
 
 
 

 هل تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على
 معدالت منو الدول النامية ؟

 
 
 

   علي عبد القادر علي
 
 
 
 



 2

                                                     

 
 هل تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على معدالت منو الدول النامية ؟

 
 

 مقدمـــة:  أوال
 

غة الـسياسات االقتـصادية     كما هو معروف فقد سادت منذ أوائل الثما�ينات من القرن املاضي مدرسـة يف صـيا                
أن يـؤدي إىل حتقيـق جناحـات اقتـصادية يف املـدى الـزمين         " جيـدة "تقول بـأن مـن شـأن اتبـاع سياسـات اقتـصادية جتميعيـة                

وكما هو معروف أيضاً فقد مت التعـبري عـن هـذه القناعـات              . 1البعيد معرباً عنها بتحقيق معدالت مرتفعة لنمو دخل الفرد          
ح االقتصادي اليت صاغتها مؤسسات التمويـل الدوليـة ، خـصوصاً صـندوق النقـد الـدويل والبنـك              يف خمتلف برامج اإلصال   

كــذلك احلــال أصــبح مــن . الــدويل ، ودعمتــها جمموعــة الــدول املاحنــة للعــون ، وعلــى رأســها الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ل الناميـة خـالل الفـرتة املمتـدة منـذ أوائـل           املعروف أن حزم السياسات االقتصادية التجميعية هذه قد مت فرضها على الـدو            

  .2مثا�ينات القرن املاضي وحتى هنايته
 

تشتمل أهم حماور هذه السياسات على العمل على تثبيت االقتصاد احمللي من خالل حتقيق معدالت متد�ية مـن                   
 ، وزيـادة ا�فتـاح القطـر علـى     التضخم ، والقضاء على التشوهات السعرية مبا يف ذلك القضاء على املغاالة يف سعر الصرف           

ويف إطـار فـرض مثـل هـذه الـسياسات علـى أقطـار               . االقتصاد الدويل ، وزيادة الرتحيـب بالتـدفقات الرأمساليـة اخلاصـة             
كناية عن تبنيها بواسطة صندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل             " وفاق واشنطن "أمريكا الالتينية مت وصفها على أهنا متثل        

وكما هو معروف أيضاً فقد تطورت أدبيـات تطبيقيـة خـالل الثما�ينـات والتـسعينات مـن القـرن        . ألمريكية  ووزارة اخلزا�ة ا  
هـذا وقـد كـان مـن أهـم          . )33املاضي لتقييم أداء خمتلف األقطار وذلك من وجهة �ظر تطبيق بـرامج اإلصـالح االقتـصادي               

 
القطر الذي يتوفر على سياسات غري جيدة هـو الـذي تكـون فيـه معـدالت التـضخم               "مبالحظة أن   " اجليدة"السياسات  ) 3 ؛ اإلطار رقم     12:1998( عرف البنك الدويل     1

 " ".والعجوزات املالية مرتفعة ، ويكون �ظام جتارته مغلقا
 ) .2003(و) 2002(ب القارئ على أن هذا االدعاء ليس من باب الغوغائية ا�ظر ستيجلتز  ليطمئن قل2
طريقة النماذج "؛ و" الطريقة املعممة للتقييم"و" طريقة مقار�ة حاالت تطبيق السياسات"، و"ما قبل وما بعد" اشتملت طرق تقييم برامج اإلصالح االقتصادي على طريقة 3

 ".التمثيلية
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على الرغم من ذلك ظلـت املؤسـسات الدوليـة املاحنـة للعـون تبـشر مبـا سـيرتتب علـى تطبيـق حزمـة سياسـات                             

لـى املـدى الـزمين املتوسـط والطويـل خـصوصاً فيمـا يتعلـق بتحقيـق معـدالت منـو                      وفاق واشنطن من مكاسب اقتـصادية ع      
التجـارة واالسـتثمار والتنميـة يف الـشرق األوسـط      "فعلـى سـبيل املثـال يف تقريـره حـول      . مرتفعة على املدى الزمين الطويـل    

نقد الـدويل والبنـك الـدويل بـدبي     ، والذي صدر مبناسبة ا�عقاد االجتماعات السنوية املشرتكة لصندوق ال        " ومشال أفريقيا 
برتكيــز علــى  " تعميــق وتــسريع اإلصــالحات  "أقطــار املنطقــة علــى   ) 2003(، حــث البنــك الــدويل    2003يف ســبتمرب 

ــامل اخلــارجي والحــظ       ــصاديات علــى الع ــاح االقت ــة وا�فت أن هــدف اإلصــالحات  "اإلصــالحات يف جمــال التجــارة اخلارجي
  .4"التجارية هو رفع وترية النمو

 
، ألغـراض تعزيـز األداء التنمـوي    " جيـدة "استند التبشري بأمهية العنايـة بتأسـيس سياسـات اقتـصادية رشـيدة ،        

هـذا  . للدول النامية على األدبيات التطبيقية يف جمال دراسات النمو والـيت أخـذت يف اال�فجـار بعـد منتـصف الثما�ينـات               
وكما هو معروف فقـد  . ادي على التطورات النظرية يف هذا اجملال    ولقد استندت األدبيات التطبيقية يف جمال النمو االقتص       

النموذج النيوكالسيكي للنمو يف حماولة لتفسري الشواهد التارخيية حول أمناط النمو االقتصادي يف العامل              ) 1956(طور سولو   
عدل النمو االقتصادي طويل    وقد كا�ت أحد أهم �تائج هذا النموذج أن م        . 5وخصوصاً النمو يف الدول الصناعية املتقدمة       

املدى يعتمد على معدل منو التقدم التقين والذي يتحدد بقـوى خارجـة عـن �طـاق النمـوذج االقتـصادي وذلـك علـى شـكل               
بعـد  . يف هذا النموذج ليس هنالك تأثري للسياسات علـى معـدل النمـو طويـل املـدى      . من السماء  " املن والسلوى "هبوط  

وذلـك يف مقابلـة �ظريـة       " الربا�ـي "ة النمو االقتصادي اليت طورها سولو تعرف بنظريـة النمـو            منتصف الثما�ينات أخذت �ظري   
اليت تطورت بعد ذلك واليت هدفت إىل منذجة التقدم التقين على أساس أ�ه �ـشاط اقتـصادي يـتم يف إطـار                      " اجلوا�ي"النمو  

 
وتضم مصر واألردن ولبنان  واملغرب وتو�س ، وهي جمموعة وصفت بأهنا " البالد الفقرية باملوارد: "تقرير صنف البنك الدويل أقطار املنطقة إىل ثالث جمموعات يف هذا ال 4

واليمن ، وهي جمموعة متت دعوهتا لتعميق اإلصالحات وتضم اجلزائر وسوريا " الدول الغنية باليد العاملة وباملوارد الطبيعية"؛ و" متقدمة �سبياً يف اجتاهها العام لإلصالح"
وتضم دول جملس التعاون اخلليجي ، وهي دول تواجه حتدي تسريع منو القطاع غري النفطي وحتدي تقليص أثر تقلب " الدول املستوردة للعمالة والغنية باملوارد"االقتصادية ؛ و

