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اإلهـــداء

ه، إلى أعز الناس تإلى روح والدتي الطاهرة التي أدعو اهللا تعالى أن يسكنها فسيح جنا

  .إلى قلبي، إلى والدي أطال اهللا في عمره وحفظه وجزاه كل خير

  .إلى أختي رعاها اهللا

  .إلى محمد سدد اهللا خطاه

بي و تعبي من أجل وتحمل غض، ووقف إلى جانبيإلى كل من أحبني بصدق وشجعني 

  .أن يظهر هذا العمل المتواضع إلى الوجود

  ......إليهم جميعا، أهدي هذا العمل، وأقدم لهم آيات الشكر والتقدير
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وتقدير آلمة شكر

نشكر اهللا عز وجل ونحمده على ما وهبنا من عقل وألهمنا الصبر ومكننا من تخطي 

واضعة، كما ونشكر كل من ساعدنا و شجعنا على إنجاز هذه المذكرة المتالصعاب، 

نشكر جميع األساتذة الذين نورونا بمعارفهم و أرشدونا بتوجيهاتهم و نخص بالذكر 

  . المشرف رعاد علي األستاذ

  .   وكذا جميع الزمالء الذين لم يبخلوا علينا بعونهم وتوجيهاتهم

  .  شكرا لكل من حفزنا على العمل ولو بابتسامة أو كلمة تشجيع، والحمد هللا 
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:مقدمة

اهتمام آبير من قبل العديد من الباحثين االقتصاديين، مقرري يحظى موضوع اإلنتاجية ب

إذ ال يمكن ألي  ،وبعض المنظمات الدولية السياسات االقتصادية على المستوى الكلي والجزئي

أن يغفل أهمية هذا الموضوع وذلك ألن اإلنتاجية تعد المعيار الذي يمكن من خالله  نشاط اقتصادي

آفاءة المشروعات  ارد المتاحة، آما تعد أيضا معيارا مفضال لقياقياس درجة حسن استغالل المو

االقتصادية، وتعتبر آذلك أحد المفاتيح الهامة لزيادة معدالت النمو، وإن آية تغيرات تطرأ على 

. مستوى اإلنتاجية ستكون آثارها عميقة على آافة المؤشرات االقتصادية

القتصادية يعني الحصول على ناتج أوفر إن تحسن أو زيادة اإلنتاجية في المؤسسات ا

وبنوعية أفضل وتقليص آمية العمل المبذول في إنتاج وحدة واحدة من المنتجات، وبالتالي تخفيض 

.سعر التكلفة وتعظيم ربح تلك المؤسسات ومتابعة تنمية وتطوير سياساتها اإلنتاجية

على مختلف المستويات على الرغم من أن اإلنتاجية تحظى بمثل هذا االهتمام الكبير 

لالقتصاد الوطني، إال أن مفهومها وطرق قياسها ال تزال غامضة، وما تثيره من مناقشات بين 

الباحثين، مما يفقد وضوح الرؤية للعوامل المؤثرة فيها وطرق زيادتها، وإن توضيح مثل هذه 

نطالقا من ذلك تهدف وا.  العوامل سيساعد التوصل إلى إطار محدد يحكم اإلنتاجية بهدف زيادتها

الدراسة إلقاء الضوء على موضوع اإلنتاجية للتعرف على طبيعتها، طرق قياسها، مؤشراتها 

.ليات تطبيقهاآو

لقد مرت اإلنتاجية بمراحل متعاقبة من التطور، فقد ارتبط مفهوم اإلنتاجية في البداية 

فقط، وبعدها تطور قياس  العمل والتي تقوم على مقارنة المخرجات مع مدخل العمل بإنتاجي

، لذا برز مقياس جديد .......)اآلالت،رأس المال، (اإلنتاجية عبر إدخال المتغيرات في القياس

إن مقياس اإلنتاجية الكلية للعوامل هو مقياس أآثر  ."اإلنتاجية الكلية للعوامل"       سميلإلنتاجية 

لمخرجات بمجمل مدخالت العملية تطورًا وشمولية حيث يقيس اإلنتاجية من خالل مقارنة ا

.اإلنتاجية

وتعبر اإلنتاجية أيضا عن مردودية االقتصاد في تحويله المدخالت إلى مخرجات، أو ما 

، وتقاس اإلنتاجية عن طريق قياس التقدم التكنولوجي، وذلك "PGF"يسمى اإلنتاجية الكلية للعوامل

 ل غير مباشر في آل من رأس المال والعملبإدخال عامل التقدم التكنولوجي في دالة اإلنتاج بشك
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يستخدم  وفي دراستنا هذه نقوم بدراسة التقدم التكنولوجي آعامل نمو مستقل يؤثر على اإلنتاج،

آمقياس للداللة على نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، وذلك بقياسه على المستوى الكلي لالقتصاد 

الكلية للعوامل  يف بها والكشف عن نمو اإلنتاجيالوطني، وندخل بذلك إلى بناء النماذج والتعر

:ومن بين الطرق المستعملة في حساب مؤشرات اإلنتاجية  نجد طريقتين وهما. وفقها

   ".La Comptabilité de la Croissance"النمو طريقة محاسب -1

"La Méthode Econométrique"طريقة االقتصاد القياسي -2

وجاء بعده روبير سولو           " Jan Tinbergen"طرف جان تنبرغين  استخدمت الطريقة األولى من

"Robert Solow" حيث صاغا مقاييس اإلنتاجية في سياق دالة اإلنتاج وأدت بهم إلى ربطها بتحليل  ،

.  النمو االقتصادي، تستند على نظريات األرقام القياسية وآذلك المحاسبة الوطنية

 في حساب نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، حيث تعتم" Solow"بة لسولوتتميز هذه الطريقة والمنسو

، بحيث توصل في تفسيره للنمو أن الجزء الغير مفسر "C.D"دوغالس -أساسا على دالة إنتاج آوب

بواسطة عوامل اإلنتاج  ينسب إلى نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، تحت فرضيتين أساسيتين وهما 

التامة وذلك إذا تم دفع عوائد عناصر اإلنتاج على أساس إنتاجيتهما الحدية، حدوث المنافسة : أوال

. يشترط ثبات غلة الحجم: وثانيا

تقديرات مباشرة  أما الطريقة الثانية فتعتمد على تقنيات االقتصاد القياسي ونحرز بذلك على

مو اإلنتاجية الكلية لمعلمات دالة اإلنتاج  تحت فرضية ثبات غلة الحجم وبالتالي نحسب معدالت ن

.  في دراستنا للعوامل وفقها والتي نعتمد عليه

:أهمية البحث -1

تكمن أهمية البحث في عرض موضوع اإلنتاجية للتعرف على طبيعتها وطرق قياسها، 

والتي ال تزال غامضة نظرا لتعدد العوامل التي تؤثر فيها، مما يدفعنا إليجاد صيغة نمطية لحساب 

.اجية، وما يصح أن نعتبره مقياسا مرضيا يعكس اإلنتاجية بمعناها الواسعمؤشرات اإلنت

باإلضافة إلى ذلك حاولنا التقريب بين الطريقة التقليدية والطريقة الحديثة في حساب نمو اإلنتاجية 

.   الكلية للعوامل من الناحية النظرية

:أهداف البحث -2

.ى المستوى الكليتحديد المقاييس األآثر مالءمة لإلنتاجية عل -1

 .إعطاء نظرة عن واقع اإلنتاجية وانعكاساتها على االقتصاد الوطني -2
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إثراء المكتبة الجامعية بمثل هذه الدراسات حتى يتسنى للطلبة اإلطالع عليها واالستفادة  -3

. منها

:اإلشكالية -3

مباشر في آل  عامل التقدم التكنولوجي في معادلة النمو االقتصادي بشكل غير إن إدخا

من رأس المال والعمل حيث أنه يلعب دور في تحليل وتيرة الناتج الوطني وآذا الكشف عن الواقع 

.االقتصادي للعمليات اإلنتاجية من حيث فعالية واستغالل أمثل لعناصر اإلنتاج

. يقاس التقدم التكنولوجي عن طريق قياس اإلنتاجية، أو ما يسمى باإلنتاجية الكلية للعوامل

الكشف عن  تستعمل دالة اإلنتاج بكثرة من طرف الباحثين في التحليل االقتصادي، بحيث بإمكاننا

.الكلية للعوامل وفقها نمو اإلنتاجي

والسؤال المطروح هو آيف يمكن استعمال التقدم التكنولوجي آعامل من عوامل النمو يستخدم 

 لنمو االقتصادي؟  آمقياس لنمو اإلنتاجية الكلية للعوامل ويساهم في ا

:ومن هذا المنطلق يمكن تحديد اإلشكالية في األسئلة الفرعية التالية

ما هو مفهوم اإلنتاجية وطرق قياسها؟ -1

هل يمكن اعتبار التقدم التكنولوجي آعامل نمو مستقل يساهم  في تحقيق النمو  -2

 االقتصادي؟

 لعوامل؟ الكلية ل ما هو محتوى نماذج تحليل نمو اإلنتاجي -3

الكلية للعوامل بفعل النمو الحاصل في إنتاجية عوامل  هل تنمو اإلنتاجي -4

؟     )إنتاجية رأس المال -إنتاجية العمل(اإلنتاج

:الفرضيات -4

) الناتج(عن طريق قسمة المخرجاتتقاس  بين عناصر قابلة للقياس الكمي، عالقةاإلنتاجية  

 ).عوامل اإلنتاج(المدخالتعلى 

 .ثبات غلة الحجمحدوث  

 .تجانس وحدات أي عنصر من عناصر اإلنتاج 

 .عامالًً أساسيًا للنمو كنولوجييمثل التقدم الت 

:المنهج المستخدم وأدوات الدراسة -5
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استعملنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح لنا بشرح مفهوم اإلنتاجية 

التعريف بدور التقدم التكنولوجي في النمو  وطرق قياسها، مؤشراتها وآليات تطبيقها، وآذلك

 االقتصادي باعتباره عامال من عوامل النمو وآيفية استخدامه آمقياس لنمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

.اعتمادا على النظرية االقتصادية لإلنتاج

أما الجانب العملي فاعتمدنا فيه على دراسة قياس اإلنتاجية على المستوى الكلي وإسقاط 

.الجزائري لدراسة النظرية على واقع االقتصاا

:مجال وحدود الدراسة -6

لقد اعتمدنا في دراستنا على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من المدخالت 

.2002إلى سنة  1969والمخرجات السنوية لالقتصاد الجزائري من سنة 

العمل، (فتمثلت في عناصر اإلنتاج وتمثلت المخرجات في الناتج الداخلي اإلجمالي، أما المدخالت

.  ونؤآد أننا أجرينا بعض التعديالت على البيانات وهذا من أجل الدراسة). رأس المال

 :الدراسة السابقة في الموضوع -7

  1956   تجدر اإلشارة إلى الدراسة التي نشرها 

     ي، بحيث أوضحت الدراسة أن  

       ) 

،  (،      

 ويعد مقياسا  ال  يال أو العامل ال إلى   

   التي    . االقتصادي  

    "Robert Solow " يوآانت  

   إلى  في  ، حيث 1949 1909   في األمريكي

 التقدم      التكنولوجي  التقدم   

.     في     التكنولوجي

:خطة البحث -8

اإلجابة على إشكالية البحث واألسئلة الفرعية قسمنا بحثنا إلى مقدمة وأربعة  من أج

.فصول وخاتمة
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نتناول في المقدمة إشكالية البحث والمنهج والفرضيات واألسئلة الفرعية وتبرير الخطة، ثم 

تحدث عن مفهوم اإلنتاجية وعالقتها بالعوامل المؤثرة فيها وطرق قياسها ومدى الفصل األول ن

أهميتها في تحليل الواقع االقتصادي، وأما الفصل الثاني فنخصصه لعرض نظرية النمو االقتصادي 

ودور التقدم التكنولوجي فيه باعتباره عامال أساسيا في النمو، أما الفصل الثالث نتطرق فيه إلى 

حليل اإلنتاجية مستخدمين في ذلك عامل التقدم التكنولوجي آمقياس للداللة على نمو نماذج ت

اإلنتاجية الكلية للعوامل ونعتمد أيضا إلى استخدام دوال اإلنتاج للكشف عن نمو اإلنتاجية الكلية 

 الثالثة لفصول   للعوامل وفقها، ويأتي الفصل الرابع واألخير 

ث نتطرق فيه إلى دراسة قياسية لإلنتاجية محاولين إسقاط الدراسة النظرية على بحي 

محاولين تحليل معدالت نمو اإلنتاجية المحققة ) 2002-1969(الواقع وذلك بدراسة حالة الجزائر للفترة

ومساهمتها في النمو االقتصادي، ونصل في نهاية بحثنا " C.D"دوغالس - باستخدام دالة إنتاج آوب

خالصة عامة تكون الخاتمة لتشمل النتائج المتوصل إليها في هذا البحث وأهم االقتراحات وآذا  إلى

. فتح مجال البحث لمن يأتي بعدنا

:الخطة العامة للبحث

.مقدمة

مفهوم اإلنتاجية وطرق قياسها :الفصل األول

.نظرية النمو االقتصادي ودور التقدم التكنولوجي :الفصل الثاني

.دالة اإلنتاج ونماذج تحليل اإلنتاجية الكلية للعوامل :ثالثالفصل ال

دراسة قياسية لإلنتاجية :الفصل الرابع

.الخاتمة العامة
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الفصــــل األول
 

اإلنتــاجية وطرق قيـــاسها
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اإلنتاجية تحديد : األول 

المقاييس المختلفة :ثاني ال 

صعوبات قياس اإلنتاجية:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:تمهيد

ماليين، مقرري السياسات ال،االقتصاديين سواء الباحثين اهتمام اإلنتاجية فهومميثير 

ولية، إذ ال يمكن ألي نشاط وبعض المنظمات الد االقتصادية على المستوى الكلي والجزئي

اقتصادي أن يغفل أهمية هذا الموضوع، ليس ألن اإلنتاجية وزيادتها هي سمة من سمات الدول 

المتقدمة والنامية التي تنشد التطور والرخاء فحسب، وإنما العتبارها أيضا معيارا مفضال لقياس 

وتحويلها إلى خيرات مادية تعمل  آفاءة أو أداء المؤسسات االقتصادية في استغالل ثروات المجتمع

على إشباع الحاجات الفردية واالجتماعية على حد سواء، وإن آية تغيرات تطرأ على مستوى 

اإلنتاجية ستكون آثارها عميقة على آافة المؤشرات الفنية واالقتصادية، آالتكلفة واألجور 

.واألسعار والجودة والقدرة على اإلنتاج

المستويات  ة تستأثر بمثل هذا االهتمام الكبير وعلى مختلفوبالرغم من أن اإلنتاجي

 بين الباحثين نقاشا ، وتثيرةمضاقياسها ال تزال غ طرقلالقتصاد الوطني فإن مفهومها و

مما يفقد وضوح الرؤية لعوامل وطرق زيادتها، وإن توضيح مثل هذه الجوانب  االقتصاديين

.ل ترتيبا يتفق ومدى مساهمتها في نمو اإلنتاجيةعلى تحديد وترتيب تلك العوام شكسيساعد دون 
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مفهوم اإلنتاجية تحديد: المبحث األول

نحاول في هذا المبحث الوقوف عند أهم التعاريف المتعلقة باإلنتاجية ومحدداتها والعوامل 

. المؤثرة فيها

:تعريف اإلنتاجية: المطلب األول

في مقالة آتبها آيني               " Productivité" تاجيربما أول مرة ذآرت فيها آلمة اإلن

"Quesney "   1( 1766عام(وبعده عرف ليتري ،"Littré "اإلنتاجية على أنها الرغبة في اإلنتاج)2( .

في تعريفه لإلنتاجية على أنها  )3(اإلنتاجية عرفت أآثر من تعريف، فقد اقتصر بعضهمأن  فنجد

ومنه فإن زيادة اإلنتاجية تعبر عنها الزيادة الحاصلة في آمية . مل زمنيةالكمية المنتجة في وحدة ع

ويرجع هذا . اإلنتاج في وحدة زمنية محددة أو تقليص الزمن المصروف على إنتاج سلعة معينة

التعريف إلى االهتمام بتحقيق وفورات في تكاليف العمل، حيث إن هذه الوفورات يمكن أن تؤثر في 

ويعود شيوع . ية واألسعار واألرباح وفرص العمل وإجماال في مستوى المعيشةالتكاليف اإلجمال

.هذا المفهوم لإلنتاجية إلى سهولة قياس أزمنة أداء األعمال عكس مدخالت اإلنتاج األخرى

عالقة قابلة " آانت نظرتهم أآثر شمولية عندما اعتبروا أن اإلنتاجية  )4(إال أن بعض الباحثين

بين الناتج من جهة وبين عنصر أو أآثر من العناصر اإلنتاجية التي تساهم في  للقياس الكمي، أي

أو بعبارة أخرى هي آمية الناتج التي تساهم بها الوحدة اإلنتاجية من ". الوصول إلى هذا اإلنتاج

.عنصر أو أآثر من عناصر اإلنتاج

خالله قياس درجة حسن  إلى ما سبق بأن اإلنتاجية هي المعيار الذي يمكن من )5(وأضاف آخرون

.استغالل الموارد اإلنتاجية، وهي نسبة الناتج إلى العناصر الداخلة فيه

                                                           
.273، ص 1998سونيا محمد البكري، تخطيط ومراقبة اإلنتاج، الدار الجامعية، / د  (1)
.273نفس المرجع، ص   (2)
عربي سمر معروف قبالن، مشارآة العمال في اإلدارة وعالقتها باإلنتاجية والروح المعنوية في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في القطر ال  (3)

.82، ص 2000آلية االقتصاد، جامعة دمشق، السوري، رسالة ماجستير، 
.83نفس المرجع، ص   (4)
.26ص  ،1982دار الفرقان، عمان،  عبد الباري درة، العامل البشري واإلنتاجية في المؤسسات العامة،/ د  (5)
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بأن اإلنتاجية ليست فقط آمية الناتج التي تساهم بها الوحدة اإلنتاجية من  )6(آخرون اعتبروقد 

ة اإلنتاجية عنصر أو أآثر من عناصر اإلنتاج، وإنما هي آمية وجودة الناتج التي تساهم بها الوحد

.من عنصر أو أآثر من عناصر اإلنتاج

ولذلك وفي ضوء ما سبق نجد أن مفهوم اإلنتاجية يشير دوما على أنها عالقة بين مخرجات 

ومدخالت العملية اإلنتاجية التي تمت أو تتم في المؤسسة، وبعبارة أخرى اإلنتاجية هي نسبة بين 

التي ) اإلنتاج واملع(هة وبين آمية الموارد آمية الناتج المحقق من السلع والخدمات من ج

استخدمت في الحصول على آمية الناتج المشار إليها من جهة أخرى، أو هي نسبة بين تلك الكمية 

.من الناتج وآمية أحد العناصر اإلنتاجية التي ساهمت في إنتاجه

:هذا التعريف يمكن أن يكون لإلنتاجية مفهومينمن خالل و 

وجميع عناصر اإلنتاج التي ) المخرجات(عبارة عن العالقة بين الناتج  وهي :لكليةاإلنتاجية ا/ 1

:والتي يمكن التعبير عنها على النحو التالي) المدخالت(استخدمت في الحصول عليه 

:حيث

اإلنتاجية الكلية:     

Q  :آمية الناتج المحققة أو مخرجات العملية اإلنتاجية.

M  :آمية جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة أو مدخالت العملية اإلنتاجية .

وهي عبارة عن إنتاجية آل عنصر من عناصر اإلنتاج، ويمكن التعبير عنها  :اإلنتاجية الجزئية/ 2

:وفقا للعنصر المراد قياس إنتاجيته، آما يلي

L
QAL Kو                            =  

QAK   =

:حيث

LA :إنتاجية العمل

KA :إنتاجية رأس المال 

L  :آمية عنصر العمل 

K  :عنصر رأس المال
                                                           

.22، ص 1995عادل حسن، األفراد في الصناعة، دار النهضة العربية، بيروت، / د  (6)

M
QAG     =

GA
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:محددات اإلنتاجية: المطلب الثاني

ديد من الدراسات التي انصبت على اإلنتاجية التوصل إلى إطار محدد يحكم حاولت الع

وقد عملت هذه الدراسات على الربط المنطقي بين زيادة اإلنتاجية وعوامل . اإلنتاجية بهدف زيادتها

عديدة ذات تأثير عليها آالتطور التقني، األسلوب اإلداري، آفاءة العمالة، مهارتها والسياسات 

جمعها في ثالث  تمأن محددات اإلنتاجية  وبالتالي نجد) بيئة العمل(تبعة في الدولة العامة الم

 :مجموعات أساسية هي

وهي المحددات التي تؤثر بشكل مباشر على العالقة التي تحكم مدخالت    :محددات مباشرة -1

. العملية اإلنتاجية بمخرجاتها

شكل غير مرئي على العالقة التي تحكم وهي المحددات التي تؤثر ب: محددات غير مباشرة -2

. المدخالت بالمخرجات

ويقصد بها السياسات و القوانين والبنية المؤسساتية التي تؤثر على  :محددات إستراتيجية -3

. اإلنتاجية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

ذات تأثير بل هي  على أن تقسيم المحددات إلى ثالث مجموعات ال يعني أنها منفصلة عن بعضها

اإلنتاج يرفع من اإلنتاجية فإن التطور التقني  متداخل على بعضها، مثال إذا آان التطور التقني في

 فالقوانين. وقوانين حكومية مشجعة للبحث العلمي واإلبداع الصناعي قد يكون نتاجًا لسياسات

معارض، ال والتشريعات يجب أن تكون محفزة لالستثمار، آذلك يجب تسهيل المشارآة في

قوانين حماية الملكية وبراءات  آذلك يجب سن. المنتديات الدولية بما يسمح بتبادل الخبرات

االختراع وخلق أدوات تشجيعية لألبحاث والتطوير آذلك تتأثر اإلنتاجية سلبًا أو إيجابًا بمدى 

حكومية،   اءإن وجود بنية مؤسساتية حديثة سو. السياسات والتشريعات المعمول بها  االستقرار في

للمنشآت اإلنتاجية، آذلك  غير حكومية، خاصة يعمل على تسهيل البرامج والمساعدات الموجهة

وصوابه، إن الدول المتطورة تتميز عن الدول  يزيد من سرعة اتخاذ القرار ويضمن علميته

مية، نسبة األ: المتخلفة بارتقاء درجة مهارة وجودة رأس المال االجتماعي، والذي من مؤشرا ته

توفر حافزًا   أما فيما يتعلق بالمنافسة  فهي. استخدام الحاسوب وأشكال التطور األخرى المعرفة في

هامًا جدًا ومحرآًا قويًا لزيادة اإلنتاجية من قبل المنشآت اإلنتاجية في محاولة منها لكسب حصة 

شرآات اإلنتاجية بسرعة المنافسة تدفع أيضًا بال. الوضع القائم تسويقية جديدة أو المحافظة على

مناخ االنفتاح والتبادل مع  آذلك فإن تشجيع. التقنية الحديثة والتطوير الدائم في وسائل اإلنتاج  لتبني

الدول والثقافات األخرى يؤدي إلى إدخال طرق أحدث في اإلنتاج، التسويق، اإلدارة، آذلك يرفع 
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لالستثمار  توافر بيئة قانونية وتشريعية حامية من حجم االستثمارات األجنبية الواردة إذا ترافقت مع

اإلنتاجية من خالل  أما ظروف العرض والطلب فهي ترفع أو تخفض من. وبراءات االختراع

أما فيما يتعلق . للتوسع أم لالضمحالل مناخي الرواج أو الرآود، آذلك ما إذا آان السوق يتجه

ى زيادة اإلنتاجية في حال توافرها، إن التوزيع قوي ومباشر عل بالمحددات المباشرة فيه ذات تأثير

أما .للموارد سواء العمال، اآلالت، المواد الخام يصل باإلنتاجية إلى أمدها األقصى األفضل

المنشآت الصناعية إلى زيادة إنتاجيتها للوفاء  التخصص في إنتاج سلعة ما وبكميات آبيرة فيدفع

.)1(نتاجتحديث تقنيات اإل بحاجة السوق ويساعد في

:العوامل المؤثرة في اإلنتاجية: المطلب الثالث

حاول الباحثون تصنيف العوامل المؤثرة في اإلنتاجية في مجموعات مختلفة تعكس 

:)2(من قسمها إلى خصوصيات معينة، فمنهم

وتتمثل في العناصر اآلتية: التقنية -العوامل المادية -1

.المستوى التقني ألدوات ووسائل اإلنتاج 

.الطرق التكنولوجية المتبعة في اإلنتاج 

:وتشمل على: العوامل التنظيمية -2

.مستوى الترآيز والتخصص في اإلنتاج 

.درجة االستمرارية في العمل وتحقيق التناسق والتوازن بين األقسام اإلنتاجية 

.نسبة العاملين في مجاالت اإلنتاج الرئيسي إلى إجمالي العاملين 

.المالئم والصحيتأمين مناخ العمل  

:وتتضمن العوامل االقتصادية لرفع اإلنتاجية الجوانب التالية: العوامل االقتصادية -3

.درجة االهتمام المادي والمعنوي للعاملين في تحسين الكفاية اإلنتاجية  

.وضع مجموعة من الحوافز المالية والنفسية لزيادة إنتاجية العمل  

العوامل على درجة االهتمام المادي هذه لترآيز ضمن مجموعة وبذلك نجد من التصنيف السابق ا

والمعنوي للعاملين في تحسين الكفاية اإلنتاجية وآذا على الحوافز النفسية والمالية لزيادة إنتاجية 

بشكل غير مباشر على العنصر البشري في العملية  واقد رآز انهمومما سبق نستنتج . العمل

.لما لها من أثر بالغ في زيادة اإلنتاجية اديةلى تطبيق الحوافز الماإلنتاجية وذلك عندما أآد ع

                                                           
 .، مجلة رؤية، بدون تاريخ    ، ،     (1)
. 94سمر معروف قبالن، مرجع سبق ذآره، ص   (2)
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 :فقد صنف العوامل المؤثرة في اإلنتاجية إلى )3(أما البعض اآلخر من الباحثين

 

 

:والمتمثلة أساسا فيما يلي :العوامل الداخلية -1

لمحددة له، لمتطلبات امع ا المنتج أو المنتوج، ونعني به درجة مالئمة المنتوج الفعلي 

ل دون زيادة في اوذلك بإعادة تصميم المنتوجات بصورة مستمرة لتحسين قيمة االستعم

.الكلفة

.المصنع والتجهيزات ودورها في زيادة اإلنتاجية من خالل تحديث عملية اإلنتاج 

التقانة وأثرها في تحسين اإلنتاجية وذلك عند استخدام اإلنسان اآللي لضمان جودة  

.اإلنجازالعمل وسرعة 

العامل البشري، وهو المورد الرئيسي والعنصر المرآزي في تحسين اإلنتاجية من حيث  

.تفاعل الفرد مع العمل المكلف بأدائه، مما يبرز عناصر االبتكار واالجتهاد والتعاون

:وتتمثل فيما يلي :العوامل الخارجية -2

العنصر البشري، وطرائق التغيرات االقتصادية على المستوى اإلجمالي آطرائق استخدام  

.استثمار رأس المال، التقنيات والبحوث والتطوير، والتنافس الصناعي

التغيرات االجتماعية آتغير الترآيب السكاني والعناصر البشرية المتوفرة للعمل والموقف  

.االجتماعي من العمل وتقبله

جالمواد األولية والحاجة إلى ترشيد االستعمال وربما إعادة اإلنتا 

من  الحكومات ومؤسساتها والسياسات واإلستراتيجيات وما لها من أثر بالغ في اإلنتاجي 

خالل تشريع القوانين والتعليمات، باإلضافة إلى ذلك المهمات التي تتكفل بها الحكومة 

.  آتسهيل التعليم والصحة والنقل والمواصالت

اتخاذ القرارات تحسين اإلنتاجية وذلك في  دور هام في لعنصر البشريل ومما سبق يمكننا القول أن 

وفي اإلشراف على تنفيذ برامج تحسين اإلنتاجية، ألن ذلك يحفزهم معنويا ويبرز عناصر االبتكار 

على  معظم الباحثين يرآزون  وبالتالواالجتهاد والتعاون لديهم وبالتالي يزيد من إنتاجيتهم، 

.تاجيةأهمية العنصر البشري آأحد عوامل زيادة اإلن

                                                           
..95نفس المرجع، ص   (3)
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المقاييس المختلفة لإلنتاجية:المبحث الثاني 

 مفهوم اإلنتاجية قد مر بمراحل متعاقبة من التطور سواء في أهميته، طرق قياسه،  إن

وهي التي تقوم " إنتاجية العمل"فقد ارتبط مفهوم اإلنتاجية في البداية . مؤشرا ته و آليات تطبيقه

وقد تطور قياس اإلنتاجية عبر إدخال متغيرات في . قطعلى مقارنة المخرجات مع مدخل العمل ف

لذا برز مقياس جديد لإلنتاجية ). رأس المال، اآلالت، القدرة اإلدارية، الخدمات األخرى(القياس 

. وهو مقياس متعدد المتغيرات مكون من عناصر العمل، رأس المال، اآلالت، القدرة اإلدارية

إن مقياس . ًال من مقياس اإلنتاجية باستخدام عنصر العمل فقطبد" اإلنتاجية الكلية للعوامل" وسمي

اإلنتاجية الكلية للعوامل هو مقياس أآثر تطورًا وشمولية حيث يقيس اإلنتاجية من خالل مقارنة 

 .المخرجات بمجمل مدخالت العملية اإلنتاجية

ه مقياسا مرضيا يعكس ونستعرض عند هذه النقطة المقاييس المختلفة لإلنتاجية، وما يمكن أن نعتبر

مفهوم اإلنتاجية الذي عرفناها به، حيث نميز مقياس اإلنتاجية الكلية الذي يقوم مقارنة المخرجات 

بمجمل مدخالت العملية اإلنتاجية، ومقاييس اإلنتاجية الجزئية التي تقوم مقارنة المخرجات ألحد 

وإنتاجية رأس المال ) الت العملنسبة المخرجات إلى مدخ(أنواع المدخالت مثال إنتاجية العمل 

).نسبة المخرجات إلى مدخالت رأس المال(

:قياس اإلنتاجية الكلية اعتمادا على الناتج الخام والقيمة المضافةم: المطلب األول

وجميع عناصر ) المخرجات(إن مقياس اإلنتاجية الكلية هي عبارة عن العالقة بين الناتج 

إن مقياس اإلنتاجية الكلية يمكن أن تحسب ). المدخالت(ل عليه اإلنتاج التي استخدمت في الحصو

بمختلف التصورات لعملية اإلنتاج، مثال، الناتج الخام بالنسبة للعوامل االبتدائية والوسيطية، أو 

إن تحليل مختلف المناهج التي تسمح بقياس اإلنتاجية . القيمة المضافة بالنسبة للعوامل االبتدائية

ن الضروري أن نتصور دوال اإلنتاج التي تعكس في مجملها إلى العالقة بين الكمية الكلية، فإنه م

)القصوى من الناتج الخام  )Q  آعنصر التي يمكن أن تنتج بواسطة آل العوامل، والتي تكون ابتدائية

)العمل )L وعنصر رأس المال( )K أو وسيطية ،( )M إن مثل هذه الدوال . في ظل فن إنتاجي معين

إن التقدم التكنولوجي المحايد . الذي يجعل التقدم التكنولوجي محايدا tA)(تشمل أيضا على المعامل 

يمكن أن ينشأ من النشاطات آالبحوث والتطور اللذين يحسنان عملية اإلنتاج، أو أن يكون نتيجة 

ألنه ال يتعلق بعامل إنتاجي معين، حيث هذا الشكل للتقدم " محايد"نقول أنه . التدريب أو التقليد

التكنولوجي فهو يشبه األمر هنا الحالة التي يكون فيها التقدم التكنولوجي محايدا بمعنى هيكس فهو 
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بدوره يحسن اإلنتاج، ، وذلك بدون إحداث تغيير في العالقة بين مختلف العوامل، عند هذه 

:)1(على النحو التالي  كن التعبير عن دالة اإلنتاجالفرضية، يم

 
 

يمكن تقديمه آنسبة اإلنتاِج على العوامل االبتدائية ) 1-1(الّتكنولوجي في المعادلة  التقدمالحَظ بأن ن

:ِة، ونعبر عنه آالتالييطسيوالو

   

تجاوز نسبة تغير في آل إن نمو اإلنتاجية الكلية تكون موجبة عندما نسبة تغير الناتج الخام ت 

إن المقياس الصحيح للتقدم التكنولوجي هو ذلك المعدل حيث من خالله دالة . العوامل المقيسة

:اإلنتاج تتغير عبر الزمن، ونكتب

 

، هذا التغير يكون مساويا بالضبط "Hicks" عندما التقدم التكنولوجي يكون محايدا بمفهوم هيكس

:ي أيإلى المعدل للتقدم التكنولوج

إن معدل نمو التقدم التكنولوجي ال يمكن مالحظته بشكل مباشر، نعتبر أن نمو اإلنتاجية الكلية هو 

:الفرق بين معدل نمو الناتج ومعدل نمو العوامل، والذي نقدمه بالعبارة التالية

:حيث أن

                                                           
(1) Schreyer Paul et Pilat Dirk, Mesurer la productivité, Revue économique de l’OCDE n° 33, 2001, p 140.

