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ملخ�ص وقائع امل ؤ�متر ال�سنوي الثالث ع�شر
ملنتدى البحوث االقت�صادية
(الكويت  18 – 16 :دي�سمرب )2006

عر�ض� :صالح الع�صفور*

مقدمة
حتت �شعار " النفط و أ�ثره على االقت�صاد العاملي " عقد منتدى البحوث االقت�صادية م ؤ�متره ال�سنوي
الثالث ع�شر يف دولة الكويت خالل الفرتة من  18 – 16دي�سمرب من عام  .2006وقد �شارك يف هذا امل ؤ�متر ما
يزيد على  300م�شارك من ال�شخ�صيات الهامة واخلرباء والباحثني املهتمني بق�ضايا التنمية االقت�صادية ،ويف
للمناء
مقدمتهم أال�ستاذ عبداللطيف احلمد رئي�س جمل�س أالمناء للمنتدى واملدير العام لل�صندوق العربي إ
االقت�صادي واالجتماعي ،والدكتور والرتفو�ست مدير التعاون الدويل يف �سوي�سرا ،والدكتور أ�حمد اجلويلي
أالمني العام ملجل�س الوحدة االقت�صادية ،والدكتور برناردهوكمان من البنك الدويل ،با إل�ضافة �إىل نخبة من
القائمني على � ؤش�ون التنمية يف املنطقة ورجال أ�عمال ومفكرين ومراكز أ�بحاث وممثلون عن احلكومات ،حيث
�شارك اجلميع يف حوار بني القائمني أ
بالبحاث وامل�ستفيدين منها.
	�إ�ستهلت اجلل�سة االفتتاحية للم ؤ�متر بتقدمي تقرير الدكتور �سمري ر�ضوان املدير التنفيذي للمنتدى،
عر�ض فيه أ�هم مالمح العمل يف املنتدى خالل عام  2006ا�ستعر�ض فيه امل�شروعات البحثية والدرا�سات
االقت�صادية التي ي�سرت�شد بها �صانعو ال�سيا�سات االقت�صادية ،كما ا�ستعر�ض م�ساهمة املنتدى يف تدعيم
البحوث االقت�صادية يف املنطقة وتوفري البيانات واملعلومات للباحثني .كما خاطب أال�ستاذ عبداللطيف
احلمد امل ؤ�متر يف كلمة تناول فيها أ�هم التطورات التي حدثت يف املنطقة خالل العام املن�صرم والتغريات التي
�شهدها املنتدى على م�ستوى ا إلدارة وجمل�س أالمناء .هذا وقد كانت الكلمة الرئي�سية يف جل�سة االفتتاح للدكتور
والرتفو�ست ،حيث تناول وجهة نظر �سوي�سرا يف أالحداث التي مرت على ال�شرق أالو�سط ودور �سوي�سرا فيها
يف املجالني ال�سيا�سي والدبلوما�سي ويف ما يتعلق باملعونة الفنية التي تقدمها �سوي�سرا يف املجاالت االجتماعية
واالقت�صادية.
ناق�ش امل ؤ�متر عدة مو�ضوعات يف مقدمتها االقت�صاد الكلي واحلوكمة ،واملالية العامة ،والتمويل،
والتجارة و أ��سواق العمل والتنمية الب�شرية ،وذلك من خالل  34ورقة بحثية مقدمة .با إل�ضافة �إىل  26ورقة
بحثية خلفية يف نف�س املحاور .وقد نوق�شت أالوراق البحثية يف جل�سات متخ�ص�صة ،كما كانت هناك ثالث
جل�سات عامة تناولت بالنقا�ش ثالثة مو�ضوعات هامة تخ�ص املنطقة .تناولت اجلل�سة العامة أالوىل مو�ضوع
*

باحث ومن�سق وحدة الن�شر العلمي يف املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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النفط و أ�ثره على االقت�صاد العاملي ،حيث ركزت على تناول اجلوانب املختلفة لظاهرة ارتفاع أ��سعار النفط،
التي بد أ�ت منذ عام  ،2002من حيث �شرح دور منظمة أ�وبك أ�و ت أ�ثري الزيادة يف أال�سعار على منط ا إلنفاق
يف الدول املنتجة أ�و ت أُ�ثري ارتفاع أ��سعار النفط على معدالت الت�ضخم يف العامل ،أ�و ت أ�ثري اال�ستثمارات الناجمة
عن فوائد النفط يف أ��سواق املال العاملية .وتناولت اجلل�سة العامة الثانية مو�ضوع التخطيط والتنفيذ إلطار
متعدد أالطراف ملو�ضوع الهجرة ،حيث تناولت ظاهرة الهجرة الدولية التي عادت �إىل ب ؤ�رة االهتمام مرة
أ�خرى  ،ولكن الق�ضايا املطروحة قد تختلف عن تلك التيارات التي �شهدتها الهجرة خالل فرتة ما بعد الفورة
النفطية أالوىل منذ منت�صف �سبعينات القرن املا�ضي ،فهناك تزايد يف تيارات الهجرة غري ال�شرعية ،خا�صة
