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  حيةيضمالحظات تو
  

  : في كامل الدراسةالجداولية في  الرموز التالاستخدمت  
  

  .فصاليفد بھا على ان لم  أنهأن البيانات غير متاحة أو  (..) المتتابعتان النقطتانتعني  
  

  .ذكرال المبلغ ال يستحقإلى أن ) _(الطويلة الشرطة وتعني   
  

  .إلى أن البند ال ينطبق) - ( ةالشرطة القصيروتعني   
  

  . خالف ذلكيبينقص، ما لم انت عجز أو  وجودإلى) -  (الطرح عالمة تفيدو  
    
  :وفي متن النص والجداول على السواء ينطبق ما يلي  
    
، كامل الفترة المشمولة، )1991- 1990: مثال( بين السنوات أو األشھر )- (  ةالشرطة القصيرتعني   

  .بما في ذلك بداية ونھاية السنوات أو األشھر
  

  .سنة مالية) 1990/1991(بين السنوات (/) ويعني الخط المائل   
    
  .ويقصد بالدوالرات دوالرات الواليات المتحدة األمريكية، ما لم يبين خالف ذلك  
    
ا، على ھ، وال طريقة عرض المادة التي يتضمنالتقريري التسميات المستخدمة في ھذا وال تنطو  

  من البلدان،اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد
  .دودھا أو تخومھاحتعيين أو بشأن ة من سلطات أي منھا، سلطأية  منطقة أو  أيةمدينة أو أية أو إقليم أو

  
  . أيضامناطقال أو األقاليم، إلى الحالةالتقرير، حسب  المستخدم في نص" بلدال"يشير مصطلح و  

  
  . أمكنوقد جرى تدقيق المراجع، كلما  

  
وتتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية؛ والمقصود بذكر أي من ھذه   

  .ة من وثائق األمم المتحدةالرموز اإلشارة إلى وثيق
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  خالصة
  

خالل العقدين الماضيين، ظھرت عالمات تدھور شديد على مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي وغيره من 
فتفاقم حالة االقتصاد العالمي، والتوترات االقتصادية، والنزاع .  المؤشرات االقتصادية في منطقة اإلسكوا

ثم ان .  ت الحرب على العراق، تزيد من تردي بيئة النمو في المنطقةالفلسطيني الجاري، وتبعا- اإلسرائيلي
  أسعار النفط ومداخيله ال تزال تتقلب، شأنھا في ذلك شأن أسعار الفائدة والصرف، والكثير من بلدان 

وذات ) األردن، الجمھورية العربية السورية، لبنان، مصر(المنطقة ذات االقتصادات األكثر تنوعاً 
اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، ُعمان، قطر، الكويت، المملكة العربية (ت األقل تنوعاً االقتصادا
تتحول من بلدان ليس عليھا ديون خارجية، أو ليس عليھا إال القليل من ھذه الديون، إلى بلدان ) السعودية

وھناك، في الوقت ذاته، .  تتحمل أعباء ديون خارجية ثقيلة الوطأة وتعاني من تراكم العجز في ميزانياتھا
ويطرح تنامي االتجاه إلى .  بلدان كثيرة أعضاء في اإلسكوا تتجه إلى زيادة مشاركتھا في االقتصاد العالمي

وإذا لم تتخذ إجراءات فعالة ومناسبة في توقيتھا للتصدي لھذه .  العولمة تحديات عديدة في وجه المنطقة
د الكلي المشار إليھا أن تعرض المنطقة لضغوط إضافية فتعرقل الحالة، فمن المحتمل لتطورات االقتصا

ومن شأن تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وضعف .  الجھود التي تبذل لتحفيز النمو االقتصادي وتعزيزه
التصدير، والتضخم الھائل للقطاعات العامة، وتدھور حالة سوق العمل، واشتداد البطالة، والھبوط العام في 

  .تصاد الكلي العالمي، أن تساھم جميعھا في تدھور الحالة االقتصادية للمنطقةاالق
  
إزاء ھذه الخلفية، ستحدد الدراسة الحالية مختلف عوامل االقتصاد الكلي التي يمكن أن تساھم في و

 وبعد استعراض.  نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وستبرز آفاق تعزيز النمو االقتصادي في بلدان االسكوا
موجز ألھم تطورات االقتصاد الكلي في المنطقة، سيجري، ضمن الفرع العملي من ھذه الدراسة، استخدام 

للتثبت من العوامل الحاسمة ) بفار( (Panel vector autoregression)االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول 
ستعان بنتائج تحليل الوضع في كل بلد على وي.  الرئيسية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المستعرضة

  .حدة للتكھن باإلنفاق العام الذي سيتيح تحقيق نمو الناتج المحلي اإلجمالي على النحو األمثل
  

  :ويمكن تلخيص النتائج والتكھنات العملية والتوصيات التي ستستخرج منھا بشأن السياسات، كما يلي
  
 األقل تنوعاً، توضح نتائج االنحدار الذاتي لمتجھات فيما يتصل بالبلدان ذات االقتصادات  )أ(

  مجموعات الدول أن لتغيرات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتأخرة من فترة سابقة واحدة 
(one-period-lagged changes)ويصح .   أثراً ھاماً في المعدل الراھن لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

وعلى وجه .   إلى الناتج المحلي اإلجمالي(*)دات النفط المتأخرة ونسبة اإلنفاق الحكومياألمر نفسه على عائ
 في المائة في معدل نمو الناتج 0.6 في المائة إلى زيادة بنسبة 1التحديد، تؤدي زيادة مداخيل النفط بنسبة 

في المائة إلى زيادة نمو الناتج  1المحلي اإلجمالي، وتؤدي زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي إلى ھذا الناتج بمعدل 
أما مساھمة .   في المائة1، وكال النتيجتين مھمة من الناحية اإلحصائية عند مستوى 0.1المذكور بنسبة 

  االستثمارات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي فھي ال تستحق الذكر من الناحية اإلحصائية؛

                                                      
تحدد معامالت غير نقدية  ((imputed expenditure)  يتكون اإلنفاق الحكومي من المصروفات، وضمنھا اإلنفاق المحتسب (*)
التي تدفع تكاليفھا من أجل أسرة واحدة، أو شخص واحد (الذي تجريه الحكومة على السلع االستھالكية والخدمات الفردية ) قيمھا بالتوافق

التي تتحمل تكاليفھا من أجل (، وخدمات االستھالك الجماعي )أو مجموعة من األشخاص، ولقاء ربح ضئيل أو بال ربح، لبقية المجتمع
نظام الحسابات القومية انظر (وتمول مصروفات الحكومة خصوصا عبر فرض الضرائب وغيرھا من مصادر الدخل ).   كلهالمجتمع
  .49-9، الفقرة ]XVII.94.E E.4رقم المبيع [، منشور اشتركت األمم المتحدة في إصداره مع ھيئات أخرى )1993
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  نوعاً، يحدث نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفيما يتصل بالبلدان ذات االقتصادات األكثر ت  )ب(
فنسبة اإلنفاق .   أثراً ھاماً في المعدل الراھن لنمو ھذا الناتج(lagged GDP growth)المتأخر من فترة سابقة 

الحكومي إلى الناتج المذكور تؤثر، فيما يبدو، تأثيراً ھاماً، من الناحية اإلحصائية، في معدل نمو الناتج، إذ ان 
ونسبة الصادرات المتأخرة .   في المائة0.05 في المائة تؤدي إلى زيادة الثاني بنسبة 1 األول بنسبة زيادة

(lagged exports) إلى الناتج المحلي اإلجمالي ليست ذات شأن وال يبدو أنھا تحدث أي أثر في معدل نمو الناتج 
 وتلك نتيجة –الستثمارات إلى ھذا الناتج ويالحظ تحقق نتائج مماثلة فيما يتصل بنسبة ا.  المحلي اإلجمالي

ويمكن أن يعزى ھذا األمر إلى انخفاض مستوى االستثمار الموجه نحو استبدال .  غريبة وغير اعتيادية
  رؤوس األموال السھمية المستخدمة، وانخفاض نوعية االستثمارات المنفذة، وسوء اإلدارة، وكثرة 

  ؛)األدمغة المتفوقة في المنطقة ترحل عنھا( المسرع –عف ما يحصل من التسريب الموھن لألثر المضا
  
ويكاد متوسط اإلنفاق العام في منطقة اإلسكوا يصل إلى ضعف المستوى الذي يرافق النمو   )ج(

 30فمتوسط اإلنفاق الحكومي بين البلدان المدروسة يبلغ .   للناتج المحلي اإلجمالي(optimal growth)األمثل 
اتج المحلي اإلجمالي؛ وتفيد التكھنات التي أفضت إليھا ھذه الدراسة أنه يلزم إجراء تخفيض في المائة من الن

   في المائة؛17كبير ُينزل ھذا الرقم إلى زھاء 
  
وفيما يتصل باالقتصادين األكثر تنوعاً في مصر واألردن، توضح النتائج العملية أن تخفيض   )د(

 ذلك إلى برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الھيكلي التي نفذت ويمكن أن يعزى.  اإلنفاق العام جار بنجاح
 ،في كال البلدين خالل أوائل تسعينات القرن العشرين وانطوت على بذل جھود مكثفة لتحقيق الخصخصة

ويرتبط بھذه .  رافقھا إعفاء مصر من ديون ضخمة وارتفاع مستويات المساعدة التي تقدم إلى األردن
   حققا أرباحاً وفيرة من تحسين اإلنتاجية والكفاءة كال البلدينئل واضحة على أن التطورات وجود دال

  ومن تخفيض اإلنفاق العام إلى مستويات تفضي إلى تحقيق النمو األمثل للناتج المحلي اإلجمالي؛
  
وفي الجمھورية العربية السورية ولبنان، تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي   )•(