  
     

( ) ( )MLKFtAMLKAHQ ,,).(,,, == )-11(......................

( ) ( )MLKF
QtA ,,=

t
H

∂
∂ln

t
A

t
H

∂
∂=∂

∂ lnln

dt
Mdsdt

Kdsdt
Ldsdt

Qd
t
A

t
H

MKL ln  ln  ln  ln lnln ⋅−⋅−⋅−=∂
∂=∂

∂

)1- 2      ...............................( 

 (3 - 1) .............. . 
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dt
Qd ln  :معدل نمو الناتج.

dt
Ld ln  :نمو عنصر العمل معدل.

dt
Kd ln :معدل نمو نصر رأس المال.

dt
Md ln  :معدل نمو العوامل الوسيطية.

t
A

∂
∂ln  : معدل نمو اإلنتاجية الكلية(معدل نمو التقدم التكنولوجي أو باألحرى.(

( )LKM sss المال والعوامل الوسيطية من الناتج  على التوالي حصة عنصر العمل ورأس: ,,

.الخام

 مقياس اإلنتاجية الكلية اعتمادا على القيمة المضافة، ونقصد بالقيمة المضافة آما يمكن التعبير على

الوسيطية التي  الفرق بين قيمة اإلنتاج عند آل مرحلة من المراحل اإلنتاجية للسلعة وقيمة السلع

 دالة اإلنتاج بواسطة القيمة المضافة بالنسبة للعوامللتالي نمثل وبا. تدخل في ترآيب هذه السلعة

        عند مستوى تكنولوجي معين ونكتب وذلك ،)العمل، رأس المال( مثل  ئيسيةالتي نعتبرها ر

:)1(ما يلي

:أن حيث 

A :التقدم التكنولوجي المحايد.

K :لآمية رأس الما.

L :آمية العمل.

هذا يعني أن  حيث من خالله دالة اإلنتاج تتغير عبر الزمن،إن نمو اإلنتاجية الكلية هو ذلك المعدل 

، ومنه  مثلما هو مبين سابقا) التقني(في القيمة المضافة مرتبط بالتقدم التكنولوجي  النمو النسبي

:نستطيع أن نكتب

                                                           
)1(  OCDE, Mesurer la productivité, 2001, p 26. 

 

( )LKAGG ,,=

t
A

t
G

∂
∂=∂

∂ lnln

……………….(4 -1) 
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معدل نمو التقدم التكنولوجي ال نستطيع مالحظته بشكل مباشر، ولكن يمكن إظهار  نستنتج أيضا أن

ومعدل نمو عنصر العمل ومعدل نمو  )1(أنه مطابق إلى الفرق بين معدل نمو الحجم للقيمة المضافة 

:)2(وبهذا يمكن التعبير عن نمو اإلنتاجية الكلية بالقيمة المضافة آما يلي. عنصر رأس المال

:يث أنح

dt
VAd ln  :معدل نمو القيمة المضافة.

dt
Ld ln :معدل نمو عنصر العمل.

dt
Kd ln :معدل نمو عنصر رأس المال.

( )LK ss .يمثالن على التوالي حصة عنصر العمل وعنصر رأس المال من القيمة المضافة: ,

. ية نموذجية لقياس اإلنتاجية الكلية معبر عنها بالقيمة المضافةفهي تدل على أنها تقن

:)PGF")3"مقياس اإلنتاجية الكلية للعوامل : المطلب الثاني

هي عبارة عن العالقة بين عناصر قابلة للقياس ) PGF(إن مقياس اإلنتاجية الكلية للعوامل 

العمل، رأس (نعتبرها رئيسية وهي الكمي، أي هي نسبة الناتج إلى العناصر الداخلة فيه والتي

:)4(، حيث نعتبر دالة اإلنتاج ذات غلة حجم ثابتة، ونكتب ما يلي)المال

( ) ( ) ( ) ( )[ ]tLtKFtAtQ  ,     ⋅=

:حيث أن 

( )tQ :الناتج الداخلي اإلجمالي.

( )tA :معلمة تعبر عن تحرك دالة اإلنتاج  .

                                                                                                                                                                                     
 

⎟: الحجم للقيمة المضافة آما يلي عدل نموعلما أنه يمكن تعريف م  (1)
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= dt

Mdsdt
Qd

sdt
VAd M

VA

lnln1ln  حيث تمثل ،VAs  حصة

 .تج الخامحصة العوامل الوسيطية من النا Msذا القيمة المضافة من الناتج الخام و آ
(2) Schreyer Paul et Pilat Dirk,  op. cit, p 141.  
(3) La productivité globale des facteurs "PGF". 
(4) Bourgain. A et Pieretti.P, Analyse de la productivité totale des facteurs dans l’industrie luxembourgeoise, 
CREA (CRP-CU), février 1999, p 3. 

dt
Kdsdt

Ldsdt
VAd

t
A

t
G

KL
ln  ln  lnlnln ⋅−⋅−=∂

∂=∂
∂ ………….(5 -1) 

…………….(6 -1)
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( )tK :آمية عنصر رأس المال.

( )tL :آمية عنصر العمل.

): نتحصل على اإلنتاجية الكلية للعوامل ونرمز لها بـ )FΠ  والتي تعبر في نفس الوقت على

LK(آمخرجات وعناصر اإلنتاج )  Q(والذي يساوي إلى النسبة بين الناتج ) A(المعلمة  ,   (

:آمدخالت بحيث

( )
( ) ( )[ ]tLtKF

tQ
F  ,   =Π 

:حيث لدينا

( )FΠ :اإلنتاجية الكلية للعوامل.

ولمعرفة معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، فنقوم بإعادة صياغة دالة اإلنتاج على شكل معدالت 

:)1(و لنتحصل علىنم

( )
( )

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )tQtL

tLtQ
tQtK
tKtQ

tA
tA

tQ
tQ

⋅∂
∆⋅∂+

⋅∂
∆⋅∂+∆=∆

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )tL

tL
tQtL
tLtQ

tK
tK

tQtK
tKtQ

tA
tA ∆⋅⋅∂

⋅∂+∆⋅⋅∂
⋅∂+∆≈

)ومنه العبارة  )
( ) ⎟⎠

⎞
⎜
⎝
⎛ ∆

tA
tA  تمثل معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل أو معدل نمو التقدم التكنولوجي الغير

.)2("الحيادي"مرتبط 

:يث تستدعي وضع فرضيتين أساسيتيناستنادا للنظرية النيوآالسيكية، بح

.حدوث المنافسة التامة -

.ثبات غلة الحجم -

وإذا افترضنا وجود المنافسة التامة، ويعني ذلك عندما تكافأ عناصر اإلنتاج استنادا إلى الناتج 

:الحدي

    

                                                           
(1) Barro J. Robert & Sala-I-Martin Xavier, la croissance économique, ediscience international et McGraw-Hill 
Book, 1996, p 386. 

".Hicks"التقدم التكنولوجي المحايد بمفهوم هيكس  (2)

….….(9 -1) 

………………(7 -1) 

……….(8 -1) 
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( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )tp
t

tL
tQ

tp
t

tK
tQ ωζ =                و                  

∂
∂=

∂
∂

:حيث أن

ζ :الالعائد الحقيقي لرأس الم.

ω :األجر الحقيقي للعمل.

p :سعر اإلنتاج.

:ولذا فإننا سنستخدم هنا تعريف حصة الفائدة من الدخل الوطني، فنحصل على

( ) ( ) ( )
( ) ( )tptQ

ttKt
⋅
⋅= ζα

:وبالمثل سنحصل على حصة األجور من الدخل الوطني

( ) ( ) ( )
( ) ( )tptQ

ttLt
⋅
⋅= ωβ

)هنا يتبين أن المعامالن  ومن )tα  و( )tβ  يشارآان في تحديد الطريقة التي سيتوزع بها الدخل

. الوطني، ولذا فإنهما يسميان أيضا معاملي التوزيع

، وأخذ بعين االعتبار فرضية ثبات غلة )1-9(وعندما نقوم بتعويض معاملي التوزيع في المعادلة

)الحجم أي  ) ( )[ ]1=+ tt βα فإننا سنحصل على:

( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
( )tL

tLttK
tKttA

tA
tQ
tQ ∆⋅−+∆⋅+∆=∆ αα 1

تعتبر هذه المعادلة نقطة المرور األساسية إلى آل حسابات نظرية النمو االقتصادي، فعند تطبيقها 

:تأخذ متغيرات اقتصادية بسيطة المتمثلة في

( )
( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡∆

tQ
tQ :إلجماليمعدل نمو الناتج الداخلي ا.

( )
( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡∆

tL
tL :معدل نمو العمل.

( )
( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡∆

tK
tK :معدل نمو رأس المال.

 

.(10 -1) ............. 
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:فنجد )1-10(، اعتمادا على المعادلة )PGF(ومنه يمكن قياس معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل
( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
( )tL

tLttK
tKttQ

tQ
tA
tA ∆⋅−−∆⋅−∆=∆ αα 1

)حيث يعتبر المقدار )
( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡∆

tA
tA ينا سابقا، معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعواملآما ب.

وهكذا فإن مقياس اإلنتاجية الكلية يتصف بالعمومية والشمولية، وبالتالي فإنها تشير ضمنا إلى 

:النواحي التالية

تعتبر اإلنتاجية الكلية من أفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها في قياس آفاءة أداء المؤسسة  -1

.اإلنتاج إلى نواتج تكون على شكل أهداف إنتاجية مرغوب بتحقيقهافي تحويل عناصر 

تعتبر اإلنتاجية الكلية دليال يشير إلى مدى التطور والتقدم في استخدام المنجزات العلمية  -2

.الحديثة

يرتبط مقياس اإلنتاجية الكلية بعامل الزمن، وذلك من حيث المدة التي تمت فيها عملية تحويل  -3

.إلنتاجية إلى منتجات قابلة إلشباع الحاجات اإلنسانيةالعناصر ا

والعمل الكلي المستخدم في ) آمخرجات(إن مقياس اإلنتاجية الكلية هي تجسيد لعالقة بين الناتج -4

والذي يشمل آل من العمل اإلنساني الحي والعمل المتجسد في وسائل ومواد ) آمدخالت(إنتاجه

.العمل

:نتاجية الجزئيةمقياس اإل :المطلب الثالث

نسبة (اإلنتاجية الجزئية هي نسبة المخرجات ألحد أنواع المدخالت مثال إنتاجية العمل

نسبة المخرجات إلى مدخالت رأس (، وإنتاجية رأس المال)المخرجات إلى مدخالت عنصر العمل

. تاج، وبذلك فإن لإلنتاجية الجزئية محتوى اقتصادي يشمل آال من الناتج وعناصر اإلن)المال

تعكس اإلنتاجية الجزئية األهمية النسبية لعنصر ما من عناصر اإلنتاج موضع االستخدام أو 

الدراسة، وتكمن هذه األهمية في نسبة العنصر حيث آلما آانت آبيرة في إجمالي العناصر آان 

إلنتاجية المعيار مالئم للداللة على مستوى آفاءة اإلنتاجية وآذا أآثر فاعلية فيما إذا تم تحديد ا

إن استخدام مقاييس اإلنتاجية الجزئية بدال . بالوحدات الطبيعية للقضاء على تأثير اختالف األسعار

من مقياس اإلنتاجية الكلية إذا أصبحت هذه األخيرة عاجزة عن الكشف عن األسباب الحقيقية 

نتاج أو حتى في والجوهرية ألية تغيرات قد تحدث وذلك ألن مثل هذه األسباب تكمن في عناصر اإل

إنتاجية العمل : وفيما يلي نقدم أهم المقاييس اإلنتاجية الجزئية المستخدمة وهي. أجزاء هذه العناصر

.وإنتاجية رأس المال

………..(11 -1) 
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:إنتاجية العمل: الفرع األول

تعتبر إنتاجية العمل من أآثر أنواع مقاييس اإلنتاجية الجزئية شيوعا واستعماال إلى الحد 

تخدام مصطلح اإلنتاجية منفردا يعني إنتاجية العمل، فالحقيقة تشير إلى أن العمل الذي بات فيه اس

:)1(هو العنصر الفعال في العملية اإلنتاجية، ويمكن التعبير عنها آما يلي

L
QFL =

:حيث أن

Q  :آمية اإلنتاج.

L  :آمية العمل.

LF :إنتاجية العمل.

:ومنه فإن استئثار عنصر العمل بمعنى اإلنتاجية له ما يبرره من األسباب ومن أهمها

الدور اإليجابي الذي يحتله العمل في عملية اإلنتاج بحيث يمكن االعتماد على إنتاجية العمل  -1

.آمقياس للكفاءة

إنتاجية عناصر اإلنتاج األخرى، حيث عادة  سهولة قياس إنتاجية عنصر العمل بالمقارنة مع -2

.تتوفر اإلحصائيات عن االستخدام

فإن . تأخذ إنتاجية العمل، العمل الحي الذي بذل في تحقيق الناتج دون غيره من عناصر اإلنتاج -3

ارتفاع أو انخفاض اإلنتاجية يدل على زيادة أو نقصان آمية المنتجات من السلع والخدمات التي 

.يحققها الفرد في فترة زمنية محددةيمكن أن 

وبالتالي فإن إنتاجية العمل تشير إلى العالقة القائمة بين هذا المعيار ومستوى معيشة األفراد، 

 .فارتفاع مستوى معيشة األفراد يتوقف أساسا على مدى التقدم والتحسن في إنتاجية العمل

 

 

 

 

                                                           
(1)Bourgain. A et Pieretti.P, op. cit, p 3. 
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:إنتاجية رأس المال: الفرع الثاني

رأس المال بأنها نسبة اإلنتاج المحصل عليه إلى آمية هذا العنصر طوال تعرف إنتاجية 

، ومنه يعتبر رأس المال هو العنصر الفعال في العملية )1(فترة محددة وعادة ما تكون سنة

:)2(اإلنتاجية، ويمكن التعبير عنها آما يلي

K
QFK   =

:حيث أن

Q  :آمية اإلنتاج.

K  :آمية رأس المال.

KF :إنتاجية رأس المال.

وعلى هذا األساس، أي على أساس اعتبار رأس المال العنصر الرئيسي المعبر عن عناصر 

اإلنتاج، وهذا بناءا على الدور الذي يلعبه رأس المال في النمو االقتصادي، استنادا على االفتراض 

آان النمو  آبيرادم به العديد من االقتصاديين مفاده بأنه آلما آان االستثمار اإلجمالي الذي تق

 .االقتصادي للبلد مرتفعا

 : وأهمية قياسها مقاييس اإلنتاجية  :  المطلب الرابع

 نحاول في هذا المطلب إبراز العالقة بين مقاييس اإلنتاجية الكلية والجزئية ثم نعرج بعد ذلك

على أهمية قياسها آأداة فعالة في زيادة فعالية اإلنتاج من حيث الكمية والنوعية وهذا ليس باالعتماد 

:    على زيادة حجم العمل وإنما التحكم في االستغالل األمثل للمدخالت

:           مقاييس اإلنتاجية  :  الفرع األول

            
        ر،   

    أما مقياس اإلنتاجية في رأس المال يرآز على عنصر رأس المال فقط  

       آلية  

ولكن ال بد أن نشير إلى أن اإلنتاجية الجزئية تضع عناصر . سابقا   

                                                           
.454، ص 1989عبد األمير إبراهيم شمس الدين، أصول االقتصاد الكلي، بيروت، . د سيمون، ترجمة.برنيه وإ.ب  (1)

(2) Bourgain. A et Pieretti.P, op cit, p 3. 
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على نفس المستوى من حيث مساهمتها في الحصول على النتائج، ) العمل، رأس المال(اإلنتاج 

     . على الرغم من اختالف دور آل منها في العملية اإلنتاجية

      ، و   

)       (    على 

.   القطاعات الصناعية اآللة      

             
 .         

           
  ، ، ،  ، ،  

           
  .        

         
         )1(. 

:أهمية قياس اإلنتاجية: الفرع الثاني

         
            

        .  أ 

           ، 

           .  

       ، 

   ،   ،  

    مثل آلية     ، 

     )2( .

 

:اجيصعوبات قياس اإلنت: المبحث الثالث

                                                           
 .، مجلة رؤية، بدون تاريخ    ، ،     (1)

.المرجعنفس  (2) 
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يجب أن نشير إلى بعض الصعوبات في قياس اإلنتاجية، نظرا لتعدد العوامل التي تؤثر فيها 

وآذلك ألن المنظمات تستخدم مقاييس اإلنتاجية ألسباب مختلفة، وهناك عدة مؤشرات مقترحة 

ومحاولة استخدام مقاييس بسيطة . لتصوير المعدل الخاص بالعالقة بين المخرجات والمدخالت

.ة قد تكون غير واضحة وبالتالي تؤثر على عملية القياسوسهل

 

:صعوبات قياس اإلنتاجية على المستوى الوطني: المطلب األول

على أساس ما ينطوي عليه مفهوم اإلنتاجية من معان اقتصادية وباالعتماد على نظام 

، )المدخالت –ات المخرج(معلومات ثابت، فال بد من التأآيد على ضرورة قياس اإلنتاجية بقطبيها

فأحيانا يكون من الصعب الحصول على مقاييس آمية للمخرجات والمدخالت، فعند قياس 

. المدخالت فإن أهم المشاآل التي تواجه الباحث عدم تجانس وحدات أي عنصر من عناصر اإلنتاج

 :وبالتالي يالحظ في هذا الصدد ما يلي

 :الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل: الفرع األول

بالنسبة لعنصر العمل فيوجد بما يسمى بالعمل الماهر والعمل غير الماهر وبالتالي فإن 

. استخدام عدد العمال أو عدد ساعات العمل لقياس هذا العنصر يتجاهل االختالف في نوعية العمل

.رآما أن استخدام األجور آقيمة نقدية لقياس عنصر العمل يتعرض النتقاد أنها تتأثر بتغير األسعا

: الصعوبات المرتبطة بعنصر رأس المال: الفرع الثاني

إن قياس رأس المال أو مخزون رأس المال صعب ومعقد نظرا لما يحتويه من عناصر 

، ويمكن أن نعتبر أن مخزون رأس المال في حد ذاته غير مثل اآلالت والمباني واألرض مختلفة

بحيث  ختلف عمرها في العمليات اإلنتاجية،متجانس وهذا راجع  للتباين في مجموع السلع التي ي

آما أن . هناك آالت ومباني قديمة وآالت ومباني حديثة فيصعب تجميعها على أساس أنها متجانسة

هناك خالف حول قيمة رأس المال المستخدمة هل هي القيمة اإلجمالية أم القيمة الصافية وذلك بعد 

ب االستهالك الرأسمالي ألصول قد إنتهى عمرها استبعاد االستهالك الرأسمالي، وآيف يمكن حسا

اإلفتراضي؟ 

، وتدعى طريقة الجرد الدائم               مخزون رأس الماللمعالجة هذه النقطة نستعرض طريقة حساب 

"(MIP) inventaire permanent‘La méthode de l ")1(    والتي تكون في شكل مدخالت          

                                                           
(1) Fajnzylber Pablo et Lederman Daniel, Economic Reforms and Total Factor Productivity Growth in Latin 
America and the Caribbean, 1950-95: An Empirical Note, Washington, DC: The World Bank, p 23. 
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 .)2()اندثار(جات منهمخرو  )استثمارات (منه

إن سالسل مخزون رأس المال مبنية على أساس المحاسبة الوطنية من خالل المعطيات للتراآم 

يمكن جمعها، وذلك بأخذ بعين ) في ظل األسعار الثابتة(هذه المعطيات .اإلجمالي لألصول الثابتة

ومنه نستنتج ). بصفة عامةالمباني، التجهيزات واآلالت (االعتبار االندثار الفعلي لمجموع السلع

 :العبارة التالية 

           
 

K∆ : التغير في مخزون رأس المال

I )التراآم اإلجمالي لألصول الثابتة(ونعبر عليه االستثمار الخام :

D : لثابتةلألصول ا الرأسمالي) االهتالك(االندثار

:يمكن آتابتها على الشكل التالي) 1(والمعادلة 

:يساوي ∆Kإذا آان التغير في مخزون رأس المال

      
:و

      

:نجد) 1(نعوض في المعادلة ) 3(و) 2(من 

 

:ومنه

tK tمخزون رأس المال في الفترة  :

1−tK:   مخزون رأس المال في الفترةt-1

tI: االستثمار الخام  ويمثل التراآم اإلجمالي لألصول الثابتة

                                                           
(2) Accardo. J, Bouscharain. L et Jlassi. M, Le progrès technique a-t-il ralenti depuis 1990, Economie et 
Statistique, 1999, p 70.                                                                                                                                             

DIK −=∆ ………….(12-1) 

1−−=∆ tt KKK …………..(13-1) 

1−= tKD δ      ……………(14-1) 

11 −− −=− tttt KIKK δ ……..(15-1) 

1)1( −−+= ttt KIK δ  ..……..(16-1) 
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δ : لألصول الثابتة) االهتالك(معدل االندثار

طريقة الجرد  تسمح لنا بحساب سلسلة لمخزون رأس المال باستعمال  )1-16(حيث من المعادلة 

، ولكن بعد تحديد القيمة االبتدائية لمخزون رأس )1(الدائم والتي  تدعى بمعادلة التراآم لرأس المال

:على النحو التالي )1-16(ولهذا نعيد آتابة المعادلة رقم ) 0K(المال 

:ومنه أيضا

:نجد Kt-1بقسمة طرفي المعادلة على 

على االفتراضات التي قدمها االقتصاديون من وجود التوازن بين معدل نمو مخزون رأس  اعتمادا

، يمكن أن نستنتج تلك العالقة على الشكل )2(المال ومعدل نمو الناتج الوطني على المدى الطويل

:اآلتي

1

1

1

1  -    -   
−

−

−

− ==
t

tt

t

tt

K
KK

Y
YYg

:حيث أن 

Y :الناتج الوطني

K :مخزون رأس المال

في حالة التوازن معدل نمو الناتج الوطني يساوي إلى معدل نمو مخزون رأس المال، وعلى هذا 

:على الشكل التالي )1-19(األساس يمكن آتابة المعادلة رقم 

.ويساوي معدل نمو الناتج الوطني معدل نمو مخزون رأس) g(حيث يعتبر 

                                                           
(1)  Nehru, V. and Dareshwar, A. 1993. “A New Database on Physical Capital Stock: Sources, Methodology and 
Results.” Revista de Analisis Economico 8 (1): 37:59.  
(2)  Aglietta Michel, Macro-économie internationale, Montchrestein, 1997, p 236.

11 −− −+= tttt KKIK δ ……..(17-1) 

11 −− −=− tttt KIKK δ ……..(18-1) 

δ−=
−

−

−

1

1

t

t

t

tt

K
I

K
KK .……(19-1) 

δ−=
− 1t

t

K
Ig ….………..(20-1) 
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:على الشكل )1-20(رقم  وآذلك نكتب المعادلة

 

في الفترة ) 0K(تسمح لنا بحساب قيمة مخزون رأس المال االبتدائية  )1-22(حيث المعادلة رقم 

)1=t(ومنه نجد ،:

وتعويض  ي،لألصول الثابتة ثابتا بعد انتهاء عمرها االفتراض) إهتالك(باعتبار معدل اندثاروأخيرا 

نتحصل على سلسلة لمخزون رأس  )1-16(بالقيمة اإلبتدائية لمخزون رأس المال في المعادلة رقم 

.من خالل سلسلة للناتج الوطني) g(حساب بعد  ذلكالمال، و

المهارات اإلدارية والعالقات "ومن ناحية أخرى هناك عناصر اإلنتاج غير قابلة للقياس فمثال 

، وبذلك تظهر صعوبات )1("تقدم التكنولوجي غير المتجسد في رأس المالالحسنة في العمل، وال

.ومشاآل قياس هذه العوامل وآيف يمكن إدخالها في دالة اإلنتاج

:صعوبات قياس اإلنتاجية على المستوى الدولي:  المطلب الثاني

: )2(تتمثل صعوبات قياس اإلنتاجية على المستوى الدولي في اآلتي

، وعادة ال تتضمن )أسعار الصرف(المقارنة بين الدول أسعار تبادل العمالت تستخدم عند  -1

.المقارنة المنتجات المتشابهة والخدمات في آل بلد

ال يمكن تفسير االختالفات في اإلنتاجية بين الدول وشرحها بطريقة صحيحة ويرجع ذلك لعدة  -2

.صادية والتي ال يتم دراستها بكفاءةعوامل والتي تتضمن األحوال االجتماعية والسياسية واالقت

أنها ال تشمل المستوى التفصيلي لمختلف القطاعات  مقارنة اإلنتاجية بين الدول   -3

 .من ناحية عدد الصناعات التي تشملها المقارنة وعادة تكون مستويات المقارنة 

 الخاصة بمقارنة إلى الصعوبات السابقة فنجد عدم توفر المعلومات   -4

اقتصاديا  النامية مع الدول المتقدمة اقتصاديا، وعادة تتضمن بيانات المقارنة الدول 

 .فقط

 

 

                                                           
.782، ص 1998لدار الجامعية، اإلسكندرية، عبد القادر محمد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، ا/ د  (1)

)(1 δ+
=− g

IK t
t ……….…….(21-1) 

)     (  1
0 δ+= g

IK )  (22-1.......…............ .. 
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: خالصة الفصل

إن الحديث عن اإلنتاجية متشعب آما رأينا، آان هدفنا هو بيان مدى ما ينطوي عليه مفهوم 

ولذلك أدى . لباحثين في تحديد المفهوم الصحيح لهااإلنتاجية من معاني، وما يثيره من جداال بين ا

فهم اإلنتاجية بأنها استغالل الموارد المتاحة بطريقة معينة، أو أنها التوازن الذي يمكن تحقيقه بين 

آذلك نلتمس مدى تشابك العوامل التي تؤثر في اإلنتاجية، فإذا آان هدفنا . عوامل اإلنتاج المختلفة

هذا ال يتأتى إال باستخدام الموارد التي في متناولنا بأحسن الطرق الممكنة،  هو زيادة اإلنتاجية فإن

ومهارتها،  آفاءة العمالةآما أن زيادة اإلنتاجية تتوقف عل العوامل التي تؤثر فيها آالتطور التقني، 

.والسياسات العامة المتبعة في الدولة األسلوب اإلداري

مقاييس المختلفة لإلنتاجية وما يمكن أن نعتبره مقياسا آما تطرقنا في هذا الفصل إلى إبراز ال

مرضيا يعكس مفهوم اإلنتاجية، حيث مرت اإلنتاجية بمراحل متعاقبة من التطور سواء في طرق 

وهي التي تقوم في البداية بعنصر العمل  فقد ارتبط قياس اإلنتاجية. مؤشرا ته وآليات تطبيقهقياسه، 

باعتبار أن العمل هو العنصر " العمل إنتاجي" العمل فقطعلى مقارنة المخرجات مع مدخل 

، )رأس المال، اآلالت(وقد تطور قياس اإلنتاجية عبر إدخال متغيرات في القياس  الوحيد المنتج،

مقارنة وهي التي تقوم على " اإلنتاجية الكلية للعوامل"وسمي  لذا برز مقياس جديد لإلنتاجية

هي عبارة عن  إن مقياس اإلنتاجية الكلية للعوامل. اإلنتاجية المخرجات بمجمل مدخالت العملية

أي هي نسبة الناتج إلى العناصر الداخلة فيه والتي نعتبرها  ،العالقة بين عناصر قابلة للقياس الكمي

يتصف بالعمومية  للعوامل فإن مقياس اإلنتاجية الكلية بالتاليو )العمل، رأس المال(رئيسية وهي

 التكنولوجي الكلية للعوامل بعامل التقدم جدنا مدى ارتباط مقياس اإلنتاجي، حيث ووالشمولية

.باعتباره معامل نمو مستقل يستخدم آمقياس للداللة على نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

آما أن قياس نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل على المستوى الكلي يسمح لنا بأخذ صورة عن مدى 

.القتصاديمساهمتها في النمو ا

ومن ناحية أخرى تبرز توقفنا عن إيجاد وسيلة لقياس اإلنتاجية بطريقة مرضية من خالل التحكم 

في قياس الكميات المنتجة من جهة والموارد المستخدمة من جهة أخرى، فال بد من التأآيد على 

عدم تجانس  واألخذ بعين االعتبار مشكلة) المدخالت -المخرجات(ضرورة قياس اإلنتاجية بقطبيها

        .      عناصر اإلنتاج وآيفية معالجتها

                                                                                                                                                                                     
.313ص  ذآره،تخطيط ومراقبة اإلنتاج، مرجع سبق   (2)
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الفصــــل الثاني

النمو االقتصادي و التقدم  اتنظري

التكنولوجي
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مفاهيم والعوامل المحددة للنمو االقتصادي: األول 

التقدم التكنولوجي: الثاني  

 النمو التقدم التكنولوجي وتوازن: المبحث الثالث 
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:تمهيد

آانت تعتمد فقط على رأس المال والعمل أي آانت موزعة ما  إن نظرية النمو االقتصادي

 امل التقدمع االقتصادي تضيف نموات النظريت بين رأس المال والعمل، واآلن أصبح

بإدخال عامل التقدم التكنولوجي  ، وقد أخذت تعبر عن ذلك بشكل أآثر وضوحا وذلكالتكنولوجي

وسننظر إلى . في معادلة النمو االقتصادي بشكل غير مباشر عن طريق عاملي رأس المال والعمالة

بعبارة أخرى إننا . التقدم التكنولوجي على أساس أنه مستقل، يؤدي إلى رفع إنتاجية عناصر اإلنتاج

ض الدراسات والبحوث على التقدم التكنولوجي، لن نتساءل عن الكيفية التي يؤثر بها اإلنفاق ألغرا

وسنتناول في هذا الفصل  عرض . فبال شك هذه الفرضيات ستقلل من قيمة النماذج بصورة أساسية

.النمو االقتصادي ودور التقدم التكنولوجي فيه اتنظري
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:مفاهيم والعوامل المحددة للنمو االقتصادي: المبحث األول

تعرض في هذا المبحث إلى إبراز مفاهيم عامة حول النمو االقتصادي إضافة إلى العوامل  ن
.المحددة له

:مفهوم النمو االقتصادي :المطلب األول

المحلي أو إجمالي الدخل الوطني بما الناتج إجمالي زيادة في  حدوثالنمو االقتصادي يقصد ب

ومن خالل هذا المفهوم فإنه يتعين أن . )1(لحقيقييحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل ا

النمو االقتصادي ال يعني فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل يجب أن يترتب عليه زيادة 

أن  آما . في دخل الفرد الحقيقي، أي أن معدل النمو ال بد أن يكون أآبر من معدل النمو السكان

بر االقتصاد الوطني في توبهذا نع د أن تكون على المدى الطويل،الزيادة التي تتحقق في الدخل ال ب

،  t=0أآبر منه للفترة الزمنية السابقة  t=1حالة نمو إذا آان الناتج الوطني الحقيقي للفترة الزمنية 

:)2(ونكتب

01   YY >

:حيث أن

0Y :0الوطني الحقيقي للفترة الزمنية  الناتج=t.

