
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والعشرون - ديسمبر/ كانون األول 2014 - السنة الثالث عشر

حدود ال�صيا�صات االقت�صادية



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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باإلقاء  القت�شاديني  من  الكثري  بداأ 

العديد من ال�شكوك حول مدى العتماد املطلق 

اأو  وحيدة  كاأداة  القت�شادية  ال�شيا�شات  على 

وعلى  القت�شادية،  الأهداف  لتحقيق  رئي�شية 

البطالة،  معدل  وخف�س  النمو  معدل  رفع  راأ�شها 

وخف�س معدل الت�شخم.  وي�شري هذا ال�شتنتاج 

على  والنامية  املتقدمة،  البلدان  حالة  على 

البلدان  حالة  يف  اأهميته  �شدة  مع  �شواء،  حّد 

 (Makin, ي�شري  املثال  �شبيل  فعلى  النامية.  

2011) “بداأنا نتعلم من جديد باأنه ل ال�شيا�شة 

تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  املالية،  ول  النقدية، 

اأو  النمو  على  م�شتمر  وب�شكل  الأجل  طويل 

البطالة”.  وي�شتطرد باأن هذه ال�شيا�شات، ومنذ 

الت�شخم،  معدل  رفع  اإىل  اأّدت  قد   ،2008 عام 

املحلي  الناجت  اخلارجي/  الدين  ن�شبة  وزيادة 

املو�ّشعة  الدرا�شات  اأهم  من  ولعّل  الإجمايل.  

هي  النمو  على  ال�شيا�شات  اأثر  حمدودية  حول 

اأدوات  �شملت  والتي   ،(Easterly, 2003) درا�صة 

على  املحتمل  وتاأثريها  القت�شادية  ال�شيا�شات 

العامة  املوازنة  ر�شيد  الت�شخم،  معدل  النمو: 

للدولة، وعر�س النقود، واملغالة ب�شعر ال�شرف، 

زمنية.  �شل�شلة  خالل  ومن  النفتاح،  ودرجة 

حدود ال�صيا�صات االقت�صادية

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د.اأحمد الكواز

ثانيًا: حدود ال�شيا�شات القت�شادية

اكت�شبت ال�شيا�شات القت�شادية، حديثًا، 

التمويل  موؤ�ش�شات  تبنت  عندما  خا�شة  اأهمية 

اقت�شادية  �شيا�شات  اتباع  اأن  مقولة  الدولية 

�شليمة من �شاأنه اأن ي�شاهم وب�شكل كبري يف اإ�شالح 

حتقق  وبالتايل  النامية.  البلدان  اقت�شاديات 

الهيكلية  والتغريات  القت�شادي،  ال�شتقرار 

املطلوبة، والقدرة على ت�شديد املديونية، وغريها 

من موؤ�شرات الأداء القت�شادي اجليد. وقد �شهد 

عقد الثمانينيات من القرن املا�شي بداية العمل 

باأغلب هذه ال�شيا�شات. 

االقتصادية،  السياسات  تشمل 
بشكل رئيسي، السياسات النقدية 
الصرف،  بسعر  أساساً  املهتمة 
املالية  والسياسة  الفائدة،  وأسعار 
اإلنفاق  بنود  بإدارة  أساساً  واملهتمة 
للدولة،  العامة  باملوازنة  واإليراد 
واملهتمة  التجارية  والسياسة 
سلوك  على  التأثير  بآليات  أساساً 
السلعية  والواردات  الصادرات 
التعريفة  خالل  من  واخلدمية 
التعريفية،  غير  والقيود  اجلمركية 

وسعر الصرف، وغيرها.
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دور  تقييم   (Easterly, 2003) حاول  وقد 

اأدوات هذه ال�شيا�شات )معدل الت�شخم، ر�شيد املوازنة 

ال�شرف،  ب�شعر  واملغالة  النقود،  وعر�س  العامة، 

ودرجة النفتاح على التجارة اخلارجية( على معدل 

منو دخل الفرد. ويعر�س اجلدول (1) ملخ�س لنتائج 

هذا التقييم )للفرتة 1960 – 2000).