 .أسعار النفط على االقتصاد 
ية للنمو يف الدول املتقدمة ، وخصوصاً يف الواليات املتحدة األمريكية، على ثبات معدل العائد احلقيقي على رأس املال ، وثبات أ�صبة رأس املال والعمل   اشتملت احلقائق النمط 5

 .مة يف الناتج احمللي اإلمجايل وكذلك ثبات معدل منو دخل الفرد عند قيمة موجبة ، مبعنى استمرارية منو دخل الفرد بطريقة منتظ
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تعــين هــذه الورقــة باســتعراض احملتــوى النظــري والتطبيقــي لقــضايا صــياغة الــسياسات االقتــصادية التجميعيــة يف   

كوك املتزايـدة   الدول النامية وتأثري مثل هذه السياسات على معدل النمـو طويـل املـدى يف هـذه الـدول وذلـك يف إطـار الـش                         
يف القسم الثا�ي تـستعرض الورقـة النمـاذج         . حول إدعاء أن هنالك عالقة إجيابية بني مؤشرات السياسات ومعدالت النمو            

يف القسم الثالـث تـستعرض الورقـة الـشواهد التجريبيـة غـري املباشـرة                . 7"اجلوا�ي"والنمو  " الربا�ي"املعيارية ملدرسيت النمو    
يف القسم . ابية بني السياسات والنمو بينما يهتم القسم الرابع بإيراد الشواهد التجريبية املباشرة  حول عدم وجود عالقة إجي    

 .اخلامس تستعرض الورقة حالة الدول العربية بينما تتقدم ببعض املالحظات اخلتامية يف اجلزء السادس 
 

 الشواهد التجريبية غري املباشرة: ثا�ياً 
 

 :دير إستقرار معامالت التق .1.2
 

إىل إثـارة التـساؤل حـول اسـتقرار معـامالت التقـدير يف مثـل        يف معادلة النمو     املتغريات املفسرة    اختيار عملية   أدت
 التقـدير ، بتقدير مليو�ي معادلة منو ليستوثق مـن اسـتقرار معـامالت    )1997( مارتن -هذا وقد قام ساليا. هذه الدراسات 

 مـارتن  – كـل التقـديرات احـتفظ سـاليا          يف .مـتغريا  62 عددهادبيات واليت بلغ    ملختلف العوامل املفسرة املستخدمة يف األ     
 خـل  د :بثالث متغريات مفسرة لوحظ أن كل الدراسات قد استخدمتها، وكلها متغريات تعكس الظروف االبتدائيـة، وهـى                

 بـني  مـن . 1960تـدائي يف عـام    االلتحـاق بـالتعليم االب  معـدل ؛ و 1960 احليـاة يف عـــــام   وتوقـع ؛  1960الفرد احلقيقي لعـام   
 فقط تتسم بداللة إحصائية غري قابلة للتغري عـرب التقـديرات املختلفـة،              متغريا 22التسعة واخلمسني متغريا املتبقية وجد أن       

 : مبعين أن معامالت تقديرها تتسم باالستقرار وميكن تصنيف هذه على جمموعات على النحو التايل
 

                                                      
 ) .1988(ولوكاس ) 1986( يرجع الفضل يف تطوير هذه النظرية إىل رومر  6
 ".من أصلح جوا�يته أصلح اهلل برا�يته: "ويف احلديث . اخلارجي وهو خالف اجلوّا�ي : الربا�ي "تعين كلمة ) املبسط( حسب املعجم الوسيط  7
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) مبعامالت تقدير سالبة( الصحراء وأمريكا الالتينية جنوبتغريات الدمية ألفريقيا تشمل م:  اإلقليميةالعوامل -
 ).مبعامل تقدير موجب(ومتغري املسافة من خط االستواء 

مبعامالت (تشمل متغريات تفشي حكم القا�ون واحرتام احلقوق السياسية واحلريات العامة :  السياسيةالعوامل -
 ).مبعامالت تقدير سالبة(ثورات واال�قالبات واحلروب ومتغريات عدد ال) تقدير موجبة

) مبعامالت تقدير موجبة(تشمل �سبة السكان اليت تعتنق كل من الكنفوشية والبوذية واإلسالم :  الدينيةالعوامل -
 ).مبعامالت تقدير سالبة(وكل من الربوتستا�ية والكاثوليكية 

ملغاالة يف سعر الصرف احلقيقي واالحنراف املعياري هلامش وتشمل متغريات ا:  السياسات االقتصاديةعوامل -
، واالستثمار يف املعدات واالستثمار يف غري املعدات واال�فتاح )مبعامالت تقديرية سالبة(سعر الصرف 

 ).مبعامالت تقدير موجبة(التجاري لالقتصاد على العامل 
مبعامل (ألولية كنسبة من إمجايل الصادرات وتشمل �سبة الصادرات ا:  اهليكل والتنظيم االقتصاديعوامل -

 ).مبعامالت تقدير موجبة( و�سبة التعدين يف الناتج احمللي اإلمجايل ودرجة رأمسالية االقتصاد ) تقدير سالب
 

 ما كان من أمر اجملموعات العريضة للمتغريات ذات الداللة اإلحصائية غري القابلة للتغري مع اختيار منوذج هذا
اليت عادة ما تستخدمها األدبيات السياسات غياب عدد من متغريات يف هذا الصدد  يالحظ و. مو االقتصاديتقدير الن

 :يف تفسري النمو االقتصادي طويل املدى 
 

  ؛�فاق االستثماريإل احلكومي مبا يف ذلك اباإل�فاق املتعلقة املتغريات -
 ؛ التمويلي ومعدل التضخم وتذبذبه املتغريات اليت تعكس التطور النقدي لالقتصاد واهليكل كل -
 املتغريات اليت تعين بقياس حجم االقتصاد كاملساحة وحجم القوة العاملة وكل املتغريات اليت تعين بالتوجه كل -

 .اخلارجي لالقتصاد كالقيود اجلمركية وهامش سعر الصرف يف السوق األسود
 

 التجميعية يف حفز االقتصاديةور الذي تلعبه السياسات  هذه النتائج بظالل من الشك حول الدألقتوبعد ، 
 معامالت هذه املتغريات يف طريقة إدخاهلا يف استقرار مارتن فضل إجياد عذر لعدم – أن ساليا إال.  النمو طويل املدى

 .معادالت التقدير حيث درجت األدبيات على صياغتها يف شكل دوال تربيعية
 



 :ة السالسل الزمنيا�كسار .2.2
 

النظر يف سجل النمو يف الدول النامية مقار�ة بسجل النمو يف الدول ) 2000(يف ورقة شيقة أعاد بريتشيت 
 .وذلك من خالل  استنطاق املعلومات يف أشكاهلا اهلندسية كرسومات بيا�ية للوغاريثم دخل الفرد والزمن املتقدمة

 ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل األمريكيةملتحدة  سجل النمو يف الواليات اأن األشكالأوحت إلية هذه و
 هذه اخلاصية ال تنطبق أنوالحظ .  قد كان يف شكل التل وهي خاصية النمو األسي املستقر1992– 1960الفرتة 

