حمذداث انىمى االقتصادي يف انبهذان انعربيت

دراست قياسيت مقاروت مع بهذان جىىب شرق أسيا
م .د .إبراهٌم أدٌب إبراهٌم الجلبً
كلٌة اإلدارة واالقتصاد
قسم االقتصاد -جامعة الموصل
املستخهص

ٌنطلق البحث من مشكلة ركود وتراجع معدالت النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة منذ الثمانٌنات
وحتى الٌوم ،بعد التقدم الذي أحرزته هذه البلدان فً ستٌنات القرن الماضً .وٌستعرض البحث صورة النمو
االقتصادي فً البلدان العربٌة منذ عقد الستٌنات ولؽاٌة  ،7002كما ٌستعرض وجهات نظر بعض الدراسات
التطبٌقٌة فٌما ٌخص العالقة ما بٌن النمو االقتصادي وعوامله (متمثلة برأس المال المادي والبشري بشكل
أساسً) فً البلدان العربٌة ،مع اإلشارة إلى األسباب المسإولة عن تلك العالقة .وٌتطرق البحث إلى تؤثٌر
برامج اإلصالح االقتصادٌة التً قامت بها عدد من البلدان العربٌة فً معدالت النمو االقتصادي ،ومن ثم
ٌجري البحث تحلٌال قٌاسٌا ألثر عوامل النمو االقتصادي فً نمو الناتج فً البلدان العربٌة وبلدان جنوب
شرق أسٌا للمدة  ،7005-0690لٌنتهً بجملة من االستنتاجات والتوصٌات عن كٌفٌة تجاوز األزمة التً
ٌمر بها النمو االقتصادي فً المنطقة العربٌة بشكل عام .
املصطهحاث انرئيسيت نهبحث :محددات النمو االقتصادي -تحلٌل البٌانات الجدولٌة -النمو االقتصادي
للبلدان العربٌة.
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مقذمت

بدأت البلدان العربٌة منذ ستٌنات القرن الماضً مسٌرتها التنموٌة بعد حصولها على استقاللها
السٌاسً ،وقد تمكنت هذه البلدان من تحقٌق تقدم الفت للنظر فً معدالت نموها االقتصادي التً جاوزت فً
المتوسط  ،%7,5واستمرت هذه المسٌرة حتى الثمانٌنات ،حٌث بدأ النمو ٌشهد تراجعا كبٌراً ،السٌما بعد
انخفاض أسعار البترول فً األسواق العالمٌة ،ومنذ ذلك الحٌن وحتى الٌوم ومعدالت النمو االقتصادي لم ٌطرأ
علٌها تطور ملموس  ،وأحٌانا تبدو فً تراجع ،فً الوقت الذي سار عدد من البلدان النامٌة األقل مواردا قدما
فً مسٌرة النمو االقتصادي مثل بلدان جنوب شرق آسٌا ،وحققت تقدما ملحوظا ً وبقدر ما أثارت سرعة تقدم
منطقة مثل جنوب شرق أسٌا اهتمام الباحثٌن والمعنٌٌن بقضاٌا النمو االقتصادي ،أثار ركود النمو االقتصادي
وتراجعه فً المنطقة العربٌة طٌلة العقود الثالث الماضٌة اهتمام هإالء الباحثٌن أمثال سالي مارتن Sala-
 ،Helblingواٌلسا أرتدي  ،Elsa V.Artadiوبٌتر ننكام  ،Peter Nunnenkampوتوماس
هلبلنج  ،Thomas Helblingوإبراهٌم البدوي وآخرون ،وقد تباٌنت اآلراء والطروحات حول أسباب
وعوامل تدهور النمو االقتصادي فً المنطقة العربٌة.

مشكهت انبحث

فً ظل ركود النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة طٌلة العقود الثالث الماضٌة ،مقارنة ببلدان مثل
مجموعة جنوب شرق أسٌاٌ ،طرح هنا سإال مهم هو :هل أن المشكلة تكمن فً عدم توفر عوامل النمو
االقتصادي مثل رأس المال المادي ورأس المال البشري ،أم أنها تتمثل بضعؾ تؤثٌر هذه العوامل؟ وما هً
أسباب هذا الضعؾ؟

أهميت انبحث

إن معرفة محددات النمو االقتصادي فً البلدان العربٌةٌ ،مكن عده نقطة االنطالق فً رسم الخطط
و السٌاسات التنموٌة فً البلدان العربٌة ،على النحوالذي ٌمكن من خالله تحقٌق االستخدام الكفوء للموارد
االقتصادٌة ،وتوجٌهها فً الطرٌق الصحٌح ،وتهٌئة البٌئة المناسبة لكً تإتً هذه العوامل ثمارها فً تحقٌق
النمو االقتصادي المرجو منها.

هذف انبحث

ٌهدؾ البحث إلى مقارنة تؤثٌر عوامل النمو االقتصادي الكالسٌكٌة فً البلدان العربٌة مع تؤثٌرها فً
بلدان جنوب شرق أسٌا ،ومن ثم تحدٌد طبٌعة المشكلة هل هً فً مدى توفر هذه العوامل ،أم هً فً البٌئة
والظروؾ التً تحكم فاعلٌة وتؤثٌر هذه العوامل فً تحقٌق النمو االقتصادي.

فرضيت انبحث

ٌفترض البحث أن البلدان العربٌة سعت لتؤمٌن متطلبات النمو االقتصادٌة من العوامل األساسٌة السٌما
رأس المال المادي والبشري ،لكن تؤثٌر هذه للعوامل كان ضعٌفا مقارنة ببلدان نامٌة أخرى مثل بلدان جنوب
شرق آسٌا التً بدأت فً خمسٌنات القرن الماضً مسٌرتها التنموٌة من مستوى تنموي مقاربا ً للبلدان
العربٌة ،وهذا ٌرجح وجود خلل فً البٌئة المإسسٌة والسٌاسات الحكومٌة بوصفها المسإول الرئٌس عن
كفاءة استخدام الموارد المادٌة والبشرٌة لتحقٌق النمو والتنمٌة االقتصادٌة.

مىهج انبحث

ٌعتمد البحث بالدرجة األساس منهج التحلٌل القٌاسً فً المقارنة ما بٌن البلدان العربٌة وبلدان جنوب
شرق آسٌا من حٌث تؤثٌر محددات النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً ،وذلك بعد أن ٌستعرض آراء
االقتصادٌٌن وتحلٌالتهم بخصوص ذلك التؤثٌر.
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هيكم انبحث

تم تقسٌم البحث على خمسة مباحث هً:
المبحث األول /النمو االقتصادي ومحدداته فً النظرٌات االقتصادٌة.
المبحث الثانً /صورة النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة.
المبحث الثالث /العالقة بٌن النمو االقتصادي ومحدداته فً البلدان العربٌة فً الدراسات السابقة.
المبحث الرابع /اإلصالحات االقتصادٌة والنمو االقتصادي فً البلدان العربٌة.
المبحث الخامس /التحلٌل القٌاسً لتؤثٌر محددات النمو االقتصادي فً الناتج المحلً اإلجمالً فً كل من
البلدان العربٌة وبلدان جنوب شرق أسٌا.
ثم ٌنتهً البحث بعدد من االستنتاجات والتوصٌات.

املبحث األول /انىمى االقتصادي وحمذداته يف انىظرياث االقتصاديت.