1Y  :1الناتج الوطني الحقيقي للفترة الزمنية=t.

:وعلى ذلك فإن النمو االقتصادي يعني

.تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل 

 .المدى البعيد ىأن تكون الزيادة عل 

في هذا التحليل أن النمو االقتصادي يرآز على الكم الذي يحصل عليه الفرد من الدخل  وبهذا يتعين

في المتوسط،  أي على آم السلع والخدمات التي يحصل عليها  بغض النظر على نوعية تلك السلع 

.   وآذلك أن النمو االقتصادي يتحقق تلقائيا بمعنى دون تدخل من قبل السلطات الحكومية. والخدمات

:مفهوم التنمية االقتصادية : المطلب الثاني

                                                           
،   1999عبد الرحمن يسرى أحمد، التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالتها، الدار الجامعية، اإلسكندرية، .محمد عبد العزيز عجمية و د.د  (1)

.48ص 
.7، ص 1990ن عباس علي، األسس العامة لنظرية النمو االقتصادي، جامعة قاريونس، بنغازي، آالوس روزو، ترجمة عدنا  (2)
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يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم في علم االقتصاد، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم 

وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، . اقتصادية وسياسية متماسكة بعملية التنمية

.ثل التخطيط واإلنتاج والتقدموتشابكه مع العديد من المفاهيم األخرى م

عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف " بأنها ها البعض عرففي

إآساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية 

حاجات األساسية والحاجات الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على االستجابة لل

المتزايدة ألعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد 

.)1("المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل

ة اإلنطالق نحو العملية التي بمقتضاها دخول االقتصاد الوطني مرحل "ها آخرون بأنها  فرعيو

.)2(" النمو الذاتي

وعلى العموم فإن التنمية االقتصادية هي العملية التي من خاللها تتحقق زيادة في متوسط نصيب 

الفرد من الدخل الحقيقي والتي تحدث من خالل تغييرات في آل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع 

.توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة والخدمات المنتجة  باإلضافة إلى إحداث تغيير في هيكل

:عناصر النمو االقتصادي : المطلب الثالث

.تتمثل العناصر التي تحدد النمو االقتصادي في العمل، رأس المال والتقدم التقني

 :دور العمل في النمو : الفرع األول

خدامها في إنتاج مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن لإلنسان است" ونقصد بالعمل  

، ويمكن تحديد دور العمل في النمو عن طريق دور )3("السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته

:السكان العاملين في البلد، ومنه باعتبار أن العمل هو العنصر الرئيسي في اإلنتاج فيمكن أن نكتب

)2 -1...................(LIY .  =
:حيث أن

Y :الناتج الوطني

L :السكان العاملين(العمل(

L
YI= :اإلنتاجية المتوسطة للعمل وتساوي اإلنتاجية الحدية

                                                                                                                                                                                     

.2003مجلة النادي العربي للمعلومات،   (1)
.51عبد الرحمن يسرى أحمد، مرجع سبق ذآره، ص .محمد عبد العزيز عجمية و د.د (2)

(3) )  Longatte et Vanhove, économie générale, Dunod, Paris, 2001, p 56.  
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dL
dYI   =

:ومنه يكتب النمو االقتصادي آما يلي

LIY ∆=∆ .  

:ومعدل نمو الناتج الوطني

Y
LI

Y
Y ∆=∆ .  

:نجد) 1(بما يساويها من ) Y(وبتعويض 

L
L

Y
Y ∆=∆   

ويعني هذا أن معدل النمو االقتصادي يساوي معدل نمو السكان العاملين باعتبار العمل هو العنصر 

.الرئيسي في اإلنتاج

 :دور رأس المال في النمو : الفرع الثاني

. )1("مجموع السلع التي توجد في وقت معين في اقتصاد معين" يعرف رأس المال بأنه  

فيعتبر رأس المال من عناصر النمو فهو يساعد على توسيع اإلنتاج بواسطة االستثمارات المختلفة 

:المحققة، فيمكن أن نحدد العالقة بين الناتج الوطني ورأس المال آما يلي

)2 -2...................(KaY .  =
:حيث أن

Y :الناتج الوطني

K :رأس المال

a  :تمثل اإلنتاجية المتوسطة لرأس المال

:واإلنتاجية الحدية تكتب

dK
dYa   =

:ومنه يكتب النمو االقتصادي آما يلي

KaY ∆=∆ .  

:وطنيومعدل نمو الناتج ال

                                                                                                                                                                                     
 

.451، ص 1989عبد األمير إبراهيم شمس الدين، أصول االقتصاد الكلي، بيروت، . سيمون، ترجمة د.برنيه وإ.ب  (1)



 46

Y
KaY

Y ∆=∆ .  

:نجد )22-(بما يساويها من ) Y(وبتعويض 

K
K

Y
Y ∆=∆   

وهذا يعني أن نمو الناتج الوطني أو باألحرى معدل النمو االقتصادي يساوي نمو رأس المال 

. باعتبار رأس المال العنصر الرئيسي في اإلنتاج

 :في النمو التكنولوجيقدم دور الت : الفرع الثالث

 كنولوجيعلى شكل تطور في اإلنتاج، آما ويظهر لنا التقدم الت كنولوجييظهر لنا التقدم الت 

في شكل تطور في أساليب اإلنتاج، بحيث يمكن إنتاج نفس الكمية من السلع ولكن باستخدام آميات 

ولما آان . يات عناصر اإلنتاجأقل من عناصر اإلنتاج، أو إنتاج آمية أآبر من المنتوج بنفس آم

يؤدي إلى تخفيض الكميات المستخدمة من عوامل اإلنتاج، ومن هنا فإن التقدم  كنولوجيالتقدم الت

وبالتالي فإنه عند حدوث . يعني االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج في العملية اإلنتاجية كنولوجيالت

.  اإلنتاج وتحقيق النمو االقتصاديفإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة  كنولوجيتقدم ت

 :قياس النمو االقتصادي :المطلب الرابع

رأينا مما سبق مفهوم آل من النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، فكالهما يعني زيادة 

الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي زيادة اإلستثمار المنتج في تنمية اإلمكانات المادية والبشرية إلنتاج 

لحقيقي في المجتمع، فنجد بعض الكتاب آثيرا ما يستخدمون مصطلح التقدم االقتصادي الدخل ا

آمرادف لمصطلح التنمية االقتصادية إال أن البعض يرى أن التقدم االقتصادي يتناول الوسائل 

وبالرغم من وجود . بمعنى تحسين إستخدام وسائل اإلنتاج وذلك في سبيل تحقيق أحسن األهداف

من النمو والتنمية والتقدم، فنجدها آثيرا ما تستخدم آمرادفات بسبب ما تشمله من فروق بين آل 

.عناصر مشترآة

وما يهمنا هو الوسيلة التي عن طريقها نتعرف على ما يحققه المجتمع من نمو أو تنمية أو تقدم، أو 

 باألحرى ما هي الوسائل التي يمكن من خاللها قياس درجة التقدم في دولة ما؟

جد عدة معايير لقياس التنمية فنذآر منها معايير الدخل، معايير اجتماعية ويقصد بها العديد من فتو

المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية ألفراد المجتمع منها الجوانب 
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عتبر معايير وت. )1(المتعلقة بالتغذية وآذلك الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية، ومعايير هيكلية

الدخل هو المؤشر األساسي الذي يستخدم في قياس التنمية ودرجة التقدم االقتصادي، ونذآر تبعا 

:في ذلك

: معيار الدخل الوطني الكلي:  الفرع األول

قياس النمو االقتصادي عن طريق الدخل الوطني الكلي وليس  »  Meade « يقترح األستاذ ميد

، ولكن هذا المقياس لم يقبل في األوساط االقتصادية وذلك في )2(بمتوسط نصيب الفرد من الدخل

قد ال تؤدي إلى بلوغ نتائج إيجابية أو سلبية، فزيادة الدخل ال تعني  رأيهم أن زيادة الدخل أو نقص

نموا اقتصاديا عند زيادة السكان بمعدل أآبر وبالعكس فنقص الدخل الوطني ال يعني تخلفا اقتصاديا 

.دد السكان بمعدل أآبرعند انخفاض ع

:معيار متوسط الدخل:  الفرع الثاني

يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل أآثر المعايير استخداما عند قياس مستوى التقدم  

االقتصادي في معظم دول العالم، إال أن الدول النامية تواجه مشاآل وصعوبات عديدة للحصول 

رد، من بينها تلك اإلحصائيات المتعلقة بالسكان وآذلك على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للف

فنجد أن معظم االقتصاديين يتمسك بمتوسط نصيب الفرد من الدخل باعتباره . الدخول غير دقيقة

.المعيار األآثر صدقا ألن الهدف النهائي من التنمية هو رفع مستويات المعيشة والرفاهية

 :)3( مى بمعدل النمو البسيط، ونعبر عليه بالمعادلة التاليةويقاس النمو االقتصادي باستخدام ما يس

 

إال أن هذا المعدل يصلح فقط لقياس النمو في الدخل بين فترتين متتاليتين وال يصلح عند قياس 

متوسط معدل النمو المرآب، فيمكن حساب معدل النمو السنوي المرآب لعدة فترات متتالية 

:بالطريقة التالية

( )nn mLL += 10

:حيث أن
nL : متوسط الدخل الحقيقي في الفترةnt=  .

0L :0 متوسط الدخل الحقيقي في الفترة=t .

                                                           
  .57عبد الرحمن يسرى أحمد، مرجع سبق ذآره، ص .محمد عبد العزيز عجمية و د.د )1(
.58نفس المرجع ، ص   )2(
.59نفس المرجع ، ص   )3(

 ترة السابقةالدخل الحقيقي في الف - الدخل الحقيقي في الفترة التالية= معدل النمو 

 الدخل الحقيقي في الفترة السابقة
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m :معدل النمو السنوي المرآب.
:مو السنوي المرآب آما يليوبالتالي نجد معدل الن

1    
0
−= n n

L
Lm

:أهمية تحليل النمو االقتصادي : المطلب الخامس

.أهمية النمو االقتصادي في معرفة ما يحققه النمو للفرد والمجتمع من مزايا ومحاسن تكمن

مو يسمح النمو االقتصادي بزيادة دخل الفرد الحقيقي وبالتالي فإن الن :بالنسبة للفرد 

.االقتصادي يرفع من القدرة الشرائية للفرد ويساعد على تحسين معيشته من صحة ورفاه

بما أن النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة وبالتالي فإنه يدفع  :بالنسبة للدولة 

الدولة للبحث عن أساليب جديدة في مجال اإلنتاج، وآذلك يؤدي بالدولة إلى إعادة توزيع 

لى األفراد وضمان بعض الخدمات آالصحة والتعليم، آما أن الدولة تستطيع وضع الدخل ع

خطة مستقبلية لمواصلة هذا النمو وذلك بمعالجة إختالالت التوازن على مستوى القطاعات 

.المؤثرة على حرآة النمو

: التقدم التكنولوجي: المبحث الثاني 

من حيث تعريفه وأهم التصنيفات التي جاء نعالج في هذا المبحث مفهوم التقدم التكنولوجي 

.  بها مختلف المفكرين االقتصاديين، وإظهار أوجه التشابه واالختالف بينهم

:تعريف: المطلب األول

يظهر لنا التقدم التكنولوجي على شكل تطور في اإلنتاج، بمعني في صورة إنتاج بضائع 

ر لنا في شكل تطور في أساليب اإلنتاج، آما يظه.  جديدة أو في صورة إنتاج بضائع أفضل جودة

وذلك يكون بالمستطاع إنتاج نفس الكمية من السلع ولكن باستخدام آميات أقل من عناصر اإلنتاج، 

.أو إنتاج آمية أآبر من السلع ولكن باستخدام نفس الكميات من عناصر اإلنتاج المستخدمة سابقا

: الحالة األولى حيث) 01(ويوضح لنا الشكل 

K :رأس المال في وحدات نقدية.

L :العمل في وحدات طبيعية.tY : دالة اإلنتاج في اللحظة الزمنية)t.(

1+tY  : دالة اإلنتاج في اللحظة الزمنية)t+1.(

 أشكال التقدم التكنولوجي):  01(الشكل 
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 الكميات الواجب استخدامها في اللحظة الزمنية  yt = a  حيث يعطينا منحنى الناتج المتساوي 

t إلنتاج  y = a يوضح لنا منحنى الناتج المتساوي ،yt+1 = a  توليفات رأس المال والعمل التي

.t+1ية نستطيع من خاللها بعد تحقق تقدم تكنولوجي، إنتاج نفس الكمية من السلع في اللحظة الزمن

وبما أن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى تخفيض الكميات المستخدمة من رأس المال والعمل، وبذلك 

.يمكن أن نعرف التقدم التكنولوجي على أساس أنه تحرك منحنى الناتج إلى جهة اليسار

 ونعني بذلك أن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى رفع إنتاجية عناصر اإلنتاج ويطلق اصطالح تقدم

، وهذا عندما ترتفع جدارة آافة الموجودات من »غير مرتبط «أو » غير متجسد  «تكنولوجي 

أما إذا طرأ تقدم تكنولوجي على جزء أو واحد من الموجودات من عنصر . العنصر اإلنتاجي

أو   »متجسد «إنتاجي معين، مثال في اآلالت والمعدات الجديدة فقط، فإن هذا يدعى تقدم تكنولوجي 

.في اآلالت والمعدات الجديدة فقط» بطمرت  «

إن التقدم التكنولوجي غير المتجسد أو غير المرتبط سيترك تجانس موجودات العنصر اإلنتاجي 

آما آانت عليه الحال سابقا، ومنه عندما ترتفع مثال الكفاءة اإلنتاجية لكافة اآلالت والمعدات بغض 

ضيها هذه اآلالت والمعدات في العملية اإلنتاجية النظر عن عمرها، أي السنين التي قضتها أو ستق

ولكن في الواقع غالبا ما يتطلب تشييد أجهزة أو معدات جديدة هي وحدها تجسد . بنفس القدر

ونعني بذلك أنه لن ترتفع إنتاجية آافة المعدات الموجودة  .المستوى الجديد في تقدم أساليب اإلنتاج

ستكون هذه الموجودات الرأسمالية غير متجانسة، إال أننا  .وإنما إنتاجية األجهزة الجديدة فقط

. سنفترض وجود تقدم تكنولوجي غير مرتبط، أي أننا سنفترض تجانس العناصر

:تصنيف التقدم التكنولوجي : المطلب الثاني

Yt = a 
Yt+1 = a 

L 

K 

عدنان عباس علي، األسس العامة لنظرية .روزو، ترجمة د آالوس: المصدر
.198ص  1990منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، النمو االقتصادي، 
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فهناك أوًال التقدم . تميز النظرية االقتصادية بين ثالثة أنواع من التقدم التكنولوجي

الذي يؤدي إلى االقتصاد في العمل وهناك ثانيا التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى التكنولوجي 

حيث أن االقتصاديون اختلفوا . )1(االقتصاد في رأس المال وهناك ثالثا التقدم التكنولوجي المحايد

على تعريف هذه المفاهيم، لذا من الواجب علينا توضيح هذه االختالفات وذلك ألننا نستخدم نماذج 

.النمو ذات مدلوالت مختلفة بالنسبة لمفهوم التقدم

:»Hicks «تصنيف هكس  : الفرع األول

يعتبر التقدم التكنولوجي محايدا حسب هكس إذا أدى لزيادة اإلنتاجية الحدية للعمل بنفس 

أي إذا لم يؤثر على النسبة اإلنتاجية الحدية . نسبة الزيادة في اإلنتاجية الحدية لرأس المال

رأس (، وعلى ذلك إشترط هكس ثبات نسبة)K/L(صرين ومن ثم لم يؤثر على معدل اإلحاللللعن

:لكي يكون التقدم التقني محايدا، ونستطيع تمثيل ذلك بيانيا بالشكل التالي) العمل -المال

LYy) : الفرد/الناتج الكلي(حيث المحور العمودي يمثل نسبة  /=

LKk): عمل/رأس المال( نسبة  حيث المحور األفقي يمثل /=

Y :الناتج الكلي في وحدات نقدية.

K :رأس المال في وحدات نقدية.

L :العمل في وحدات طبيعية.

1p  : 1(دالة اإلنتاج عند مستوى التكنولوجي األول(.

2p  : 2(دالة اإلنتاج عند المستوى التكنولوجي الثاني(.

مفهوم هكس للتقدم التكنولوجي ):  02(الشكل 

                                                           
.201عدنان عباس علي، مرجع سبق ذآره، ص . وس روزه ، ترجمة دآال   (1)

p1

C

y=Y/L

 p2

D y2 

y1 
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 Dونقطة اإلنتاج الجديدة  p2في هذا الشكل بارتفاع المستوى التكنولوجي قد أدى إلى إحالل الدالة 

، ولكن ذلك التحرك لم يغير نسبة اإلنتاجيات الحدية بحيث Cإلنتاج ونقطة ا  p1بدال من دالة اإلنتاج 

رأس ( يكون عند نفس نسبة Dإلى النقطة  Cآما أن االنتقال من النقطة   0Q.بقيت عند 

فهي شرط ضروري لحيادية التقدم التكنولوجي حيث بقيت )  K/L( أي ثبات نسبة ) عمل/المال

أسعار نسبية لعناصر اإلنتاج  Cونقطة اإلنتاج  Dطة اإلنتاج ، ويقابل آل من نقEثابتة عند النقطة 

. وهذا يعني أن األجر الحقيقي والفائدة الحقيقية قد ارتفعا بنفس المعدل. 0Qتتحدد من خالل الضلع 

آما أدى هذا االرتفاع في المستوى التكنولوجي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الكلي بحيث ارتفع 

. y2إلى   y1  من

: »  Harrod «   تصنيف هارود : الفرع الثاني

إن ثبات توزيع الناتج الكلي يعتبر عند هارود أيضا مؤشرا لحياد التقدم التكنولوجي، حيث 

يأخذ معامل رأس المال آأساس لغرض المقارنة وليس آثافة رأس المال، ويعود هذا إلى أن من 

) Y(والناتج الكلي) K(من رأس المال متطلبات نظرية النمو أن النمو المستحب يتطلب نمو آل

).الناتج/رأس المال(بنفس القدر، وهذا يعني ثبات نسبة

ويمكن توضيح التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود وذلك باستخدام المنحنى البياني 

:التالي حيث

.Yالمحور العمودي يمثل آمية الناتج الكلي 

.Kمثل آمية رأس المال المستخدم المحور األفقي ي

1Y  : 1(دالة اإلنتاج عند المستوى التكنولوجي.(

2Y :2(دالة اإلنتاج عند المستوى التكنولوجي.(

R0  : الناتج/ رأس المال(نسبة(.

والتنمية  النماذج الرياضية للتخطيط، و سهير عبد الظاهر مدحت :المصدر
.224ص ،  1999مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية،  ،االقتصادية
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مفهوم هارود للتقدم التكنولوجي ):  03(الشكل 

 Y1. بدال من الوضع  Y2إن ارتفاع المستوى التكنولوجي أدى إلى انتقال دالة اإلنتاج إلى الوضع 

بواسطة ميل ) Y/K(هي نقطة اإلنتاج األصلية، عندئذ نحصل على إنتاجية رأس المال Aباعتبار 

تاجية رأس ، وبهذا فسيكون بإمكاننا قياس معامل رأس المال على أساس أنه مقلوب إن 0Rالمنحنى 

⎦⎥المال حيث

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == Y

K
KY

1ν  في حين أن معدل الفائدة يساوي خط التماس في النقطةA  ومنه

وذلك ألن معامل رأس  Bإلى النقطة  Aسيكون التقدم التكنولوجي محايدا عند االنتقال من النقطة 

.المال سيبقى ثابتا وآذلك أن معدل الفائدة هو اآلخر لن يتغير

رات التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود فقد تحققت، إال أن سوف نبحث وبهذا فإن مؤش

ومعدل األجر باستخدام هذا النوع من ) Y/L(عن الكيفية التي سيتأثر بها آل من إنتاجية العمل 

.التقدم التكنولوجي

:ومنه في حالة استخدام  دالة إنتاج الفرد الواحد المبينة في الشكل حيث

LYy) : الفرد/الناتج الكلي(عمودي يمثل نسبة المحور ال /=

LKk): عمل/رأس المال( المحور األفقي يمثل نسبة  /=

مفهوم التقدم  ):  04(الشكل 

التكنولوجي  المحايد عند استخدام

الفرد الواحد دالة إنتاج 

Y1

Y2

A

R

K

B

0

Y

y1

y2

A

R

k=K/L

B

0

y=Y/L

.225السابق، ص نفس المرجع  :المصدر
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بحيث أن معدل الفائدة المتمثل في  Bإلى  Aالنتقال من فسيكون التقدم التكنولوجي محايدا عند ا

المتمثل في ارتفاع المنحنى ) معامل رأس المال(ارتفاع خط التماس الموازي وإنتاجية رأس المال

0AB  سيحافظان على قيمتيهما، وبما أن التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود يشترط

.األجر بنفس المعدل الذي تنخفض به آمية العمل المستخدمةثبات التوزيع وهذا عندما يرتفع معدل 

من إنتاجية العمل فقط  أو يحسن ومن هنا فإن التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود يرفع 

معامل رأس (عندما تبقى آل من اإلنتاجية الحدية لرأس المال ومعدل الفائدة وإنتاجية رأس المال

.قيما ثابتة) المال

: »  Solow « تصنيف سولو : الثالثالفرع 

هارود، حيث يشترط  فمهوم إن تعريف سولو لمفهوم حيادية التقدم التكنولوجي هو بعكس

آذلك يعتبر سولو . ثبات معدل األجر ومعامل العمل وليس ثبات معدل الفائدة ومعامل رأس المال

تكنولوجي، ونوضح ذلك من مؤشرا لحيادية التقدم الثبات توزيع الناتج الكلي مع مرور الزمن 

:خالل المنحنى التالي حيث

.Lالمحور األفقي يمثل العمل 

.Kالمحور العمودي يمثل آمية رأس المال المستخدم

مفهوم سولو للتقدم التكنولوجي ):  05(الشكل 

ق عدنان عباس علي، مرجع سب .روزو، ترجمة د آالوس: المصدر
.216ذآره،  ص 
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وذلك ألن معدل  Eإلى  Dسولو عند االنتقال من يكون التقدم التكنولوجي محايدا حسب مفهوم 

أما معدل . ومعامل العمل لن يتأثرا بالتقدم التكنولوجي) a/0F(األجر والذي يمكن قياسه بـالعبارة

). 0S/a(إلى) 0P/a(وانخفاض معامل رأس المال من ) a/0A(إلى ) a/0G(الفائدة فقد ارتفع من 

. الستخدام سلعا رأسمالية  بصورة أآثر وبكفاءة أفضل وسيبدو أثر االرتفاع في اإلنتاجية نتيجة

من إنتاجية رأس المال  أو يحسن ومن هنا فإن التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم سولو يرفع

.فقط عندما يبقى آل من معدل األجر ومعامل العمل قيما ثابتة

.تكنولوجي المحايدإمكانية التوفيق بين مفهوم هكس وهارود للتقدم ال:  المطلب الثالث

إن نظرية النمو التي تقوم على التقدم التكنولوجي غير المتجسد أو المرتبط تستخدم مفهوم 

ومنه نبحث . هكس وهارود للتقدم المحايد، ولذا يتضح من األهمية إمكانية مقارنة هذين المفهومين

ة أخرى، إمكانية تحرك دالة عن إمكانية التوفيق بين هذين النوعين من التقدم التكنولوجي، أو بعبار

 .اإلنتاج بحيث يفي هذا التحرك بمؤشرات هكس وهارود لحيادية التقدم التكنولوجي
 

:العالقة بين هذين النوعين من التقدم التكنولوجي: الفرع األول

.Lالمحور األفقي يمثل العمل

.Kالمحور العمودي يمثل آمية رأس المال المستخدم

التكنولوجي المحايد  إمكانية التوفيق بين مفهوم هكس وهارود للتقدم): 06(الشكل 

K
G

E

P
A

0

S

D

Yt+1=a
Yt=a

C LF .217، ص نفس المرجع السابق: المصدر
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هي نقطة اإلنتاج الجديدة والتي هي نقطة  Bهي نقطة اإلنتاج القديمة و  Aفي هذا الشكل تعتبر 

ك منحنى الناتج المتساوي إن تحر. اإلنتاج المتحققة حسب مفهوم هكس لحيادية التقدم التكنولوجي

يسمح بتحقق التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود أيضا، حيث أن  Yt+1إلى  Ytمن 

هما على نفس  Cو  Bومنه بما أن النقطتين . Aوليس من  Cيبدأ من  Bالتحرك إلى نقطة اإلنتاج 

هو ) a/0G(معدل الفائدةبالتقدم التكنولوجي و) 0D/a(المستوى، لذا فلن يتأثر معامل رأس المال

.إن تحرك دالة اإلنتاج هنا سيحقق آال النوعين من التقدم التكنولوجي. اآلخر سيبقى ثابتا أيضا

:شروط التوفيق بين هذين النوعين من التقدم التكنولوجي: الفرع الثاني

نقطتين إن شرط التوفيق بين آال المفهومين يمكن تحقيقه وذلك إذا آانت مرونة اإلحالل بين ال

A  وC فبما أن توزيع الناتج الكلي في آال الصيغتين للتقدم التكنولوجي المحايد . تساوي الواحد

حسب  Aمساويا للتوزيع المتحقق في  Bسيبقى ثابتا، ومنه ال بد أن يكون التوزيع المتحقق في 

ذا يجب أن حسب حيادية هارود ل Cمتطابق مع التوزيع في  Bوبما أن التوزيع في . حيادية هيكس

ويمكن تحقيق هذا الشرط استنادا . Cمساوية لحصص الدخل في  Aتكون حصص الدخل في 

:)1(للعالقة التالية

:حيث يمثل آل من

                                                           
.220، ص سبق ذآرهعدنان عباس علي، مرجع . آالوس روزه ، ترجمة د  (1)

Yt = a 

Yt+1 = a 

G 

B 
D 

0 

A 

C

L

K 

z
l

L
K

l
z

L
K

A
Z

Y
A
Y

Z
÷=⋅==

.218، ص نفس المرجع السابق: المصدر



 56

Y
Z :حصة الدخول المتأتية من الفائدة.

Y
A :حصة الدخول المتأتية من األجور.

z :ل الفائدةمعد.

l  :معدل األجر.