ت�شمل  النتائج  هذه  فاإن  يالحظ  وكما 

على  الفرد  دخل  منو  معدل  لوغاريتم  انحدار 

القت�شادية  لل�شيا�شات  املمثلة  متغريات  ال�شتة 

اأنواع  خلم�شة  نتائج  اأي�شًا،   ،Easterly )عر�س 

طويلة،  ولفترات  االعتقاد  ساد 
خاصة منذ سبعينات القرن املاضي، 
اإلصالح  سياسات  تطبيق  بفاعلية 
صناديق  من  احملددة  االقتصادي 
التمويل الدولية، بأن هناك دور حاسم 
حتقيق  في  االقتصادية  للسياسات 
واالجتماعية  االقتصادية  األهداف 
وخفض  النمو،  معدل  رفع  مثل 
معدالت البطالة والتضخم، وخفض 
الداخلي  التوازن  وحتقيق  الفقر، 
)املوازنة( اخلارجي )ميزان املدفوعات(.

جدول (1): نتائج تقدير انحدار معدل منو دخل الفرد على �شتة متغريات لل�شيا�شة القت�شادية

للفرتة 1960 – 2000 

اختبار (t)معامل االنحدارالمتغيرات المفسرة )أدوات السياسة االقتصادية(
2.61**0.018-لوغاريتم )1+ معدل التضخم(

2.80**0.092رصيد الموازنة العامة/ الناتج المحلي اإلجمالي

0.0101.37العرض النقدي

2.97**0.014-لوغاريتم المغاالة بسعر الصرف

2.33*0.012-)1+ عالوة سعر الصرف بالسوق السوداء(

0.0101.92درجة االنفتاح )الواردات + الصادرات/ الناتج المحلي اإلجمالي(

3.62**0.016الثابت

-422عدد المشاهدات

(R2( 0.18معامل االرتباط-

* معنوية اإح�شائية عند م�شتوى %5.
** معنوية اإح�شائية عند م�شتوى %1.

.Easterly, 2003 :امل�صدر

من  متغري  ا�شتبعاد  بعد  النحدار  من  اأخرى 

وقد  انحدار(.  ظل  يف  املف�شرة،  ال�شتة  املتغريات 

اأظهرت نتائجه بوجود اأربعة �شيا�شات ذات تاأثري 

م�شتوى  عند  النمو(،  )معدل  التابع  املتغري  على 

اأدناه   (2) (5%). ويو�شح اجلدول  اإح�شائية  معنوية 

اأثر حت�شن النحراف املعياري بدرجة واحدة لكل من 

متغريات ال�شيا�شات القت�شادية على معدل النمو.
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يرى  كما  النتائج،  هذه  وت�شري 

الالزمة  التغريات  اأن  اإىل   ،(Easterly, 2003)

عنها  )املعرّب  القت�شادية  ال�شيا�شة  اأدوات  يف 

بالنحراف املعياري املطلوب للح�شول على معدل 

3%( هي تغريات كبرية. واأن مثل  منو ي�شل اإىل 

اأغلب  خربة  عن  تخرج  املطلوبة  التغريات  هذه 

البلدان ذات معدل الت�شخم، وعجوزات املوازنة، 

واملغالة ب�شعر ال�شرف، وعالوة �شعر ال�شرف يف 

ال�شوق ال�شوداء، املعتدلة.

