحاق لرتقية التعليم،  
يف التعليم العايل، كما   20.87%نوي ويف التعليم الثا  96.93%و  97.23%إىل    2010ابلتعليم االبتدائي يف عام  

خالل هذه الفرتة، حيث سجل   سنة( ف كثر   15)الفئة العمرية    حتسنت قيم مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة 
أحرزت اجلزائر تقدما ال ميكن وابلتايل  ، 1990سنة يف عام  4.74مقابل   2015سنة يف عام  7.82قيمة تقدر ب 

http://www.barrolee.com/


 ( 2017-1990خالل الفرتة ) األداء االقتصادي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب(      الفصل الثالث         
 

 
115 

 

من األطفال يف   98.5%، التحق  2014و  2013إنكاره فيما يتعلق بزايدة فرص االلتحاق ابملدارس، فبني عامي  
، وينعكس هذا اجلهد على كال اجلنسني 1966يف عام    43%سن السادسة ابملدرسة، يف حني ل تتجاوز نسبتهم  

، وفاق املعدل اخلام لاللتحاق 2013يف عام    98.9%إذ بلغ معدل التحاق الفتيات يف سن السادسة ابملدارس  
االبتدائي   بنسبة  100%ابلتعليم  قدر  االبتدائي،  التعليم  ويف  و  %122.2.  عام   115.1%للفتيان  يف  للفتيات 

للفتيات، وينبغي   98.1%للفتيان و  101.6%أما يف التعليم الثانوي، فلقد قدر إمجايل االلتحاق بنسبة    ،2014
ب    لاللتحاق  اإلمجايل  املعدل  بلغ  الذي  اجلامعي  التعليم  على  اجلهود  ترتكز  و  27.4%أن    41.9%للفتيان 

 1. للفتيات
 املؤشرات التعليمية لرأس املال البشري يف تونس:  3-1-2

عدالت مل  املتواصلاالرتفا   املنظومة التعليمية هبا وهو ما يوضح     وتطويرلقد سعت تونس جاهدة لتحسني  
الفرتة   طيلة  ابلتعليم  الثالثة   (2017-1990)االلتحاق  التعليمية  املستوايت  من  معدل ويف كل  ارتفع  حيث   ،

من   االبتدائي  ابلتعليم  عام    93.78%االلتحاق  عام    98.15%إىل    1990يف  معدل 2010يف  ارتفع  بينما   ،
 32.14%ارتفع معدل االلتحاق ابلتعليم العايل إىل  ، كما  90.18%إىل    44.85%االلتحاق ابلتعليم الثانوي من  

عام   عام    8.03%مقابل    2017يف  االلتحاق كما    .1990يف  معدل  ملحو ا يف صايف  تونس حتسنا  سجلت 
وابلتايل، فإهنا قد بلغت أو ابألحرى جتاوزت احلد األدىن   ، 2016يف عام    99%ابملدارس يف الطور االبتدائي بلغ  

عام    95%املستهدف أي   لاللتحاق ابملدارس يف  الصايف  املعدل  االستثمارات   ،2015الذي كان  وعالوة على 
وجمانيت   التعليم  إجبارية  غرار  على  ابملدارس  األطفال  ابلتحاق  تسمح  قانونية  ترسانة  أيطا  البلد  وضع  املادية، 

كما مسحت هذه التدابري بزايدة كبرية يف   ،سنة 16سنوات و 6بة لألطفال البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني ابلنس
االبتدائي التعليم  مستوى  على  التكافؤ  حتقيق  درجة  إىل  ابملدارس  الفتيات  االلتحاق   ،التحاق  معدل  انتقل  وقد 

من   الثانوي  الطور  يف  عام    90.43%ابملدارس  عام    92.06%إىل    2010يف  ابلتعليم   ،2012يف  يتعلق  وفيما 
املعدل الصايف مستقرا يف حدود   وابلنسبة   2. للفتيان   26.29%للفتيات و  41.3%، مبعدل  35%اجلامعي،  ل 

سنة يف   8.18ملؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة، فقد ارتفع هو اآلخر خالل هذه الفرتة، حيث سجل قيمة  
عام    4.39مقابل    2015عام   قدرها    1990سنة يف  اجلزائر   3.79وبزايدة  من  أفطل  تونس  فإن  وبذلك  سنة، 

 واملغرب أداءا من حيث مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة.

 
 .22، ص 2017املتحدة، : اجلزائر، األمم 2016اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري   1
 .25ص  نفس املرجع السابق، ،تونس: 2016اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري   2
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 املؤشرات التعليمية لرأس املال البشري يف املغرب:  3-1-3
رقم ) قد  14.3من خالل اجلدول  املغرب  أن  يتبني  االلتح يف    سجل حتسنا مستمرا( أعاله،   اق معدالت 

املستوايتابلتعليم   مجيع  االبتدائي،  على  للتعليم  االلتحاق   بلغت   ،فبالنسبة  ، 92.28%،  56.02%  نسب 
السنوات    %96.89 الرتتيب،    2017،  2010،  1990خالل  الثانوي  وعلى مستوىعلى   نسب   بلغت  ،التعليم 

الرتتيب   على  فكانت  79.86%،  63.29%،  37.35%االلتحاق  العايل  للتعليم  ابلنسبة  أما  االلتحاق   نسب، 
الرتتيب   على  السنوات  نفس  سنوات    ،33.78%،  14.56%،  10.35%خالل  عدد  متوسط  ملؤشر  وابلنسبة 

العمرية    الدراسة ف كثر  15للفئة  الفرتة  ،  سنة  ملحو ا خالل  حتسنا  اآلخر  هو  حيث 2015-1990)سجل   ،)
قيمة   عام    8.58سجل  عام    2.26مقابل    2015سنة يف  قدرها    1990سنة يف  بني سنة  6.32وبزايدة  ومن   .

يف  سامهت  اليت  التعليمية،  زايدة   العوامل  املستوايت  خمتلف  يف  ابلتعليم  االلتحاق  األوضا    معدالت  هو حتسن 
عد عقدين من النمو متكن املغرب من تسريع معدل منوه بحيث  القرن املاضي،    االقتصادية يف املغرب منذ هناية

وقد أدى انتعاش النمو   ،البطيء نسبيا، مما ساعد يف رفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل تقريبا ابلطعف
االقتصادي أيطا إىل ارتفا  الثروة اإلمجالية للبالد وإىل تقدم هام على املستوى االجتماعي، مع القطاء على الفقر 

ت الفقر على الصعيد الوط ، فطال عن ارتفا  العمر املتوقع عند الوالدة، وحتسني املدقع، واخنفار كبري ملستواي 
 مبا يف ذلك زايدة الولوج إىل التعليم.   1الولوج إىل اخلدمات العمومية األساسية، 

 2010(: نسبة االلتحاق ابلتعليم يف اجلزائر وتونس واملغرب يف عام  10.3الشكل رقم ) 

 
 (. 14.3من إعداد الطالب ابالعتماد على اجلدول رقم ) املصدر:

 
 

 
 . 5، ص 2017  االقتصادي، البنك الدويل، ، االستثمار يف رأمسال الالمادي لتسريع اإلقال2040موجز عام: املغرب يف أفق جان بري شوفور،   1
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 : مؤشر اإلنفاق احلكومي على التعليم كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 3-2
البشري  املال  رأس  لتكوين  الدولة  توليها  اليت  النسبية  األمهية  على  مؤشرا  التعليم  على  اإلنفاق  يشكل 
واالستثمار في ، ومؤشرا هاما يستخدم يف العديد من الدراسات للمقارنة بني الدول ملعرفة مقدار األمهية املعطاة 

نسبة سة تفتقر إىل معلومات إحصائية حديثة حول  للعنصر البشري. وعلى الرغم من أن الدول املغاربية حمل الدرا
، إال أن  ميكننا إجراء مقارنة ابستخدام املعلومات املتوفرة، اإلمجايل  اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناتج احمللي 

 ( يوضح هذه البياانت حسب آخر سنة متوفرة. 11.3)  رقم  والشكل
(: اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر وتونس واملغرب، حسب آخر سنة  11.3الشكل رقم ) 

 متوفرة  

 
 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

كان ل    مجايل اإل  اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج احملليمن الشكل أعاله يتطح لنا جليا أن  
عام   (4.33%)، يف حني كان األدىن يف اجلزائر بنسبة  2015وهذا لعام    (6.59%)يف تونس إذ بلغ    أكرب نسبة

نسبة  2008 على  املغرب  حازت  عام    5.26%، كما  نسب 2009يف  اخنفار يف  هناك  أن  نالحظ  وابلتايل   ،
وهذا ما ينعكس سلبا على نوعية التعليم وكفاءت   اإلنفاق احلكومي على التعليم يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب،

 وابلتايل نوعية رأس املال البشري.
 : العمر املتوقع عند امليالد 3-3

إذا  لت وذلك  يشري مؤشر العمر املتوقع عند امليالد إىل عدد السنوات اليت يعيشها رضيع حديث الوالدة  
الصحية  املؤشرات  أهم  من  املؤشر  هذا  ويعد  حيات .  طوال  حاهلا  على  والدت   وقت  السائدة  الوفيات  أمناط 

ية الصحية لبلد معني، ومن خالل مستوايت الرعاهذا املؤشر    املستخدمة لقياس رأس املال البشري، كما يعكس 
الدول  15.3اجلدول رقم )  الدراسة( والذي يوضح تطور قيم هذا املؤشر يف  الفرتة )  املغاربية حمل  -1990خالل 
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حققت   حيث ،  العمر املتوقع عند الوالدةقيم  وفق    يتبني أن  يوجد هناك تباين طفيف بني هذه الدول(،  2017
أما املغرب فقد حققت متوسط ب   سنة،  73.70سنة، ويف تونس    72.60اجلزائر متوسط خالل هذه الفرتة ب  

، كما شهد هذا املؤشر حتسننا مستمرا طيلة هذه الفرتة، فبالنسبة للجزائر، فقد ارتفعت قيمة املؤشر سنة  71.65
 2017سنة يف عام    75.94، ويف تونس إىل  1990سنة يف عام    66.72مقابل    2017سنة يف عام    76.29إىل  

عام    68.78مقارنة ب   إىل  و ،  1990سنة يف  ارتفع  فقد  للمغرب،  ابلنسبة  عام    76.05كذلك   2017سنة يف 
يف قيم مؤشر العمر املتوقع عند امليالد إىل   املستمر  ، ويرجع هذا التحسن1990سنة يف عام    64.73مقارنة ب  

 .غرب خالل هذه الفرتةكل من اجلزائر وتونس واملزايدة االهتمام ابخلدمات والرعاية الصحية يف  
 ( 2017-1990يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )  العمر املتوقع عند امليالدتطور  (: 15.3اجلدول رقم )

2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995 1990 
 

 اجلزائر  66.725 68.115 70.292 72.767 74.676 75.86 76.078 76.293
 تونس  68.788 71.496 73.155 74.2 74.793 75.525 75.731 75.943
 املغرب  64.733 66.848 68.722 71.456 73.999 75.573 75.821 76.059

 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل. املصدر: 

 : اإلمنائيدليل التنمية البشرية لربانمج األمم املتحدة   3-4
ك حد املؤشرات اهلامة لقياس رصيد رأس   اإلمنائيدليل التنمية البشرية لربانمج األمم املتحدة  يستخدم أيطا  

البشرية   التنمية  ودليل  البشري،  على   (Human Development Index : HDI)املال  يركز  مركب  دليل  هو 
األبعاد األساسية الثالثة للتنمية البشرية وهي: القدرة على عيش حياة مديدة وصحية، وتقاس ابلعمر املتوقع عند 
الدراسة، والقدرة  املتوقع لسنوات  الدراسة والعدد  املعرفة، وتقاس مبتوسط سنوات  اكتساب  الوالدة، والقدرة على 

القومي اإلمجايل على حتقيق مستوى معيشي الئق الفرد من الدخل  الدليل بني   1، ، وتقاس بنصيب  قيمة  وترتاوح 
جدا  مرتفعة  بشرية  تنمية  ذات  دول  الدليل كالتايل:  هذا  وفق  الدول  تصنيف  ويتم  والواحد،  الصفر  القيمتني 

-0.550(، دول ذات تنمية بشرية متوسطة )0.799-0.700أو أكثر(، دول ذات تنمية بشرية مرتفعة )  0.800)

واجلدول التايل يوضح اجتاهات تطور دليل التنمية   ،(0.550(، دول ذات تنمية بشرية منخفطة )أقل من  0.699
 ( يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب. 2017-1990البشرية خالل الفرتة )
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 ( 2017-1990) (: اجتاهات دليل التنمية البشرية يف الدول املغاربية خالل الفرتة 16.3اجلدول رقم )
 %املتوسط السنوي لنمو قيمة املؤشر   قيمة مؤشر التنمية البشرية  

-1990 2017 2016 2014 2012 2010 2000 1990 السنوات 
2000 

2000-
2010 

2010-
2017 

1990-
2017 

 0.99 0.49 1.24 1.10 0.754 0.752 0.747 0.740 0.729 0.644 0.577 اجلزائر 

 0.95 0.38 0.91 1.39 0.735 0.732 0.725 0.719 0.716 0.653 0.569 تونس

 1.40 1.13 1.51 1.47 0.667 0.662 0.650 0.635 0.616 0.530 0.458 املغرب

الدول  
 العربية 

0.557 0.613 0.675 0.686 0.690 0.697 0.699 0.95 0.96 0.51 0.84 

 0.73 0.60 0.84 0.72 0.728 0.726 0.718 0.709 0.698 0.642 0.598 العال 
كمعدل النمو املركب    املتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشرية: النمو السنوي البسيط لدليل التنمية البشرية خالل فرتة زمنية حمددة حمسواب  مالحظة:
 السنوي. 
 . 29-27، ص 2018ومؤشرافا: التحديث اإلحصائي : برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، أدلة التنمية البشرية املصدر

  تاسددتطاعت كددل مددن اجلزائددر وتددونس أن تصددل إىل مصدداف الدددول ذات التنميددة البشددرية املرتفعددة، بينمددا صددنف
والددددول العربيدددة والددددول  يف العدددال  وعندددد تتبدددع اجتاهدددات التنميدددة البشدددرية  املغدددرب كدولدددة ذات تنميدددة بشدددرية متوسدددطة،  

( تددددددل علدددددى أن الددددددول عدددددرب العدددددال  2017-1990اجتاهدددددات مؤشدددددر التنميدددددة البشدددددرية يف الفدددددرتة )  جندددددد أن ،  املغاربيدددددة
، وأن الدول العربية حققدت أيطدا تقددما سدنواي قددر  0.73%استطاعت يف املتوسط أن حتقق تقدما سنواي يقدر ب  

نس واملغددرب قددد حققددت  أمددا ابلنسددبة للدددول املغاربيددة، فددنالحظ أن كددل مددن اجلزائددر وتددو   ،يف نفددس الفددرتة  0.84%ب  
، حيددث بلددغ املتوسددط السددنوي لنمددو قيمددة مؤشددر  (2017-1990)حتسددنا يف قدديم مؤشددر التنميددة البشددرية طيلددة الفددرتة  

HDI  ابلنسبة للمغدرب، كمدا نالحدظ    1.40%ابلنسبة لتونس و    0.95%ابلنسبة للجزائر،    0.99%هلذه الفرتة ب
أن دليددل التنميددة البشددرية يف كددل مددن اجلزائددر وتددونس واملغددرب كددان يف أغلددب السددنوات أفطددل مددن نتائجدد  يف كددل مددن  

، فقدد صدنفت  2017أمدا ابلنسدبة لتصدنيف الددول وفدق دليدل التنميدة البشدرية لعدام    ،الددول العربيدة وجممدو  دول العدال
عامليددا مددن بددني    85ول ذات التنميددة البشددرية املرتفعددة حبيددث احتلددت اجلزائددر املرتبددة  كددل مددن اجلزائددر وتددونس ضددمن الددد 

 .123، أما املغرب فقد صنفت من ضمن الدول ذات تنمية بشرية متوسطة ويف املرتبة  95دولة وتونس املرتبة   189
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 حتليل املؤشرات املؤسساتية يف اجلزائر وتونس واملغرب  -4
الوضع   الدراسةلتحليل  املغاربية حمل  الدول  يف  )   املؤسسايت  الفرتة  االعتماد  ( 2017-1990خالل  سيتم   ،

على كل من مؤشر الدليل الدويل للمخاطر القطرية، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر احلرية االقتصادية، مؤشرات 
 احلوكمة ومؤشر ممارسة أنشطة األعمال. 

 مؤشر الدليل الدويل للمخاطر القطرية:  4-1
قت اإلشارة فإن  ميكن التعبري عن النوعية املؤسساتية ابستخدام مؤشرات الدليل الدويل للمخاطر كما وسب

(، مؤشر النوعية البريوقراطية 12القطرية واليت تتمثل أساسا يف كل من: مؤشر االستقرار احلكومي )النقطة القصوى  
(، ويتم إعادة 6مؤشر الفساد )النقطة القصوى  و (  6  (، مؤشر حكم القانون )النقطة القصوى4)النقطة القصوى  

نقطة، حيث تشري النقاط األعلى إىل أن   12و  1ترتيب هذه املؤشرات وفق سلم مكون من درجات ترتاوح بني  
 جيدة.   مؤسساتية  ببيئة  الدولة تتمتع 

 (: مؤشرات الدليل الدويل للمخاطر القطرية )مؤشرات النوعية املؤسساتية( 17.3اجلدول رقم )

 الفساد 
 ( 6إىل  0)من 

 حكم القانون 
 ( 6إىل  0)من 

النوعية  
 البريوقراطية

 ( 4إىل  0)من 

االستقرار 
 احلكومي

 ( 12إىل  0)من 

مؤشر النوعية  
 املؤسساتية 

 ( 12إىل  0)من 

 6.41 9.83 2 3 1.91 2010 اجلزائر 

2016 2 3 2 6.92 5.72 

 8.14 10.92 2 5 2.83 2010 تونس 

2016 2.50 5 2 6.79 6.94 

 7.62 8.50 2 5 3 2010 املغرب 

2016 2.58 4.04 2 7.63 6.71 

Source : The Political Risk Services Group’s: International Country Risk Guide(ICRG)  

( رقم  اجلدول  الثالثة 17.3من خالل  الدول  يف  املؤسساتية  للنوعية  الفرعية  املؤشرات  أغلب  أن  يتطح   )
تتمثل هذه املؤشرات يف كل من مؤشر حكم )سجلت قيما قريبة من متوسط قيمة التصنيف اخلاصة بكل مؤشر  

البريوقراطية ومؤشر االستقرار احلكومي النوعية  الف  (القانون، مؤشر  رعية يف مما يع  حتسن أوضا  هذه املؤشرات 
عامي   يف  وهذا  البريوقراطية  النوعية  مؤشر  قيمة  نفس  هلا  الثالثة  الدول  أن  نالحظ  الدول، كما   2010هذه 

، مما يشري إىل أن حكومات هذه الدول تتشاب  من حيث قدرة وكفاءة أجهزفا اإلدارية يف احلكم بدون 2016و
قيمت  يف سنة  حدوث تغريات جذرية يف السياسة، أما مؤشر االستقرار احلكومي مقارنة   2016، فقد اخنفطت 

الدول   2010بعام   هذه  شهدت   الذي  املستقر  غري  السياسي  الوضع  بسبب  وهذا  الثالثة،  الدول  يف كل  وهذا 
نقطة عام   6.79إىل    2010نقطة عام    10.92وخاصة تونس الذي اخنفض فيها مؤشر االستقرار احلكومي من  
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فقد سجل قيم أقل من املتوسط وهو ما يع  أن كل من اجلزائر واملغرب وتونس   ،. وابلنسبة ملؤشر الفساد2016
واملؤسسات  األعمال  وقطا   الدولة  على كفاءة  سلبا  يؤثر  ما  وهو  الفساد،  من  نسبيا  مرتفعة  مبستوايت  تتميز 

الثالثة، فقد حققت الدول  املؤسساتية يف  النوعية  أما ابلنسبة ملؤشر  الدول،  اجلزائر    االقتصادية يف هذه  كل من 
 ( وهو ما يع  أهنا تتمتع جبودة مؤسساتية نوعا ما متوسطة. 6وتونس واملغرب قيما أكرب أو قريبة من املتوسط )

 مؤشر مدركات الفساد:  4-2
العديد من   اليت هناك  الدولية  الفساد من خالل مؤشرات كمية تعكس مدى   اهليئات  بقياس  اهرة  فتم 

الفساد   التفشي  اهرة  مستوى  الدولية   ويعد   ، دولعلى  الشفافية  منظمة  تصدره  الذي  الفساد  مدركات   مؤشر 
)lTransparency Internationa(   املؤشرات أشهر  مقياس ،  املستخدمة  الكمية  من  إىل  املؤشر  هذا  ويستند 

( يعرب (  100-0تدر ي  و  عن الصفر    حبيث  الفساد  معدالت  عن   100أعلى  الفساد   يعرب  وجود  )أكثر   انعدام 
يبني  .نزاهة( التايل  مؤشر    واجلدول  قيم  الفسادنتائج  الفرتة   مدركات  خالل  واملغرب  وتونس  اجلزائر  من  لكل 

(2012-2017 .) 
 ( 2017-2012يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )   مدركات الفساد مؤشر  (: نتائج18.3)  اجلدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 اجلزائر 
 33 34 36 36 36 34 قيمة املؤشر 

 112 108 88 100 94 105 الرتتيب عامليا 

 تونس 
 42 41 38 40 41 41 قيمة املؤشر 

 74 75 76 79 77 75 الرتتيب عامليا 

 املغرب 
 40 37 36 39 37 37 قيمة املؤشر 

 81 90 88 80 91 88 الرتتيب عامليا 

Source: Transparency International, www.transparency.org 

مؤشر مدركات   وفقمن بني الدول الثالثة    أن تونس تعد األحسن  (18.3رقم )يتطح من خالل اجلدول  
(، حيث تشري قيم مؤشر مدركات الفساد إىل أن درجة الشفافية فيها مقبولة 2017-2012الفساد خالل الفرتة )

  2017نقاط يف عام    4ب    لديها  حتسنت قيمة املؤشرمقارنة ابملغرب واجلزائر، وأتيت املغرب يف املرتبة الثانية حيث  

( 2017-2012تراوحت قيمة التنقيط ملؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة ) ، أما اجلزائر فقد  2015مقارنة بعام  
واملغرب.34و  33بني   بتونس  مقارنة  فيها  الفساد  انتشار  ارتفا   عن  تعرب  قيم ضعيفة  وهي  الرتتيب   ،  وحسب 

املغرب ،  74، فقد احتلت كل من اجلزائر وتونس واملغرب املراتب التالية: تونس املرتبة  2017العاملي للدول لعام  
املرتبة  81املرتبة   اجلزائر  الفساد، 112،  انتشار  ونقص  النزاهة  حيث  من  مغاربيا  األوىل  تونس  تكون  وبذلك   ،

http://www.transparency.org/
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الدول   يف  الفساد  أسباب  أهم  من  أن   القول  ميكن  الثالثةوعموما  إىل   املغاربية  والوصول  الشفافية  غياب  هي 
. إلضافة إىل انتشار الفساد بني القطاعني العام واخلاصاملعلومات، وضعف آليات املساءلة الداخلية واخلارجية، اب

بشكل رئيسي إىل متركز سلوكيات الفساد يف املواقع العليا للسلطة يف الدول   وتعود أسباب الفساد يف الدول العربية
واليت  ،العربية الفساد  ثقافة  تعزيز  يف  اخلارجية  التدخالت  سامهت  الفقر   وقد  حالة  تفاقم  إىل  أدت  يف   بدورها 

، وابلتايل فإن غياب الدميقراطيةاجملتمعات العربية، واستشراء الفساد يف البلدان العربية مرتبط ابنتشار الفقر وغياب  
 1 اهرة الفساد واإلفساد يف األقطار العربية.  انتشارساءلة واحملاسبة يعترب من األسباب الرئيسية يف  واملقواعد الرقابة  

 احلرية االقتصادية: مؤشر   4-3
تصدره   الذي  االقتصادية  احلرية  مؤشر  ترتيب   (The Heritage Foundation) مؤسسةحسب  يتم 

الفرعية املؤشرات  من  جمموعة  على  بناء  االقتصاد  الدولة يف  تدخل  درجة  أساس  على  املؤشر  هذا  وفق   ،الدول 
 80من  )  كالتايل: دول ذات اقتصاد حر  رئيسية  أقسام  5وتنقسم درجات احلرية االقتصادية وفق هذا املؤشر إىل  

، (69.9إىل    60من  )  ، دول ذات اقتصاد حر معتدل( 79.9إىل    70من  )  دول ذات اقتصاد حر جزئيا ،  (100إىل  
اقتصاد غري حر جزئيا واجلدول ،  (49.9إىل    0من  )  اقتصاد منغلق دول ذات  و   (59.9إىل    50  من)  دول ذات 

 (. 2017-1995لكل من اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة ) نتائج قيم مؤشر احلرية االقتصادية    التايل يبني
 ( 2017-2012يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة ) نتائج مؤشر احلرية االقتصادية  (: 19.3اجلدول رقم )

 1995 2000 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 46.5 50.1 48.9 49.6 50.8 51 53.2 56.8 55.7 اجلزائر 

 55.7 57.6 57.7 57 57.3 57.3 55.4 60.2 63.4 تونس 

 61.5 61.3 60.1 59.6 58.3 60.2 52.2 59 62.8 املغرب 

Source: The Heritage foundation, Index of economic freedom: www.heritage.org/index 

( رقم  اجلدول  )19.3من خالل  الفرتة  اجلزائر خالل  االقتصادية يف  احلرية  قيم مؤشر  أن  يتطح   )1995-

مما يع  أن اجلزائر تتميز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة مقارنة بتونس   ،نقطة  56.8و  46.5( تراوحت بني  2017
، وهذا بسبب 2000مقارنة بعام    2017نقطة يف عام    10.3واملغرب، حيث تراجعت قيمة املؤشر يف اجلزائر ب  

وا العام  واإلنفاق  االستثمار  االقتصادية مثل حرية  احلرية  ملؤشر  املكونة  الفرعية  املؤشرات  قيم  النقدية تراجع  حلرية 
وارتفا  مستوايت الفساد إضافة إىل وجود قيود مجركية وعرقلة القطا  اخلاص، وعلى خالف ذلك، جند كل من 

 
 ، املوقع االلكرتوين:هشام حيي، أشكال الفساد األكثر انتشارا يف العال العريب، املنظمة العربية ملكافحة الفساد 1

http://arabanticorruption.org / ( : 25/05/2020اتريخ االطال .) 

http://arabanticorruption.org/
http://arabanticorruption.org/
http://arabanticorruption.org/
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رتفعة نوعا ما مقارنة ابجلزائر،كما نالحظ أن هناك تقارب املتونس واملغرب ضمن الدول ذات احلرية االقتصادية  
االقتصادية لعام   للحرية (The Heritage Foundation) مؤسسةتصنيف    حسب و   بني قيم املؤشر لكل منهما،

ذات اقتصاد حر معتدل بدليل   ةدولاملغرب  :  ثالثة جمموعات كالتايلإىل    الثالثة حمل الدراسة، تتوز  الدول  2017
ذات اقتصاد وأخريا اجلزائر  ،  نقطة  55.7ذات اقتصاد غري حر جزئيا بدليل مؤشر    ةدول تونس  ،  نقطة  61.5مؤشر  
 ، وبذلك يكون االقتصاد املغريب أكثر حرية مقارنة ابجلزائر وتونس.نقطة  46.5بدليل مؤشر  منغلق  

 : مؤشرات احلوكمة  4-4
بغرر التعرف على واقع املؤسسات يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب، فإننا نستطيع االستعانة مبؤشرات 