طبقا لنظرٌات النمو االقتصادي الحدٌث فإن رأس المال بشقٌه المادي والبشري هو المحدد الرئٌس
للنمو ،إذ ٌعبر عن هذه العالقة بصٌؽة دالة كوب -دوكالس كما توضحها المعادلة اآلتٌة:
إذ تمثل الناتج ،و
التكنلوجً ،أما و
المعادلة على

تمثل رأس المال المادي ،و تمثل رأس المال البشري ،و  ،و
و

تمثل المستوى

فتمثل مرونات عوامل اإلنتاج بالنسبة للناتج ،وعادة تتم قسمة

للحصول على صٌؽة نصٌب الفرد من الناتج أي أن:

حٌث إن:

ولكً تصبح المعادلة قابلة للتحلٌل القٌاسً باستخدام طرٌقة المربعات الصؽرى ٌتم تحوٌلها للصٌؽة
اللوؼارتمٌة الخطٌة والتعوٌض عن رأس المال المادي بمعدل االدخار المخصص لرأس المال المادي فً
الحالة الساكنة ) (Steady Stateكما موضح فً المعادلة اآلتٌة:

حٌث تمثل

متوسط نصٌب العامل من الناتج المحلً اإلجمالً ،أما

فتمثل معدل االدخار الموجه إلى

رأس المال المادي ،و  hتمثل رأس المال البشري (فً الحالة الساكنة) ،وتمثل
نوعً رأس المال ،وتمثل

نمو التكنلوجٌا وهً دالة فً الزمن

 ،ومعدل االندثار وهو واحد لكال نوعً

رأس المال (على وفق افتراضات أنموذج سولو المزٌد) ،ونظرا لتعذر قٌاس كل من
األنموذج ،و

تمثل النمو السكانً ،أما

ٌمكن افتراض ،حٌث تمثل

حدا ثابتا ،وتمثل

ومرونات الناتج لكل من
و ٌتم تجاهلهما فً

فتمثل مستوى التكنلوجٌا ،وعلى وفق أنموذج سولو المزٌد
حد الخطؤ

).(Mankiw, et al,1992,407-437

بناء على ما تقدم ٌمكن كتابة األنموذج النهائً على وفق الصٌؽة اآلتٌة:

إن هذه الصٌؽة طبقا لطرٌقة االشتقاق تمثل محددات متوسط نصٌب العامل من الناتج فً الحالة الساكنة،
بمعنى أن قٌم المعامالت تعكس تؤثٌر العوامل فً األجل الطوٌل.
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املبحث انثاوي /صىرة انىمى االقتصادي يف انبهذان انعربيت.

منذ ثمانٌنٌات القرن الماضً والنمو االقتصادي فً المنطقة العربٌة ٌمر بؤزمة ،بعد التقدم السرٌع الذي
حققه خالل عقدي الستٌنات والسبعٌنات من القرن الماضً ،الذي عززه اكتشاؾ الموارد الطبٌعٌة فً المنطقة
) ،(Bista et al, 1997, p5أما بعد عام ( )0690وحتى سنة ( )7007فقد كان هناك ركود بل انخفاض
فً متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً ،السٌما فً البلدان المنتجة للبترول حٌث انخفض معدل
متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً هذه البلدان من ( )72279دوالر (محسوبا باألسعار
الثابتة على أساس أسعار سنة  )0669سنة ( )0690إلى ( )09552سنة ( ،)7007أما بعد ()7007
ولؽاٌة ( )7002فقد كان هناك تحسن طفٌؾ لكن بقً متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً
كثٌر البلدان العربٌة سنة (ٌ )0690عد أعلى مما هو علٌه سنة ( )7002حٌث بلػ متوسط نصٌب الفرد من
الناتج المحلً اإلجمالً فً البلدان العربٌة النفطٌة فً تلك السنو حوالً ( )77065دوالر (Penn World
) ،Table PWT6.3والشكل (ٌ )1ظهر بوضوح حالة الركود التً شهدتها البلدان العربٌة بعد سنة
(.)0690

الشكل( )1من إعداد الباحث والمتؽٌر المستخدم هو:
Logarithm of Real GDP per capita in constant prices (Reference year is 1996,
Chain) Source: Penn World Table Version 6.3
إلى جانب هذا الركود والتراجع فً معدالت النمو االقتصادي ٌظهر النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة تذبذبا ً
كبٌرا من سنة ألخرى ،كما ٌظهر فً الشكل (.)2
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الشكل ( )2من إعداد الباحث والمتغير المستخدم هو:
Growth of Logarithm of Real GDP per capita in constant prices (Reference year is
1996, Chain) Source: Penn World Table Version 6.3
وتبدو أزمة النمو االقتصادي بشكل أوضح من خالل المقارنة بٌن مسارات لوؼارتم متوسط نصٌب الفرد من
إجمالً الناتج المحلً فً المنطقة العربٌة من جهة وبلدان جنوب شرق أسٌا من جهة ثانٌة كما ٌوضحها
الشكل (.)3

الشكل( )3من إعداد الباحث والمتؽٌر المستخدم هو:
)Growth of Real GDP per capita in constant prices (Reference year is 1996, Chain
Source: Penn World Table Version 6.3

وكما ٌظهر من الشكل ( ،)3تظهر معدالت النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة سالبة أو قرٌبة من
الصفر خالل معظم سنً الفترة ،فً حٌن تعد معدالت النمو االقتصادي فً بلدان جنوب شرق أسٌا مرتفعة
باستثاء سنة ( )0662التً شهدت أزمة مالٌة ،لكن بعدها عاودت معدالت النمو إلى مستواها الموجب ،وهذا
مإشر واضح على وجود مشكلة حقٌقٌة فً أداء النمو االقتصادي فً بلدان المنطقة العربٌة تقتضً الدراسة
والتحلٌل المعمق.
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املبحث انثانث /انعالقت بني انىمى االقتصادي وحمذداته يف انبهذان انعربيت
يف انذراساث انسابقت.