للواليات املتحدة واالحتاد أالوروبي .كما أ�ن حتويالت املهاجرين أ��صبحت متثل جانب ًا مهم ًا من موارد الدول
امل�صدرة للعمالة ،وال�س ؤ�ال الذي يطرح نف�سه وبحاجة �إىل مزيد من البحث والدرا�سة هو كيفية خلق �إطار
متعدد أالطراف لتنظيم عملية الهجرة �سواء ا إلقليمية أ�و الدولية؟ أ�ما اجلل�سة العامة الثالثة فقد تناولت ق�ضية
الدميوقراطية والتنمية .والحظت اجلل�سة أ�ن هناك قدر متزايد من الدالئل التي ت�شري �إىل أ�ن التنمية ميكن
أ�ن ت�سري بخطى مت�سارعة يف ظل الدميوقراطية ،و أ�ن وجود ال�شفافية وامل�ساءلة وامل�شاركة ال�سيا�سية هي أ�ف�ضل
�ضمان لتحقيق العدل ا إلجتماعي ،ومن ثم ناق�شت اجلل�سة حماور امل�شروع البحثي الذي يتم �إعداده من قبل
بع�ض زمالء البحث يف املنتدى لدرا�سة العالقة بني هاتني الظاهرتني يف دول املنطقة.
وبعد ،يف مناق�شته للمحاور الرئي�سية للم ؤ�متر مت توزيع أالوراق البحثية على جل�سات متخ�ص�صة
ومتوازية ،نقوم يف ما يلي با�ستعرا�ض موجز ألهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه أالوراق ح�سب املحاور التي
عر�ضت من خاللها.

حمور املالية العامة
نوق�شت حتت هذا املحور �إحدى ع�شرة ورقة بحثية ،تناول معظمها جتربة القطاع املايل وامل�صريف يف
أ�قطار خمتلفة من دول املنطقة .ويف ما يلي تلخي�ص ألهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه أالوراق:
• يف ورقة حول النظام امل�صريف ا إل�سالمي وهل تتجه ال�سوق اال�ستهالكية يف هذا املجال نحو النمو
أ�و االنكما�ش؟ أ�ظهرت الدرا�سة أ�ن النظام امل�صريف ي�شهد منو ًا يف ح�صته من �سوق امل�ستهلكني يف
الكويت.
• ويف درا�سة الختبار مدى العالقة بني التحرير املايل والنمو االقت�صادي يف املغرب ،أ�و�ضحت النتائج
التي مت التو�صل �إليها أ�ن هناك أ�ثر خمفف لتوجهات مبد أ� العالقة بني املتغريات املالية والنمو
االقت�صادي ،كما كانت نتائج مبد أ� التكامل املتزامن ومبد أ� العالقة بني ال�سبب و أ�ثره داعم ًا لنموذج
النمو النا�شيء عن التطور املايل وناجت ًا ب�شكل مبا�شر عن تطوير م�ستوى فعالية اال�ستثمارات أ�و عن
طريق منو موارد اال�ستثمار.
• ويف درا�سة حالة لبور�صات �إيران لل�سلع الزراعية حول �إن�شاء عقود أالموال ا آلجلة ،أ�ظهرت النتائج
أ�ن جدوى العقد ا آلجل أالجنبي اخلا�ص يف تغطية خماطر �سعر النقد املحلي هي جدوى �ضعيفة،
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ومن املمكن أ�ن تكون أ�وجه الق�صور متعلقة بنقل املعلومات أ
لل�سواق الزراعية يف �إيران ،و أ�ن هناك
حاجة ال�ستخدام أالدوات الفعالة إلدارة املخاطر ملثل هذه العقود ا آلجلة يف بور�صة �إيران لل�سع
الزراعية.
• ويف درا�سة جتريبية حول هيكل القطاع امل�صريف الرتكي بعد أ�زمة فرتة  ،2001 – 2000تظهر
النتائج أ�ن البنوك يف تركيا قد قامت ب�إعادة هيكلة �إدارة أال�صول واال�ستفادة من مزايا البيئة
التناف�سية يف القطاع ،كما أ�ظهرت النتائج أ�ن عملية �إبطاء معدل الت�ضخم يف تركيا قد أ�ثر �إيجابي ًا
على هام�ش أ�رباح البنوك العاملة خالل الفرتة من .2004-2001
• وعن مدى أ�همية �إ�صالح القطاع امل�صريف يف م�صر ومدى ا�ستمراريته ،قدمت �إحدى الدرا�سات
فكرة عامة عن ا إل�صالحات امل�صرفية يف م�صر ،وقامت بتقييم ت أ�ثري هذه ا إل�صالحات على أ�داء
البنوك ،حيث أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن الفرتة  2006 – 1998مل ت�شهد حت�سن ًا جوهري ًا ،كما بينت
الدرا�سة أ�ن البنوك التي متلكها الدولة ال تزال مت أ�خرة عن مثيالتها من بنوك القطاع اخلا�ص.