هو:   Easterly يطرحه  الذي  وال�شوؤال 

العينة، بهذا  املعياري، يف  اأ�شبح النحراف  كيف 

الرتفاع؟ لالإجابة على ذلك يقوم بر�شم توزيع 

القت�شادية،  ال�شيا�شة  لأدوات   Histogram

املغالة  عدا  ما  التوزيعات،  هذه  كافة  اأن  ويرى 

ت�شاهم  كالتايل:   (2( اجلدول  وُيقراأ 

زيادة  يف  امل�شمولة  القت�شادية  ال�شيا�شات 

من  الذي،  الأمر  وهو   ،(%3.0) يف  النمو  معدل 

املفرت�س نظريًا، اأن يحّفز متخذي القرار على 

تبني مثل هذه ال�شيا�شات مل�شاهمتها الوا�شحة 

وينبع   .)%3.0 اإىل  )اأي  النمو  معدل  رفع  يف 

م�شدر هذا الرتفاع يف معدل النمو من: خف�س 

 ،(0.325) بحوايل  الت�شخم  معدل  لوغاريتم 

نقاط   (5) بـ  الناجت    / املوازنة  فائ�س  وزيادة 

(0.054)، وبزيادة عر�س النقود/ الناجت بـ (25) 

نقطة (0.253)، وخف�س لوغاريتم املغالة ب�شعر 

لوغاريتم  خف�س  وكذلك   ،(0.387) بـ  ال�صرف 

بـ  ال�شوداء  ال�شوق  يف  ال�شرف  �شعر  عالوة 

 (45) بـ  النفتاح  درجة  رفع  واأخريًا   ،(0.558)

نقطة (0.454).

جدول (2): اأثر حت�شن النحراف املعياري بدرجة واحدة لكل متغري من متغريات 

ال�شيا�شة القت�شادية على معدل النمو

المتغيرات المفسرة )أدوات السياسة 
االقتصادية(

تحسن 
االنحراف 

المعياري لكل 
متغير سياسة 
بدرجة واحدة

المعامل 
في 

معادلة 
النمو

التغير في النمو بسبب 
تحسن االنحراف 

المعياري لكل متغير 
سياسة بدرجة واحدة 

(%)

0.0180.6-0.325-لوغاريتم )1+ معدل التضخم(

0.0540.0920.5رصيد الموازنة العامة/ الناتج المحلي اإلجمالي

0.2530.0100.3العرض النقدي

0.0140.5-0.387-لوغاريتم المغاالة بسعر الصرف

0.0120.7-0.558-)1+ عالوة سعر الصرف بالسوق السوداء(

درجة االنفتاح )الواردات + الصادرات/ الناتج 
0.4540.0100.5المحلي اإلجمالي(

3.0--المجموع

.Easterly، 2003 :امل�صدر      
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جدًا«. اأما توزيع درجة النفتاح / الناجت، والعر�س 

اقت�شادية  »�شيا�شة  اإىل  في�شري  الناجت،  النقدي/ 

القيا�شي  جيدة جدًا«. ومن وجهة نظر القت�شاد 

فاإن القيم املتطرفة )ال�شيئة جدًا، واجليدة جدًا( 

املعنوية الإح�شائية  توؤثر ب�شكل كبري يف حتديد 

ملتغريات ال�شيا�شة القت�شادية.

لذا ل بد من حتديد قيم معتدلة ملتغريات 

النحدار،  تقدير  واإعادة  القت�شادية،  ال�شيا�شة 

على  القت�شادية  ال�شيا�شات  اأدوات  اأثر  لبيان 

بعد  املعتدلة  القيم  حتديد  ومت  النمو.  معدل 

احلدود  على  والعتماد  املتطرفة  القيم  ا�شتبعاد 

ر�شم  يف  املتطرفة  غري  القيم  حولها  تتمحور  التي 

التوزيع لكل متغري �شيا�شة.

ملتغريات  املقبولة  القيم  حتديد  وبعد 

النتائج  اأظهرت  ال�شتة  القت�شادية  ال�شيا�شة 

عدم معنوية جلميع هذه املتغريات كمف�شرة للنمو، 

بالإ�شافة اإىل تدهور معامل الرتباط )من 0.18 

اإىل 0.03(، كما هو مو�شح باجلدول (3).