 في المائة، وتشكل خدمة الديون حصة كبيرة 55ففي لبنان تناھز ھذه النسبة .  الي أكثر من ذلك بكثيراإلجم
.   في المائة من الناتج المذكور14من اإلجمالي؛ وتشير النتائج العملية إلى أن اإلنفاق العام األمثل يساوي 
 يقع على عاتق البلد، وفي توجيه وال بد لحكومة لبنان من أن تجھد في تخفيض عبء الدين الھائل الذي

ومثل ھذا اإلجراء لن ينجم عنه فقط مساعدة لبنان على احتواء .  اإلنفاق العام نحو أنشطة أفيد وأعلى إنتاجية
عجز الميزانية المتكرر لديه ودينه العام الضخم المتراكم، بل إنه كذلك سيحسن وسيحفز نمو االقتصاد 

  المحلي؛
  
.  ية العربية السورية مماثل للوضع في لبنان، مع بعض الفوارق الھامةوالوضع في الجمھور  )و(

فالقطاع العام في األولى كان، على الدوام، مھيمناً على االقتصاد ومستبعداً من اھتماماته االستھالك 
 بنمو وتبعاً للمتوقع، ظلت الفعالية واإلنتاجية متدنيتين نسبياً، فلحقت أضرار خطيرة.  واالستثمار المحليين
وتوَصى الجمھورية العربية السورية بأن تعيد النظر في اإلنفاق الحكومي توخياً لتحسين .  االقتصاد الوطني

كما انه يلزمھا إجراء تغيير ھيكلي يخفض في إطاره اإلنفاق العام باعتباره .  نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 توجد بيئة اقتصادية يؤدي فيھا االستثمار الخاص جزءاً من ھذا الناتج؛ وبوجه التحديد، ينبغي للحكومة أن

وتشكل النفقات العسكرية الضخمة، ھي .  ويجري فيھا تطوير ودعم مبادرات القطاع الخاصدوراً أكبر 
  أيضاً، سبيل استنزاف خطير للموارد العامة كان يمكن استخدامه بطريقة أفضل لتعزيز النمو واالستثمار؛
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اإلمارات العربية المتحدة والكويت :  ان ذات االقتصادات األقل تنوعاًوفي عدد آخر من البلد  )ز(
والمملكة العربية السعودية، تتجاوز النفقات العامة المستويات التي تصاحب النمو األمثل للناتج المحلي 

توالي،  في المائة، على ال27 و37ففي الكويت، يبلغ المعدالن المتوسط واألمثل لإلنفاق الحكومي .  اإلجمالي
وتشترك الكويت مع لبنان في بعض من ھذه الخصائص والمشاكل، ألن على .  من الناتج المحلي اإلجمالي

ومنذ أوائل التسعينات والكويت تنفق فوق طاقتھا .  االثنين مواجھة األثر الذي تحدثه الحرب في اقتصاديھما
وفي المملكة العربية السعودية، يبلغ .  لبلدفي مجال الميزانية إلعادة بناء الھياكل األساسية المدمرة في ا

 في المائة، بينما 24 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، قياساً بمعدل أمثل ھو 29متوسط اإلنفاق العام 
 في المائة، على 13 و16يبلغ المعدالن المتوسط واألمثل لإلنفاق الحكومي في اإلمارات العربية المتحدة 

  .لدان الثالثة جميعاً يؤدي قطاع النفط دوراً مھيمنا في النمو االقتصاديوفي الب.  التوالي
  
وال بد لإلمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية من أن تمضي قدماً في   )ح(

فتخفيض الحجم .  تنويع اقتصاداتھا فتتحول عن قطاع النفط وتصرف عنايتھا إلى قطاعي الصناعة والخدمات
، سيخفف من حجم وھيمنة القطاع )الذي يقزم اآلن كل القطاعات األخرى في اقتصاداتھا(نسبي لقطاع النفط ال

وال تزال االقتصادات األكثر تنوعاً ضعيفة في وجه تقلبات أسعار النفط .  العام لمصلحة القطاع الخاص
حلي اإلجمالي ھما إيرادات النفط ومداخيله؛ والعامالن الرئيسيان اللذان يؤثران في معدل نمو الناتج الم

ومن شأن تقليص االعتماد على عائدات النفط أن يقلل تعرض ھذه البلدان لتقلب أسعار .  واإلنفاق الحكومي
أما زيادة .  النفط وعائداته، فيحميھا من العواقب المدمرة لھبوط أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه في العالم

ة فستقلل، أيضا، من االختالالت االقتصادية النسبية الناجمة عن القطاع العام، االعتماد على المبادرة الخاص
وتقف البحرين منفردة في ھذا المجال، بقطاع عام يبدو أصغر مما يلزم لتحقيق .  وستعزز النمو واإلنتاجية

ويع وھي تكرس جھداً كبيراً لخصخصة بعض الھيئات العامة ولتن.  النمو االقتصادي األمثل المطلوب
  االقتصاد بحيث يقل اعتماده على قطاع النفط؛

  
وال بد أيضاً للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً في المنطقة من أن تستثمر في تطوير   )ط(

كما ان زيادة .  وتحسين مھارات األيدي العاملة المحلية توخياً لتقليل االعتماد على األيدي العاملة األجنبية
  ن يمكن أن يؤدي دوراً ھاماً في تخفيض االعتماد على العمال األجانب؛المساواة بين الجنسي

  
وأحوال سوق العمل في منطقة اإلسكوا آخذة في التدھور، بينما معدالت البطالة آخذة في   )ي(
وينبغي أن تركز سياسات العمل الوطنية على تعزيز مھارات األيدي العاملة وانتاجيتھا بحيث .  االرتفاع

وينبغي أن تشكل .  ان األعضاء من جني المنافع المحتملة ألي تحسن يتحقق في وضع سوق العملتتمكن البلد
الجھود التي تبذل لتطوير القوى العاملة وتحسين مستقبل سوق العمل جزءاً من سياسة أوسع نطاقاً تتوخى 

  رفع معدالت االستثمار ونوعيته؛
  
  في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً بنسبة وكما قيل آنفاً، يؤدي ارتفاع إيرادات النفط   )ك(

وتوضح .   في المائة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي0.6 في المائة إلى زيادة متوسطة قدرھا 1
 في المائة ترتبط 34 وبلغت 2004سبتمبر /الحسابات أن الزيادة التي طرأت على عائدات النفط في أيلول

 في المائة، في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات األكثر 2وقدرھا بزيادة متوسطة تقابلھا، 
 في المائة حصلت في االقتصادات نفسھا؛ ويعود النمو المحقق في 0.5تنوعاً، وبزيادة متوسطة قدرھا 

  من دول الخليج؛المجموعة الثانية إلى المنافع الثانوية المتولدة من التحويالت التي يجريھا العمال انطالقاً 
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وتوضح التوقعات المجراة في النموذج أن معدل النمو المتوسط للناتج المحلي اإلجمالي في   )ل(
 إذا حسب على أساس أسعار النفط كما كانت في 2004 في المائة في عام 2.39منطقة اإلسكوا سيبلغ 

أساس ھذه األسعار كما كانت في  في المائة على 3.59، و) دوالراً للبرميل32(مارس من ھذا العام /آذار
 في المائة على أساس ھذه األسعار كما كانت في 4؛ و) دوالراً للبرميل43(سبتمبر من العام نفسه /أيلول

  ). دوالراً للبرميل50(ديسمبر /كانون األول
  



  مقدمة
  

م العوامل ومن أھ.  منذ مطلع ثمانينات القرن العشرين وأداء النمو في منطقة اإلسكوا مخيب لآلمال  
المؤسسية واالجتماعية واالقتصادية التي ساھمت في ھذا الوضع قصور رأس المال البشري، وتدھور أحوال 
  سوق العمل، وانخفاض مستويات االستثمار، واالرتفاع المفرط في حجم القطاع العام، وانعدام الحكم المالئم 

ت كلَّ ذلك مستويات مختلفة من االضطراب وعدم واألطر المؤسسية والقانونية واإلدارية الالزمة، وقد صاحب
وتقترن ھذه الظروف بھبوط شديد في الناتج العالمي مرتبط .  االستقرار السياسيين في كل أنحاء المنطقة

أما .  بتدھور البيئة الخارجية، فيحصل تشوش في الجھود التي تبذل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة
 التي تؤثر في أداء النمو المحلي فمنھا عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، أھم العوامل الخارجية

وانخفاض معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان نامية كثيرة، واالرتفاع الحاد ألسعار الفائدة في سوق 
وعلى صعيد .  العجز الماليالتسليف الدولية، وازدياد أسعار الصرف الحقيقية التي تستوفى فعالً، واشتداد 

االقتصاد الجزئي، تنصرف غالبية بلدان اإلسكوا إلى إجراء توسيع كبير للقطاع العام، فتنجم عن ذلك زيادات 
ھامة في الديون المتراكمة وعجز متكرر في الميزانيات، كما انھا تفرض قيوداً تجارية وسياسات تضخمية 

  .ر في القدرة التنافسية تسبب عجزاً في الحسابات الجاريةوتكون النتيجة تكبد خسائ.  إلدارة الطلب
  

ومن الضروري، إذ تبذل الجھود لعكس االتجاه الذي يظھر في األداء غير المرضي للنمو في المنطقة   
على مدى العقدين الماضيين، تحديد ما قد يوجد من عوامل يمكن أن تساھم في جعل تجربة النمو في بلدان 

ومن المفترض، عندما تبين التوقعات عوامل االقتصاد الكلي التي يحتمل لھا أن تعزز .  بيةاإلسكوا أكثر إيجا
النمو في المنطقة، أن يكون بوسع متخذي القرارات صنع سياسات اقتصادية وھيكلية مالئمة تحفز النمو 

  .التغيروتضمن لبلدانھا القدرة على أن تواكب بفعالية بيئة االقتصاد الكلي الخارجية السريعة 
  