  .على سجل النمو يف الدول النامية
 

قياس متوسط دخل الفرد على حيث مت ) 1991( استند بريتشيت يف دراسته على معلومات مسرز وهستون
توصيف املعلومات من  ومت .1992 إىل 1960عام   وهي سلسلة زمنية متتد من1985أساس املكافئ الشرائي لعام 

 .ومعامالت استقرار النمو و معامالت التفاوت والتذبذب ،  متوسط النمو السنويإحصائياتخالل 
 

 وألغراض. 1992-1982و 1982 -1973 و 1973 - 1960 قسمت الفرتة الزمنية إىل ثالث فرتات فرعية
دراسة ظاهرة عدم استقرار النمو مت تقدير دالة اجتاه لوغاريتم متوسط دخل الفرد كدالة يف الزمن واستخدام سنة 

 .8 وللفرتة الالحقة ومقار�تهمااال�كسار يف االجتاه حلساب متوسط معدل النمو للفرتة السابقة لسنة اال�كسار
 

 :يف تفاصيل فنية يهمنا مالحظة أهم النتائج اليت مت التوصل إليها على النحو التايل ودون الدخول 
 

                                                      

∑
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ε+−+α+β+θ+μ=
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1j tjtXjCtDTttDUtX
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 :ة بواسطة منوذج على النحو التايل  للسالسل الزمنية ذات االجتاه يتم اختبار ا�كسار السلسل 8
 

 
 DT وصـفر غـري ذلـك وحيـثβ     تساوي واحد إذا كا�ت  DU  هي سنة اال�كسار وحيث   هي املتغريات الدمية لال�كسار وحيث       DT و   DUحيث  

؛  565-562: 1998(للتفاصيل ا�ظر بندافيد وبابل .  هي عدد املشاهدات T حيث ويتم تقدير املعادلة بالتتابع لقيم . وصفر غري ذلك   إذا كا�ت
 ).461-457: 1995و 

 6
 



 7

متوسط معدل منو (أن معدالت النمو للدول املتقدمة قد كا�ت أعلى من تلك للدول النامية بطريقة ملحوظة  -
وأن الفرق يف ) ناميةللدول اليف السنة % 1.64لسنة مقار�ة مبعدل يف ا% 2.9للدول املتقدمة لكل الفرتة بلغ 

 7 لواحد إىل 5متوسط الدخل فيما بني اجملموعتني يزداد بطريقة مطلقة حيث زادت �سبة الدخل الوسيط من 
 .لواحد

 
باستثناء الصني (أن الفرتة الزمنية منذ بداية الثما�ينات قد كا�ت فرتة ممعنة يف السوء بالنسبة ملعظم الدول النامية  -

 وبلغ معدل 1992-1982ة النمو بني الدول املتقدمة والدول النامية خالل الفرتة  فجوازدادتحيث ) واهلند
 .للدول النامية% 0.13سالب بلغ يف السنة مقار�ة مبعدل وسيط % 2.1النمو الوسيط للدول املتقدمة حوايل 

 
مقار�ة % 2.1حوايل  النمو يف الدول النامية بعدم االستقرار حيث بلغ االحنراف املعياري هلذه الدول اتسمكذلك  -

كذلك اتسم النمو يف كل البلدان بظاهرة اال�تقال حيث سجلت الفرتة  .بنقطة مئوية واحدة للدول املتقدمة
 سجلت الدول املتقدمة اخنفاضا يف اآلخر اجلا�ب  يف.  اخنفاضا يف معدالت منو البلدان النامية1973-1982

 .األوليتنيمعدل النمو فيما بني الفرتتني 

ففي الدول النامية كان متوسط اال�تقال .  معدالت النمو اختالفات كبرية مع الزمن يف القطر الواحدهرتأظ -
 قطرا اخنفاضا أو ارتفاعا يف معدل النمو 111 قطرا �اميا من بني 55 �قاط مئوية وشهدت 3.4املطلق حوايل 

 . �قاط مئوية خالل الفرتة3فاق 
 
 أسية واحدة، وذلك على اجتاه الدول النامية بواسطة دالة �ه يصعب وصف تطور متوسط دخل الفرد يفأ -

 .عكس سلوك متوسط دخل الفرد يف الدول املتقدمة
 

من دراسته إىل استنباط مضامني أمناط النمو هذه للدراسات التطبيقية ) 2000(هدف بريتشيت وبعد ، لقد 
ريق تقدير مناذج لتحليل االحندار اليت جتمع بني اليت حاولت فهم حمددات النمو، خصوصا تلك املتعلقة بالسياسات، عن ط

وقد أوضح أن هنالك العديد من  هذا ). طريقة اللوحةاستخداممبعنى (املشاهدات املقطعية والسالسل الزمنية 
الصعوبات املنهجية اليت تواجه مثل هذه الطريقة تشتمل على تد�ي القوة التفسريية للنماذج اليت يتم تقديرها، وأخطاء 
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أن من شأن أي شئ أن "قا�ون النمو يف الدول النامية يتمثل يف "إىل القول بأن ) 274: 2000(بريتشيت وخيلص 

، تصبح ال معين  ديث عن معدالت النمو، يف ظل ظاهرة عدم استقرار النموومن ثم فإن احل.  ، وعادة ما حيدث"حيدث
التقلبات الكبرية للنمو حول اجتاهه تعين أ�ه وحتى لفرتات زمنية يبلغ طوهلا عشر سنوات ميكن أن هتيمن  فإن  .هلا

ية لدخل الفرد إىل عدة الصدمات والنهوض على النمو وتعين هذه املالحظة أن التقسيم االعتباطي لسلسلة ظاهرة زمن
فرتات زمنية ختتلف يف أطواهلا ال يتوقع أن تؤدى إىل إدراك أعمق لدور السياسات فيما يتعلق بفهم حمددات النمو 

 .االقتصادي

 
 : املغزوي للسالسل الزمنيةاال�كسار .3.2

 
واللذان ركزا ) 1998 و 1995( بندافيد وبابل اقرتحها الطريقة اليت اتبعقد ) 2000(يهمنا مالحظة أن برتشيت 

  . يف عينة الدول اليت استخدماهااإلحصائية السلسلة الزمنية ذات املغزوية ا�كسارعلى سنة 
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 : مت تصنيفها على ثالث جمموعاتإحصائية ذات مغزوية ا�كسار حالة 54 وقد أفرزت دراسة بندافيد وبابل هذا
 

 ذلك الذي ساد يف الفرتة ما قبل اال�كسارد سنة  اليت فاق فيها متوسط معدل النمو بعاألقطارجمموعة  -
 . أقطار، منها اململكة املتحدة فقط كدولة متقدمة8، وضمت اال�كسار

 
 موجبا ولكنه أقل من معدل النمو للفرتة اال�كسارجمموعة األقطار اليت كان فيها متوسط معدل النمو بعد سنة  -

 .ا دول متقدمة منه14 قطراً، 25، وضمت اال�كسارالسابقة على سنة 
 
 قطراً، وال يوجد 21 سالبا وضمت اال�كسارجمموعة األقطار اليت كان فيها متوسط معدل النمو بعد سنة  -