• ويف درا�سة الختبار ما �إذا كان امل�ستثمرون يف أال�سواق النا�شئة خا�صة يف �سوق البور�صة التون�سي،
لديهم نف�س التحيز النف�سي � أش�نهم يف ذلك � أش�ن ذويهم من امل�ستثمرين امل�سجلني يف الدول املتقدمة،
أ�ظهرت النتائج أ�ن امل�ستثمر التون�سي يبدو م�ستثمر ًا حري�ص ًا غري واثق من نف�سه ،انتهازي ًا للغاية،
لل�شاعات ويقاوم التغيري.
ي�ستجيب إ
• ويف درا�سة التغري يف كفاءة و�إنتاجية البنوك التجارية امل�صرية  ،2003-1995أ�و�صت ب أ�ن تقوم
احلكومة بتبني �سيا�سات من � أش�نها ت�شجيع املناف�سة يف القطاع امل�صريف وتخطيط أ�دوات حتفيز
ال�صناعة لتح�سني الكفاءة ا إلدارية من خالل ا�ستثمار أ�كرب يف التقنية ويف تنمية املهارات.
• ويف درا�سة حول مدى تقارب النظام امل�صريف منطقة ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا ،فقد بينت
نتائج هذه الدرا�سة أ�ن أالنظمة امل�صرفية اخلا�صة باقت�صادات منطقة ال�شرق أالو�سط و�شمال
أ�فريقيا تقاربت يف جوانب جوهرية حمددة من أ�دوار الو�ساطة التي تقوم بها ،كما أ�ن التقارب قد
حتقق على �شكل وجود طلب على ا إليداعات ،كما مل يتحقق التقارب حتى ا آلن يف ما يتعلق بالودائع
ألجل والودائع ا إلدخارية وااللتزامات من قبل اخلارج.
• ويف �إختبار للنموذج ا إلخباري لتحديد �سعر ال�سهم يف �سوق نا�شئة ،حالة دولة الكويت ،تبني أ�ن
أ��سعار ال�سهم ت�ستجيب ألخبار وبيانات و�سائل ا إلعالم ،و أ�نه ال ميكن قيا�س املكونات غري املتوقعة
للبيانات يف غياب التق�صي املنا�سب آ
للراء.

حمور التنمية الب�شرية
نوق�شت حتت هذا املحور ع�شر أ�ورقا بحثية ،ن�ستعر�ض يف ما يلي أ�هم النتائج التي تو�صلت �إليها بع�ض
أالوراق التي ميكن ا إلفادة منها يف تعميم النتائج على الدول أالخرى:
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• يف درا�سة للت أ�كد من وجود ظاهرة احلواجز غري املرئية يف اململكة املغربية ،أ�جريت التحليالت
على بيانات عمالية متوا�ضعة ملوظفني و أ��صحاب عمل ،وقد كانت النتائج على عك�س الدول العربية،
ف�إنه ال يتم احلد من الفجوة القائمة على أ��سا�س النوع عند احتكار منقوالت ال�شركة لتغاير أالرباح،
وتت�سع الفجوة ب�شكل كبري عند امل�ستوى أالعلى لتوزيع أالرباح ،مما ي ؤ�دي �إىل تعزيز وجود ظاهرة
احلواجز غري املرئية يف اململكة املغربية ،حيث ت�ستفيد الفئة العاملة من الرجال من ذوي أالجور
املرتفعة من منو أالرباح عن العمالة من الن�ساء.
• ويف حماولة لتقييم مدى عدم التوافق التعليمي وارتباطه بظاهرة البطالة بني اخلريجني اجلامعيني
يف �سوق العمل ا إليراين ،أ�و�ضحت نتائج التحليالت التجريبية أ�ن هناك ارتباط �إيجابي بني املوظفني
من ذوي الدرجات العملية أالعلى ومعدل البطالة بني اخلريجني ،وهو ما يتوافق مع نتائج بع�ض
الدرا�سات التجريبية أالخرى.
• ويف حماولة ملعرفة العوامل املحددة للفقر يف املناطق الريفية واحل�ضرية يف �إيران ،فقد أ��شارت
نتائج أ�حد الدرا�سات �إىل أ�ن ظاهرة الفقر يف املناطق الريفية كانت أ�كرث انت�شارها مقارنة مبعدالت
انت�شار يف املناطق احل�ضرية ،وتبني أ�ن حجم أال�سرة وعدد أال�شخا�ص العاملني داخل أال�سرة من
بني أ�هم العوامل املحددة للفقر.