اجلزئية اليت تتعلق ابألوج  املختلفة للمؤسسات يف هذه الدول، احلوكمة اليت تعطي تعبريا كميا لعدد من املؤشرات  
احمليط   حيث  جودة  قياس  خالهلا  من  ميكن  اليت  الكمية  املؤشرات  من  جمموعة  إ اد  على  الدويل  البنك  عمل 

واملساءلة الصوت  رئيسية كالتايل:  مؤشرات  ستة  مت حتديد  اجملال  هذا  للدول، ويف  االستقرار ،   (VA)املؤسسايت 
ومكافحة   (RL) ، سيادة القانون   (Rq)، نوعية التنظيم(GE)، فعالية احلكومة   (PV)السياسي وغياب العنف

 : 2017والشكل التايل يوضح قيم هذه املؤشرات يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب لعام    ، (CC)الفساد
 2017لعام   واملغرب اجلزائر وتونس يف    احلوكمة(: مؤشرات 12.3الشكل رقم ) 

 
Source: The Worldwide Governance Indicators, www.govindicators.org 

حتت املستوى املتوسط للحوكمة هلا قيم  ( أن أغلب املؤشرات الفرعية  12.3يتطح من خالل الشكل رقم )
وتونس   اجلزائر  من  الدول يف كل  هذه  يف  املؤسساتية  البيئة  ضعف  على  يدل  ما  وهذا  هذ  واملغرب،   ه حسب 

والكفاءة اتاملؤشر  احلكومة  وكذلك ضعف كفاءة  الدول  هذه  السياسي يف  االستقرار  إىل ضعف  هذا  ويعزى   ،
واملشاركة  للمساءلة  ابلنسبة  أما  القانون  التنظيمية،  اجل  وسيادة  من  شديد يف كل  من ضعف  تعاين  أهنا  زائر جند 

 0.6و 0.16)يف مؤشر الصوت واملساءلة ومؤشر سيادة القانون إ ابية   ثناء تونس اليت حققت نقاط واملغرب، ابست
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ضعف شديد يف اجلزائر وبدرجة أقل يف تونس   يشهد أيطا  فهو    ،مكافحة الفساد  ابلنسبة ملؤشرأما    ،على التوايل(
 .هذه املؤشراتضعيف كما تعكس    مؤسسايتوابلتايل فإن الدول الثالثة هلا أداء    ،واملغرب

، نستخدم املتوسط احلسايب للمؤشرات السابقة  ، يف الدول املغاربية حمل الدراسة  ولقياس النوعية املؤسساتية 
و  2.5-وأيخذ هذا املؤشر قيم ترتاوح بني ملؤسسات، عن نوعية اابعتبار أن هذه الطريقة تعطي صورة أكثر مشولية 

، حيث كلما كانت القيمة أعلى دل ذلك على جودة نوعية املؤسسات، والشكل التايل يوضح تطور قيم هذه 2.5
 (: 2017-1996املؤشر يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )

 ( 2017-1996) يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة  (IQI)(: تطور مؤشر النوعية املؤسساتية  13.3الشكل رقم ) 

 
Source: The Worldwide Governance Indicators, www.govindicators.org 

يف    يةاملؤسسات  البيئة( والذي يبني تطور مؤشر النوعية املؤسساتية، يتطح أن  13.3من خالل الشكل رقم )
هلا   واملغرب  وتونس  اجلزائر  من  )  خالل  مستوى ضعيفكل  فيما   (، 2017-1996الفرتة  الثالثة  الدول  ومبقارنة 

تبة الثالثة حيث بلغ متوسط جاءت يف املرتبة األوىل واملغرب يف املرتبة الثانية واجلزائر يف املر   جند أن تونس قد بينها،  
  -0.87، -0.27،  -0.15( يف كل من تونس واملغرب واجلزائر  2017-1996مؤشر النوعية املؤسساتية خالل الفرتة )

الرتتيب، املؤشر  على  حتسن  من  تونس  وابلرغم  الفرتة  يف  هذه  أن     خالل  أخرى إال  مرة  الظروف   تراجع  نتيجة 
شهدفا  اليت  األخرية  الداخلية  السنوات  تراجعهيف  من  وابلرغم  املرتبة    ا ،  يف  تبقى  أهنا  ابجلزائر ىل األو إال  مقارنة   

حبيث استطاعت تونس من خالل جتربتها السياسية احلديثة أن   ، 2017و  1996الفرتة املمتدة بني    واملغرب طيلة 
  املشاركة السياسية وسيادة القانون ومنح صوت للمواطن يف إدارة شؤون الدولة، حتقق تقدما ملحو ا يف توسيع  

واملغرب بتونس  مقارنة  رديئة  مؤسساتية  تتميز جبودة  اجلزائر  أن  الشكل  يتطح من  قيم   وابلرغم من حتسن  ، كما 
وابلرجو  إىل   ، (2017-2006( إال أن  اخنفض جمددا يف الفرتة )2005-1996يف الفرتة )  مؤشر النوعية املؤسساتية

اجلزائر   يف  املؤسساتية  البيئة  فإن ضعف  للحوكمة،  الفرعية  السياسي  إىل  يعوداملؤشرات  االستقرار  وضعف  عدم 
 والتوسع يف انتشار الفساد.   نوعية التنظيم
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 مؤشر ممارسة أنشطة األعمال: 4-5

يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب،  2017( قيم مؤشر ممارسة أنشطة األعمال لعام 14.3يبني الشكل رقم )
 . دولة  190بني  من  على التوايل  77و  68و  156احتلت اجلزائر واملغرب وتونس املرتبة  ،  هذا التقريروحسب  

   2017لعام   يف اجلزائر وتونس واملغرب  ممارسة أنشطة األعمالمؤشر  (:14.3الشكل رقم ) 

 
Source: World Bank, Doing Business 2017, www.doingbusiness.org 

برصيد   156، فإن اجلزائر قد احتلت املركز 2017حسب تقرير البنك الدويل ملمارسة أنشطة األعمال لعام  
هذا املركز، إال أهنا قد استطاعت حتقيق تقدم ملحو  مقارنة ابلعام السابق   احتالهلانقطة، وابلرغم من    47.76
بسبب  163)املركز   إصالحات  أل  هااعتماد(  إربعة  يف  تتمثل  لبدء هامة  املال  رأس  ملتطلبات  األدىن  احلد  لغاء 

وتبسيط احلصول على رخصة بناء، وزايدة الشفافية يف رسوم الكهرابء، وخفض معدل ضريبة  النشاط التجاري،  
 أين ، لعال يف القيام أبنشطة األعمالبني بلدان ا 68جهود اإلصالح ليحتل املركز  املغرب واصليف حني . األعمال

إىل   2016يف عام نقطة   65.82ورفع نقاط  من  (  75مقارنة ابلعام السابق )املركز   (68)املركز  حسن املغرب مركزه 
لتبسيط بدء النشاط التجاري   اختذتعزى هذا األداء إىل  سة إصالحات حديثة  يو   ،2017يف عام  نقطة    67.5

وتبس األقليات،  من  املستثمرين  ومحاية  االئتماين،  للتصنيف  نظام  وإنشاء  امللكية  تسجيل  إجراءات  وتبسيط  يط 
لرغم من التحدايت اب  (74مقارنة ابلعام السابق )املركز    77إىل املركز   أما ابلنسبة لتونس، فقد تراجعت  .االسترياد

 64.89إىل    2016نقطة يف عام    63.91  من   على هذا املؤشرحسنت تونس أيطا نقاطها    كما   ،اليت واجهتها
  1ويرجع ذلك أساسا إىل اعتمادها إلصالح رئيسي لتحسني نظام التقارير االئتمانية.  2017نقطة يف عام 

البيئة االستثمارية يف اجلزائر   وابلتايل فإن مناخ ممارسة األعمال يف املغرب وتونس جيد نسبيا، بينما تتميز 
 ئر مقارنة ابملغرب وتونس. مبناخ صعب للقيام ابألعمال، وهذا مؤشر يدل على ضعف البيئة املؤسساتية يف اجلزا

 
: املوقع االلكرتوين: نتائج مشجعة لبلدان املغرب العريب، 2017البنك الدويل، تقرير ممارسة أنشطة األعمال  1
-the-of-countries-the-for-results-release/2016/10/26/encouraging-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press

maghreb ( : 2020/ 20/05اتريخ االطال.) 
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 املبحث الرابع: اجتاهات مؤشرات التنمية االجتماعية الرئيسية يف الدول املغاربية   
بية حمل جتماعية الرئيسية يف الدول املغار اجتاهات مؤشرات التنمية اال  دراسةسيتم  هذا املبحث    من خالل

املؤشرات املستخدمة واليت توفر إمكانية املقارنة بني البلدان ومن بني أهم    (، 2017-1990الدراسة خالل الفرتة )
 ومؤشرات الفقر وعدالة توزيع الدخل.   معدالت النمو السكاين والبطالة   جند كل من 

 النمو الدميغرايف يف اجلزائر وتونس واملغرب  -1
الثالث  شهد  املغاربية  الدول  السكان يف  الفرتة )  ةعدد  اجلزائر  2017-1990تطورا ملحو ا خالل  (، ومتثل 

فرتة خالل    1.78%زايدة سكانية سنوية مبعدل  الدولة األكثر تعدادا للسكان ضمن هذه الدول، حيث حققت  
قدر ب   وبتعداد سكاين  الثاين من حيث   ، 2017مليون نسمة يف عام    41.38الدراسة  املركز  املغرب يف  وأتيت 

السكاين ال عام    35.58)  تعداد  يف  نسمة  سكاين  ( 2017مليون  منو  بدورها  حققت  مبعدل   سنوي   واليت 
تونس  و  ،%1.35 أتيت  الثالثة  املرتبة  منومب يف  قدر خالل    1.24%بلغ    سنوي   عدل  وبتعداد سكاين  الفرتة  نفس 
واجلدول التايل يبني تطور عدد السكان واملتوسط السنوي للنمو السكاين يف الدول الثالث   . مليون نسمة  11.43

 (. 2017-1990خالل الفرتة )
 مليون  الوحدة:( 2017-1990تطور عدد السكان يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )(: 20.3)  رقم اجلدول 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

توسط السنوي للنمو امل
خالل الفرتة   %السكاين

1990-2017 
 1.78 41.38 40.55 39.72 35.97 33.14 31.04 28.75 25.75 اجلزائر 

 1.24 11.43 11.30 11.17 10.63 10.10 9.70 9.12 8.24 تونس 

 1.35 35.58 35.12 34.66 32.34 30.45 28.79 26.9 24.80 املغرب 

 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

الطبيعية    ( أن15.3الشكل رقم )و   ( 20.3اجلدول رقم )  نالحظ من خالل  قد   يف اجلزائر  للسكان الزايدة 
( الفرتة  نسب2003-1990اخنفطت خالل  بلغت  حيث  عام    1.27%  تها(   عام   يف   2.55%  مقابل  2003يف 

وهذا نتيجة األوضا  االقتصادية واالجتماعية الصعبة اليت عرفتها البالد من تدهور القدرة الشرائية وتدين   ،1990
املعيشي   املرحلةاملستوى  هذه  سادت  اليت  األمنية  األوضا   إىل  الفرتة ليسرتجع    ، ابإلضافة  يف  الدميغرايف  النمو 

وهذا ما   ،(2017يف عام    2.04%و  2004يف عام    1.31%منحاه التصاعدي بشكل واضح )  (2004-2017)
سلبية  انعكاسات  حدوث  إىل  يؤدي  البالد    قد  قدرات  عن    االحتياجات تلبية    يف على  يف النامجة  الزايدة  هذه 

 .والعمل  والتعليم  ما يتعلق مبجاالت الصحة  خاصة يف حالة استمراره على نفس الوترية،    السكاين   معدالت النمو
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 5.7(، ومعدل الوفيات الكلي )3.1%بطعف مؤشر اخلصوبة )  فهي تتميز  أما عن احلالة الدميغرافية يف اجلزائر،
من كل   وفاة  من    1000حالة  انتقل  الذي  الوالدة  عند  املتوقع  العمر  ومتوسط  عام   46.14شخص(،  يف  سنة 

عام    77.1إىل    1966 تقديرات  حسب  اللمسات 2015سنة  يطع  بلد  اجلزائر  أبن  اخلصائص  هذه  وتوحي   ،
اليت بذلت  ب ، السيما بفطل اجلهود  اخلاصة  االنتقالية  الدميغرافية  للمرحلة  املاضية،   األخرية  األربعني عاما  طوال 

  1ليتيح للسكان فرصا أفطل للحصول على خدمات الصحة واخلدمات األساسية.
 1.14%مبعدل منو سنوي يعادل    ( 2009-2004خالل الفرتة )لديها  أما تونس، فقد تطور عدد السكان  

)   1.27%مقابل   العشرية  اخنفار نسب   2.15%( و2004-1994يف  وقد ساهم يف  اليت سبقتها،  العشرية  يف 
النمو الطبيعي للسكان التقلص الذي شهدت  خمتلف العوامل الدميغرافية واملتمثلة أساسا يف نسبة الوفيات ونسبة 

( ومعدل وفيات قدره 2.4%حيث تتميز تونس مبعدل خصوبة ضعيف )   2، الوالدات واملؤشر الت ليفي للخصوبة
سنة حسب تقديرات عام   74.9شخص وكذا طول متوسط العمر عند الوالدة )  1000اة لكل  حاالت وف  5.7

(، وقد حسن البلد بصفة ملحو ة الظروف املعيشية لسكان  بفطل اجلهود املبذولة إلاتحة أفطل خدمات 2014
 3الصحة واملاء والكهرابء والسكن.

وابلنسبة للمغرب، فقد شهد اجملتمع املغريب يف العقود الستة املاضية، أي منذ االستقالل، حتوالت دميغرافية 
وقد  اهليكلية،  وبنيتهم  مهمة يف خصائصهم  وتغريات  السكان  زايدة كبرية يف عدد  منها  نتجت  ومنتظمة  سريعة 

ا من  السادس  العقد  بداية  منذ  ثالث مرات  املغرب  إمجايل عدد تطاعف عدد سكان  بلغ  املاضي، حيث  لقرن 
، ويف ما خيص معدل 1960مليون نسمة يف عام    11.6يف مقابل    2017مليون نسمة يف عام    35.58السكان  

( أن متوسط عدد األطفال لكل امرأة 2014اخلصوبة، أفادت نتائج آخر إحصاء للسكان ابملغرب )إحصاء عام  
طفل يف عام   5.2و  2004طفل يف عام    2.5طفل، يف مقابل    2.21)املعدل الرتكييب للخصوبة( استقر يف حدود  

حالة   19، أما معدل الوفيات اخلام يف أوساط السكان، فعرف بدوره اخنفاضا منتظما، حيث انتقل من  1982
حالة   4.79، ليستقر عند مستوى  1994حالة لكل ألف مولود يف عام    6.7إىل    1962لكل ألف مولود يف عام  
الوالدة حتسنا مطردا، حيث تشري تقديرات 2004لكل ألف مولود يف عام   ، كما سجل معدل أمل احلياة عند 

 
 .17ص  نفس املرجع السابق،، 2016اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري اجلزائر   1
 .63، ص 2010، تونس، إلمجايل، اجمللد األول: احملتوى ا2014-2010وزارة التنمية والتعاون الدويل، املخطط الثاين عشر للتنمية   2
 .17ص  ملرجع السابق، نفس ا ،2016اللجنة االقتصادية ألفريقيا، موجز قطري تونس  3 
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عاما يف   47، بعدما ل تكن تتجاوز  2014يف عام    76.5املندوبية السامية للتخطيط أن قيمة هذا املؤشر بلغت  
 1أوائل ستينات القرن املاضي. 

 ( 2017-1990النمو السكاين يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )  (: تطور معدالت15.3الشكل رقم ) 

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت البنك الدويل. املصدر: 

 البطالة يف اجلزائر وتونس واملغرب -2
انعكاسات تعد البطالة من بني املشكالت والتحدايت األساسية اليت تعاين منها الدول املغاربية ملا هلا من  

والشكل التايل يبني تطور معدالت البطالة يف كل من   ، هلذه الدول  سلبية على األوضا  االقتصادية واالجتماعية
 (. 2017-1990اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة )

 ( 2017-1990(: تطور معدالت البطالة يف اجلزائر وتونس واملغرب خالل الفرتة ) 16.3الشكل رقم ) 

 
 بياانت البنك الدويل.  قاعدة على اعتمادا من إعداد الطالب املصدر: 

 
 . 66-64 ص ، ص2017، 21/6، اهلبة الدميوغرافية يف العال العريب: نعمة أم قنبلة موقوتة؟ املغرب أمنوذجا، جملة عمران، العدد الرشيد إبراهيم  1
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 اجتاهات البطالة يف اجلزائر:   2-1
خالل الفرتة شهدت ارتفاعا كبريا  قد  معدالت البطالة يف اجلزائر  أن    ( يتطح16.3رقم )من خالل الشكل  

ل تعرف تراجعا حىت هناية التسعينات   1991سنة    20.60%فبعد أن سجلت نسبة تقدر ب    ،(1990-1999)
، وهذا االرتفا  املتزايد الذي عرفت  معدالت البطالة يرجع 1995سنة    31.84%أين بلغت أعلى نسبة هلا بقيمة  

 عام يف األصل إىل األزمة االقتصادية اليت عصفت ابالقتصاد اجلزائري من جراء اهنيار أسعار احملروقات بداية من  
إىل  1986 أدى  جديدة،   مما  شغل  مناصب  وتوفري  إ اد  على  قدرفا  من  واحلد  االقتصادية  املؤسسات   عجز 

 ابإلضافة إىل سياسة تسريح العمال اليت اعتمدفا الدولة حتت مشروطية صندوق النقد الدويل، حيث مت تسريح 
عن    500من    أكثر يزيد  ما  وإغالق  عامل  سنة  مؤسسة    1000ألف  األلفية   1998.1-1994بني  بداية  ومع 

اجلديدة بدأت معدالت البطالة يف االخنفار، وهذا جراء تب  اجلزائر للعديد من الربامج واإلصالحات االقتصادية 
، ANEMواملتمثلة أساسا يف برامج اإلنعاش االقتصادي ابإلضافة إىل إنشاء وكاالت دعم توفري مناصب العمل )

ANSEJ  ا مت من خالل هذه  أين  أدت يف ...إخل(،  واليت  الشغل  مناصب  العديد من  وتوفري  استحداث  لربامج 
البطالة معدالت  اخنفار  إىل  )  ،املقابل  الفرتة  ميز  ما  أن  مالحظة  ميكن  ارتفا  2017-2014كما  عودة  هو   )

وهذا ما   2014معدالت البطالة، حيث عرفت اجلزائر يف هذه الفرتة تدهور ألسعار النفط ابتداء من أواخر سنة  
العمالة يف اجلزائر،    انعكس الدولةسلبا على  املنتهجة من قبل  واملتمثلة أساسا يف سياسة ترشيد   نتيجة للسياسة 

يف   للبطالة  مرتفعة  معدالت  تسجيل  مت  حبيث  العمومية،  االستثمارات  وختفيض  العامة    2015  عاميالنفقات 

 على التوايل.  11.99%و  11.20%واليت بلغت    2016و
 البطالة يف تونس:اجتاهات    2-2

معدالت بطالة منخفطة مقارنة ابجلزائر طيلة فرتة   لديها   تونس ( أن  16.3يظهر من خالل الشكل رقم )
، لتنخفض بعدها يف 1996وهذا يف عام    16.02%سجلت أعلى معدل يف هذه الفرتة ب    كما (،  1990-2005)

وقد عرفت نسبة البطالة   ،2007وهذا يف عام    12.36%( أين سجلت أدىن معدل قدر ب  2010-2006الفرتة )
، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوايت  طيلة فرتة الدراسة 2012و  2011  عامييف تونس ارتفاعا ملحو ا يف  

والثورات 2012  عاميف    17.62%و  2011  عاميف    18.33%وبنسبة   األمنية  األوضا   تدهور  نتيجة  وهذا   ،
أدى إىل زايدة عدد العاطلني عن العمل. ومنذ عودة تونس إىل   مما تلك الفرتة    االجتماعية اليت شهدفا تونس يف

وقد أدخل البلد   ،االقتصاد التونسي قوت  يف أعقاب مواسم حصاد جيدة وسياحة قوية  استعاداحلكم الدميقراطي،  
 

 . 208، ص 2016، 6، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد  2014-1980الطاهر جليط، دراسة قياسية حملددات البطالة يف اجلزائر للفرتة  1
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على   حتدايت  يواج   يزال  ال  لكن   واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  القطاعات  يف  سوق حتسينات  مستوى 
ووفقا للمعهد الوط    ،العمل، اليت تعاين من الطعف يف استحداث فرص عمل واستمرار ارتفا  معدالت البطالة

 5، متجاوزا متوسط  يف الدول العربية مبقدار  2017يف املائة يف عام    15.3لإلحصاء يف تونس، بلغ معدل البطالة  
 1يف املائة، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. 

 اجتاهات البطالة يف املغرب:  2-3
مقارنة ابجلزائر وتونس   ومستقرة   البطالة يف املغرب منخفطة   ( أن معدالت 16.3يبدو جليا من الشكل رقم ) 

( الفرتة  بني  (  2017-1990طيلة  معدالفا  تراوحت  القصور يف   ،13%و  8%أين  مظاهر  إحدى  البطالة  وتعد 
العقدين األخريين املغربية خالل  التنموية  اجلامعات واملعاهد   23%وهي تطول حوايل    ،اإلسرتاتيجية  من خر ي 

وابلنظر إىل األرقام الصادرة   ، 36%العليا، وترتفع لدى فئات أخرى خصوصا املرأة، اليت تعاين من بطالة تتجاوز  
املاضية القليلة  السنوات  هناك حتسن ملحو  خالل  أن  يبدو  الدويل ال  البنك  النسب   ،عن  إىل  بعد  فلم تصل 

 2ذ سجلت البطالة يف هذه السنوات أدىن مستوايفا يف اتريخ املغرب تقريبا. ، إ2013و  2012و  2011احملققة يف  
تتمتع بعائد دميغرايف لكن جودة اليد العاملة تظل ، فإن املغرب  2018ووفقا لتقرير صدر عن البنك الدويل يف عام  

لعاملة إىل جممو  ، اخنفطت نسبة اليد ا2014و 2004بني عامي  %  1.25فمع تراجع النمو السكاين إىل  ،متدنية
ضغوطا إضافية على االقتصاد خللق و ائف كافية للسكان يف سن العمل   وهذا ما يطع   ،السكان مبقدار النصف

يعاين سوق الشغل يف املغرب من وحسب هذا التقرير    ، ألف  300الذين يدخلون سوق الشغل كل عام وعددهم  
يف سوق الشغل ومشاركة املرأة يف اليد   اوالنساء أقل اندماجالشباب ف االندماج، نقص  وهي: ثالثة حتدايت رئيسية
ق السكان يف فل يكن خلق فرص العمل كافياً الستيعاب تد   ، إذبطء منو الو ائف  ؛(%23العاملة متدنية جدا )

 3يغلب على سوق الشغل الطابع غري الرمسي. حبيث   ، جودة الو ائف  ين تد  ابإلضافة إىل  ؛ سن العمل
 

  
 

 
 .77-76ص ص ، نفس املرجع السابقجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، لال 1
امل  2 يف  التنموية  التجربة  مسار  زيد،  أبو  عاطف  الرمحان  السادس  عبد  حممد  تويل  منذ  )الفرتة  للبحوث 2018وحىت    1999غرب  العريب  املركز   ،)

 (.2020/ 20/05اتريخ االطال : ) http://www.acrseg.org/41331املوقع االلكرتوين: ، 2019سبتمرب  6اسات، والدر 
 :املوقع االلكرتوين، 09/04/2018: التحدايت والفرص،  البنك الدويل، سوق الشغل يف املغرب 3
-and-challenges-morocco-in-market-morocco/publication/laborhttps://www.albankaldawli.org/ar/country/

opportunities ( : 01/06/2020اتريخ االطال .) 

http://www.acrseg.org/41331
https://www.albankaldawli.org/ar/country/morocco/publication/labor-market-in-morocco-challenges-and-opportunities
https://www.albankaldawli.org/ar/country/morocco/publication/labor-market-in-morocco-challenges-and-opportunities
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 وعدالة توزيع الدخل يف اجلزائر وتونس واملغرب الفقر  -3
من بني أهم املؤشرات املستخدمة لقياس الفقر جند مؤشر خط الفقر، والذي يعرب عن احلد األدىن للدخل 

دوالر   1.9الذي يصنف كل من ال حيقق  على أن  فقري، وهناك معيارين أساسني هلذا املؤشر، األول هو خط فقر  
الذي يعد من أكثر   (Gini Index)جي    الر لليوم، وابلنسبة لعدالة توزيع الدخل، جند مؤشر دو  3.2لليوم والثاين  

الدخل توزيع  لقياس عدالة  استخداما  أن حبيث  ،  املقاييس  يع   الصفر  أن  إذ  والواحد،  الصفر  بني  قيمت   ترتاوح 
واجلدول التايل يبني وضع هذه املؤشرات يف الدول املغاربية حمل  ع  عدم املساواة الكاملة. ت  100%والتوزيع عادل 

 الدراسة لسنوات مسح خمتلفة. 
 وتونس واملغرب لسنوات مسح خمتلفة (: مؤشرات الفقر وعدالة توزيع الدخل يف اجلزائر 21.3اجلدول رقم )

 عام املسح  الدولة/املؤشر 
عدد 
-السكان
 مليون 

املتوسط  
الشهري 
 لإلنفاق 

 دوالر لليوم   3.2خط فقر  دوالر لليوم   1.9خط فقر 
مؤشر  
 جي 

عدد 
الفقراء  

(%) 

فجوة  
 الفقر

عدد 
الفقراء  

(%) 

فجوة  
 الفقر

 27.62 0.76 3.89 0.15 0.46 247.73 36.82 2011 اجلزائر

 35.81 2.31 9.09 0.4 1.99 288.18 10.64 2010 تونس

 40.72 4.08 17 0.6 3.12 238.74 31.23 2006 املغرب

هي متوسط التحدر أسفل خط الفقر )حبساب أن غري الفقراء ليس لديهم مستوى حتدر( كنسبة مئوية من خط  :فجوة الفقر عند خط الفقر مالحظة:
 .عمق الفقر وانتشاره املؤشريعكس هذا و  ،الفقر الوط 

تقرير التنمية العربية، التنويع االقتصادي: مدخل لتصويب املسار وإرساء االستدامة يف االقتصادات العربية، املعهد العريب   املصدر: 
 . 42، ص 2018للتخطيط، اإلصدار الثالث، 

 مؤشر الفقر وعدالة توزيع الدخل يف اجلزائر: 3-1
دوالر يف  1.9نسبة الفقراء يف اجلزائر وفقا خلط الفقر الدويل )املقدر ب أن  (21.3يتطح من اجلدول رقم )

دوالر يف اليوم(   1.9من سكان اجلزائر يقعون حتت خط الفقر    0.5%)أي أن أقل من    0.46%بلغت  اليوم(  
دوالر يف اليوم، فإن املؤشر العددي للفقر ينخفض  3.2وهي أقل نسبة مقارنة بتونس واملغرب، ووفقا خلط الفقر  

من سكان اجلزائر يقعون حتت   4%بنسبة كبرية يف اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب، ووفقا هلذا املؤشر فإن أقل من  
، 2011يف عام    0.76%فة إىل اخنفار فجوة الفقر واليت بلغت نسبتها  دوالر يف اليوم، ابإلضا  3.2خط الفقر  