وستحدد ھذه الدراسة، استناداً إلى المؤلفات التقليدية المتعلقة بالنمو، ما إذا كان يحتمل لتراكم رؤوس   
كما انھا ستخرج بتوقعات توضح .  األموال واالستثمار في منطقة اإلسكوا أن يعززا النمو االقتصادي

ن مجموعات الوقائع الموجزة فيھا أن حجم القطاع وم.  المستويات النسبية لإلنفاق العام الالزم للنمو األمثل
القسم األكبر من اإلنفاق ب يضطلعالعام في كل من بلدان اإلسكوا ھو حجم ضخم، وأن ھذا القطاع ھو الذي 

والمؤلفات المتصلة بالنمو غنية بالدراسات التي تظھر المساھمة اإليجابية لإلنفاق الحكومي في .  الرأسمالي
ل في ھذه الدراسات استناداً إلى .   وال سيما في البلدان األقل نمواًالنمو االقتصادي، فاإلنفاق العام يحلَّ

مساھمته في القطاع اإلنتاجي من جھة العرض، وإلى مساھمته في جھة الطلب من وجھتي النظر الكينزية 
اقتصادي أكثر تحرراً وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، أبدي تأييد قوي العتماد نظام .  وما بعد الكينزية

وثمة دراسات عملية كثيرة تقف ضد ھذا الموقف .  وللحجج التي تعارض تدخل الحكومة في االقتصاد
وھناك أيضاً نماذج نمو .  مظھرة أن اإلنفاق العام، إذا كانت مستوياته مالئمة، يمكن أن يؤدي إلى النمو

 تدل بوضوح على أن تدخل Barro and Sala-I- Martin, 1999)؛ و(Barro, 1997محلية ودراسات نيوكالسيكية 
الحكومة في تطوير الھياكل األساسية يترك أثراً إيجابياً في النمو من خالل تأثيره في مداخيل األسر 

  وأھم .  ويضاف إلى ذلك أن اإلنفاق الحكومي يدعم ويعزز االستثمار الخاص.  ومؤسسات األعمال
عن حفز النمو بأساليب مثل ) أي القطاع الخاص(عجز السوق ما يمكن أن يجعل الحكومة تتدخل ھو 

وواضح أن غالبية بلدان اإلسكوا ال يصح عليھا ھذا األمر، ألن القطاع .  االستثمار واالبتكار الفني والبحوث
  .العام فيھا يؤدي دوراً رئيسياً في االقتصاد
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ويستخدم في .  دي في منطقة اإلسكواوتتضمن ھذه الدراسة بحثاً كمياً يتناول مصادر النمو االقتصا  
الفرع العملي منھا نموذج االقتصاد القياسي الذي يتبع أسلوب االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول، 
ضمن سلسلة زمنية، بغية تحديد وتوقع مساھمات االستثمار، واإلنفاق العام، وعائدات النفط وصادراته، في 

االستثمار العام (كوا؛ وتركز الدراسة خصوصاً على المتغيرين األولين نمو الناتج المحلي في بلدان االس
كما انھا تلخص السياسات االقتصادية التي توَصى البلدان األعضاء باتباعھا، ).  والخاص ثم اإلنفاق الحكومي

  .مرتبطة بتوقعات النفقات العامة المثلى التي تصاحب المعدالت المثلى لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
  

ويعرض الفصل األول نظرة عامة على االتجاھات الحديثة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي،   
واالستثمار، واإلنفاق الحكومي، والصادرات، وأسعار النفط، وعائداته؛ وفي الفصل الثاني، ُيستخدم نموذج 

في منطقة اإلسكوا؛ أما االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول إلبراز وتحديد مصادر النمو االقتصادي 
في الفصل الثالث فتجَرى توقعات لمستويات اإلنفاق العام التي تصاحب النمو األمثل للناتج المحلي اإلجمالي 

  .في كل من البلدان األعضاء؛ وتقدم في الفصل الرابع بعض التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة
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    نظرة عامة إلى تطورات االقتصاد الكلي-أوالً
  

    معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان اإلسكوا-لفأ
  

خالل السنوات الخمس الماضية، ُسجلت في بلدان منطقة اإلسكوا معدالت منخفضة، وأحياناً سلبية،   
فتدھور بيئة االقتصاد الكلي في العالم، الذي ظھر في انخفاض الطلب واإلنتاج .  لنمو الناتج المحلي اإلجمالي

ن، كانت له نتائج فرعية طاولت بلدان اإلسكوا وألحقت الضرر بنمو الناتج المحلي اإلجمالي فيھا العالميي
  ففي .  وتواجه بلدان المنطقة ذات االقتصادات األكثر تنوعاً تحديات كثيرة).  1انظر الشكل البياني (

البلد إلى اعتماد نظام تعويم ، رغم انتقال 2000مصر، ال يزال نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتباطأ منذ عام 
، في أعقاب عدة تخفيضات لقيمة الجنيه المصري مقابل دوالر الواليات 2001أسعار الصرف خالل عام 

وقد زاد ھذا اإلجراء من القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فحفز نمو التصدير وخفف من .  المتحدة
و السياسات في منطقة اإلسكوا أن اعتماد النظام الجديد واعتبر مقرر.  الضغوط الواقعة على الحساب الجاري

ألسعار الصرف ھو خطوة في االتجاه الصحيح تمليھا العولمة المالية والنقدية المتواصلة وتستلزمھا أزمة 
وخالل األعوام القليلة الماضية، كانت .  السوق األخيرة التي نشبت ابتداء من أواسط تسعينات القرن الماضي

  ومنھا، مثالً، النظام الذي (ت الناشئة تتجه إلى التنحي عن النظم الوسيطة ألسعار الصرف االقتصادا
واعتماد نظم التعويم، وفي حاالت قليلة جداً إلى اعتماد التثبيت ) اعتمدته مصر قبل التحول إلى المرونة التامة

لذي يؤديه ھذا البلد في تنفيذ ويبرز، في تطوير النظام المصري ألسعار الصرف، الدور المتغير ا.  التام
فقد ازدادت اآلن .  سياسة نقدية وطنية مستقلة، كما يظھر فيه مدى اندماج البلد في النظام المالي العالمي

 وفي ھذا داللة على أن مصر نالت -سھولة نفاذ المستثمرين المصريين إلى أسواق رؤوس األموال الدولية 
لكن اإلصالحات النقدية والمالية وغيرھا من اإلصالحات .  اسة النقديةاستقالالً ذاتياً أكبر في مجال السي

االقتصادية لم تترجم بعد إلى زيادات ثابتة في النمو العام للناتج المحلي اإلجمالي في البلد، ومرد ذلك 
  تصدير ثم ان األرباح األكيدة المحققة بفضل نمو ال.  خصوصاً إلى التدھور الذي تعاني منه البيئة العالمية

وتكاد الظروف .  لم تكن من القوة بحيث تكفي لموازنة الخسائر الحاصلة في سائر مكونات الناتج المذكور
السائدة في األردن ال تختلف عن ھذه، إذ ان نمو الناتج المحلي اإلجمالي راكد منذ منتصف تسعينات القرن 

  .العشرين
  

سورية ولبنان، حيث مرت معدالت نمو الناتج والوضع ھو نفسه تقريباً في الجمھورية العربية ال  
وفي ).  1انظر الجدول (، وساد بعد ذلك اتجاه إلى الركود 1996المحلي اإلجمالي بتقلبات شديدة قبل عام 

لبنان، يؤدي الجمع بين السياسة المالية التوسعية، من جھة، والنظام المتشدد ألسعار الصرف، من جھة ثانية، 
  وقد تسبب ذلك في كبح االستھالك واالستثمار الخاصين، .  سعار الفائدة الحقيقيةإلى ارتفاع نسبي في أ

وحتى اآلن لم يتعافَ لبنان من اآلثار .  فأوقع ضغطاً باتجاه االنخفاض على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  .قتصاده بمجملهوالنتائج السلبية المترتبة على دينه العام المتراكم الذي يسبب مزيداً من اإلجھاد ال

  
وخالل العقدين المنصرمين، تأثرت معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منطقة اإلسكوا   

، كان النمو في 1991 و1990 يففي عام.  ذات االقتصادات األقل تنوعاً بالتقلب الشديد في أسعار النفط
لتھا؛ وخالل العقد الماضي، كانت المعدالت الكويت يتقلب بسرعة ھائلة أثناء أزمة الخليج والحرب التي ت

ـ  وفي اإلمارات العربية .   في المائة10السنوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي مستقرة نسبياً، إذ بقيت تحت ال
ة إنما متجھة إلى الھبوط إجماالً بالمتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، كانت معدالت النمو متقل

 بسبب االرتفاع الحاد في أسعار 2005 و2004ويتوقع أن ينعكس ھذا االتجاه في عامي ).  1دول انظر الج(



   -4-

ويستفاد من تقديرات األرباح المحققة في سوق رؤوس األموال في بلدان مجلس التعاون الخليجي .  )1(النفط
 أيضاً للزيادات ويتوقع.   مليار دوالر حصلت في رسملة أسواق األسھم111أن زيادة ملحوظة مقدارھا 

الھامة التي طرأت مؤخراً على االستثمارات أن تساھم مساھمة إيجابية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
  . بفضل أثر الِغنَى الذي يترتب عليھا2005عام 

  
    معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان مختارة أعضاء-1الشكل البياني 

  2004-1980في اإلسكوا، 
  )سبة مئويةن(

  
  االقتصادات األكثر تنوعاً

  
  األردن  )ب(  مصر  )أ(

 

٢-

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

 

١٥-

١٠-

٥-

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    
  الجمھورية العربية السورية  )د(  لبنان  )ج(

٤٠-

٢٠-

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

 