• يف درا�سة عن الفقر واال�ستهداف اجلغرايف يف م�صر ،تفيد الدرا�سة ب أ�ن الفقر يرتكز ب�شكل كبري
يف امل�صدر ،و أ�ن املحليات تختلف ب�شكل جوهري يف درجة فقرها وموقعها من التوزيع الداخلي
احلكومي ،وتقرتح الدرا�سة للتقاعد �ضرورة النظر بعناية البعد اجلغرايف للفقر عند ا�ستهداف
الفقراء يف م�صر.
• ويف درا�سة من أ�جل معرفة العوامل املحددة للتقاعد املبكر يف م�صر ،وبعد القيام بالتحليل التجريبي
على عينة متثل القطاع احلكومي يف عام  2005تبني أ�ن �سن  55هي �سن اختيار التعاقد املبكر
بالن�سبة للرجال والن�ساء على حد �سواء ،ومتيل الن�ساء للتقاعد املبكر أ�كرث من الرجال ،وترتبط
احلالة ال�صحية اجليدة باال�ستمرار يف الوظيفة ملدة أ�طول ،كما تتمتع الن�ساء بوجه عام بقدر أ�كرب
من التعليم مقارنة بالرجال ،وال ميثل م�ستوى التعليم عامل حتديد بالن�سبة للن�ساء ولكنه كذلك
بالن�سبة للرجال ،حيث مييل الرجال من غري ذوي امل ؤ�هالت اجلامعية �إىل التقاعد املبكر ،كما أ�ن
زوج املر أ�ة العاملة مييل �إىل التقاعد املبكر.

حمور االقت�صاد الكلي واحلوكمة
نوق�شت يف هذا املحور أ�ربعة ع�شر ورقة ،يف ما يلي ا�ستعرا�ض خمت�صر ألهم ما خل�صت �إليه هذه
أالوراق من نتائج ميكن ا إلفادة منها أ�و تعميمها:
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• يف ورقة بحثت ا آلثار املرتتبة على التقلبات يف �سعر ال�صرف على الناجت الفعلي ،وم�ستوى أال�سعار
والقيمة الفعلية لعنا�صر الطلب الرتاكمي يف كل من م�صر وتركيا ،فقد وجد أ�ن تقييم �سعر ال�صرف
املتوقع يف تركيا له ت أ�ثريات عك�سية كبرية ،حيث ي ؤ�دي �إىل تقلي�ص معدل منو الناجت الفعلي وحجم
الطلب على اال�ستثمار وال�صادرات ،يف حني يزداد معدل الت�ضخم ،كما أ�ن تقلبات �سعر ال�صرف
غري املتوقع له ت أ�ثريات غري متنا�سقة ،مما يبني أ�همية اال�ستهالك غري املتوقع يف تقلي�ص حجم
النمو الناجت ومعدل منو اال�ستهالك اخلا�ص واال�ستثمارات بالرغم من زيادة معدل منو ال�صادرات.
كما وجد أ�ن تقييم �سعر ال�صرف املتوقع يف م�صر ي�شري �إىل انخفا�ض معدل ال�صادرات ،ومع أالخذ
باالعتبار اجلوانب غري املتنا�سقة ،ف�إن الت أ�ثري النهائي لتقلبات �سعر ال�صرف غري املتوقع أ�دى �إىل
انخفا�ض الناجت الفعلي ومعدل منو اال�ستهالك وزيادة معدل منو ال�صادرات ب�شكل متو�سط.
للجابة على ت�سا ؤ�ل يف ما �إذا كانت �إتفاقية بازل التي مت التو�صل �إليها يف عام  1988قد قادت
• إ
�إىل ت أ�خري عمليات االئتمان يف منطقة ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا ،فقد مت ا�ستعرا�ض العالمة
املبا�شرة بني تطبيق االتفاقية و أ�ن�شطة االقرتا�ض عن طريقة ا�ستخدام جمموعة من البيانات
ال�سنوية لبنوك كل من م�صر ولبنان واملغرب .وقد أ�و�ضحت النتائج دعم ًا وا�ضح ًا للتخفي�ض الكبري
يف معدل ا إلئتمان يف أ�عقاب تنفيذ اللوائح اخلا�صة بر أ��س املال على املدى الطويل والق�صري .على
أ�ن ن�سبة كفاءة ر أ��س املال أالعلى ت ؤ�دي �إىل تقليل خماطر امل�صارف ،وتعمل على ت�سهيل عملية
التو�سع يف معدل النمو والتخفيف من حدة ا آلثار العك�سية للوائح اخلا�صة برا�س املال على الن�شاط
امل�صريف.