دوالر( فقد سجلت اجلزائر    1.9الدخل )عن خط الفقر  توزيع  أما ابلنسبة ملؤشر جي  لقياس عدم املساواة يف  
البنك    27.62%أدىن قيمة وهي   مما يشري إىل اخنفار سوء توزيع الدخل فيها مقارنة بتونس واملغرب. وحسب 

يف العقدين   20%البلدان القليلة اليت جنحت يف خفض معدل الفقر بواقع    ىحد إ، فإن اجلزائر تعد  2019لدويل  ا
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وذلك من خالل اختاذ احلكومة اجلزائرية خطوات مهمة لتحسني رفاه شعبها من خالل تطبيق سياسات   ،املاضيني
1اجتماعية تتماشى مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

 

 مؤشر الفقر وعدالة توزيع الدخل يف تونس:  3-2
وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن معدل   ،استطاعت تونس حتقيق تقدم مرموق يف ختفيض أعداد الفقراء

 11%إىل    1970من عدد السكان يف عام    40%قد اخنفض من    -على أساس مؤشر عدد األفراد-انتشار الفقر 
كما خفطت تونس معدل الفقر   2. 2000حبلول عام    4%، ومن مث  1990حبلول    8%، وإىل  1985حبلول عام  

وحققت تونس   ،.15%إىل   25.4%، حيث انتقل من 2015و 2000النسيب إىل النصف خالل الفرتة بني عامي 
منذ استقالهلا استثمارات هامة يف القطا  العام من أجل تعزيز قدرات األفراد، وهي اإلسرتاتيجية اليت مسحت هلا 

البشرية.  التنمية  لعجزها يف  الفقر    3خبفض كبري  وفقا خلط  الفقر  مؤشر  اليوم حسب   1.9وعند حتليل  دوالر يف 
دوالر يف اليوم، ووفقا خلط   1.9قعون حتت خط الفقر  من سكان تونس ي  2%فإن أقل من    2010مسح عام  

هذا من السكان يقعون حتت    10%دوالر يف اليوم، فإن املؤشر العددي للفقر يشري إىل أن أقل من   3.2الفقر  
البنك الدويل فإن أحدث بياانت املسح املتاحة    اخلط، من يعيشون عند خط الفقر إىل أن نسبة  تشري  وحسب 

إىل   2010يف    9.09%دوالر للفرد يف اليوم اخنفطت من    3.2الدنيا من ذوي الدخل املتوسط والبالغ    للشرحية
وهو   35.81%قيمة    2010وابلنسبة لعدالة توزيع الدخل، فقد سجل مؤشر جي  يف عام    4. 2015يف    %3.21

 يف تونس.   توزيع الدخل ما يدل على وجود اعتدال يف 
 خل يف املغرب: مؤشر الفقر وعدالة توزيع الد  3-3

 3.12%دوالر يف اليوم( ما نسبت     1.9بلغت نسبة الفقراء يف املغرب وفقا خلط الفقر الدويل )املقدر ب  
دوالر يف اليوم،   1.9من سكان املغرب يقعون حتت خط الفقر    4%أي أن أقل من    ،2006حسب مسح عام  

دوالر يف اليوم، فإن املؤشر العددي للفقر يرتفع  3.2ووفقا خلط الفقر    وهي أكرب نسبة مقارنة ابجلزائر وتونس، 
من سكان املغرب يقعون حتت خط   17%بنسبة كبرية يف املغرب مقارنة ابجلزائر وتونس، ووفقا هلذا املؤشر فإن  

 
الدويل    1 االلكرتوين:  ،  2019البنك  االطال :   algeria/overview/https://www.albankaldawli.org/ar/countryاملوقع  اتريخ 
(01/06/2020 .) 
الدويل والبنك اإلسالمي   2 البنك  الناجحة، تقييم للمساعدات مشرتك بني  التنمية االجتماعية واالقتصادية  الدويل، تونس: فهم عملية  للتنمية، البنك 

 .03، ص 2005البنك الدويل، 
 . 18ص  نفس املرجع السابق، ،2016األمم املتحدة، موجز قطري لتونس  3
 ، نفس املرجع السابق. 2019البنك الدويل  4

https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview
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ارتفا  عدم عدالة   3.2الفقر   فيشري إىل حالة  الدخل  توزيع  املساواة يف  أما ابلنسبة ملؤشر عدم  اليوم.  دوالر يف 
 .40.72%توزيع الدخل يف املغرب مقارنة ابجلزائر وتونس، حبيث قدرت قيمة مؤشر جي  ب  
لغ عدد األشخاص ، فقد ب2018وحسب التقرير االقتصادي واملايل الصادر عن وزارة االقتصاد واملالية لعام 

ولإلشارة   ،2001  عاممليون شخص    4.461مقابل    2014  عام مليون شخص    1.605الذين يعانون من الفقر،  
 عام   4.8%إىل    15.3%نسبة الفقر، فقد انتقلت من    أمافقد مت تسجيل تراجع مستوى الفقر خالل هذه الفرتة.  

التفاواتت   وفيما .  2014 لقياس  جي   مؤشر  سجل  فقد  املعيشة،  ملستوى  ابلنسبة  االجتماعية  الفوارق  خيص 
بنحو   تراجعا  من    3%االجتماعية  منتقال  الوط   املستوى  متعدد   ،39.5إىل    40.7على  ابلفقر  يتعلق  وفيما 

 2004ا بني  مليون شخص م  2.8مليون شخص إىل    7.5، انتقل عدد األشخاص يف هذه الوضعية من  *األبعاد
وبذلك اخنفض معدل الفقر متعدد األبعاد من   ،يف املتوسط  9.4%، مسجال بذلك اخنفاضا سنواي بلغ  2014و

الناتج   حيث  1، 2014  عام  8.2%إىل    2004  عام  %25 من  الفرد  لنصيب  منو سنوي  بفطل  املغرب  استطا  
، من التقليص من وط ة الفقر بشكل هام والشرو  2015وعام    2000ابملائة عام    3.3احمللي اإلمجايل يف حدود  

 2يف توزيع مثار النمو. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 . 97-96ص ص  نفس املرجع السابق،، 2018، مشرو  قانون املالية لسنة للمملكة املغربية وزارة االقتصاد واملالية 1
الذين يواجهون مستوايت من احلرمان يف    * السكان  الفقر متعدد األبعاد: يرصد  املعيشي، كمتوسط إلمجايل  مؤشر  التعليم والصحة واملستوى  جماالت 

 عدد السكان. 
 .08ص  نفس املرجع السابق،جان بيري شوفور،  2
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 :الثالث  الفصل  خالصة 
من خالل حتليلنا ألداء النمو االقتصادي واهليكلة االقتصادية للدول املغاربية حمل الدراسة، تبني لنا أن أهم 
اليت  للقطاعات  وابلنسبة  استدامتها،  وعدم  تقلبافا  هو كثرة  الدول  هذه  االقتصادي يف  النمو  معدالت  مييز  ما 

يمنة قطا  معني ففي تونس واملغرب تشكل حصة اتطح لنا أن كل بلد يتميز هبتشكل اقتصادايت هذه الدول،  
ة القطا  الصناعي أبكثر من ن، يف حني تتميز اجلزائر هبيممن الناتج احمللي اإلمجايل 55%قطا  اخلدمات أكثر من 

 يف املتوسط.  %49
من خالل حتليل املصادر احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول املغاربية حمل الدراسة، تبني لنا أن اقتصادايت و 

نتيجة تب  هذه الدول للعديد من اإلصالحات االقتصادية  ،مرتفعة نسبيا  جتاريانفتاح  هذه الدول تتميز بدرجات 
ومن خالل أما ابلنسبة لالستثمار األجنيب املباشر  .جيةعلى التجارة اخلار اليت فدف إىل تسهيل إجراءات االنفتاح 

إضافة إىل ضعف   فرتة الدراسةابلتذبذب وعدم االستقرار طيلة    متيزت  اتطح أن هذه التدفقات   حتليلنا لتدفقات ،
أهنا  من  ابلرغم  احمللي  الناتج  إمجايل  يف  مقارنة   مسامهتها  الثالثة  األلفية  بداية  منذ  ملحو ا  انتعاشا  شهدت 

مؤشرات رأس املال البشري، تبني لنا أن هذه الدول قد أحرزت   ومن خالل حتليل.  لتسعينات من القرن املاضياب
مؤشر التنمية البشرية، حيث استطاعت كل من اجلزائر وتونس و يف جمال املؤشرات التعليمية  ملحو ا خاصة  تقدما  

نفت املغرب كدولة ذات تنمية بشرية متوسطة. أن تصل إىل مصاف الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة، بينما ص
وعند حتليلنا لتطور مؤشرات النوعية املؤسساتية، أشارت أغلب املؤشرات املستخدمة إىل ضعف البيئة املؤسساتية 

اجلزائر وتونس واملغرب،   انتشار يف كل من  املساءلة، ابإلضافة إىل  آليات  الشفافية وضعف  وهذا بسبب غياب 
 الفساد.

وخبصوص حتليل مؤشرات التنمية االجتماعية الرئيسية يف اجلزائر وتونس واملغرب، تبني لنا أن هذه الدول 
تواج  حتدايت اجتماعية متنوعة، فعلى املستوى الدميغرايف تشري البياانت إىل أن عدد السكان يف هذه الدول شهد 

( الفرتة  معتربة خالل  اجلز   حيث حققت   ، (2017-1990زايدة  وتونسكل من  واملغرب  زايدة سكانية سنوية   ائر 
وغري   نسبيامعدالت مرتفعة  كما شهدت البطالة يف هذه الدول  على التوايل،    1.24%  ، 1.35%  ،1.78%مبعدل  
أن نسبة    املتوفرة   دلت اإلحصائيات  أما ابلنسبة لواقع الفقر يف الدول املغاربية، فقد ،  خالل فرتة الدراسة  مستقرة 

 يف املغرب،   3.12%يف تونس و  1.99%يف اجلزائر و  0.46%( ترتاوح بني  لليوم  دوالر  1.9الفقر )عن خط الفقر  
الدخل  توزيع  عدالة  مؤشر  عن  جي (   أما  أنفيشري    )مؤشر  وهي قد سجلت  اجلزائر    إىل  للمؤشر  نسب  أدىن 

 . (35.81%)وتونس    (40.72%)غرب  مما يشري إىل اخنفار سوء توزيع الدخل فيها مقارنة ابمل   %27.62
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 : متهيد
هناك العديد من الدراسات النظرية والتجريبية اليت قامت بدراسة موضوع حمددات النمو االقتصادي، واليت 

النمو   تعرقل  أو  تزيد  اليت  العوامل  التحقيق يف  مناذج ابستخدام  حاولت  االقتصادي خاصة  القياس  خمتلف طرق 
كان هناك اختالف وتداخل بني الباحثني يف يف حالة دراسة أكثر من دولة، ولقد    (Panel Data)بياانت ابنل  

ما  فعادة  االختالف،  هلذا  ونظرا  الدراسات،  هذه  يف  االقتصادي  للنمو  أمهية  األكثر  التفسريية  املتغريات  اختيار 
 يكون هناك تداخل جزئي فقط بني هذه املتغريات اليت ختتلف من دراسة ألخرى. 

الدول يف  االقتصادي  النمو  حمددات  معرفة  أجل  املقطعية   من  السالسل  مناذج  استخدام  سيتم  املغاربية، 
، وعلى هذا (2017-1990)الديناميكية لعينة مكونة من ثالثة دول مغاربية )اجلزائر، تونس، املغرب( خالل الفرتة  

األساس سنستهل يف هذا الفصل يف مبحثه األول اإلطار النظري للمنهج القياسي املتبع يف التقدير، من خالل 
 Panel)  الديناميكية  السالسل الزمنية املقطعيةمناذج  السالسل الزمنية املقطعية و مفاهيم عامة حول  إىل  التطرق  

Dynamic)  عرض عام لطريقيت التقدير، وسط اجملموعة و (MG) ة ووسط اجملموعة املدم  (PMG) ابإلضافة إىل ،
لدراسة االرتباط بني خمتلف أما املبحث الثاين خنصصه    اخلاصة ببياانت البانل،   مموعة من اختبارات االستقرارية

معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج اليت متت مناقشتها يف الفصل الثاين و   احلديثة  حمددات النمو االقتصادي 
ملعرفة مدى   (PCA)  ابستخدام طريقة حتليل املركبات األساسية  )اجلزائر، تونس، املغرب( يف الدول املغاربيةاحمللي  

و  االقتصادي  النمو  بني  الدولخمتلف  االرتباط  هذه  يف  الثالثحمدداته  املبحث  يف  نناقش  حني  يف  التحليل   ، 
متوسط وطريقة    (Panel-ARDL)يف املدى الطويل ابستخدام منوذج    لنموذج حمددات النمو االقتصادي القياسي  

  (σ–convergence) التقاربإىل القيام ابختبار كل من فرضية  ابإلضافة  يف التقدير،    (PMG)اجملموعة املدمة  
 . بني دول عينة الدراسة   (β–Convergence)املطلق  التقارب فرضية  و 
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 : اإلطار النظري للمنهج القياسي املتبع يف التحليلاألولاملبحث 
والذي يشمل على مفاهيم عامة   التحليلالقياسي املتبع يف  للجانب    النظري  اإلطار  املبحثيستعرض هذا  

وعرض عام   (Panel Dynamic)حول السالسل الزمنية املقطعية ومناذج السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية  
التقدير اجملموعة  لطريقيت  املدم  (MG)، وسط  اجملموعة  إىل  (PMG)  ةووسط  اختبارات ، ابإلضافة  مموعة من 

 رارية.االستق
 تعريف وأمهية السالسل الزمنية املقطعية   -1

ابنل    تكتسب الدراسات   (Panel Data)معطيات  أمهية كبرية خاصة يف  املقطعية  الزمنية  السالسل  أو 
كما  ،االقتصادية، فهي أتخذ بعني االعتبار كل من بياانت السالسل املقطعية والسالسل الزمنية يف نفس الوقت

 تقدم العديد من املزااي، سواء من انحية التحليل القياسي أو االقتصادي. 
 : تعريف السالسل الزمنية املقطعية 1-1

البانل   بياانت  أو  الزمنية املقطعية  بياانت السالسل  أبهنا مموعة من املشاهدات   (Panel Data)تعرف 
اليت تتكرر عند مموعة من األفراد يف عدة فرتات زمنية، حبيث أهنا جتمع بني خصائص كل من البياانت املقطعية 

فهي تصف سلوك عدد  (Cross-section Data)ابلنسبة للبياانت املقطعية  و والسالسل الزمنية يف نفس الوقت.  
املقطعية الوحدات  أو  املفردات  مفردة   من  سلوك  الزمنية  السالسل  بياانت  تصف  بينما  واحدة،  زمنية  فرتة  عند 

واحدة خالل فرتات زمنية معينة. ومن هنا تكمن أمهية استخدام بياانت البانل كوهنا أتخذ بعني االعتبار ببعدين، 
فإذا كانت الفرتة   ،ديرالبعد املقطعي والبعد الزمين، وابلتايل حتتوي على معلومات إضافية ضرورية لتحسني دقة التق

، أما (Balanced  Panel Data)الزمنية نفسها جلميع الوحدات املقطعية عندئذ تسمى "بياانت ابنل متوازنة"  
متوازنة   غري  ابنل  بياانت  بصدد  نكون  آخر  إىل  فردي  مقطع  من  الزمنية  الفرتة  اختلفت   Unbalanced)إذا 

Panel Data)تس البعض  استخدام  إىل  هنا  ونشري  املدمة .  البياانت  منها  نذكر  البانل،  لبياانت  أخرى  ميات 
واليت تشتمل على أعداد كبرية من املفردات، كما تسمى أيضا   Pooled Cross-Sectional Data)املشرتكة(  

كما توجد ثالثة مناذج أساسية يف   1عندما حتتوي على سالسل زمنية طويلة.  )Data Longitudinal(  بياانت
االحندا منوذج  الساكنة:  البانل  بياانت  حتليل  منوذج (Pooled Regression Model)التجميعي    رإطار   ،

 .(Random Effect Model)، منوذج التأثريات العشوائية  (Fixed Effect Model)التأثريات الثابتة  
 

للب  1 تشرين  النامية، ملة جامعة  الدول  من  عينة  على  تطبيق  األول(  اجليل  )اختبارات  البانل  لبياانت  الوحدة  اختبارات جذر  العشعوش،  حوث أمين 
 .52، ص2017، 5، العدد 39والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
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 أمهية السالسل الزمنية املقطعية:  1-2
حتليل البانل على حتليل البياانت الزمنية مبفردها أو البياانت املقطعية مبفردها ابلعديد من اإلجيابيات يتفوق  

 1منها:
البياانت املقطعية أو الزمن .أ ية، والذي يفضي التحكم يف التباين الفردي، الذي قد يظهر يف حاالت 

 إىل نتائج متحيزة؛ 
معلومايت، أكثر من تلك اليت يف املقطعية أو الزمنية، وابلتايل إمكانية تتضمن بياانت البانل حمتوى   .ب

احلصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقل 
 حدة من بياانت السالسل الزمنية، ومن جانب آخر، تتميز بياانت البانل عن غريها بعدد أكرب من 

 ذلك بكفاءة أفضل؛ درجات احلرية وك 
البياانت املقطعية، كما  . ج البانل إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل، اليت قد ختفيها  توفر مناذج 

البطالة والفقر. ومن جهة أخرى،  مثل  االقتصادية،  مناسبة لدراسة فرتات احلاالت  تعترب  أيضا  أهنا 
 عينة من نقطة زمنية ألخرى؛ ردات الميكن من خالل بياانت البانل الربط بني سلوكيات مف

املهملة   .د املتغريات  الناجتة عن (omitted variables)تساهم يف احلد من إمكانية ظهور مشكلة   ،
يف   (biased estimates)خصائص املفردات غري املشاهدة، واليت تقود عادة إىل تقديرات متحيزة  

 االحندارات املفردة. 
تربز أمهية استخدام بياانت البانل يف أهنا أتخذ يف االعتبار ما يوصف "بعدم التجانس أو االختالف كما  
 " اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية.(unobserved hetrogeneity)غري امللحوظ  

 (PMG)و  (MG)  تعريف مناذج السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية وطريقيت التقدير -2
الديناميكية   تستخدم ابنل  بياانت  بنماذج  يسمى  ما  أو  الديناميكية  املقطعية  الزمنية  السالسل    مناذج 

(Dynamic Panel Data Models)    احلديثة التجريبية  األعمال  يف  واسع  نطاق  دراسات   خاصةعلى  يف 
 البانل   بياانت  مزااي  وأحد  ،ديناميكيةالطبيعة  الذات    االقتصادية  العالقات  من  العديد نظرا لوجود    ،االقتصاد الكلي

 
،  1، العدد 16لبينية للدول اإلسالمية ابستخدام منهج حتليل البانل، ملة دراسات اقتصادية إسالمية، اجمللد عابد بن عابد العبديل، حمددات التجارة ا 1

 . 17-16 ص ، ص2010
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 متغري   بوجود   الديناميكية  العالقات   هذه   تتميز ، كما  أفضل  بشكل   التعديل  ديناميكيات  بفهم  للباحث   تسمح   أهنا 
 1.االحندارات  بني  مبطأ زمنيا  اتبع 
 تعريف مناذج السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية:  2-1

األخرى   التقليدية  اإلجيابيات مقارنة ابلطرق  الكثري من  الديناميكية  املقطعية  الزمنية  السالسل  مناذج  تقدم 
الوقت   يف  والطويل  القصري  املدى  على  التأثريات  بتقدير  تسمح  أهنا  مناذج كما  نفسه،  حيث  السالسل   تتطلب 

يف مناذج السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية، خاصة الزمنية املقطعية السماح مبزيد من التفاوت يف معامل النموذج  
وذلك للحصول على تقديرات متسقة تعكس السلوكيات املتباينة ملفردات العينة، حيث تتطلب منها ضرورة األخذ 

فردي غري املالحظ. ويتم التمييز بني النموذج الديناميكي مبركبات اخلطأ بعني االعتبار أمهية وقوة عدم التجانس ال 
ومنوذج التأثريات الثابتة. ويكون من األمهية اإلشارة إىل أن النماذج الديناميكية تستند بشكل أساسي إىل مناذج 

ونشري يف هذا   2يف النموذج. االحندار الذايت، أي األخذ بعني االعتبار إبطاء أو أتخري املتغرية الداخلية وإبدخاهلا  
، وسنقتصر على اإلشارة إىل  (Dynamic Panel Models)  اإلطار، إىل أن هناك عدة مناذج للبانل الديناميكي

 كل من مناذج االحندار الذايت ذات مركبات اخلطأ، ومناذج االحندار الذايت ذات التأثريات الثابتة.
االحندارية  التفسريية  املتغريات  بني  بوجود  فتتميز  اخلطأ،  مركبات  ذات  الذايت  االحندار  مناذج  أما 

(régresseurs)  الصيغة   الداخلية  املتغرية النموذج  الداخلية، أيخذ  املتغرية  املبطأة وعند وجود أتخري واحد على 
 التالية:

𝑦𝑖𝑡 = 𝜙𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗,𝑖,𝑡 + 휀𝑖𝑡              𝑖 = 1,2 … . . , 𝑁        𝑡 = 1,2 … . , 𝑇

𝑘

𝑗=1

 

 حيث:                 
휀𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑖,𝑡                                                𝜇𝑖,𝑡 ∽ 𝑖. 𝑖. 𝐷(0, 𝜎𝜇

2),   𝛼𝑖 ∽ 𝑖. 𝑖. 𝐷(0, 𝜎𝛼
2) 

 تكون معدومة.   𝜇𝑖,𝑡و    𝛼𝑖التباينات املشرتكة بني األخطاء 
 3: الصيغة التاليةفتأخذ  التأثريات الثابتة    نماذج االحندار الذايت ذاتابلنسبة لأما  

 
1 Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2005, p 135. 

يف    عبد اهلادي عبد الرحيم طاشكندي، املولدي عمار اجلالصي، حمددات التمويل ابملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول ملس التعاون اخلليجي  2
 .240، ص 2018، أكتوبر 9: منوذج بياانت السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي، ملة بيت املشورة، العدد 2016-2005الفرتة 

د، أتثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي: دراسة نظرية وقياسية ابستخدام بياانت ابنل، أطروحة دكتوراه يف العلوم  جبوري حمم  3
 .338-337ص ص ، 2012/2013االقتصادية، ختصص نقود بنوك ومالية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜙𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗,𝑖,𝑡 + 𝜇𝑖𝑡              𝑖 = 1,2 … . . , 𝑁        𝑡 = 1,2 … . , 𝑇

𝑘

𝑗=1

 

 𝜇𝑖,𝑡 ∽ 𝑖. 𝑖. 𝐷(0, 𝜎𝜇
2) 

 Panel-ARDLيف إطار منوذج   PMGو    MGعرض لطريقيت تقدير منوذج ابنل الديناميكي   2-2
أن تطبيق فرضية الدمج أو تساوي امليول يف   )Pesaran and Smith, 1995(1أظهرت دراسة كل من 

مناذج ابنل الديناميكية تؤدي إىل مشكلة حتيز معلمات امليل غري املتجانسة واليت تقود إىل تقديرات غري متسقة 
طريقتني للتعامل مع مشكلة   )Pesaran and al, 1999(2م جتانس معلمات امليل، وقد قدم كل من  د بسبب ع 

 Mean) يف كل مقدرة وسط اجملموعة  تتمثلمليول غري املتجانسة يف مناذج ابنل الديناميكية،  التحيز الناجتة عن ا

Group estimator)    ب  واليت هلا  املدمة    (MG)  ــ يرمز  اجملموعة  وسط   Pooled Mean Group)ومقدرة 

estimator)   ـــيرمز هلا بو  (PMG) . 
  مشــكلة التحيــز  حــل  أجــل  مــن(  MG)  اجملموعــة  متوســط  منــوذج  (Pesaran and Smith, 1995)  اقــرتح

  علـى  معلمـات  (MG)  مقـدر  يـوفر  أخـرى،  انحيـة  مـن  الديناميكيـة،  منـاذج ابنـل يف املتجانسـة غـري املنحدرات بسبب
تتفــاوت    ARDLجعــل متوســط املعلمــات علــى املــدى الطويــل مــن منــوذج    خــالل  مــن  لنمــوذج البانــل  الطويــل  املــدى

 وأيخذ الصيغة التالية: ،حسب كل دولة
𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡  … … … . . (4.1) 

 حيث:
i  :متثل البلد، حيث  i = 1, 2, 3 …….. N،   𝜃𝑖ابلنسبة لكـل دولـة وحتسـب    الطويل  املدى  على  املعلمة  متثل قيمة

 كما يلي:

𝜃𝑖 =
𝛽𝑖

1 − 𝛾𝑖

 

 يف منوذج البانل متوسط قيم املعلمات كالتايل: (MG)وأتخذ مقدرة  

𝜃 =
1

𝑁
∑ 𝜃𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
1 Pesaran, M.H. and R. Smith, Estimation of long-run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels, 

Journal of Econometrics, 68, 1995. 
2 Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith, Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels,  

Journal of the American Statistical Association, 94, 1999. 
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�̂� =
1

𝑁
∑ 𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

 

ــادالت  تكشــــفحبيــــث   ــاله  املعــ ــن  أعــ ــة  عــ ــدير  كيفيــ ــدارات  النمــــوذج  تقــ ــلة  لالحنــ ــاب  املنفصــ ــامالت  وحســ   املعــ
   1.ىحد  على دولة لكل املقدرة  للمعامالت  مرجح غري  كمتوسط

اجملموعة    (Pesaran and Smith, 1995)يشري   وسط  طريقة  أن  متسقة   (MG)إىل  تقديرات  تعطي 
الطويل  واملدى  القصري  املدى  ومعلمات  القاطع  وهي  النموذج  ملعامل  تسمح  أهنا  ابنل، كما  منوذج  معامل  لوسط 

تتفاوت حسب كل دولة.   أهنا ال   (MG)غري أنه يعاب على  وحدود تصحيح اخلطأ وتباينات حد اخلطأ، أبن 
، لذلك اقرتح كل أن بعض معلمات النموذج قد تكون متساوية )متجانسة( عرب الدول  إمكانية  اب أتخذ يف احلس

املدمج    (Pesaran and al, 1999)من   اجملموعة  وسط  على   (PMG)طريقة  التجانس  قيد  تفرض  أهنا  يف 
وحدود  القصري،  املدى  معلمات  بتفاوت  تسمح  بينما  الدول،  لكل  متساوية  أهنا  أي  الطويل  املدى  معلمات 

من انحية حتظى بكفاءة التقدير املدمج، ومن  (PMG)يح اختالل التوازن وتباينات حد اخلطأ. وبذلك فإن تصح
االتساق   عدم  مشكلة  تتالىف  أخرى  غري   (Inconisistency)انحية  الديناميكية  العالقات  دمج  عن  النامجة 

ذات تباين أقل( من مقدرة   متسقة وأعلى كفاءة )كفاءة  (PMG)املتجانسة، ففي ظل هذا الفرض تكون مقدرة  
(MG)  الطويل. ففي املدى  قيودا على معلمات  اليت ال تفرض  الطويل، وعلى ظ ،  املدى  التجانس يف  فرضية  ل 

 2فقط هو مقدر كفؤ.   )(PMGهي مقدرات متسقة، فإن    )PMG(و )MG(الرغم من أن كال من  
  الفـرتات  مـن  عـدد  عـن  بيـاانت  لـدينا  أن   فـرتض، ن(PMG)ولتقدير منوذج ابنل الديناميكي ابستخدام مقدرة 

  Panel-ARDL  النمـوذج  تقـدير  يف  ونرغـب i = 1,2…. N  )دول(    اجملموعـات  مـن  وعـدد t= 1….. T  الزمنيـة
 :وفق الصيغة التالية

𝑦 𝑖𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑦 𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖𝑗
′ 𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡  … … … … (4.2)