نحو   Skewed باللتواء  تت�شم  ال�شرف،  ب�شعر 

ودرجة  الت�شخم،  معدل  حالة  يف  الدنيا  القيم 

النفتاح/ الناجت، وعر�س النقود/ الناجت، ونحو 

القيم العليا يف حالة ر�شيد املوازنة/ الناجت، مع 

ب�شعر  باملغالة  اخلا�س  ال�شيا�شة  متغري  اجتاه 

ال�شرف نحو التوزيع الطبيعي.

 W. استرلي  وليم  إسهامات  تُشير 
بني  ما  العالقة  بيان  في   Easterly
السياسات االقتصادية ومعدل النمو، 
إلى تواضع، في أهم اإلسهامات.  وقد 
إلى  املساهمات  هذه  نتائج  أشارت 
تواضع تأثير السياسات على النمو. 
وأهمها  أخرى،  عوامل  هناك  وأن 
تؤثر  التي  هي  املؤسسية،  العوامل 

على معدل النمو.

فماذا يعني ذلك؟ يعني اأن املالحظات 

ور�شيد  الت�شخم،  معدل  بتوزيع  اخلا�شة 

بال�شوق  ال�شرف  �شعر  وعالوة  الناجت،  املوازنة/ 

ال�شوداء، ت�شري اإىل »�شيا�شات اقت�شادية �شيئة 

جدول (3): مقارنة نتائج تقدير انحدار معدل منو دخل الفرد على �شتة متغريات لل�شيا�شة القت�شادية 

قبل وبعد ا�شتبعاد القيم املتطرفة

المتغيرات المفسرة )أدوات السياسة االقتصادية(
بعد استبعاد القيم المتطرفةقبل استبعاد القيم المتطرفة

معامل 
االنحدار

(t) معامل اختبار
االنحدار

(t) اختبار

0.0641.23-2.61**0.018-لوغاريتم )1+ معدل التضخم(
2.800.0180.22**0.092رصيد الموازنة العامة/ الناتج المحلي اإلجمالي

0.0040.27-0.0101.37العرض النقدي
2.970.0010.06**0.014-لوغاريتم المغاالة بسعر الصرف

2.330.0101.09*0.012-)1+ عالوة سعر الصرف بالسوق السوداء(
درجة االنفتاح )الواردات + الصادرات/ الناتج 

0.0380.95-0.0101.92المحلي اإلجمالي(

3.620.0272.52**0.016الثابت
193--422عدد المشاهدات

(R2( 0.03-0.18معامل االرتباط-
* معنوية اإح�شائية عند م�شتوى %5.

** معنوية اإح�شائية عند م�شتوى %1.
.Easterly, 2003 :امل�صدر
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ال�شيا�شات  تاأثري  اختفاء  ذلك  معنى 

التاأثري  وجود  واأن  النمو.  على  القت�شادية 

م�شاهدات  وجود  اإىل  الإ�شارة  خالل  من  يربر 

الأ�شفل  )نحو  م�شوهة  اأو  متطرفة  قيم  متثل 

وبالتايل  ال�شيا�شات.  الأعلى( لأدوات هذه  اأو 

فاإن البلدان ل تعمل فيها هذه القيم امل�شوهة 

اإىل  اأن ل تتوقع حت�شنًا يف النمو يعزى  يجب 

هذه ال�شيا�شات، ح�شب نتائج درا�شة.

قام  العربية  املنطقة  اإىل  وبالإ�شارة 

 (Easterly، منهجية  باختبار   )2004 )علي، 

العربية.  وقد  البلدان  (2003 على عينة من 

عدا  ما  الختالفات  بع�س  النتائج  اأو�شحت 

ال�شلبي  بالتاأثري  املرتبطة  النتيجة  تلك 

ال�شوداء  ال�شوق  يف  ال�شرف  �شعر  لهام�س 

كال  يف  معنويًا  كان  والذي  النمو،  معدل  على 

الت�شخم،  معدل  يخ�س  فيما  اأما  الدرا�شتني. 