• يف تقييم للعالقة بني تطور ال�سوق املالية و�صعوبة وحدة دورة أالعمال يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،فقد أ�وجدت أ�حد أالوراق أ�ن هناك دليل على أ�ثر أ�قل حدة من تعميق املفهوم
احلايل على التقلبات يف تلك الدورات على املدى الق�صري � ،إ ّال أ�ن الت أ�ثري كان أ�كرث حدة على املدى
البعيد ،وتو�سع هذه النتائج اخلال�صات احلديثة على عملية التطور املايل ورابطة النمو االقت�صادي،
وينعك�س ذلك ب أ�ن النتائج املتوقعة من التطور املايل لتقلب النمو لي�ست بطيئة احلدوث على عك�س
ما أ��شارت �إليه الدرا�سات ال�سابقة.
• يف اختبار املدى ا�ستدامة وحركات الدين العام يف دول منطقة ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا ،فقد
تو�صلت أ�حد أالوراق عن طريق التجربة واملالحظة �إىل نتائج ت�شري �إىل ا�ستدامة قوية لل�سيا�سات
املالية يف تون�س ،و�إىل ا�ستدامة �ضعيفة يف م�صر ،و�إىل ديون و�سيا�سات مالية غري م�ستدامة يف كل
لل�صالحات املالية املت�سارعة
من أالردن واملغرب ولبنان وتركيا .وت�شري الورقة �إىل احلاجة امللحة إ
يف دول املجموعة أالخرية ،و� إ ّال واجهت هذه الدول تزايد ًا يف حجم الديون العامة املت�ضخمة أ��ص ًال،
وكذلك �ضغوط ًا متزايدة على معدالت ال�صرف والفائدة ،ناهيك عن عدم ا�ستقرار أ�كرب يف
اقت�صاداتها ال�شاملة.
• يف ورقة تبحث نوعية اال�ستثمارات ،القواعد املالية وم�ستوى أ�داء االقت�صادات ،مت التو�صل �إىل
نتائج ت�شري �إىل الدور الرئي�سي لنوعية اال�ستثمارات العامة يف ت أ�ثريها على نتائج االقت�صادات
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ال�شاملة وحتدد أ�همية التقييم ال�صحيح للم�شروع ،أالمر الذي من � أش�نه أ�ن يعطي قوة دافعة
للمقرتحات الراهنة للت�صميم امل ؤ��س�سي لوكاالت اال�ستثمار.
• يف درا�سة لفهم ما �إذا كان هنا من تفاعل بني أ��سواق أال�صول و�سيا�سة النقد ،ت�شري �إىل أ�ن هناك
نتائج واعدة تعك�س أالثر الكبري ل�سيا�سة النقد املالئمة على تطور أ��سواق أال�سهم والبور�صة يف
كل من البحرين ،م�صر ،املغرب ،اململكة العربية ال�سعودية وتون�س .ومن جانب �آخر ف�إن ا�ستجابة
أ��سواق أال�سهم ترتاوح ب�صورة خمتلفة يف دول منطقة ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا ،ففي بع�ض
الدول ت أ�خذ عوائد أ��سواق أال�سهم �إجتاه ًا ت�صاعدي ًا ،يف حني تنخف�ض يف بع�ض الدول أ�و ال يحدث
بها ن�شاط على االطالق يف دول أ�خرى.
• ال�ستك�شاف وحتليل احتمال الت أ�ثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة ور أ��س املال االجتماعي على النمو
االقت�صادي ملجموعة من الدول ،خل�صت �إحدى الدرا�سات �إىل نتائج مفادها )1( :أ�ن م�ستوى الثقة
يعترب أ�داة لعنا�صر ر أ��س املال ا إلجتماعي والنمو وهما مرتبطان �إرتباط ًا كبري ًا وموجب ًا� )2( .إن
مل�ستوى الثقة ت أ�ثري غري مبا�شر على الن�شاط االقت�صادي من خالل ت أ�ثريه على التنمية امل ؤ��س�سية.
(� )3إن تنمية البنية التحتية ا إلجتماعية مع وجود معدالت عالية من الثقة والتعاون بني أالفراد ال
تقت�صر على النمو االقت�صادي فقط بل ميتد ت أ�ثريها غري املبا�شر على النمو االقت�صادي من خالل
تنمية امل ؤ��س�سات.