لقد حاولت عدد من الدراسات تحلٌل العالقة ما بٌن النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة من جهة
ومحدداته الكالسٌكٌة من جهة أخرى ،من أبرزها دراسة عامر بساط ) (Amer Bisatومحمد العرٌان
) (Mohammed El.Erianوثوماس هلبلنج ) (Thomas Helblingلسنة ( ،)0662ودراسة
سالي ) (Sala –i–Martinمارتن وإلسا آرتدي  Elsa Artadiلسنة ( ،)7007اللتان تناولتا عالقة
االستثمار بالنمو االقتصادي فً البلدان العربٌة ،إذ إن نسب االستثمار فً البلدان العربٌة لم تكن منخفضة
مقارنة بمجموعات أخرى من البلدان ،فقد بلػ معدل هذه النسبة ( )% 7..9خالل المدة (،)7000-062.
وهً تفوق نسب االستثمار السائدة فً مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة  OECDالتً بلػ
معدلها خالل هذه المدة ( )% 77.6وال تقل كثٌرا عن نسب االستثمار فً بلدان جنوب شرق آسٌا البالؽة
(.)%76.6
إن نسب االستثمار فً البلدان العربٌة المنتجة وؼٌر المنتجة للبترول ارتفعت من ( )%02فً المرحلة
السابقة لصدمة أسعار البترول إلى ( )% 72فً المرحلة التالٌة لها ،كما ارتفعت هذه النسبة إلى ()% 79
خالل المدة ( ،)0695 – 0690لكن معدالت النمو االقتصادي خالل هذه المدة كانت سالبة (Sala-i-
).Martin & Artadi, 2003, p9
بشكل عام إن العالقة بٌن االستثمار والنمو االقتصادي فً البلدان العربٌة لم تكن على وفق ما تتنبؤ به
نظرٌات النمو االقتصادي فقد كانت نسب االستثمار خالل ( )0660 – 0620أعلى مما كانت علٌه خالل
ستٌنٌات القرن الماضً لكن معدالت النمو كانت اقل ،وقد طرحت وجهات نظر مختلفة عن العوامل التً تقؾ
وراء هذه المفارقة ،أهمها -:
 .1إن نسبة االستثمار العام إلى االستثمار الخاص فً البلدان العربٌة تعد كبٌرة مقارنة بالبلدان المتقدمة أو
حتى البلدان النامٌة ،وهذا قد ٌإثر سلبا ً فً النمو االقتصادي إذ إن االستثمار العام اقل كفاءة وإنتاجٌة من
االستثمار الخاص ،إذ إن تموٌل االستثمار العام عبر االقتطاع الضرٌبً من القطاع الخاص ٌإثر سلبا فً
االستثمار الخاص ،ومن ثم فً النمو االقتصادي ،وٌالحظ أن نسبة االستثمار الخاص إلى االستثمار العام
فً البلدان العربٌة بشكل عام ارتفعت من ( )0,9فً ثمانٌنات القرن الماضً إلى ( )7,.فً التسعٌنات،
فً حٌن كانت هذه النسبة فً مجموعة بلدان  )2,5( OECDفً الثمانٌنات وانخفضت إلى ( )9,9فً
التسعٌنات ،وبلؽت النسبة هذه فً بلدان جنوب شرق أسٌا فً الثمانٌنات ( ).,9وارتفعت إلى ( )5,0فً
التسعٌنٌات ).(Sala-i-Martin & Artadi, 2003, p11-13
 .2عدم كفاٌة وكفاءة االستثمار الخاص فً البلدان العربٌة ،وذلك بسبب عدم وجود قنوات مالئمة لتحوٌل
المدخرات إلى مشارٌع استثمارٌة منتجة ،إذ تهٌمن المإسسات المصرفٌة على القطاع المالً فً البلدان
العربٌة فً حٌن تتصؾ أسواق المال بالبدائٌة ،وقد تكون ؼٌر موجودة أصالً & (Sala-i-Martin
) ،Artadi, 2003, p13-14إذ تظهر مإشرات نسبة الرسملة إلى إجمالً الناتج المحلى ،وقٌمة
األسهم المتبادلة بالنسبة إلجمالً الناتج المحلً انخفاضا كبٌراً مقارنة ببلدان نامٌة أخرى مثل بلدان
جنوب شرق أسٌا ،إذ بلؽت نسبة الرسملة إلى إجمالً الناتج المحلً للمدة ( )7007-0669فً البلدان
العربٌة ( ، )%77,.مقابل( )%20فً بلدان جنوب شرق آسٌا ،أما قٌمة األسهم المتبادلة بالنسبة
إلجمالً الناتج المحلً فقد بلؽت فً المدة نفسها ( )%00فً البلدان العربٌة مقابل ( )%59فً بلدان
جنوب شرق أسٌا ).(World Bank, 2011
 .3انخفاض إنتاجٌة االستثمارات إذ إن معدل نمو اإلنتاجٌة الكلٌة السنوي الذي ٌقٌس كفاءة المشارٌع
االستثمارٌة كان سالبا ً فً معظم البلدان العربٌة خالل المدة ( )0669-0620إذ تراوحت قٌمه ما بٌن (-
 )7,9فً الجزائر ،و ( )7,.فً عمان علما أن أربعة بلدان فقط من ثالثة عشر بلد عربً توفرت فٌهم
بٌانات حققت معدل نمو إٌجابً لإلنتاجٌة الكلٌة ).(Bisat, et al, 1997, p18
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لقد عزت ذلك دراسة (سالي مارتن وأرتدي) إلى عدد من األسباب هً:
)(Sala-i-Martin & Artadi, 2003, p17-21
أ -عدم االستقرار السٌاسً المتمثل بالحروب والصراعات الطائفٌة التً شهدتها المنطقة العربٌة خالل
العقود األخٌرة ،والتً أدت إلى تحطٌم الكثٌر من القدرات اإلنتاجٌة للبلدان العربٌة ،وأثرت سلبا ً فً البٌئة
االستثمارٌة ،ومن ثم أدت إلى تدنً مستوٌات الدخول فً هذه المنطقة .
ب -ضعؾ البٌئة االستثمارٌة بسبب الحروب والصراعات السٌاسٌة من جانب ،وبسبب القٌود والعوائق

المإسسٌة المفروضة من قبل السلطات العامة من جانب آخر ،أدى إلى خشٌة القطاع الخاص من
االستثمار ،وإلى ؼٌاب البٌئة التنافسٌة .كل ذلك انعكس سلبا على الكفاءة اإلنتاجٌة لالستثمارات.
ت -تدنى مستوى رأس المال البشري فً البلدان العربٌة الذي ٌنعكس سلبا على كفاءة الٌد العاملة مما ٌإدي