٥ -

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    

                                                      
 دوالراً للبرميل 55، ثم بلغت ذروتھا إذ وصلت إلى 2004يوليو / دوالراً للبرميل في تموز50  ارتفعت أسعار النفط إلى )1(

  .للنفط الخام الذي تستخرجه وست تكساس انترميديت
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  االقتصادات األقل تنوعاً
  

  الكويت  )ب(  البحرين  )أ(

٥-

٠

٥

١٠

١٥

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

٨٠-

٤٠-

٠

٤٠

٨٠

١٢٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    
  قطر  )د(  ُعمان  )ج(

 

١٠-

٥-

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  

 

٢٠-

١٠-

٠

١٠

٢٠

٣٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    
  اإلمارات العربية المتحدة  )و(  المملكة العربية السعودية  )•(

 

٤-

٠

٤

٨

١٢

١٦

٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  

 

٢٠-

١٠-

٠

١٠

٢٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  
  .23-17، النشرات دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااإلسكوا، : المصدر
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  . الثابتة؛ وتعرض القيم الخاصة بلبنان مع تحفظات قومية1995احتسبت القيمة بأسعار : مالحظة

    االستثمار في بلدان اإلسكوا-باء
  

ثمار الخارجي المباشر إلى منطقة اإلسكوا متدنياً قياساً به في سائر المناطق ال يزال تدفق االست  
وربما كان من أھم أسباب تدنيه نقص الھياكل األساسية، والتوتر السياسي، وحرب العراق، .  النامية

مل ثم ان الجھود التي تبذل على الصعيد البيني من أجل التكا.  الفلسطيني-واستمرار النزاع اإلسرائيلي
فبلدان اإلسكوا، .  االقتصادي لم تقم بعد أي روابط ھامة بين الخدمات وأسواق رؤوس األموال المعنية

الفتقارھا إلى القوة واالستقرار اإلضافيين اللذين يحققھما ترابطھا فيما بينھا، لم تتمكن حتى اآلن من اجتذاب 
.  مالية، وال من جني منافع االقتصاد المتكاملما يكفي من االستثمار األجنبي المباشر واستثمار الحوافظ ال

، عندما كانت معدالت النمو مرتفعة جداً على المستوى العالمي، ظلت 1998- 1993وحتى خالل فترة 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة منخفضة؛ واآلن، بعد أن تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

ثمار األجنبي المباشر ولسائر أشكال االستثمار األجنبي في المنطقة أن تواصل العالمي بشدة، يتوقع لالست
وتعاني منطقة اإلسكوا أيضاً، منذ أوائل تسعينات القرن العشرين، من انخفاض مستويات االستثمار .  ھبوطھا

 تتجاوز ، كانت تدفقات االستثمار ال تزال إسمية وغير مستقرة، وال2002ففي عام .  في الحوافظ المالية
كما ان تدفق االستثمار .   في المائة من التدفقات العالمية0.25نسبة ال تزيد على ب أي – مليار دوالر 1.63

الخارجي إلى المنطقة ھو أبطأ من تدفقه إلى سائر البلدان والمناطق النامية؛ ومن أھم أسباب انخفاض مستوى 
  .، وانعدام االستقرار السياسيانعدام استقرار االقتصاد الكلي: االستثمار إجماالً

  
وينتظر أن ينجم عن إزالة الحواجز والقيود التي تحول دون تدفق رؤوس األموال إلى األسواق   

وتظھر المؤلفات .  المالية لمنطقة اإلسكوا تحسن وتعزز النمو والتنمية االقتصاديين في البلدان األعضاء
ولن تكون نتيجة االستزادة .  ين التحرير المالي والنمو االقتصاديالمتعلقة بالشؤون المالية وجود رابط قوي ب

من ھذا التحرير في بلدان اإلسكوا محصورة برفع كفاءة توزيع الموارد داخل المنطقة، حسبما يظھر من 
تجربة البلدان ذات االقتصادات المتقدمة النمو، بل إن ھذه النتيجة ستشمل أيضاً تحسين الفرص المتاحة 

ويرتقب أن تفضي .  رين لينوعوا حوافظھم المالية ويقللوا المخاطر التي تنطوي عليھا استثماراتھمللمستثم
مواصلة التحرير المالي إلى تعزيز الوساطة الخاصة بالموارد على الصعيد اإلقليمي، من خالل إقامة تكامل 

.  األسواق توخياً لتمويل االستثمارمتين بين األسواق المالية وزيادة السھولة في نفاذ سكان المنطقة إلى ھذه 
وعالوة على ذلك، سيتاح للمستثمرين في بلدان اإلسكوا أن يستفيدوا من تشكيلة معدالت للعائدات تكيف مع 

ويتوقع .  المخاطر لزيادة كفاءة توزيع الموارد وتنويعھا، بحيث تتحسن فعالية األسواق المالية في المنطقة
بين أعضاء اإلسكوا أن يجتذب إلى المنطقة استثمارات ضخمة تشمل استثمارات لتنامي التحرير االقتصادي 

  .الحوافظ المالية عالوة على االستثمارات المباشرة
  

  فالتحركات السريعة لرؤوس .  ولتحرير األسواق مزايا أكيدة، ولكن ال بد فيه من التزام الحذر  
  اق األسھم مفتوحة للمستثمرين األجانب أموال الحوافظ التي تستثمر ألجل قصير عندما تكون أسو

وتحويالت رؤوس األموال غير خاضعة للضبط يمكن أن تجعل االقتصادات السوقية النامية الموجودة في 
وقد كان لتحرير األسواق .  المنطقة أضعف في مواجھة اآلثار التي ترتبھا العولمة على التحرير المالي

عواقب خطيرة، ) 1996/97ي تايلند وجمھورية كوريا خالل الفترة وخصوصاً ف(المالية ھذا في شرقي آسيا 
إذ إن رؤوس أموال الحوافظ ُصفيت بسرعة فحصل انھيار مالي ھائل في القطاعين المصرفي والصناعي 

وثمة بلدان، منھا ُعمان والمملكة العربية السعودية، ال ُيسمح فيھا للمستثمرين باالستثمار .  على حد سواء
ذا األمر، مع أنه يساعد على تخفيف التقلب في أسواقھا المالية، يقلل أيضاً من فعالية تعبئتھا بحرية؛ وھ
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المفتوحة أو : أي ان ھناك ثمناً يجب دفعه لقاء اعتماد أي من السوقين الماليتين.  للموارد المالية الخارجية
  .ة أخذ وعطاءالمقيدة؛ وعلى بلدان المنطقة، عندما تختار، أن تدرك أن العملية عملي

ومؤخراً ظھرت مؤشرات مشجعة تفيد بأن ھناك رؤوس أموال عربية أعيدت إلى البلدان التي أتت   
فمجموع استثمارات المملكة العربية .   في الواليات المتحدة2001سبتمبر / أيلول11منھا بعد أحداث 

ـ  التي بدئ بشنھا "  اإلرھابالحرب على"وفي سياق .   مليار دوالر700السعودية في ھذا البلد يقدر ب
  مؤخراً، تقترح السلطات الحكومية في الواليات المتحدة وبلدان أخرى، أو تتخذ، تدابير مختلفة موجھة 

وتتسبب مخاوف المستثمرين بالشروع في إعادة مبالغ كبيرة من رؤوس .  باتجاه االستثمارات العربية
إلى المنطقة، وفي الوقت نفسه تتحول " التي ال ُيطمأن إليھا"األموال العربية من ھذه البلدان المتقدمة النمو 

بعض أسواق األسھم إلى أمثلة جديرة بالثقة على أسواق رؤوس األموال الناشئة حديثاً والحاملة في طياتھا 
وقد بدأ التدفق الضخم لألموال إلى ھذه األسواق المالية الناشئة يسترعي انتباه واھتمام .  إمكانات نمو كبير

لمستثمرين وصانعي السياسات في العالم، وخصوصاً في أعقاب األزمات المالية التي وقعت في آسيا ا
  وبوجه الخصوص، أصبحت السوقان الماليتان في األردن ومصر من األسواق المالية .  واألرجنتين

  الدولي ويستفاد من تقرير البنك .  الطليعية في منطقة اإلسكوا، وراحت أھميتھما النسبية تتزايد
World Development Indicators 2003) ان تدفقات رؤوس األموال السھمية ) مؤشرات التنمية في العالم

قبل أزمة شرقي آسيا التي وقعت خالل سنة (المشمولة بالحوافظ والوافدة من الخارج ازدادت من صفر 
   لم يكن 1997فحتى عام .  واألرقام ھي نفسھا تقريباً في األردن.   مليارات دوالر4إلى ) 1996/97

، قفز ھذا الرقم إلى 2000 و1997ھناك أي تدفق لرؤوس أموال الحوافظ إلى ھذا البلد؛ ولكن بين عامي 
  . مليون دوالر327زھاء 

  
ـ 2ويظھر الشكل البياني    .   عاما25ً اتجاھات االستثمار في منطقة اإلسكوا على مدى فترة تقارب ال

 1992دات األكثر تنوعاً، شھدت مصر إجراء استثمارات ضخمة بين عامي وبين البلدان ذات االقتصا
، ولكن يبدو أنه ھبط إلى 2000 مليار دوالر في عام 17.32ووصل مستوى االستثمار لديھا إلى .  1998و

ويالحظ وجود دينامية مماثلة في األردن؛ فاالستثمارات بدأت تشھد .  2003 ملياراً بنھاية عام 15نحو 
 مليار دوالر 1.8، ثم ھبطت إلى 1997 مليار دوالر في نھاية عام 2,2، وبلغت 1992 ھاماً في عام ارتفاعاً

أما في لبنان فازدادت االستثمارات كثيراً منذ مطلع تسعينات القرن العشرين، وكان مرد .  1998في عام 
وبعد أن .  األساسية الوطنيةذلك، خصوصاً، إلى اعتماد سياسات مالية توسيعية غايتھا إعادة بناء الھياكل 