• من أ�جل درا�سة الت أ�ثريات النظامية والتاريخية واجلغرافية على الف�ساد يف منطقة ال�شرق أالو�سط
و�شمال أ�فريقيا ،مت ا�ستخدام بيانات مت جتميعها من أ�رجاء خمتلفة من هذه الدول ،وقد خرجت
الدرا�سة بنتائج تفيد ب أ�ن جغرافية أ�ي بلد تبدو ب�صورة ن�سبية أ�كرث أ�همية من النواحي التاريخية
لهذه الدول ،يف ما يتعلق أالمر مبدى ت أ�ثريها على الف�ساد ،كما أ�نه ميكن تغيري اللوائح التنظيمية
للت أ�ثري على نواحي الف�ساد ويظهر ذلك من خالل تدخل احلكومة ،حيث يزيد هذا التدخل من
معدالت الف�ساد يف دول املنطقة.
• يف درا�سة من أ�جل ت�صميم منوذج متزامن لال�ستثمارات اخلا�صة ونوعية احلكومة ،حيث تو�ضح
ال�سيا�سات االقت�صادية املتغريين يف �آن واحد ،أ�ظهرت النتائج التي مت التو�صل �إليها أ�ن احلكومة
تلعب دور ًا جوهري ًا يف القرارات املتعلقة باال�ستثمارات اخلا�صة ،وتعترب هذه النتيجة حفيفة خا�صة
يف حالة نوعية ا إلدارة التي تتمثل يف �صورة مراقبة الف�ساد والبريوقراطية واجلانب الودي إلدارة
اال�ستثمارات والقوانني واللوائح با إل�ضافة �إىل ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي ،وقد كانت الدالئل ل�صالح
" امل�س ؤ�ولية العامة " أ�قل ت أ�ثري ًا.
• يف حماولة لدرا�سة أ�ثر التحرير املايل الذي انتهجته املغرب منذ ت�سعينات القرن املا�ضي على معدل
الطلب على النقد ،وجد أ�ن هناك طلب على النقد على املدى البعيد .كما ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل
الت أ�ثري اخلارجي الوا�ضح ،وب�صورة أ�كرث حتديد ًا �إىل الدور الذي يلعبه �سعر الفائدة أالجنبي ،وهو
ما مت حذفه أ�و �إهماله يف درا�سات �سابقة.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية

اجمللد التاسع  -العدد الثاني  -يوليو 2007

صالح العصفور

53

• ال�ستك�شاف �آثار عدم امل�ساواة يف التعليم على النمو االقت�صادي يف تركيا ،فقد أ�و�ضحت �إحدى
الدرا�سات أ�ن عدم امل�ساواة يف فر�ص التعليم ميثل عن�صر ًا مهم ًا يو�ضح �سبب االختالف يف منو
الناجت يف أ�رجاء املناطق الرتكية ،وبالتايل ف�إن عدم امل�ساواة يف فر�ص التعليم ي ؤ�ثر �سلب ًا على
م�ستوى النمو من خالل عدم كفاءة القنوات عو�ض ًا عن ت أ�ثريه على تراكم ر أ��س املال.
• يف حماولة ملعرفة مدى فعالية قناة االقرا�ض يف كل من املغرب وتون�س ،فقد قامت �إحدى الدرا�سات
با�ستخدام أ��ساليب االقت�صاد القيا�سي ،تبني من خاللها أ�ن قناة االقرا�ض فعالة ورائدة يف تون�س،
يف حني كان أ�ثرها أ�قل كثري ًا بالن�سبة للمغرب.

حمور الدرا�سات القطاعية
نوق�شت حتت هذا املحور جمموعة من أالبحاث تناولت قطاعات اقت�صادية خمتلفة يف املنطقة على
وجه العموم ويف دول بعينها بوجه خا�ص .يف ما يلي ا�ستعرا�ض مب�سط لنتائج هذه أالبحاث:
• يف درا�سة ا�ستهدفت معرفة ت أ�ثري االنفتاح التدريجي خلدمات االت�صاالت الهاتفية أالر�ضية يف تون�س
على التناف�س التجاري اخلا�ص ،حيث تعتزم تون�س القيام تدريجي ًا بتحرير قطاع جتارة اخلدمات مبا
فيها قطاع االت�صاالت ،تو�ضح نتائج املحاكاة التي تناولتها الدرا�سة ب�شكل منف�صل ا آلثار امل�صاحبة
لكل من عملية التناف�س التجاري واللوائح املنظمة والتقدم التقني ،وقد تبني أ�نه ميكن خلق عوائد
كبرية من هذه العملية.