)إذا ارتفع ميل منحنى التكاليف المتساوية المعبر عنه بـالعبارة )z
lيؤدي بدوره إلى ارتفاع ،( )L

K 

ولما آانت مرونة اإلنتاج هي حاصل قسمة . Aإلى  Cبنفس النسبة المئوية وذلك عند التحرك من 

بة التغير المئوية في آثافة رأس المال على نسبة التغير المئوية في نسبة األجور إلى الفائدة، نس

.Aإلى  Cوبهذا سيضمن مرونة إحالل تساوي الواحد عند التحرك من 

إن تطابق آال المفهومين للتقدم التكنولوجي عند التحرك على دالة اإلنتاج، في هذه الحالة يستوجب 

إن الدالة الوحيدة التي تحقق هذا . تساوي الواحد الصحيح على طول دالة اإلنتاج أن مرونة اإلحالل

إن وجود دالة اإلنتاج من هذا النوع، سيكون التقدم ". Cobb-Douglas"سوغالد - الشرط هي دالة آوب

.التكنولوجي محايدا حسب مفهوم هكس وهارود في آن واحد

:المقارنة بين المفهومين :الفرع الثالث

كن مقارنة هذين النوعين من التقدم التكنولوجي وذلك باستخدام دالة اإلنتاج للفرد الواحد ويم

:الموضح في الشكل التالي حيث) الفرد/الناتج الكلي(أي

LYy) : الفرد/الناتج الكلي(المحور العمودي يمثل نسبة  /=

LKk): عمل/رأس المال( المحور األفقي يمثل نسبة  /=

المقارنة بين مفهوم هكس وهارود للتقدم التكنولوجي المحايد ): 07(الشكل 
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، حيث يمثل y2إلى  y1إن ارتفاع المستوى التكنولوجي أدى إلى انتقال متوسط دالة اإلنتاج من 

ك من التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هكس ويمثل التحر Bإلى  Aالتحرك من النقطة 

إن االرتفاع النسبي في آثافة رأس . التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود Cإلى  Aالنقطة 

، يجب أن يصطحبه ارتفاع نسبي في Cإلى  Bوذلك عند التحرك من النقطة  k2إلى  k1المال من 

مفهوم هارود  ومنه نالحظ أن التقدم التكنولوجي الحيادي حسب. نسبة األجر إلى الفائدة بنفس القدر

:يتكون من عنصرين

.وهذا نتيجة للتقدم التكنولوجي حسب مفهوم هكس ABإرتفاع في إنتاجية العمل بمقدار 

.وذلك نتيجة لتزايد آثافة رأس المال CHإرتفاع في إنتاجية العمل بمقدار 

التقدم  ومنه يمكن النظر إلى التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود على أنه حصيلة جمع

التكنولوجي حسب مفهوم هكس وآذا عملية اإلحالل، أي هو حاصل جمع آثار التقدم التكنولوجي 

وبهذا نستنتج من خالل ما يظهره لنا الشكل أن التقدم التكنولوجي حسب مفهوم . على إنتاجية العمل

هارود هكس سيرفع أو يحسن من إنتاجية آال العنصرين، أما التقدم التكنولوجي حسب مفهوم 

.فسيرفع أو يحسن من إنتاجية العمل فقط

.التقدم التكنولوجي وتوازن النمو:  ثالثالمبحث ال

من أجل تحليل المسار الذي سيكون عليه النمو في حالة وجود تقدم تكنولوجي، سنفترض 

على وجود تقدم تكنولوجي مستمر أي أن دالة اإلنتاج لن تتحرك لمرة واحدة وإنما باستمرار إلى األ

بعبارة أخرى فإننا سنفترض وجود ارتفاع مستمر في الكفاءة اإلنتاجية وذلك . مع مرور الزمن

.بصيغة معدل ثابت لنمو مستوى التقدم التكنولوجي

:النمو مع وجود تقدم تكنولوجي بمعدل ثابت :المطلب األول

ى األعلى مع إن وجود تقدم تكنولوجي مستمر سيؤدي إلى تحرك دالة اإلنتاج باستمرار إل

مرور الزمن، أي وجود ارتفاع مستمر في الكفاءة اإلنتاجية وذلك بمعدل ثابت لنمو مستوى التقدم 

.التكنولوجي

.225، ص نفس المرجع السابق :المصدر
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:معدل النمو الفعلي في حالة تحقق تقدم تكنولوجي محايد حسب مفهوم هارود :الفرع األول

ومحايد، وذلك  إن تحديد مؤشرات النمو المتوازن في ظل تحقق تقدم تكنولوجي مستمر 

وهكذا فسيكون باستطاعتنا في هذه الحالة . انطالقا من التقدم التكنولوجي المحايد بمفهوم هارود

:)1(بالعبارة التالية" Uzawa"صياغة دالة اإلنتاج مثلما صاغها أزاوى 

( )[ ]LtKfY ⋅= ε,

)إن  )tε ط وذلك باعتبار آفاءة رأس المال في تعبر عن معامل الكفاءة الخاص بعنصر العمل فق

)ومنه يمكن اعتبار االصطالح . نموذج هارود تكون ثابتة )Ltεهو حاصل ضرب آمية العمل)L(  

)بمعامل الكفاءة  )tεوبهذا تكون آمية العمل المستخدمة مقاسة بعدد وحدات الكفاءة ،.

:دوغالس، عندئذ فستكون الدالة آالتالي –من نوع دالة آوب وإذا اعتبرنا وجود دالة اإلنتاج

( )[ ]αβ ε LtKY ⋅⋅=

:وبفرض أن معدل نمو الكفاءة سيبقى ثابتا مع مرور الزمن

hdt
d =⋅ε
ε 1

في ) ε(ولما تكون. هنا على أنها تقدم تكنولوجي، وتسمى بمعدل نمو آفاءة العمل )h(بحيث تمثل 

:تساوي الواحد، فسيكون حل هذه المعادلة بالطريقة التالية)  t=0(اللحظة 

the ⋅⋅= 0  εε

أو

the ⋅=  ε

:حيث
e :يمثل أساس اللوغاريتم الطبيعي

:  نحصل على) 2( في المعادلة رقم εنعوض بقيمة 

( )αβ LeKY th ⋅⋅= ⋅

                                                           
(1) Uzawa. H, Neutral Inventions and the Stability of Growth Equilibrium, Review of Economic Studies, Bd. 28, 
1960/61. 

.(3-2) ................... 

.(4-2) ................... 

…………….(5-2) 
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ومنه

theLKY ααβ ⋅⋅⋅=

:فتصبح على الشكل التالي) 4(على المعادلة رقم  )1(وبإدخال اللوغاريتم

ethLKY lnlnlnln ⋅⋅⋅+⋅+⋅= ααβ

:نحصل على) t( في الزمن ) 5(ومن أجل اشتقاق معدل النمو الفعلي، فإننا نفاضل المعادلة 

hdt
Ld

dt
Kd

dt
Yd ⋅+⋅+⋅= ααβ lnlnln

: حيث tوبهذا نسجل معدل نمو الناتج في الزمن 

Ydt
dY

dt
Yd 1  ln ⋅=

، )K(و عنصر رأس المال ) L(وبنفس الطرقة نتحصل على معدالت نمو آل من عنصر العمل 

:سنحصل على )2-8(وبالتالي بالتعويض بمعدالت النمو في المعادلة 

hLdt
dL

Kdt
dK

Ydt
dY ⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅ ααβ 111

:لشكل التاليوبعد وضع معدالت النمو على ا

:تصبح لدينا المعادلة من الشكل التالي 

hwww LKY ⋅+⋅+⋅= ααβ

يتضح لنا أن المعدل الفعلي لنمو اإلنتاج يتحدد بمعدالت نمو آل  )2-10(وبهذا من خالل المعادلة 

من العمل ورأس المال ودرجة مرونة اإلنتاج الجزئية بالنسبة للعمل ورأس المال وآذا معدل نمو 

.العمل آفاءة

:معدل النمو الفعلي في حالة تحقق تقدم تكنولوجي محايد حسب مفهوم هكس :الفرع الثاني

إن األخذ بعين اإلعتبار في نماذج النمو بالتقدم التكنولوجي المحايد وذلك بمفهوم هكس، 

:)1(يتوجب علينا في هذه الحالة صياغة دالة اإلنتاج بالصورة التالية

( ) ( )LKftY ,⋅=γ

:ومنه

                                                           
.هنا اللوغاريتم الطبيعي يمثل lnإن   (1)
.233، ص ذآره سبق عدنان عباس علي، مرجع. آالوس روزه ، ترجمة د  (1)

LKY wLdt
dLwKdt

dKwYdt
dY =⋅=⋅=⋅ 1  و 1  و   1

.(6-2) ................. 

……………(7-2) 

…………(8-2) 

………….(9-2) 

 .(10-2) ................ 

 .…(11-2) ................ 
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( ) ( )[ ]LtKtfY ⋅⋅= γγ ,

تعبر عن معامل الكفاءة على أساس أنه تقدم تكنولوجي، بحيث أدخلنا معامل الكفاءة على  γ(t)إن 

توضح  )2-12(فالمعادلة . العنصرين، العمل ورأس المال، وبهذا سيكون آال العنصرين أآثر فعالية

من عناصر اإلنتاج التي آانت متاحة من قبل، أنه باإلمكان إنتاج آمية أآبر من السلع بنفس الكمية 

رأس (بعبارة أخرى يمكن زيادة الكمية المنتجة من السلع وذلك بشكل مستقل عن عناصر اإلنتاج 

)أي عندما تكون آل من ) المال والعمل )00 == dt
dKوdt

dL .

:ليس فإنه يمكن آتابتها على الشكل التاالوغد -وعند أخذ دالة اإلنتاج من نوع آوب

( )[ ] ( )[ ]αβ γγ LtKtY ⋅⋅⋅=

:وباعتبار معدل نمو الكفاءة ثابت، أي سيكون التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هكس هو

:وعند صياغة هذه المعادلة فإننا سنحصل على

:فسنحصل على) 3(في المعادلة (             ) ولما نوضع هذه العبارة أي   

[ ] [ ]αβ LeKeY FtFt ⋅⋅⋅=

ومنه 

ααββ LeKeY tFtF ⋅⋅⋅=

ومن خالله
( ) αββα LKeY Ft ⋅⋅= +

]وبما أن  ]1=+βα فإنه:

αβ LKeY FT ⋅⋅=

:فإننا نجد )2-17(وعند إدخال اللوغاريتم إلى طرفي المعادلة

( )αβ LKeY Ft ⋅⋅=lnln

Fdt
d =⋅γ
γ 1

Fte  =γ
Fte  =γ

…………….(12-2) 

…………..(13-2) 

 (14-2) .................. 

............ ..…(15-2) 

..(16-2) ............... 

…………..(17-2) 

.(18-2) ................ 
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:نحصل على ما يلي )1(ولما نوزع اللوغاريتم

LKetFY lnlnlnln ⋅+⋅+⋅= αβ

:في الزمن فنتحصل على  )2-19(منه فلما نفاضل هذه المعادلة و

Fdt
Ld

dt
Kd

dt
Yd +⋅+⋅= lnlnln αβ

:بالطريقة التالية tحيث نحصل على معدل النمو الناتج في الزمن 

وبنفس األمر سينطبق على معدالت نمو لكل من عنصر العمل ورأس المال، أي أننا نضعها بالشكل 

:التالي

:فإننا نجد )2-20(لمعادلةوعند إعادة صياغة ا

FLdt
dL

Kdt
dK

Ydt
dY +⋅⋅+⋅⋅=⋅ 111 αβ

:ومنه نضع معدالت النمو آما يلي

:حيث يمثل آل من

Yw :معدل نمو الناتج

K :معدل نمو رأس المال

Lw :معدل نمو العمل

:لدينا تصبح )2-21(وبتعويض هذه المعدالت في المعادلة

Fwww LKY +⋅+⋅= αβ

                                                           
ln  1حيث أن   (1) =e.

Y
1    lnY ⋅= dt

dY
dt

d

( )Ldt
dL

dt
Ld

Kdt
dK

dt
Kd 1ln  , 1ln ⋅=⋅=

LKY wLdt
dLwKdt

dKwYdt
dY =⋅=⋅=⋅ 1  و 1  و   1

..(19-2) ................ 

.(20-2) ............... 

.(21-2) ............... 

…………….(22-2) 
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معدل التقدم التكنولوجي، تعطينا آقيمة ثابتة، ذلك المعدل لنمو الناتج  )2-22(في المعادلة) F(يمثل 

إن هذه . الوطني الذي سيتحقق وذلك عندما تبقى آميات آل من رأس المال والعمل المستخدمة ثابتة

:حة التقدم التكنولوجي حسب مفهوم هكس بشرط أن تكونالمعادلة تتضمن بصورة واض

.، يعني أيضا ثبات آثافة رأس المال)L(والعمل)  K(ثبات آل من رأس المال 

)ثبات آل من   والتي تعبر في نفس الوقت  ، أي مرونات اإلنتاج الجزئيةαβ  و    (

.عن حصة آل من األجر والفائدة من الناتج الوطني

:مقارنة معدالت النمو :انيالمطلب الث

بعد تبيان أو توضيح معدالت النمو االقتصادي التي تتحقق في حالة وجود تقدم تكنولوجي 

.محايد حسب مفهوم آل من هارود وهكس، فمن الواجب اآلن مقارنة آال األسلوبين

ولوجي المحايد في حين سبق لنا وأن قمنا باشتقاق معدل النمو انطالقا من مفهوم هارود للتقدم التكن

:فكانت المعادلة من الشكل

hwww LKY ⋅+⋅+⋅= ααβ

أما تحقق معدل النمو في حالة وجود تقدم تكنولوجي محايد حسب مفهوم هكس فإن المعادلة معطاة 

:من الشكل

Fwww LKY +⋅+⋅= αβ

،  Yw  ،Kw ،Lwفإن مقارنة معدالت النمو في ظل نفس الشروط، وهذا يعني لما تتطابق آل من 
α وβ  فسنتحصل من خالل ذلك على:

hF ⋅=α  

:أي

α
Fh=

:ة، لذا سيكون بنظر االعتبار، في حالة دالة اإلنتاج المتجانسة الخطي α>  1وعند أخذ 

FFh     >= α  وذلك آما أشرنا سابقا أن تحقق التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود ،

يؤدي إلى رفع أو تحسين آفاءة العمل فقط، بينما تحقق التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم 

.هكس فيؤدي إلى رفع أو تحسين آفاءة رأس المال والعمل معا

Fh(ل ذلك ال يمكن تحقيق نفس معدالت نمو الناتج إال إذا آان ومن خال    >.(

………….(23-2) 

…………….(24-2) 
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:التقدم التكنولوجي المحايد والنمو المتوازن: المطلب الثالث

بعدما قمنا بعرض معدل النمو الفعلي في حالة تحقق تقدم تكنولوجي محايد ومستمر، نأتي 

لق من المعادلة التي تم اشتقاقها سابقا للمعدل الفعلي اآلن إلى اشتقاق المعدل التوازني حيث ننط

.للنمو في ظل تحقق تقدم تكنولوجي محايد حسب مفهوم هارود وهكس

:تحديد النمو المتوازن في حالة تحقق تقدم تكنولوجي محايد بمفهوم هارود :الفرع األول

تي تم الحصول عليها سابقا وال) 8(من المعادلة انطالقاالمعدل التوازني  اشتقاقنأتي اآلن إلى 

المعدل الفعلي للنمو في ظل تحقق تقدم تكنولوجي محايد حسب مفهوم هارود حيث  اشتقاقعند 

: لدينا

hwww LKY ⋅+⋅+⋅= ααβ

باعتبار هذه القيم تكون   βو  h  ،Lw  ،αيتحقق النمو المتوازن لما نفترض ثبات آل من 

س تتطلب ثبات الوغد - محددة أو معطاة من خارج النموذج وألن دالة اإلنتاج من نوع آوب

قيما ثابتة، في   βو  h  ،Lw  ،αفإذا آانت آل من .  βو  αمرونات اإلنتاج الجزئية وهما 

ثابتا أيضا،  Kwثابتا فقط عندما يبقى  )2-25(استنادا إلى المعادلة  Ywظل هذه الفرضيات يبقى 

)إال أن هذا يتطلب نمو الناتج والموجودات الرأسمالية بنفس المعدل  )KY ww ، وذلك ألن  )1(=

بعبارة أخرى، إن . مع مرور الزمن) Kw(ينجم عنه ثبات ) Yw(النمو المتوازن يتطلب ثبات  

) 8(في المعادلة  Kwبدال من Ywالمعدل النمو الفعلي سيصبح  النمو المتوازن وهذا عندما نضع 

:نجد

hwww LYY ⋅+⋅+⋅= ααβ

: ومنه

( ) hww LY ⋅+⋅=⋅− ααβ1

]بما أن  ]αβ    - 1 :، لذا فإننا عند أخذ هذه العبارة بنظر االعتبار فسنحصل على=

hww LY +=

                                                           
.Kwو   Yw، وعندئذ سينجم تساوي  Ywإن هذا االشتقاق يعود إلى تعريف النمو المتوازن على أساس أنه يتحقق عند ثبات   )1(

………….(25-2) 

.(26-2) ............... 

…………..(27-2) 

.(28-2) ................ 
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أن في حين . فبما أن رأس المال والناتج سينموان بنفس المعدل، لهذا سيبقى معامل رأس المال ثابتا

الناتج سينمو بصورة أآبر من عنصر العمل، ومن هنا فسيمكن اعتبار الفرق الذي سنتحصل عليه 

النمو الحاصل في اإلنتاجية ) Yw(من معدل نمو الناتج ) Lw(وذلك بعد طرح معدل نمو العمل 

). h(المعبر عنه بالتقدم التكنولوجي 

.لذا سيبقى التوزيع ثابتا ،)2-25(عند اشتقاق المعادلة  βو  αوبما أنه افترضنا ثبات قيمتي 

توضح آافة مؤشرات التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود، أي ثبات  )2-28(إن المعدلة 

)Y
K (لعمل وارتفاع إنتاجية ا)L

Y .(

α(بعد أخذ  )2-28(آذلك يمكن توضيح العالقات التي تتضمنها المعادلة 
Fh= (بالصورة التالية:

α
Fww LY +=

وبهذا فإن معدل . ففي هذه المعادلة يظهر لنا التقدم التكنولوجي حسب مفهوم هكس بصورة واضحة

α(يتحدد عند استخدام النمو المتوازن س
F ( بدال من)h( بمعدل نمو عنصر العمل زائد نسبة التقدم ،

. التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هكس إلى مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل

جي ويعني هذا أن معدل نمو الناتج سيكون أآبر من معدل نمو العمل عند تحقق تقدم تكنولو

α(بمقدار
F .( استنادا للمعادلة)فإن معدل نمو الناتج يكون أآبر آلما آان معدل نمو العمل )2-29 ،

)Lw ( و)F ( أآبر، وآذلك آلما آانت مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل أقل، أي)α (أصغر.

:تحديد النمو المتوازن في حالة تحقق تقدم تكنولوجي محايد بمفهوم هكس : انيالفرع الث

عندما نأخذ المعدل الفعلي للنمو لغرض اشتقاق  )2-22(تتضح لنا مشروعية تأويل المعادلة 

:معدل التوازن في ظل تحقق تقدم تكنولوجي محايد بمفهوم هكس حيث

Fwww LKY +⋅+⋅= αβ

 )2-30(ى نتائج أخرى في معدالت النمو وهذا عندما نعيد صياغة المعادلةآما يمكننا التوصل إل

βα(شريطة األخذ بعين االعتبار  :نجد)   1=−

( ) Fwww LKY +⋅−+⋅= ββ 1

:ومنه

Fwwww LLKY +⋅−+⋅= ββ

.(29-2) .................. 

…………….(30-2) 

…………….(31-2) 

………….(32-2) 
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:وأخيرا نتحصل على

( ) Fwwww LKLY +−⋅+= β

وأثر ) F(دق تقدم التكنولوجي بمعناه األتظهر لنا بصورة واضحة أثر ال )2-33(إن المعادلة 

)اإلحالل  )LK ww −⋅β . يبدو في هذه المعادلة، أن نمو الناتج آحصيلة لنمو في العمل)Lw ( وآذلك

أما الجزء المتبقي من ). β(هو حصيلة اإلحالل وهذا حسب مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس المال 

).F(نمو الناتج الوطني فيعتبر حصيلة نمو التقدم التكنولوجي 

وبما أن المعدل الفعلي للنمو يساوي المعدل التوازني في إطار التحليل التوازني، لذا فإننا سنتحصل  

:على )33-2(و  )29- 2(عند مقارنة المعادلتين 

( )LK wwFFh −⋅+== βα

ومن خالل هذه المعادلة يتبين بوضوح أنه يمكن تجزئة التقدم التكنولوجي المحايد بمفهوم 

:إلى عنصرين) h(هارود

).F(عنصر التقدم التكنولوجي  

.عنصر اإلحالل 

سنحصل على النتيجة  ، فإننا)29- 2(أما إذا أخذنا التقدم التكنولوجي حسب مفهوم هكس في المعادلة 

وهي أن تقدما تكنولوجيا محايدا حسب مفهوم هكس بمفرده  لن يتفق مع النمو المتوازن، بعبارة 

ويمكن  .أخرى فهو لن يظهر في المعادلة آتعبير عن النمو المتوازن، إال إذا أضفنا عنصر اإلحالل

 ل نمو العمل يكون معدوما أي بعد أن نفترض أن معد )34- 2(توضيح النتائج التي تحتويها المعادلة 

)0=Lw(حيث تصبح المعادلة من الشكل ،:

:فإننا نتحصل على)  h(من ) F( ، وعند طرح )35-2(اعتمادا على المعادلة 

KwFh ⋅= β   - 

:حيث لدينا

β :لناتج بالنسبة لعنصر رأس المالمرونة ا.

Kw :معدل نمو رأس المال .

…………….(33-2) 

 (2-34) .................... 

 (2-35) .................... 
KwFFh ⋅+== βα
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يقيس لنا الجزء من التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود يعود )  Kw⋅β(ومنه نستنتج أن 

.الفضل في تحقيقه لتراآم رأس المال
 

:خالصة الفصل

صل عرض نظرية النمو االقتصادي حيث عرفنا النمو االقتصادي بأنه الزيادة تناولنا في هذا الف

الحاصلة في الناتج الوطني، والحظنا مدى تقارب مفهوم النمو االقتصادي بمفهوم التنمية 

االقتصادية ونقصد بها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين بهدف زيادة معدالت النمو 

.هذا النمو االقتصادي مع ضمان تواصل

آما يتوجب معرفة آافة العوامل المباشرة في تحديد عملية النمو، حيث نالحظ أن زيادة عدد السكان 

وتراآم رأس المال والتقدم التكنولوجي هي حقا العوامل التي تحدد النمو االقتصادي، وعالوة على 

وأثر هذه التغيرات على هذا يجب تحليل التغيرات التي تطرأ على عوامل النمو االقتصادي ذاتها 

. الناتج الوطني

آما اختلفت النظرة السائدة للنمو التي آانت تعتمد على عنصر العمل ورأس المال فقط، وأصبحت 

تقدم عنصر إنتاج ثالث يتمثل في التقدم التكنولوجي، ويعتبر التقدم التكنولوجي عامال أساسيا للنمو 

اآلثار المباشرة لكمية  االعتباردون األخذ بعين  اإلنتاج بحيث نعبر عنه بكل اآلثار التي تسمح برفع

فأوال هناك التقدم . ، ونميز بين ثالثة أنواع من التقدم التكنولوجيرأس المال و آمية العمل

التكنولوجي الذي يؤدي إلى االقتصاد في العمل وثانيا هناك التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى 
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هناك التقدم التكنولوجي المحايد، فبين التحليل هذه االختالفات  االقتصاد في رأس المال وثالثا

بالنسبة لمفهوم التقدم حسب تصنيف التقدم التكنولوجي والذي انبثق عنها مفهوم التقدم المحايد أو 

:مفهوم عدم التحيز التي انصب االهتمام على ثالثة منها هي

).عنى هكسعدم التحيز بم(تقدم تكنولوجي محايدا حسب هكس : أوال

). عدم التحيز بمعنى هارود(تقدم تكنولوجي محايدا حسب هارود : ثانيا

).  عدم التحيز بمعنى سولو(تقدم تكنولوجي محايدا حسب سولو : ثالثا

:حيث يترتب على آل واحدة من هذه المفاهيم على الترتيب ما يلي

ر اإلنتاج، وتقدم يعني تقدم تكنولوجي محايد حسب هكس حدوث إرتفاع وتحسن في عناص

تكنولوجي محايد حسب هارود يعني حدوث رفع وتحسن في العمل، أما تقدم تكنولوجي محايد 

.حسب سولو فيعني حدوث رفع وتحسن في رأس المال

إن مفاهيم الحياد التي مر ذآرها لم يجمع بينها شيء سوى عدم تغير توزيع الدخل الوطني على 

.تكنولوجيالطبقات المختلفة إثر تحقق تقدم 

أظهر لنا هذا الفصل أيضا المسار الذي سيكون عليه النمو في حالة وجود تقدم تكنولوجي مستمر 

أي وجود ارتفاع مستمر في  ،إلى تحرك دالة اإلنتاج باستمرار إلى األعلى مع مرور الزمن اؤديم

موذج هارود         فنرى في ن .الكفاءة اإلنتاجية وذلك بمعدل ثابت لنمو مستوى التقدم التكنولوجي

"Harrod " بإدخال معامل الكفاءة على عنصر العمل باعتبار العمل هو العنصر الفعال في العملية

اإلنتاجية، فيتضح لنا جليا أن المعدل الفعلي لنمو الناتج يتحدد بمساهمة آل من العمل ورأس المال 

 بإدخا" Hicks"نموذج هكس وآذا معدل نمو آفاءة العمل نتيجة تحقق تقدم تكنولوجي، أما في

سيكون آال العنصرين أآثر  في آن واحد، وبهذا) العمل، رأس المال(معامل الكفاءة العنصرين

.فعالية

فيتضح أن المعدل الفعلي لنمو الناتج يتحدد بمساهمة آل من العمل ورأس المال وآذلك مساهمة 

من العمل ورأس المال  آميات آل وذلك عند بقاء) العمل، رأس المال(معدل نمو آفاءة العنصرين

تحقق التقدم  وعند مقارنة آال األسلوبين من حيث معدالت النمو المحققة فنجد أن. المستخدمة ثابتة

التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هارود يؤدي إلى رفع أو تحسين آفاءة العمل فقط، بينما تحقق 

رفع أو تحسين آفاءة العمل ورأس المال التقدم التكنولوجي المحايد حسب مفهوم هكس فيؤدي إلى 

.معا
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بمفهوم هارود فتوصلنا  وفيما يتعلق بتحديد النمو المتوازن في ظل تحقق تقدم تكنولوجي محاي

إلى أن الناتج سينمو بصورة أآبر من نمو عنصر العمل باعتبار القيم األخرى تكون محددة أو 

الذي تحصلنا عليه بعد طرح معدل نمو العمل  معطاة من خارج النموذج، ومن هنا نعتبر أن الفرق

من معدل نمو الناتج ما هو إال النمو الحاصل في اإلنتاجية، ويعني هذا أن التقدم التكنولوجي حسب 

أما فيما يخص تحديد النمو المتوازن في ظل تحقق تقدم . العمل هارود يعمل على رفع إنتاجي

تقدما تكنولوجيا محايدا حسب مفهوم هكس وهي أن تكنولوجي بمفهوم هكس فتحصلنا على النتيجة 

، أي أنه ال يعبر عن النمو المتوازن إال إذا أضفنا عنصر بمفرده  لن يتفق مع النمو المتوازن

.    اإلحالل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصــــل الثالث
 

دالة اإلنتاج ونماذج تحليل اإلنتاجية الكلية 

للعوامل
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: 

مفاهيم عامة حول دوال اإلنـــتاج: األول 

تحليل اإلنتاجية الكلية للعوامل :          

 خالصة الفصل
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:تمهيد

ه       ؤثر في دد العوامل التي ت نظرا لتعدد النماذج الرياضية لتفسير النمو االقتصادي نتيجة لتع

د        و، فنج ة النم ي عملي اج ف ر اإلنت ن عناص ر م ل عنص ة آ ودات    وأهمي ل والموج ادة العم أن زي

و           ى النم ؤدي إل ي ت ل الت ي العوام وجي ه دم التكنول تثمار، والتق ورة أدق اإلس مالية أو بص الرأس

وجي في         . االقتصادي دم التكنول و االقتصادي ودور التق م النم ه، فه ا إلي فكان إهتمامنا إلى ما تطرقن

ا    . تحقيق النمو د عن طريق قي ا  ويقاس التقدم التكنولوجي لبل ة فيه ر  ) Productivité(س اإلنتاجي ، وتعب

ة       ة الكلي ا يسمى اإلنتاجي اإلنتاجية عن مردودية االقتصاد في تحويله المدخالت إلى مخرجات، أو م

ذا   . ويحسب هذا عن طريق قسمة المخرجات على المدخالت PGF)(للعوامل  وبهذا نستعرض في ه

دا على النظرية االقتصادية لإلنتاج، وندخل بذلك الفصل نماذج تحليل اإلنتاجية الكلية للعوامل اعتما

.  إلى مجال بناء النماذج والتعريف بها والكشف عن نمواإلنتاجية الكلية للعوامل وفقها
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:تاجـــال اإلنودمفاهيم عامة حول  : المبحث األول

ع الدالة سوف نتعرض في هذا الفصل التعريف بأنواع دوال اإلنتاج وخصائصها، ونو

.  دوغالس -األآثر إستخداما من طرف الباحثين االقتصاديين والمتمثلة في دالة آوب

وأنواع دوال اإلنتاج   تعريف: المطلب األول 

ل دال ات     ةتمث ة وآمي ن جه اتج م ة الن ين آمي ة ب ة الفني ا النظري العالق ي مفهومه اج ف اإلنت

تعد دوال اإلنتاج من أهم العالقات التقنية التي  ،  ولهذا)1(عناصر اإلنتاج المستخدمة من جهة أخرى

.  تربط مخرجات اإلنتاج بمدخالته

دى            وافر الرشد االقتصادي ل يا هو ت اج يتضمن افتراضا أساس ة اإلنت ويتضح من هذا أن مفهوم دال

ة من           د استخدام أي توليف اج ممكن عن ى أقصى إنت المنتجين والذي ينعكس في سعيهم للحصول عل

.تاجعناصر اإلن

:فإذا فرضنا أن

Q : تمثل آمية الناتج

,Xn……….………. X1,X2 :وإن عناصر اإلنتاج المستخدمة هي

:فمن الممكن صياغة دالة اإلنتاج رياضيا بالشكل

( )nXXXfQ  ..,...................., ,  21=

                                                           
167، ص 1998، اإلسكندريةعبد القادر محمد عبد القادر عطية، التحليل االقتصادي الجزئي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، /د )1(

……………(1-3) 
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)2-3..............(( )KLFQ  ,   =

لكميات المستخدمة من عناصر اإلنتاج  تعتمد على ا )Q(حيث توضح هذه الدالة أن آمية الناتج 

( )nXXX ......,..........,........., 21.