 .بينها دولة متقدمة
 

أن ما حدث يف الدول املتقدمة ميكن تفسريه على أساس فوره النمو اليت عادة ما ) 1998(الحظ بندافيد وبابل 
وان اخنفاض معدالت النمو للفرتة ما بعد اال�كسار تتسق مع تنبؤات منوذج ) عاملية الثا�يةكاحلرب ال(حتدث إثر احلروب 

النمو النيوكالسيكى يف اجتاه هذه املعدالت لالستقرار يف مستواها طويل املدى وان عوامل اهنيار �ظام بريتون وودز 
رعتا من إحداث اال�تقال حنو التوازن  قد س1979 و 1973 وارتفاع أسعار الطاقة يف 1971ألسعار الصرف يف عام 

 .املستقر ملعدالت النمو

 
يالحظ أن معدالت النمو املرتفعة خالل الفرتة منذ احلرب العاملية الثا�ية وحتى سنوات اال�كسار قد كذلك 

شجع تدفق تطابقت مع االجتاه العام للسياسات يف الدول املتقدمة حنو حترير التجارة اخلارجية وتأسيس األ�ظمة اليت ت
الدول النامية اليت  أما ).كاالتفاقية العامة للتعرفة والتجارة وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل(السلع عرب احلدود 

شهدت اهنيارا يف معدالت منوها فيما بني الفرتتني فقد عا�ت من االرتفاع احلاد يف أسعار الفائدة احلقيقية بني عامي 
يد يف أسعار السلع األولية باإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط وسؤ إدارة االقتصاديات  واالخنفاض الشد1982 و 1979
 .احمللية

 
 ال تؤثر بطريقة منتظمة يف االقتصادية أن السياسات اجتاهقراءة هذه النتائج على أهنا مؤشر يف وبعد ، ميكن 

ر على سياسات راقية، قد عا�ت من تد�ى عملية النمو طويلة املدى وذلك يف ضوء أن الدول املتقدمة، واليت تتوف



 10

 
 : الزمين للسياسات يف الدول الناميةاالجتاه. 4.2

 
 كان وسيط معدل منو دخل الفرد 1979-1960ة خالل الفرته أ�) 2000(الحظ إيسرتيل يف ورقة شيقة 

خالل  ، وأ�ه  إىل صفر يف املائة1999-1980 خالل الفرتة اخنفضيف املائة سنوياً  2.5 يف الدول النامية احلقيقي
 إىل هناية التسعينات حتسنت كل مؤشرات السياسات اليت عادة ما تستخدم يف مناذج 1960الفرتة الزمنية 
 . طويل املدىصادياالقتتفسري النمو 

 
 : الزمنية ملؤشرات السياسات يف الدول النامية الحظ إيسرتيل ما يليباالجتاهاتفيما يتعلق 

 
 إىل 1961يف عام % 15ارتفع العمق النقدي، مقاساً بنسبة عرض النقود للناتج احمللي اإلمجايل، من حوايل  -

 .1997-1985للفرتة % 30حوايل 
 1961الذي يقيس الكبت التمويلي أو التحرير التمويلي، من حوايل صفر يف عام رتفع سعر الفائدة احلقيقي، ا -

 ).1980وكان موجبا منذ عام  (1994عام % 8إىل حوايل ) 1970عام % 9سالب (

معرفا على أ�ه املؤشر احمللي ألسعار املستهلك على سعر صرف (خنفض الرقم القياسي لسعر الصرف احلقيقي ا -
 1961يف عام % 117من حوايل ) أمريكا للدوالر مضروباً يف مؤشر أسعار املستهلك يف العملة احمللي بالنسبة

فيضاً مستمراً يف سعر خت وحيث شهدت كل الفرتة 1997عام % 90إىل حوايل %) 17مبعدل مغاالة يساوي (
 .الصرف احلقيقي

 يف %8.5من حوايل سالب ) هلبات اباستبعاد(حتسن العجز يف املواز�ة العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  -
يف عام % 5 سالب  إىل حوايل1961عام % 3 متفاقما من سالب 1960 منذ عام اجتاههوقد كان  (1982عام 

 ).1983 منذ اًنمتحساجتاهه  كان بينما (1996
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يف % 6ب من حوايل سال) مبا يف ذلك اهلبات(حتسن العجز يف املواز�ة العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  -
 متفاقما اجتاههوقد كان  (1982عام % 2.5 من سالب 1960 متفاقما منذ عام اجتاهه كان بينما (1982عام 
 ).1983 متحمسا منذ عام اجتاههوقد كان  (1996  يف عام %3.5 من سالب  1960منذ 

 
رتة الزمنية حتت باإلضافة إىل ذلك، مل يظهر أي من مؤشرات السياسات األخرى تدهوراً يعتد به خالل الف

، )سنويا% 15حيث بلغ الوسيط أقل من حوايل (الدراسة كالعالوة يف سعر صرف السوق السوداء، ومعدل التضخم 
 ):االقتصادي لال�فتاحكمؤشر (و�سبة الصادرات للناتج احمللي اإلمجايل 

.  عة على الدول الناميةفقر السياسات ال يوفر تفسرياً معقوالً للحقبات الضائ”إيسرتيل بعد هذا أن ويالحظ 
 .“ أو مل تتدهور1999-1960فالسياسات قد حتسنت خالل الفرتة 

 
  الشواهد التجريبية املباشرة:ثالثاً 

 
اشـتملت مـتغريات الـسياسات الـيت مت اسـتخدامها           . 9من أهـم الدراسـات يف هـذا اجملـال           ) 2003(تعترب دراسة إيسرتيل    

 العامــة ، واملغــاالة يف ســعر الــصرف احلقيقــي ، وعــالوة ســعر صــرف الــسوق  علــى معــدل التــضخم ، والفــائض يف املواز�ــة
 مقـسمة  1999-1960وكما درجت العادة مت تقدير معادلة النمو للفرتة . األسود ، والعمق النقدي ، واال�فتاح االقتصادي   

هـذا  . ة فرعيـة    إىل فرتات فرعية طول الواحدة مخـس سـنوات حبيـث اسـتخدمت متوسـطات املـتغريات املعنيـة لكـل فـرت                      
�تائج تقدير دالة النمو حيث املتغري التابع هو معـدل منـو دخـل الفـرد وحيـث األرقـام بـني األقـواس           ) 1(ويوضح اجلدول رقم    

وباإلضــافة إىل معامــل التقــدير يرصــد اجلــدول متوســط مــتغريات الــسياسات لعينــة .  ت–هــي القيمــة املطلقــة إلحــصائية 
وباســتخدام معــامالت التقــدير واالحنــراف املعيــاري يرصــد  .  وأعلــى قــيم للمــتغريات الــدول واالحنــراف املعيــاري وأد�ــى 

 .اجلدول مسامهة التحسن يف كل من متغريات السياسات مبقدار االحنراف املعياري لكل يف زيادة معدل النمو االقتصادي 
 

 السياسات االقتصادية والنمو يف الدول النامية): 1(جدول رقم 

 
للسياسات االقتصادية التجميعية اشتملت على االستهالك احلكومة كنسبة من الناتج حيث مت استخدام ثالث مؤشرات ) 2003( ا�ظر ، على سبيل املثال، أمسوقلو وأصحابه  9