إلى عدم تشجٌع المستثمرٌن على توظٌؾ الٌد العاملة العربٌة فً استثماراتهم ،وتظهر مإشرات معدالت
االلتحاق فً مختلؾ المستوٌات الدراسٌة فً البلدان العربٌة انخفاضا عن المستوى العالمً لمعدالت
االلتحاق ،ففً سنة ( )7000بلػ معدل االلتحاق فً التعلٌم االبتدائً ( )%95مقابل ( )%67,7فً بلدان
جنوب شرق أسٌا وبلػ معدل االلتحاق فً التعلٌم الثانوي( )%55فً البلدان العربٌة مقابل ( )%95فً
بلدان جنوب شرق أسٌا ،أما نسب االلتحاق فً التعلٌم العالً فبلػ فً البلدان العربٌة ( )%07مقابل
( )%7.فً بلدان جنوب شرق أسٌا ).(World Bank, 2011
أما بالنسبة لرأس المال البشري فً البلدان العربٌة فالصورة قد تبدوا مؽاٌرة عما توصلت إلٌه
الدراسات النظرٌة والتطبٌقٌة .فقد أكدت نظرٌات النمو الحدٌثة منذ ثمانٌنٌات القرن الماضً أهمٌة راس المال
البشري بوصفه احد محددات النمو االقتصادي األساسٌة ،السٌما نظرٌتً (روبرت لوكاس (Robert
 Lucasسنة (( ،(Lucas, 1988, p3-42) )0699وبول رومر  (Paul Romerسنة ()0660
) (Romer,1990, p71-102اللتٌن أكدتا على دور رأس المال البشري فً تحقٌق نمو اقتصادي مستمر
فً المدى البعٌد ،بل حتى النظرٌة الكالسٌكٌة أقرت بؤهمٌته ودوره فً زٌادة معدل النمو االقتصادي على
المدى المتوسط والقصٌر على أقل تقدٌر كما فً دراسة مانكٌو ورومر ووٌل )(Mankiw Romer Wiel
لسنة ( ،(Mankiw , et al, p407-437 ) )0667وقد أكدت الدراسات التطبٌقٌة دور رأس المال
البشري بوصفه محدداً مهما بل ربما األهم فً تحقٌق النمو االقتصادي فً معظم بلدان العالم النامٌة منها
والمتقدمة مثل دراسة بسانٌنً وآخرون سنة ( ،(Bassanini, et al, 2004) )700.ودراسة صندوق
النقد الدولً سنة ( ،(Baldacci, et al, 2004) )700.وؼٌرها من الدراسات.
لقد تناول البنك الدولً التعلٌم فً البلدان العربٌة فً تقرٌر له سنة ( ،)7002أوضح فٌه أن البلدان
العربٌة شرعت فً االستثمار فً رأس المال البشري فً وقت متؤخر عن المناطق األخرى ،ؼٌر أنها حالما
شرعت فً ذلك فإنها أنفقت بشكل عام نسبة مئوٌة عالٌة نسبٌا من إجمالً ناتجها المحلً على التعلٌم،
ورفعت بسرعة من متوسط مستوى التعلٌم ٌبن سكانها .فعلى مدى السنوات األربعٌن الماضٌة ،خصصت
البلدان العربٌة للتعلٌم فً المتوسط نسبة ( )%5من إجمالً الناتج المحلً و( )%70من النفقات الحكومٌة،
وهو أكثر مما خصصته البلدان النامٌة األخرى التً لدٌها مستوٌات مماثلة لمتوسط دخل الفرد .ونتٌجة لذلك
تمكنت المنطقة من تحسٌن إمكانٌة الحصول المتساوي على التعلٌم فً مراحله كافة .وتعد هذه انجازات
رائعة ،إذا أخِذ فً الحسبان أن المنطقة بدأت فً الستٌنٌات ولدٌها بعض أكثر المإشرات التعلٌمٌة انخفاضا
فً العالم ،كما بلؽت البلدان العربٌة ،مستوى جٌد فً االلتحاق فً مرحلة التعلٌم االبتدائً وزادت معدالت
االلتحاق فً المدارس الثانوٌة ثالثة أمثال تقرٌبا فٌما بٌن عامً ( )0620و ( )7007وخمسة أمثال فً
مرحلة التعلٌم العالً .وقد توجت إنجازات المنطقة بسد فجوه التعلٌم بٌن الجنسٌن ،وقد أصبحت المساواة بٌن
الجنسٌن شبه كاملة فً مرحلة التعلٌم األساسً .وعلى الرؼم من إن المنطقة بدأت ولدٌها مستوٌات منخفضة
نسبٌا ً للمساواة بٌن الجنسٌن ،فإن المإشرات فً مرحلتً التعلٌم الثانوي والعالً ال تختلؾ كثٌرا عنها فً
منطقتً أمرٌكا الالتٌنٌة وشرق أسٌا .وقد أدى هذا االستثمار أٌضا ً إلى تحسن فً مستوٌات التعلٌم وبعض
القدرات األساسٌة .وقد خفضت معدالت األمٌة إلى النصؾ فً العشرٌن سنة الماضٌة ،وانخفض بسرعة
الفرق المطلق بٌن الذكور واإلناث فً معدالت محو األمٌة بٌن البالؽٌن .ومن حٌث نواتج تعلٌم الطالب ،سجلت
بعض بلدان المنطقة نتائج جٌدة نسبٌا فً االختبارات الدولٌة ،مثل دراسة ) ،(TIMSSوالسٌما فً
الرٌاضٌات والعلوم (البنك الدولً ،7002 ،ص.)7
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وعلى الر ؼم من التحسٌنات التً طرأت على التحصٌل التعلٌمً ،فقد كان النمو االقتصادي فً المنطقة
على مدى السنوات العشرٌن الماضٌة منخفضاً نسبٌاً .ومن المفارقات أن ارتفاع النمو االقتصادي قابله
انخفاض مستوٌات التحصٌل التعلٌمً فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات ،وبالمثل فإن اإلنتاجٌة الكلٌة لعوامل اإلنتاج،
التً تقٌس تؤثٌر عوامل أخرى ؼٌر الزٌادات فً رصٌد رأس المال المادي والبشري ،كانت منخفضة أو سالبة
فً البلدان العربٌة خالل الثمانٌنات والسبعٌنات ،وهً الفترة التً كان التحصل التعلٌمً فٌها آخذا فً الزٌادة
.
وٌشٌر هذا إلى أن التحصٌل التعلٌمً لم ٌسهم كثٌراً فً زٌادة النمو االقتصادي أو اإلنتاجٌة فً المنطقة.
وهناك تفسٌرات ممكنة للعالقة الواهٌة بٌن التعلٌم والنمو االقتصادي فً المنطقة العربٌة ،احدها هو أن
مستوى التعلٌم فً المنطقة منخفض جداً بحث أن التعلٌم ال ٌسهم فً زٌادة النمو واإلنتاجٌة ،وثمة تفسٌر أخر
هو أن المستوى النسبً ولٌس المطلق للنواتج التعلٌمٌة هو الذي ٌفسر الصلة الواهٌة بٌن التعلٌم والنمو
االقتصادي فً المنطقة ،فاالستثمار األجنبً المباشرة على سبٌل المثالٌ ،نجذب إلى البلدان التً لدٌها نواتج
تعلٌمٌة افضل ،مع تساوي العوامل األخرى كافة .وٌرتبط تفسٌر ثالث بالتباٌن فً التحصٌل التعلٌمً ،فهو
اكبر فً منطقة العربٌة منه فً المناطق األخرى ،وتشٌر بحوث دولٌة إلى أن التوزٌع األكثر تساوٌا للتحصٌل
التعلٌمً ٌرتبط ارتباطا ً اٌجابٌا ً بتحقٌق معدالت نمو اقتصادي أعلى .وأخٌراًٌ ،مكن أٌضا ً أن تكون الصلة
الضعٌفة بٌن نواتج التعلٌم والنمو االقتصادي مرتبطة بارتفاع مستوٌات التوظٌؾ فً القطاع العام ،وانخفاض
أعداد القطاعات االقتصادٌة الدٌنامٌكٌة القادرة على المنافسة الدولٌة (البنك الدولً ،7002 ،ص.)5
وهناك من ٌرى أن سبب هذه العالقة ؼٌر المتوقعة بٌن التعلٌم والنمو االقتصادي هو نوعٌة نظام التعلٌم
المتدنٌة والتً ال ترتبط باحتٌاجات المنشآت اإلنتاجٌة ،والدلٌل على ذلك ارتفاع نسب البطالة بٌن المتعلمٌن
فً البلدان العربٌة ،وتدنً مستوى األجور الحقٌقٌة ،واألكثر أهمٌة هو فشل النظام التعلٌمً فً تعلٌم
المواطنٌن العرب كٌفٌة التكٌؾ مع التؽٌٌرات التكنولوجٌة العالمٌة ،كما أن نظام التعلٌم العربً ال ٌهٌئ الطلبة
الستٌعاب المعرفة والتكنولوجٌا العالمٌة ،فدخول االنترنت فً المجتمعات العربٌة ضئٌل جداً مقارنة ببلدان
 OECDوبلدان جنوب شرق أسٌا بسبب ارتفاع أسعار استخدام شبكة االنترنت فً البلدان العربٌة بشكل كبٌر
مقارنة بتلك البلدان ،إذ تبلػ كلفة استخدام االنترنت فً البلدان العربٌة ( )$75شهرٌا ،حسب تقارٌر اتحاد
االتصاالت الدولً (  ،)ITUفً حٌن تبلػ هذه الكلفة اقل من  $77فً بلدان  ،OECDواقل من ( )$07فً
بلدان جنوب شرق أسٌا ،فمثال فً الوالٌات المتحدة تصل كلفة استخدام االنترنت ( )$2شهرٌا ً فً حٌن تصل
هذه الكلفة إلى  $.5فً الٌمن ،إلى جانب ذلك إن التدرٌب على التكنولوجٌا الحدٌثة فً البلدان العربٌة اقل بكثٌر عما
هً علٌه الحال فً البلدان الصناعٌة).(Sala-i-Martin & Artadi, 2003, p21-22

املبحث انثانث /اإلصالحاث االقتصاديت وانىمى االقتصادي يف انبهذان انعربيت
لقد تكونت لدى عدد من البلدان العربٌة القناعة بؤهمٌة سٌاسات التصحٌح وإعادة الهٌكلة وضرورة
ا الستمرار فٌها .حٌث انخرط عدد من البلدان العربٌة فً برامج تصحٌح شاملة ،بمساعدة المإسسات الدولٌة
والعربٌة .من هذه البلدان كل من مصر والجزائر وتونس والمؽرب واألردن كما قام السودان بتطبٌق برنامج
تصحٌح اقتصادي ٌهدؾ إلزالة االختالالت التً ٌعانً منها االقتصاد السودانً .كما استمرت دول مجلس التعاون
فً الخلٌج العربً فً تطبٌق السٌاسات التً انتهجتها منذ عدة سنوات للتكٌؾ مع عوائد تصدٌر النفط المنخفضة
وإمكانٌة تنوٌع مصادر دخلها .وٌمكن تحدٌد أهم عناصر سٌاسات التكٌؾ وإعادة الهٌكلة فً البلدان العربٌة على وفق
ما ٌؤتً (الكفري ،7007 ،ص :)096-099
 .1إحداث تعدٌالت فً هٌكل ملكٌة وسائل اإلنتاج ،حٌث طرحت بعض المإسسات العامة والشركات الحكومٌة فً
بعض البلدان العربٌة للبٌع ،وتم بٌع بعضها بالفعل فً مصر واألردن وتونس والجزائر ،كما صدرت قوانٌن بإحداث
الشركات القابضة والشركات التابعة لها وقوانٌن أخرى تنظم العالقة بٌن المالك والمستؤجر لبعض المإسسات.