إن     ال ف وإذا افرضنا أن هناك عنصري إنتاج فقط هما على التوالي عنصر العمل وعنصر رأس الم

:)2(دالة اإلنتاج يمكن آتابتها في صورتها المبسطة بالشكل

:حيت

Q :الداخلي اإلجمالي الناتج 

K  :يمثل رأس المال

L :يمثل العمل

:دالة اإلنتاج ذات عوامل ثابتة: الفرع األول 

بة     زًء أو نس ل ج دخالت تحم ى أن الم ر عل ي تعب ك الت اج هي تل ة اإلنت ة لدال إن أبسط عالق

:)1( محدودة من اإلنتاج، وصيغتها آمايلي

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

aQ
L

bQ
K

 :ومنه يمثل آل من

Q :الكمية المنتجة

L،K:  عنصري اإلنتاج وهما على التوالي عنصر العمل وعنصر رأس المال

a :معامل رأس المال األمثل

b : األمثلمعامل العمل

ال     )b(وحدة من العمل و    )  a(، يستلزم )Q(ومنه لكي ننتج وحدة واحدة من وحدة من رأس الم

: بحيث أن

>0) a  ( 0< و) b.(

)2(لى الشكل التاليإذن يمكن آتابة دالة اإلنتاج ع

                                                           
.146، ص 1999، التحليل االقتصادي الجزئي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية: ضياء مجيد، النظرية االقتصادية/ د  (2)

(1)  Schubert Katheline, Macroéconomie comportements et croissance, Vuibert, Paris, 1996, p.90. 

(2) Ibid.
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

b
L

a
KMinQ ,

:والبيان التالي يمثل منحنى هذه الدالةفاإلنتاج يتحقق عند تدنئة الرقمين الموجوديين بين حاضنتين، 

دالة اإلنتاج ذات عوامل ثابتة (8 ):الشكل

ى  المنحن ذا  إن ه

إن ). bQ(ة من العمل فهي       والكمية المستعمل) aQ(يبين الكمية المستعملة من رأس المال فهي 

نفس الشيء المعامل) a=K/Q(المعامل  ل وب ال األمث ل معامل رأس الم ل ) b=L/Q(يمث و يمث فه

املين    . معامل العمل األمثل ة المع ذه الحال ة      ) b( و)  a(نالحظ أن في ه ة، بحيث تكون التوليف مثبت

.نية اإلحالل بين العنصرينمما يدل على عدم إمكا ،)A(الممكنة فقط عند النقطة الوحيدة

 :دالة اإلنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل : الفرع الثاني

ى     ا عل ك حفاظ إذا أمكن إستبدال آمية معطاة من أحد العوامل لكمية زائدة من عامل آخر وذل

:)1(ويمكن آتابتها بالشكل التالي. آمية الناتج، تسمى دالة اإلنتاج بعوامل قابلة لإلحالل

),( LKfQ =

.مستمرة وقابلة لإلشتقاق مرتين fمع العلم أن الدالة 

 دالة اإلنتاج ذات عوامل قابلة لإلحالل:  )9(الشكل

                                                           
(1) Ibid, p 91.

a 

b

A

K 

L

L 

K 

Source : Schubert Katheline, Macroéconomie comportements et             
 croisssance, vuibert, Paris, 1996, p 90 

……………(3-3) 
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Source : Schubert Katheline, op. cit, p 91. 
 

ارة أخرى يمكن أن      ومنه نسعى دائما إلى إختيار أمثل التوليفات الممكنة للمزج بين العناصر، وبعب

ذه التوليف  ن ه ر ع اج  نعب ين عنصري اإلنت الل ب تبدال أو اإلح ة اإلس ك  . ات بإمكاني الل ذل ن خ وم

الل        دي لإلح دل الح م المع ه إس ق علي طلح يطل ى مص رق إل دي   )TMS(نتط دل الح ير المع ، ويش

ادة في      ) K(إلى مقدار التخلي عن ) K(ورأس المال) L(لإلحالل بين العمل ى زي ل الحصول عل مقاب

.قاء على نفس المستوى من الناتجبمقدار وحدة واحدة للب) L(آمية 

:(TMS)- المعدل الحدي لإلحالل /أ  

:نستطيع تحديد المعدل الحدي لإلحالل بين عنصري اإلنتاج آمايلي

 :عندما تكون لدينا دالة اإلنتاج من الشكل

),( LKfQ =

:نتحصل علىذلك بإجراء التفاضل الكلي للدالة فيمكن إستنتاج المعدل الحدي لإلحالل و

dL
L
FdK

K
FdQ

∂
∂

+
∂
∂

=

ى نفس               ه يبقى محافظا عل ى أخرى فإن اتج المتساوي من نقطة إل إن اإلنتقال على نفس منحنى الن

:القدر من الناتج، لذا نعتبر التغير معدوما على طول مسار المنحني، أي

0=dQ

:العمل بـ  -رأس المال )TMS()1(نستطيع آتابة المعدل الحدي لإلحاللومنه 

dL
dK

K
F

L
F

TMSKL −=

∂
∂

∂
∂

=

:مرونة اإلحالل/ ب

اج         ين عناصر اإلنت اس لدرجة اإلحالل ب (لقد أشرنا سابقا إلى المعدل الحدي لإلحالل آمقي
dL
dK  .(

ة اإلحال              ة مرون ذا ظهرت أهمي اس، ومن ه أثر بوحدات القي ه يت دل أن ذا المع ى ه ل ولكن يعاب عل

.آمقياس نسبي يستخدم في قياس درجة اإلحالل بين عناصر اإلنتاج وال يتأثر بوحدات القياس

………….(4-3)



 75

اج    وتشير مرونة اإلحالل إلى درجة إستجابة معامل الكثافة للتغير في السعر النسبي لعنصري اإلنت

. )2(مع ثبات حجم الناتج

L( :بحيث κفإذا رمزنا إلى معامل الكثافة بالرمز 
K

=κ(

:ومنه يمثل آل من

K :آمية رأس المال الالزمة إلنتاج مستوى معين من الناتج.

L :آمية العمل الالزمة إلنتاج مستوى معين من الناتج.

r( :بحيث νوآذلك إذا رمزنا إلى السعر النسبي للعنصرين بالرمز 
w

=ν (

:ومنه يمثل آل من

w :ثمن الوحدة من خدمة العمل.

r :ثمن الوحدة من خدمة رأس المال.

:ومن خالل ذلك يمكن قياس مرونة اإلحالل بإستخدام الصيغة التالية

( )
( )

( )
( )r
w

r
wd

L
K

L
Kd

KL =σ

r(ونظرا ألن السعر النسبي
w

، ومنه نلجأ إلى  )1(TMS)(يساوي إلى المعدل الحدي لإلحالل )

:تعريف مرونة اإلحالل بإستخدام الصيغة التالية

( )
( )

( )
( )KL

KL
KL

TMS
TMSd

L
K

L
Kd

=σ

                                                                                                                                                                                     
(1) Schubert Katheline, op cit, p 91.
.204، ص 1997الشرق،  محمد البنا، التنمية والتخطيط االقتصادي بين النظرية والتطبيق، مكتبة زهراء/ د  (2)

.206نفس المرجع السابق ، ص   (1)
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بين أنواع  نالحظ أن مرونة اإلحالل لها أهمية آبيرة في الواقع خاصة عندما يتعلق األمر التمييز

دوال اإلنتاج وإمكانية تحديد نوع الدالة من خالل إنتماء مرونة اإلحالل لنوع من أنواع دوال 

.اإلنتاج

:نوع الدالة اإلنتاج المستخدمة:  المطلب الثاني

دوغالس ألنها أآثر إستعماال في الدراسات  -بالنسبة لنوع الدالة فإننا نستخدم دالة اإلنتاج آوب

ضافة إلى ذلك فهي تعطي مرونات اإلنتاج بالنسبة لعوامل اإلنتاج مباشرة ويمكن العلمية، باإل

.اإلعتماد عليها

 :وخصائصها" Cobb-Douglas"دوغالس  -دالة آوب:  الفرع األول

و              C.W.Cobb)(دوغالس للباحثين األمريكيين -ويعود تسمية دالة اإلنتاج بدالة آوب

)P.H.Douglas .( بإنجاز عمل رائد في علم االقتصاد " آوب و دوغالس"الباحثين األمريكيينلقد قاما

، 1920وذلك بتقديم دالة اإلنتاج ووضع األسس النظرية والتطبيقية لها وذلك حوالي نهاية العشرية 

ومن ذلك الحين أصبحت تقدم خدمات حقيقية إذا تعلق األمر بتوضيح الخطوط العريضة لمجتمع 

:)1(دوغالس الصيغة التالية -وتأخذ دالة آوب. يةمن وجهة نظر اقتصاد

βα KLAQ ⋅⋅=

:بحيث

A :معامل ثابت.

βα .هما على التوالي مرونتا اإلنتاج لرأس المال والعمل: ,

:مع العلم أن

10
10

0

<<
<<

>

β
α

A

 

    دوغالس -ج هذه، حيث دالة آوبنحاول أن نستعرض ولو ببعض اإليجاز خصائص دالة اإلنتا

"C.D "تحمل خمسة خصائص أساسيةتتمثل فيمايلي :

                                                           
(1) Tchibozo Guy, Microéconomie approfondie, Armand Colin/Masson, Paris, 1997, p 19. 

……………….(5-3) 
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)التجانس من الدرجة/ أ )βα +:

آما هو معروف تسمى دالة اإلنتاج متجانسة وذلك عندما يؤدي حاصل ضرب الكميات المستخدمة 

)من عناصر اإلنتاج برقم ثابت  )2,3.....  =aفي حالة مضاعفة المقادير المستخدمة من  ، أي

عناصر اإلنتاج، 

ومنه فإننا إذا . )2(هو عبارة عن رقم ثابت وموجب )r(في حين ) ra(فسيرتفع اإلنتاج بمقدار 

:إنطلقنا من دالة اإلنتاج من الشكل

( )KLFQ ,=

:فسيكون عندئذ
( )aKaLFQar  , =⋅

 aLفإذا ارتفع إستخدام العمل إلى . دوغالس أيضا -إن هذه الخاصية تنطبق على دالة آوب

:من الشكل )3-5(فتصبح المعادلة   aKوإستخدام رأس المال إلى 

( ) ( ) ( ) βαβαβα KLAaaKaLAaKaLF ⋅⋅⋅=⋅⋅= +   , 

سيؤدي إلى زيادة ) a(بصورة متناسبة وحسب المضاعفإلنتاج وبذلك نقول إذا زادت عناصر ا

βα(اإلنتاج بمقدار  +a( .وهنا يجب التمييز بين ثالث حاالت:

إلى إرتفاع )K(و) L(، في هذه الحالة تؤدي الزيادة المتناسبة لكل من βα+=1 :الحالة األولى -

)لناتج الوطني بنفس النسبة المئوية ا )aa =+βα .إن الدالة متجانسة من الدرجة األولى.

، في هذه الحالة سيرتفع اإلنتاج بنسبة تفوق نسبة إرتفاع الكميات βα+<1: الحالة الثانية -

.الدالة اإلنتاجية هي إذن متزايدة. المستخدمة من عناصر اإلنتاج

، في هذه الحالة تصور لنا دالة إنتاج متناقصة وذلك ألن الناتج سيرتفع βα+>1: الحالة الثالثة -

).K(وعنصر رأس المال) L(بنسبة أقل من نسبة إرتفاع آل من عنصر العمل

:بحيث إذا آاندوغالس متجانسة من الدرجة األولى  -وبهذا فستكون دالة آوب

( )[ ]βα .نقول أنها ذات غلة حجم ثابتة:  1=+

( )[ ]βα .نقول أنها ذات غلة حجم متزايدة:  1>+

                                                           
(2)  r يساوي المرونة الكلية لإلنتاج.

……………(6-3)
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( )[ ]βα .نقول أنها ذات غلة حجم متناقصة:  1<+

 :اإلنتاجية الحدية والمتوسطة وثابت الكثافة/ ب

 )3-5(فعند مفاضلة المعادلة. ورأس المال يمكننا اآلن إشتقاق النواتج الحدية الجزئية لكل من العمل

 :نحصل على) K(ورأس المال ) L(بالنسبة إلى العمل 

L
QKL

L
ALKAL

Q ⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==∂

∂ − ααα β
α

αβ 1

K
QL

K
KALKA

K
Q .1 βββ α

β
αβ =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

∂
∂ −  

دوغالس، اإلنتاجية الحدية لعامل تساوي اإلنتاجية المتوسطة لهذا  -نالحظ أن في دالة اإلنتاج آوب

.لكثافةمضروبا في ثابت ا) العنصر(العامل

آما يفترض أن تكون اإلنتاجية الحدية لرأس المال والعمل موجبة وآذلك أن يكون نمو الناتج 

:متباطئا نتيجة زيادة آمية العمل بإبقاء رأس المال بمعدالت نمو ثابتة والعكس صحيح بمعنى

 

0,0

0,0

2

2

2

2

<
∂
∂

<
∂
∂

>
∂
∂

>
∂
∂

L
Q

K
Q

L
Q

K
Q

 

 

:المعدل الحدي لإلحالل/ ج

:يعرف المعدل الحدي لإلحالل بـ

K
Q

L
Q

dL
dK

∂
∂

∂
∂

−=

:دوغالس لدينا -في حالة دالة آوب

K
Q

L
Q

dL
dK

.

.

β

α
−=
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:إذن

L
KTMSKL .β

α−=

:ثابت الكثافة ومرونة اإلنتاج/ هـ

دوغالس، ثابت الكثافة للعنصر يساوي مرونة اإلنتاج بالنسبة لذلك  - إن في حالة دالة آوب

)1(العنصر

.، مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العملQLeلتكن 

L
Q

L
Q

L
L
Q

Q
eQL ∂

∂
=

∂

∂

=

:دوغالس لدينا -ومنه، في دالة آوب

L
Q

L
Q .α=∂
∂

:بالتعويض نجد

α
α

==

L
Q

L
Q

eQL

.

.مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر رأس المال QKeبنفس الشيء، لتكن 

K
Q

K
Q

K
K

Q
Q

eQK ∂
∂

=∂

∂

=

:حيث لدينا

K
Q

K
Q .β=∂
∂

:بالتعويض نجد

                                                           
(1)  Tchipozo Guy, op. cit, p 20. 
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β
β

==

K
Q

K
Q

eQK

.

.ما هما إال مرونات اإلنتاج الجزئية بالنسبة للعمل ورأس المال βو  αوهذا يعني أن 

التي سيتغير بها حجم الناتج عندما تتغير آمية رأس وبهذا فإن هذه المرونات تقيس لنا مقدار النسبة 

ويمكن القول أيضا أن المرونة الكلية لإلنتاج تساوي . المال والعمل الداخلة في العملية اإلنتاجية

 )Wicksell- Johnson")1"جونسون  –مجموع المرونات الجزئية وذلك إستنادا إلى نظرية ويكسل 

)حيث إعتبر أن  )βα+= r   وتمثلr المرونة الكلية لإلنتاج.

عن مرونات اإلنتاج الجزئية فقط، وإنما عن حصة األجر والفائدة  βو αوفي الوقت نفسه ال يعبر

فإن مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل يمكن تحديدها على أنها حاصل ضرب . من الناتج الكلي

:تاجية الحدية للعمل بمعامل العمل، ويتضح لنا ذلك عند إعادة صياغة مايلياإلن

:حيث لدينا

L
Q

L
Q  . α=∂
∂

:ومنه نجد

Q
L

L
Q     ⋅∂
∂=α

:وبهذا فسيكون عند مكافأة العمل إستنادا إلى الناتج الحدي

Q
A

Q
LI        =⋅=α

:حيث
I  :ألجرمعدل ا

Q
A :حصة الدخول المتأتية من األجور.

هو تعبير عن حصة  βوبنفس المثل فإن . هو تعبير عن حصة األجر من الناتج الكلي α وبهذا فإن

:الفائدة من الناتج الكلي

                                                           
.196ص  ذآره، عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سبق  (1)
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QQ
Kz Z      =⋅=β

:حيث
z: معدل الفائدة.

Q
Z :حصة الدخول المتأتية من الفائدة.

ومنه نستنتج من خالل . ثابتان، لذلك فسيبقى توزيع الناتج الكلي ثابتا أيضا βو  αبما أن 

:المعادلتين أن

( )QZA ⋅+=+ βα

ويعني هذا أن الناتج الكلي بأجمعه سيوزع على العمل ورأس المال، بعبارة أخرى العوائد الحقيقية  

وفي الواقع هذا هو محتوى ما . للعمل ورأس المال ستتطابق مع اإلنتاجية الحدية لهذين العنصرين

يتم دفع عوائد  ، حيث تقرر نظرية أويلر أنه "Eulers Theorem"  يسمى بنظرية أويلر للتوزيع

.)1(عناصر اإلنتاج على أساس إنتاجيتها الحدية في حالة دالة إنتاج متجانسة من الدرجة األولى

 :مرونة اإلحالل/ و

، ومنه نكتب معامل مرونة اإلحالل بالعبارة 1دوغالس تساوي إلى  -إن مرونة اإلحالل لدالة آوب

:التالية

( )
TMS

TMSd
L
K

L
Kd

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=σ

:ولتكن

( )
( )

L
K

TMS
TMSd

L
Kd

⋅=σ

دوغالس لدينا، -تبين أن في دالة آوب  -2 -من الخاصية رقم 

L
KTMS ⋅−= β

α

:ومنه
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α
β
⋅−= TMS

L
K

:نتحصل على) TMS(بوضع المشتقة لمعامل الكثافة بالنسبة إلى المعدل الحدي لإلحالل

( )
( ) α

β
−=

TMSd
L

Kd

:ونة اإلحالل نجدفي العبارة لمعامل مربالتعويض 

1

1

=

=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

σ
β
α

α
βσ

K
L

L
K

دوغالس  -وهذا ما يوضح أن دالة آوب. نالحظ أن معامل مرونة اإلحالل يساوي إلى الوحدة

.تنتمي إلى صنف من الدوال ذات مرونة اإلحالل ثابتة

 

 :)CES")1"دالة إنتاج ذات مرونة إحالل ثابتة : الفرع الثاني

والتي هي عموما متجانسة خطية، تكتب " CES"حالل الثابتة إن دالة اإلنتاج ذات مرونة اإل

:)2(بالصيغة التالية

( ) ( ) ρρρ βα
1

  , KLAKLFQ ⋅+⋅⋅==

:حيث

1,0,, ≤> ρβαA

A :معامل ثابت.

ρ :معلمة اإلحالل.

βα . ثوابت:  ,

":CES"تجانس دالة /  1

) K(آل من رأس المال )3-7(من أجل إثبات التجانس الخطي لهذه الدالة، نضرب في المعادلة 

:لديناينتج   a: بـ) L(والعمل      

                                                                                                                                                                                     
. 245ص  ذآره،نفس المرجع السابق   (1)

(1) CES : (Elasticité de substitution constante).
(2) Tchibozo Guy, op cit, p 24.  

……………(7-3) 
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( ) ( ) ( )[ ] ( )KLaFaKaLAaKaLF ,  ,
1
=⋅+⋅⋅= ρρρ βα

. أيضا aع الناتج بمقدار إلى إرتفا aبمقدار  Lو  Kستؤدي زيادة آل من  )3-8(إستنادا للمعادلة 

.، وتوصف بأنها ذات غلة حجم ثابتة1متجانسة من الدرجة  CESإذن تكون دالة اإلنتاج 

):العوامل(اإلنتاجية الحدية للعناصر/  2

:إذا آانت الدالة. إن حساب اإلنتاجية الحدية يتوقف على قوانين تفاضل الدوال متعددة المتغيرات
γβα )(),( byaxyxf +=

:ومنه ينتج لدينا

( ) ( ) ( ) 111   −−−
⋅⋅+⋅=′⋅+=

∂
∂ αγβααγβα αγγ axbyaxaxbyaxx
f

 :نشتق بإستخدام قاعدة السالسل يمكن تحديد آل من )3-7(وبواسطة تفاضل المعادلة 

:اإلنتاجية الحدية لعنصر العمل/ أ

:نحدد اإلنتاجية الحدية للعمل آما يلي

( ) ( )′+=
∂

∂ − ρρρρ αβα
ρ

LKLA
L

KLQ ..1.),( 11

( )

( )
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρρ
ρ

ρρ

ρρ
ρ

ρρ

βαα

βαα

αρβα
ρ

−

−
−

−
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

+=

+=

1

1
1

1
1

1.1..

..

...1.

L
K

L
LA

LKLA

LKLA

:إذن، اإلنتاجية الحدية للعمل تكتب بالشكل

ρ
ρ

ρ

βαα

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

∂
∂

1

.),(
L
KA

L
KLQ

 :اإلنتاجية الحدية لعنصر رأس المال/ ب

:نحدد اإلنتاجية الحدية لرأس المال آما يلي

………(8-3) 
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( ) ( )′+=
∂

∂ − ρρρρ ββα
ρ
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K

KLQ ..1.),( 11

( )
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ρ
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ρ

ρρ
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K

K
LA

KKLA

KKLA

:إذن، اإلنتاجية الحدية لرأس المال تكتب بالشكل

ρ
ρ

ρ

βαβ

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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∂
∂

1

.),(
K
LA

K
KLQ

):TMS(المعدل الحدي لإلحالل/ 3

. نعلم أن المعدل الحدي لإلحالل يساوي إلى عالقة النسبة لإلنتاجيات الحدية

K
KLQ

L
KLQ

TMS
∂

∂
∂

∂
−= ),(

),(

:نحصل على) العمل -رأس المال(ينصيغة التحليلية لكل من اإلنتاجية الحدية للعنصربإستعمال ال

1

1

1

1
1

1
1
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.)(. −
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⎠
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:ذا آانإ نالحظ أنه

 1=ρ فإن المعدل الحدي لإلحالل ،)TMS (يساوي إلى ثابت:

β
α−=TMS

 0=ρفإنه يساوي إلى ،: 
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L
KTMS .
.
β
α−=

.دوغالس -فهو مشابه لدالة آوب" CES"لدالة ) TMS(دي لإلحالل ومنه المعدل الح

:حاللمرونة اإل / 4

:إن معامل مرونة اإلحالل يكتب بالعبارة التالية

( )

TMS
dTMS

LK
LKd

=σ

:ولتكن آذلك

( )
( )TMSd

L
Kd

ln
ln

=σ

):TMS(ومن خالل العالقة السابقة لـ 

( ) 1
.

−
−=

ρ

β
α

K
LTMS

:وبوضع اللوغاريتم للطرفين نجد

( ) ( ) ( ) ρρρ

β
α

β
α

β
α −−−
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L
Kln.1ln ρ
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 :فاضل نحصل علىو بالت

( ) ( ) ( )L
KdTMSd ln.1ln ρ−=

 

:ومنه

( )
( ) ρ−=1

1
ln

ln
TMSd

L
Kd

:ذلك نكتب معامل مرونة اإلحالل بالصيغة التاليةوب
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ρ
σ

−
=

1
1

.معامل مرونة اإلحالل ثابتة" CES"إذن، نعتبر في دالة 

":CES"ذات مرونة اإلحالل ثابتةحالة خاصة من دالة اإلنتاج /  5

، "]Solow  ]1961"و" Arrow " ،"Chenery"،"Minhas"ستعملت هذه الدالة من طرف الباحثين إ

:)1(تكتب بالشكل التالي" CES"إن دالة 

1,10:حيث −><< γa

γ
1

=u

a:معلمة التوزيع.

γ:ة اإلحاللمعلم.

:اولدين

⎪
⎪
⎩
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⎜
⎝
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γ
σ

γ

1
1

.1 1

KL

KL L
K

a
aTMST

.اإلحالل ثابتة، آما يشير إسم الدالة لذلك ونةإن مر

:ومنه إذا آانت

 1.: =uγ ها ذات غلة حجم ثابتةنقول بأن.

 1.: >uγ قول بأنها ذات غلة حجم متزايدةن.

 1.: <uγ ل بأنها ذات غلة حجم متناقصةونق.

دوغالس هما حاالت خاصة لدالة  -ثابتة ودالة آوب  في حالة غلة حجم ثابتة،إن دالة اإلنتاج ذات عوامل

CES )1(.

 :بيانيا آمايلي CESبحيث نمثل دالة 

"CES"دالة ): 10(الشكل 

                                                           
(1) Schubert Katheline, op cit, p.95. 

(1) Ibid.

…………….(9-3)uLaaKQ −−− −+= ])1([ γγ
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البياني الخاصية التي  ذا المنحنى يترجم ه

وهي ثبات مرونة   CESتتميز بها دالة 

:نجد اإلحالل بحيث

 γσ إلى ماال نهاية، ) γ(في هذه الحالة تبين أنه عندما تؤول معلمة اإلحالل: 0←⇐∞←

تصبح مرونة اإلحالل تساوي إلى الصفر أي معدومة، ومنه دالة اإلنتاج هي دالة ذات 

.عوامل ثابتة

 γσ ←⇐← إلى الصفر، تصبح مرونة ) γ(عندما تؤول  في هذه الحالة نرى أنه:  01

.دوغالس -اإلحالل تساوي إلى الواحد، ومنه دالة اإلنتاج من نوع  دالة آوب

 γ=−1 : في هذه الحالة لما  تصبح)γ ( تساوي إلى) –فتصبح دالة اإلنتاج من نوع )1 ،

LaaKQ:ة، أي دالة خطي )1( −+=.

نماذج تحليل اإلنتاجية الكلية للعوامل:  المبحث الثاني

بعد أن قمنا بعرض الجوانب التي تنطوي عليها عملية اإلنتاج، أي قابلية عناصر اإلنتاج 

على اإلحالل واالستبدال بصورة تدريجية في حين أن دالة اإلنتاج متجانسة من الدرجة األولى، 

ونأتي اآلن إلى . تبر هذه الفرضيات من الخصائص المميزة لنظرية النمو الكالسيكية المحدثةوتع

تمييز حرآة دالة اإلنتاج التي تحدث خالل الزمن تحت أثر بقية العوامل، وذلك بإدخال عامل التقدم 

 التكنولوجي في دالة اإلنتاج بشكل غير مباشر في آل من رأس المال والعمل، ونقيس التقدم

.التكنولوجي عن طريق قياس اإلنتاجية أو باألحرى اإلنتاجية الكلية للعوامل

:عوامل اإلنتاج والتقدم التكنولوجي :المطلب األول

إن إدخال التقدم التكنولوجي في دالة اإلنتاج يمكننا أخذ آل اآلثارالتي تسمح برفع اإلنتاج 

ونبحث هنا عن تحليل . المال و آمية العمللكمية رأس  اآلثار المباشرة دون األخذ بعين اإلعتبار

Source : Schubert Katheline, op.cit, p.96. 

∞→γ

0=γ1−=γ

Qِ/1-a 

Q/a 

K 

L
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هذه اآلثار العامة لغرض النمو والتي تدمج آليا في عنصر الزمن، فنستطيع القول أن التقدم 

:)1(التكنولوجي يجعل من دالة اإلنتاج مرتبطة بالزمن، يسمح بتمثيلها وآتابتها على الشكل التالي
),,( TLKFQ ttt =

ذ أشكال مختلفة في دالة اإلنتاج، بحيث نميز حاالت يؤثر لوجي يمكن أن يأخولكن التقدم التكنو

فيها إما على اإلنتاج أو إما على أحد عناصر اإلنتاج ونقصد بذلك عنصر العمل  التكنولوجيالتقدم 

.ورأس المال

بما  فيوجد على اإلنتاج التكنولوجينترجم مختلف هذه الحاالت، بحيث في الحالة التي يؤثر التقدم 

:)2(فيصبح لدينا(C0=1)  علما أن  (Ct)تسمى بمتتالية متزايدة نرمز لها بـ 

),(),,( ttttt LKFCTLKF =

:حيث أن

Ct :ترمز إلى التقدم التكنولوجي.

على اإلنتاج، فهو يشبه األمر هنا الحالة التي يكون فيها التقدم  التكنولوجيومنه يظهر أثر التقدم 

.يعمل على إرتفاع وتحسين اإلنتاج ، "Hicks"بمعنى هكس التكنولوجي

أما في الحالة التي يوثر فيها على أحد عناصر اإلنتاج، بحيث عندما يوثر على عنصر العمل 

:بحيث(A0=1)  علما أن  (At)فيوجد بما تسمى بمتتالية متزايدة نرمز لها بـ 

),(),,( ttttt LAKFTLKF =

.في الحسبان في العملية اإلنتاجيةالعمل الفعال، والذي يؤخذ ) AtLt( ويمثل 

على عنصر العمل، فهو يشبه األمر هنا الحالة التي يكون فيها  التكنولوجيومنه يظهر أثر التقدم 

.، يعمل على رفع وتحسين العمل"Harrod"بمعنى هارود التكنولوجيالتقدم 

بمتتالية متزايدة أما عندما يؤثر على عنصر رأس المال فكذلك في هذه الحالة يوجد بما تسمى 

:بحيث (B0=1)علما أن (Bt) نرمز لها بالرمز 

),(),,( ttttt LKBFTLKF =

على عنصر رأس المال، فهو يشبه األمر هنا الحالة التي يكون  التكنولوجيومنه يظهر أثر التقدم 

.، يعمل على رفع وتحسين رأس المال"Solow"بمعنى سولو التكنولوجيفيها التقدم 

                                                           
(1) ) Schubert Katheline, op cit, p 104
(2)  Ibid, p 105.
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ل هذا العرض الذي قمنا به، بحيث يسمح لنا التطرق إلى نقطة مهمة وهي طبيعة نالحظ من خال

التقدم التكنولوجي ونقصد بذلك الطرق أو الفنون اإلنتاجية التي يمكن استخدامها نهدف من خاللها 

زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، ومنه نستطيع الحصول على أقصى إنتاج ممكن باستعمال آميات محددة 

 - رأس المال(اإلنتاج، ولكن التقدم التكنولوجي يستطيع تغيير نسب استخدام العناصرمن عناصر 

 -رأس المال(في هذه الحالة، يمكن أن يغير في نسبة استخدام . للحصول على إنتاج معين) العمل

، وآذلك في اإلنتاجية )K/Q(أي ) إنتاج -رأس المال(، وآذا في نسبة استخدام )K/L(أي   ) عمل

إن التقدم التكنولوجي المحايد هو بالتحديد ذلك التقدم  ، ومنه نقول)Q/L(للعمل المتوسطة

 .التكنولوجي الذي ال يغير من هذه النسب

: طرق حساب نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل: المطلب الثاني

 التكنولوجيبعد إعطاء صورة عن أشكال دوال اإلنتاج المختلفة التي تقود إلى دراسة التقدم 

نحاول إستخدام صيغة نمطية لحساب . مل نمو مستقل، يعمل على تحسين عوامل اإلنتاجآعا

من وجهة نظر . بحيث توجد عدة طرق أو آيفيات للقيام بالتطبيقات التجريبية، مؤشرات اإلنتاجية

المنهج ( بالنسبة للمنهج األول . يمكن أن نميز مناهج براميترية وغير براميترية منهجية عامة،

 يمكن تطبيق تقنيات االقتصاد القياسي لتقدير المعلمات لدالة اإلنتاج ونحرز بذلك على) يتريالبرام

، نلجأ إلى )المنهج الغير براميتري(أما المنهج الثاني . مقاييس مباشرة لمعدل نمو اإلنتاجية

اييس مميزات دالة اإلنتاج وآذا للنتائج من النظرية االقتصادية لإلنتاج من أجل الكشف عن المق

من بين . التجريبية مناسبة تزودنا بتقريب مقنع لمؤشر حقيقي غير معروف ولكن محدد اقتصاديا

      التقنيات الغير براميترية، نسجل واحدة من أبرز مقاييس معدل اإلنتاجية تعرف بمحاسبة النمو

          )la comptabilité de la croissance .(ئيسيتان في ومن خالل ذلك نستخدم طريقتين ر

في حساب نمو اإلنتاجية  كالسيكياألولى تتمثل في إستعمال المنهج ال: حساب نمو اإلنتاجية وهما

في تقدير نمو  )االقتصاد القياسي(، أما الثانية فإستعمال المنهج الحديث)النمو محاسبة(وتدعى آذلك

.       اإلنتاجية

):محاسبة النمو(اجيةالمنهج الكالسيكي في حساب نمو اإلنت: الفرع األول

إن إستخدام المنهج الكالسيكي في حساب نمو اإلنتاجية تعود لألعمال واإلنجازات التي قاما 

سنة " Robert Solow"وجاء بعده روبير سولو  1942سنة " Jan Tinbergen"بها آل من جان تيبرغين 

1957
ج، وأدت بهم إلى ربطها بتحليل هاذين الباحثين صاغا مقاييس اإلنتاجية في سياق دالة اإلنتا. )1(

                                                           
(1) OCDE, op cit, p 18. 
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ومنذ ذلك الحين، هذا النظام طور إلى حد بعيد، واآلن أصبح منهج حساب نمو . النمو اإلقتصادي

اإلنتاجية بواسطة حسابات النمو متماسكة وأثبتت بشكل قوي، تستند بدورها على نظريات األرقام 

.القياسية، وآذا على المحاسبة الوطنية

:)PGF")2"نتاجية الكلية للعواملحساب نمو اإل/ 1

، وآذا من )1957(في سنة" Solow"إستعمل هذا المقياس في أواخر الخمسينات من طرف سولو

).1967(و) 1962(في السنوات " Denison"طرف الباحث دنيسن

في حساب نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل مبنية أساسا على دالة اإلنتاج من " Solow"إن منهجية سولو

:)3(دوغالس، فتأخذ الشكل التالي -وع  آوبن

( ) ( )ttt LKFtAQ ,=

:بحيث أن

tQ :الناتج الداخلي اإلجمالي.

tK :رأس المال.

tL :العمل.