، حيث مت استخدام ثالث مؤشرات للسياسات التجميعية ) 2003(، ومعدل التضخم ومؤشر للمغاالة يف سعر الصرف ؛ وإيسرتيل ولفاين ) ليعكس حجم احلكومة(احمللي اإلمجايل 
 .تصادي ومؤشر للمغاالة يف سعر الصرف ومعدل التضخم اشتملت على مؤشر لال�فتاح االق
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 مسامهة التحسن باحنراف معياري يف املؤشر )قيمة ت اإلحصائية(معامل التقدير  ةاملتغريات املفسر
 0.006 )2.6(** 0.018- )معدل التضخم+ 1(لوغاريثم 

 0.005 )2.8(** 0.092 للناتج/الفائض يف املواز�ة العامة

 0.003 )1.4 (0.010 عرض النقود للناتج

 0.005 )3.0(** 0.014- لوغاريثم مؤشر املغاالة يف سعر الصرف

 0.007 )2.3(** 0.012- )عالوة سعر صرف السوق األسود+ 1(لوغاريثم 

 0.005 )1.9(*** 0.010 للناتج) / الصادرات+الواردات 

 - )3.6(*** 0.016 ثابت التقدير

 - 422 عدد املشاهدات

 - 0.18 معامل التحديد

 0.031 - إمجايل املسامهة يف زيادة معدل النمو

 %.10مغزويـة إحـصائياً علـى مـستوى     ** * ؛ % 5مغزوية إحـصائياً علـى مـستوى        * * ؛  ) 4جدول رقم   : 2003(إيسرتيل   : املصدر 
 

يف تأثريهـا علـى     % 5يتضح من اجلدول أن أربعة من متغريات الـسياسات حتظـى مبعنويـة إحـصائية علـى مـستوى                     
 وعـالوة سـعر الـصرف يف الـسوق األسـود ، حيـث       معـدل التـضخم ، واملغـاالة يف سـعر الـصرف ،     :معدل منو دخـل الفـرد      

الرتفاع كل منها تأثري سالب على معدل النمو ؛ والفائض يف املواز�ة العامة الذي تؤثر الزيادة فيـه تـأثرياً موجبـاً علـى معـدل                          
قـدي مل   وبتـأثري موجـب ، إال أن مؤشـر العمـق الن           % 10هذا وكان مؤشر اال�فتاح االقتـصادي معنويـاً علـى مـستوى             . النمو  

 .حيظ مبعنوية إحصائية 
 

تتوافق هذه النتائج مع تلك اليت قررهتا األدبيات يف السابق واليت استخدمت للتبشري مبا سيجلبه اتباع سياسـات    
وباستخدام معامالت التقـدير يوضـح اجلـدول طريقـة حـساب مثـل              . اإلصالح االقتصادي من منافع يف جمال األداء التنموي       

ض أ�ه قد مت اتباع حزمة مـن الـسياسات أفـضت إىل أن يتحـسن كـل مؤشـر للـسياسات مبقـدار احنـراف                          هذه املنافع بافرتا  
حتت مثل هذا االفرتاض يوضح اجلدول أن من شأن حزمة السياسات هذه أن تـؤدي إىل زيـادة يف معـدل النمـو              . معياري  
 . �قطة مئوية 3.1حبوايل 

 
 مئويـة متثـل إغـراءاً كـبرياً لـصا�عي الـسياسات التبـاع احلزمـة الـيت                    �قطة 3.1وبالطبع فإن زيادة معدل النمو حبوايل        

 :استندت عليها احلسابات واليت تتمثل يف 
 

  .0.32خفض لوغاريثم معدل التضخم حبوايل  -
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 .�قاط مئوية  5ازدياد الفائض يف املواز�ة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل  -
 . �قطة مئوية 25 اإلمجايل حبوايل زيادة �سبة عرض النقود للناتج احمللي -
  .0.39خفض لوغاريثم املغاالة يف سعر الصرف حبوايل  -
  .0.55خفض لوغاريثم عالوة سعر الصرف يف السوق األسود حبوايل  -
 . �قطة مئوية 45زيادة �سبة التجارة يف الناتج حبوايل  -

 
دار االحنراف املعياري لكل ، للحصول على       وتعين هذه احلزمة أن التغريات املطلوبة يف مؤشرات السياسات ، مبق          

ويكمــن الــسبب يف ارتفــاع االحنــراف املعيــاري .  �قطــة مئويــة هــي تغــريات كــبرية للغايــة  3.1زيــادة يف معــدل النمــو حبــوايل 
ملؤشرات الـسياسات لوجـود حـاالت قطريـة ممعنـة يف سـوء مؤشـرات الـسياسات مبعنـى أن قـيم املؤشـرات تنـزع حنـو القـيم                     

هــذا ويوضــح حتليــل توزيــع مؤشــرات الــسياسات يف العينــة اتــسام التوزيــع بــااللتواء حنــو القــيم الــد�يا يف حــاالت  . القــصوى 
هذا وقد اتسم توزيع مؤشر املغـاالة  . التضخم، والتجارة اخلارجية والعمق النقدي وحنو القيم العليا يف حالة املواز�ة العامة  

 .باالستواء كما يف حالة التوزيع الطبيعي 
باسـتبعاد املـشاهدات الـيت    ) 2003(على أساس هذه املالحظـة حـول توزيـع مؤشـرات الـسياسات قـام إيـسرتيل              

متثل قيماً قصوى حيث مت حتديد القيم املقبولة ، استناداً على قراءة األدبيات واستقراءاً للمعلومات املتاحـة ، علـى النحـو                      
 :التايل 

 
 . يف املائة 35ود تساوي أو تقل عن معدالت للتضخم ولعالوة سعر صرف السوق األس -
 . يف املائة 68مغاالة يف سعر الصرف تساوي أو تقل عن  -

 .من الناتج احمللي اإلمجايل % 2إىل % 12فائض يف املواز�ة العامة يرتاوح بني  -

 .من الناتج احمللي اإلمجايل % 100عرض للنقود يساوي أو يقل عن  -

 .من الناتج احمللي اإلمجايل % 120و تقل عن �سبة للصادرات زائداً الواردات تساوي أ -
 

 ).2(باستبعاد املشاهدات اليت تعترب غري مقبولة مت إعادة تقدير معادلة النمو وقد كا�ت النتائج كما يوضح اجلدول رقم 
 

 مقار�ة العينة الصافية: السياسات االقتصادية والنمو يف الدول النامية): 2(جدول رقم 
 إحصائية ت معامل التقدير إحصائية ت امل التقدير مع املتغريات املفسرة
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 )العينة الصافية( )إمجايل العينة(
 1.2 0.064- 2.6 0.018- )معدل التضخم+ 1(لوغاريثم 