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑗=1

 

 حيث أن: 

 
1 Abdulkadir A, Zarinah Y,   an application of panel ardl in analysing the dynamics of financial development and 

economic growth in 38 sub-saharan african continents, proceeding - kuala lumpur international business, 

economics and law conference vol. 2, december 2 - 3, 2013,, malaysia, p121. 
باحث، العدد عقبة عبد الالوي، مسيحة جديدي، سعاد جرمون، أثر املشاركة يف سالسل القيمة العاملية على التنمية البشرية يف الدول النامية، ملة ال  2

 . 275ص  ،2017، 17
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  𝑦 𝑖𝑡    متثل املتغري التابع للدولةi    يف الفرتةt  ، Xit  ،متثل املتغريات التفسريية𝜆𝑖𝑗  ثوابت  ،𝛿𝑖𝑗
مصفوفة معلمات   ′

,휀𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷(0ميثل حد اخلطأ العشوائي،    휀𝑖𝑡اآلاثر الفردية الثابتة،     𝜇𝑖املتغريات التفسريية، 𝜎2) 
(p,q) تتباين من دولة إىل أخرى.   أن  متثل فرتات اإلبطاء واليت ميكن 

 1كما يلي:   )VECM(( يف شكل نظام متجه منوذج تصحيح اخلطأ  4.2وميكن إعادة صياغة املعادلة ) 

∆𝑦 𝑖𝑡 = 𝜃𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝜆𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖𝑗
′ ∆𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞−1

𝑗=0

𝑝−1

𝑗=1

… … … (4.3) 

اليت تسمح بتفاوت كل معامل    (MG)بني طريقة وسط اجملموعة (PMG) طريقة وسط اجملموعة املدمججتمع  
أو العشوائية   (FE) ، مثل طريقة اآلاثر الثابتة(pooled estimation)  النموذج، وطريقة التقدير املدمج التقليدية

(RE)وتتلخص طريقة وسط اجملموعة املدمج   ،د ميول النموذج وتسمح فقط بتفاوت القاطع لكل دولةي ، اليت تق 
(PMG)   أهنا تفرض قيد التجانس على معلمات املدى الطويل، أي أهنا متساوية لكل الدول، بينما تسمح   يف

يصبح  القيد  هذا  ومع  اخلطأ،  وتباينات حد  التوازن،  اختالل  تصحيح  القصري، وحدود  املدى  معلمات  بتفاوت 
 :( كالتايل4.3منوذج )

∆𝑦 𝑖𝑡 = 𝜃𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝜆𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖𝑗
′ ∆𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞−1

𝑗=0

𝑝−1

𝑗=1

  … … … (4.4) 

من انحية حتظى  )PMG( ن إ وبذلك ف  .الدولمتساوية عرب مموعة    )i(حيث تصبح معلمات املدى الطويل  
العالقات الديناميكية غري النامجة عن دمج   بكفاءة التقدير املدمج، ومن انحية أخرى تتالىف مشكلة عدم االتساق

واحتساب املقدرات (  4.4)يتم تقدير منوذج   (PMG) للحصول على مقدرات وسط اجملموعة املدمة. املتجانسة
 2: وفق التايل

θ̂PMG =
∑ θ̂N

i=1

N
, �̂�𝑗 𝑃𝑀𝐺

∗ =
∑ �̂�𝑖𝑗

∗N
i=1

𝑁
, 𝑗 = 1, … . . , 𝑝 − 1, �̂�𝑗 𝑃𝑀𝐺

∗ =
∑ �̂�𝑖𝑗

∗N
i=1

𝑁
,

𝑗 = 1, … . , 𝑞 − 1, �̂�𝑃𝑀𝐺 = �̂� 

 
1  abdulkadir a, zarinah y,   op cit, p121 

، أطروحة دكتوراه يف  (2010-1980التحرير املايل على النمو االقتصادي: دراسة قياسية لعينة من البلدان العربية خالل الفرتة )، أثر  رتيعة حممد  2
 .175، ص 2012/2013 االقتصاد واإلحصاء التطبيقي، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،
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 : (PMG)و (MG)التقدير   يت قياملفاضلة بني طر 
اجملموعة   وسط  مقدرة  بني  املدمة    (MG)للمفاضلة  اجملموعة  اختبار   يستخدم ،  (PMG)ووسط 

(Hausman)    مقدرة تكون  الفرض  هذا  ظل  ففي  الطويل،  املدى  معلمات  جتانس  فرضية   (PMG)لفحص 
أقل( تباين  )ذات  وأعلى كفاءة  مقدرة   متسقة  الطويل(MG)من  املدى  معلمات  على  قيودا  تفرض  ال  اليت   ، ،

 كالتايل:   االختبار  هذا  إحصائيةوصياغة 
𝐻 = �̂�′[𝑣𝑎𝑟(�̂�)]−1�̂�~𝜒𝑘

2 
مقدرات    �̂�حيث   بني  الفرق  و(PMG)و  (MG)متجه   ،𝑣𝑎𝑟(�̂�)    وميكن املناظرة،  التغاير  مصفوفة 

التغاير ملتجه معلمات كل   . وإحصائية االختبار موزعة كمتغري (PMG)و  (MG)حساهبا كفرق بني مصفوفات 
𝜒𝑘

 1عدد القيود املفروضة.   )K(حيث    )K(بدرجات حرية    2
 نية املقطعيةللسالسل الزماختبارات جذر الوحدة  -3

تتميز اختبارات جذر الوحدة لبياانت البانل عن تلك املتعلقة ابلبياانت الزمنية العادية مبا تتضمنه من حجم 
وهي تنقسم إىل مموعتني: اجملموعة األوىل ذات جذر الوحدة   ، أكرب من املعلومات عن اجلانبني الزمين واملقطعي

اختبار تضم  وهي  املقطع Levin, Lin and Chu  (LLC)  املشرتك  عرب  مشرتكة  تكون  معلماهتا  وتتسم أبن   ،
العرضي. أما اجملموعة الثانية فهي اختبارات جذر الوحدة ذات جذر الوحدة الفردي، حيث ختتلف معلماهتا عرب 

، اختبار Im, Pesaran and Shin  (IPS)  رضي. هذا وتضم اجملموعة الثانية داخلها كل من اختباراملقطع الع
(ADF-Fisher) Fisher-type Augmented Dickey Fuller اختبار ،Fisher-type Philips Perron 

Fisher)-(PP .2    ،وحسب واجلدول التايل يوضح أهم اختبارات جذر الوحدة لبياانت السالسل الزمنية املقطعية
أيخذ اجليل األول بعني االعتبار عدم التجانس الفردي   حبيث يتم التمييز بني جيلني من االختبارات،    هذا اجلدول 

مديد اجتاه اجليل األول وإعادة النظر وعدم جتانس معلمات النموذج، أما اجليل الثاين من هذه االختبارات يهتم بت
املفردات بني  االستقالل  فرضية  يف و   ،يف  شيوعا  وأكثرها  االختبارات  هذه  أهم  ذكر  على  دراستنا  يف  سنقتصر 

 Levin, Lin and Chu (2002)  ،Im, Pesaram andالدراسات التطبيقية واليت تتمثل يف كل من اختبارات  

Shin (2003) . 
 

 
 . 25، ص نفس املرجع السابقعابد بن عابد العبديل،  1
، 14اجمللد    علياء نبيل خضري، تقدير أثر استثمارات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على منو الدول العربية، ملة اقتصادايت مشال إفريقيا،  2

 .51 ص ،2018، 18العدد 
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 (: اختبارات جذر الوحدة لبياانت ابنل 1.4اجلدول رقم )

First Generation Cross-sectional independence 

1- Nonstationarity tests Levin and Lin (1992, 1993) 

 Levin, Lin and Chu (2002) 

 Harris and Tzavalis (1999) 

 Im, Pesaran and Shin (1997, 2002, 2003) 

 Maddala and Wu (1999) 

 Choi (1999, 2001) 

2- Stationarity tests Hadri (2000) 

Second Generation Cross-sectional dependencies 

1- Factor structure Bai and Ng (2001, 2004) 

 Moon and Perron (2004a) 

 Phillips and Sul (2003a) 

 Pesaran (2003) 

 Choi (2002) 

2- Other approaches OíConnell (1998) 

 Chang (2002, 2004) 

Source: Christphe Hurlin and Valérie Mignon, Second Generation Panel Unit Root Tests, 

August 2006, p 03. 

 Levin, Lin and Chu (2002) [LLC]اختبار     3-1

، ومع افرتاض أن )ADF(يعتمد أساسا على االختبار االعتيادي لديكي فولر املوسع    (LLC)1إن اختبار  
 : التايل  متساوية ابلنسبة لكل أفراد العينة فيكون النموذج على النحو   𝜙𝑖املعلمة 

∆𝑋𝑖,𝑡 = 𝜙𝑋𝑖 𝑡−1 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖𝑡 + 𝜏𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 … … … … . (4.5) 
يكون على أساس الفرضية املعدومة واملتضمنة لعدم استقرار السلسلة   𝑋𝑖,𝑡إن اختبار جذر الوحدة للمتغري  

𝑋𝑖,𝑡    أي وجود جذر الوحدة فعلى أساس هذه الفرضية تكون قيمة املعلمة𝜙  ( معدومة ابلنسبة 4.5يف النموذج )
 لكل أفراد العينة ونكتب: 

𝐻0 = 𝜙1 = 𝜙2 = 𝜙3 … … … … … = 𝜙 = 0 
 وتكون الفرضية البديلة هي: 

𝐻1 = 𝜙1 = 𝜙2 = 𝜙3 … … … … … = 𝜙 < 0 

 
1 Andrew Levin, Chien-Fu Lin, Chia-Shang James Chu, Unit root tests in panel data:asymptotic and finite-

sample properties, Journal of Econometrics 108 (2002), pp 1–24. 
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املوسع   فولر  ديكي  اختبار  طريقة  إحصائية (ADF) وبنفس  هي  االختبار  هلذا  احملسوبة  اإلحصائية  فإن 
(، واليت تتوزع تقريبا حسب التوزيع الطبيعي املعياري يف حالة ما إذا كان 4.5يف النموذج )   𝜙اختبار معنوية املعلمة 

 1حجم العينة كبريا جدا. 
 Im, Pesaram and Shin (2003) [IPS]اختبار     3-2

األسبقية يف اقرتاح إجراء اختبار جذر الوحدة ابستخدام   )Shin  2)IPSو Im ،Pesaranكان لكل من  
  IPSيف مناذج اجليل األول وجند   IPSويندرج أيضا اختبار    LLCبياانت ابنل لتخفيف القيود املفروضة يف اختبار  

يركزون على فحص الديناميكيات املختلفة لكل مفردة، وبشكل آخر، تبقى فرضية العدم تتعلق دائما بوجود جذر 
 يكون لدينا حالتني:  H1الوحدة، ابملقابل يف ظل الفرضية البديلة  

𝐻1: {
𝜌𝑖 < 0  𝑝𝑜𝑢𝑟                      𝑖 = 1,2 … . 𝑁1

𝜌𝑖 = 0  𝑝𝑜𝑢𝑟   𝑖 = 𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2 … 𝑁
 

0أين    LimN→∞(N1/𝑁) مع:  < 𝜑 ≤ حيث تدمج الفرضية إذن عدم التجانس احملتمل للمعلمة االحندار   ،1
املبطأ   قبل  Autorégressifاملتغري  من  املقرتحة  االختبار  إحصائية   ،IPS  ل الفردية  اإلحصائية  ملتوسط   ــ مناظرة 

Dickey-Fuller  املوسع  (ADF) ليكن ،t̅ =
1

𝑁
∑ 𝑡𝜌𝑖𝑇

𝑁
𝑖=1 

𝑡𝜌𝑖𝑇  حيث 
الفردية     العدم    Studentاإلحصائية  𝐻0املرتبطة بفرضية  = 𝜌𝑖 = فيما خيص   i  ــ ابلنسبة ل  0 مفردة 

أن هذه اإلحصائية املتوسطة تتبع القانون   IPS. يف ظل فرضية غياب االرتباط الذايت لألخطاء، يشري H1الفرضية 
حالة   يف  .Nالطبيعي  T → قامو ∞ ذلك  على  وبناءا  معياري  ا.  إحصائية  القانون 𝑍𝐼𝑃𝑆ة  بتعريف  حنو  متقاربة   ،

 ، حيث: N(0,1)الطبيعي  

𝑍𝐼𝑃𝑆 =
√𝑁(𝑡̅ −

1

𝑁
∑ 𝐸[𝑡𝜌𝑖𝑇

]𝑁
𝑖=1

√
1

𝑁
∑ 𝑉[𝑡𝜌𝑖𝑇

]𝑁
𝑖=1

(𝑇,𝑁→∞)𝑠𝑒𝑞

⟹ N(0,1) 

.]𝐸حيث قيم   .]𝑉والتباين    [ الزمين    [ البعد  قيم  العديد من  ودرجة االحندار   Tحتسب ابستخدام حماكاة 
pi

2.3 
 

 
نفس ،  إفريقيا  هدروق أمحد، أثر االستثمار األجنيب املباشر ورأس املال البشري يف النمو االقتصادي بعيد املدى دراسة حتليلية قياسية حلالة دول مشال  1

 .120ص املرجع السابق، 
2 Im. K, Pesaran. M and Shin Y, Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics, vol 

115, 2003, pp 53-74. 
 .351، ص نفس املرجع السابقجبوري حممد،  3
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 (PCA)  ابستخدام طريقة بني حمددات النمو االقتصادي دراسة االرتباطاملبحث الثاين: 
بدراسة االرتباط بني مؤشرات رأس املال البشري، مؤشرات االنفتاح التجاري، االستثمار املبحث    يهتم هذا

االقتصادي والنمو  املؤسساتية  النوعية  املباشر، مؤشر  املغاربية  األجنيب  الدول  املغرب( يف  تونس،  خالل   )اجلزائر، 
ومت استخدام هذه الطريقة ألهنا األنسب لتحليل  ،ابستخدام طريقة حتليل املركبات األساسية  (2017-1990)الفرتة  

االقتصادي   النمو  بني  االرتباط  وملعرفة مدى  نستخدمها  اليت  احلديثةاملعطيات  الدول  وحمدداته  هذه  وجتدر   .يف 
أ اإل إىل  الرئيسية  شارة  املركبات  حتليل  طريقة  موضوع  طرح  من  أول   PCA : Principal Component)ن 

Analysis)    هو كارل بريسونKarl Pearson    ل علم األمهيتها آنذاك للمختصني يف م  1901وذلك يف عام
  1هذا اجلانب. بوصف طرق عملية يف   1931عام   Hottling. أعقبه هوتلنك  Biometricsاألحياء القياسي  

 (PCA)  تعريف املتغريات املستخدمة وإجراء االختبارات األولية لتطبيق طريقة -1
معدل ، واليت تتمثل يف  طريقة حتليل املركبات األساسيةسنقوم يف هذا اجلزء بتعريف املتغريات املستخدمة يف  

( احمللي  الناتج  من إمجايل  الفرد  االقتصادي منو نصيب  اتبع   (النمو  األخرى   ،كمتغري  التفسريية  املتغريات  وخمتلف 
 . PCAكخطوة أولية، ويف اخلطوة الثانية سيتم إجراء أهم االختبارات األولية لتطبيق طريقة    احملددة له

 اختيار متغريات الدراسة وتعريفها: 1-1
املغاربية  لعينة الدول ، يتم قياس النمو االقتصادي  النظرية االقتصادية والدراسات التجريبية السابقةشيا مع امت

منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي )ابألسعار الثابتة للدوالر األمريكي معدل  املختارة هلذه الدراسة من خالل  
 لنمو ل  يثةاحملددات احلد املتغريات املستقلة على أهنا  تقدمي    يتمو هو املتغري التابع يف هذه الدراسة.  و   ، (2010عام  

تشمل واليت  من االقتصادي  ممثال  كل  البشري  املال  رأس  ابلتعليم :  خاصة  ثالثة  منها  أساسية  مؤشرات  أبربع 
الدراسة،   سنوات  عدد  االلتحاق  )متوسط  ومؤشر االبتدائي  ابلتعليممعدل  الثانوي(  ابلتعليم  االلتحاق  معدل   ،

امليالد)  خاص ابلصحة  املتوقع عند  األ (العمر  املباشر، االستثمار  التجاري  ، جنيب  االنفتاح  )  االنفتاح  على مؤشر 
اخلارجية  املؤسساتية( والصادرات  التجارة  النوعية  مؤشر  تسع   ،،  من  األساسية  املعطيات  جدول  يتكون  وابلتايل 

تعرب    (Variables)متغريات   )عن  كمية  األخرى  املتغريات  وخمتلف  االقتصادي(  )النمو  التابع  احملددات املتغري 
( وهذا 2017-1990خالل الفرتة )   (Observations)مشاهدة أو أفراد    28لنمو االقتصادي(، ممثلة ب  ل  احلديثة

 ابلنسبة لكل دولة من دول عينة الدراسة. واجلدول التايل يوضح هذه املتغريات ومصادر احلصول عليها: 

 
 .55، ص 2017زايد رشاد الراوي، طرق التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات، الطبعة األوىل، املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، األردن،  1
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 التحليل(: تعريف املتغريات املستخدمة يف 2.4اجلدول رقم )

 املصدر   تعريف املتغري  رمز املتغري  املتغري 
 World Bank إمجايل الناتج احمللي احلقيقي.نصيب الفرد من معدل منو  rgdppcg النمو االقتصادي 

 رأس املال البشري 

H1  سنة فأكثر 15متوسط عدد سنوات الدراسة للفئة. Barro et 

Lee 

H2  االبتدائيمعدل االلتحاق ابلتعليم. World Bank 

H3  معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي . World Bank 

H4 
امليالد عند  املتوقع  املؤشرات )ابلسنوات(  العمر  أهم  من  ويعد   ،

 World Bank الصحية املستخدمة لقياس رأس املال البشري.

االستثمار األجنيب  
 املباشر 

FDI  الناتج احمللي اإلمجايلنسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل . World Bank 

 االنفتاح التجاري 
OPEN .)مؤشر التجارة اخلارجية )االنفتاح على التجارة اخلارجية   World Bank 

EXP (احمللي الناتج إمجايل من)%   واخلدمات السلع صادرات . World Bank 

 INST  النوعية املؤسساتية

قياس متوسط  اتاملؤسس  النوعيةمؤشر    يتم  أنه  على  ألربعة  ية 
القانونمؤشر    ؛ الفسادمؤشر    : هي  أساسية  مؤشرات   ؛ سيادة 
 .احلكومة استقرارمؤشر  ؛جودة البريوقراطيةمؤشر 

1ICRG 

 من إعداد الطالب. املصدر: 
 : (PCA)إجراء االختبارات األولية لتطبيق طريقة      1-2

، PCAمن أهم االختبارات األولية املستخدمة يف طريقة     Bartlett’sواختبار  KMOيعد كل من اختبار  
يف احلكم على مدى كفاية حجم العينة املستخدمة يف الدراسة. وبصفة عامة، ترتاوح   KMOحبيث يفيد اختبار  

ختبار بني الصفر والواحد صحيح، وكلما اقرتبت قيمته من الواحد الصحيح كلما دل ذلك اال   ة هذاقيمة إحصائي
للعوامل اليت حنصل عليها من التحليل، والعكس صحيح. ويشري هنا صاحب  Reliabilityعتمادية على زايدة اال 
حىت ميكن احلكم بكفاية   0.50إىل أن احلد األدىن املقبول هلذا اإلحصائي هي    (Kaiser, 1974)هذا االختبار  
كانت مصفوفة االرتباط مصفوفة   إذاهو حتديد ما    3Bartlett’s أما الغرض األساسي من اختبار 2حجم العينة.

 . أو ال  4وحدة 
 

1 International Country Risk Guide : ICRG 
 .188-187 ص  ص ،2008ء الثاين، القاهرة، ، اجلز SPSSأسامة ربيع أمني، التحليل اإلحصائي للمتغريات املتعددة ابستخدام برانمج  2

3 H0 : Il n'y a pas de corrélation significativement différente de 0 entre les variables. 
ما أن مصفوفة الوحدة: تعين أنه ال توجد عالقات ارتباط بني املتغريات، حيث أن معامالت االرتباط بني مجيع املتغريات معدومة )يساوي صفر(، ك  4

 مصفوفة الوحدة هي املصفوفة اليت تكون مجيع عناصرها مساوية للصفر عدا العناصر املوجود يف قطر املصفوفة واليت تساوي الواحد صحيح. 
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 ( Bartlett’sواختبار    KMO(: االختبارات األولية )مؤشر 3.4اجلدول رقم )

 Test de sphéricité de Bartlett Mesure de précision de 

l'échantillonnage de 

KaiserMeyer-Olkin 
P-Value  Khi² (Valeu observée) 

 0.779 318.432  0.0001 اجلزائر 

 0.518 346.724  0.0001 تونس 

 0.718 397.074  0.0001 املغرب 

 XL-stat  2016برانمج خمرجات ابالعتماد على  من إعداد الطالب املصدر:

اجلدول   )يوضح  األساسية    ( 3.4رقم  املركبات  حتليل  طريقة  إجراء  من   (PCA)أن شروط  متوفرة يف كل 
مؤشر   قيمة  ارتفاع  واملغرب، ويظهر ذلك من خالل  وتونس  األدىن    (KMO)اجلزائر  احلد  يف كل   )0.5(0عن 

الدول حمل الدراسة، وابلتايل ميكننا أن حنكم بكفاية حجم العينة يف حتليلنا، ابإلضافة إىل ذلك، فإن نتائج اختبار 
Bartlett’s     الفرض رفض  إىل  االحتمال    الصفري تشري  قيمة  أن  جند  حيث  البديل،  الفرض  -P)وقبول 

Value=0.0001)    مصفوفة االرتباط ليست مصفوفة وحدة. يف كل الدول، وابلتايل    5%أقل من 
 سة االرتباط بني متغريات الدراسة درا -2

إىل حتليل االرتباط بني املتغريات حمل الدراسة للكشف عن طبيعة العالقة   اجلزء بشكل أساسييهدف هذا  
تغريات التفسريية بني املتغري التابع واملتمثل يف معدل نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي )النمو االقتصادي( وامل

 . األخرى املوضحة يف جدول تعريف املتغريات
 حتليل االرتباط بني متغريات الدراسة يف اجلزائر:   2-1

   ( رقم  اجلدول  االرتباط4.4يستعرض  معامالت  مصفوفة  أدانه   )  (Matrice de corrélation 

(Pearson))  ( 2017-1990بني متغريات الدراسة يف اجلزائر خالل الفرتة .) 
 بني متغريات الدراسة حلالة اجلزائر  اخلطي البسيط  االرتباطمعامالت  مصفوفة   (:4.4اجلدول رقم )

Variables RGDPPCg H1 H2 H3 H4 FDI OPEN EXP INST 

RGDPPCg 1 0,12 0,34 0,17 0,34 0,45 0,40 0,43 0,10 

H1 0,12 1 0,86 0,95 0,88 0,14 0,32 -0,09 0,01 

H2 0,34 0,86 1 0,93 0,97 0,42 0,67 0,33 0,05 

H3 0,17 0,95 0,93 1 0,93 0,25 0,47 0,06 0,07 

H4 0,34 0,88 0,97 0,93 1 0,45 0,69 0,33 0,11 

FDI 0,45 0,14 0,42 0,25 0,45 1 0,62 0,61 0,20 

OPEN 0,40 0,32 0,67 0,47 0,69 0,62 1 0,86 0,24 

EXP 0,43 -0,09 0,33 0,06 0,33 0,61 0,86 1 0,22 

INST 0,10 0,01 0,05 0,07 0,11 0,20 0,24 0,22 1 

 XL-stat  2016برانمج خمرجات ابالعتماد على  من إعداد الطالب املصدر:
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تظهر نتائج االرتباط أن هناك ارتباط موجب )عالقة طردية( بني كل من معدل منو نصيب الفرد من إمجايل 
وابقي متغريات الدراسة. كما نالحظ أن أصغر قيمة ملعامل ارتباط كان ملتغرية مؤشر   (rgdppcg)الناتج احمللي  

املؤسساتية   مل 0.10بقيمة    (INST)النوعية  قيمة  أكرب  األجنيب ، يف حني كانت  االستثمار  ملتغرية  االرتباط  عامل 
والنمو    0.45بقيمة   (FDI)املباشر   املباشر  األجنيب  االستثمار  بني  العالقة  قوة  على  تدل  مرتفعة  قيمة  وهي 

. وابلنسبة ملؤشرات رأس املال البشري، كلها ترتبط ارتباطا موجبا مقارنة مع املتغريات األخرى  االقتصادي يف اجلزائر
ومتغري العمر املتوقع   (H2)مع معدل منو نصيب الفرد وأكثرها ارتباط متغري معدل االلتحاق ابملدارس االبتدائية  

أما ابلنسبة ملؤشرات  (0.34)وبنفس قيمة معامل االرتباط تقريبا    (H4)عند امليالد   الت،  ، فرتتبط جارياالنفتاح 
 . (EXP)ارتباطا موجبا مع معدل منو نصيب الفرد، أبكرب قيمة ملعامل االرتباط تعود إىل متغرية الصادرات  

 حتليل االرتباط بني متغريات الدراسة يف تونس:   2-2
)  اجلدول   يستعرض االرتباط  ه أدان   (5.4رقم  معامالت   Matrice de corrélation)  مصفوفة 

(Pearson))    ( 2017-1990خالل الفرتة )  تونسبني متغريات الدراسة يف . 
 تونس بني متغريات الدراسة حلالة   اخلطي البسيط  االرتباطمعامالت  مصفوفة   (:5.4اجلدول رقم )

Variables rgdppcg H1 H2 H3 H4 FDI OPEN EXP INST 

rgdppcg 1 -0,35 -0,03 -0,23 -0,31 0,16 -0,28 -0,10 0,31 

H1 -0,35 1 -0,46 0,94 0,97 0,15 0,59 0,44 0,14 

H2 -0,03 -0,46 1 -0,59 -0,46 -0,42 -0,65 -0,78 -0,25 

H3 -0,23 0,94 -0,59 1 0,97 0,26 0,54 0,50 0,37 

H4 -0,31 0,97 -0,46 0,97 1 0,19 0,49 0,40 0,34 

FDI 0,16 0,15 -0,42 0,26 0,19 1 0,24 0,35 0,30 

OPEN -0,28 0,59 -0,65 0,54 0,49 0,24 1 0,92 -0,21 

EXP -0,10 0,44 -0,78 0,50 0,40 0,35 0,92 1 -0,01 

INST 0,31 0,14 -0,25 0,37 0,34 0,30 -0,21 -0,01 1 

 XL-stat  2016برانمج  خمرجات ابالعتماد على من إعداد الطالب املصدر:

أغلب  بني  عكسية(  )عالقة  سالب  ارتباط  هناك  أن  أعاله  اجلدول  يف  املوضحة  االرتباط  نتائج  تظهر 
احمللي، ابستثناء متغرية االستثمار األجنيب  الناتج  الفرد من إمجايل  متغرية معدل منو نصيب  الدراسة مع  متغريات 

املؤسساتية    (FDI)املباشر   النوعية  ارتباطا  (INST)ومؤشر  النمو   اليت أظهرت  موجبا )عالقة طردية( مع متغرية 
على التوايل، وهو ما يعين أن الزايدة يف قيمة االستثمار األجنيب املباشر وحتسن   0.31،  0.16االقتصادي بقيمة  

تونس.  احمللي يف  الناتج  الفرد من إمجايل  منو متوسط نصيب  املؤسساتية سيؤدي إىل زايدة معدل  النوعية  مؤشر 
رأس املال البشري، فقد أظهر نتائج االرتباط أهنا ترتبط سلبا مع متغرية معدل منو نصيب الفرد وابلنسبة ملؤشرات  
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اليت أظهرت هي األخرى ارتباطا سلبيا   االنفتاح التجاري من إمجايل الناتج احمللي، ونفس الشيء ابلنسبة ملؤشرات  
 مع معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي. 