 مليارات بنھاية عام 5، ارتفعت إلى نحو 1990 مليار دوالر في عام 0.5كانت االستثمارات ال تتجاوز 
  وقد اقترضت الحكومة اللبنانية بكثافة من السوق المحلية معتمدة على إصدار سندات خزينة .  1998

امل السيولة من االقتصاد، فحصل ارتفاع كبير في وكان من ھذه السندات أن امتصت ك.  لتمويل نفقاتھا
ويبدو أن اتجاه الھبوط الذي ساد في .  معدالت الفائدة الحقيقية أدى إلى كبح االستھالك واالستثمار العامين

 جاء بعد اتجاه تصاعدي لم يدم طويالً ويمكن أن ُيعزى إلى 2002فترة السنوات الثالث السابقة لعام 
وكانت مستويات االستثمارات التي أجريت في ).  وخصوصاً في النشاط العقاري(ة االستثمارات العربي

  .، وال تزال في ارتفاع منذ ذلك الحين1998الجمھورية العربية السورية شديدة التقلب قبل عام 
  

وفي اثنين من البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً، ھما البحرين والكويت، طرأت تقلبات ھائلة على   
ـ مس  مليار دوالر في 1.3 الماضية، وتقف ھذه المستويات اآلن عند 25تويات االستثمار خالل األعوام ال

وفي اإلمارات العربية المتحدة وُعمان والمملكة العربية السعودية، كانت .   مليارات في الثانية3.2األولى و
.  تفعة منذ أوائل تسعينات القرن الماضياتجاھات االستثمار متقلبة إجماالً، ولكن ُسجلت مستويات استثمار مر

واستمر وتعزز التحسن الملحوظ الذي طرأ على اتجاھات االستثمار في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والذي 
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ل أوالً في مطلع عام  ، وذلك بفضل االستجابات التي ذكرت آنفاً والتي أبدتھا بعض األسواق 2000ُسجِّ
سبتمبر في الواليات المتحدة؛ فاآلثار المتمثلة في استرداد / أيلول11 المتقدمة النمو رداً على أحداث

االستثمارات شجعت على إعادة رؤوس األموال العربية إلى كل أنحاء المنطقة، وخصوصاً على إعادة 
وتشكل المملكة العربية السعودية عامالً حاسماً في .  االستثمارات األجنبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي

وينتظر ألسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تجني فوائد جمة من سحب رؤوس األموال .  ذا السياقھ
، وخصوصاً من الواليات المتحدة، نتيجة لخشية )استثمارات البورصات والودائع المصرفية(السعودية 

اً وقضت بتجميد األصول المستثمرين المتزايدة من استھدافھم بالتدابير التي اتخذتھا سلطات الواليات مؤخر
ويتوقع استمرار االتجاه التصاعدي بسبب تزايد مبالغ ".  الحرب على اإلرھاب"التي تخصھم في إطار 

  رؤوس األموال المستثمرة التي تعاد إلى المنطقة ونتيجة لالرتفاع الھام الذي طرأ منذ فترة قريبة على 
 التي حصلت مؤخراً في أسعار النفط، بحيث صارت  بالذكر أن الزيادةوالجدير.  أسعار النفط وعائداته

وست "لنفط ( دوالراً 45 دوالراً للبرميل، وھبوط ھذه األسعار بعد ذلك إلى ما يقارب 55 و50تتراوح بين 
  قد ألحقا ضرراً كبيراً برسملة أسواق األسھم في بلدان مجلس التعاون الخليجي في ) الخام" تكساس انترميدييت
ومعنى ذلك أنه إذا ھبطت أسعار النفط، فالطفرة التي .   خالل زيادة تقلب أسعار األسھماألجل القصير من

  .لوحظت في أسواق األسھم في المنطقة قد تتراجع ألن رؤوس أموال الحوافظ يمكن أن تنقل إلى أمكنة أخرى
  

  2004-1980  االستثمار في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا، -2الشكل البياني 
  )بماليين الدوالرات وباألسعار الجارية         (       

  
  االقتصادات األكثر تنوعاً

  
  األردن  )ب(  مصر  )أ(

 

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

١٨٠٠٠

٢٠٠٠٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  

 

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  
    

  الجمھورية العربية السورية  )د(  لبنان  )ج(
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٠

١٠٠٠
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  .World Bank, World Development Indicators 2003: المصدر

    اإلنفاق الحكومي في بلدان اإلسكوا-جيم
  

منذ أوائل تسعينات القرن العشرين، يجھد اثنان من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، ھما   
لقطاع العام بواسطة تنفيذ برامج خصخصة واسعة النطاق غايتھا تحسين األردن ومصر، في تخفيض حجم ا

وساھم بيع .   وفي نھاية األمر تعزيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي–القدرة والفعالية اإلنتاجيتين القتصاديھما 
ويظھر الشكل .  األصول الحكومية بكثافة للقطاع الخاص مساھمة كبيرة في تقليل اإلنفاق العام في كال البلدين

 مليار دوالر تقريباً في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ھبط 12 أن ھذا اإلنفاق، الذي ارتفع إلى 3البياني 
، 1992وبعد عام .  1992 و1990 مليارات دوالر بين عامي 5.5بنسبة تزيد على النصف فوصل إلى 

الثمانينات، لكنه بدأ يھبط مجدداً في مطلع ازداد ھذا اإلنفاق حتى كاد يقارب الذروة التي سجلھا في أواخر 
وبفضل التخفيض اإلجمالي الكبير الذي أجري في إنفاق الحكومة المصرية، فتح السبيل أمام .  2000عام 

السلطة النقدية لتخفيف الضغط الداخلي على سعر الصرف الحقيقي المحلي ولتطبيق سياسة نقدية أكفأ 
فقد : ولوحظت دينامية مماثلة في األردن.   التي يعاني منھا االقتصاد الكليتستھدف إزالة االختالالت الداخلية

، أي بنسبة تناھز 1991 مليار في عام 1 إلى أقل من 1988 مليار دوالر عام 1.6ھبط اإلنفاق العام من نحو 
لول نھاية  مليار دوالر بح2.1 وصاعداً، فوصل إلى 1991 في المائة؛ لكنه ارتفع باستمرار من بداية عام 40

وفي منطقة اإلسكوا، ينفرد لبنان بخاصية االعتماد على اقتصاد السوق المفتوحة وھيمنة مبادرة .  2003عام 
 بأن اإلنفاق الحكومي في ھذا البلد ظل 3ويفيد الشكل البياني .  القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام

ـ  ولكن زيادة ھامة .  ن العشرين وأوائل تسعيناته مليار دوالر بين أوائل ثمانينات القر2تحت مستوى ال
 عندما – شاملة حصول ارتفاع حاد سجل في أواخر التسعينات – 1993طرأت على اإلنفاق العام منذ عام 

  مضت الحكومة قدماً في مخططھا الجريء الرامي إلى إعادة بناء الھياكل األساسية التي دمرتھا 
 مليار 0.5، مرتفعاً من 1998- 1992فترة ال ضعفاً خالل 24 بمعدل وقد ازداد اإلنفاق.  الحرب في البلد
ومع أن الموارد اإلضافية قدمت مساھمة إيجابية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي .   مليارا12ًدوالر فقط إلى 

كان للزيادة الضخمة التي شھدھا اإلنفاق العام أثر مدمر على االقتصاد فقد ، 1998 و1993بين عامي 
 واضطرت الحكومية اللبنانية، في إطار الجھود التي تبذلھا لالقتراض من األسواق المالية المحلية –له بمجم

والدولية، إلى دعم أسعار الفائدة الحقيقية على سندات الخزينة لجعلھا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين 
 إلى إضعاف دينامية المبادرة 1993ام وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي تسود منذ ع.  والخارجيين

 واالقتصاد يعاني من انخفاض نمو الناتج 1998الخاصة، فضاق مجال االستثمار الخاص والنمو؛ ومنذ عام 
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والحال ھي نفسھا تقريباً في الجمھورية العربية .  المحلي اإلجمالي، وفي بعض األحيان من نموه السلبي
  ).بدأت في مطلع ثمانينات القرن العشرين(ا يمتد على فترة طويلة السورية؛ لكن توسع القطاع العام ھن

  
وفي البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً في منطقة اإلسكوا، يتصف القطاع العام دائماً بضخامة   
  وتعود ھذه الضخامة إلى عدة عوامل يتصل أھمھا بشدة اعتماد االقتصادات المذكورة على .  حجمه

فأرباح النفط توجه إلى مختلف قطاعات االقتصاد، وھناك تستخدم .  نيھا الدولة من النفطالعائدات التي تج
لتحسين البنى األساسية، واالستثمارات المنتجة، ومرتبات القطاع العام، وتقديم منافع مختلفة، والوفاء بسائر 

ة النظام بطريقة تتطلب من وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، تتشكل بني.  االلتزامات الواقعة على الدولة
الحكومة أن تضطلع بالمسؤولية عن غالبية قطاعات االقتصاد ذات األھمية الحاسمة، فال يترك مجال يذكر 

ولم تخصخص ھذه البلدان بعد أي ھيئات عامة لزيادة الفعالية .  لمبادرة القطاع الخاص أو مشاركته
  يضاف إلى ذلك أن الحكومات المختلفة تسعى، كلما و.  واإلنتاجية ولحفز نمو الناتج المحلي اإلجمالي

حصل انخفاض ملحوظ في أسعار النفط، إلى التخفيف من آثار تقلص العائدات النفطية بواسطة اإلبقاء على 
  .النفقات الجارية عند مستويات مرتفعة

ربية المتحدة وفي ھذه الظروف، يتبع اإلنفاق الحكومي، إجماالً، اتجاھاً تصاعدياً في اإلمارات الع  
والبحرين وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، ويشتد تقلب االتجاھات اشتداداً واضحاً في قطر والمملكة 