 0.2 0.018 2.8 0.092 للناتج/العامةالفائض يف املواز�ة 

 0.3 0.004- 1.4 0.010 عرض النقود للناتج

 0.1 0.001 3.0 0.014- صرفلوغاريثم مؤشر املغاالة يف سعر ال

 1.1 0.010 2.3 0.012- )عالوة سعر صرف السوق األسود+ 1(لوغاريثم 

 1.0 0.038- 1.9 0.010 للناتج) / الصادرات+الواردات (

 2.5 0.027 3.6 0.016 ثابت التقدير

 - 193 - 422 عدد املشاهدات

 - 0.03 - 0.18 معامل التحديد

 )6جدول رقم : 2003(إيسرتيل : املصدر  
 

وكما يتضح من اجلدول تفقد كـل مؤشـرات الـسياسات مغزويتـها اإلحـصائية كمـا يتـد�ى معامـل التحديـد بطريقـة               
وتعين هذه النتائج أن الشواهد التطبيقية اليت تؤيد وجود عالقة سببية بـني الـسياسات االقتـصادية ومعـدل منـو      . ملحوظة  

يم القصوى ملؤشرات السياسات مما يعين بدوره أن األقطار اليت ال تعـا�ي  دخل الفرد تعتمد على وجود مشاهدات حول الق   
من تشوهات قـصوى يف مؤشـرات الـسياسات ال ينبغـي هلـا أن تتوقـع حتـسناً يف أدائهـا االقتـصادي �تيجـة لتحـسن إدارهتـا                              

 .االقتصادية 
 السياسات االقتصادية التجميعية والنمو يف الدول العربية: رابعاً 

 
م األدبيات احلديثة حول النمو يف الدول العربية على أن مـن أهـم خـصائص النمـو االقتـصادي يف الـدول                       تتفق معظ  

وحالـة  ) مبعنـى تذبذبـه  ( وحتى هناية التسعينات هو الدرجة العالية من عدم استقرار النمو       1960العربية خالل الفرتة منذ     
 1985 إىل معـدالت منـو منخفـضة �ـسبياً خـالل الفـرتة               1984-1960اال�تقال من معدالت منـو مرتفعـة �ـسبياً خـالل الفـرتة              

يف هــذا الــصدد ) 2002(النتــائج الــيت توصــل إليهــا البــدوي  ) 3(هــذا ويلخــص اجلــدول رقــم . وحتــى هنايــة التــسعينات 
جملموعات الدول العربية حسب خصائصها اإل�تاجية ، حيث األرقام بني األقواس توضح معامـل التبـاين ، مبعنـى االحنـراف         

 .10املعياري كنسبة من القيمة املطلقة ملتوسط النمو ، الذي يقيس تذبذب النمو 
 

                                                      
حيث اسـتخدم إقلـيم الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا يف التحليـل عوضـاً عـن الـدول العربيـة وحيـث قـسم هـذا اإلقلـيم إىل                ) 2003( لنتائج مشاهبة ا�ظر مقدسي وفتاح واإلمام  10

 .جمموعة أقطار مصدرة للنفط وأقطار غري مصدرة للنفط 
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 متوسط معدل منو دخل الفرد احلقيقي: األداء التنموي يف جمموعات الدول العربية) 3(جدول رقم 
 )�سب مئوية(

 1998 - 1985 1984 - 1960 عدد الدول جمموعة الدول العربية

 )2.3 (1.2- )4.3 (2.5 1 اقتصاديات �فطية خمتلطة

 )8.9 (0.3 )2.0 (0.0 5 اقتصاديات �فطية

 )3.4 (1.7 )1.4 (4.3 6 اقتصاديات متنوعة

 )5.9 (0.5- )3.8 (1.0 4 اقتصاديات سلع أولية

 )5.6 (0.5 )2.1 (2.0 16 الدول العربية

القيمة ÷ االحنراف املعياري (= لتباين األرقام بني األقواس هي معامل ا: ملحوظة) . 1 جدول رقم 6:2002(البدوي : املصدر
 ) .املطلقة للمتوسط

 
يتضح من اجلدول أ�ه لكل اجملموعات الفرعية للدول العربية ، فيما عدا جمموعة االقتـصاديات النفطيـة ، اخنفـض                    

مـو   األمـر الـذي ا�عكـس علـى اخنفـاض متوسـط معـدل الن       1984-1960معدل النمو االقتصادي مما كان عليه خالل الفرتة     
 يف املائـة سـنوياً خـالل    0.5 يف املائـة سـنوياً خـالل الفـرتة األوىل إىل حـوايل               2االقتصادي للدول العربيـة جمتمعـة مـن حـوايل           

واقتـصاديات الـسلع األوليـة      ) الـيت متثلـها اجلزائـر     (هذا ويالحظ أ�ه لكل من االقتـصاديات النفطيـة املختلطـة            . الفرتة الثا�ية   
 .مو حبيث أصبح معدل النمو يف الفرتة الثا�ية سالباً كان االخنفاض يف معدل الن

مــن جا�ــب آخــر ، يوضــح اجلــدول أ�ــه فيمــا عــدا حالــة االقتــصاديات النفطيــة املختلطــة ، ارتفعــت حالــة عــدم    
هذا وقد ا�عكس عـدم اسـتقرار النمـو     . استقرار معدالت النمو لكل جمموعات الدول العربية كما يعرب عنها معامل التباين             

 إىل 1984-1960 خـالل الفـرتة   2.1تلف اجملموعات على حالة الدول العربية جمتمعة حيث ارتفع معامل التبـاين مـن     يف خم 
 . مما يعين أن عدم استقرار النمو قد تفاقم حبوايل الضعفني و�صف 1998-1985 خالل الفرتة 5.6حوايل 

 
هذه النتـائج حـول احلالـة العربيـة تتـسق مـع مـا               وبعد ، لعلنا لسنا يف حاجة إىل مالحظة أن الصورة اليت تعكسها              

ومــع مالحظــة أن . حــول النمــو يف الــدول الناميــة عمومــاً ) 2000(وايــسرتيل ) 2000(متــت مــشاهدته بواســطة بريتــشت 
عدداً كبرياً من الدول العربية يف كل اجملموعات ، فيما عدا جمموعة االقتصاديات النفطية ، قد طبقت براجماً لإلصالحات            
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 :االجتاه الزمين ملؤشرات السياسات التجميعية يف عينة من الدول العربية ) : 4(جدول رقم 

 )معامالت متغري الزمن(
واز�ة العجز يف امل معدل التضخم القطر

 العامة
املغاالة يف سعر  عرض النقود

 الصرف
عالوة سعر 
 الصرف

 التجارة اخلارجية

 0.0003- 0.0002 *0.0175- *0.0293 **0.0030 *0.0033- األردن

 *0.0157 *0.0041 - *0.0117 0.0001- *0.0037- تو�س

 **0.0110- 0.0141 *0.0368- **0.0106- *0.0049 0.2200 اجلزائر

 0.0063- 0.0075- **0.0132- *0.0273 0.0097 0.0006- مصر

 ***0.0113- *0.0038- ***0.0175- *0.0272- 0.0016 *0.0174 السودان

**0.0032 0.0024- سوريا  0.0148* 0.0172* 0.0048 - 

*0.0032 *0.0027- املغرب  0.0298* -0.0193* -0.0007 0.0103* 

 0.0045- 0.0010 - 0.0036 *0.0091 - موريتا�يا

 0.0170 - - *0.0606- ***0.0105 0.0317- اليمن

 % .10معنوي إحصائياً عند مستوي املعنوية *** ؛ % 5معنوي إحصائياً عند مستوي املعنوية ** ؛ % 1معنوي إحصائياً عند مستوي املعنوية * 
 