( )tA : المحايد حسب هكس التكنولوجييمثل التقدم"Hicks"و يدعى آذلك ،( )tA  باإلنتاجية الكلية

.)PGF(للعوامل 

ووضع التفاضل الكلي للدالة بالنسبة  )3-10(ومنه بإدخال لوغاريتم على دالة اإلنتاج أو المعادلة

:للزمن نتحصل على

( )
( ) t

t
t

t

t
t

t

t

t

t

Q
L

L
Q

Q
K

K
Q

tA
tA

Q
Q &&&&

∂
∂+∂

∂+=

ومنه 

( )
( ) t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

L
L

Q
L

L
Q

K
K

Q
K

K
Q

tA
tA &&&

∂
∂

+
∂
∂

+=

                                                           
(2) PGF: Productivité Globale des facteurs. 
(3) Solow. R, « Technical Change and the Aggregate Production Function », Review of Economics and Statistics, 
vol 39,1957, 312-320.

……………..(10-3) 

…………….(11-3) 

……………..(12-3) 
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تعتبر طريقة منسقة تسمح بتفسير نمو الناتج وذلك من خالل النمو الحاصل في عناصر اإلنتاج، 

.وإن الجزء الغير المفسر أو المتبقي ينسب إلى النمو في اإلنتاجية الكلية للعوامل

)إن الصيغة  )
( )tA
tA&  آذلك معدل نمو ، ويسمى التكنولوجيمن المعادلة تعبر عن معدل نموالتقدم

.)1("Le résidu de Solow" ، أو آذلك الجزء المتبقي لسولو)PGF(اإلنتاجية الكلية للعوامل

:إن سولو وضع فرضيتين أساسيتين لحساب هذه الصيغة

حدوث المنافسة التامة وذلك إذا تم دفع عوائد عناصر اإلنتاج على أساس : الفرضية األولى -

:إنتاجيتهما الحدية، ومنه نجد

t
t

t

t

t
t

t

t

p
w

L
Qوp

u
K
Q =∂

∂=∂
∂

:بحيث

tw: اإلنتاجية الحدية للعمل وتساوي األجر الحقيقي للعمل.

tu: اإلنتاجية الحدية لرأس المال وتساوي العائد الحقيقي لرأس المال.

tp: سعر اإلنتاج.

:ولتكن

tt

tt

Qp
Ku

=α

 و

tt

tt

Qp
Lw

=β

:إذا آانت هناك منافسة تامة، فينتج لدينا

t

t

t

t

Q
K

K
Q
∂
∂

=α

وآذلك

t

t

t

t

Q
L

L
Q
∂
∂

=β

                                                           
(1) Mankiw N. Gregory, Macroéconomie, Bibliothèque Nationale, Paris, 1999, P 140.
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:تسمح بكتابة مايلي" Euler"مبنية على ثبات غلة الحجم، فإن نظرية أولر: أما الفرضية الثانية -

t
t

t
t

t

t
t L

L
Q

K
K
Q

Q
∂
∂

+
∂
∂

=

:نجد) Qt(عادلة على وبقسمة طرفي الم

t

t

t

t

t

t

t

t

Q
L

L
Q

Q
K

K
Q

∂
∂

+
∂
∂

=1

:نتحصل على) رأس المال و العمل(ومنه بالتعويض بقيم النواتج الحدية للعنصرين 

1=+ βα

.وهي تشير إلى غلة الحجم الثابتة

عوامل إذن، يمكن التعبير على الجزء المتبقي لسولو أو باألحرى معدل نمو اإلنتاجية الكلية لل

بالصيغة البسيطة والتي تعتبر قاعدة لكل حسابات النمو، ومنه بأخذ هذه اإلفتراضات بعين اإلعتبار 

:)1(نستنتج الصيغة التالية

( )
( ) ( )

t

t

t

t

t

t

L
L

K
K

Q
Q

tA
tA &&&&

αα −−−= 1

:بحيث

t

t

Q
Q& :معدل نمو الناتج.

t

t

K
K& :معدل نمو رأس المال.

t

t

L
L& :معدل نمو العمل.

α  :يمثل عائد رأس المال من الناتج.

)(يمكننا الحصول على بيانات سنوية لقيمة  ،)3-13(من خالل المعادلة )
( )tA
tA& ( تستخدم للداللة على

النسبي في العمل ورأس وذلك بجمع بيانات سنوية عن التغير معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل 

 .المال والناتج وتحديدالنصيب النسبي لكل من العمل ورأس المال

                                                           
(1) ) Barro J. Robert et Sala-I-Martin Xavier, la croissance économique, Ediscience International et McGraw-Hill 
Book, 1996, p 387.

…………….(13-3) 
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:حساب نمو إنتاجية العمل/  2

لقد رآز االقتصاديون على إستخدام مؤشر إنتاجية العمل لقياس اإلنتاجية على المستوى الوطني، 

ة، وآذلك يرجع إلى سهولة حيث يعتبر من أآثر أنواع مقاييس اإلنتاجية الجزئية شيوعا من جه

ومن الناحية التاريخية تم التعرف على التقدم . قياس حجم العمالة نسبيا من غيرها من المدخالت

.  )1(التقني من خالل زيادة إنتاجية العمالة أآثر من زيادة أي عوامل المدخالت األخرى

ي المحايد، حيث آانت صياغة إن حساب نمو إنتاجية العمل إنطالقا من مفهوم هارود للتقدم التقن

:)2(دالة اإلنتاج بالصورة التالية

( )( )  ,   LtAKFQ ⋅=

)تعبر  )tA  المحايد بمعنى هارود يعمل على رفع وتحسين العمل، وإذا  التكنولوجيهنا عن التقدم

:تيدوغالس فستكون الدالة عندئذ آاآل-إفترضنا وجود دالة اإلنتاج من نوع آوب

( )[ ]αβ LtAKQ ⋅⋅=  

:وعند وضع

( ) theAtA ⋅⋅= 0

سيكون الحل عند تساوي الواحد الصحيح، عندئذ  )t = 0(في اللحظة الزمنية  )A(وعندما تكون

:بالصورة التالية )3-15(وضع هذا في المعادلة

[ ]αβ LeKQ th ⋅⋅= ⋅  

ووضع التفاضل الكلي للدالة بالنسبة للزمن نتحصل  )3-16(م على المعادلةومنه بإدخال لوغاريت

:على

hdt
Ld

dt
Kd

dt
Qd ⋅+⋅+⋅= ααβ lnlnln

:حيث) K(ورأس المال) L(، العمل)Q(وبهذا عند وضع معدالت النمو لكل من الناتج 

Qdt
dQ

dt
Qd 1ln ⋅=

Ldt
dL

dt
Ld 1ln ⋅=

                                                           
.303تخطيط ومراقبة اإلنتاج، مرجع سبق ذآره، ص   (1)

(2)  Uzawa H, op.cit, p 117. 

……………..(14-3) 

………………(15-3) 

………………(16-3) 

…….(17-3) 
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Kdt
dK

dt
Kd 1ln ⋅=

:سنحصل على )3-17(المعدالت في المعادلة بالتعويض بهذه

hLdt
Ld

Kdt
Kd

Qdt
Qd ⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅ ααβ 1ln1ln1ln

:لنفترض أن

Qdt
QdwQ

1ln معدل نمو الناتج :=⋅

Kdt
KdwK

1ln معدل نمو رأس المال: =⋅

Ldt
LdwL

1ln معدل نمو العمل: =⋅

h :معدل نمو التقدم التقني

:نجد )3-18(هذه اإلفتراضات في المعادلةبتعويض 

hwww LKQ ⋅+⋅+⋅= ααβ

وإستنادا على أن معدل نمو رأس المال على المدى الطويل يكون مساويا لمعدل نمو الناتج، ومنه 

KQ(نضع  ww :فينتج لدينا )3-19(في المعادلة )1()=

hwww LQQ ⋅+⋅+⋅= ααβ

ومنه

( ) hww LQ ⋅+⋅=⋅− ααβ1

دوغالس متجانسة من الدرجة األولى وآذلك ذات غلة حجم ثابتة، لذا نضع -وبما أن دالة آوب

( )αβ :فسنتحصل على 1−=

hww LQ +=

)ومن هنا سيمكن اعتبار الفرق الذي سنحصل عليه بعد القيام بطرح معدل نمو العمل )Lw  من

)معدل نمو الناتج )Qw  النمو الحاصل في إنتاجية العمل المتمثل في معدل( )h أي:

LQ wwh −=

                                                           
(1) Leruste Olivier, Y a-t-il baisse de la croissance potentielle américaine ?, Direction des études économiques & 
Financières, Décembre 2002, p 5. 

…………..(18-3) 

……………..(19-3) 

……………(20-3) 

……………(21-3) 

…………….(22-3) 

……………….(23-3) 
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:المنهج الحديث في تقدير نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل: الفرع الثاني

نتاج ومساهمات العوامل المختلفة على يتضمن هذا المنهج التقدير القياسي لمعلمات دالة اإل

إن هذه الزيادة في اإلنتاج يمكن أن نعبر عنها بشكل صحيح في معامل التقدم . زيادة اإلنتاج

.وتأثيره على اإلنتاج، مستبعدين بذلك اآلثار المباشرة لكمية عوامل اإلنتاج التكنولوجي

على اإلنتاج فهي مشابهة للتقدم  وجيالتكنولنالحظ هذه الحالة التي يكون فيها تأثير التقدم 

 ".Hicks"المحايد حسب هكس التكنولوجي

والذي يقصد به آذلك نمو اإلنتاجية  التكنولوجيإذن، سوف نرآز إهتمامنا في قياس أثر التقدم 

التقدم  إدخال عاملالكلية للعوامل بحيث نلجأ إلى إستعمال بعض أشكال دوال اإلنتاج وآيفية 

.اوفقه التكنولوجي

":C.D"دوغالس  -مواصفات دالة آوب/  1

:)1(يمكن أن نكتب شكل الدالة في الصيغة اآلتية

( ) ( ) βαλ
tt

t
ttt KLeAKLFtAY ⋅⋅⋅=⋅= 0 , 

نجد أن معدل نمو التقدم التكنولوجي أو معدل نمو اإلنتاجية الكلية  )24-3(ومنه في المعادلة

:)2(للعوامل مساويا إلى

( )
( ) λ

λ
λ

λ

=
⋅

= t

t

e
e

tA
tA&

:حيث

tY :تمثل الناتج الداخلي اإلجمالي

tL : آمية العمل(تمثل عنصر العمل(

tK :تمثل عنصر رأس المال

αβ يمثالن على التوالي مرونتا اإلنتاج بالنسبة للعمل ورأس المال: ,

                                                           
(1) Accardo. J, Bouscharain. L et Jlassi. M, op cit, P 70. 
(2) Manuel E. et Madrid A, Investment, human capital and technological change : evidence from Cuba and its 
implications for growth models, ASCE 1998, p 474. 

……………..( 3-24 ) 
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0A :امل ثابتمع .

λ  :نعبر عنه بمعدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

ومن خالل ذلك، نعتبر نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل وفق دالة اإلنتاج من الشكل                  

نأخذ مفهوم مستقال، بمعنى أن ) λ(يفترض أن يكون ، حيث "CD"دوغالس–آوب

بحيث يكون محايدا حسب هذا األخير، بشرط أن تبقى نسبة  التكنولوجيللتقدم " Hicks"هكس

.ثابتة) العمل -رأس المال(

:ينتج لدينا ما يلي )1(بإدخال اللوغاريتم على المعادلة
tKLAY ttt λβα +++= loglog)log(log 0

، والذي غالبا ما التكنولوجيزودنا بمقياس التقدم آقيمة مقدرة ت) λ(ومنه نستنتج أن المعلمة

."PGF"نوصفه بمعدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

":CES"مواصفات دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل ثابتة/ 2

، مينهاس وسولو               "Chenery"، شنري"Arrow"إستعملت هذه الدالة من طرف الباحثين أرو

"Minhas et Solow" ، إن دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل ثابتة"CES   " تكتب بشكل عام

:)1(بالصيغة التالية

( )( ) tt eLKAY λρ
ν

ρρ δδ .10
−−− −+=

:تتميز بمرونة اإلحالل ثابتة آما يشير إسم الدالة لذلك، ويعطى بالعالقة التاليةونالحظ أن الدالة 

ρ
σ

+
=

1
1

:بحيث

δ :تمثل معلمة التوزيع

ρ :تمثل معلمة اإلحالل

ν  :تمثل درجة التجانس

σ :تمثل مرونة اإلحالل ثابتة.

λ : التكنولوجينعبرعنه بمعدل التقدم.

                                                           
(1) Duffy John and Papageorgiou Chris, A Cross-Country Empirical Investigation of the Aggregate Production 
Function Specification, Journal of Economic Growth, 2000, p.96. 
 

……………(25-3) 

………….(26-3) 



 97

بمقياس التقدم " CES"وفق دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل ثابتة )λ(ومنه يمكن إعتبار المعامل

والذي يفترض أن يكون مستقل وذلك أو باألحرى معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل،  التكنولوجي

.المحايد التكنولوجيللتقدم " Hicks"حسب مفهوم هيكس

:وذلك بإستعمال طريقتين للتقديريمكن أن تقدر  )λ(إن المعلمة

وذلك بإجراء " CES"في الطريقة األولى نستطيع إستعمال التقديرالغير خطي لدالة اإلنتاج

 :الخطوات التالية

:نجد )3-26(بأخذ لوغاريتم لطرفي المعادلة

( )[ ]ρρ δδ
ρ
νλ −− −+−+= ttt LKtAY 1logloglog 0

)متجانسة من الدرجة واحد، نضع " CES"بإعتبار دالة اإلنتاج )1=ν نحصل على:

( )[ ]ρρ δδ
ρ

λ −− −+−+= ttt LKtAY 1log1loglog 0

والذي يعبر عن معدل نمو اإلنتاجية الكلية  )λ(تسمح لنا بتقدير المعامل )3-28(نالحظ أن المعادلة

).NLLS(للعوامل وذلك بإجراء التقدير الغير خطي 

" CES"لدالة اإلنتاج )1(قريب الخطي لسلسلة تايلورأما الطريقة الثانية يمكن إستعمال بما يسمى بالت

: (2) نتحصل على مايلي

( ) ( )[ ]20 loglog1
2
1log1logloglog ttttt LKLKtAY −−−−+++= δνρδδννδλ

)بأخذ )1=ν نجد:

( ) ( )[ ]20 loglog1
2
1log1logloglog ttttt LKLKtAY −−−−+++= δρδδδλ

للكشف عن معدل نمو ) OLS(تطبيق طريقة التقدير الخطية العاديةبإمكاننا  )3-30(من المعادلة

).λ(والمتمثل في المعامل )التكنولوجيلتقدم ا(عواملاإلنتاجية الكلية لل

                                                           
(1) l'approximation linéaire de Taylor (see, e.g., Kmenta, 1967)

(2) Duffy John and Papageorgiou Chris, op cit, p103. 

…………(27-3) 

…………(28-3) 

….(29-3) 

….(30-3) 
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:خالصة الفصل

حاولنا في هذا الفصل أن نلم بالصيغ األساسية لدالة اإلنتاج التي تربط بين المخرجات المتمثلة في 

ج تأخذ ومنه نجد أن دالة اإلنتا. اإلنتاج والمدخالت والمتمثلة في عنصر العمل ورأس المال

:األشكال التالية

.دالة اإلنتاج ذات عوامل ثابتة -

.ذات عوامل قابلة لإلحالل دالة اإلنتا -

:حيث في الشكل الثاني نقدم نوعين من دوال اإلنتاج وهي

.دالة إنتاج آوب دوغالس، ذات المرونة تساوي الواحد -

.ذات مرونة إحالل ثابتة،أي تأخذ الصفر والواحد دالة إنتا -

حيث رآزنا في الدراسة على الدالة من نوع آوب دوغالس التي تعتبر من بين الدوال األآثر 

استعماال وآذلك أنها دالة متجانسة من الدرجة األولى، آما أنها معادلة خطية في صورتها 

. تزودنا بمرونات اإلنتاج مباشرة اللوغاريتمي

دالة اإلنتاج فيحولها إلى دالة مرتبطة بالزمن،  لما يدخل على التكنولوجيأشرنا آذلك لدور التقدم 

على العالقة بين مختلف الكميات االقتصادية المرتبطة  التكنولوجيوعند دراستنا لكيفية تأثير التقدم 

إن التقدم التكنولوجي المحايد هو بالتحديد ذلك التقدم التكنولوجي الذي ال يحدث : " باإلنتاج فنقول

".تغيير لهذه العالقة

ادتنا أشكال الدوال المختلفة لمعالجة التقدم التكنولوجي آعامل نمو مستقل، يعمل عل تحسين ق

الكلية للعوامل وبذلك عرضنا منهجين  عناصر اإلنتاج، فحاولنا استخدامه آمقياس لنمو اإلنتاجي

:في حساب نمو اإلنتاجية

ساسا على األرقام القياسية المنهج الكالسيكي ويعرف آذلك بمحاسبة النمو التي تستند أ: أوال

مبنية أساسا على دالة إنتاج آوب دوغالس " Solow"والمحاسبة الوطنية، فنرى أن منهجية سولو

في حساب معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل بشرط حدوث المنافسة التامة ونقصد بذلك إذا تم دفع 

.ت غلة الحجمإنتاجيتهما الحدية وآذلك ثبا على أساس عوائد عناصر اإلنتاج

المنهج الحديث ويتضمن التقدير القياسي لمعلمات دالة اإلنتاج المستعملة ونحرز بذلك على : ثانيا

. معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل مباشرة

ومن خالل ذلك فينصب اهتمامنا على منهج التقدير القياسي في قياس معدل نمو اإلنتاجية الكلية 

ة إنتاج آوب دوغالس حيث تساعد هذه األخيرة على تحديد مصادر في ذلك على دال مستعيني
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الذي ينسب إلى نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل وتوضيح   التكنولوجيالنمو من عوامل اإلنتاج والتقدم 

.مساهمتها في النمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصــــل الرابع

لإلنتاجية دراسة قياسي
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دالة اإلنتاج  :  األول 

تحليل معدالت النمو: الثاني 
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يزداد اعتماد النمو االقتصادي على المستوى التكنولوجي وعلى نمو هذا المستوى، أي أن 

االقتصادي يعتمد على معدل النمو التكنولوجي، فإذا أردنا زيادة معدل النمو االقتصادي معدل النمو 

ويقاس المستوى التكنولوجي عن . فعلينا تحسين المستوى التكنولوجي وزيادة معدل نموه السنوي

ويحسب هذا عن طريق  PGF) (طريق قياس اإلنتاجية فيها، أو ما يسمى باإلنتاجية الكلية للعوامل

إن اإلنتاجية الكلية للعوامل هي معيار مفضل لقياس آفاءة . ة المخرجات على المدخالتقسم

على نفس المستوى من حيث ) رأس المال -العمل(عناصر اإلنتاج حيث تضع عناصر اإلنتاج 

نمو لآمقياس  التكنولوجيمساهمتها في الحصول على النتائج دون أية تفرقة بينهما، ونستخدم التقدم 

في العمليات  التكنولوجية الكلية للعوامل حيث هذا االقتراب يهدف إلى إظهار أثر التقدم اإلنتاجي

.  اإلنتاجية

آنموذج لتحليل معدل نمو اإلنتاجية متبعين " C.D"دوغالس -آما نستعمل دالة إنتاج آوب

 اسفرع المعرفة الذي يهتم بقي " ويعرف هذا األخير بأنه في ذلك منهجية االقتصاد القياسي،
تفسرها  العالقات االقتصادية من خالل بيانات واقعية، بغرض اختبار مدى صحة هذه العالقات آما

يستعين االقتصاد القياسي و،  )1("لتفسير بعض المتغيرات االقتصادية أو، النظرية االقتصادية

.المدروسباألساليب اإلحصائية باختبار مدى معنوية المعامالت المقدرة ومدى تعبيرها عن الواقع 

اإلنتاجية الكلية حساب ل" C.D"دوغالس -انطالقا من هذا فسوف نستعمل دالة إنتاج آوب

ومن أجل ". C.D"دوغالس -وفق دالة إنتاج آوب نحاول من خاللها تحليل معدالت النموللعوامل و

صاد دوغالس وتقدير هذه الدالة على المستوى الكلي لالقت -صياغة دالة إنتاج آوبتحديد هذا يجب 

.        الجزائري

 

 

 

 

 

 

: تقدير دالة اإلنتاج :المبحث األول
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دوغالس ومحاولة إسقاطها  –نتطرق في هذا المبحث إلى عرض تقدير دالة اإلنتاج آوب 

على االقتصاد الجزائري، بإدخال  المتغيرات المفسرة في النموذج من أجل الوصول إلى أحسن 

.ي تنص عليها الدراسة وهي أساسا حدوث غلة حجم ثابتةنموذج يستجيب أآثر مع الفرضيات الت

:لالقتصاد الجزائري" C.D"دوغالس -تقدير دالة اإلنتاج آوب :المطلب األول

بمفهومها االقتصادي عن العالقة الفنية بين آميات العمل ورأس " C.D"تعبر دالة اإلنتاج

: )1(المال واإلنتاج وتأخذ هذه الدالة الصيغة التالية
βα KLAY ..  =

:حيث

Y : الناتج الداخلي اإلجمالي

L :وحدات العمل

K :وحدات رأس المال

α : مرونة الناتج الجزئية للعمل

β :مرونة الناتج الجزئية لرأس المال

A :معامل الكفاءة

:ومنه يكون
0   ,0   ,0   ,0 ,  0 ≥≥>>> βαAKL

، ال بد من )OLS(لغرض تقدير معامالت النموذج غير الخطي بطريقة المربعات الصغرى العادية

:إلى الصيغة الخطية وذلك بأخذ لوغاريتم لطرفي المعادلة آما يلي )4-1(إجراء تحويل المعادلة

KLAY ln.  ln.  ln  ln βα ++=

:عحيث نض

YY ln  =∗

LL ln  =∗  

KK ln  =∗

AA ln  =∗ 

                                                                                                                                                                                     
  .03 ص مرجع سبق ذآره، القياسي بين النظرية و التطبيق، االقتصاد )1(

(1) Mankiw N. Gregory, Macroéconomie, op cit, p 88.    

.…..(1-4) .... . 

.(2-4) ........... 
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:بالشكل التالي )4-2(ومن ثم تصبح صيغة المعادلة

∗∗∗∗ ++= KLAY .  .    βα

) 1(ممثلة في الملحق رقم) 2002 -1969(وانطالقا من البيانات المتعلقة باالقتصاد الجزائري لفترة

).4-3(دير النموذج نقوم بتق

:وعند التقدير نجد

eKLAY   .̂  .ˆ  ˆ  +++= ∗∗∗ βα

:حيث
e :لبواقييعبر عن ا.

:أي

 0.599  0.096  8.967  ˆ ∗∗∗ ++= KLY

االنحراف المعياري بالنسبة لمعلمات النموذج (.)

).2(آما هو موضح في الملحق رقم 

 

:مناقشة تقدير النموذج

تي تقييم النتائج التي توصلنا إليها استنادا إلى دور االختبارات اإلحصائية في بعد تقدير النموذج، يأ

)وحجم العينة %5اختبار معنوية معالم النموذج عند مستوى معنوية تساوي  )34=n،  حيث يظهر

واللتين تساويان على  β̂و  Âالتقدير أن آل من القيم اإلحصائية المحسوبة للمعلمتين 

)التوالي )913.7ˆ=AZ و( )144.8ˆ=βZ  فنجد أن آل قيمة من هاتين القيمتين أآبر من القيمة

)النظرية أو الجدولية  )96.1=tabZ ومنه فإن آل من المعلمتين ،)A (و)β (لصفرتختلفان عن ا .

)والتي تساوي  α̂أما القيمة اإلحصائية المحسوبة للمعلمة )864.0ˆ =αZ وعند مقارنتها بالقيمة

. تساوي الصفر مما يجعلها تفقد معنويتها في النموذج) α(النظرية نجدها أقل منها وبالتالي المعلمة 

لتحديد فنجده آبير جدا يقترب من الواحد مما يدل على آفاية المتغيرات أما من ناحية معيار معامل ا

                                                                                                                                                                                     
 

.(3-4) .............. 

(1.133) (0.111) (0.073) 

0.84  =DW R2 = 0.97

-4) 4.(.............. 
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∗∗(المستقلة  KL يجعلنا نشكك في النتائج  )DW=0.84(أما معيار دربين واتسون ). Y∗(في شرح )  , 

 و  Ld=33.1ين التي تحصلنا عليها بحيث نالحظ أن القيمة تقع في منطقة الشك المحدد بالقيمت

58.1=Udومنه نجد أن القيمة ،] [( )LdDW ومعنى ذلك أن االرتباط موجب ما بين األخطاء  ∋0,

إلى النموذج إلزالة االرتباط، وبهذا  AR)1(العشوائية، فيجب معالجة هذا االرتباط وذلك بإضافة 

 :در بعد تعديله آما يلينتحصل على النموذج المق

)1(0.571  0.499  0.223  10.622  ARKLY +++= ∗∗∗

).3(آما هو موضح في الملحق رقم 

التي تبين عدم وجود ارتباط في  DWوبهذا بعد إزالة االرتباط من النموذج وهذا يتضح في قيمة 

س مستوى األخطاء، يظهر لنا هذا التقدير نتيجة إيجابية في اختبار معنوية معالم هذا النموذج عند نف

تبقى  αمعنويتين تختلفان عن الصفر، بينما المعلمة  βو  A، حيث تبقى المعلمتين %5معنوية 

أما معيار معامل التحديد فنجده . غير معنوية تساوي الصفر مما يجعلها تفقد معنويتها في النموذج

∗∗(الواحد مما يدل على آفاية المتغيرات المستقلة  آبير جدا يقترب من KL أما ). Y∗(في شرح )  , 

من الناحية االقتصادية فنجد آل من مرونتي الناتج بالنسبة للعمل ولرأس المال توافق نظرية دالة 

ت الجزئية أي دوغالس، أما المرونة الكلية لإلنتاج وهي تساوي مجموع المرونا -آوب

( )72.0ˆˆ =+βα  فهي تشير إلى غلة حجم متناقصة مما يدفعنا إلى عدم قبول هذا النموذج ألنه يتناقض

. مع الفرضية األساسية للبحث وهي يجب تحقق غلة حجم ثابتة

" C.D"وذلك بإدخال معامل التقدم التكنولوجي في دالة " C.D"لذا نعيد تقدير معامالت دالة اإلنتاج 

.أخذ بعين االعتبار أثر التقدم التكنولوجي في العملية اإلنتاجيةو

:وأثر التقدم التكنولوجي" C.D"دوغالس -دالة آوب : المطلب الثاني

:)1(تصبح الدالة على الشكل التالي

                                                           

(2.575) (0.213) (0.155) (0.169) 
DW=2.34 R²=0.98 
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βα KLeAY mt ⋅⋅=  

:حيث

t :يعبر عن الزمن

m :عدل نمو التقدم التكنولوجيعبارة عن م.

e :أساس اللوغاريتم الطبيعي

إلى الصيغة الخطية لغرض التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية  )5-4(بعد تحويل المعادلة

:نجد )3-4(اعتمادا على النموذج

tmKLAY ⋅+++= ∗∗∗∗   .  .    βα

:حيث أن

YY ln  =∗

LL ln  =∗  

KK ln  =∗

AA ln  =∗ 

:ونجد النموذج المقدر آما يلي

tKLY ⋅++−= ∗∗∗ 0.025  .0.786  0.929.  11.80  

 
).4(آما هو موضح في الملحق رقم 

 

:مناقشة تقدير النموذج

      وحجم عينة% 5نتيجة إيجابية في اختبار معالم النموذج عند مستوى معنوية  يظهر هذا التقدير

)n=34 ( وذلك من خالل القيم اإلحصائية للمعالم ،Â ،α̂  ،β̂ وm̂  والتي تساوي على

)4 -5...............( 

)4 -6...............( 

(1.324) (0.332) (0.007) (0.086) 
DW=1.21 R²=0.98 
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)التوالي )908.8ˆ =AZ  ،( )797.2ˆ −=αZ  ،( )076.9ˆ =βZ  و( )229.3ˆ =mZ  من هذه القيم فكل قيمة

)األخيرة تفوق القيمة النظرية أو الجدولية  )96.1=tabZ  ومنه معالم النموذج معنوية تختلف عن

الصفر، أما معيار معامل التحديد فهو آبير جدا يقترب من الواحد مما يدل على آفاية المتغيرات 

tKL(المستقلة يجعلنا نشكك في  )DW=1.21(، أما معيار دربين واتسون)Y∗(في تفسير) ∗∗ ,  , 

Ld=27.1النتائج التي تحصلنا عليها بحيث نالحظ أن القيمة تقع في منطقة الشك المحدد بالقيمتين   

[ومنه نجد أن القيمة،  Ud=65.1و  [( )LdDW [أي أن   ∋0, [( )27.1,0∈DW  ومعنى ذلك أن

) α̂(بين األخطاء العشوائية، ونضيف إلى آل ما سبق أن إشارة تقدير المعلمة االرتباط موجب ما

ولهذا يجب إعادة تقدير النموذج  . دوغالس -سالبة مما يجعلها تفقد معناها االقتصادي في دالة آوب

ى النموذج المقدر بعد استبعاد إلى النموذج إلزالة االرتباط، وبهذا نتحصل عل AR)1(وذلك بإضافة 

:االرتباط الذاتي بين األخطاء آاآلتي

)1(0.418 018.0 0.670  0.572  12.133  ARtKLY +++−= ∗∗∗

).5(آما هو موضح في الملحق رقم 

التي تبين عدم وجود ارتباط في  DWوبعد إزالة االرتباط من النموذج وهذا يتضح في قيمة 

     األخطاء،  
آل على حدة وجدنا أن معلمات النموذج ليست آلها معنوية  وعند إجراء االختبارات اإلحصائية 

فتبين   mو  αمعنوية تختلفان عن الصفر، بينما اختبار المعلمتين   βو Aحيث تبقى المعلمتين 

)الصفر عند مستوى معنوية النتائج أن المعلمتين غير معنويتين تساويان ، أما بالنسبة لمعامل %5(

، ومع آل )Y∗(آفاية المتغيرات المستقلة في شرح التحديد فيبقى جيد يقترب من الواحد دليل على 

)سالبة أي ) α̂(هذا تبقى إشارة تقدير المعلمة )572.0ˆ −=α ال توفي بالغرض االقتصادي مما  والتي

.دوغالس، وهذا يكفي لرفض هذا التقدير -يجعلها تفقد معناها االقتصادي في دالة آوب

 -من خالل هذه التقديرات التي قدمناها تعترضنا مشكلة إما عدم ثبات غلة الحجم لدالة آوب

)دوغالس أو إشارة تقدير المعلمة )α̂ دوغالس في معناها  -يتأقلم مع دالة آوب السالبة الذي ال

(2.183) (0.498) (0.145) (0.011) (0.190) 
DW=2.16 R²=0.98 
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دوغالس بحيث تفي بالغرض  -االقتصادي، وعلى هذا األساس نبحث عن صيغة أخرى لدالة آوب

دوغالس بالنسبة للفرد واألخذ بعين االعتبار  -آوب االقتصادي وتتمثل في استعمال دالة اإلنتاج

)الفرضية األساسية وهي ثبات غلة الحجم أي  )1=+βα.