وجد  فقد  للدولة  العامة  املوازنة  وفائ�س 

اأنهما ل يوؤثران يف معدل النمو   )2004 )علي، 

املعنوي  لتاأثريهما  خالفًا  معنوية،  بطريقة 

اأو�شحت  كما    .(Easterly, 2003) عينة  يف 

الدرا�شة الأوىل للتاأثري املعنوي ال�شلبي للعمق 

النمو،  معدل  على  النفتاح  وملوؤ�شر  النقدي، 

العمق  اأن  الثانية  الدرا�شة  اأو�شحت  حني  يف 

اإّل  اإيجابيًا  النمو  معدل  على  يوؤثر  النقدي 

اأو�شحت هذه الدرا�شة،  اأنها غري معنوية، كما 

بطريقة  يوؤثر  النفتاح  موؤ�شر  اأن  الثانية، 

موجبة اأو معنوية اإح�شائيًا. 

النتائج  هذه  ا�شتقرار  اختبار  وبعد 

عدا  فيما  اأنه   )2004 )علي،  درا�شة  اأ�شارت 

معنوية  م�شتوى  يف  الطفيفة  التغيريات  بع�س 

بع�س متغريات ال�شيا�شة القت�شادية املف�ّشرة، 

املتغريات  ل�شلوك  النهائية  املح�شلة  بقيت  فقد 

اأعاله.   اإليه  امل�شار  وبال�شكل  هي  كما  املف�ّشرة 

معنى ذلك اأنه فيما عدا تاأثري متغري هام�س �شعر 

متغريات  بقية  فاإن  ال�شوداء  ال�شوق  يف  ال�شرف 

مبعنوية  تتمتع  ل  القت�شادية  ال�شيا�شة 

اإح�شائية لتف�شري النمو القت�شادي.  وهو الأمر 

مع  بالتعامل  القائلة  النظر  وجهة  يدعم  الذي 

التقليدية،  القت�شادي  الإ�شالح  �شيا�شات  تاأثري 

النمو،  على  املتوقع  الإيجابي  تاأثريها  حيث  من 

مبزيد من احلذر. 

عبدالقادر  علي  دراسة  نتائج  أّكدت 
مع  االتفاق  العربية  املنطقة  حول 
نتائج دراسة استرلي، من حيث تواضع 
النمو.   معدل  على  السياسات  تأثير 
وأوضحت هذه النتائج بأنه رغم تأثير 
الناجت  النقود/  )عرض  النقدي  العمق 
أن  إالّ  النمو  على  اإلجمالي(  احمللي 

التأثير غير معنوي إحصائياً.

 (De Melo, يعترب  اأخرى  ناحية  ومن 

من  اأوائل  من   Denizer and Gelb, 1996)

الأرقام  بني  ما  املوجبة  العالقة  حددوا 

)كموؤ�شر  القت�شادي  للتحرر  القيا�شية 

ومعدل  القت�شادي(،  الإ�شالح  ل�شيا�شات 

وذلك  التحول.  طور  يف  بلد   (26) لـ  النمو 

عليه  اأطلق  قيا�شي  رقم  احت�شاب  خالل  من 

القت�شادي  للتحرر  املرتاكم  القيا�شي  الرقم 

 .Cumulative Index of Liberalization

الفرد،  دخل  متو�شط  تاأثري  تثبيت  وبعد 

الإقليمية،  التوترات  يعك�س  وهمي  ومتغري 

مبعنوية  يتمتع  القيا�شي  الرقم  اأن  لهم  تبني 

 .(1994-1989) موجبة على معدل النمو للفرتة 
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 (Selowsky and Martin, قام  كما 

املرتاكم  القيا�شي  الرقم  با�شتخدام   1997) 