 .2إصدار قوانٌن تنظم عمل السوق المالٌة وتداول رأس المال بهدؾ زٌادة فعالٌة آلٌة السوق وتعزٌز اتجاه
تحدٌث هٌكل الملكٌة ،مع إمكانٌة تداول أسهم وسندات المشروعات الخاصة والمشروعات العامة.
 .3إحداث تعدٌالت جوهرٌة فً أسلوب إدارة المشروعات العامة والسٌما ما ٌتعلق منها بتحدٌد أسعار
المنتجات (تحرٌرها) ،وكذلك تحرٌر أسعار الصرؾ وتوحٌدها ،واعتماد مبدأ التموٌل الذاتً ،وإنشاء
صنادٌق وبنوك االستثمار الوطنٌة وتفعٌل نشاطها ،وإعادة تنظٌم مجالس اإلدارة ومنح اإلدارة مرونة
وبخاصة فً موضوع تحوٌل الملكٌة والدمج والتصفٌة.
 .4تحجٌم وظٌفة الموازنة العامة كؤداة للتوازن االجتماعً ،من خالل برنامج انكماشً لإلنفاق االجتماعً وتقلٌص
الدعم ،إلطالق العوامل االقتصادٌة وحدها لبلوغ التوازن من ناحٌة ولمكافحة التضخم من ناحٌة أخرى.
 .5رفع القٌود الجمركٌة عن الواردات والسماح باستٌراد السلع المحظورة كلٌا ً أو جزئ ًٌا وذلك بإتاحة عمل آلٌات
السوق بشكل مطلق وإلؽاء الحماٌة تدرٌجٌاً ،على الرؼم من معارضة بعض المنتجٌن والسٌما فً القطاع الخاص
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لمثل هذه اإلجراءات ألنها تإثر فً صناعاتهم الولٌدة علما ً بؤن الحماٌة تدفع المنافسة خارجا ً لذا البد من إشاعة
المنافسة بشكل عام.

أما أهداؾ برامج التصحٌحات الهٌكلٌة فً البلدان العربٌة فهً تهدؾ على المدى القصٌر إلى إعادة
التوازن لمٌزان المدفوعات وذلك من خالل الضؽط على الطلب الداخلً ،وتتخذ عادة بعض الحكومات إجراءات
عاجلة خاصة تتمث ل فً تخفٌض قٌمة العملة المحلٌة ،وخفض اإلنفاق العام عن طرٌق تجمٌد األجور والحد
من الواردات واالستثمارات .أما على المدى الطوٌل فتهدؾ إلى تطوٌر العرض الداخلً للسلع والخدمات،
وتحسٌن مستوى أداء جهاز اإلنتاج ،والحد من هدر الموارد المتاحة ،ودعم القدرة التنافسٌة لإلنتاج (الكفري،
 ،7007ص.)096
لقد تناول عدد من الدراسات اآلثار االقتصادٌة لهذه السٌاسات فً البلدان العربٌة منها الدراسة التً
أعدها المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت ،حٌث توصلت الدراسة إلى أنه لم ٌكن هناك من تحسن فً أداء معدل
نمو دخل الفرد فً إي من البلدان العربٌة التً تضمنتها الدراسة (مصر والسودان وتونس والمؽرب والجزائر
ومورٌتانٌا واألردن) ،بل كان هناك تدهور فً كل من الجزائر (التً انخفض فٌها متوسط معدل نمو دخل الفرد
من حوالً ( )%7,7لفترة ما قبل التطبٌق إلى سالب واحد فً المائة لفترة ما بعد تطبٌق برنامج اإلصالح)،
ومصر (من حوالً ( )%.,.إلى ( ،))%7,.وقد كان هناك أٌضا تدهور فً األداء فً كل من األردن وتونس
والسودان والمؽرب ومورٌتانٌا إال أنه لم ٌكن معنوٌا(علً ،7002 ،ص.).-7
لقد عد (بٌتر ننوكام  (Peter Nunnenkampالفشل فً تحقٌق اإلصالحات الداخلٌة إلى جانب
الصدمات الخارجٌة ،والخلل المإسسً ،هً العوامل المسإولة عن األداء السٌئ للنمو االقتصادي فً لبلدان
العربٌة ،فمن أمثلة الصدمات الخارجٌة التً ٌسوقها (ننكام) الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق،
والذي أثر فً النمو االقتصادي فً األردن خالل عقد التسعٌنات من القرن الماضً ،فً الوقت الذي أدى فٌه
اكتشاؾ البترو ل فً السودان إلى أن تتبوأ السودان قمة البلدان العربٌة فً أداء النمو االقتصادي فٌها خالل
العقد ذاته ،أما عن الفشل فً اإلصالحات الداخلٌة فتإٌده من وجهة نظر نانوكم عدد من الدالئل أهمها -:
 .1عدم االستفادة من وصفات البنك وصندوق النقد الدولٌٌن فً إطار ما ٌعرؾ بإجماع واشنطن (Washington
) ،Consensuإذ ٌرى ننوكام أن البلدان العربٌة خالل عقد الثمانٌنات لم تنجح فً تقلٌل التدخل الحكومً فً
االقتصاد الذي تجسد فً كبح التضخم وارتفاع حجم النفقات الحكومٌة ،وهذا ٌخالؾ وصفة البنك وصندوق النقد
الدولٌٌن.
 .2انخفاض التكوٌنات الرأسما لٌة المادٌة والبشرٌة ،وعدم كفاءة األنظمة التعلٌمٌة ،وزٌادة معدالت الرسوب واإلعادة
فً المراحل الدراسٌة المختلفة فً معظم البلدان العربٌة.
 .3عجز البلدان العربٌة عن تحقٌق التقدم فً االندماج باالقتصاد الدولً ألسباب منها القٌود المفروضة على التجارة
الخارجٌة ،مثل ارتفاع تكالٌؾ إبرام الصفاقات التجارٌة ،وعدم كفاءة إجراءات التراخٌص الكمركٌة ،وضعؾ
خدمات النقل واالتصاالت .
 .4ضعؾ تدفق رإوس األموال األجنبٌة فً عدد من البلدان العربٌة مقارنة ببقٌة البلدان النامٌة ،ما ٌعكس ربما
ضعؾ إجراءات التحررٌة االقتصادٌة.
أما ما ٌخص الخلل المإسسً فإن مإشرات األداء المإسسً الستة (لكوفمان وآخرون )Kaufmann, et al
وهً :التصوٌت والمساءلة ،واالستقرار السٌاسً ،وكفاءة الجهاز الحكومً ،ونوعٌة التنظٌم ،ودور القانون ،والسٌطرة
على الفساد ،تشٌر بوضوح إلى انخفاض مقادٌرها مقارنة ببلدان جنوب شرق أسٌا .إذ تتراوح قٌم كل مإشر ما بٌن (-
 7,5و )7,5حٌث ٌشٌر ارتفاع المإشر إلى كفاءة األداء المإسسً الذي ٌوفر بٌئة محفزة للوحدات االقتصادٌة ،وهذا
ٌشجع تحقٌق تراكم فً عوامل اإلنتاج الذي ٌنعكس فً النهاٌة على زٌادة النمو االقتصادي (Kaufmann, et
).al,2010, p4
ففً عام  7007بلػ مإشر التصوٌت والمسؤلة فً البلدان العربٌة ( )0,02-مقابل ( )0,0.-فً بلدان جنوب شرق
أسٌا ،وبلػ مإشراالستقرار السٌاسً فً البلدان العربٌة ( )0,.9-مقابل ( )0,72-فً بلدان جنوب شرق أسٌا ،وبلػ
مإشر كفاءة الجهاز الحكومً فً البلدان العربٌة ( )0,75-مقابل ( )0,57فً بلدان جنوب شرق أسٌا  ،وبلػ مإشر
نوعٌة التنظٌم فً البلدان العربٌة ( )0,7.-مقابل ( )0,75فً بلدان جنوب شرق أسٌا  ،وبلػ مإشر دور القانون فً
البلدان العربٌة ( )0,06-مقابل ( )0,0.فً بلدان جنوب شرق أسٌا  ،وبلػ مإشر السٌطرة على الفساد فً البلدان
العربٌة ( )0,77-مقابل ( )0,09فً بلدان جنوب شرق أسٌا (Worldwide Governance Indicators,
).2010