 تتـدهور يف عـدد   يتضح من اجلدول أن كل مؤشرات الـسياسات قـد حتـسنت بطريقـة معنويـة إحـصائيا أو أهنـا مل           
وتتمثـل االسـتثناءات ملثـل هـذه االجتاهـات الزمنيـة لتحـسن مؤشـرات الـسياسات التجميعيـة يف                 . كبري من الـدول العربيـة       

تو�س ، حيث سجلت العالوة لسعر صرف السوق األسود ارتفاعاً معنويـاً إحـصائياً ؛ والـسودان حيـث                   : احلاالت التالية   
 وسجل كل من عرض النقود ومؤشـر اال�فتـاح االقتـصادي اخنفاضـاً معنويـاً ؛ وسـوريا                  سجل معدل التضخم ارتفاعاً معنوياً    

 .حيث سجل  معدل املغاالة يف سعر الصرف ارتفاعاً معنوياً ؛ واليمن حيث سجل عرض النقود اخنفاضاً معنوياً 
 

                                                      
ا كان من املفيد هنا إيراد اعرتاف صندوق النقد الدويل من أن عدد من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد قام بتطبيق برامج لإلصالح االقتصادي خالل الفرتة  رمب 11

تمر طوال معظم التسعينات ؛ كما تقلصت عجوزات املالية ظل التضخم منخفضاً ويف تراجع مس"وترتب على هذه السياسات أن . منذ منتصف الثما�ينات وحتى أوائل التسعينات 
 ) .2003 :3-2(العبد وداودي " (العامة ، رغم استمرارها ، منذ منتصف الثما�ينات حتى بلغت مستويات أقل من املسجلة يف البلدان النامية األخرى 
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تـوفر دالئـل    ) 2002(استناداً على هذه االجتاهات الزمنية ملؤشـرات الـسياسات ميكـن اعتبـار أن �تـائج البـدوي                   
غري مباشرة على أن السياسات االقتصادية التجميعية مل يكن هلا وقع إجيابي على معدل النمو االقتـصادي طويـل املـدى يف                  

 .الدول العربية 
 

 حيث قسمت الفرتة لفـرتات فرعيـة        2000-1960لتوفري شواهد مباشرة مت تقدير دالة النمو للدول العربية للفرتة            
 مخس سـنوات وحيـث اسـتخدمت متوسـطات املـتغريات لكـل فـرتة فرعيـة ، وحيـث ضـمت عينـة الـدول                           طول الواحدة 

العربية كل من األردن وتو�س واجلزائر ومصر والسودان وسوريا واملغرب وموريتا�يـا ، وهـي عينـة الـدول الـيت تعتـرب مؤهلـة           
لـيت طبقـت بـرامج لإلصـالح االقتـصادي فيمـا       لتأثري السياسات على معدالت أدائها االقتصادي وتـضم كـل الـدول العربيـة ا        

هذا وقد حسبت معدالت منو الدخل احلقيقي للفرد مـن قاعـد معلومـات الـشبكة             . عدا اليمن اليت ال تتوفر هلا معلومات        
 بينما حـسبت متوسـطات املـتغريات املفـسرة مـن قاعـدة              1985الدولية للتنمية على أساس املكافئ الشرائي للدوالر عام         

 . اإلحصاءات الوصفية هلذه املتغريات )5(ويورد اجلدول رقم . لبنك الدويل معلومات ا
 

 اإلحصاءات الوصفية ملتغريات السياسات التجميعية والنمو يف الدول العربية): 5(جدول رقم 
 االحنراف املعياري أد�ى قيمة أعلى قيمة الوسيط املتوسط متغري السياسات
 16.91 0.52 104.63 8.15 12.65 معدل التضخم

 23.65 5.64 116.51 41.77 46.04 عرض النقود للناتج

 30.55 15.75 135.71 57.03 65.22 مؤشر اال�فتاح التجاري

 4.48 17.21- 3.85 4.70- 5.10- الفائض يف املواز�ة العامة للناتج

 68.36 6.67- 365.25 16.54 40.28 هامش سعر صرف السوق األسود

 54.93 24.41 255.52 119.59 120.66 لصرفمؤشر املغاالة يف سعر ا

 2.72 3.92- 10.44 1.84 2.27 معدل النمو

 .حساباتنا من قواعد املعلومات :   املصدر
 

فيمـا  ) 5(يف تقدير دالة النمو للدول العربية ، وباإلضافة إىل مؤشرات السياسات التقليدية الواردة يف اجلدول رقم    
مبعنــى االســتثمار كنــسبة مــن النــاتج احمللــي   ( ، أدخلنــا متوســط معــدل االســتثمار  عــدا مؤشــر املغــاالة يف ســعر الــصرف 

يالحظ على �تـائج العينـة العربيـة أهنـا قـد      . 12ومعدل النمو يف السنة األوىل لكل فرتة مخسية كمتغريات مفسرة          ) اإلمجايل

                                                      
 .ن الدول العربية  مل �ستخدم مؤشر املغاالة يف سعر الصرف �سبة لعدم توفر املعلومات لعدد م 12
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الختبار استقرار هذه النتيجة االمجالية مت اسـتبعاد أحـد املـتغريات املفـسرة وإعـادة تقـدير العالقـة بـني مـتغريات                        

 ) :6(السياسات املتبقية ومعدل النمو وقد كا�ت النتائج على النحو الذي يوضحه اجلدول رقم 
 صيغة إيسرتيل: السياسات التجميعية والنمو االقتصادي يف الدول العربية): 6(جدول رقم 
 )متوسط معدل منو دخل الفرد لفرتات مخسية) التابع(املتغري املعتمد (

 6 5 4 3 2 1 املتغريات املفسرة
 )***2.05 (0.1476 )*3.93 (0.1999 )*3.14 (0.2735 )***1.92 (0.1878 )**2.71 (0.2071 *0.2496 معدل االستثمار

 )*3.43 (0.5330 )**2.50 (0.3474 )0.62 (0.0982 )0.70 (0.1332 )1.31 (0.2197 0.3105 معدل النمو يف بداية الفرتة الفرعية

 )1.07 (8.1357 )0.88 (5.1585 )1.67 (12.0641 )1.13 (7.2102 - *9.7578 )معدل التضخم+100(لوغاريثم 

 )*3.60 (0.0732- )*4.59 (0.0820- )*3.30 (0.0660- - )*3.24 (0.0541- *0.0723- عرض النقود للناتج

 التجاري اال�فتاح مؤشر

-0.0376*** -0.0375) 2.05**( -0.0325) 1.47( - 
-0.0283 

)1.99***( 
-0.0499) 2.52*( 

 )0.55 (0.0549 - )1.29 (0.1316 )***1.91 (0.2226 )***1.80 (0.1478 0.1498 الفائض يف املواز�ة العامة للناتج

هـــامش الـــسوق +100(لوغــاريثم  
 )األسود

-3.0546** -3.2537) 2.77*( 
-3.3153 

)2.00***( 
-3.5861) 2.48**( -2.5501) 2.44**( - 

 )0.96 (34.5927- )0.34 (9.6739- )1.16 (40.29- )0.59 (17.5886- )**3.43 (17.9230 29.2382- ثابت التقدير