 االرتباط بني متغريات الدراسة يف املغرب: حتليل     2-3
)  اجلدول   يستعرض االرتباط  ه أدان   (6.4رقم  معامالت   Matrice de corrélation)  مصفوفة 

(Pearson))    (2017-1990خالل الفرتة ) املغرببني متغريات الدراسة يف . 
 غرب بني متغريات الدراسة حلالة امل اخلطي البسيط  االرتباطمعامالت  (: مصفوفة 6.4اجلدول رقم )

Variables rgdppcg H1 H2 H3 H4 FDI OPEN EXP INST 

rgdppcg 1 0,08 0,17 0,02 0,10 0,16 0,04 0,07 0,02 

H1 0,08 1 0,90 0,92 0,99 0,63 0,92 0,92 -0,26 

H2 0,17 0,90 1 0,77 0,93 0,63 0,87 0,90 0,00 

H3 0,02 0,92 0,77 1 0,91 0,64 0,90 0,86 -0,46 

H4 0,10 0,99 0,93 0,91 1 0,67 0,94 0,93 -0,23 

FDI 0,16 0,63 0,63 0,64 0,67 1 0,68 0,67 -0,35 

OPEN 0,04 0,92 0,87 0,90 0,94 0,68 1 0,97 -0,33 

EXP 0,07 0,92 0,90 0,86 0,93 0,67 0,97 1 -0,25 

INST 0,02 -0,26 0,00 -0,46 -0,23 -0,35 -0,33 -0,25 1 

 XL-stat  2016برانمج  خمرجات ابالعتماد على من إعداد الطالب املصدر:

تظهر نتائج االرتباط املوضحة يف اجلدول أعاله أن هناك ارتباط موجب )عالقة طردية( بني كل من متغرية 
الدراسة، كما   متغريات  وابقي  احمللي  الناتج  إمجايل  من  الفرد  نصيب  منو  ملعامل معدل  قيمة  أصغر  أن  نالحظ 

االلتحاق ابلتعل ملتغرية معدل  الثانوي  ياالرتباط كانت  املؤسساتية   (H3)م  النوعية  قيمة   (INST)  ومؤشر  وبنفس 
االرتباط   االبتدائي(0.02)معامل  ابلتعليم  االلتحاق  معدل  ملتغرية  االرتباط  ملعامل  قيمة  أكرب  يف حني كانت   ، 

(H1  )باشر  واالستثمار األجنيب امل(FDI)  على التوايل، وهي قيم مرتفعة مقارنة مع املتغريات   0.16و     0.17بقيمة
األخرى. وابلنسبة ملؤشرات رأس املال البشري واالنفتاح التجاري، فكانت أكرب قيمة ملعامل االرتباط من نصيب 

امليالد املتوقع عند  االبتدائي والعمر  االلتحاق ابلتعليم  الصادرات،  (H4)  متغرية معدل  ابلنسبة   ( EXP)  ومتغرية 
 . االنفتاح التجاريملؤشرات  
 التمثيل البياين ثنائي البعد ملتغريات الدراسة -3

األساسية   املركبات  حتليل  أسلوب  التغايرات   (PCA)يعتمد  مموعة  وحتليل  تفسري  على  أساسية  بصفة 
اخلطية يف املتغريات األساسية. ومن مث فإن اهلدف  توالتباينات بني البياانت من خالل مموعة صغرية من التوليفا 

البياانت ومعرفة مدى اختالفها وأسباب هذا االختالف، وكذلك  التحليلي هو تفسري  األساسي هلذا األسلوب 
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البياانت بصورة خمتصرة  التعامل م  اخلطية واليت   Data Reductionع  العالقات  أقل عدد ممكن من  من خالل 
 1تفسر يف مملها أكرب جزء ممكن من االختالفات والتباينات بينها.

 إسقاط املتغريات حلالة اجلزائر: 3-1
( رقم  الشكل  خالل  من  التمثيل 1.4نالحظ  نسبة  أن  الدراسة،  متغريات  إسقاط  ميثل  والذي  أدانه،   )

وهي نسبة جيدة وكافية إلعطاء صورة واضحة لسحابة املتغريات يف املعلم،  75.85%للمتغريات يف املستوي بلغت 
األفقي   احملورين  على  العمودي    23.29%بنسبة    F2وتتوزع  احملور ،  52.56%بنسبة    F1واحملور  يرتبط  حيث 

ودي ارتباطا موجبا مع مموعة من املتغريات واليت تتمثل أساسا يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج العم
، االلتحاق ابلتعليم (H2)، االلتحاق ابلتعليم االبتدائي  (H1)، متوسط عدد سنوات الدراسة  (rgdppcg)احمللي  

 على   مؤشر االنفتاح  ، (FDI)االستثمار األجنيب املباشر،  (H4)، متوسط العمر املتوقع عند امليالد  (H3)الثانوي  
ومؤشر النوعية   (EXP)، ويرتبط احملور األفقي ارتباطا موجبا مع كل من الصادرات  (OPEN)  التجارة اخلارجية

، وهذا ما يظهر )F1,F2(كما نالحظ أن أغلب املتغريات ممثلة متثيال جيدا يف املستوي    2. )INST(املؤسساتية  
 ابتعادها عن مركز اإلحداثيات واقرتاهبا من حميط الدائرة.   من خالل

 (: التمثيل البياين ملتغريات الدراسة حلالة اجلزائر 1.4الشكل رقم ) 

 
 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

 
 .324، ص 2015، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، SPSSنبيل مجعه صاحل النجار، اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمية   1
 . (1(_ امللحق رقم )4.1أنظر اجلدول رقم )  2
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 إسقاط املتغريات حلالة تونس:    3-2
والذي ميثل إسقاط متغريات الدراسة، أن نسبة التمثيل للمتغريات   ،(2.4نالحظ من خالل الشكل رقم )

بنسبة    F1واحملور العمودي    18.46%بنسبة    F2، وهي موزعة على احملورين األفقي  68.57%يف املستوي بلغت  
حيث يرتبط احملور األفقي مع مموعة من املتغريات واليت تتمثل أساسا يف معدل منو نصيب الفرد من   ، %50.11

، ويرتبط (INST)، مؤشر النوعية املؤسساتية (FDI)، االستثمار األجنيب املباشر (rgdppcg)إمجايل الناتج احمللي 
البشري   املال  العمودي مع كل من مؤشرات رأس  االنفتاح  (H1, H2, H3, H4)احملور  التجارة ، مؤشر  على 

املستوي   EXP( .1(والصادرات    )OPEN(  اخلارجية يف  جيدا  متثيال  ممثلة  املتغريات  أغلب  أن  نالحظ  كما 
(F1,F2) .وهذا ما يظهر من خالل ابتعادها عن مركز اإلحداثيات واقرتاهبا من حميط الدائرة ، 

 تونس  ملتغريات الدراسة حلالة (: التمثيل البياين 2.4الشكل رقم ) 

 
 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

 إسقاط املتغريات حلالة املغرب:    3-3
والذي ميثل إسقاط متغريات الدراسة، أن نسبة التمثيل للمتغريات   ،(3.4نالحظ من خالل الشكل رقم )

بنسبة    F1واحملور العمودي    12.54%بنسبة    F2، وهي موزعة على احملورين األفقي  81.36%يف املستوي بلغت  
تتمثل أساسا يف كل من مؤشرات رأس   ،%68.82 املتغريات واليت  العمودي مع مموعة من  حيث يرتبط احملور 

 
 . (2(_ امللحق رقم ).24أنظر اجلدول رقم ) 1
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  ، مؤشر االنفتاح على التجارة اخلارجية(FDI)، االستثمار األجنيب املباشر  (H1, H2, H3, H4)املال البشري  
 (OPEN)  والصادرات(EXP)  نصيب الفرد من إمجايل الناتج ، يف حني يرتبط احملور األفقي مع كل من معدل منو

النوعية املؤسساتية    )rgdppcg(احمللي   كما نالحظ أن أغلب املتغريات ممثلة متثيال جيدا يف   TINS( .1(ومؤشر 
 ، وهذا ما يظهر من خالل ابتعادها عن مركز اإلحداثيات واقرتاهبا من حميط الدائرة. (F1,F2)املستوي  

 املغرب  البياين ملتغريات الدراسة حلالة (: التمثيل  3.4الشكل رقم ) 

 
 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

التحليل نتائج  األساسية    من خالل  املركبات  حتليل  طريقة  معدل   يتضح   (PCA)ابستخدام  من  أن كل 
أكثر مؤشرات رأس املال البشري أتثريا على النمو االقتصادي من بني  التعليم االبتدائي والعمر املتوقع عند الوالدة  

ؤشرات االنفتاح التجاري، فقد أشارت النتائج إىل أن مؤشر الصادرات ابلنسبة مليف كل من اجلزائر واملغرب، أما  
يف كل من اجلزائر واملغرب، كما وهذا    مقارنة مبؤشر التجارة اخلارجية  نمو االقتصادي األكثر ارتباطا مع ال املؤشر  هو  

ومؤشر النوعية املؤسساتية يرتبط إجيااب مع النمو   ،أيضا، إىل أن كل من االستثمار األجنيب املباشر  النتائجأشارت  
وابلتايل   الدراسة.  عينة  دول  يف كل  ال  سيتماالقتصادي  املؤشرات  هذه  القياسي اختيار  اجلانب  يف  ستخدامها 

 . ابعتبارها األحسن متثيال حملددات النمو احلديثة

 
 . (3(_ امللحق رقم ).34أنظر اجلدول رقم ) 1
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 حمل الدراسةاملبحث الثاين: التحليل القياسي حملددات النمو االقتصادي يف الدول املغاربية  
األساسية   املركبات  حتليل  طريقة  بتطبيق  القيام  املغاربية    (PCA)بعد  الدول  عينة  تونس،  على  )اجلزائر، 

سنقوم يف هذا اجلزء من الدراسة ابلتحليل القياسي لتأثري هذه املتغريات ومتغريات أساسية أخرى على ،  املغرب(
االقتصادي منوذج  النمو  ابستخدام  الطويل  املدى  الديناميكي  يف  يف   (PMG)وطريقة    Panel-ARDL  ابنل 

 وفرضية التقارب املطلق بني دول عينة الدراسة.   σتقارب ويف األخري سنقوم ابختبار كل من فرضية الالتقدير،  
 واملتغريات املستعملة يف الدراسة توصيف النموذج  -1

ابستخدام  الوصفية  اإلحصائية  الدراسة  ونتائج  االقتصادي  النمو  مبحددات  املتعلقة  األدبيات  تتبع  بعد 
اليت سبق التطرق إليها، سنعتمد يف توصيف منوذج الدراسة على املعادلة   (PCA)طريقة حتليل املركبات األساسية  

 التالية:
Rgdppcg = f (K, L, H, EXP, FDI, G, INST) …………….(4.6) 

 :هذه املعادلةيلي شرح ملختلف املتغريات املستخدمة يف  وفيما
ابعتبـاره    ،ميثـل املتغـري التـابع وهـو    :(Rgdppcg)معدل منو نصيب الفرد مننا الننناتج احمللنني اإلقننا  احلقيقنني  ➢

مؤشــــرا للنمــــو االقتصــــادي الــــذي شــــاع اســــتخدامه يف كــــل مــــن أدبيــــات النظريــــة النيوكالســــيكية ونظريــــة النمــــو  
وحسـب    الداخلي، حبيث يتم احلصول عليـه بقسـمة النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي علـى إمجـايل عـدد السـكان.

1)2008, Lekhi(    يعد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أحسن مؤشـر للتعبـري عـن النمـو االقتصـادي يف
  الدول النامية.

إمجــايل تكــوين رأس املــال الثابــت ابألســعار اجلاريــة  )ويــتم يف هــذه الدراســة اســتخدام   :(K)  رأس املننال املننادي ➢
أمــا عــن أمهيتــه ابلنســبة   .النــاتج احمللــي اإلمجــايلكنســبة مــن    (مقاســا ابلــدوالر األمريكــي زائــد التغــري يف املخــزون 

  االقتصــادي  النمــو  يف  االســتثمارات  أمهيــة  علــى  االقتصــادي  النمــو  العديــد مــن نظــرايت  تؤكــد للنمــو االقتصــادي،  
  املــال  رأس  خمــزون   بــزايدة  إمــا  االقتصــادي  النمــو  علــى  املــال  رأس  تكــوين  يــؤثر إمجــايل  حبيــث ،الطويــل  املــدى  علــى

وينتظر مـن هـذا املتغـري أن ميـارس    2.مباشر  غري  بشكل  للتكنولوجيا الرتويج أو ةمباشر  احمللي االقتصاد يف املادي
 إجيايب على النمو االقتصادي. أتثري

 
1 Lekhi, R.K, The Economics of development and planning KalyaniPublishers. New Delhi, India, 2008. 
2 nikolaos dritsakis, erotokritos varelas, antonios adamopoulos, the main determinants of economic growth: an 

empirical investigation with granger causality analysis for greece, european research studies journal · january 

2006, p 3. 
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  سـنكنسبة مئوية مـن السـكان يف  )  ويف هذه الدراسة سيتم استخدام نسبة املشاركة يف قوة العمل  :(L)العمالة  ➢
إىل زايدة اإلنتاجيــة، وتــوفري    تــؤدين الــزايدة يف حصــة الســكان يف ســن العمــل  أ  يعتــربحبيــث  ،  (عامــا فــأكثر  15

،  Bloom & Canningرأس مـال لالسـتثمار. )  املزيد من  العمالة، ورأس املال البشري، وابلتايل متيل إىل توفري
  .العمل على النمو االقتصادي  لنسبة املشاركة يف قوة  أتثري إجيايبأن يكون هناك  يتوقع لذلك،   1(.2008

ويعـد مــن أهـم املؤشـرات الصـحية املسـتخدمة يف الدراسـات التجريبيـة لقيــاس  :  (H)  العمننر املتوقننع عننند املننيالد ➢
رأس املــال البشــري، وقــد مت اختيــار هــذا املؤشــر ابعتبــاره مــن أكثــر مؤشــرات رأس املــال البشــري ارتباطــا ابلنمــو  

ــة   ــتخدامنا طريقـ ــد اسـ ــادي، حيـــث وجـــدان عنـ ــر    (PCA)االقتصـ ــرات األكثـ ــن بـــني املؤشـ ــان مـ ــر كـ ــذا املؤشـ أن هـ
توضـيح أمهيـة العمـر    ميكـنو باطا مبعدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف كل من اجلزائر واملغـرب.   ارت

  ابعتبـــار الصـــحة  االقتصـــادي،  النمـــو  علـــى  للصـــحة  اإلجيابيـــة  التـــأثريات  خـــالل  النمـــو مـــن  يف  املتوقـــع عنـــد املـــيالد
 ,Acemoglu, D., & Johnson),البشـري.  املـال  رأس  تـراكم  يف  دورهـا  خـالل  مـن  الدخل  لنمو  رئيسي  مصدر

,1992) , X.3Martin-i-(Barro, R. J., & Sala ,2S. 2007)  ويتوقـع مـن هـذا املتغـري أن يكـون لـه أثـر .
 إجيايب على النمو االقتصادي.  

ــاتج احمللـــي   :(FDI)االسننننتثمار األجنننننيب املباشننننر   ➢ ــن النـ ــبة مـ ــر كنسـ ــيب املباشـ ــتثمار األجنـ ــدفقات االسـ ــل تـ ومتثـ
اإلمجـــايل، أمـــا عـــن العالقـــة بـــني االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر والنمـــو االقتصـــادي، فهنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات  
التجريبيــة الـــيت تشـــري إىل وجـــود عالقـــة إجيابيـــة يف املـــدى الطويـــل، حيـــث أكـــدت هـــذه الدراســـات علـــى أن هـــذا  

ــ ــا وزايدة فـــرص العمـــل  النـ ــة واالســـتفادة مـــن التكنولوجيـ ــدر مهـــم لـــزايدة اإلنتاجيـ ــد مصـ ــتثمارات يعـ وع مـــن االسـ
 والتجارة اخلارجية. ويتوقع أن يكون له أثر إجيايب على النمو االقتصادي. 

ــلع   صــــادراتيعــــرب عــــن    وهــــذا املتغــــري :(EXP)  الصننننادرات ➢   .(احمللــــي  النــــاتج  إمجــــايل  مــــن  %)  واخلــــدمات  الســ
، ابإلضــافة إىل أنــه  كأحــد حمــددات النمــو االقتصــادي  التجريبيــة  اســتخدم هــذا املؤشــر يف العديــد مــن الدراســات

نتــائج طريقــة    أشــارت إليــهكمــا  مقارنــة مبؤشــر االنفتــاح علــى التجــارة اخلارجيــة    األكثــر ارتباطــا ابلنمــو االقتصــادي
(PCA)   يف املبحث السابق، حيث وجدان أن مؤشر الصادرات هو األكثر ارتباطا مبعدل منـو نصـيب الفـرد مـن

 
1   Bloom, D. E. & Canning, D, Global demographic change: Dimensions and economic significance. Population 

and Development Review, 33, 2008, pp 17–51. 
2  Acemoglu, D., & Johnson, S, Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth. 

Journal of Political Economy, 115(6), 2007, pp 925-985. 
3 Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. , Convergence. Journal of political Economy,1992, pp 223-251. 
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أن يكـــون لـــه أثـــر إجيـــايب علـــى النمـــو  مــن هـــذا املتغـــري  ويتوقـــع  .  مـــن اجلزائـــر واملغـــرب  إمجــايل النـــاتج احمللـــي يف كـــل
  االقتصادي.

مـن إمجـايل النـاتج    %النفقـات النهائيـة لالسـتهالك العـام للحكومـة )وميثـل هـذا املتغـري   :(G)اإلنفاق احلكومي  ➢
بعـض  فهناك    ،يف العديد من الدراسات التجريبيةمتت مناقشتها  فقد االقتصادي  أما عن عالقته ابلنمو، احمللي(

 ,Barro)  االقتصــاديالنمــو  علــى    لنفقــات االســتهالك احلكــومي  أتثــري ســليب  أشــارت إىل وجــودالدراســات  
1)1991  2,)2015, Hasnul(.  3  أتثـري إجيـايبإىل وجـود  أخـرى    دراسـات  يف حـني أشـارت( and Gunalp

Gur, 2002)  . يتوقع أن يكون له أثر إجيايب على النمو االقتصادي.و 
ــة:  (INST)  النوعينننة املؤسسنننناتية ➢ ــذه الدراسـ ــاس  ســـيتم يف هـ ــة  قيـ ــ  النوعيـ ــاتاملؤسسـ ــى أهنـ ــط    اية علـ ــة  متوسـ ألربعـ

وفـق    املؤشـرات  قيـاس  إعـادة  ويـتم  .احلكومـة  اسـتقرار  ؛جـودة البريوقراطيـة ؛سـيادة القـانون  ؛الفساد :مؤشرات هي
  البيـاانتو  جيـدة.  مؤسسـات  إىل  العليـا  القـيم  تشـري  حيـث  ،نقطـة 12  إىل  1  درجـات تـرتاوح مـن مـن سلم مكون 

. ومت اســتخدام  (ICRG)  الدوليــة  القطريــة  املخــاطر  دليــل  مــن  مســتمدة  يةاتاملؤسســ  النوعيــة  مؤشــر  ببنــاء  اخلاصــة
 Hall)  :لقياس النوعية املؤسسـاتية  العديد من الدراسات اليت استخدمت هذا املؤشر  إىل  هذا املؤشر ابالستناد

and Jones 1999), (Sachs and Warner 1997), (Barro 1991)  ابإلضـافة إىل دراسـة صـندوق ،
 ويفرتض أن ميارس هذا املؤشر أتثري إجيايب على النمو االقتصادي. . (Dalia S. H, 2004)4النقد الدويل  

 سة االستقرارية ملتغريات الدراسةدرا -2
ــدة   ــارات جــــذر الوحــ ــراء اختبــ ــن إجــ ــة ال بــــد مــ ــاانت ابنــــل الديناميكيــ ــدير منــــاذج بيــ للمتغــــريات  أوال وقبــــل تقــ

  عــدة اختبــاراتللكشــف عــن جــذر الوحــدة لبيــاانت ابنــل وحتديــد درجــة تكاملهــا توجــد  املســتخدمة يف الدراســة، و 
كـل    يف  أساسـا  تتمثـلالـيت  ابستخدام أهـم هـذه االختبـارات وأكثرهـا شـيوعا، و يف دراستنا    هلذا الغرض، وسنقوم معدة
كمـا   Im, Peasaran et Shin (IPS-2003) اختبـار  ،Levin, Lin et Chu (LLC-2002): اختبـار  مـن

سـيتم تطبيــق هــذه االختبــارات علــى كـل متغــري مــن متغــريات الدراســة وهــذا بعـد اختيــار فــرتات اإلبطــاء املثلــى بطريقــة  
 .(AIC: Akaike Information Criterion)معيار  آلية وابستخدام 

 
1 Robert J. Barro, Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 

106, No. 2. (May, 1991), pp 407-443. 
2 Hasnul, A. G, The effects of government expenditure on economic growth: The case of Malaysia, INCEIF, 

Global University of Islamic Finance, (MPRA Paper Number 71254), 2015, pp 1-15. 
3 Günalp, B., & Gür, T. H. , Government expenditures and economic growth in developing countries: Evidence 

from a panel data analysis. METU Studies in Development, 29(3-4),2002,pp 311 -332. 
4 Dalia S. Hakura,  Growth in the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, WP/04/56, International 

Monetary Fund, 2004. 
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علــــى اســــتقرارية كــــل مــــن    تــــدل، يتضــــح أن االختبــــارات املســــتخدمة  (7.4رقــــم )مــــن خــــالل نتــــائج اجلــــدول  
، االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر  )RGDPpcg(  1املتغـــريات التاليـــة: معـــدل منـــو نصـــيب الفـــرد مـــن إمجـــايل النـــاتج احمللـــي

(FDI)    ومؤشــــر النوعيــــة املؤسســــاتية(INST)  أي أهنــــا متكاملــــة مــــن الدرجــــة صــــفر ،I(0).    نتــــائج  يف حــــني تشــــري
واملتمثلــة يف كــل مــن رأس املــال املــادي    بقيــة املتغــرياتعــدم اســتقرارية  إىل  اختبــارات االســتقرارية املوضــحة يف اجلــدول  

(K)، العمالـة  (L)  العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة ،(H)  الصـادرات ،(EXP)    واإلنفـاق احلكـومي(G)  وهـو مـا تؤكـده ،
 .%5عند مستوى معنوية  0.05قيم االحتمال اليت تفوق 

 املستوي يف  (: نتائج اختبارات جذر الوحدة ملتغريات الدراسة7.4اجلدول رقم )
IPS test LLC test Variables 

Prob Statistic Prob Statistic  
0.0281 -1.91007 0.1281 -1.13528 RGDPpcg 

0.2500 -0.67461 0.1606 -0.99215 K 

0.9565 1.71167 0.8886 1.21905 L 

0.6667 0.43079 1.0000 11.8755 H 

0.2204 -0.77094 0.0971 -1.29841 EXP 

0.0048 -2.59023 0.0171 -2.11736 FDI 

0.6363 0.34849 0.9221 1.41932 G 

0.0082 -2.39914 0.0083 -2.39619 INST 

Levine, Lin & Chu Unit Root Test: H0: Unit Root/Non-Stationarity 

Im, Pesaran & Shin Unit Root Test: H0: Unit Root/Non-Stationarity 

 (Eviews.10)برانمج  خمرجات ابالعتماد على من إعداد الطالب املصدر:

من  الفروقات  إجراء  األوىل    وبعد  املتغريات  )Difference st1(الدرجة  هذه  نفس   على  إجراء  وإعادة 
، L  العمالة ، k)رأس املال املادي  املتغرياتهذه أن كل   يتبني ،(8.4اجلدول رقم ) هيوضحكما   السابقة االختبارات

 ، 1%أصبحت مستقرة عند مستوى معنوية  (Gواإلنفاق احلكومي  EXP، الصادرات Hالعمر املتوقع عند امليالد 
متكاملة من   أهنا  الدراسة    ،I(1)  األوىل   الدرجةأي  متغريات  فإن  الدرجة.  وعليه  نفس  عند  ونتيجة غري مستقرة 

 مالئمة لتمثيل العالقة بني هذه املتغريات.  Panel-ARDLمناذج  لذلك، تكون  
 

 
 

(، حبيث (1.4اجلدول رقم )-(4، ويف هذه احلالة مت احلكم أبخذ نتائج أغلبية االختبارات )أنظر امللحق رقم )IPSو  LLCختتلف نتائج االختبارين    1
إىل استقرارية متغرية معدل منو    (Breitung t-stat, ADF-Fisher Chi square, PP-Fisher Chi-square)نتائج أغلب االختبارات  تشري  

  . RGDPpcgنصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي 
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 عند الفرق األول  ملتغريات الدراسة(: نتائج اختبارات جذر الوحدة 8.4اجلدول رقم )
IPS test LLC test Variables 

Prob Statistic Prob Statistic  
 0.0000 -5.86223 0.0000 -6.05715 ∆𝐾 

 0.0000 -5.16858  0.0000 -4.99463 ∆𝐿 

 0.0000 -4.10113  0.0000 -8.01928 ∆𝐻 

 0.0000 -6.79370  0.0000 -7.60323 ∆𝐸𝑋𝑃 

 0.0000 -7.23187  0.0001 -6.86380 ∆𝐺 

Levine, Lin & Chu Unit Root Test: H0: Unit Root/Non-Stationarity 

Im, Pesaran & Shin Unit Root Test: H0: Unit Root/Non-Stationarity 

 (Eviews.10)برانمج خمرجات ابالعتماد على  من إعداد الطالب املصدر:

 (PMG)  ابستخدام طريقة متوسط اجملموعة املدجمة  Panel-ARDL  منوذجتقدير  -3
والـذي    Panel-ARDLسوف نعتمد يف دراسـتنا حملـددات النمـو االقتصـادي يف الـدول املغاربيـة علـى منـوذج  

يعتــرب مــن منــاذج ابنــل الديناميكيــة، وهــذا ابعتبــار أن هــذه النمــاذج تبــدي تفوقهــا يف احلصــول علــى تقــديرات متســقة  
، ابإلضــافة إىل ذلــك تســمح هــذه النمــاذج يف  يف مفــردات العينــة  يظهــرآخــذة بعــني االعتبــار عــدم التجــانس الــذي  

ــه بتقـــدير التـــأثريات علـــى طريقـــة وســـط  ولتقـــدير هـــذا النمـــوذج ســـنعتمد علـــى    .القصـــري والطويـــل  املـــدى  الوقـــت نفسـ
شـكلة عـدم االتسـاق النامجـة عـن دمـج العالقـات  مل  ومعاجلتهـابكفـاءة التقـدير،    اليت تتميـز  (PMG)اجملموعة املدمج 

وجــود    اخــتالف يف درجــة االســتقرارية بــني املتغــريات قيــد الدراســة وعــدميف ظــل وجــود  . و الديناميكيــة غــري املتجانســة
،  Panel-ARDLمنـوذج  فـإن اخلطـوة التاليـة هـي تقـدير  ،  ثانيـة أو أكثـرالالدرجة    عند الفروقات من  ستقرةمتغريات م

 كاآليت:  (4.6رقم )ولذلك سنقوم إبعادة صياغة املعادلة 

𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔 𝑖𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔 𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖𝑗
′ 𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑗=1

… … … … . . (4.7) 

 حيث أن: 
𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔 𝑖𝑡    متثل معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقيrgdppcg    للدولةi  يف الفرتةt. 