• يف ورقة بحثية تقوم بفح�ص كل من التكامل امل�شرتك وال�سببية بني اال�ستثمارات النفطية ا آلجلة
وكذلك م ؤ��شر �سعر امل�ستهلك لدول مثل أالردن وتون�س وتركيا ،ت�شري الورقة �إىل غياب عالقات
التكامل امل�شرتك ،ولكنها ت�شري لوجود �سببية أ�حادية اجلانب على املدى الق�صري نا�شئة عن التغريات
يف اال�ستثمارات النفطية ا آلجلة خالل فرتات  6 ،3و  9أ��شهر وم ؤ�دية �إىل النمو االقت�صادي يف كل من
تركيا وتون�س ،وكذلك تو�ضح الورقة وجود �سببية أ�حادية االجتاه نا�شئة من النمو االقت�صادي وم ؤ�دية
�إىل التغريات يف اال�ستثمارات النفطية ا آلجلة يف أالردن خالل نف�س الفرتات ،كما ت�شري أ�ي�ض ًا �إىل
عدم وجود أ�ي أ�ثر ل�صدمات �سعر البرتول على الت�ضخم يف الدول الثالث حتت الدرا�سة.
• يف حتليل مقارن خا�ص بامل ؤ��س�سات املالية غري الربوية يف تركيا مبثيالتها من البنوك التقليدية،
ميكن اعتبار تركيا بيئة جتريبية ميكن أ�ن تتعاي�ش من خاللها كل أالنظمة الربوية وغري الربوية
جنب ًا �إىل جنب ،وبالتايل ميكن أ
للفراد أ�ن يقرروا بحرية أ�ين يودعوا مدخراتهم ،وعليه ف�إن التجربة
الرتكية �سوف تكون مفيدة للغاية يف حتديد مزايا وعيوب النظام غري الربوي من أ�جل تعظيم فر�ص
بقائها وتو�سعتها.
• يف بحث يقوم على درا�سة �إمكانات خلق �سوق �سياحي جديد يف الدول النامية �إعتماد ًا على خ�صائ�ص
نوعية تفوق الناجت املحلي (ا إلنتاج ال�سياحي على نطاق وا�سع) يقرتح البحث منوذج ًا للعالقة
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الر أ��سية بني مالك الفنادق والقائمني على رحالت ال�سياح أالجانب ،حيث يقيم هذا أال�سلوب بع�ض
ا إلجراءات التي ميكن للحكومة القيام بها لتوفر على الدولة الوقوع يف �شرك التخ�ص�ص ال�سياحي
غري املر�ضي ،وت�ستعني الدولة بالدعم املادي والتخفي�ضات املالية القناع العمالء ب�إنتاج وبيع املنتج
اجلديد .تو�ضح الدرا�سة كيف ميكن أ�ن ي ؤ�ثر تدخل ال�سلطات ،وخ�صو�ص ًا على امل�ستويات املتعلقة
(ال�سعار أ
مبعايري احلد أالدنى من اجلودة على خ�صائ�ص ال�سوق أ
والرباح والفائ�ض) وكذلك �إذا ما
كان هذا التدخل مرغوب ًا فيه ب�شكل جماعي .كما تو�ضح الدرا�سة م�ستويات التدخالت العامة ك أ�ن
يتواجد ال�سوقان العام واجلديد جنب ًا �إىل جنب .وتخرج الورقة بنتيجة مفادها أ�ن مثل هذه ال�سيا�سة
�سوف ت�سمح بتح�سني القدرة على ادخار أالموال العامة ،وتتحقق الرفاهية العامة للبالد يف �آن واحد
من خالل اخلف�ض الن�سبي للت�سرب.
• يف حماولة إليجاد بديل للحمالت التي عادة ما تقوم بها الدول لل�سيطرة على جراد ال�صحراء،
جاءت درا�سة التكاليف  /املنافع اخلا�صة بحمالت ال�سيطرة التي كانت تقوم بها الدول يف مراحل
امتدت من خم�سينات حتى ت�سعينات القرن املا�ضي ومقارنة هذه املنافع والتكاليف يف حالة عدم
ا�ستخدام املبيدات وتعوي�ض املزارعني يف حالة التعر�ض لغزو جراد ال�صحراء .وقد أ�ظهرت نتائج
التقييم �إىل أ�نه بد ًال من ا�ستخدام املبيدات احل�شرية ميكن للمزارعني القيام ب�إيداع مبلغ من املال
�سنوي ًا يف أ�حد ال�صناديق التي ميكن أ�ن تعو�ضهم عن خ�سائر اجلراد ال�صحراوي .وعند مقارنة
الفوائد والتكاليف يتم �ضم نتائج طريقة التقييم املحتملة بهدف تقدير �إجمايل الفوائد الناجتة عن
عدم ا�ستخدام املبيدات احل�شرية.