فخالل أكثر بقليل من عقدين، ازداد اإلنفاق الحكومي في البحرين ).  3انظر الشكل البياني (العربية السعودية 
وتالحظ .  2003 مليار في عام 1.6 إلى قرابة 1980عام  مليار دوالر في 0.4من : إلى أربعة أمثاله

ديناميات مماثلة في ُعمان وقطر، إذ ارتفع اإلنفاق الحكومي إلى أكثر من ثالثة أضعافه في األولى وإلى أكثر 
 مليارات 3.5 مليار إلى نحو 1.5 مليارات دوالر في ُعمان ومن 5 مليار إلى 1.5من (من ضعفيه في الثانية 

وارتفع اإلنفاق في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة .  خالل الفترة نفسھا) في قطر
تقارب النسبة المسجلة في سائر بلدان الخليج، إال أن زيادته كانت أكبر بكثير من حيث القيمة النقدية؛ فقد 

 ملياراً في 12 إلى 1980رات دوالر في عام  مليا3من : ازداد إلى أربعة أمثاله في اإلمارات العربية المتحدة
  . مليارا50ً مليار دوالر إلى 25من : ، وتضاعف في المملكة العربية السعودية2003عام 

  
  2003-1980  اإلنفاق الحكومي في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا، -3الشكل البياني 

  )بماليين الدوالرات وباألسعار الجارية(
  

  تنوعاًاالقتصادات األكثر 
  

  األردن  )ب(  مصر  )أ(
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  .23-17، النشرات ات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراساإلسكوا، : المصدر

    عائدات النفط في البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً في منطقة اإلسكوا-دال
  

بالنظر إلى أن البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً في منطقة اإلسكوا ھي، بوجه الخصوص، بلدان   
فالتغيرات التي تطرأ .   للنفط، تؤثر تقلبات أسعار النفط العالمية تأثيراً مباشراً على إيراداتھا ونفقاتھامنتجة

على مكاسب النفط، وما يتصل بھا من تحوالت في اإلنفاق الحكومي، تؤثر في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
، والتحويالت المالية التي يجريھا )راتالمرتبط بالواردات والصاد(وميزان المدفوعات، والحساب الجاري 

وفي أعقاب فترة من النمو السريع الذي .  العمال األجانب إلى البلدان األعضاء المجاورة غير المنتجة للنفط
- 2001عم العالم كله، وال سيما جمھورية الصين الشعبية، أخذ نمو االقتصاد العالمي يتباطأ خالل الفترة 

وقد تجلى ذلك في انخفاض عائدات النفط في .   ھبوط في الطلب على النفط، ورافق ھذا التباطؤ2002
 ھو اتجاه تصاعدي يشير إلى ارتفاع إيرادات النفط التي 2003منطقة اإلسكوا؛ لكن االتجاه السائد منذ عام 

  .يجنيھا منتجو النفط في المنطقة
  

 1984وبين عامي .  لنفط أشد التقلبونتيجة لتعذر إجراء توقعات بشأن أسعار النفط، تتقلب إيرادات ا  
، سارت عائدات البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً في منطقة اإلسكوا في اتجاه كان، في اإلجمال، 1995و

 مليون دوالر 270: وجاءت العائدات الدنيا التي سجلتھا دول الخليج خالل ھذه الفترة كما يلي.  تنازلياً
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   مليار دوالر لُعمان، 2.5 تقريباً للكويت أثناء حرب الخليج؛ و؛ وال شيء1989للبحرين في عام 
 مليارات دوالر لإلمارات العربية 7 مليار دوالر للمملكة العربية السعودية، و20 مليار دوالر لقطر، و1و

فقد وصلت .  ومؤخراً ازدادت العائدات ازدياداً كبيراً بفضل ارتفاع أسعار النفط.  1986المتحدة في عام 
 دوالراً للبرميل، وقاربت سلة منظمة البلدان 55للنفط الخام إلى ذروة ھي " وست تكساس انترميدييت"عار أس

 دوالراً؛ لكن ھذه المستويات ھبطت منذئذ بعض الشيء ألن أسعار النفط أخذت 45) أوبك(المصدرة للنفط 
  .2004تتقلب باتجاه النزول حوالي نھاية عام 

  
  2003-1980 الصادرات النفطية في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا،   عائدات-4الشكل البياني 

  )بماليين الدوالرات وباألسعار الجارية(
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، أعداد مختلفة؛ منظمة مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوااإلسكوا، : 1998-1980بالنسبة إلى الفترة : المصادر
 International Monetary، أعداد مختلفة؛ تقرير األمين العام السنوي والتقرير اإلحصائي السنوي، )أوابك(العربية المصدرة للبترول األقطار 

Fundصندوق النقد الدولي( و (International Financial Statistics Yearbook, 1998 مجلة النفط والغاز، 2002-1998؛ وبالنسبة إلى الفترة 
  ).2003براير ف/شباط(

  
    الصادرات في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا-ھاء

  
فالحساب .  تثبت المؤلفات التجريبية وجود عالقة إيجابية بين العجز المالي وعجز الحساب الجاري  

  الجاري يساوي من حيث تعريف الدخل، الفرق بين االدخارات واالستثمار، وعندما تخفض الحكومة 
وفي االقتصادات األكثر تنوعاً في المنطقة، تتطابق .  قاتھا، يقع الحساب الجاري في عجزاالدخار لتغطية نف

زيادة العجز المالي، إجماالً، مع ارتفاع مقابل في السيولة يعزز الطلب اإلسمي الخاص ويقوي األثر السلبي 
ى أن تكون منقوصة وبين البلدان األعضاء غير المصدرة للنفط، تجنح أسواق المال إل.  للحساب الجاري

  وينتج من ذلك عجز الحكومات المعنية عن جمع األموال من مصادر غير .  النمو أو غير موجودة
مصرفية تنتمي إلى القطاع الخاص، فتضطر، لسد عجزھا، إلى االعتماد على المصارف المحلية أو على 

لي، مباشرة، إلى زيادات في القاعدة وبھذه األساليب التمويلية يؤدي العجز الما.  مصادر التمويل الخارجية
النقدية، فتحصل ضغوط تضخمية، ويتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الصادرات المحلية وفي عجز الحساب 

  .الجاري
ولضغوط الطلب المحلي تأثير ھام في أوضاع الحساب الجاري لدى بلدان اإلسكوا غير المنتجة   

لعادة، إلى ارتفاع معدالت التضخم المحلية وتردي حالة للنفط، إذ ان الطلب المحلي الفائض يؤدي، في ا
وفي حين أن أسباب الطلب المفرط .  الحساب الجاري ألن تنافسية السلع المحلية في األسواق العالمية تضعف

  قد تتعدد، تحدث السياسات المالية والنقدية التوسعية، إجماالً، عجزاً في ميزانيات غالبية االقتصادات 
من العوامل األخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بھذا العجز المالي وتمارس تأثيرھا فيما يتعلق و.  النامية

وتدل البراھين التجريبية .  ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية التي تستوفى فعالً: باشتداد التضخم المحلي
 الميزانيات يؤديان إلى تفاقم المستمدة من بعض االقتصادات النامية إلى أن ارتفاع ھذه األسعار واشتداد عجز

  .أحوال الحسابات الجارية في ھذه السياقات
  

 2000 أن صادرات البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً تتزايد منذ عام 5ويوضح الشكل البياني   
  فمصر، التي مرت بفترة كساد طويلة خالل ثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي، تشھد .  تقريباً
ويبدو أن تخفيضات قيمة الجنيه المصري، التي .  اً كبيراً في أرقام صادراتھا منذ منتصف التسعيناتارتفاع

، ساھمت مساھمة قوية في زيادة الصادرات 2002جرت مؤخراً، وتعويم سعر الصرف، الذي جرى في عام 
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لصادرات بين عامي وقد تضاعفت ھذه ا.  المصرية، التي ازدادت قدرتھا التنافسية في األسواق العالمية
وإذا ).  5انظر الشكل البياني ( مليارات 7 مليارات دوالر إلى قرابة 3.5، مرتفعة من قرابة 2003 و1998

لم تقابل ھذه الزيادة الضخمة في الصادرات زيادة مماثلة في الواردات، فستكون اآلثار المترتبة على نمو 
 أو عدم صحته مسألة تجريبية سُيرد عليھا الحقاً في ھذه الناتج المحلي اإلجمالي إيجابية؛ وصحة ھذا األمر

  .الدراسة
  

فبالرغم من فترات الركود النسبي التي شھدھا البلد خالل .  وتظھر في األردن دينامية تصدير مماثلة  
ذا وقد كان ھ.  الجزء األكبر من الثمانينات والتسعينات، ال تزال الصادرات األردنية في تزايد منذ التسعينات

البلد، إلى جانب استمراره في اتباع نظام ألسعار الصرف يربط عملته بدوالر الواليات المتحدة، واحداً من 
وھو، إضافة إلى ذلك، أحد .  أنشط أعضاء اإلسكوا في تحرير االقتصاد وفتحه أمام بقية بلدان العالم

.  الموقعين على االتفاق المرافق إلنشائھااألعضاء المؤسسين لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن أوائل 
وفي فترة أقرب عھداً، .  ، على اتفاق التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي1997كما انه وقع، في عام 

.   ھو األول من نوعه في منطقة اإلسكوا–صادقت حكومته على اتفاق ثنائي مماثل مع الواليات المتحدة 
ويوضح الشكل البياني .  1999ميعھا في نمو التصدير، وخصوصاً منذ عام ويبدو أن ھذه االتفاقات تساھم ج

 مليار 1، إذ ارتفعت من نحو 2003 و1998 أن صادرات األردن ازدادت إلى ثالثة أضعافھا بين عامي 5
ويكرر ھنا أن مسألة ما إذا كانت الزيادة الھامة في الصادرات قد ساھمت .   مليارات3دوالر إلى نحو 