املبحث انرابع /انتحهيم انقياسي نتأثري حمذداث انىمى االقتصادي يف انىاتج احملهي
اإلمجايل يف كم مه انبهذان انعربيت وبهذان جىىب شرق أسيا.
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بعد ما أشره واقع النمو االقتصادي من سوء واضح فً األداء ،وعدم فاعلٌة عوامل النمو االقتصادي ،أو
سٌاسات اإلصالح االقتصادي ،بات من الضروري الوقوؾ على المشكلة باألرقام الفعلٌة ،ومقارنتها بتجارب
أخرى لبلدان بدأت مسٌرتها التنموٌة فً النقطة ذاتها التً بدأت منها المنطقة العربٌة ،وٌمكن عد بلدان
جنوب شرق أسٌا نموذجا جٌدا للمقارنة.
ٌتمثل التحلٌل هنا بإجراء انحدار خطً لعوامل النمو التقلٌدٌة (رأس المال المادي والبشري ،والنمو السكانً)
على متوسط نصٌب العامل من إجمالً الناتج المحلً بالقٌمة الحقٌقٌة ،حٌث ٌتم اعتماد اإلنموذج الموضح فً
المعادلة ) ،(4فً التحلٌل وذلك بالتطبٌق على بٌانات جدولٌة ،بعد إجراء االختبارات الضرورٌة لضمان سالمة
التحلٌل القٌاسً ،وفٌما ٌؤ تً بٌان ألسالٌب التحلٌل واالختبارات القٌاسٌة المستخدمة فً البحث ،إلى جانب
عٌنة البحث والمتؽٌرات االقتصادٌة ومصادر بٌاناتها.
ً
أوال :طرائق انتحهيم
قبل الدخول فً بٌان المتؽٌرات المستخدمة ونتائج التحلٌل البد من التنوٌه إلى أن البحث اعتمد طرٌقة
دمج جمٌع البلدان فً تحلٌل واحد على وفق أسلوب تحلٌل البٌانات الجدولٌة حٌث اعتمدت طرٌقتً األثر
الثابت ) (Fixed Effectواألثر العشوائً ) (Random Effectفً التحلٌل.
وٌقصد بالبٌانات الجدولٌة تلك البٌانات التً تتناول قٌم متؽٌر ما لعدد من الوحدات المقطعٌة (بلدان،
منشآت ،أفراد... ،إلخ) ،خالل عدد من المدد الزمنٌة (سنوات ،أشهر ،أٌام...،إلخ) ،حٌث ٌإخذ بالحسبان فً
تحلٌل انحدار المتؽٌرات ذات البٌانات الجدولٌة أثر التباٌن بٌن الوحدات المقطعٌة على قٌم المعامالت .إذ
ٌختلؾ التعامل مع هذا األثر -ؼٌر المشاهد ،-باختالؾ االفتراضات المتعلقة بطبٌعة العالقة التً تربطه مع
المتؽٌرات التفسٌرٌة داخل األنموذج ،فإذا تم افتراض وجود ارتباط خطً بٌن أثر تباٌن الوحدات المقطعٌة
وبقٌة المتؽٌرات التفسٌرٌة ٌتم اعتماد ما ٌعرؾ بطرٌقة األثر الثابت )) (Fixed Effect (FEفً تحلٌل
االنحدار ،أما إذا تم افتراٍض عدم وجود ارتباط خطً بٌن هذا األثر وبقٌة المتؽٌرات التفسٌرٌة فٌتم اعتماد ما
ٌعرؾ بطرٌقة األثر العشوائً )).(Random Effect (RE
إن التعامل مع أثر تباٌن الوحدات المقطعٌة على وفق طرٌقة األثر الثابت )ٌ (FEتم من خالل إضافة هذا
األثر إلى الحد الثابت فً معادلة االنحدار كما توضحه الصٌؽة اآلتٌة:

حٌث ٌمثل المتؽٌر المعتمد ،و لؽاٌة لمتؽٌرات التفسٌرٌة بٌنما ٌمثل كل من وعدد الوحدات المقطعٌة والمدد
الزمنٌة على التوالً ،أما الحد فٌمثل الحد الثابت الذي ٌختلؾ من وحدة مقطعٌة ألخرى -لٌعكس أثر التباٌن
بٌنها ، -لكنه ٌبقى ثابتا عبر الوحدات المقطعٌة ،وتمثل و لؽاٌة معامالت ثابتة لجمٌع الوحدات المقطعٌة والمدد
الزمنٌة ،وأخٌر تمثل الحد العشوائً.
وٌطلق على هذه الطرٌقة أٌضا طرٌقة المربعات الصؽرى ذات المتؽٌرات الوهمٌة (Least Squares Dummy
)) ، Variables (LSDVوذلك لوجود المتؽٌرات الوهمٌة فً أنموذج االنحدار بما ٌسمح باختالؾ الحد الثابت بٌن
الوحدات المقطعٌة.
أما على وفق طرٌقة األثر العشوائً ) (REفٌتم التعامل مع األثر ؼٌر المشاهد لتباٌن المجموعات على أنه عشوائً
وؼٌر مرتبط ببقٌة المتؽٌرات التفسٌرٌة كما موضح فً المعادلة اآلتٌة:
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حٌث ٌمثل األثر ؼٌر المشاهد لتباٌن المجموعات ،وٌظهر مع الحد العشوائً ،فً حٌن ٌبقى الحد الثابت واحد
لجمٌع الوحدات المقطعٌة ،وتستخدم فً هذه الحالة الطرٌقة لعامة للمربعات الصؽرى Generalized
) Least Squares (GLSفً تقدٌر معلمات األنموذج (Asteriou and Hall, 2007, 346-
).348
ً
ثاويا :االختباراث املستخذمت.

أ .اختبار جذر الوحدة ):(Unit root Test
جذر الوحدة إحدى المشكالت التً تواجه السالسل الزمنٌة ؼٌر الساكنة ) ،(Non stationaryإذ ٌكون
تباٌن السلسلة أو وسطها الحسابً أو االثنٌن معا مرتبطٌن بالحد العشوائً ،وفً مثل هذه الحالة ٌتعذر
استخدام طرائق التقدٌر المتعارؾ علٌها مثل طرٌقة  OLSأو ؼٌرها ،لذا البد من التؤكد من خلو المتؽٌر الذي
ٌؤخذ شكل السلسلة الزمنٌة من هذه المشكلة ،وإجراء المعالجات الالزمة فً حال وجودها.
واال ختبار التقلٌدي ٌتمثل بإجراء انحدار لقٌم المتؽٌر ضمن سلسلة زمنٌة بعد أخذ الفرق الزمنً األول لها على القٌم
السابقة للسلسلة ذاتها ،فإذا كانت معامالت االنحدار معنوٌة دل ذلك على وجود مشكلة جذر الوحدة.