   Xit.متثل املتغريات التفسريية )حمددات النمو االقتصادي( املدرجة يف منوذج الدراسة 
𝜆𝑖𝑗  .ثوابت 
𝛿𝑖𝑗

 مصفوفة معلمات املتغريات التفسريية.  ′
𝜇𝑖   .اآلاثر الفردية الثابتة 
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 휀𝑖𝑡    ،ميثل حد اخلطأ العشوائي휀𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2) 

(p,q)   تتباين من دولة إىل أخرى. أن  متثل فرتات اإلبطاء واليت ميكن 
 كما يلي:   (VECM)( يف شكل نظام متجه منوذج تصحيح اخلطأ  4.7)  رقم  وميكن إعادة صياغة املعادلة 

∆𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔 𝑖𝑡 = 𝜃𝑖(𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1)

+ ∑ 𝜆𝑖𝑗∆𝑟𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖𝑗
′ ∆𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞−1

𝑗=0

𝑝−1

𝑗=1

 … … … … … (4.8) 

تعديل    (𝜃𝑖)  :حيث سرعة  أو  التوازن،  اختالل  تصحيح  )معلمة  التابع  من املتغري  الفرد  نصيب  منو  معدل 
𝛿𝑖𝑗،  معلمة املدى الطويل  𝛽𝑖( حنو عالقته التوازنية، وإمجايل الناتج احمللي احلقيقي

معلمات العالقة الديناميكية يف   ′
النمو   تقدير منوذج تصحيح اخلطأ حملدداتيف     (PMG)اجملموعة املدمة  وابستخدام طريقة وسط  املدى القصري.

  صلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل:حت   لعينة الدول املغاربية،االقتصادي  
 لعينة دول الدراسة  Panel-ARDL(: نتائج تقدير منوذج 9.4دول رقم )جلا

Dependent Variable: ∆𝑹𝑮𝑫𝑷𝒑𝒄𝒈 

Long-Run Relationship 

Prob Coefficient Regressors 

0.000 

0.006 

0.2450488 K 
0.8497802 L 

0.070 0.3403881 H 
0.001 0.1316772 EXP 
0.000 -1.081302 FDI 
0.000 0.6350835 G 

0.018 0.4683759 INST 

Short-Run Relationship 

0.002 -1.095551 ECT 

0.000 -0.3965181 ∆𝐾 

0.561 -0.3295708 ∆𝐿 

0.313 22.06269 ∆𝐻 

0.019 -0.3203839 ∆𝐸𝑋𝑃 

0.036 0.4117019 ∆𝐹𝐷𝐼 

0.004 -2.795116 ∆𝐺 

0.619 0.4152876 ∆𝐼𝑁𝑆𝑇 
0.005 -102.3887 Const 

 (Stata 14.2)برانمج  خمرجات ابالعتماد على من إعداد الطالب املصدر:
جاء سالبا ومعنواي   (ECT = -1.09)  اخلطأ  تصحيح  حلد  املقدر  املعامل من خالل اجلدول أعاله يتضح أن  

 املتغريات  بني   الطويل  املدى  على   التوازن  عالقة   يف   مشكلة  دوج ت   ال   ، وهذا ما يؤكد على أنه 1%عند مستوى  
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االقتصادي  للنمو  ابنل   احملددة  منوذج  أن  يوضح  ما  وهو  احمللي.  الناتج  إمجايل  من  الفرد  نصيب  منو  ومعدل 
آلية   (Panel-ARDL)الديناميكي   يتضمن  املغاربية  الدول  يف  االقتصادي  النمو  حمددات  دراسة  يف  املستخدم 

لتصحيح خلل التوازن من فرتة إىل أخرى يف دول عينة الدراسة. كما توضح   109%التوازن ما نسبته    خط تعديل  
ا املنتظرة من  وأهنا أخذت اإلشارة  التفسريية  املتغريات  معنوية كل  الطويل  تقدير األجل  االقتصادية، نتائج  لناحية 
 ابستثناء متغري االستثمار األجنيب املباشر الذي جاءت إشارته سالبة وخمالفة للنظرية االقتصادية.

  Panel-ARDL  حتليل نتائج تقدير منوذج -4

حملددات النمو االقتصادي يف   Panel-ARDLيف هذا اجلزء من الدراسة، سيتم حتليل نتائج تقدير منوذج  
 الطويل والقصري.   األجل ( وذلك يف  2017-1990الدول املغاربية خالل الفرتة )

 حتليل نتائج األجل الطويل:   4-1
 له أتثري إجيايب   (K)رأس املال املادي  أن    (9.4نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول رقم ) يظهر من خالل  

ستؤدي إىل زايدة يف معدل منو نصيب 1% ، إذ أن زايدة رأس املال املادي ب %1ومعنوي إحصائيا عند مستوى 
وهذه النتيجة موافقة ملا جاء يف النظرية االقتصادية يف الدول املغاربية،    %0.24الفرد من إمجايل الناتج احمللي بنسبة  

 قتصادي.حبيث يعترب رأس املال املادي عنصر أساسي للنمو اال
، حيث أن كل %1عند مستوى  إحصائيا  ومعنوية    موجبة، فقد جاءت إشارته  (L)  العمالةابلنسبة ملتغري  

معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي   زايدةتؤدي إىل    %1ب    نسبة املشاركة يف القوة العاملة زايدة يف  
الناتج احمللي يف الدول املغاربية يعتمد بشكل  هذا  ، و 0.84%بنسبة   يعين أن معدل منو نصيب الفرد من إمجايل 

 ، عاما فما فوق  15إلمجايل عدد السكان يف سن    العاملة  القوى   يف   املشاركة  معدل كبري يف املدى الطويل على  
توافق مع ما ت  وهذه النتيجة  وابلتايل فإن العمالة تعد من احملددات األساسية للنمو االقتصادي يف الدول املغاربية.

 . والنمو االقتصاديإجيابية بني العمالة  جاءت به األدبيات االقتصادية اليت نصت على وجود عالقة 
العمر املتوقع فقد أظهرت نتائج التقدير أن العالقة بني مؤشر   (H) العمر املتوقع عند امليالد  مؤشر  أما عن

، فعند %10ومعدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي هي عالقة طردية ومعنوية عند مستوى    عند امليالد
الناتج احمللي ذلك  واحدة سيؤدي    وحدة مبقدار    العمر املتوقعزايدة   إىل زايدة معدل منو نصيب الفرد من إمجايل 
 النظر   وجهات   إحدى   حيث تؤكد  ،يف النمو االقتصادي  اجليدة  الصحة  أمهية   بنيت  ه النتيجة وهذ  ،%0.34بنسبة  

 خالل  من  الدخل لنمو مهم  مصدر  الصحة ابعتبار أن   االقتصادي، النمو على  للصحة املباشر اإلجيايب التأثري على



 املغاربية )اجلزائر، تونس واملغرب( الفصل الرابع                           دراسة قياسية حملددات النمو االقتصادي يف الدول 
 

 
161 

 

 ,Barro & Sala-i-Martin, 1992  ،Acemoglu & Johnson. )البشري  املال  رأس  خمزون   تراكم  يف  دورها

2007 .) 

ومعنوية عند مستوى   موجبة ، فقد جاءت إشارته  (EXP)  الصادرات إىل إمجايل الناتج احمللي  ملؤشر ابلنسبة  
على وجود   أكدت اليت  والدراسات التجريبية السابقة  ، وهذا ما يتوافق مع ما جاءت به األدبيات االقتصادية  1%

الصادرات  عالقة   بني  االقتصادي إجيابية  من    والنمو  دراسة كل  بينها  من  ،  (Baboo M, 2014)واليت 

(Abubakar O, Shuaibu S, Tsalla S, 2016),( Massel, E,1972), (Balssa, B, 1978 )،    حيث أن
الصادرات  كل زايدة يف   بنسبة    %1ب  نسبة  احمللي  الناتج  من إمجايل  الفرد  منو نصيب  تؤدي إىل زايدة معدل 

 . حمدد مهم للنمو االقتصادي يف الدول املغاربية  تكون الصادراتوابلتايل  ، %0.13

املباشر أن أتثري االستثمار األجنيب  التقدير  نتائج  الفرد من إمجايل   على (FDI) بينت  معدل منو نصيب 
احمللي جاء   املباشر ب  %1ومعنواي عند مستوى    سالبا الناتج  األجنيب  االستثمار  زايدة  أن  إذ  إىل   1%،  تؤدي 

 أتثريه  من   فبالرغم،  %1  تقارب   بنسبة  يف املدى الطويل   معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي  اخنفاض
رقم   (0.41)  القصري  املدى  يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  منو  على  اإلجيايب اجلدول  يظهر يف  كما 

أن  ،(9.4) النتيجة.  الطويل  املدى   يف   خيتفي  التأثري   هذا  إال  التجريبية   وهذه  الدراسات  العديد من  تتعارض مع 
االقتصادي، وتتفق مع بعض  النمو  له أتثري إجيايب على  املباشر  اليت توصلت إىل أن االستثمار األجنيب  السابقة 

واليت   (Wajdi B, Saif E and Mekki H, 2019)الدراسات اليت توصلت إىل وجود أتثري سليب مثل دراسة  
 اليت   لالستثمارات   االخنفاض يف القيمة املضافة   مثل  ،اليت تؤدي إىل ظهور األثر السليبأشارت إىل بعض األسباب  

حبيث أن أغلب أنشطة البحث والتطوير   ،وسوء نقل التكنولوجيا إىل البلد املضيف   الدول املضيفة  يف   إجراؤها  مت 
لالستثمار احمللي. وميكن إرجاع التأثري تتم يف الدولة األم، ابإلضافة إىل إمكانية مزامحة االستثمار األجنيب املباشر  

االستثمارات  تدفقات  استقرار  عدم  أمهها  عوامل  عدة  إىل  املغاربية  الدول  يف  املباشر  األجنيب  لالستثمار  السليب 
األجنبية املباشرة الواردة، ابإلضافة إىل تركز االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاعات معينة مثل الطاقة والصناعة 

غريها من القطاعات املهمة. وابلرغم من هذا التأثري السليب فقد يكون لالستثمار األجنيب املباشر أتثري إجيايب دون  
 غري مباشر على االقتصادايت الدول املغاربية، وهذا ما يظهر من خالل أتثريه اإلجيايب يف املدى القصري. 

وذات داللة إحصائية يف الدول املغاربية  على النمو االقتصادي    إجيايب   ري هلا أتث(G)   اإلنفاق احلكومي متغرية  
الزايدة يف  1%  معنوية  عند مستوى تؤدي  إذ  الفرد من   منويف    زايدةإىل    1%بنسبة    اإلنفاق احلكومي،  نصيب 

بنسبة   احمللي  الناتج  الذي  ،  0.63%إمجايل  اهلام  الدور  يبني  ما  يف    يؤديه وهذا  احلكومي  النمو   حتفيزاإلنفاق 
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ابلتايل يعد اإلنفاق احلكومي من احملددات املهمة للنمو االقتصادي يف الدول املغاربية. وهذه النتيجة و االقتصادي، 
الدراسات من  العديد  مع  النمو   التجريبية  تتوافق  على  إجيايب  أتثري  له  احلكومي  اإلنفاق  أن  على  أكدت  اليت 

 . (Gunalp and Gur, 2002)دراسة    مثل االقتصادي  
يف الدول النمو االقتصادي  و (inst)   النوعية املؤسساتية  مؤشر   أثبتت نتائج التقدير وجود عالقة إجياببية بني

زايدة   صاحبهات  1%النوعية املؤسساتية ب    أن حتسن، إذ  1%  معنوية  وذات داللة إحصائية عند مستوىاملغاربية،  
حمدد مهم   املؤسساتية   البيئةتؤكد أن  النتيجة  وهذه  ،  0.46%بنسبة    منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللييف  

طويل األجل يف املنطقة املغاربية. وتتوافق هذه النتيجة مع تلك اليت خلصت إليها أعمال كل  للنمو االقتصادي
على . و (Hadhek Z ,Mohamed Karim K, 2012)  ، (Elisa Valeriani, Sara Peluso, 2011)من  

، وهو ما يظهر  واهليكلية اتيةعن اإلصالحات املؤسس متأخرة  ، ال تزال البلدان املغاربية الثالثةالنتائجالرغم من هذه 
املزيد حتتاج إىل تكثيف  لذلك فهي  و من خالل التأثري السليب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي،  

األعماللاجلهود  من   بيئة  على    ،تحسني  إجيااب  ينعكس  الذي  االستثمار  األمر  مستوى  النمو و زايدة  حتفيز 
املغاربية  االقتصادي املستدام وطويل األجل البلدان  التجريبية احلديثة أمهية    العديد من   تربزحيث    ،يف  الدراسات 

 . اإلنتاجية والنمو طويل األجلبيئة األعمال، وابلتايل االستثمار و يف تعزيز   الفعالةاملؤسسات  
 حتليل نتائج األجل القصري:    4-2

والذي يوضح معامالت األجل القصري، يتبني أن كل املعامالت غري معنوية   ( 9.4رقم )من خالل اجلدول  
املادي    عدا املال  الصادرات    ،(K)رأس  املباشر  (EXP)نسبة  األجنيب  االستثمار   ،(FDI)   احلكومي و اإلنفاق 
(G)  ، القصري    وابعتبار الدول يف األجل  القصري هي عبارة عن متوسط مقدرات  نتائج األجل  فهي   وابلتايل أن 

من  ى ختتلف من دولة إىل أخرى، لذلك فإننا سنقوم بتحليل معامالت األجل القصري اخلاصة بكل دولة على حد 
 عينة الدراسة. دول  
 نتائج األجل القصري ابلنسبة للجزائر:   4-2-1

- = ECT)( أن معلمة حد تصحيح اخلطأ 10.4نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول رقم )يتضح من خالل 

على أنه يف كل سنة يتم تعديل ما قيمته  تدل ، وهي بذلك 1%جاءت قيمتها سالبة ومعنوية عند مستوى   (1.59
الناتج احمللي يف األجل الطويل.    %159 كما تشري من اختالالت التوازن يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل 

املباشر   األجنيب  االستثمار  متغري  القصري ابستثناء  األجل  املتغريات يف  أغلب  معنوية  إىل  التقدير  ، (FDI)نتائج 
البشري   املال  الناتج وعالقة   (H)ووجود عالقة معنوية يف األجل القصري بني رأس  الفرد من  ومعدل منو نصيب 
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إجيابية غري معنوية مع االستثمار األجنيب املباشر، أما بقية املتغريات تظهر ارتباطا سلبيا مع منو نصيب الفرد عند 
  . 1%مستوى معنوية  

 (: نتائج تقدير معامالت األجل القصري يف اجلزائر 10.4اجلدول رقم )

 

 
 (Stata 14.2)ابالعتماد على برانمج  الطالبمن إعداد  املصدر:

 نتائج األجل القصري ابلنسبة لتونس:   4-2-2
تصحيح اخلطأ جاءت   معلمة حد، يتضح أن  (11.4رقم )من خالل نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول  

وهي بذلك تعرب على أنه يف كل سنة يتم تعديل ما   ،1%ومعنوية عند مستوى    (ECT = -1.26)سالبة    اقيمته
من اختالالت التوازن يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف األجل الطويل. كما   126%قيمته  

التقدير   نتائج  املباشر له أتثري إجيايب ومعنوي على   إىل أن لكلتشري  البشري واالستثمار األجنيب  املال  من رأس 
، يف حني تشري النتائج إىل أن كل 10%نصيب الفرد من الناتج يف األجل القصري عند مستوى معنوية    معدل منو 

الفرد ومعنوي  هلا أتثري سليب على معدل منو نصيب  الصادرات واإلنفاق احلكومي  املادي ونسبة  املال  من رأس 

   D.RGDPPCg        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                              

       _cons    -158.9457   37.96212    -4.19   0.000    -233.3501   -84.54127

              

         D1.    -1.168808   .3415436    -3.42   0.001    -1.838221    -.499395

        Inst  

              

         D1.    -.8937975    .225673    -3.96   0.000    -1.336109   -.4514865

           G  

              

         D1.     .1607279   .3442269     0.47   0.641    -.5139444    .8354002

         FDI  

              

         D1.    -.3470867   .0852753    -4.07   0.000    -.5142232   -.1799503

         EXP  

              

         D1.     65.13303   6.479948    10.05   0.000     52.43256    77.83349

           H  

              

         D1.    -1.410446   .3643034    -3.87   0.000    -2.124467    -.696424

           L  

              

         D1.    -.4758303   .0841714    -5.65   0.000    -.6408031   -.3108574

           K  

              

        __ec    -1.596275   .1193988   -13.37   0.000    -1.830293   -1.362258

country1_1    
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ج أيضا إىل أن مؤشر النوعية على التوايل، كما تشري النتائ  1%،  5%،  10%إحصائيا عند مستوى معنوية عن  
 املؤسساتية له أتثري إجيايب على النمو ولكن غري معنوي. 

 (: نتائج تقدير معامالت األجل القصري يف تونس11.4اجلدول رقم )

 

 
 (Stata 14.2)ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

 نتائج األجل القصري ابلنسبة للمغرب:    4-2-3
تصحيح اخلطأ جاءت   معلمة حد، يتضح أن  (12.4رقم )من خالل نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول  

وهي بذلك تعرب على أنه يف كل سنة يتم تعديل ما   ،1%ومعنوية عند مستوى    (ECT = -0.42)سالبة    اقيمته
من اختالالت التوازن يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف األجل الطويل. كما تشري  42%قيمته  

االستثمار األجنيب املباشر ومؤشر النوعية املؤسساتية له أتثري إجيايب ومعنوي على معدل منو   لكل من النتائج إىل أن  
، يف حني تشري النتائج إىل أن كل من رأس 10%  نصيب الفرد من الناتج يف األجل القصري عند مستوى معنوية

املال البشري واإلنفاق احلكومي له أتثري سليب على معدل منو نصيب الفرد ومعنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 
 ، أما بقية املتغريات هلا أتثريات غري معنوية على معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي. 10%عن  

   D.RGDPPCg        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                              

       _cons    -114.3098   31.27566    -3.65   0.000    -175.6089   -53.01062

              

         D1.     .7509125   1.355029     0.55   0.579    -1.904896    3.406721

        Inst  

              

         D1.    -3.374948   .6645889    -5.08   0.000    -4.677518   -2.072378

           G  

              

         D1.     .7988507   .4096831     1.95   0.051    -.0041134    1.601815

         FDI  

              

         D1.    -.5418173   .2134052    -2.54   0.011    -.9600838   -.1235509

         EXP  

              

         D1.     7.116854   3.820481     1.86   0.062    -.3711518    14.60486

           H  

              

         D1.    -.0846365    1.71536    -0.05   0.961     -3.44668    3.277407

           L  

              

         D1.    -.4350681   .2558537    -1.70   0.089     -.936532    .0663959

           K  

              

        __ec    -1.269327   .1556548    -8.15   0.000    -1.574405   -.9642495

country1_2    
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 (: نتائج تقدير معامالت األجل القصري يف املغرب12.4اجلدول رقم )

 
  (Stata 14.2)ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

 ية التقارب بني دول عينة الدراسةاختبار فرضحتليل و  -5
الفردي إذا يف االقتصاد الدويل نقول أبن االقتصادايت )أو البلدان( تتقارب من حيث الناتج الداخلي اخلام  

الزمن املؤشر مع مرور  االقتصادية من حيث هذا  االقتصادايت و   ، تشاهبت وضعيتها  إذا كان هلذه  بعبارة أخرى 
الختبار فرضية التقارب، اعتمد األدب التجرييب إىل و   1نفس مستوى الناتج الداخلي اخلام الفردي مع مرور الزمن. 

 تينطبق إذا كانالذي  و   (β-convergence)ابسم تقارب بيتا  املعروف    األول، حد كبري على مفهومني خمتلفني.  
إىل   االقتصادايت الفقريةيل  متوابلتايل    الدول الغنية،  اقتصادايتيل إىل النمو أسرع من  مت  الدول الفقرية   اقتصادايت

-σ)املعروف ابسم تقارب سيغما    الثاين، .  (Barro & Sala-i-Martin, 1992)ة  الغني  ابالقتصادايت اللحاق  

convergence)   املقطعيالذي  و االختالف  يف  السياقو   ، ينظر  هذا  التشتت يف  اخنفض  إذا  التقارب  حيدث   ، 

 
مجال  1 الفرتة  خضراوي  خالل  الفردي  اخلام  الداخلي  الناتج  تقارب  دراسة  الطويلة   1970-2015،  املعطيات  مناذج  ابستعمال  قياسية  دراسة 

 .219، ص 2016، 2، العدد 20الديناميكية، ملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، اجمللد 

   D.RGDPPCg        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                                              

       _cons    -33.91074   11.15131    -3.04   0.002     -55.7669   -12.05457

              

         D1.     1.663758   .9293496     1.79   0.073    -.1577334     3.48525

        Inst  

              

         D1.    -4.116602    .860641    -4.78   0.000    -5.803427   -2.429777

           G  

              

         D1.     .2755269   .1501152     1.84   0.066    -.0186935    .5697474

         FDI  

              

         D1.    -.0722477   .0909987    -0.79   0.427     -.250602    .1061065

         EXP  

              

         D1.    -6.061825   2.310529    -2.62   0.009    -10.59038   -1.533272

           H  

              

         D1.     .5063696   .9635514     0.53   0.599    -1.382156    2.394896

           L  

              

         D1.    -.2786561   .2697707    -1.03   0.302     -.807397    .2500848

           K  

              

        __ec    -.4210506   .1011558    -4.16   0.000    -.6193123   -.2227889

country1_3    
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معامل   أو  املعياري  االحنراف  من خالل  املثال،  سبيل  على  قياسه،  مت  من االالذي  عرب مموعة  الناتج  ختالف 
الوقت مبرور  املناطق  أو  مييلو   .(Sala-i-Martin, 1996)  البلدان  معينة  ظروف  ظل  -σ  التقارب  يف 

convergence  التقارب توليد  إىل  الغنية(  البلدان  من  أسرع  بشكل  النمو  إىل  متيل  اليت  الفقرية  -β   )البلدان 

convergence    ثنني ولكن االقد يكون هناك اختالف بني    نظرايو   ، الناتج()التقليل من تشتت دخل الفرد أو
 convergence-β .1نالحظ أيضا التقارب    convergence-σ وجود تقارب كلما الحظنا   بصفة عامة

جملموعة من البلدان يف احلالة اليت يكون هناك اخنفاض يف االحنراف   σنقول أن هناك تقارب    وبصفة عامة 
ونقول أن هناك   2املعياري للوغاريتم نصيب الفرد من الناتج مع مرور الزمن، ويف حالة االرتفاع نقول هناك تباعد. 

حمللي جملموعة من كانت هناك عالقة متناقصة ما بني معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج اإذا     βتقارب مطلق
االقتصادايت ومستوى نصيب الفرد من إمجايل الناتج األويل، ويف حالة التقارب املطلق تتقارب النواتج الداخلية 

يف هذا اجلزء من الدراسة، سنقوم ابختبار كل   3اخلامة الفردية لالقتصادايت حنو نفس املستوى يف األجل الطويل.
 . β  ب املطلقوفرضية التقار  σمن فرضية التقارب 

 : دول عينة الدراسة  نيب   σ–convergenceفرضية التقارب   اختبارحتليل و    5-1
على مقارنة مؤشر التشتت احملسوب يف هناية الفرتة ومقارنته مع   σ–convergenceيقوم اختبار التقارب  

احمللي  للناتج  املعياري  االحنراف  للتشتت،  مؤشران  يستخدم  ما  وعادة  الفرتة،  بداية  يف  احملسوب  التشتت  مؤشر 
 :𝑐𝑡 أو معامل االختالف  vtاإلمجايل للفرد 

vt = √
1

𝑁
∑ [𝑙𝑜𝑔 (

𝑦𝑖𝑡

𝑦𝑡
∗ )]

2
𝑁
𝑖=1 … … … … . . (4.9)                          𝑙𝑜𝑔𝑦𝑡

∗ =
1

𝑁
∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1  

𝑐𝑡 = √
1

𝑁
∑ (

𝑦𝑖𝑡−�̅�𝑡

�̅�𝑡
)

2
𝑁
𝑖=1 . . … … … … … (4.10)                           �̅�𝑡 =

1

𝑁
∑ 𝑦𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1  

 4يف العينة. االقتصادايتعدد    Nو  tيف الفرتة   iمتثل نصيب الفرد من الناتج احمللي لالقتصاد    𝑦𝑖𝑡حيث 
املعياري   االحنراف  مؤشر  هناك  ي  ،vtوابستخدام  املعياري   مقياس   ينخفض  عندما   تقارب كون   االحنراف 

 املعياري   االحنراف   اخنفض  إذا   آخر،   مبعن .  الزمن  مبرور   الدول   بني   للوغاريتم نصيب الفرد من إمجايل الناتج احلقيقي 
 

1 Mushtaq Ahmad M, Tariq M, Economic Growth, Productivity and Convergence of Middle East and North 

African Countries, MPRA Paper No. 87882, March 2018, p5. 
2  ( الفرتة  خالل  املغاربية  الدول  اقتصادات  تقارب  قياس  حممد،  رتيعة  طاهر،  مناذج  2014-1990شرماط  ابستخدام   )ARDL-Panel ملة  ،

 .37، ص 2العدد  ،14التطبيقي، اجمللد  واإلحصاءاالقتصاد 
 .222، ص نفس املرجع السابقخضراوي مجال،  3

4  Julie Le Gallo, Disparités géographiques et convergence des régions européennes : une approche par 

l’économétrie spatiale, These Présentée en vue de l'obtention du Doctorat en Analyse et Politique  Économiques, 

Université de Bourgogne, 2002, p 55. 
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املدروسة    يف  للفرد  اإلمجايل   احمللي  الناتج  لوغاريتم الدول  بوجود   فسوف   الوقت،   مبرورعينة   تقارب.   حالة  حنكم 
 .σ–convergence التقارب  حالة( يوضح  4.4والشكل رقم )

 بني بلدان عينة الدراسة  σ–convergence(: اختبار فرضية التقارب 4.4الشكل رقم ) 

 
 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

االحنراف املعياري للوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي   قيم  ( التطور يف 4.4الشكل رقم )يوضح  
، ومن خالل هذا الشكل ميكن مالحظة (2017-1990)اإلمجايل ابلنسبة جلميع بلدان عينة الدراسة خالل الفرتة  

، وابلرغم من تباين نصيب الفرد من الناتج طيلة فرتة الدراسة  اريتمغو الحنرافات املعيارية لل قيم الاالخنفاضات املتتالية 
بينها تراجع بشكل   فيمامنو نصيب الفرد ما بني الدول املغاربية، فإن مال التفاوت يف مستوايت الدخل الفردي  

إىل   1990عام    0.38االحنراف املعياري للدخل الفردي من  قيمة  ما هو مبني يف الشكل، حيث تراجع  ملحوظ ك
أن معادلة االجتاه العام املقدرة لالحنرافات   ( 13.4من خالل اجلدول رقم )  ، كما نالحظ 2017عام    0.18حوايل  

 واخنفاض يف عدم املساواة σ–convergence   التقاربوابلتايل نقبل فرضية   ،(0.005-)املعيارية تظهر مبيل سالب 
اجلزائر وتونس املغرب، وبصفة عامة نقول أن الدول املغاربية تعرف تقاراب يف املستوى العام للمعيشة بني يف الدخل 

 املعرب عنه مبتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. 
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 بني بلدان عينة الدراسة  σ–convergence(: اختبار فرضية التقارب 13.4اجلدول رقم )

Source Valeur 
Erreur 

standard 
t Pr > |t| 

Borne inférieure 

(95%) 

Borne supérieure 

(95%) 
 