الدرا�شة  يف  اإليه  امل�شار  القت�شادي  للتحرر 

 (25) لـ  / �شل�شلة زمنية  اأعاله لبيانات مقطعية 

متغري  وبا�شتخدام  التحول،  مرحلة  يف  بلد 

نف�س  اإىل  املوؤلفان  وتو�شل  للحروب.  وهمي 

 (De Melo, Denizer and Gelb, نتائج درا�شة 

(Sachs, 1996) فقد ا�شتخدم نف�س  اأما   .1996)

اأ�شلوب حتليل النحدار امل�شتخدم يف الدرا�شات 

دون  من   ،  (1995-1989) وللفرتة  ال�شابقــة، 

على  وح�شل  اأخرى،  متغريات  اأي  تاأثري  تثبيت 

نف�س النتائج.

طور  يف  بلد   (24) لـ  مقطعي  حتليل  على  وبناء 

الرقم  هذا  معنوية  اختفاء  اإىل  ت�شري  التحول، 

القيا�شي يف تف�شري معدل النمو.

ثالثًا: خامتة

انتهجت اأغلب البلدان النامية ومنذ نيلها 

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ال�شيا�شي  ال�شتقالل 

تبني �شيا�شات اقت�شادية اإما قائمة على القرارات 

املركزي(،  )التخطيط  احلكومية  القت�شادية 

هذين  بني  ما  اخلليط  اأو  ال�شوق،  حرية  على  اأو 

تكن  مل  ال�شيا�شات  هذه  نتائج  اأن  اإل  الجتاهني. 

م�شجعة �شواء على م�شتوى ت�شييق الفجوة ما بني 

دخل  مبتو�شط  عنها  )معربًا  التنمية  م�شتويات 

املتقدمة،  البلدان  يف  اأخرى(  موؤ�شرات  اأو  الفرد 

منو  معدلت  حتقيق  م�شتوى  على  اأو  والنامية، 

النامية. البلدان  �شمن  م�شتدامة  وتنمية 

إلى  الدراسات  بعض  إشارة  رغم 
وجود عالقة ما بني التحرر االقتصادي 
هناك  أن  إالّ  النمو،  معّدل  وحتّسن 
تتفق  ال  التي  الدراسات  من  العديد 
يؤّكد  الذي  األمر  العالقة.   هذه  مع 
ومنها  النامية  البلدان  مشاكل  بأن 
مؤسسية  مشاكل  هي  العربية، 
تعمل  املشاكل  هذه  وأن  وإدارية.  
عمل  إعاقة  على  كثيرة  أحيان  في 
السياسات، في احلدود املرسومة لها.

الدرا�شات،  هذه  اإىل  ي�شار  ما  وعادة 

وجود  على  كدليل  الدرا�شات،  من  اآخر  وعدد 

عالقة موجبة ما بني معدل النمو، وال�شيا�شات 

معدل  يف  الإ�شراع  فاإن  وبالتايل  القت�شادية، 

نتائج  عليه  �شيرتتب  القت�شادي  التحرر 

م�شجعة يف جمال النمو. اإل اأن هناك درا�شات 

اأخرى ل تتفق مع هذا ال�شتنتاج. فت�شري، على 

 (Aslund, Boone and درا�شة  املثال،  �شبيل 

نف�س  ا�شتخدمت  والتي   ،  Johnson, 1996)

القت�شادي  للتحرر  املركب  القيا�شي  الرقم 

السياسات  اختيار  يستلزم 
أهداف  لتحقيق  املالئمة  االقتصادية 
من  فئة  وجود  املستدامة،  التنمية 
علمية  خبرات  ذات  القرارات  متخذي 
ومهنية متطورة. وذلك بهدف التعامل 
مع استخدام السياسات االقتصادية 
اقتصادياً،  بها  املسموح  احلدود  في 
الذي  األمر  وثقافياً.   واجتماعياً، 
جذرياً،  إدارياً  إصالحاً  بدوره  يستلزم، 
متخذي  من  الفئة  لهذه  يسمح 
من  أسس  على  بالعمل  القرارات 

الكفاءة.