وفً حالة البٌانات الجدولٌة قد تتباٌن الوحدات المقطعٌة فٌما بٌنها من حٌث وجود أو عدم وجود مشكلة جذر
الوحدة ،لذا تستخدم طرائ ق خاصة الختبار وجود جذر الوحدة فً هذا النمط من البٌانات منها طرٌقة اختبار
لفاٌن لن وتشو ) .Levin, Lin and Chu (LLCإذ ٌقوم اختبار ) (LLCعلى فرضٌتٌن متقابلتٌن
األولى (فرضٌة العدم) ،وتنص على أن جمٌع الوحدات المقطعٌة المكونة للبٌانات الجدولٌة ؼٌر ساكنة،
والثانٌة (الفرضٌة البدٌلة) ،وتنص على أن جمٌع الوحدات المقطعٌة المكونة للبٌانات الجدولٌة ساكنة ،وٌتم
اختبار الفرضٌتٌن باستخدام إحصائٌة  tالخاصة بطرٌقة  ،LLCوتوجد جداول خاصة معدة من قبل Levin
) &Lin (1993تتضمن القٌم الحرجة لهذه اإلحصائٌة ).(Hsiao, 2002, p299-300

اختبار )(Hausman
ٌستخدم هذا االختبار للمفاضلة بٌن طرٌقتً األثر الثابت ) (FEواألثر العشوائً ) ،(REمن حٌث اتساق
المقدرات المقٌمة بكال الطرٌقتٌن .إذ ٌتناول االختبار تحدٌدا فرضٌتً وجود أو عدم وجود ارتباط بٌن الحد
الذي ٌمثل األثر ؼٌر المشاهد (الناجم عن تعدد الوحدات المقطعٌة للمدة الزمنٌة نفسها) ،وبقٌة المتؽٌرات
التفسٌرٌة .فإذا كان هذا االرتباط معنوي ففً هذه الحالة ٌتم ترجٌح مقدرات طرٌقة  FEالتً تسمح بوجود
مثل هذا االرتباط ،أما إذا كان هذا االرتباط ؼبر معنوي ففً هذه الحالة ٌتم ترجٌح مقدرات طرٌقة  ،REالتً
تفترض عدم االرتباط .حٌث تعد هذه الطرٌقة فً هذه الحالة أكثر كفاءة من طرٌقة .FE
وٌستخدم فً االختبار ما ٌعرؾ بإحصائٌة ) (Hausmanوٌرمز لها (  ، )Hوهً تتبع توزٌع مربع
كاي
.Chi-square

حٌث تمثل متجه معامالت أنموذج االنحدار بطرٌقة  ،FEو متجه معامالت أنموذج االنحدار بطرٌقة  ،REأما
 Varفتشٌر لتباٌن المعامالت ،وترمز  kلعدد المعامالت.
إذا كانت القٌمة المحسوبة إلحصائٌة أكبر من القٌمة الحرجة إلحصائٌة المقابلة لدرجة الحرٌة  ،فهذا
ٌعنً وجود فرق معنوي بٌن قٌم المعلمات المقدرة باستخدام كلتا الطرٌقتٌن ،عندئذ ٌتم ترجٌح طرٌقة ،FE
بوصفها ال تقٌد اإلنموذج بشرط عدم وجود ارتباط بٌن الحد الذي ٌمثل األثر ؼٌر المشاهد للوحدات المقطعٌة
سرة ،خالفا لطرٌقة  REالتً تضع مثل هذا الشرط ،أما فً حالة عدم وجود فرق معنوي
والمتؽٌرات المف ِّ
ففً هذه الحال ٌتم ترجٌح طرٌقة ) (REبوصفها أكثر كفاءة من طرٌقة )(Asteriou and Hall, (FE
)2007, 348-349
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ً
ثانثا :املتغرياث
تم استخدام المتؽٌرات األساسٌة التً تستخدم فً العادة من قبل دراسات النمو االقتصادي وهذه المتؽٌرات
هً:
أ .المتؽٌر المعتمد :القٌمة الحقٌقٌ ة لمتوسط نصٌب العامل من الناتج المحلً اإلجمالً مقٌمٌا بالقوة
الشرائٌة الثابتة على أساس أسعار سنة ( )7005مؤخوذا من قاعدة بٌانات هستن -سومر
) (Heston- Summers Databaseالشهٌرة ،المعروفة بجدول ( (Penn Worldنسبة إلى
جامعة (بنسلفانٌا  (Pennsylvaniaفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً تقوم بنشر هذه البٌانات
بشكل دوري.
ب .المتؽٌرات التفسٌرٌة:
 .1متؽٌر رأس المال المادي :تم تمثٌله بنسبة التكوٌن الرأسمالً الثابت إلى إجمالً الناتج المحلً
اإلجمالً مؤخوذا من قاعدة بٌانات (Global Development Network Growth
 Database),فً جامعة نٌوٌورك
 .2متؽٌر رأس المال البشري :تم تمثٌله بمتوسط نصٌب الفرد فوق سن ( )05من سنوات التعلٌم مؤخوذا
من بٌانات بارو ولً  Barro-Leeالمعتمدة بشكل أساسً فً حساب هذا المتؽٌر.
 .3متؽٌر النمو السكانً :تم تمثٌله بمعدل النمو السنوي للسكان* وهو مؤخوذ أٌضا من قاعدة بٌانات
).(Global Development Network Growth Database

ً
رابعا :عيىت انبحث

لقد اعتمد البحث فً تحلٌله على ما متوفر من بٌانات تخص البلدان العربٌة ،حٌث أتٌحت للبحث بٌانات
كافٌة عن تسعة بلدان عربٌة هً كل من الجزائر ومصر وتونس والمؽرب والسودان ومورٌتانٌا والبحرٌن
وسورٌا واألردن وذلك للمدة ( ،)7005-0690مع وجود بعض البٌانات المفقودة لبعض البلدان مثل األردن
والبحرٌن والسودان وتونس ،وقد أخذت قٌم المتؽٌرات لكل خمس سنوات ،وذلك تقٌدا بما هو متاح من
بٌانات رأس المال البشري المحسوبة لكل خمس سنوات.
أما مجموعة بلدان جنوب شرق أسٌا فقد توفرت بٌانات كاملة عن المتؽٌرات الداخلة فً التحلٌل لعشرة
بلدان هً كل من :الصٌن ،وفٌجً ،وهونػ كونػ ،وأندنوسٌا ،وكورٌا الجنوبٌة ،ومالٌزٌا ،وبٌبوانٌوؼٌنٌا،
والفلبٌن ،وسنؽافورة ،وتاٌلند.

ً
خامسا :انىتائج

تظهر نتائج اختبار جذر الوحدة فً الجدول ( )0أن جمٌع المتؽٌرات ساكنة ما ٌسمح باستخدام طرٌقة
المربعات الصؽرى من دون أي تعدٌل فً صٌػ المتؽٌرات.
أما نتائج تحلٌل االنحدار فً الجدول( ،)7فتظهر فٌها معامالت رأس المال المادي والبشري فً بلدان جنوب
شرق أسٌا ذات تؤثٌر معنوي موجب ،بل أن معامل رأس البشري ٌقترب من الواحد الصحٌح ما ٌشٌر إلى
أهمٌته نسبة لرأس المال المادي ،وهذا ٌتماشى مع نظرٌات النمو الحدٌثة السٌما تلك التً تعزو استمرار
معدالت النمو بشكل ثابت أو متزٌدا إلى عنصر رأس المال البشري مثل نظرٌة روبرت لوكاس (،)0699
وبول رومر ( ،)0660أما النمو السكانً فتؤثٌره معنوي سالب.
أما فً مجموعة البلدان العربٌة فتؤثٌر رأس المال المادي والبشري ضعٌؾ جدا مقارنة ببلدان جنوب
شرق أسٌا وإن كان معنوٌا موجباً ،فً حٌن أن تؤثٌر النمو السكانً ؼٌر معنوي فً هذه البلدان.
لقد تشابهت النتائج باستخدام كلتا الطرٌقتٌن (األثر الثابت واألثر العشوائً) ،على الرؼم من أن اختبار
)ٌ (Hausmanشٌر إلى وجود فرق معنوي بٌنهما ما ٌعنً ترجٌح طرٌقة األثر الثابت.