:دوغالس بالنسبة للفرد -استخدام دالة آوب :المطلب الثالث

:لدينا) 1(من المعادلة 
βα
ttt KLAY ..  =
:وعند تقسيم دالة اإلنتاج بالنسبة للفرد نجد

t

tt

t

t

L
KLA

L
Y βα ⋅⋅=

)وعند أخذ  )βα :فنتحصل على 1=−

t

tt

t

t

L
KLA

L
Y ββ ⋅⋅=

−1

:على المعادلة فينتج لديناوبإدخال اللوغاريتم 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t

t

t

t

L
KA

L
Y log  loglog β

:حيث أن

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t

t

L
K   :العمل -نسبة رأس المال.

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t

t

L
Y :العمل - نسبة الناتج الداخلي اإلجمالي.

β :مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس المال.

A :معامل الكفاءة.

إلى الصيغة الخطية لغرض التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية  )7-4(د تحويل المعادلةبع

:وبوضع آل من

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

t

t

L
Yy log

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

t

t

L
Kk log

)4 -8...............( 

-4) 7(............... 
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( )AA log=∗

:ومنه تصبح المعادلة بالشكل التالي

kAy ⋅+= ∗ β̂  ˆˆ

:ونجد النموذج المقدر آما يلي

ky ⋅+= 0.619  965.5

).6(آما هو موضح في الملحق رقم 

 

:مناقشة تقدير النموذج

، وذلك من %5عند مستوى معنوية  βيظهر لنا هذا التقدير نتيجة مرضية في اختبار المعلمة 

)والتي تساوي  β̂خالل القيمة اإلحصائية المحسوبة للمعلمة  )374.3ˆ=βZ  والتي تفوق القيمة

)النظرية )96.1=tabZ . ومنه المعلمةβ إّال أن معامل تحديد صغير . معنوية تختلف عن الصفر

)جدًا )26.0²=R يعبر عن عدم آفاية المتغيرة ،)k ( على شرح)y .(أخرى تجعلنا  ومن جهة

نشك في استقاللية األخطاء بحيث نالحظ أن القيمة )  DW=0.40( قيمة دربين واتسون المحسوبة

Ld=39.1تقع في منطقة الشك المحدد بالقيمتين وبالتالي نجد أن ،  Ud=51.1و   

[القيمة [( )LdDW [أي أن   ∋0, [( )39.1,0∈DW لك أن االرتباط موجب ما بين األخطاء ومعنى ذ

إلى  AR)1(العشوائية مما يضعف التقدير الذي يقدمه النموذج، وبالتالي من الضروري إدخال 

النموذج إلزالة االرتباط، وبهذا نتحصل على النموذج المقدر بعد استبعاد االرتباط الذاتي بين 

:األخطاء آاآلتي

)1(696.00.71  253.4 ARky +⋅+=

).7(آما هو موضح في الملحق رقم 

(3.498) (0.183) 
DW=0.40 R²=0.26 

(5.375) (0.282) (0.107) 
DW=2.52 R²=0.75 

) 4 -9...............( 

 -4 )10( .............. 
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حيث يتضح عدم وجود ارتباط ذاتي بين  DWوبعد إزالة االرتباط من النموذج التي تبينه قيمة 

األخطاء، يظهر لنا هذا التقدير نتيجة إيجابية من خالل اختبار معالم النموذج عند نفس مستوى 

لمحسوبة لمعالم النموذج والتي تساوي وذلك من خالل القيم اإلحصائية ا%) 5(المعنوية

( )518.2ˆ=βZ ؛( )518.2ˆ =ϕZ  فكل قيمة من هاتين القيمتين تفوق القيمة النظرية أو الجدولية

( )96.1=tabZ نجد آذلك معامل التحديد . وبالتالي المعلمتين معنويتان تختلفان عن الصفر

)جيد )75.0²=R قترابه من الواحد ويعني هذا أن با( )k  تشرح جيدا( )y . آما يتميز هذا التقدير بأن

)وتساوي إلى  βالقيمة المقدرة للمعلمة  )71.0ˆ=β دوغالس،  -أقل من الواحد تفي بشرط دالة آوب

   دوغالس -ى هذا األساس نعتبره أحسن نموذج مقدر لدالة آوبويوافق النظرية االقتصادية، وعل

"C.D ." الستعمالها في التحليل االقتصادي  وفق هذه الدالة )10- 4(وبالتالي نقدم نتائج النموذج.

":C.D"التحليل االقتصادي وفق دالة : المطلب الرابع

:لينقوم في هذا المطلب بتفسير معلمات النموذج المقدر وهذا آما ي 

:آما يلي "C.D" سدوغال -نحدد دالة اإلنتاج آوب )10-4(من خالل نتائج النموذج 

ββ
ttt KLAY ..  1−=

 - توافق النظرية االقتصادية، وآذلك تفي بشرط دالة آوب )10-4(حيث قلنا بأن نتائج النموذج 

:دوغالس وأيضا بالفرضية األساسية للبحث وهي ثبات غلة الحجم وبالتالي نحدد

βαβα −=⇔=+ 11

29.0171.0 =−⇒= ββ

:ومنه يصبح النموذج المقدر على الشكل التالي 

71.029.0 ..  ttt KLAY =

 

:حيث لدينا

ˆ  253.4(معامل الكفاءة  =∗A.(

ˆ  0.29(مرونة العمل  =α.(



 111

ˆ  0.71(مرونة رأس المال  =β.(

:من خالل هذه المعطيات

هو دليل يعبر عن آفاءة العملية اإلنتاجية في بلد ما مقارنة ببلد آخر، ) A∗ˆ (إن معامل الكفاءة 

في إحدى البلدان أآبر منها في األخرى فهذا يعني أن آفاءة العملية ) A∗ˆ (فمثال إذا آانت

.علمات النموذج المتبقيةاإلنتاجية فيها أعلى من األخرى وذلك عندما تتماثل م

إن مرونة العمل تقيس لنا مقدار النسبة التي سيتغير بها اإلنتاج عند بقاء عناصر اإلنتاج األخرى  

        فنتوقع ارتفاع اإلنتاج بمقدار) %1:(على حالها، ومنه لما نزيد عنصر العمل بـ

)0.29%.(

إلنتاج األخرى على حالها فنتوقع مع بقاء عناصر ا) %1:(آذلك لما نزيد عنصر رأس المال بـ 

).%0.71(ارتفاع اإلنتاج بمقدار 

ˆ  ˆ  1(إن المرونة الكلية لإلنتاج تساوي إلى مجموع المرونات الجزئية أي  =+ βα ( وبالتالي الدالة

ˆ  ˆ  1(متجانسة من الدرجة =+ βα( ثابتة، فهي تشير إلى غلة حجم.

:ت النموتحليل معدال: انيالمبحث الث

    بعد تفسير معامالت النموذج ، نتطرق اآلن إلى تحليل معدالت النمو وفق النموذج المقدر

"C.D "10-4(والمتمثل في النموذج.(

 :)1(إن معدل نمو الناتج يعطى بالشكل التالي

        K
K

L
L

A
A

Y
Y &&&& ⋅+⋅+= βα

:حيث أن

Y
Y& :معدل نمو الناتج

L
L& :معدل نمو العمل

K
K& :معدل نمو رأس المال

A
A& :معدل نمو التقدم التكنولوجي أو باألحرى معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل.

Y:بوضع آل من
YgY
&=      ،L

LgL
&

=          ،K
KgK
&

=    ،   A
Am &

=
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:بالتعويض تصبح لدينا العالقة من الشكل

mggg KLY +⋅+⋅= βα

مرتبط بمساهمة آل من العمل ورأس المال والتقدم )  Yg(فتوضح هذه العالقة أن نمو الناتج

أما ) Kg⋅β(في الجزءومساهمة رأس المال ) Lg⋅α(التكنولوجي، فتظهر مساهمة العمل في الجزء 

).m(مساهمة التقدم التكنولوجي أو اإلنتاجية الكلية للعوامل المعبر عنها بـ 

:  المقدرة نجد) 10-4(إن إعادة صياغة المعادلة وذلك بوضع معامالت النموذج

mggg KLY +⋅+⋅= 71.029.0

راجع إلى النمو الحاصل في ) 2002 -1969(لمحققة في الفترةأن هذه النتائج تعني أن معدالت النمو ا

 إلى النمو الحاصل في رأس المال، أما الجزء المتبقي من النمو) %71(وبنسبة) %29(العمل بنسبة

أو نمو فراجع إلى نمو التقدم التكنولوجي  )العمل -رأس المال(والغير مفسر بواسطة عوامل اإلنتاج 

 .فلذا يجب حسابه ،)m(ونعبر عنه بـ  اإلنتاجية الكلية للعوامل

:مساهمة عناصر اإلنتاج في النمو :المطلب األول

لمعرفة معدل نمو الناتج ومساهمة آل عنصر إنتاج فيه، نقوم بحساب معدالت النمو للناتج 

:وأيضا لعناصر اإلنتاج فنتحصل على النتائج التالية

ر النمومصاد): 1( الجدول رقم

)%(المساهمة في النمو2002 -1969الفترة معدالت النمـــو

--- Yg3.51: معدل نمو الناتج

Lg⋅α0.9627.35:حصة عنصر العمل

Kg⋅β1.7048.43 :حصة عنصر رأس المال

                                                                                                                                                                                     
.803االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذآره، ص   (1)

ثابتةنسب مئوية متوسطة باألسعار ال :الوحدات
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المفسر  الجزء من النمو المتبقي غير

بعوامل اإلنتاج أي معدل نمو اإلنتاجية 

m :الكلية للعوامل

0.8524.22

من إعداد الطالب    :المصدر

، ثم من نمو )%27.35(يبين الجدول أن معدل نمو الناتج آان متأت من نمو عنصر العمل بنسبة

 و اإلنتاجية الكلية للعواملالجزء المتبقي فينسب إلى نموآذلك ) %48.43(عنصر رأس المال بنسبة

نالحظ أن مساهمة رأس المال في النمو بنسبة آبيرة يعود بأن الجزائر بحيث ). %24.22( بنسبة

اتبعت إستراتيجية االستثمارات تمثلت في إنجاز المشاريع العمومية الضخمة في ميادين البناءات 

أما . داخيل المعتبرة من قطاع المحروقاتالقاعدية والطاقة والمياه والتعليم والصحة، معتمدة على الم

عنصر العمل فنجد مساهمته في النمو ضعيفة مقارنة بعنصر رأس المال وذلك راجع إلى عدم 

الكلية  أو اإلنتاجي استغالل عنصر العمل بطريقة جيدة، وآذلك نجد مساهمة التقدم التكنولوجي

مع ) اإلنتاجيةمعدل نمو (نا هذه النسبة أي قارما فإذا جدا، في تحقيق النمو بنسبة ضعيفة  للعوامل

في تفسير نمو  %87.5، فظهر أن )1()1949 -1909(لالقتصاد األمريكي في الفترة  اإلنتاجيةمعدل نمو 

، من هنا نجد أن مساهمة التقدم )التقدم التكنولوجي(اإلنتاجية الكلية للعوامل الناتج راجع إلى نمو

مقارنة بمساهمة التقدم التكنولوجي في )  %24.22(لنمو وتقدر بـالتكنولوجي بنسبة ضعيفة جدا في ا

، وهذا يعود إلى عدم االستغالل الجيد لعناصر )%87.5(النمو لالقتصاد األمريكي وتقدر بـ

، وآذلك نجد أن الكفاءات العمالية لم تستطيع مواآبة التكنولوجيا )رأس المال، العمل(اإلنتاج

ات تعتمد على التكنولوجيا واستعمالها التقنيات الحديثة في اإلنتاج المتطورة فنجد أن معظم الصناع

مما يدل على االستغالل الغير جيد لعناصر .مما يستدعي اللجوء إلى الخارج في جلب الكفاءات العالية

).رأس المال -العمل(اإلنتاج

من الناتج  )%32(وقدرت في المتوسط بـ  2000إلى  1971بالنظر إلى حجم االستثمارات المحققة من 

، وآذلك عرف عنصر العمل نموا بنسبة متقاربة مع عنصر رأس المال، وبالتالي )1(الداخلي اإلجمالي

إلى االستغالل الغير األمثل ) %24.22(نفسر ضعف مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو بنسبة 

.لعناصر اإلنتاج وآذلك مشكلة في اختيار االستثمارات وتحقيقها

 : نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل : لثانيالمطلب ا
                                                           

.خاص والعام، مرآز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، األهراممحمد رؤوف حامد، صناعة التكنولوجيا عالميا وعربيا بين القطاع ال/ د  (1)
(1) Byrd C. William, Algérie- Contre performances économiques et fragilité institutionnelle, Londres, 2003, p 4. 
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بعد تحليل معدالت النمو ومساهمة عناصر اإلنتاج فيه، نقوم اآلن بتحليل معدل التقدم 

وينقسم التقدم التكنولوجي إلى تقدم تكنولوجي محايد وغير . التكنولوجي المؤثر في العملية اإلنتاجية

ذلك التقدم الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وإنتاجية ، ونقصد بالتقدم التكنولوجي المحايد )2(محايد

رأس المال بنفس النسبة بحيث تظل نسبة اإلنتاجية الحدية للعمل إلى اإلنتاجية الحدية لرأس المال 

L(ثابتة، وبالتالي ال يوجد هناك حافز لتغيير الكثافة الرأسمالية
K  (أو الكثافة العمالية)K

L  ( في

العملية اإلنتاجية، أما التقدم التكنولوجي غير المحايد فهو يؤدي إلى زيادة إنتاجية أحد عناصر اإلنتاج 

ويمثل التقدم التكنولوجي المحايد في هذه . بنسبة تختلف عن نسبة الزيادة في إنتاجية العنصر اآلخر

المتمثل في " C.D"دوغالس -في دالة آوب حسابهالحالة باإلنتاجية الكلية للعوامل والذي تم 

) 10-4(ومن أجل معرفة نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل نعتمد في دراستنا على النموذج). m(المعامل

:المقدر وهذا بعد إعادة صياغته على شكل معدالت نمو نجد

mggg KLY +⋅+⋅= 71.029.0

:حيث

m :إلنتاجية الكلية للعواملمعدل نمو ا.

:ويعطى معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل بالصيغة التالية

KLY gggm ⋅⋅= 71.0 - 0.29 -   

     انطالقا من هذه المعادلة يمكن حساب معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل خالل فترة التقدير            

:فنجد وفق الجدول اآلتي) 1969-2002(

"PGF"معدالت نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل): 2(الجدول رقم
7071727374757677787980818283السنة

مساهمة 

عنصر 

Lg⋅α:العمل
0.0090.0100.0100.0050.0080.0120.0120.0110.0120.0110.0120.013 0.0140.014

 مساهمة

رأس عنصر 

Kg⋅β :الما

0.001-0.0000.0030.0120.0190.0290.0380.0440.0540.0400.0360.0350.0340.034

نمو اإلنتاجية 

الكلية 
0.0810.123-0.2600.0190.0460.0080.0320.003-0.0260.0230.038-0.021-0.0150.005

                                                           
.800االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذآره، ص   (2)
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m: للعوامل

تابع
8485868788899091929394959697السنة

مساهمة عنصر 

Lg⋅α:العمل
0.0140.0130.0130.0130.0130.0120.00070.008 0.0030.0007-0.004 0.0120.0080.005

عنصر  مساهمة

 :الما رأس

Kg⋅β

0.0330.0310.0250.0130.0100.0110.0100.003 0.0030.002 0.003 0.0030.0040.004

اإلنتاجية نمو 

: الكلية للعوامل

m
0.0090.007-0.034-0.033-0.033-0.0210.003-0.023-0.0130.022- 0.015-0.0230.0280.002

تابع
9899200020012002السنة

مساهمة عنصر 

Lg⋅α:العمل
0.0090.0020.0050.0130.015

مساهمة عنصر رأس 

Kg⋅β :المال
0.0050.0060.0080.0080.011

نمو اإلنتاجية الكلية 

m0.0370.0240.0120.0050.015: للعوامل

.من إعداد الطالب :المصدر

ة من سنة ألخرى وسجلنا معدالت نمو ما يمكن مالحظته من هذا الجدول التذبذب في نمو اإلنتاجي

   ، )1991-1981(،)1981-1970(سالبة خالل فترة الدراسة، فإذا قسمنا الدراسة إلى ثالثة فترات وهي

:فتكون لدينا النتائج في الجدول التالي) 1991-2002(

خالل الفترات الثالث "PGF"معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل): 3(الجدول رقم

2002-19911991-19811981-1970الفترة

نمو اإلنتاجية الكلية 

"PGF"للعوامل
0.0260.01- 0.008

.من إعداد الطالب :المصدر

في الجزائر آانت ضعيفة خالل " PGF"يتضح عند قراءتنا للجدول أن نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

                 ثم انخفضت في الفترة) 0.026(آانت) 1981-1970(، فنجد خالل الفترة)2002-1970(الفترة 

، وهو ما يفسر أن في )0.008(إلى) 2002-1991(وبعدها عادت في الفترة) 0.01-(إلى) 1981-1991(
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فنجد أن نمو اإلنتاجية ومساهمتها في  ) %2.6:(الفترة األولى آان معدل نمو اإلنتاجية بنسبة تقدر بـ

اإلنتاجية بالنسبة لكل  العملية ياستغالل عناصر اإلنتاج فحسن  دليل علىنمو الناتج بنسبة جيدة 

وهي نسبة سالبة،   )-%1(معدل نمو اإلنتاجية نسبة  سجلالقطاعات االقتصادية، ثم أتت الفترة الثانية ف

أنها انخفضت مقارنة بالفترة السابقة وهذا دليل على ضعف في اإلنتاجية خالل هذه الفترة   الحظفن

ة عرف االقتصاد الجزائري نموا متباطئ وترجع األسباب إلى االستعمال الغير بحيث في هذه الفتر

األمثل لعوامل اإلنتاج ونقص في االستثمار الخارجي وآذلك انخفاض أسعار المحروقات خالل هذه 

، مما يدل على أن االقتصاد الجزائري يعتمد أساسا على مداخيل 1986الفترة وبالتحديد في سنة 

فنجد في ) %0.8(أما الفترة الثالثة فعرفت معدل نمو اإلنتاجية بنسبة. مويل المشاريعالمحروقات في ت

، وهو يتزامن مع اإلصالحات 1994هذه الفترة ارتفاع أو تحسن في اإلنتاجية وذلك ابتداء من سنة 

وآذلك يفسر هذا االرتفاع أو التحسن في اإلنتاجية  1990التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ سنة 

ورغم ذلك بقيت اإلنتاجية تسجل في معدالت  نمو . إلى ارتفاع االستثمارات في قطاع المحروقات

نمو المعدالت أدت إلى انخفاض ضعيفة مما نتج عنها آثار سلبية على االقتصاد الجزائري بحيث 

ي استخالصه من خالل الجدول التال وهو ما يمك ،وبالتالي إلى انخفاض الناتح المحلي اإلجمالي

:الذي يعطينا معدالت الناتج المحلي اإلجمالي

).%(معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ):4(الجدول رقم

2000-96 95-91 90-86 85-81 80-76 75-71 الفترات

 3.2 0.3 0.8 4.8 6.2 6.5معدالت النمو

Source: Banque mondiale(1) 

ه، يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وتبين إن ضعف اإلنتاجية الكلية للعوامل، وضعف نمو

مقارنة  ) %4(فقد انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل ) 90-86(النتائج أن في الفترة

. بالفترة السابقة

                                                           
(1) Groupe de développement économique et social, Stratégie macroéconomique a moyen terme pour l’Algérie, 
banque mondiale, mai 2003, p 6.    
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      إن أداء نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل في االقتصاد الجزائري في توافق بتجربة البلدان المصدرة

، حيث عرفت معظم الدول المنتجة للبترول نموا موجبا في اإلنتاجية وذلك في السبعينات، )2(لللبترو

ولكن في منتصف الثمانينات لوحظ تراجع في نمو اإلنتاجية في معظم هذه الدول وترجع األسباب 

.     إلى اإلختالالت في ميزان المدفوعات الناتجة عن انخفاض أسعار المحروقات

إلنتاجية الكلية للعوامل يفسر إلى نقص في االستثمارات والتي تمول أساسا من إن ضعف نمو ا

مداخيل قطاع المحروقات مقارنة باالستثمارات الهائلة المحققة ما قبل الثمانينات حيث عرفت تلك 

.الفترة بفترة ازدهار النفط

الجدول إن اإلنتاجية في إن اإلنتاجية في الجزائر تقارن بشكل متشائم بالبلدان األخرى، حيث يوضح 

.بلد في التصنيف الذي وضع من طرف البنك العالمي 93من بين   85الجزائر تأتي في المرتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

).%(معدل نمو اإلنتاجية لمجموعة من الدول): 5(الجدول رقم 
نمو عشاري لإلنتاجية لنخبة من الدول

بلد   93التصنيف من بين 1960197019801990

 1.7885-2.66-0.42-1.44الجزائر

 1.2066-0.44-0.36-4.59المغرب

 0.361.0215-1.431.45تونس

 1.230.4540-1.781.34مصر

 3.450.6562-2.30-األردن

 0.8451-2.010.531.41ترآيا

                                                           
(2) Ibid, p 9. 
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 0.962.210.1823-1.09آوريا

 0.210.560.020.4433ماليزيا

 0.3147-0.090.69-1.75فرنسا

 0.0442-2.660.010.31البرتغال

 1.331.050.7425-0.74الواليات المتحدة األمريكية

Source : Banque Mondiale(1). 

يتضح من الجدول التناقص المذهل في نمو اإلنتاجية، وهذا دليل على ضعف اإلنتاجية في الجزائر 

مازالت تعتمد بدرجة آبيرة على النفط والمداخيل المتأتية من وترجع األسباب إلى أن الجزائر 

قطاع المحروقات، وعدم استقرار هذا القطاع والتذبذب في أسعار المحروقات يؤدي بالضرورة 

.إلى انخفاض االستثمارات وتظهر بعد ذلك المشاآل في تمويل المشاريع

طرأ على مستوى اإلنتاجية ولكنها ال رغم أهمية معدالت نمو اإلنتاجية إلظهار التغيرات التي ت

تكفي لوحدها في تحديد األسباب الجوهرية آلية تغيرات قد تحدث، حيث مثل هذه األسباب تكمن في 

عناصر اإلنتاج أو حتى في أجزاء هذه العناصر، األمر الذي يستدعي ربط تلك المعدالت أي معدل 

.إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال بالمعدالت المرجحة لتطور آل من" PGF"نمو  اإلنتاجية

 

 

 

:إنتاجية العمل ورأس المال :المطلب الثالث

ما هو إال المعدل " PGF"نعتبر التغير الحاصل في معدالت نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

المرجح للتغير الحاصل في إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال ويعطى تغير معدل نمو اإلنتاجية في 

:)1(بإنتاجية آل من العمل ورأس المال بالصيغة التالية عالقة

tt KLtt πβπαγγ ⋅+⋅=−      - 1

):tx(ونضع من أجل آل متغير 

                                                           
(1) Dasgupta. Dipak, Keller Jennifer and Srinivasan T.G, Reform and Elusive Growth in the Middle-East-What 

Has Happened in the 1990s?, p 6.  
(1) Accardo .J, Bouscharain. L et Jlassi. M, op cit, p 70. 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−1
log  

t

t
t x

xx

:حيث

) - ( 1−tt γγ :  التغير في نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل

)  ( L
Y

tL =π :إنتاجية العمل

)  ( K
Y

tK =π :إنتاجية رأس المال

)  ,  ( αβ :هما على التوالي مرونتي اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل ورأس المال.