البحث  لذا فقد بداأ الهتمام يتزايد يف 

ال�شيا�شات  عن  بعيدًا  والتنمية  النمو  مب�شادر 

القت�شادية. وقد تركزت هذه امل�شادر بالعوامل 

العديد  العوامل  هذه  وتتخذ  اأ�شا�شًا.  اخلارجية 
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بال�شدمات  مرتبط  هو  ما  منها  الأ�شكال  من 

اخلارجية، والإرث ال�شتعماري، والتفاقيات 

القت�شادية،  والعقوبات  الأطراف،  متعددة 

حتكم  التي  باملوؤ�ش�شات  مرتبط  هو  ما  ومنها 

الأداء القت�شادي )وال�شيا�شي والجتماعي(، 

ومنها اأي�شًا ما يرتبط بخارطة الهبات واملوارد 

الطبيعية ومدى تاأثريها على النمو والتنمية.

العوامل،  هذه  فاإن  احلال  وبطبيعة 

�شواء على �شكل �شدمات داخلية )�شيا�شات(، 

عن  مبنعزل  تعمل  ل  خارجية  �شدمات  اأو 

وتاأثري  ت�شابك  نتاج  هي  بل  البع�س  بع�شها 

متبادل. فقد تكون ال�شيا�شات م�شممة ب�شكل 

جيد اإل اأن �شوء املوؤ�ش�شات التي تعمل يف ظلها 

يلغي كل تاأثري اإيجابي لهذه ال�شيا�شات. وقد 

ال�شدمات  �شدة  اأن  اإل  جيدة  املوؤ�ش�شات  تكون 

اخلارجية قد تعمل على حتييد عمل املوؤ�ش�شات. 

التفاقيات  يف  البلد  ارتباطات  توؤثر  قد  كما 

الرتباطات  هذه  يتبع  وما  الأطراف،  متعددة 

القت�شادية  العوملة  من  م�شتمرة  �شيا�شات  من 

توؤثر �شلبًا على ال�شيا�شات القت�شادية املحلية، 

تبقى  اأنه  اإّل  تاأثريها.  م�شاحة  من  حتّد  اأو 

لنجاح  اأ�شا�شي  متطلب  متثل  واحدة  حقيقة 

احلقيقة  هذه  وتتج�ّشد  اقت�شادي،  اإ�شالح  اأي 

ينتج  جذري  اإداري  لإ�شالح  امللّحة  احلاجة  يف 

قيادات  و�شول  اإىل  تقود  جذرية  غربلة  عنه 

وتطبيقية،  علمية  خربة  وذات  كفوءة  اإدارية 

اأو�شع  اإدارية  منظومة  من  اأ�شا�شي  جزء  تكون 

الكلية،  القت�شادية  الإدارة  عن  م�شوؤولة 

اأخرى.  اأدوات  اأو  ال�شيا�شات  با�شتخدام  �شواء 

املراجع

علي، عبدالقادر، 2004، هل توؤثر ال�شيا�شات القت�شادية الكلية على معدلت منو الدول النامية؟، �شل�شلة 

اجتماعات اخلرباء، العدد (10)، املعهد العربي للتخطيط، الكويت.

Aslund, A., P. Boone, and S. Johnson, 1996, How to Stabilize: Lessons from Post-Communist 
Countries, Brookings Papers on Economic Activity 1.
De Melo, M., C. Denizer, and A. Gelb, 1996, Pattern of Transition from Plan to Market, World 
Bank Economic Review, Vol. 10, No. 3.
Easterly, W., 2003, National Policies and Economic Growth: A Reappraisal, Center for Global 
Development, Working Paper No. 27.
Makin, J., 2011, The Limits of Monetary and Fiscal Policy, Economic Outlook, July. 
Sachs, J., 1996, The Transition at Mid Decade, American Economic Review, Vol. 86, No. 2.
Selowsky, M., R. Martin, 1997, Policy Performance and Output Growth in Transitional Economies, 
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