Const 10,098 0,894 11,290 0,0001 8,260 11,937  

year -0,005 0,000 -10,986 0,0001 -0,006 -0,004  

 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

 : دول عينة الدراسة  نيب  Absolute β–Convergenceاختبار فرضية التقارب املطلق   حتليل و     5-2
اختبار وفحص فرضية التقارب أو التباعد بني مستوايت التنمية للدول املغاربية حمل الدراسة )اجلزائر،   لغرض 
 ــــسنستند إىل الطريقة القياسية املعمول هبا يف الكثري من الدراسات التجريبية ل  ،2017( خالل الفرتة  تونس واملغرب

1)BarroR. (.   تقدير بسيط(  املتغري   أحادي   التقارب   منوذج   وسيتم  احندار   هناك  كان  إذا  ما   لتحديد  )منوذج 
 2:التالية  املعادلة من خالل   بني دول عينة الدراسة  مطلق  تقارب

𝑙𝑛 (
𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡−1

) = 𝛼 + 𝛽(𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡−1) + 휀 … … … . (4.11) 

 ( كالتايل: 4.11صياغة املعادلة )   ميكن إعادةو 
𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑙𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐0) + 휀 … … … … … … … … (4.12) 

نصيب الفرد من إمجايل   معدل منو متوسط  إىل   يشري  𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔𝑖,𝑡  ،معامل التقارب  هو 𝛽 اثبت،  هو𝛼   حبيث:
هو لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من  𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑔0  الطبيعي،   اللوغاريتم  هو   t، 𝑙𝑛  السنة  يف   i  لدولة الناتج احمللي ل

 .حد اخلطأ العشوائي  هو   휀 و إمجايل الناتج احمللي أول مدة، 

البلدان الفقرية متيل إىل النمو بشكل أسرع   هناك تقارب مطلق إذا كانت   نأب القائلة    انطالقا من الفرضية و 
الناتج من الدول الغنية من حيث دخل الفرد، نتوقع عالقة سلبية بني   لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من إمجايل 

 .يف الدول املغاربية حمل الدراسة ومعدل منوه  احمللي احلقيقي

 
 

 : أهم دراساته التجريبية يف هذا اجملال نذكرمن   1

- Barro Robert j, Determinants of Economic Growth- A Cross countries Empirical Study, NBER working paper, 

NO. 5698, Cambridg, 1996. 
- Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin, Convergence. Journal of Political Economy 100(2), 1992. 
2 Organisation of islamic cooperation, economic growth and convergence across the oic countries: an 

econometric framework, oic outlook series, may 2013, p  03. 
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 بني بلدان عينة الدراسة  Absolute β–Convergence(: اختبار فرضية التقارب املطلق 5.4الشكل رقم ) 

 
 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

ابستخدام التقارب املطلق    اختبار فرضيةنتائج  ( إىل  14.4واجلدول رقم )(  5.4الشكل رقم )كل من  يشري  
العادية   الصغرى  املربعات  أن ، حيث  OLSطريقة  إىل  النتائج  إمجايل   أشارت  من  الفرد  نصيب  لوغاريتم  معامل 

كما يظهر هذا من خالل   ،10%ومعنوي إحصائيا عند مستوى    (β = -0.018)الناتج احمللي ألول مدة سالب  
خط االحندار الذي ينحدر سلبا مما يشري إىل العالقة العكسية بني لوغاريتم نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي 

تقارب بني على وجود    تدل و   تدعم صحة فرضية التقارب املطلق   وهذه النتيجة   أول مدة ومعدل منو نصيب الفرد،
 .حمل الدراسة  املغاربية  ابلدول   اخلاصة  معدالت النمو االقتصادي 

 بني بلدان عينة الدراسة  Absolute β–Convergence(: اختبار فرضية التقارب املطلق 14.4رقم ) اجلدول 

Source Valeur 
Erreur 

standard 
t Pr > |t| 

Borne inférieure 

(95%) 

Borne supérieure 

(95%) 

Const 0,167 0,082 2,042 0,044 0,004 0,330 

lgdppc0 -0,018 0,010 -1,804 0,075 -0,039 0,002 

 XL-stat  2016ابالعتماد على برانمج  من إعداد الطالب املصدر:

أن  إىل  النتائج  هذه  من  تشري  –β املطلق    التقاربفرضية  و σ–convergence   التقارب  فرضية  كل 

Convergence    نصيب الفرد من إمجايل الناتج مما يعين أن التشتت يف  ،  عينة الدراسةيف حالة بلدان    ةصحيح
الدخل الفردي اخلاص ، وابلتايل فإن  (2017-1990) الدراسة اخنفض خالل فرتة    الدول املغاربية  بني احمللي احلقيقي

 تقارب حنو نفس حالة الثبات والتوازن يف املدى الطويل.يالدول    هبذه 
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 : الرابع خالصة الفصل

إىل دراسة حمددات النمو االقتصادي يف الدول املغاربية )اجلزائر، تونس، املغرب( خالل هدف هذا الفصل  
كمرحلة أولية   (PCA)ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام طريقة حتليل املركبات األساسية    ، (2017-1990) الفرتة

ال البشري )مؤشرات تعليمية لتحديد أهم املؤشرات أتثريا يف النمو االقتصادي، واملتعلقة أساسا مبؤشرات رأس امل
التجاريومؤشر صحي(،   التجارة اخلارجية)مؤشر االنفتاح    االنفتاح  والصادرات(، ابإلضافة إىل االستثمار   على 

، خصصناها للجانب القياسي، أين مت استخدام من الدراسة األجنيب املباشر والنوعية املؤسساتية. أما املرحلة الثانية
و النموذجلتقدير    (PMG)وطريقة    Panel-ARDLمنوذج   الدراسة، مت  ،  األخرية من  املرحلة  اختبار كل من يف 
 لدراسة مدى تقارب دول عينة الدراسة.  β–Convergence وفرضية σ–convergenceفرضية  

إىل أن كل من معدل التعليم االبتدائي والعمر املتوقع   (PCA)وقد أشارت نتائج التحليل ابستخدام طريقة  
، أما مؤشرات النمو االقتصادي يف كل من اجلزائر واملغرب  علىعند امليالد أكثر مؤشرات رأس املال البشري أتثريا  

باطا مع ، فقد أشارت النتائج إىل أن مؤشر نسبة الصادرات إىل إمجايل الناتج احمللي هو األكثر ارتاالنفتاح التجاري
النمو االقتصادي يف كل من اجلزائر واملغرب، كما أشارت نتائج التحليل أيضا، إىل أن كل من االستثمار األجنيب 

 املباشر ومؤشر النوعية املؤسساتية يرتبط إجيااب مع النمو االقتصادي يف كل دول عينة الدراسة.
الـــدول املغاربيـــة )اجلزائـــر، تـــونس، املغـــرب(  وأشـــارت نتـــائج التحليـــل القياســـي حملـــددات النمـــو االقتصـــادي يف  

،  (PMG)  ةوتقــديرات متوســط اجملموعــة املدمــ  Panel-ARDL، ابســتخدام منــوذج  (2017-1990)خــالل الفــرتة  
إىل أن هنــاك عــدة حمــددات أساســية متــارس أتثــريا إجيابيــا ومهمــا يف املــدى الطويــل علــى النمــو االقتصــادي يف الــدول  

اإلنفــاق احلكــومي،    تتمثــل أساســا )حســب درجــة التــأثري( يف كــل مــن نســبة املشــاركة يف قــوة العمــل،املغاربيــة، والــيت  
مؤشر النوعيـة املؤسسـاتية، رأس املـال البشـري ممـثال مبؤشـر العمـر املتوقـع عنـد املـيالد، رأس املـال املـادي والصـادرات.  

ــارس أت ــر ميـ ــتثمار األجنـــيب املباشـ ــائج إىل أن االسـ ــارت النتـ ــدول  يف حـــني أشـ ــادي يف الـ ــو االقتصـ ــى النمـ ــليب علـ ــري سـ ثـ
 املغاربية. 

  كـــل مـــن  إىل أن   اتأشـــارت نتـــائج االختبـــار ويف األخـــري ولغـــرض اختبـــار فرضـــية التقـــارب يف الـــدول املغاربيـــة،  
الــدول    عينــة  يف حالــة  ةصــحيح   β–Convergenceاملطلــق  التقــاربفرضــية  و  σ–convergence  التقــارب  فرضــية
ويف املسـتوى العـام    هبـذه الـدول  اخلاصـة  تقارب بـني معـدالت النمـو االقتصـاديوجود  ، مما يعين  حمل الدراسة املغاربية

 للمعيشة املعرب عنه مبتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.
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هددددهذه هددددسة إىلهحتإيددددي س  دداددددن و ادددداد  ددددهوإ  إىلاردددد) إز ئردددداو،   إىلددددهو  إ  احت اددددي  إ  إ دددد    دددد)     
   ذردد   رد     (  وىلئحقاق هدسإ إددهمت ت  قمداأل إوح وإدي س  ةحت صدي ذرد) 2017-1990إ   ب( خال  إىلفرتة  

   وذرد   طباقا .

ةهأل إ فاهاأل وإىلار اي  إوياياي إ ئصدقي   إىلس،  ضألإإلحاحت إىلار ، ىلدهحتإيي     ط  اا س    إوو  إىلفرن     
ابإلضاذي س  ة )إع    إز ئراو، وإىلئاراي  دار)ىلصامي  إىل  س  إ فاهاأل  إىلبهإ ي  إىلئط ق    ت ابىلار) إز ئراو،  إاث  

ومراوحتة    ومقا امه  إز ئراو،  س   ت كرا  إىلار)  إىلئط ق  إىلفرن  هسإ  ىلدار) ةهأل     ط)حت     إ فم ة  إىلار اي  
  ر  ي   إىلار) إىلهإخدي    يو ر  إىلاا)كالياكاي   يإىلار     إىلكالياكاي    يإىلار  من     كن ةيايا  إز ئراو، وإىليت  ئرثن  

  .إىلار) إحله ثي(

 إىلئط ق س  من خال       وهسإحملهوإ  إحله ثي ىلدار) إز ئراو،ةهأل إ راا ابيئص إض  ذقه    إىلثاينإىلفرن    ةما
 ئرثن  و عدى ض)ء إىلهحتإيا  إىلئج  باي إىلما قي     إ ا ب إىلار ، إخلاص  كن  هو وكسإ عال ئه ابىلار) إز ئراو،

إحله ثي   إىلفرن  إىليت  ىلدار)  إحملهوإ   هسإ  سىلاها    إىلئط ق  إزت  من  إوجايب   كن  إزيئثراحت  إىلئجاحت،    فئاح 
 إ باش   حتةد إ ا  إىلبش ، وإ ؤيما .

-1990خددال  إىلفددرتة    ئحداددن إووإء إز ئردداو،   إىلددهو  إ  احت اددي  ددن إىلهحتإيددي    راددا  إىلفرددن إىلثاىلددثو   

إ د  و د)   وإ  د ب  ابإلضداذي  كدن مدن إ   س   ط)حت ةوإء إىلارد) إز ئرداو،      إىلبهإ ي  إىلئط ق  ت  (  إاث  2017
من خال  إىلرتكا  عدى ثالثي  طاعا  حت اماي ممثدي   كن من إىلرااعي وإىل حتإعدي وإخلدهما     س  هاكدئها إز ئراو ي
ىلاهدا   إىلفردن إىلثداين  و   إىلديت ت إىلئطد ق سإحله ثدي ىلدارد) إز ئرداو،    إحملدهوإ ددادن  طد)حت  كرا ت   هدسإ إىلفردن  

  وهدسإ مدن  كدن مدن إ  إ د  و د)   وإ  د بمؤشد إ  إىلئارادي إزجئراعادي إىل  امداي    إوخري   رادا  ئحدادن إهاهدا  
 خال  ددان إهاها  كن من إىلار) إىلهمي  إ   إىلبطاىلي  مؤش إ  إىلفق  وعهإىلي  )ز ع إىلهخن.  

ابىلامبي   إىل إ ع ةما  ىلدقاام  ىلدفرن  خرص  ذقه  إز ئراو،    إىلار)  ه  يب  اايي  ص ذي  هوإ    فحص 
(  2017-1990وإخئباحت ذ ضاي إىلئقاحتب    إىلهو  إ  احت اي  ن إىلهحتإيي  إ  إ   و )   وإ   ب( خال  إىلفرتة  

مفاهاأل عامي إ)  س  إإلحاحت إىلار ، ىلدراهج إىلقاايي إ ئبع   إىلئقه    من خال  ع ض      إىلبهإ يإاث  ط  اا  
 (MG) ويط إجملر)عي  :ع ض عام ىلط  قيت إىلئقه  و   (Panel Dynamic) إىله ااماكايإىلمالين إىل مااي إ قطصاي 

و  إ  ء إىلثاين من    حت يجمر)عي من إخئباحتإ  إزيئق إ   إيئص إض     ابإلضاذي س  (PMG)وويط إجملر)عي إ هجمي  
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مته   إىلفرن  من هسإ  إىلف و  من)  راب  ومصه   إز ئراو،  ىلدار)  إحله ثي  إحملهوإ   خمئدف  إزحت باط     وحتإيي 
إىلاا ج إحملدي   و ه ت إيئخهإم    (PCA)  ابيئخهإم ح  قي ددان إ  كبا  إوياياي  وو  عااي إىلهحتإيي   سمجايل 

إ ؤش إ  إوإمن متثاال ىلدرحهوإ  إحله ثي زيئخهإمها   إ ا ب إىلقاايي من هسة إىلط  قي من ةجن إخئااحت  
إىلهحتإيي إىلبش ،  مؤش إ   صداراي هسة  إ ا   حتةد  ىلقااد  مؤش إ   ةحت صي  إيئخهإم  ت  إىل  ض   هسإ  وىلئحقاق    

ن إىلاا ج إحملدي ومؤش  صحي(  ومؤش  إزيئثراحت إوجايب إ باش    هذقا  إزيئثراحتإ  إوجاباي إ باش ة كامبي م
ومؤش  ن ىلال فئاح إىلئجاحت،  مؤش  جمر)ع إىلراوحتإ  وإىل)إحتوإ  كامبي من إىلاا ج إحملدي إإلمجايل ومؤش     إإلمجايل(

إىلاا ج إحملدي إإلمجايل(  ابإلضاذي س  مؤش  إىلا)عاي إ ؤيما اي  كرئ)يط وحت صي مؤش إ :   مبي إىلراوحتإ  من 
ىلار)ذج  هوإ   اايي  . و  إوخري  ت سج إء ددان  إحلك)مي( و  إحاي  إيئق إحت  إىلفماو  يااوة إىلقا )ن  ج)وة إىلبري 

 (PMG)وح  قي مئ)يط إجملر)عي إ هجمي    Panel-ARDL  إ هى إىلط) ن ابيئخهإم من)ذج    إىلار) إز ئراو،
إىلهحتإيي   راا ابخئباحت كن من  إ  احت اي  ن  إىلهو   إىلئقاحتب     إىلار)ذج  وىل  ض وحتإيي سمكا اي     قه   هسإ 

 .    وو  عااي إىلهحتإيي   (β–Convergence)إ طدق   إىلئقاحتب ذ ضاي  و  (σ–convergence) إىلئقاحتبذ ضاي  
 أوال. اختبار الفرضيات: 

  كن من إ  إ   و )   إاث  ااه  ئا ج ددان  قدبا  مصهز  إىلار) إز ئراو،    :صحاحي  الفرضية األوىل
إىلار) وهسإ حتإجع س  ةن   وعهم إزيئق إحت من ياي س  ةخ ى   ابىلئس سب ةن دسة إىلهو  مصهز  من)  ئرا  وإ   ب

 ؛ةا اي إىليت د)  وون إيئق إحت ابىلصه ه من إىلر ومت وإىلص)إمن إز ئراو ي إحملداي وإىلص      بط  هسة إىلهو     إز ئراو،
الثانية  من)ذج    الفرضية  ابيئخهإم  إىلقاايي  إىلئحدان  ةثبئه  ئا ج  إاث  صحاحي:  ةن   (Panel-ARDL)غري 

  ن إىلهحتإيي هي حتةد إ ا  إ او،    إ  احت اي  إىلهو  ىلهى      إ هى إىلط) ن   إز ئراو،   إحملهوة ىلدار) إ هري  إىلص)إمن  
    إ  ةشاحت   ئا ج إىلئحدان س   ايوإىلا)عاي إ ؤيما  إإل فاق إحلك)مي  إىلراوحتإ   حتةد إ ا  إىلبش ،  إىلصراىلي 

 ةن إزيئثراحت إوجايب إ باش  ىله أتثري يديب عدى من) إ ئراواي  هسة إىلهو ؛ 
عن   ختئدف   إ هى إىلط) ن  هوإ  من) إز ئراواي  إ  احت اي  صحاحي:  فاه هسة إىلف ضاي ةن     الفرضية الثالثة

. ت سثبا  صحي هسة إىلف ضاي  ااياا   ئا ج إىلئحدان إىلقاايي(  إاث ةشاحت   ئا ج   إ هى إىلقرري  ا  هوإهت
ةن  هوإ  إىلار) إز ئراو،   إ هى إىلط) ن   كن من   (Panel-ARDL)إىلئحدان إىلقاايي ابيئخهإم من)ذج  

  إ هى إىلقرري ئدف عن  هوإهتا   إ هى إىلقرري  ة، ةن  هوإ  إىلار) إز ئراو،  إ  إ   و )   وإ   ب خت
 ختئدف من ووىلي س  ةخ ى؛ 
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مددن إاددث  ردداب إىلفدد و مددن     )جدده هادداا إهدداة ردد)  قدداحتب س دارددي  دد  إىلددهو  إ  احت اددي  صددحاحي:  الفرضييية الراة يية
  )convergence–σ(  إىلئقداحتب  مدن ذ ضداي. ت سثبا  صحي هسة إىلف ضاي  ااياا ابخئباحت كن  إىلاا ج إحملدي إإلمجايل

ةن إىلئشددئه    س     إخئبدداحت ذ ضدداي إىلئقدداحتب  إاددث ةشدداحت   ئددا ج    (β–Convergence)إ طدددق  إىلئقدداحتبذ ضدداي  و 
-1990 فددرتة  إىلإخنفددخ خددال     كددن مددن إ  إ دد  و دد)   وإ  دد ب   دد  ردداب إىلفدد و مددن سمجددايل إىلاددا ج إحملدددي إحلقاقددي  

   إ هى إىلط) ن.إهاة ر)  قاحتب س داري  به،  ذإن هسة إىلهو   (  وابىلئايل2017
 نتائج الدراسة:اثنيا. 

  )صداا من خال  هسة إىلهحتإيي س  إىلائا ج إىلئاىلاي: 
إز فئاح إىلئجاحت،  إزيئثراحت   مصهز  إىلار) إز ئراو،  من ةمهها   ةن دف إه ثي ميكن  مراوحت  هااا عهة   .1

و  وإ ؤيما    إىلبش ،  إ ا   حتةد  إ باش    هسة   ربز  إوجايب  أتثري  إىلار)   إ راوحت ذارا  دي كافاي  عدى 
 :إز ئراو،

إىلار)   وابىلئايل دفا ال فئاح إىلئجاحت، ةمهاي كبرية   دم   )ز ع عااص  وكراي إإل ئاج ودم  كفاء ه   ىل -
إىلئجاحتة إخلاحتجاي م  فصي دقق إاث ةن  إز ئراو،    إىليت  ك)ن ذاها وحتجا  إز فئاح عدى      إىلبدهإن 

إ ااذمي وإكئم    من) م  فصي مصهز   إىل اىلب   اب مهاحتإ   قااي  ماهأل   من خال  سجياو ذ ص ىل ايوة 
  دم  إإل ئاجاي  كرا  صرن عدى زايوة ذ ص إىلئجاحتة إ ئاإي وحتذع كفاءة ختراص إ )إحتو إ ئاإي ىلدبده. 

عرداي إىلئاراي إز ئراو ي من خال  إىلصه ه من إىلقا)إ  مثن  قن  ةن  شجعكرا ميكن ىلال فئاح إىلئجاحت، 
 إىلئكا)ىل)جاا إحله ثي وزايوة  ا)ع إ ائجا ؛ 

إ باش     - إوجايب  ىلاليئثراحت  جدب ذابىلامبي  ذصاىلي    ةوإة  ابعئباحتة  إز ئراو،  إىلار)  عدى  ةث ة  اره  
إىلئاراراي وإإلوإحت ي  و صئرب إىلقااة إىل  اماي ىلئهذق حتؤود   إىلئكا)ىل)جاا  إ ه هة  وإخلربإ  إىلفااي وإ هاحتإ  

او ي خاصي   إىلهو  إىلااماي  ومن ىلئاراي إز ئرإ  ىلئحفا   وعامي ةيايايو   إوم)إ  إوجاباي ىلدهو  إ ضافي
إىلار) إىلئج  بايإىلااإاي   عدى  إ باش   إوجايب  ىلاليئثراحت  إإلجيا اي  إآلاثحت  إىلهحتإيا   من  إىلصه ه     ب  

 إز ئراو،؛
  إاث  ؤكه ةو اا  إىلار)  صئرب حتةد إ ا  إىلبش ، من ةهأل إىلص)إمن إإليرتإ اجاي إحملف ة ىلدار) إز ئراو، -

إىل  إ )جه عدى  وإيئهإمئه  ك) ه  إز ئراو،  إىلار)  دفا   إىلبش ،    إ ا   حتةد  إىلس،  ؤو ه  إحمل)حت،  هوحت 
إىلفصا   إ او، ابإلضاذي س  ووحتة  إ ا   إوذ إو   وإ ماط  عدى حتةد  إىلف ص       إحله من عهم  كاذؤ 

 مئصهوة ىلدرجئرع؛   إىلفق  ودقاق مااذعو قداص ممئ)اي   
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إز ئراو،   - إىلار)  ابىل ي    ةمهاي  دا  إىلفصاىلي  إ ؤيما   ةن  إحله ثي  إىلئج  باي  إىلهحتإيا   ةغدب  ةثبئه 
إ ا  إ او، وحتةد إ ا     شجع إزيئثراحت   حتةدةن  ذاىلبدهإن إىليت متدك مؤيما   ) ي وذصاىلي ميكاها  

إىليت  كرا    إىلبش ،  إىلبدهإن  من  ةإمن  إز ئراو،  شكن  ةوإءها  مؤيما اي   مئطاع دم   ىله ها  ااي 
و  ةشاحت ضصافي   إزخئالذا        ه  ةن  إحله ثي  إىلئج  باي  إىلهحتإيا   من  من من)  إىلصه ه  إىلف و   راب 

إحملدي إىلاا ج  إىلصامل    بط    سمجايل  وثاقاإ)   إىلبدهإن    و )ة  ابزخئالمت    )عاي  إحت باحا  إ ؤيما     
 دار) إز ئراو،. إىلص)إمن إ فم ة ىلو سىلك ذإن إ ؤيما   صئرب من ةهأل  

 حادي   من ياي س  ةخ ى   وعهم إزيئق إحت   ابىلئس سب   كن من إ  إ   و )   وإ   ب  مصهز  إىلار)    متا   .2
    إىلار) إز ئراو،  وهسإ حتإجع س  ةن    هسة إىلهو  عدى دقاق من) ممئهإم  مما  صين عهم  هحتة  ذرتة إىلهحتإيي 

 د)  وون إيئق إحتها؛  إىليت   وإىلص)إمن إز ئراو ي إحملداي وإىلصا اي   بط ابىلصه ه من إىلر ومت   إىلهو   هسة  
إ ضح ىلاا ةن كن  ده  ئرا  هباراي  طاع مص  ذقه     إىلهو  إ  احت ايابىلامبي ىلدقطاعا  إىليت  شكن إ ئراواي    .3

من إىلاا ج إحملدي إإلمجايل    إ   ئرا     55%ذفي  )   وإ   ب  شكن إري  طاع إخلهما  ةكث  من  
   إ ئ)يط؛   49%ي إىلقطاع إىلرااعي أبكث  من  ا إ   هبارإ 

-1990خال  إىلفرتة    إ راوحت إحله ثي ىلدار) إز ئراو،   إىلهو  إ  احت اي  ن إىلهحتإيي ط)حت  من خال  ددان   .4

  )صداا س  إىلائا ج إىلئاىلاي:   (2017
 إ ئراواي   ب  ىلاا ةن  ىلئط)حت وحتجا  إز فئاح إىلئجاحت،   كن من إ  إ   و )   وإ   ب     عاه دداداا -

إخلرا ص إز ئراو ي إىليت هسة إىلهو   ئرا   هحتجا  م  فصي  مباا من إز فئاح إىلئجاحت،  وهسإ  مبب  
إىلهو   هسة  س   بين  سضاذي  ووىلي  س    متا  كن  إىليت هتهمت  إز ئراو ي  إإلصالإا   من    مهان ىلدصه ه 

 ؛ إز فئاح عدى إىلئجاحتة إخلاحتجايسج إءإ   
ابىلئس سب وعهم إزيئق إحت  هذقا  إزيئثراحتإ  إوجاباي إ باش ة   إىلهو  إ  احت اي  ن إىلهحتإيي    متا   -

حادي ذرتة إىلهحتإيي ابىل غأل من ةهنا شهه  إ ئصاشا مدح)ظا ماس  هإ ي إوىلفاي إىلثاىلثي مقاحت ي ابىلئمصااا  من 
ممامهئها إىلق ن إ اضي  وابىلامبي  مامهي هسة إزيئثراحتإ    إىلاا ج إحملدي إإلمجايل  ذقه  ب  ةن  مب  

إزيئثراحتإ  إوجاباي إ باش ة عدى سمجايل إىلاا ج   دهثهإىلس،    وه) ما  صك  مهى ضصف إوث   ضصافي
 ؛   هسة إىلهو   إحملدي

إىلهو    - ةن  ىلاا  إىلبش ،   ب   إ ا   حتةد  إىلكري  ؤش إ   إىلئحدان  خال   إىلهحتإيي  ه إ  احت اي  من   ن 
ممئ)اي    هاما    إىلهحتإيي   خم ون  ةإ ز   قهما  ذرتة  خال   إىلبش ،  إ ا   ةن حتةد  ىلاا  إاث  ب  
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مبمئ)اي ه إ خئدفي  ه شهه  دماا مدح)ظا خال  ذرتة إىلهحتإيي  وه) ما و مصهز  إزىلئحاق ابىلئصداأل  
إىلفرتة   إآلخ  دماا ممئر إ خال   ف   ه)  إىلس، شهه  إىلهحتإيي  مئ)يط عهو يا)إ    وضحه مؤش  

ىل ةكو  إىلرحي  ىلدرؤش   ابىلامبي  إىلبش ،  سىلك  إ ا   إىل)زوة  د  عاه  إ ئ) ع  إىلصر   مئ)يط  إىلس،   (مؤش  
كرا  ب  ىلاا من    ذرتة إىلهحتإييشهه ه) إآلخ  دماا ممئر إ   كن من إ  إ   و )   وإ   ب خال   

ةن  رن س  مرامت إىلهو  إيئطاعه  كن من إ  إ   و )      ةن   (HDI)خال  مؤش  إىلئاراي إىلبش  ي  
 راي  ش  ي مئ)يطي؛ إىلبش  ي إ   فصي   اارا صافه إ   ب كهوىلي ذإ   اذإ  إىلئاراي  

عاه ددان  ط)حت مؤش إ  إىلا)عاي إ ؤيما اي ابيئخهإم كن من مؤش  إىلهىلان إىلهويل ىلدرخاح  إىلقط  ي؛  -
 مؤش  مهحتكا  إىلفماو؛ مؤش  إحل  ي إز ئراو ي؛ مؤش إ  إحل)كري؛ ومؤش  مماحتيي ة شطي إوعرا    ب 