  . إيجابية، أو لم تساھم، في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ھي مسألة تجريبية سُيرد عليھا الحقاًمساھمة
  

 يوضح أن لبنان ھو 5فالشكل البياني .  ويختلف الوضع كثيراً في الجمھورية العربية السورية ولبنان  
 مليار دوالر بين 0.5 تقارب األقل تصديراً بين البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، ألن صادراته كانت

وقد اعتمد .  2003 مليار بنھاية عام 0.8مطلع ثمانينات القرن العشرين وأواخر تسعيناته، ثم ارتفعت إلى 
، بعد عدة تخفيضات في سعر صرف عملته أجراھا في أواخر 1993لبنان نظام سعر ثابت للصرف في عام 

طويلة، مستورد صاف للسلع والخدمات، ويقدر متوسط التجارة وھو، منذ فترة .  الثمانينات وأوائل التسعينات
ويتجلى ھذا األمر في عجز الحسابات الجارية الذي .   مليارات دوالر في السنة6 و5التي ترد إليه بما بين 

وفي ھذه الظروف، يرجح أال تكون الصادرات قد ساھمت، بأي شكل من .  يتكرر منذ أوائل الثمانينات
لكن لبنان صادق مؤخراً على اتفاق للتجارة الحرة مع .   معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالياألشكال، في رفع

أما الوضع في الجمھورية العربية السورية .  االتحاد األوروبي، وھو يلتزم دائماً سياسات تجارية متحررة
دوالر بحلول عام  مليارات 6، وقد بلغت 1998فيبدو أفضل من ذلك، ألن الصادرات في ازدياد منذ عام 

وتنشط الحكومة السورية اآلن في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع ).  5انظر الشكل البياني  (2003
وتبذل في الوقت الحاضر .  االتحاد األوروبي، لكنھا ال تنفك تتبع سياسات منغلقة بشأن الحسابات الجارية

رض والطلب تؤدي دوراً أكبر في تحديد أسعار السوق جھود غايتھا تحرير االقتصاد بالتدريج وترك قوى الع
  .وكمياتھا

  
  2003-1980  الصادرات في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا، -5الشكل البياني 

  )بماليين الدوالرات وباألسعار الجارية(
  

  االقتصادات األكثر تنوعاً
  

  األردن  )ب(  مصر  )أ(
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  .International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (October 2003): المصدر

  
وكان تقلب أسعار النفط ھو السبب الرئيسي للتقلبات التي طرأت مؤخراً على أسعار النفط لدى البلدان   

  وكما ذكر آنفاً، ارتفعت ھذه األسعار مؤخراً إلى مستوى .  ذات االقتصادات األقل تنوعاً في المنطقة
ومثل .  ، ثم ھبطت بسرعة)ييت الخاملنفط وست تكساس انترميد( دوالراً للبرميل 55: لم تبلغه قط من قبل

ھذه التغيرات، إلى جانب القيود التي تواجھھا قدرة التصدير، يمكن أن يلحق الضرر بعرض النفط وبالمداخيل 
 في المائة من إجمالي صادرات البلدان ذات 80وفي المتوسط، تمثل صادرات النفط زھاء .  التي ترتبط به

ن أي تقلب في أسعار النفط أو في الطلب العالمي يؤثر تأثيراً مباشراً فإ ذلك االقتصادات األقل تنوعاً؛ ونتيجة
في معدالت نمو الناتج ) ولو متباطئاً(في عائدات النفط التي تجنيھا البلدان المذكورة، وتأثيراً مباشراً أيضاً 

ستثمار والعمالة في مختلف المحلي اإلجمالي، ألن ھذه البلدان تعتمد أشد االعتماد على إيرادات النفط لحفز اال
  .القطاعات االقتصادية

  
، استقرت منذ 1992 أن صادرات البحرين، اآلخذة في االرتفاع منذ عام 5ويوضح الشكل البياني   

أما صادرات الكويت فقط ھبطت ھبوطاً شديداً خالل حرب الخليج، لكنھا .   مليارات دوالر8 عند 2002عام 
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ويالحظ وجود اتجاه مماثل .   مليار دوالر17في الوقت الحاضر تتردد عند ، وھي 1992في ازدياد منذ عام 
في اإلمارات العربية المتحدة، حيث تزداد الصادرات بشيء من الثبات منذ ثمانينات القرن العشرين، وقد 

ابتاً وفي قطر أيضاً، تزداد الصادرات ازدياداً ث.   مليار دوالر بقليل40، تحت 2000استقرت، في أوائل عام 
، شھدت اإلمارات العربية المتحدة وُعمان والمملكة العربية السعودية 2000 العام وقرابة.  1988منذ عام 

 ، انعكاساً في اتجاه صادراتھا، ويكرر، ھنا أيضاً، ما سبق قوله من أن كون عائدات النفط قد أدت، أو لم تؤدِّ
قتصادات األقل تنوعاً، ھو مسألة تجريبية سُيرد عليھا دوراً ھاماً في تجربة النمو لدى بلدان المنطقة ذات اال

وستبذل الجھود، في الفصل الثاني، لكي تحدد، تجريبياً، العوامل الرئيسية التي تحفز نمو الناتج .  بعد قليل
  .المحلي اإلجمالي في بلدان اإلسكوا المستعرضة
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    المنھجية التجريبية والنتائج-ثانياً
  

  ر الذاتي للمتجھات االجتماعية  نموذج االنحدا-ألف
  

يستخدم في ھذا الفصل نموذج االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول، ضمن سلسلة زمنية،   
للخروج بتكھنات تستند إلى تقديرات المتغيرات التي توضح معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان 

الحاضرة، تقسم منطقة اإلسكوا إلى مجموعتي وألغراض العملية .  )2(2004-1980اإلسكوا خالل فترة 
البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً، التي تشمل بلدان مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط وذات ) أ: (بلدان

البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، التي ال تعتمد على ) ب(الصادرات وھياكل اإلنتاج غير المتنوعة؛ 
وُيجَرى، لتحديد المتغيرات التي توضح .  لية وليست أعضاء في مجلس التعاون الخليجيالنفط صادرة أو

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في كل مجموعة فرعية، تقدير تجريبي لنموذجين مختلفين من االنحدار 
لتي تشمل فالنموذج األول ينطبق على االقتصادات األقل تنوعاً، ا.  الذاتي لمتجھات مجموعات الدول

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وُعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية؛ ويستثنى العراق من 
وبالنسبة للنموذج الثاني، تتكون العينة من بلدان ذات اقتصادات .  العينة بسبب نقص بيانات السلسلة الزمنية

ة ولبنان ومصر؛ وتستثنى السلطة الفلسطينية واليمن أكثر تنوعاً ھي األردن والجمھورية العربية السوري
  .بسبب نقص بيانات السلسلة الزمنية

  
ويشيع استخدام نماذج االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول في مؤلفات علم االقتصاد السياسي   

 النمذجة الھيكلية، فنھج االنحدار الذاتي ھذا يتغاض عن الحاجة إلى.  للتكھن بنظم السالسل الزمنية المترابطة
فينمذج كل متغير محلي في النظام باعتباره دالة على قيمه الخاصة المتأخرة من فترة سابقة وعلى قيم 

وھو مفيد جداً إلجراء التقييمات المتصلة بمنطقة اإلسكوا، حيث نوعية البيانات .  المتغيرات المحلية المتبقية
المتباطئة للمتغيرات المتأخرة من فترة سابقة ھي وحدھا التي وبما أن القيم .  الوطنية متدنية بعض الشيء

تبدو على الجھة اليمنى من كل معادلة، تنعدم مسألة التزامن، وتشكل المربعات الصغرى العادية أنسب تقنية 
ويضاف إلى ذلك أن الفرضية التي تقول بأن حدود الخطأ غير مترابطة تسلسلياً ليست فرضية .  للتكھن

  .أي ترابط تسلسلي يمكن استيعابه بإضافة المزيد من المتغيرات التابعة المتأخرة من فترة سابقةحصرية ألن 
  

.  وُيتبع نھج االنحدار الذاتي على نطاق واسع في عدد كبير من المؤلفات الحديثة بسبب كثرة منافعه  
سي لدراسة ديناميات االقتصاد الكلي فھو أوالً، باعتباره نظاماً دينامياً واضحاً، أنسب نماذج علم االقتصاد القيا

وھو ثانياً، لكونه حياديا بالنسبة إلى أي نموذج نظري للنمو، يفرض نموذجاً احصائياً على التحركات .  والنمو
المعاصرة للمتغيرات بدالً من أن يتبع في تحركه مفھوماً خاصاً للنمو لو أسيء تحديده ألدى إلى تقديرات 

  ثم إنه، ثالثاً، ال يميز بين المتغيرات الخارجية المنشأ والمتغيرات الداخلية المنشأ، .  غير دقيقة للمعاِمالت
وبوجه الخصوص، يتوقف كل من متغيرات .  بل يعتبر كل متغيرات النظام مشتركة في أنھا داخلية المنشأ

ي لسائر المتغيرات نموذج النمو، بمفرده، على تحققه الذاتي المتأخر عن الفترة السابقة وعلى التحقق الذات
كما أنه، رابعاً، يتيح نمذجة الصدمات الداخلية المنشأ .  جميعھا، وھذا يوحي بوجود تزامن حقيقي فيما بينھا

والخارجية المنشأ على السواء، وھي صدمات تشكل، بال أي ريب، المصادر الرئيسية لديناميات النمو في 
وتتسم نماذج االنحدار الذاتي، خامساً، بأنھا سھلة التقدير .  ااالقتصادات الصغيرة والمنفتحة في منطقة اإلسكو

وفي .  نسبياً فيما يخص بلدان اإلسكوا كل على حدة وكذلك فيما يخص أي مجموعة تضم كل ھذه البلدان