انطالقا من هذه العالقة تبرز لنا العالقة ما بين إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال والتغير في نمو 

في إنتاجية أحد عناصر اإلنتاج، فإذا ترتب زيادة اإلنتاجية، ومنه يمكن تحديد نسبة الزيادة الحاصلة 

إنتاجية العمل بنسبة أآبر من نسبة الزيادة في إنتاجية رأس المال فكانت العملية اإلنتاجية آثيفة 

لعنصر العمل، أما إذا ترتب زيادة إنتاجية رأس المال بنسبة أآبر من نسبة الزيادة في إنتاجية العمل 

آثيفة لعنصر رأس المال، وعند حسابنا آل من إنتاجية العمل ورأس المال فكانت العملية اإلنتاجية 

:وجدنا وفق الجدول التالي) 2002-1969(خالل فترة التقدير    

 

 

 

 

 

 

 رأس المالإنتاجية إنتاجية العمل و): 6(الجدول رقم
7071727374757677787980818283السنة

:إنتاجية العمل

)
L
Y

TL ⋅=⋅ απα(
0.0150.045-0.0600.0050.0130.0020.0110.004 0.0140.0100.008-0.005-0.0040.001

إنتاجية رأس 

:المال

)
K
Y

TK ⋅=⋅ βπβ
(

0.062-0.085 0.168 0.0130.0310.0050.012-0.0070.011 0.012 -0.028 -0.015 0.010 0.004 

 تابع
 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84السنة
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:إنتاجية العمل

)
L
Y

TL ⋅=⋅ απα(
0.0020.002-0.012-0.015-0.017-0.0010.0020.012-0.002-0.0050.007-0.001-0.0030.002-

رأس إنتاجية 

:المال

)
K
Y

TK ⋅=⋅ βπβ
(

0.006 -0.005 -0.02 -0.018-0.0170.019-0.004-0.0110.01 -0.017 -0.009 0.024 0.024 0.004 

 تابع
9899200020012002السنة

:إنتاجية العمل

)
L
Y

TL ⋅=⋅ απα(
0.0060.0070.0020.005-0.002-

إنتاجية رأس 

:المال

)
K
Y

TK ⋅=⋅ βπβ
(

0.030 0.016 0.009 0.011 0.018 

من إعداد الطالب :المصدر

ل من إنتاجية العمل وإنتاجية رأس العمل في تذبذب من سنة ألخرى خالل ما يمكن مالحظته إن آ

، فيكون لدينا )2002-91(،)91-81(،)81-70(فترة الدراسة، فإذا قسمنا الدراسة إلى ثالث فترات 

:الجدول التالي

)%(التغير في معدل نمو إنتاجية العمل ورأس المال خالل الثالث فترات بـ ): 7(الجدول رقم

2002-19911991-19811981-1970الفترة

L:(إنتاجية العمل
Y⋅α(0.63 -0.46 -0.11 

K: (إنتاجية رأس المال
Y⋅β(1.56 -0.49 0.91 

من إعداد الطالب :المصدر

أن  ، مما يدل على)-0.11(وأخيرا ) - 0.46(ثم ) 0.63(يتضح لنا من الجدول أن إنتاجية العمل آانت

، وسجلنا قيم سالبة بالنسبة إلنتاجية العمل خالل الفترتين األخيرتين إنتاجية العمل في انخفاض

بحيث نجد في خالل المرحلة الثانية إتباع إستراتيجية تشغيل أآبر عدد ممكن من العمال وذلك 

ة والتي المتصاص البطالة المرتفعة حتى نتج عنها حاالت فائض التشغيل في المؤسسات االقتصادي

آانت تشغل أآثر من طاقتها وبالتالي االستفادة من دعم الدولة في حالة تحقيق خسارة، أما المرحلة 

الثالثة فاقتضت مراجعة حالة المؤسسات وذلك بتطبيق سياسة إعادة الهيكلة وتمثلت في تسريح عدد 

وتبين النتائج من العمال من المؤسسات غير المنتجة قصد رفع أو تحسين في إنتاجية العمل، 

المتحصل عليها رغم تسجيل قيمة سالبة إال أن إنتاجية العمل قد تحسنت مقارنة بالفترة السابقة، مما 
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أما إنتاجية رأس المال . المؤهلةيدل على أن اليد العاملة لم يتم استغاللها بطرقة جيدة وخاصة منها 

بحيث نجد في المرحلة ، )0.91(ىثم ارتفعت من جديد إل) -0.49(إلى  انخفضتثم ) 1.56(فكانت 

األولى إتباع إستراتيجية الصناعات المصنعة وذلك بتخصيص قدر آبير من رأس المال لها 

والترآيز على االستثمارات الصناعية الكبرى، بينما في الفترة الثانية فنجدها انخفضت وسجلت 

بنقص في االستثمارات التي تمول إنتاجية رأس المال قيمة سالبة مقارنة بالفترة السابقة ونفسر ذلك 

أساسا من مداخيل قطاع المحروقات، حيث عرفت هذه الفترة انخفاض في أسعار المحروقات في 

أما الفترة الثالثة فنجد أن إنتاجية . منتصف الثمانينات فكانت آثاره سلبية على االقتصاد الجزائري

ويعود ذلك إلى اإلصالحات التي شرعت رأس المال قد ارتفعت أو تحسنت مقارنة بالفترة السابقة 

، وذلك بإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، واتباع إستراتيجية 1990الجزائر في تطبيقها منذ سنة 

 االستثمار في قطاع المحروقات والدور اإليجابي الذي يلعبه هذا القطاع في االقتصاد الوطني،     

المداخيل المتأتية من  در أساسي والمتمثل فيوبالتالي نجد أن االقتصاد الوطني يعتمد على مص

.المحروقات في تمويل المشاريع االستثمارية قطاع 

آما تبين هذه األرقام أن معدل نمو اإلنتاجية متأت من التغير الحاصل في نمو إنتاجية رأس المال 

لتغير في بالنظر إلى حجم االستثمارات المحققة وخاصة في قطاع المحروقات، ولكن بالنظر إلى ا

نمو إنتاجية العمل فيبدو جليا التذبذب الكبير لهذا المعدل واستمراره في االنخفاض يؤآد ضعف 

وتشير إنتاجية العمل إلى العالقة القائمة بين هذا المعيار و  إنتاجية العمل في العملية اإلنتاجية،

ساسا على مدى ارتفاع مستوى معيشة األفراد، فارتفاع أو انخفاض مستوى معيشة األفراد يتوقف أ

.أو انخفاض في إنتاجية العمل

مما سبق يتضح لنا ضعف إنتاجية العمل داللة على تدهور القدرة الشرائية لألفراد وبالتالي إلى 

.انخفاض مستوى المعيشة للسكان
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:خالصة الفصل

نتاج وخاصة في الدول المتقدمة ولكن في آثير من الدول يتم زيادة معدالت النمو ليس من زيادة اإل

عن طريق تحسين اإلنتاجية التي يمكن أن تتم من خالل تحسن آفاءة عنصر العمل والتقنية 

اإلنتاج، ) عناصر(وأساليب اإلنتاج، وآما رأينا أن اإلنتاجية تتطلب االستغالل األمثل لعوامل

فضل لقياس آفاءة عناصر اإلنتاج حيث وتوصلنا إلى أن اإلنتاجية الكلية للعوامل هي المعيار الم

على نفس المستوى من حيث مساهمتها في تحقيق ) رأس المال - العمل(تضع عناصر اإلنتاج 

آمؤشر للداللة على نمو  كنولوجيالنتائج دون آية تفرقة، مستخدمين في ذلك عامل التقدم الت

.   اإلنتاجية الكلية للعوامل

آنموذج لتحليل نمو اإلنتاجية الكلية " C.D"نتاج آوب دوغالسوانطالقا من هذا استعملنا دالة إ

 .تحت فرضية أساسية وهي تحقق غلة حجم ثابتة للعوامل لالقتصاد الجزائري
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وجدنا أن معدل نمو ) 2002-1969(خالل فترة الدراسة" C.D"في تحليلنا لمعدالت النمو وفق دالة إنتاج

ذلك إلى النمو الحاصل في نمو وآ) %29(لعمل بنسبةالناتج المحقق راجع إلى النمو الحاصل في ا

الغير مفسر بواسطة عناصر اإلنتاج  الجزء المتبقي من النموووجدنا ، )%71(رأس المال بنسبة

ونالحظ أن جل  .اإلنتاجية الكلية للعواملنمو  أو باألحرى إلى التكنولوجيالتقدم   يرجع إلى نمو

 .النمو المحقق آان مصدره رأس المال

في نمو الناتج فكانت النتائج المتوصل إليها حيث آانت  يعند بحثنا عن مساهمة آل عنصر إنتاجو

            رأس المال في النمو بنسبةومساهمة عنصر ) %27.35(مساهمة عنصر العمل في النمو بنسبة 

اهمة رأس ، ونالحظ أن مس)%24.22(في النمو بنسبةاإلنتاجية الكلية للعوامل ، ومساهمة )48.43%(

المال في النمو بنسبة آبيرة يعود بأن الجزائر اتبعت إستراتيجية االستثمارات تمثلت في إنجاز 

المشاريع العمومية الضخمة في ميادين البناءات القاعدية والطاقة والمياه والتعليم والصحة، معتمدة 

ته في النمو ضعيفة أما عنصر العمل فنجد مساهم. على المداخيل المعتبرة من قطاع المحروقات

 مقارنة برأس المال وذلك راجع إلى عدم استغالل عنصر العمل بطريقة جيدة، وأيضا نجد مساهمة

دليل على االستغالل الغير جيد لعناصر لفي النمو بنسبة ضعيفة   اإلنتاجية الكلية للعوامل

).رأس المال -العمل(اإلنتاج

من الناتج  )%32(وقدرت في المتوسط بـ  2000إلى  1971بالنظر إلى حجم االستثمارات المحققة من 

الداخلي اإلجمالي، آما عرف نمو عنصر العمل نموا بنسبة متقاربة مع عنصر رأس المال، ومع 

ذلك بقيت اإلنتاجية الكلية للعوامل تسجل في معدالت نمو ضعيفة، دليل على األداء غير الكفء 

.لالقتصاد الوطني

نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، قمنا بإعادة صياغة النموذج المقدر  وحتى نأخذ صورة واضحة على

على شكل معدالت نمو، الحظنا التذبذب في نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل من سنة ألخرى، وسجلنا 

وعند تقسيم فترة الدراسة إلى ثالث فترات اتضح أن نمو . معدالت نمو سالبة خالل فترة الدراسة

، فنجد )2002- 1969(في الجزائر آانت ضعيفة خالل الفترة الدراسة " PGF"للعواملاإلنتاجية الكلية 

وبعدها ) -0.01(  إلى) 1991- 1981(ثم انخفضت في الفترة) 0.026(آانت ) 1981- 1970(       خالل الفترة

لية ، بحيث نجد في الفترة األولى أن معدل نمو اإلنتاجية الك)0.008(إلى) 2002-1991(عادت في الفترة

 العملية فيحسن استغالل عناصر اإلنتاج  وهذا يدل على) %2.6:(قدرت بـ جيدةللعوامل بنسبة 

قتصاد الجزائري في تلك الفترة، أما الفترة بطريقة جيدة باإلضافة إلى األداء الجيد لالاإلنتاجية 

قارنة بالفترة م) %- 1(   :الثانية فنسجل انخفاض في معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل قدرت بـ
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األولى مما يدل على ضعف في اإلنتاجية خالل هذه الفترة، حيث عرف االقتصاد الجزائري نموا 

متباطئ في تلك الفترة وترجع األسباب إلى العجز في تمويل المشاريع، وآذلك نقص في االستثمار 

، مما 1986سنة الخارجي، باإلضافة إلى انخفاض في أسعار المحروقات خالل تلك الفترة وتحديدا

يدل على أن االقتصاد الجزائري يعتمد أساسا على مداخيل المحروقات في إنجاز المشاريع 

مما يدل ) %0.8(أما الفترة الثالثة فنسجل ارتفاع أو تحسن في معدل نمو اإلنتاجية بنسبة. وتمويلها

تطبيقها منذ سنة مع اإلصالحات التي شرعت الجزائر في على ارتفاع في اإلنتاجية، وهو يتزامن 

وآذلك يفسر هذا االرتفاع أو التحسن في اإلنتاجية إلى ارتفاع االستثمارات في قطاع  1990

ورغم ذلك بقيت اإلنتاجية تسجل في معدالت  نمو ضعيفة مما نتج عنها آثار سلبية . المحروقات

      .على االقتصاد الجزائري بحيث بقي يسجل في نموه معدالت نمو ضعيفة

داء نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل في االقتصاد الجزائري تتفق بتجربة البلدان المصدرة للبترول، إن أ

حيث عرفت معظم الدول المنتجة للبترول تراجع في اإلنتاجية وذلك في منتصف الثمانينات، وتعود 

نمو  إن ضعف. األسباب إلى اإلختالالت في ميزان المدفوعات الناتجة عن تدهور أسعار النفط

اإلنتاجية الكلية للعوامل يرجع إلى نقص في االستثمارات التي تمول أساسا من مداخيل قطاع 

. المحروقات

آما نجد اإلنتاجية في الجزائر تقارن بشكل متشائم مع الدول األخرى، حيث أتضح تناقص في نمو 

تعتمد  لجزائر مازالتاإلنتاجية مما يدل على ضعف اإلنتاجية في الجزائر وترجع األسباب إلى أن ا

المداخيل المتأتية من قطاع المحروقات، وعدم استقرار هذا القطاع وبدرجة آبيرة على النفط 

والتذبذب في أسعار المحروقات يؤدي بالضرورة إلى انخفاض االستثمارات وتظهر بعد ذلك 

.المشاآل في تمويل المشاريع

التي تطرأ على مستوى اإلنتاجية، إال أنها ال  رغم أهمية معدالت نمو اإلنتاجية إلظهار التغيرات

تكفي لوحدها في تحديد األسباب الجوهرية آلية تغيرات قد تحدث، حيث مثل هذه األسباب تكمن في 

عناصر اإلنتاج أو حتى في أجزاء هذه العناصر، مما يستدعي ربط معدالت نمو اإلنتاجية الكلية 

وعرفنا . من إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال بالمعدالت المرجحة لتطور آل" PGF"للعوامل

التغير الحاصل في معدالت نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل ما هو إال المعدل المرجح للتغير الحاصل 

وانطالقا من هذا يمكننا تحديد نسبة الزيادة الحاصلة في . وإنتاجية رأس المال في إنتاجية العمل

سبة للعنصر اآلخر، وعند حسابنا آل من إنتاجية العمل ورأس المال إنتاجية أحد عناصر اإلنتاج بالن

وجدنا أن إنتاجية العمل في تذبذب من سنة ألخرى، وعند تقسيم ) 2002-1969(خالل فترة التقدير
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فترة الدراسة إلى ثالث فترات فسجلنا انخفاض في إنتاجية العمل وهذا راجع إلى عدم استغالل اليد 

لة االستغالل األمثل في العملية اإلنتاجية، بينما سجلنا ارتفاع في إنتاجية رأس العاملة ومنها المؤه

قطاع المحروقات مقارنة بالقطاعات  المال وهذا راجع إلى االستثمارات المحققة وخاصة في

االقتصادية األخرى باعتبار أن الجزائر تعتمد بالدرجة األولى على مداخيل قطاع المحروقات في 

. يع االستثماريةتمويل المشار

وتبين لنا أن معدل نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل متأت من التغير الحاصل في نمو إنتاجية رأس 

المال، أما إنتاجية العمل فيبدو جليا التذبذب الكبير لهذا المعدل واستمراره في االنخفاض داال على 

األفراد يتوقف أساسا على مدى مستوى معيشة  أو انخفاضعف إنتاجية العمل، وقلنا أن ارتفاع 

وهذا ما يدعونا إلى القول أن الجزائر تعاني من ضعف في . انخفاض في إنتاجية العمل ارتفاع أو

اإلنتاجية، نتج عنها آثار سلبية على االقتصاد الجزائري بحيث بقي يسجل في نموه معدالت نمو 

.        نجاعة السياسات المطبقةضعيفة، تعكس جليا األداء الغير جيد لالقتصاد الوطني وعدم 
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:العامة الخــاتمة

إن الحديث عن اإلنتاجية متشعب آما رأينا، آان هدفنا هو بيان مدى ما ينطوي عليه مفهوم 

ولذلك . احثين في تحديد المفهوم الصحيح لهااإلنتاجية من معاني، وما يثيره من مناقشات بين الب

أدى فهم اإلنتاجية بأنها المعيار الذي يمكن من خالله قياس درجة حسن استغالل الموارد المتاحة، 

إلى أن اإلنتاجية الكلية للعوامل هي المعيار وتوصلنا . وتحقيق التوازن بين عوامل اإلنتاج المختلفة

على نفس ) رأس المال -العمل(ج حيث تضع عناصر اإلنتاج المفضل لقياس آفاءة عناصر اإلنتا

مساهمتها في تحقيق الناتج دون آية تفرقة، وتم التعرف على التقدم التكنولوجي  المستوى من حي

آعامل أساسي في النمو يستخدم آمؤشر لقياس نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل ويساهم في تحقيق 

. النمو

المسار الذي سيكون عليه النمو عند تحقق تقدم تكنولوجي ولقد تعددت المفاهيم حول 

، مستمر في الكفاءة اإلنتاجية وذلك بمعدل ثابت لنمو التقدم التكنولوجي ارتفاعأي وجود مستمر، 

عليه حيث يصبح هو  التقدم التكنولوجيأن عنصر العمل بعد إدخال عامل " هارود"حيث يرى 
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ولذلك وفق هذا المعيار فإن النمو مرتبط أساسا بتطور هذا  العنصر الفعال في العملية اإلنتاجية،

بشكل غير مباشر على العنصرين  التقدم التكنولوجيفيرى أن إدخال عامل " هكس"أما . العنصر

، فيصبح آال العنصرين أآثر فعالية في العملية اإلنتاجية، ولذلك فإن أي رغبة )رأس المال -العمل(

" هكس"ونجد أن اقتراح . ل آال العنصرين بأحسن الطرق الممكنةفي تحقيق النمو يتوجب استغال

آان أآثر شمولية، حيث أآد على أهم شيء لتحقيق النمو وهو االستغالل األمثل لعناصر 

). رأس المال -العمل(اإلنتاج

خالل الفترة الدراسة وجدنا أن زيادة  وفي تحليلنا للعمليات اإلنتاجية لالقتصاد الجزائري

:( رأس المال على حاله يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بـعنصر مع بقاء  ) %1(ل بنسبةعنصر العم

على حاله يؤدي إلى  عنصر العممع بقاء )  %1:( آما أن زيادة عنصر رأس المال بـ، )0.29%

آما أن زيادة عنصري العمل و رأس المال بوحدة واحدة في آن واحد ). %0.71:( زيادة اإلنتاج بـ

. ، وهذا يعني أننا في حالة غلة حجم ثابتة)% 1(بنفس النسبة أي  ة اإلنتاجيؤدي إلى زياد

ومن أجل معرفة حقيقة معدالت النمو المحققة قمنا بتتبع متوسط معدالت النمو لالقتصاد 

وجدنا أن معدالت النمو المحققة ترجع إلى  الجزائري خالل فترة الدراسة، وعندما قمنا بتحليلها

ينسب إلى  الجزء المتبقي غير مفسر بواسطة عناصر اإلنتاجو) رأس المال -لعم(عناصر اإلنتاج 

:                  بـ حيث آان معدل النمو يقدر التقدم التكنولوجي أو باألحرى إلى اإلنتاجية الكلية للعوامل،

منه إلى عنصر ) %0.96(منه إلى نمو عنصر رأس المال وبنسبة ) %1.70( نسبة و ترجع) 3.51%( 

باإلنتاجية  منه إلى العوامل األخرى غير عوامل اإلنتاج والتي نعبر عنه) %0.85(العمل  وبنسبة 

ونالحظ أن معدل النمو المحقق آان متأت معظمه من عنصر رأس المال مقارنة . الكلية للعوامل

في النمو  ملاإلنتاجية الكلية للعوا أي أن مساهمة العمل وبعنصر العمل واإلنتاجية الكلية للعوامل، 

فيه، يعود بأن الجزائر اتبعت إستراتيجية  ، وآان النصيب األوفر لمساهمة رأس المالضعيفةآانت 

االستثمارات تمثلت في إنجاز المشاريع العمومية الضخمة في ميادين البناءات القاعدية والطاقة 

قات وهذا من أجل زيادة والمياه والتعليم والصحة، معتمدة على المداخيل المعتبرة من قطاع المحرو

أما عنصر العمل فنجد مساهمته في النمو ضعيفة وذلك راجع إلى عدم استخدام . الناتج الوطني

أن الكفاءات العمالية ليس عنصر العمل بطريقة عقالنية في مختلف القطاعات االقتصادية، آما نجد 

صناعات تعتمد على فنجد أن معظم القطاعات ال مواآبة التكنولوجيا المتطور بمقدرته

وأيضا نجد مساهمة اإلنتاجية الكلية للعوامل في . التكنولوجيا واستعمالها التقنيات الحديثة في اإلنتاج

وحتى ). رأس المال -العمل(النمو بنسبة ضعيفة دليل على االستغالل الغير جيد لعناصر اإلنتاج
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ة صياغة النموذج المقدر على شكل نأخذ صورة واضحة على اإلنتاجية الكلية للعوامل، قمنا بإعاد

معدالت نمو، فسجلنا معدالت نمو ضعيفة  لإلنتاجية الكلية للعوامل خالل فترة الدراسة وآان معدل 

داللة على ضعف اإلنتاجية، مما نتج ) %0.85(نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل تساوي في المتوسط 

إن . سجل في نموه معدالت نمو ضعيفةعنها آثار سلبية على االقتصاد الجزائري بحيث بقي ي

ضعف اإلنتاجية، وضعف نموها، وانخفاض معدالت النمو فهذا آله يؤدي إلى انخفاض الناتج 

 . المحلي اإلجمالي وعليه ينجم عن ذلك إلى عدم القدرة على التنمية االقتصادية واإلجتماعية

ي تتفق بتجربة البلدان المصدرة إن أداء نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل في االقتصاد الجزائر

للبترول، حيث عرفت معظم الدول المنتجة للبترول تراجع في اإلنتاجية وذلك في منتصف 

. الثمانينات، وترجع األسباب إلى اإلختالالت في ميزان المدفوعات الناتجة عن تدهور أسعار النفط

 خرى وخاصة مع الدول المجاورة،آما نجد اإلنتاجية في الجزائر تقارن بشكل متشائم مع الدول األ

حيث أتضح تناقص في نمو اإلنتاجية مما يدل على ضعف اإلنتاجية في الجزائر وترجع األسباب 

تعتمد بدرجة آبيرة على المداخيل المتأتية من قطاع المحروقات، وعدم  إلى أن الجزائر مازالت

إلى انخفاض االستثمارات وتظهر استقرار هذا القطاع والتذبذب في أسعار النفط يؤدي بالضرورة 

.بعد ذلك المشاآل في تمويل المشاريع

وعند تحليلنا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على معدالت نمو اإلنتاجية، توجب علينا ربط 

بالمعدالت المرجحة لتطور آل من إنتاجية العمل وإنتاجية " PGF"اإلنتاجية الكلية للعواملتغير نمو 

لتغير الحاصل في معدالت نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل ما هو إال المعدل وعرفنا ا. رأس المال

وتبين لنا أن معدل نمو اإلنتاجية . المرجح للتغير الحاصل في إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال

الكلية للعوامل متأت من التغير الحاصل في نمو إنتاجية رأس المال، أما إنتاجية العمل فيبدو جليا 

ذب الكبير لهذا المعدل واستمراره في االنخفاض داال على ضعف إنتاجية العمل، ويترتب عن التذب

وهذا ما يدعونا إلى القول أن الجزائر تعاني من ضعف في . في مستوى معيشة األفراد ذلك انخفا

اإلنتاجية، نتج عنها آثار سلبية على االقتصاد الجزائري بحيث بقي يسجل في نموه معدالت نمو 

. عيفة، تعكس جليا األداء الغير جيد لالقتصاد الوطني وعدم نجاعة السياسات المطبقةض

ومن خالل الدراسة يمكن استنتاج عدة عوامل يمكن اعتبارها المسببة لضعف اإلنتاجية في 

:الجزائر والتي تتمثل في
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إن ضعف المستوى التكنولوجي أو باألحرى ضعف اإلنتاجية الكلية للعوامل، وضعف  .1

موه، يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدالت النمو وبالتالي إلى انخفاض الناتج المحلي ن

.اإلجمالي

عدم التحكم في التكنولوجيا، وهذا راجع إلى استيراد تكنولوجيات جد مرآبة ومعقدة بالنظر  .2

.إلى التأهيالت المتاحة

استقرار هذا ضعف التنوع االقتصادي، بحيث نجد الترآيز على قطاع المحروقات وعدم  .3

القطاع وتذبذب أسعار النفط يؤدي إلى نقص في االستثمارات بالنسبة للقطاعات االقتصادية 

.األخرى والتي تمول أساسا من المداخيل المتأتية من قطاع المحروقات

االستغالل غير األمثل لعناصر اإلنتاج، فاتضح من خالل الدراسة أن معدل نمو اإلنتاجية  .4

أت من نمو إنتاجية رأس المال مقارنة بنمو إنتاجية العمل مما يترتب عن الكلية للعوامل مت

ذلك انخفاض في مستوى المعيشة لألفراد، بحيث قلنا أن ارتفاع أو انخفاض مستوى 

.المعيشة لألفراد يتوقف أساسا على مدى ارتفاع أو انخفاض في إنتاجية العمل

بين العوامل المسببة في ضعف  يمكن آذلك اعتبار نقص الجهد اإلنتاجي للعمال من .5

.     اإلنتاجية

وإذا آانت بالدنا ال تزال تواجه مشاآل في اإلنتاجية، فمن الواجب تدارك هذا الوضع 

ومعالجة هذا االختالل وإيجاد السبل الكفيلة لتحسين اإلنتاجية، وذلك بالعمل على حسن استغالل 

نمو، وأيضا معالجة اإلختالالت على مستوى الطاقات المتاحة من شأنها تساهم في دفع عملية ال

.القطاعات اإلنتاجية والتي قد تعرقل حرآة النمو، وإعطاء الدعم للقطاعات ذات اإلنتاجية العالية

وفي ختام هذا الموضوع نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو قليال في إعطاء نظرة عن واقع 

نأمل أن يفتح هذا الموضوع آفاق جديدة  اإلنتاجية وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري، وعليه

. لمواصلة الجهود إليجاد السبل الكفيلة لزيادة اإلنتاجية
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لالقتصاد الجزائري" CD"دوغالس -تقدير دالة اإلنتاج آوب ):2(الملحق رقم 
 
 

:المتغيرات حيث تعبر آل منالتعريف ب
LPIB :لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي

LK :لوغاريتم رأس المال
LL :لوغاريتم قوة العمل

Estimation Command:
===================== 
LS LPIB C LK LL 
Estimation Equation: 
===================== 
LPIB = C(1) + C(2)*LK + C(3)*LL 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LPIB = 8.9671085 + 0.5991236*LK + 0.096176631*LL

مــــــــالحقال
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.إلزالة االرتباط الذاتي" CD"إعادة تقدير دالة إنتاج ):3(الملحق رقم 

LS // Dependent Variable is LPIB
Date: 07/11/05   Time: 23:45
Sample: 1969 2002
Included observations: 34

 
                Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
 

C                 8.967109  1.133094 7.913824   0.0000
LK                 0.599124       0.073562  8.144488  0.0000
LL            0.096177  0.111250  0.864508  0.3939

 
R-squared                0.975265      Mean dependent var       25.87853
Adjusted R-squared  0.973669     S.D. dependent var  0.339967
S.E. of regression  0.055166     Akaike info criterion        -5.710733
Sum squared resid  0.094341     Schwarz criterion  -5.576055
Log likelihood                51.83856     F-statistic                 611.1445
Durbin-Watson stat  0.848926     Prob(F-statistic) 0.000000
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Estimation Command: 
===================== 
LS LPIB C LK LL AR(1) 
Estimation Equation: 
===================== 
LPIB = C(1) + C(2)*LK + C(3)*LL + [AR(1)=C(4)] 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LPIB = 10.622586 + 0.49982607*LK + 0.22294999*LL + [AR(1)=0.57156265] 

LS // Dependent Variable is LPIB
Date: 07/11/05   Time: 23:50
Sample(adjusted): 1970 2002
Included observations: 33 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 6 iterations

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

 
C               10.62259  2.575368  4.124686  0.0003
LK               0.499826  0.155579  3.212693  0.0032
LL               0.222950  0.213903  1.042297  0.3059
AR(1)              0.571563                0.169138  3.379263  0.0021

 
R-squared            0.980939     Mean dependent var  25.90067
Adjusted R-squared  0.978967     S.D. dependent var  0.319393
S.E. of regression  0.046321     Akaike info criterion  -6.031123
Sum squared resid  0.062222     Schwarz criterion  -5.849729
Log likelihood     56.68857     F-statistic                497.4753
Durbin-Watson stat  2.344708     Prob(F-statistic) 0.000000

 
Inverted AR Roots      .57

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وأثر التقدم التكنولوجي" CD"تقدير دالة إنتاج ):4(الملحق رقم



 138

:حيث يمثل
T :الزمن

Estimation Command: 
===================== 
LS LPIB C LK LL T 
Estimation Equation: 
===================== 
LPIB = C(1) + C(2)*LK + C(3)*LL + C(4)*T 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LPIB = 11.800841 + 0.78601091*LK - 0.92948498*LL + 0.025650877*T

LS // Dependent Variable is LPIB
Date: 07/11/05   Time: 23:54
Sample: 1969 2002
Included observations: 34

 
                      Variable    Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

 
C   11.80084  1.324640  8.908717  0.0000
LK  0.786011  0.086599  9.076490  0.0000
LL -0.929485  0.332241 -2.797619  0.0089
T  0.025651  0.007944  3.229030  0.0030  

R-squared                0.981645     Mean dependent var  25.87853
Adjusted R-squared  0.979809     S.D. dependent var  0.339967
S.E. of regression  0.048308     Akaike info criterion  -5.950201
Sum squared resid  0.070009     Schwarz criterion  -5.770630
Log likelihood                56.90951     F-statistic                 534.7984
Durbin-Watson stat  1.217188     Prob(F-statistic) 0.000000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأثر التقدم التكنولوجي لغرض إزالة االرتباط الذاتي" CD"إعادة تقدير دالة إنتاج): 5(الملحق رقم

Estimation Command: 
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===================== 
LS LPIB C LK LL T AR(1) 
Estimation Equation: 
===================== 
LPIB = C(1) + C(2)*LK + C(3)*LL + C(4)*T + [AR(1)=C(5)] 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LPIB = 12.133206 + 0.67057687*LK - 0.57203629*LL + 0.018960415*T + 
[AR(1)=0.41877009] 

LS // Dependent Variable is LPIB
Date: 07/11/05   Time: 23:58
Sample(adjusted): 1970 2002
Included observations: 33 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 9 iterations

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C                12.13321  2.183490  5.556794  0.0000
LK                0.670577  0.145098  4.621548  0.0001
LL              -0.572036  0.498676             -1.147111  0.2610
T                0.018960  0.011723  1.617435  0.1170
AR(1)               0.418770  0.190807  2.194729  0.0366

 
R-squared                0.982015     Mean dependent var  25.90067
Adjusted R-squared  0.979445     S.D. dependent var  0.319393
S.E. of regression  0.045791     Akaike info criterion  -6.028603
Sum squared resid  0.058711     Schwarz criterion  -5.801859
Log likelihood     57.64698     F-statistic                 382.2038
Durbin-Watson stat  2.164110     Prob(F-statistic)  0.000000

Inverted AR Roots        .42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.بالنسبة للفرد" CD"دوغالس  –تقدير دالة اإلنتاج آوب  ):6(الملحق رقم 

:حيث تمثل آل من
(LPIB- LL) = Y 
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K=(LK-LL) 
Estimation Command: 
===================== 
LS Y C K 
Estimation Equation: 
===================== 
Y = C(1) + C(2)*K 
Substituted Coefficients: 
===================== 
Y = 5.9655176 + 0.61953866*K 

LS // Dependent Variable is Y
Date: 07/12/05   Time: 11:52
Sample: 1969 2002
Included observations: 34  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
 

C               5.965518  3.498988  1.704927  0.0979
k               0.619539  0.183608  3.374253  0.0020

R-squared                0.262428     Mean dependent var  17.77189
Adjusted R-squared  0.239379     S.D. dependent var  0.095213
S.E. of regression  0.083039     Akaike info criterion  -4.919875
Sum squared resid  0.220654     Schwarz criterion  -4.830089
Log likelihood               37.39396     F-statistic               11.38558
Durbin-Watson stat  0.407037     Prob(F-statistic)  0.001953

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بالنسبة للفرد إلزالة االرتباط الذاتي" CD"دوغالس  –دالة اإلنتاج آوب  إعادة ):7(الملحق رقم
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Estimation Command: 
===================== 
LS Y C K AR(1) 
Estimation Equation: 
===================== 
Y = C(1) + C(2)*K + [AR(1)=C(3)] 
Substituted Coefficients: 
===================== 
Y = 4.2539056 + 0.71079212*K + [AR(1)=0.69696017] 

LS // Dependent Variable is Y
Date: 07/12/05   Time: 12:03
Sample(adjusted): 1970 2002
Included observations: 33 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 6 iterations

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C                4.253906  5.375116  0.791407  0.4349
k                0.710792  0.282222  2.518557  0.0173
AR(1)               0.696960  0.107469  6.485218  0.0000

 
R-squared            0.752868     Mean dependent var  17.77650
Adjusted R-squared  0.736393     S.D. dependent var  0.092757
S.E. of regression  0.047624     Akaike info criterion  -6.002340
Sum squared resid  0.068041     Schwarz criterion  -5.866293
Log likelihood     55.21363     F-statistic                45.69641
Durbin-Watson stat  2.520060     Prob(F-statistic)  0.000000

Inverted AR Roots        .70
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