ضصافي   ة   ىلاا مؤيما اي  وإ   ب  ئرا   بائي  و )    إ  إ    من  إىلهو  ن كن  هسة  إذئقاحت  وهسإ  مبب 
   كن من إىلقطاع  إىلصام وإخلاص.  ىلدشفاذاي وضصف آىلاا  إ ماءىلي ذاها  ابإلضاذي س  إ ئشاحت إىلفماو

ح  قي .5 ابيئخهإم  إىلئحدان  إوياياي  ةشاحت   ئا ج  إ  كبا   إىلئصداأل   (PCA)  ددان  مصه   من  ةن كن  س  
إىلار) إز ئراو،   كن من   عدىةكث  مؤش إ  حتةد إ ا  إىلبش ، أتثريإ    إىل)زوةإز ئهإ ي وإىلصر  إ ئ) ع عاه  

ايل إ  إ   وإ   ب  ةما مؤش إ  إز فئاح إىلئجاحت،  ذقه ةشاحت  إىلائا ج س  ةن مؤش   مبي إىلراوحتإ  س  سمج 
إىلاا ج إحملدي ه) إوكث  إحت باحا مع إىلار) إز ئراو،   كن من إ  إ   وإ   ب  كرا ةشاحت   ئا ج إىلئحدان 
ة ضا  س  ةن كن من إزيئثراحت إوجايب إ باش  ومؤش  إىلا)عاي إ ؤيما اي    بط سجيااب مع إىلار) إز ئراو، 

إ عااي    كن   إخئااحت هسة  ت  إىلهحتإيي. وابىلئايل  إىلهحتإيي   ا زيئخهإمه  ؤش إ وو   إىلقاايي من  إ ا ب     
 ؛ ابعئباحتها إوإمن متثاال حملهوإ  إىلار) إحله ثي(

من)ذج  .6 ابيئخهإم  إىلهحتإيي  إ  احت اي  ن  إىلهو   إز ئراو،    إىلار)  حملهوإ   إىلقاايي  إىلئحدان  خال   من 
(Panel-ARDL)   :صداا س  إىلائا ج إىلئاىلاي(  

  إ  إ د  و د)    ةهدأل  دهوإ  إىلارد) إز ئرداو،    إ هى إىلط) دن س  ةن    إىلقاايي  ةشاحت   ئا ج إىلئحدان -
إإل فدداق    يدداي ذددأكث ؛  15 دد)ة إىلصراىلددي ىلدفئددي ذإ  إىلمددن    مددن:    كددن  أثريإمددب وحتجددي إىلئدد   ئرثددن  وإ  دد ب

حتةد إ دا  إىلبشد ،  مؤشد  مئ)يدط إىلصرد  إ ئ) دع عاده إ داالو كرؤشد  صدحي    )عاي إ ؤيمدا ؛ ؛إحلك)مي
س  وجدددد)و أتثددددري يددددديب    إىلائددددا جةشدددداحت     .   إدددد إىلردددداوحتإ حتةد إ ددددا  إ دددداو،؛  ىلدددد ةد إ ددددا  إىلبشدددد ،(؛  

هددسإ   ددن إىلهحتإيددي  وميكددن سحتجدداع    إ  احت اددي  ىلاليددئثراحت إوجادديب إ باشدد  عدددى إىلاردد) إز ئردداو، ىلصااددي إىلددهو 
س  عهة ع)إمن ةمهها عهم إيئق إحت  هذقا  إزيئثراحتإ  إوجاباي إ باشد ة إىلد)إحتوة  ابإلضداذي   ري إىلمديبإىلئأث
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اعدا   س    ك  إزيئثراحتإ  إوجاباي إ باش ة    طاعا  مصااي مثدن إىلطا دي وإىلردااعي وون غريهدا مدن إىلقط
 إ هري؛

ادددث ةشددداحت   ئدددا ج إىلئقددده   س  ةن إىلارددد)  ةمدددا   إ دددهى إىلقردددري ذئخئددددف إىلائدددا ج مدددن ووىلدددي س  ةخددد ى  إ -
إز ئراو،   إاىلي إ  إ    صئره   إ هى إىلقرري عدى حتةد إ ا  إىلبش ، ذقط  ةما ابىلامبي ىلئد)    دده  

ةن    ةن إىلاردد) إز ئردداو، ىلدده ها  صئردده عدددى حتةد إ ددا  إىلبشدد ، وإزيددئثراحت إوجادديب إ باشدد     إدد  ددده 
 ب  صئره عدى إزيئثراحت إوجايب إ باش  وإىلا)عاي إ ؤيما اي.    إاىلي إ     إىلار) إز ئراو،

كن من   س  ةن إىلهو  إ  احت اي  ن إىلهحتإيي  إ  إ     )    إ   ب(      ةشاحت   ئا ج إخئباحت ذ ضاي إىلئقاحتب   .7
    ي   ققي(صحاح (β–Convergence) قإ طد  إىلئقاحتب ذ ضاي  و   (σ–convergence)  إىلئقاحتب  ذ ضاي
متان س  إىلفقرية   إىلبهإ ي    إ ئراواي  إىلهو  ةن    إمب هسإ إزخئباحت     مما  صين إىلهو   ن إىلهحتإيي  عااي   إاىلي 

 راب إىلف و من سمجايل إىلاا ج إحملدي إحلقاقي   هسة إىل ااي وةن إىلئشئه      إ ئراواي  إىلهو من    إىلار) ةي ع 
إىلهو    ذإن  وابىلئايل  ( 2017-1990  فرتة  إىلإخنفخ خال     إىلهو   إىلثبا    هسة   به،  قاحتاب ر)  ف  إاىلي 

 وإىلئ)إزن   إ هى إىلط) ن. 

 االقرتاحات: التوصيات و اثلثا. 
 عدى ض)ء ما  )صده سىلاه إىلهحتإيي من  ئا ج  ميكن  قهمي جمر)عي من إىلئ)صاا  وإز رتإإا  كاىلئايل: 

إىلئحهاي  إىلئار) ي   وإىلئاراي إ صئرهة  مببجيب عدى إىلهو  إ  احت اي  ن إىلهحتإيي سعاوة إىلار    مناذج إىلار)   .1
عدىإىليت  )إجهها مناذج  ق)م  عدى  ةن  صئره  جيب  حباث  و مرح     إز ئراو،  شامن إب  إىلئا) ع  من)   ئاج 

إىلار) إز ئراو، إىلس،  صه ههذا   دفا ماهأل        وممئهإم  هز من إزعئراو عدى  طاعا  مصااي  وهسإ ما
 ؛يوإزجئراعا  ي إز ئراو   اياي  إىلئار) ي إىليت من ةمهها زايوة إىل ذاهإىل ا   إىلصه ه من  ةياياا ىلئحقاق

إز فئاح   .2 ر)  إىلئ)جه  زايوة  إ  احت اي  إىلهو   عدى  ىلئص     جيب  إخلاحتجاي  إىلئجاحتة  إز ئراو،عدى  و  من)ها    
عن ح  ق إختاذ مجدي من إىلماايا  وإإلج إءإ  إ اايبي   اي دقاق  ئا ج من)   إىلئ)جهإ قا ن  جيب ةن  ئأل هسإ  

 ةذضن؛ 
إىلقطاعا   .3 من  س ئاجاي  هز  ةكث   ر)  طاعا   إ باش ة  إوجاباي  إزيئثراحتإ   عدى  )جاه  إىلصرن  ض وحتة 

ئصردها  مع إىلرتكا  وإىلئكا)ىل)جاا  وإىلئقااا  إحله ثي إىليت  م إخلربإ  إزيئهالكاي  وإىلصرن عدى إزيئفاوة من 
 مال أل وجصده ةكث  م)إ ري مع إىلئط)حتإ  إىل إهاي   إىلبائي إزيئثراحت ي إىلهوىلاي؛  مااخ إيئثراحت،عدى هتائي  
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مهى ضصف إىلبائي إ ؤيما اي   كن من إ  إ   و )   وإ   بةظه    ئا ج مؤش إ  إىلا)عاي إ ؤيما اي     .4
إىلهو   د هسة  عدى  جيب  وابىلئايل  إىلهو    وإحملايبي سة  إ ماءىلي  عدى  مؤيما اي  ا ري  إبصالإا   إىلقاام 

إىلشفاذايو    وإ شاحتكي و ص     إىلفماو  حملاحت ي  إىلمااياي  إإلحتإوة  من)  فصان  عدى  إحلر)   ههمت  ةن  ابعئباحت    
  شكن ذصا ؛ ئطدب وج)و  ااي مؤيما اي  ) ي  اوحتة عدى سوإحتة إىلصرداي إىلئار) ي   إ ئراو، م  فع وممئهإم  

من خال  إ ئهاج ياايا  إك)ماي ذصاىلي  ق)م ابزهئرام   ةد إ ا  إىلبش ، وإزيئثراحت ذاه    هئرام ض وحتة إز .5
ذ ةد إ ا  إىلبش ، ه) وإإه    و ط)  ة ابىلشكن إىلس،  ضرن  )ذري  )ى عامدي ماه ة ومهحت ي  اب )حتو إىلبش ،

إحمل)حت،   زايوة س ئاجاي إىلصرن   ىلئحقاق إززوهاحت وإىلئقهم إز ئراو، ىلدهو    ر إ ىلهوحتة   إىلص)إمن إويايايمن  
 ؛إ هى إىلط) ن   إىلصامدي ومن مث  ص    إىلار) إز ئراو،   ة وكفاءة إىلق) 

إز ئراو، .6 إىلئصاون  ذ ص  عدى  ص     إ  احت اي  إىلصرن  إىلهو   خال   فصان        إىلئكامن من  سج إءإ  
ةمام  صضها إىلبصخ من خال   )ذري   اإ ئراوايهتةن  مصى إىلهو  إ  احت اي س  ذئح    حباث جيب   إز ئراو،

إىلصراىلي وحتؤود إوم)إ  إىلئجاحتة وإزيئثراحت  و ص    إ كي  إىلار) إز ئراو، دسة   ذ ص  مبا  ماهأل   س صاش 
إز هماج  صا)إن "  2018  عام    صاهوق إىلاقه إىلهويلإىليت  ام هبا    و  هسإ إىلرهو  ةشاحت  إىلهحتإيي  إىلهو  

مره  إىلص يب  إ   ب  مل  مئ ن  صه   حتإز ئراو،    من   "ىلدار)  ةمام   ة ه  إز فئاح  زايوة  ةن  ؤو،  إ ركن 
ةكث  جاذ اي ىلدرمئثر  ن  ابإلضاذي س  ةهنا  إ  احت اي إىلئجاحتة إإل داراي إىلباااي س  خدق ي)ق كبرية هصن إ اطقي 

 وو  إ اطقي هسة إىلبدهإن   يالين إىلقاري إىلصا اي  وةن هصن     هخن اري س داراي و  ماعه عدى  ااء يالين  
 .ةكث  صال ي ةمام إىلرهما  إز ئراو ي

 : الدراسةأفاق راة ا. 
 راا   هسة إىلهحتإيي ابىلرتكا  عدى إحملهوإ  إحله ثي ىلدار) إز ئراو،   إىلهو  إ  احت اي  وعاه  ااماا هبسة 

 هسإ    طاق   )ياع   ميكنحباث    ىلاا جمر)عي من إىلاقاط إىليت دئاج س  إ   ه من إىلبحث وإىلهحتإيي إىلهحتإيي إ ضحه  
ىلسىلك  قرتح   .إىلماايا  إز ئراو ي  مثن  إز ئراو،  ىلدار)  ةخ ى  هامي  ع)إمن   ضر   خال   من  إىلبحثي  إىلصرن

 وهي كاآليت: جمر)عي من إ )إضاع كهحتإيا  ممئقبداي  
 إىلار) إز ئراو،   إىلهو  إ  احت اي؛  دفا      إىلكداي  ةث  إىلماايا  إز ئراو ي  .1
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   إىلهو  إ  احت اي؛وحتإيي سشكاىلاي عهم إيئهإمي مصهز  إىلار) إز ئراو،   .3
 .إىلار) إز ئراو،    وعأل  إ  احتيب   ص    إىلئكامن إز ئراو،   ووحت .4
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 حلالة اجلزائر  (PCA)(: حتليل املركبات األساسية  1امللحق رقم )
 (: القيم الذاتية1.1اجلدول رقم )

Valeurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Valeur propre 4,731 2,096 0,931 0,687 0,440 0,048 0,036 0,020 0,011 

Variabilité (%) 52,563 23,286 10,348 7,635 4,891 0,534 0,397 0,218 0,127 

% cumulé 52,563 75,850 86,198 93,833 98,724 99,258 99,655 99,873 100,000 

 (: التمثيل البياين للقيم الذاتية للمحاور 1.1الشكل رقم )

 
 األشعة الذاتية  (:2.1رقم )اجلدول   

Vecteurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

RGDPPCg 0,217 0,293 -0,305 0,836 -0,259 0,074 -0,004 0,031 -0,034 

H1 0,353 -0,428 0,058 0,078 0,040 -0,015 0,695 0,016 -0,445 

H2 0,439 -0,168 -0,052 -0,038 -0,073 -0,495 -0,387 -0,600 -0,120 

H3 0,394 -0,338 0,074 0,002 0,011 0,143 -0,529 0,631 -0,160 

H4 0,445 -0,160 0,005 -0,029 -0,009 0,029 0,224 0,033 0,851 

FDI 0,278 0,370 -0,094 0,032 0,878 0,019 -0,002 -0,002 -0,065 

OPEN 0,374 0,310 -0,005 -0,346 -0,263 0,687 -0,025 -0,278 -0,158 

EXP 0,240 0,531 -0,076 -0,338 -0,289 -0,503 0,189 0,400 -0,088 

INST 0,089 0,222 0,938 0,239 -0,028 -0,050 -0,010 -0,044 0,004 

 

0

20

40

60

80

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

V
ar

ia
b

ili
té

 c
u

m
u

lé
e

 (
%

)

V
al

e
u

r 
p

ro
p

re

axe

Scree plot



 املالحق 
 

 
198 

 

 إحداثيات املتغريات   (:3.1اجلدول رقم )
Coordonnées des variables :  

    
  F1 F2 F3 

RGDPPCg 0,472 0,424 -0,294 

H1 0,768 -0,619 0,056 

H2 0,954 -0,243 -0,050 

H3 0,858 -0,490 0,072 

H4 0,967 -0,231 0,005 

FDI 0,604 0,535 -0,091 

OPEN 0,813 0,448 -0,004 

EXP 0,522 0,768 -0,073 

INST 0,193 0,321 0,906 

 املتغريات ابحملاور األساسية (: ارتباط  4.1)اجلدول رقم  
Corrélations entre les variables et les facteurs : 

    
  F1 F2 F3 

RGDPPCg 0,472 0,424 -0,294 

H1 0,768 -0,619 0,056 

H2 0,954 -0,243 -0,050 

H3 0,858 -0,490 0,072 

H4 0,967 -0,231 0,005 

FDI 0,604 0,535 -0,091 

OPEN 0,813 0,448 -0,004 

EXP 0,522 0,768 -0,073 

INST 0,193 0,321 0,906 

 مسامهة املتغريات يف احملاور األساسية  (:5.1جلدول رقم )ا
Contributions des variables (%) :  

    
  F1 F2 F3 

RGDPPCg 4,718 8,586 9,290 

H1 12,458 18,276 0,340 

H2 19,250 2,821 0,272 

H3 15,558 11,437 0,551 

H4 19,781 2,552 0,003 

FDI 7,714 13,661 0,888 

OPEN 13,983 9,592 0,002 

EXP 5,753 28,163 0,579 

INST 0,784 4,912 88,076 
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 واملتغريات   التمثيل البياين لألفراد(:  2.1الشكل رقم )

 
 تونسحلالة    (PCA)(: حتليل املركبات األساسية  2احمللق رقم )

 القيم الذاتية(:  1.2اجلدول رقم )
Valeurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Valeur propre 4,509 1,662 1,485 0,642 0,436 0,226 0,031 0,008 0,002 

Variabilité (%) 50,105 18,464 16,494 7,132 4,841 2,508 0,349 0,085 0,021 

% cumulé 50,105 68,570 85,064 92,196 97,037 99,545 99,894 99,979 100,000 

 التمثيل البياين للقيم الذاتية للمحاور (:  1.2الشكل رقم )
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 األشعة الذاتية  (:2.2اجلدول رقم )
Vecteurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

rgdppcg -0,126 0,571 0,198 -0,535 0,574 0,017 0,017 -0,020 -0,031 

H1 0,416 -0,127 -0,311 -0,039 0,315 -0,085 0,306 -0,124 0,705 

H2 -0,364 -0,190 -0,311 0,173 0,365 0,734 -0,167 0,042 0,057 

H3 0,434 0,054 -0,289 -0,069 0,113 -0,083 -0,524 0,646 -0,097 

H4 0,411 -0,010 -0,388 -0,021 0,162 0,040 0,009 -0,555 -0,586 

FDI 0,186 0,423 0,262 0,801 0,276 -0,012 0,006 -0,003 -0,001 

OPEN 0,376 -0,244 0,374 -0,103 0,071 0,394 0,539 0,360 -0,261 

EXP 0,366 -0,048 0,469 -0,148 -0,166 0,368 -0,519 -0,353 0,256 

INST 0,109 0,615 -0,321 -0,055 -0,537 0,394 0,211 0,058 0,107 

 إحداثيات املتغريات   (:3.2اجلدول رقم )
Coordonnées des variables :  

    
  F1 F2 F3 

rgdppcg -0,268 0,736 0,242 

H1 0,883 -0,163 -0,380 

H2 -0,772 -0,245 -0,379 

H3 0,922 0,069 -0,352 

H4 0,872 -0,013 -0,473 

FDI 0,395 0,545 0,320 

OPEN 0,799 -0,315 0,456 

EXP 0,776 -0,062 0,572 

INST 0,232 0,793 -0,391 

 (: االرتباط بني املتغريات واحملاور األساسية 4.2اجلدول رقم )
Corrélations entre les variables et les facteurs : 

    
  F1 F2 F3 

rgdppcg -0,268 0,736 0,242 

H1 0,883 -0,163 -0,380 

H2 -0,772 -0,245 -0,379 

H3 0,922 0,069 -0,352 

H4 0,872 -0,013 -0,473 

FDI 0,395 0,545 0,320 

OPEN 0,799 -0,315 0,456 

EXP 0,776 -0,062 0,572 

INST 0,232 0,793 -0,391 
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 مسامهة املتغريات يف احملاور األساسية (: 5.2اجلدول رقم )
Contributions des variables (%) :  

    
  F1 F2 F3 

rgdppcg 1,592 32,607 3,939 

H1 17,286 1,601 9,703 

H2 13,224 3,607 9,701 

H3 18,831 0,289 8,353 

H4 16,873 0,011 15,075 

FDI 3,459 17,868 6,881 

OPEN 14,167 5,954 14,009 

EXP 13,370 0,230 22,038 

INST 1,198 37,834 10,302 

 التمثيل البياين لألفراد واملتغريات (:  2.2الشكل رقم )
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 حلالة املغرب   (PCA)(: حتليل املركبات األساسية  3امللحق رقم )
 القيم الذاتية(:  1.3اجلدول رقم )

Valeurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Valeur propre 6,194 1,129 0,972 0,436 0,141 0,075 0,034 0,017 0,002 

Variabilité (%) 68,817 12,545 10,798 4,849 1,570 0,829 0,379 0,192 0,022 

% cumulé 68,817 81,362 92,160 97,008 98,578 99,407 99,787 99,978 100,000 

 التمثيل البياين للقيم الذاتية للمحاور (:  1.3رقم )الشكل  

 
 األشعة الذاتية(:  2.3اجلدول رقم )

Vecteurs propres :         

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

rgdppcg 0,046 0,561 0,792 -0,219 0,018 0,078 -0,031 -0,002 -0,007 

H1 0,390 0,038 -0,093 -0,190 -0,354 -0,260 -0,504 0,267 -0,532 

H2 0,368 0,304 -0,156 0,023 0,028 -0,497 0,689 -0,054 -0,146 

H3 0,376 -0,179 0,005 -0,229 -0,462 0,631 0,381 0,123 0,044 

H4 0,394 0,078 -0,086 -0,103 -0,235 -0,224 -0,291 -0,362 0,707 

FDI 0,304 -0,056 0,265 0,900 -0,124 0,068 -0,058 0,030 -0,029 

OPEN 0,391 -0,043 -0,062 -0,071 0,482 0,301 -0,124 -0,617 -0,342 

EXP 0,388 0,046 -0,091 -0,046 0,587 0,105 -0,087 0,631 0,276 

INST -0,136 0,739 -0,500 0,189 -0,112 0,352 -0,117 0,004 -0,011 
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 إحداثيات املتغريات (:  3.3اجلدول رقم )
Coordonnées des variables : 

   
  F1 F2 

rgdppcg 0,115 0,597 

H1 0,970 0,040 

H2 0,915 0,323 

H3 0,936 -0,190 

H4 0,982 0,083 

FDI 0,757 -0,059 

OPEN 0,972 -0,046 

EXP 0,965 0,049 

INST -0,337 0,785 

 املتغريات واحملاور األساسية (: االرتباط بني  4.3اجلدول رقم )
Corrélations entre les variables et les facteurs : 

    
  F1 F2  

rgdppcg 0,115 0,597  
H1 0,970 0,040  
H2 0,915 0,323  
H3 0,936 -0,190  
H4 0,982 0,083  
FDI 0,757 -0,059  
OPEN 0,972 -0,046  
EXP 0,965 0,049  
INST -0,337 0,785  

 مسامهة املتغريات يف احملاور األساسية  (:5.3اجلدول رقم )
Contributions des variables (%) : 

   
  F1 F2 

rgdppcg 0,212 31,519 

H1 15,193 0,144 

H2 13,508 9,256 

H3 14,141 3,197 

H4 15,560 0,611 

FDI 9,246 0,312 

OPEN 15,258 0,188 

EXP 15,046 0,215 

INST 1,837 54,558 
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 التمثيل البياين لألفراد واملتغريات (:  2.3الشكل رقم )

 
 (: نتائج اختبارات جذر الوحدة 4امللحق رقم )

 (RGDPpcg)  (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة1.4اجلدول رقم )
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 (K)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة2.4اجلدول رقم )

 
  (DK)  (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة3.4اجلدول رقم )
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 (L)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة4.4اجلدول رقم )

 

 

 (DL)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة5.4اجلدول رقم )
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 (H)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة6.4اجلدول رقم )

 

 

 (DH)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة7.4اجلدول رقم )
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 (EXP)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة8.4اجلدول رقم )

 

 (DEXP)  (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة9.4اجلدول رقم )
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 (FDI)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة10.4اجلدول رقم )

 

 

 (G)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة11.4اجلدول رقم )
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 (DG)   الوحدة للسلسلة(: اختبار جذر  12.4اجلدول رقم )

 

 

 (INST)   (: اختبار جذر الوحدة للسلسلة13.4اجلدول رقم )
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 Panel-ARDLتقدير منوذج  (:  5امللحق رقم )

 
 

 

                                                                              

       _cons    -102.3887   36.58332    -2.80   0.005    -174.0907   -30.68674

              

         D1.     .4152876   .8347338     0.50   0.619    -1.220761    2.051336

        Inst  

              

         D1.    -2.795116   .9744693    -2.87   0.004    -4.705041   -.8851911

           G  

              

         D1.     .4117019   .1963907     2.10   0.036     .0267832    .7966205

         FDI  

              

         D1.    -.3203839    .136209    -2.35   0.019    -.5873487   -.0534192

         EXP  

              

         D1.     22.06269   21.86862     1.01   0.313    -20.79903     64.9244

           H  

              

         D1.    -.3295708   .5667274    -0.58   0.561    -1.440336    .7811944

           L  

              

         D1.    -.3965181   .0600943    -6.60   0.000    -.5143009   -.2787354

           K  

              

        __ec    -1.095551    .350208    -3.13   0.002    -1.781946    -.409156

SR            

                                                                              

        Inst     .4683759   .1986195     2.36   0.018     .0790888    .8576631

           G     .6350835   .1174266     5.41   0.000     .4049317    .8652354

         FDI    -1.081302   .2749576    -3.93   0.000    -1.620209   -.5423945

         EXP     .1316772    .041161     3.20   0.001     .0510031    .2123512

           H     .3403881   .1881048     1.81   0.070    -.0282906    .7090668

           L     .8497802   .3096927     2.74   0.006     .2427938    1.456767

           K     .2450488   .0514132     4.77   0.000     .1442807    .3458168

__ec          

                                                                              

   D.RGDPPCg        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                Log Likelihood     = -135.3093

                                                               max =        27

                                                               avg =      27.0

                                                Obs per group: min =        27

Time Variable (t): year                         Number of groups   =         3

Panel Variable (i): country1                    Number of obs      =        81

(Estimate results saved as pmg)

Pooled Mean Group Regression
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 بني الدول املغاربية  σ التقارب  تقدير  (: 6امللحق رقم )

Statistiques descriptives (Données quantitatives) :     

        
Varia
ble 

Observat
ions 

Obs. avec données 
manquantes 

Obs. sans données 
manquantes 

Minim
um 

Maxim
um 

Moye
nne 

Ecart-
type 

sigma 28 0 28 0,193 0,369 0,272 0,044 

year 28 0 28 1990 2017 2003 8,226 

 

Matrice de corrélation :  

   
  year sigma 

year 1 -0,907 

sigma -0,907 1 

 
 Analyse de la variance  (sigma) :    

       

 Source DDL Somme des carrés 
Moyenne des 

carrés 
F Pr > F 

 Modèle 1 0,044 0,044 120,693 < 0,0001 
 Erreur 26 0,009 0,000   

 Total corrigé 27 0,053       
 Calculé contre le modèle Y=Moyenne(Y)   

 

Analyse Type I Sum of Squares (sigma) :   

      
Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

year 1 0,044 0,044 120,693 < 0,0001 

 

Paramètres du modèle (sigma) :      

        

Source 
Valeu

r 
Erreur 

standard 
t 

Pr > 
|t| 

Borne inférieure 
(95%) 

Borne supérieure 
(95%) 

 

Const 10,09 0,894 
11,29

0 
< 0,001 8,260 11,937  

year -0,005 0,000 -10,98 < 0,001 -0,006 -0,004  
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 بني الدول املغاربية  Absolute β–Convergence(: تقدير التقارب املطلق   7امللحق رقم )

Statistiques descriptives (Données quantitatives) :     

        

Variable 
Observatio

ns 
Obs. avec données 

manquantes 
Obs. sans données 

manquantes 
Minim

um 
Maxim

um 
Moye
nne 

Ecart-
type 

lgdppcg 84 0 84 -0,071 0,102 0,020 0,029 

lgdppc0 84 0 84 7,441 8,483 8,021 0,303 

Matrice de corrélation :  

   
  lgdppc0 lgdppcg 

lgdppc0 1 -0,195 

lgdppcg -0,195 1 

 

Analyse de la variance  (lgdppcg) :    

      

Source DDL Somme des carrés 
Moyenne des 

carrés 
F Pr > F 

Modèle 1 0,003 0,003 3,254 0,075 

Erreur 82 0,065 0,001   

Total corrigé 83 0,067       

Calculé contre le modèle Y=Moyenne(Y)   

 

Analyse Type I Sum of Squares (lgdppcg) :   

      

Source DDL 
Somme des 

carrés 
Moyenne des 

carrés 
F Pr > F 

lgdppc0 1 0,003 0,003 3,254 0,075 

 

Paramètres du modèle (lgdppcg) : 
     

        

Source 
Valeu

r 
Erreur 

standard 
t 

Pr > 
|t| 

Borne inférieure 
(95%) 

Borne supérieure 
(95%) 

 

Const 0,167 0,082 2,04 0,044 0,004 0,330  

lgdppc0 -0,018 0,010 
-

1,80 
0,075 -0,039 0,002  

 