حمور التجارة اخلارجية
نوق�شت حتت هذا املحور جمموعة من أالوراق البحثية ،يف ما يلي ا�ستعرا�ض موجز ألهم النتائج التي
تو�صلت �إليها هذه أالوراق:
• تناولت الورقة أالوىل ما �إذا يتوجب على اليمن االن�ضمام �إىل �إتفاقيات التجارة ا إلقليمية ،أ�و أ�ن تركز
على ان�ضمامها ملنظمة التجارة العاملية ،و�إن قام اليمن بتبني اجتاه �إقليمي لل�سيا�سية التجارية ،فما
هي النوعية التي يجب االن�ضمام �إليها من �إتفاقات التجارة ا إلقليمية؟ ت�ستنتج الورقة ب أ�ن هناك عدد
من اتفاقيات التجارة ا إلقليمية التي يجب على اليمن االن�ضمام �إليها مثل جمل�س التعاون اخلليجي،
و أ�ن هناك االتفاقيات ا إلقليمية لن ت�ساعد اليمن �سواء على ال�صعيد االقت�صادي أ�وال�سيا�سي مثل
منطقة التجارة احلرة بني ال�سودان و أ�ثيوبيا .كذلك على اليمن ال�سعي وراء �إمتام التجارة احلرة
مع االحتاد أالوربي .وت ؤ�كد الدرا�سة على حاجة اليمن ال�ضرورية لتعزيز البنية أال�سا�سية املتعلقة
للغراق) ،وذلك من أ�جل ح�صاد
بتجارته وامل�ضمنة (القوانني ،القواعد ،الهيئات مثل هيئة الت�صدي إ
أ�كرث فائدة ممكنة من اتفاقيات التجارة ا إلقليمية التي �سوف ين�ضم �إليها.
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• يف حماولة لتقييم ت أ�ثري معايري ال�صحة والبيئة لالحتاد أالوروبي على �صادرات الغذاء الزراعية
امل�صرية ،تبني أ�ن ن�سبة ملحوظة من هذه ال�صادرات �إىل االحتاد أالوروبي تتعر�ض �إىل قيود من
حيث تردد معدل احلجوزات ن�سبة �إىل جمموع �صادرات الغذاء لالحتاد أالوروبي .وعليه ف�إن نتائج
التحليل االقت�صادي القيا�سي بينت أ�ن معايري ال�صحة والبيئة لها ت أ�ثري �إيجابي وملحوظ على أ�داء
�شركات الت�صدير .وبالتايل ف�إن هذه القيود امل ؤ��س�سية اخلارجية منها أ�و املحلية متنع امل�صدرين من
حتقيق أ�على املكا�سب لالمتثال لهذه املعايري.
• يف درا�سة تعمل على اال�ستفادة من الدرا�سات التجريبية التي تتناول الربط بني أالنظمة أ
وال�سعار
يف قطاع النقل البحري ،ولتعميم اال�ستفادة من ت أ�ثريات الرخاء الناجتة عن تبني القوانني والقواعد
أالوروبية يف قطاع النقل البحري الرتكي ،تبني الدرا�سة ب أ�ن هناك جمال هائل لرتكيا لت�ستفيد
للطار الت�شريعي ،التنظيمي وامل ؤ��س�سي التابع لقطاع النقل البحري لالحتاد
من تبنيها وتطبيقها إ
أالوروبي.
• ال�ستك�شاف الرتابط بني الت�صدير أ
والداء يف القطاع الزراعي يف بع�ض دول البحر أالبي�ض املتو�سط
التي تن�ضم لعملية حترير ال�سوق العاملي ،ف�إن النتائج التجريبية تدعم ب�شدة نظرية االختيار الفردي
ويقوم الت�صدير بتح�سني اجلودة وذلك من خالل تعزيز كل ما يحفز اال�ستخدام الكفء للم�صادر.
• يف حماولة لدرا�سة ت أ�ثري التكاليف املرتفعة للمياه على ت�صدير احلم�ضيات والبلح التون�سي ،أ�و�ضحت
نتائج الدرا�سة ب أ�ن ت أ�ثري زيادة �سعر املياه على املنتجات يختلف من منتج �آخر ،وبالتايل ف�إن ت أ�ثريها
على ت�صدير و�إنتاج بع�ض املنتجات الزراعية أال�سا�سية لي�س ثابت ًا.

خامتة
ت أ�تي هذه أالوراق وهذا امل ؤ�متر يف �إطار أالهداف التي أ��س�س من أ�جلها منرب البحوث االقت�صادية
ملناق�شة ما تو�صل �إليه الباحثون واملهتمون بق�ضايا التنمية و�آخر امل�ستجدات االقت�صادية وو�ضعها بني أ�يدي
�صناع القرار يف املنطقة و�سماع مقرتحاتهم و�إجراء حوار بناء ي�ستهدف ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا قد أ�غفلت
�سواء من قبل الباحثني أ�نف�سهم أ�و من قبل املهتمني بق�ضايا التنمية االقت�صادية وا إلجتماعية يف املنطقة .وملزيد
من املعرفة حول أالوراق التي نوق�شت واملنهجيات التي اتبعت يف اعدادها ميكن العودة �إىل موقع املنتدى.