* تم استبدال الصٌؽة اللوؼارتمٌة التً ٌتضمنها اإلنموذج النظري ،بالصٌؽة ؼٌر اللوؼارتمٌة لوجود مشكلة
جذر الوحدة فً الصٌؽة اللوؼارتمٌة وخلو الصٌؽة ؼٌر اللوؼارتمٌة من هذه المشكلة.
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جدول ()0
اختبار جذر الوحدة باستخدام طرٌقة
بلدان جنوب شرق أسٌا البلدان العربٌة
المتؽٌرات التفسٌرٌة
**
***
-1.87
لوؼارتم متوسط نصٌب العامل من -4.06
الناتج المحلً اإلجمالً
***
***
-7.28
-5.93
لوؼارٌتم رأس المال المادي
***
***
-16.43
-8.57
لوؼارٌتم رأس المال البشر
النمو السكانً

**

-3.41

-2.04

***

النتائج تم استخراجها باستخدام برنامج Eviews6
ترمز *** لمستوى معنوٌة  ،1%و** لمستوى معنوٌة  5%و* لمستوى معنوٌة 10%
الجدول ()7
نتائج انحدار عوامل النمو االقتصادي على متوسط نصٌب الفرد من الناتج
باستخدام طرٌقتً األثر الثابت واألثر العشوائً فً تحلٌل البٌانات الجدولٌة
المتؽٌر المعتمد :لوؼارٌتم متوسط نصٌب العامل من الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً.
بلدان جنوب شرق أسٌا
المتؽٌرات التفسٌرٌة
باستخدام طرٌقة تحلٌل األثر العشوائً Fixed effect
***
0.28
لوؼارٌتم رأس المال المادي
)(0.11
***
0.93
لوؼارٌتم رأس المال البشر
)(0.11
النمو السكانً

***

-0.18
)(0.04

***

0.02
)(0.01
***
0.04
)(0.00
0.01
)(0.01

***

6.96
الحد الثابت
)(0.40
91%
Adjusted R-squared
باستخدام طرٌقة تحلٌل األثر الثابت Random effect
**
0.28
لوؼارٌتم رأس المال المادي
)(0.11
***
0.94
لوؼارٌتم رأس المال البشر
)(0.11
***
-0.18
النمو السكانً
)(0.04
***
6.9
الحد الثابت
)(0.32
68%
Adjusted R-squared
Chi-Sq
اختبار  Hausmanللفرق المعنوي
بٌن مقدرات الطرٌقتٌن
2.31

البلدان العربٌة

***

1.97
)(0.03
93%

***

0.02
)(0.01
***
0.04
)(0.00
0.01
)(0.01
***
7.86
)(0.44
94%
Prob.

Chi-Sq

Prob.

51%

5.77

12%

النتائج تم استخراجها باستخدام برنامج Eviews6
القٌم خارج األقواس تمثل المعامالت ،والقٌم داخل األقواس تمثل االنحرافات المعٌارٌة.
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االستىتاجاث:

 .0إن ضعؾ النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة لٌس بسبب شحة الموارد المادٌة أو البشرٌة بقدر ما هو
انخفاض كفاءة استخدام هذه الموارد لتحقٌق النمو االقتصادي.
 .7على الرؼم من تبنً عدد من البلدان العربٌة لبرامج البنك وصندوق النقد الدولٌٌن لإلصالح االقتصادي،
بقٌت معدالت النمو فً هذه البلدان منخفضة إن لم تكن سالبة ،وهذا ٌشٌر بوضوح إلى فشل السٌاسات
الدولٌة فً تحقٌق النمو فً البلدان العربٌة ،ربما إلن جل هذه السٌاسات ٌركز على تحقٌق فائض فً
المٌزانٌة لتسدٌد قروض البلدان النامٌة ،وتسوٌة مستحقاتها تجاه البلدان األخرى أكثر من التركٌز على
تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة حقٌقة.
 .7إن وجود تجارب تنموٌة ناجحة لبلدان نامٌة مثل بلدان جنوب شرق أسٌا ،التً ال تفوق مواردها المادٌة
والبشرٌة ،ما متاح للبلدان العربٌة إن لم ٌكن أقلٌ ،شٌر بوضوح إلى وجود خلل واضح فً السٌاسات
االقصادٌة التنموٌة المتبعة فً البلدان العربٌة ،مما ٌستدعً إعادة لتقٌٌم لسٌاسات وخطط التنمٌة فً هذه
البلدان.
 ..تشٌر مإشرات األداء المإسسً إلى ضعؾ واضح فً كفاءة استخدام الموارد االقتصادٌة المادٌة والبشرٌة
فً البلدان العربٌة مقارنة ببلدان جنوب شرق أسٌا ،نتٌجة خلل فً األداء والسٌاسات الحكومٌة االقتصادٌة
واإلدارٌة والسٌاسٌة .وذلك هو مفتاح لؽز ضعؾ تؤثٌر محددات النمو االقتصادي فً هذه البلدان
 .5إن مشكلة ضعؾ النمو االقتصادي فً البلدان العربٌة بشكل عام ٌشٌر بوضوح إلى وجود تؤثٌر متبادل
وتداخل فً األوضاع االقتصادٌة لمجموعة هذه البلدان ،وهذا ٌطرح فكرة مواجهة المشكلة المشتركة بحل
مشترك ،وبجهود متبادلة للخروج من معضلة النمو االقتصادي التً تواجهها المنطقة بشكل عام.

انتىصياث:

أمام هذا التدهور الكبٌر الذي تعانً منه البلدان العربٌة فً نموها االقتصادي ال بد من اتخاذ تدابٌر
واستراتٌجٌات جدٌدة إلٌقاؾ التدهور واستئناؾ التقدم وفً مقدمة هذه اإلجراءات ما ٌؤتً:
 .1السعً الحثٌث من أجل إزالة كل العوائق التً تحول دون جهود التكامل والتعاون االقتصادي العربً،
والفصل بٌن الشؤن السٌاسً والشؤن االقتصادي ،والعمل على استقاللٌة القرار االقتصادي عن القرار
السٌاسً ،فاالقتصاد كالهواء والماء ال ٌعرؾ الحدود ،وال ٌمكن استمرار الحٌاة بشكل طبٌعً مع خنق
التبادالت االقتصادٌة بٌن البشر السٌما إذا كانوا ٌنتمون إلقلٌم جؽرافً واحد ،وٌنحدرون من ثقافة وتارٌخ
حضاري واحد.
 .2التوجه للداخل فً تصمٌم سٌاسات اإلصالح االقتصادٌة ،وتوسٌع دائرة المشاركة فً صنع القرارات
االقتصادٌة ،وتحمٌل مختلؾ الفئات والشرائح االجتماعٌة مسإولٌة التقدم والنهوض ،وتوفٌر البٌئة
المحفزة لآلخرٌن كً ٌمارسوا أدوارهم االقتصادٌة المثمرة.
 .3إعادة تقٌٌم الموارد المادٌة والبشرٌة المتوفرة ،والتخطٌط الستثمارها بشكل أكثر كفاءة ،وتوفٌر الظروؾ
الجاذبة لرإوس األموال المادٌة والبشرٌة ،واسترداد األموال والعقول الهاربة للخارج.
إن أزمة النمو والتنمٌة االقتصادٌة فً المنطقة العربٌة أزمة خطٌرة ،تتطلب بحثا ً أكثر عمقا ً وأدق تفحصاً،
وٌمكن أن تساهم المإسسات العلمٌة بتقدٌم الدراسات وإقامة المإتمرات والندوات ،لتحدٌد سبل الخروج
من هذه األزمة والسٌر مجدداً باتجاه رفع مستوٌات الدخول ،ورفع إنتاجٌة اإلنسان العربً.
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Determinants of economic growth in Arab Countries: An Empirical
Study compared with South-east Asia
Abstract
The study addresses the problem of stagnation and declining economic
growth rates in Arab countries since the eighties till today after the progress
made by these countries in the sixties of the last century. The study reviews the
economic growth picture in Arab countries since the sixties to 2007. It also
presents the
views
of some
Applied Studies
in
regard
to
the
relationship between economic growth and its factors (represented mainly by
physical and human capitals) in Arab countries in reference to the reasons which
responsible for that relationship.
The study addresses the impact of economic reform programs undertaken
by some of Arab countries on the economic growth rates, then conducts a
statistical analysis on the growth factors effect in increasing the economic output
per worker in both Arab and South East Asia countries, for the period 19602005.
The study ends with a set of conclusions and recommendations on how to
overcome the crisis experienced by the economic growth in Arab countries in
general.
Key words\ Economic Growth Determinants- Panel data analysis- Econoic
Growth of Arab countries