 33 41 32 35 36 32 عدد املشاهدات
 0.46 0.53 0.51 0.33 0.49 0.58 معامل التحديد

 % .10 معنوي عند ***؛ % 5معنوي عند ** ؛ % 1معنوي عند *  )1: (مالحظات
التأثري املعنوي (ويتضح من اجلدول أ�ه فيما عدا تغريات طفيفة يف مستوى معنوية بعض مؤشرات السياسات  

، أي حاليت استبعاد معدل التضخم ومؤشر العمق النقدي ؛ وفقد ) 3(و) 2(ودين اإلجيابي للفائض يف املواز�ة العامة للعم

                                                      
. لنتائج مغايرة لعينة الدول العربية مقار�ة بالعينة الدولية وذلك يف تقدير معادلة للنمو ال تشتمل بالضرورة على مؤشرات للسياسات التجميعية) 2003( راجع مقدسي وفتاح اإلمام  13

 ) .2004(ا�ظر أيضاً �تائج اإلمام 



 19

 
باإلضافة إىل الصيغة اليت استخدمها إيسرتيل مت تقدير دالة النمو عندما تأخذ متغريات السياسات صيغة املستوى عوضاً 

وق األسود يف شكل خطى دون عن اللوغاريتمات ، مبعنى استخدام معدل التضخم ومؤشر هامش سعر الصرف يف الس
هذه النتائج وذلك جلميع مؤشرات السياسات وللحاالت اليت يستبعد ) 7(هذا ويورد اجلدول رقم . حتويلهما للوغاريتمات 

 .فيها كل مؤشر سياسات على حدة 
 

 الصيغة اخلطية: السياسات التجميعية والنمو االقتصادي يف الدول العربية): 7(جدول رقم 
 )متوسط معدل منو دخل الفرد لفرتات مخسية) التابع(ملعتمد املتغري ا(

 6 5 4 3 2 1 املتغريات املفسرة
 )***2.05 (0.1488 )*3.84 (0.1987 )*3.02 (0.2687 )**2.10 (0.2063 )**2.56 (0.2024 )*2.87 (0.2433 معدل االستثمار

 )*3.45 (0.5335 )**2.45 (0.3506 )0.68 (0.01106 )0.60 (0.1124 )1.25 (0.2200 )***1.75 (0.3273 معدل النمو يف بداية الفرتة الفرعية

 )1.13 (0.0739 )0.91 (0.0472 )1.52 (0.0964 )1.18 (0.0603 - )1.30 (0.0783 معدل التضخم

 )*3.61 (0.0732- )*4.39 (0.0798- )*3.10 (0.0633- - )*2.87 (0.0489- )*3.59 (0.0702- عرض النقود للناتج

 0.0380- التجاري اال�فتاح رمؤش

)2.02***( 

-0.0379 

)2.02***( 
-0.0309) 1.41( - 

-0.0268 

)1.86***( 
-0.0498) 2.53**( 

 )0.56 (0.0554 - )1.15 (0.1176 )***1.91 (0.2156 )***1.77 (0.1489 )1.41 (0.1370 الفائض يف املواز�ة العامة للناتج

 0.0128- هامش السوق األسود

)1.99***( 
-0.0142) 2.46**( -0.0163) 2.19**( -0.0154) 2.29**( -0.0112) 2.21**( - 

 )1.19 (2.8559 )1.39 (1.9549 )0.75 (1.4855- )0.10 (0.2502- )1.17 (2.5415 )0.62 (1.4581 ثابت التقدير

 33 41 32 35 36 32 عدد املشاهدات
 0.46 0.52 0.50 0.35 0.47 0.57 معامل التحديد

 
يتـضح أن هنالـك اختالفـات طفيفـة فيمـا       ) 6(مع ذلك يف اجلدول رقـم       ) 7(ة العمود األول من اجلدول رقم       مبقار�

يتعلق بتأثري السياسات على معدل النمو طويل املدى حيث يفقد معـدل التـضخم معنويتـه يف الـصيغة اخلطيـة بينمـا حتـتفظ         
ومبقار�ـه بقيـة النتـائج يف اجلـدولني يتـضح اسـتقرار �تيجـة               . بقية املؤشرات مبعنويتها اإلحـصائية وكـذلك اجتاهـات تأثريهـا            
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 مالحظات ختامية: خامساً 

 
استعرضت هذه الورقة األسس النظرية للمقرتح القائل بأن من شأن السياسات االقتصادية التجميعية أن تؤثر  

ففي النموذج النيوكالسيكي ، حيث . على معدل النمو طويل املدى ، وهي أسس تكمن يف مناذج النمو االقتصادي 
تقين يتحدد خارج النموذج ، ال يتوقع أن يتأثر معدل منو متوسط دخل الفرد على املدى الزمين يفرتض أن معدل منو التقدم ال

أما يف منوذج النمو اجلوا�ي ، حيث يفرتض أن . الطويل بالسياسات االقتصادية إذ أ�ه يتساوى مع معدل منو التقدم التقين 
�تاجية للمعرفة ، فيتوقع أن يتأثر معدل منو متوسط دخل معدل منو التقدم التقين يتحدد داخل النموذج من خالل �شاطات إ

 .الفرد على املدى الزمين الطويل بالسياسات االقتصادية 
 

على أساس هذه اخللفية النظرية استعرضت الورقة الشواهد التطبيقية فيما يتعلق مبقرتح تأثري السياسات  
والحظت الورقة أن هنالك شواهد تطبيقية غري . ل النامية االقتصادية التجميعية على معدل النمو طويل املدى يف الدو

مباشرة تشكك يف مصداقية املقرتح وا�تقلت بعد ذلك إليراد الشواهد التطبيقية اليت تؤكد مثل هذه الشكوك واليت 
  شهدت كل مؤشرات السياسات التجميعية ، املستخدمة يف األدبيات1960استندت على مالحظة أ�ه خالل الفرتة منذ 

وتوضح النتائج التطبيقية أ�ه بعد . التطبيقية ، حتسناً يف الدول النامية بينما مل يتحسن األداء االقتصادي هلذه الدول 
استبعاد القيم القصوى ملؤشرات السياسات التجميعية تفقد كل هذه املؤشرات معنويتها اإلحصائية كمتغريات مفسرة 

  .ملعدل النمو طويل املدى يف الدول النامية
 

باإلضافة إىل هذه النتائج أوردت الورقة �تائج تتعلق بعينة من الدول العربية حيث أوضحت الورقة أ�ه فيما عدا  
متغري هامش سعر الصرف يف السوق األسود فإن بقية املتغريات ال حتظى مبعنوية إحصائية أو أهنا حتظى مبعنوية إحصائية 

 .عات النظرية والنتائج التطبيقية إال أن اجتاه تأثريها يأتي مغايراً للتوق
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وتعين هذه النتائج جمتمعة أن على صناع القرار يف الدول النامية عموماً ، والدول العربية على وجه اخلصوص ،  
التعامل مع الدعاوى اليت تشدد على تعميق اإلصالحات االقتصادية ، من أجل حتقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي ، 

 . احلذر خصوصاً يف جمال جهودهم إلحداث التنمية يف دوهلم بقدر كبري من
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