                                                      
  . لالطالع على مصادر البيانات، انظر المرفق األول)2(
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الوقت ذاته، تقدر المعادالت بواسطة المربعات الصغرى العادية، وھو أمر منطقي وفعال على نحو غير 
ولالنحدار الذاتي، أخيراً، قيمة عملية واضحة باعتباره أداة إلجراء تحليل دقيق .   المألوفةموافق للمؤشرات

  .ألداء النمو في البلدان المستعرضة
  

ويجري، بشأن كل مجموعة فرعية في منطقة اإلسكوا، تقدير لنموذج رباعي المتغيرات من نماذج   
 الذاتي الراھن إلى اشتراط أن تكون أخطاء المعادالت ويستند اختيار طول تأخر االنحدار.  االنحدار الذاتي

ويستخدم معيار اكايكي .  غير مرتبطة تسلسلياً وأن يكون االنحدار الذاتي مستوعباً لدينامية النموذج االحتمالية
وفيما يلي النموذج الخاص باالقتصادات األقل .   ومعيار شوارتس لتحديد طول التأخر(AIC)للمعلومات 

  .تنوعاً
  

ttititititititi YIYGORYY ,11,1,41,,1,31,21,1, )/()/( εααααα +++++= −−−−−−،  )1( 
  

ttititititititi YIYGYOROR ,21,1,41,1,31,21,1, )/()/( εβββββ +++++= −−−−−−،  )2( 
  

ttitititititititi YIORYYGYG ,31,1,41,31,21,1,1,, )/()/()/( εδδδδδ +++++= −−−−−−، )3( 
  

ttitititititititi YGORYYIYI ,41,1,41,31,21,1,1,, )/()/()/( ελλλλλ +++++= −−−−−−. )4( 
  

  :وفيما يلي نموذج االنحدار الذاتي الرباعي المعادالت الخاص باالقتصادات األكثر تنوعاً  
  

ttitititititititi YIYGYXYY ,11,1,41,,1,31,1,21,1, )/()/()/( εααααα +++++= −−−−−−−،  )5( 
  

ttititititititititi YIYGYYXYX ,21,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( εβββββ +++++= −−−−−−−،  )6( 
  

ttititititititititi YIYXYYGYG ,31,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( εδδδδδ +++++= −−−−−−−، )7( 
  

ttititititititititi YGYXYYIYI ,41,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( ελλλλλ +++++= −−−−−−−. )8( 
  

إيرادات  ORi,t، وt  في فترة i معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبلد Yi,tحيث تمثل   
) 1,1 ((ARMA)الصادرات النفطية منقصة بنموذج متوسط متحرك ذاتي االنحدار متقدم بفترة واحدة متكررة 

 / Xi,t وt في الفترة i نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي للبلد  t, Gi,t / GDPi,t، وtي الفترة للبلد ف

Yi,t  نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي للبلد i   في الفترةt  . واإلنفاق الحكومي ھو رديف
 النفط عامالً ھاماً يؤثر في معدالت نمو الناتج المحلي وتشكل عائدات.  لالستثمار العام في منطقة اإلسكوا

اإلجمالي في المنطقة ويترك أثراً مباشراً في االقتصادات األقل تنوعاً وأثراً غير مباشر في االقتصادات 
وھذه .  األكثر تنوعاً من خالل تحويالت العمال األجانب الذين يشتغلون في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  .انية، رغم أدائھا دوراً ھاماً في النمو، ليست مشمولة بالنموذج بسبب القيود التي تفرضھا البياناتالفئة الث
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وتندرج الصادرات اإلجمالية ضمن صيغة نموذج االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول المقدر   
عامل ھام في نمو الناتج وتبين المؤلفات أن نمو الصادرات ھو .  بالنسبة إلى االقتصادات األكثر تنوعاً

وال شك أخيراً في أن التكھن الخاص بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتقدم بفترة .  المحلي اإلجمالي
وإدراج قيم الناتج المحلي .  واحدة سيكون مرھوناً بمستويات الناتج المحلي اإلجمالي الحالية والماضية

  .اإلجمالي المتباطئة يمثل ھذا التحديد
  

    اختبارات جذور الوحدات-اءب
  

 لتحديد (PP)بيرون -  مكملة باختبار فيليبس(ADF)فولر المزيدة للجذور -تستخدم اختبارات ديكي  
.  )3(وجود جذر من جذور الوحدات في تمثيل االنحدار الذاتي لكل من السالسل الفردية المختصة بالبلدان

 العادية على المعادالت التالية لدى وجود اتجاه شائع ما وتبنى إحصاءات االختبار بأداء االنحدارات الصغرى
  :أو عدم وجوده

  

∑
=

−− +∆++=∆
p

i
tititt yyy

1
110 εαγα،  )9( 

  
  و
  

∆ ∆y t y yt t i t i t
i

p
= + + + +∑− −

=
π β δ π ε0 1 2

1
.  )10( 

  
   ھي بارامترات ثابتة؛ πI وδ وγ وβ وαI؛ و(yt = yt − yt−1∆) عامل االختالف األول ∆حيث تمثل   

 بكل من ytتقدير المعادلتين الواردتين آنفاً باالستعاضة عن ويجب .   ھما حدا خطأ عشوائيانε2t وε1tو
؛ نسب االستثمارات (ORt)الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي؛ إيرادات النفط ) لوغاريثم: (المتغيرات التالية

).  ، على التواليX/GDP وI/GDP وG/GDP(الحكومية، والصادرات اإلجمالية، إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
 ,I  = 1, 2 ) في المتغيرات المستقلة لالختبارات ما يصل إلى أربع فترات من االختالف األول للمتغير ويدرج

  .(zero mean) (white noise) ھما المتبقيان اللذان يمكن التنبؤ بھما  ε2t وε1t، للتثبت من كون (4 ,3
  

وجود جذور  ((non-stationarity)وتختبر الفرضية الصفرية لعدم وجود عالقة بين المتغيرات المتبقية   
ويقتضي رفض جذر الوحدة، الذي يفترض أن .  (stationarity)في مقابل بديل وجود ھذه العالقة ) للوحدات

  . سلبية وكبيرةδ وγ وyt−1السلسلة تنطوي على ھذه العالقة أن تكون المعاِمالت على 
  

  لنموذج نفسه مع اختالفات ثابتة، أيوتوخياً لتحديد ترتيب تكامل السالسل كل على حدة، يتبع ا  
  

                                                      
ن فيھا عيوب فولر المزيدة يمكن أن يكو-  من المعروف جيداً اآلن في مؤلفات االقتصاد القياسي أن أنواع اختبارات ديكي)3(

ويظھر بيرون أن ھذه االختبارات يمكن أال تدحض فرضية جذور ).  Perron, 1989; 1997انظر (جسيمة إذا وجدت انقطاعات ھيكلية 
، يتعذر 2002-1980وألن البيانات المستخدمة في التحليل تمتد على فترة .  الوحدات إذا كان في السلسلة الراھنة انقطاع في االتجاه

  .فولر المزيد-بيرون لجذور الوحدات وليس اختبار ديكي-ولذلك يستخدم في ھذا السياق اختبار فيليبس.  النقطاعات الھيكليةاستبعاد ا
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∆ ∆2
0 1

2

1
y y yt t i t i t

i

p
= + + +∑− −

=
φ µ∆ φ ε،  )11( 

  حيث
∆2

 yt = ∆yt - ∆yt-1    
  

وبالنسبة لبلدان اإلسكوا منفردة، تشتمل كل المتغيرات التي تختص بالبلدان تحديداً على جذور   
  . في المرفق الثاني؛ وتعرض نتائج اختبارات جذور الوحدات)1(وحدات، وتتكامل بالترتيب األول، أي أوالً 

  
    اختبارات التكامل المشترك-جيم

  
متى وجدت األدلة المستمدة من جذور الوحدات، تكون الخطوة التالية ھي النظر فيما إذا كانت   

، ينسب التكامل إلى متغيرين أو )1987 ( (Engle and Granger)واستناداً إلى انغل وغانغر .  مشتركة التكامل
لكن المجموعات الخطية للمتغيرات تتكامل ).  صفر(أوالً : ھما، على حدة، ھو، مثالًأكثر إذا كان كل من
وتختبر الفرضية الصفرية النعدام التكامل المشترك في مقابل بديل التكامل ).  صفر(أوالً : بترتيب أدنى، مثالً

وال تخرج .  وأي إحصاء اختباري سلبي كبير يكون متوافقاً مع فرضية التكامل المشترك.  المشترك
 بأية أدلة تدحض الفرضية لعدم حصول تكامل مشترك للوغاريثم )4(اختبارات يوھانسن للتكامل المشترك

  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، وعائدات النفط واالستثمار واإلنفاق الحكوميين، ولوغاريثم الصادرات، 
وليس بين األھداف .  تخدمة في العينة الحاضرةويعود ذلك إلى قلة المعاينات المس.  لكل من بلدان اإلسكوا

الحاضرة احتساب تكھن طويل األجل، بل إن المقصود ھنا ھو إجراء تكھن قصير األجل بشأن معدل نمو 
  .الناتج المحلي الحقيقي

  
ومن المالئم، بالنظر إلى القوة النسبية ألدلة جذور الوحدات في متغيرات الدراسة، والضعف الشديد   
تكامل المشترك، تقدير نموذج االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول مع االختالفات األولى للناتج ألدلة ال

الحقيقي، وعائدات النفط، والنفقات واالستثمارات الحكومية، وإجمالي الصادرات بالنسبة إلى كل مجموعة 
اط دينامي بين المتغيرات األربعة، وبفضل نھج االنحدار الذاتي، يفسح المجال لقيام ارتب.  )5(فرعية إقليمية

بالنسبة إلى كل مجموعة فرعية، يفيد في الخروج بتكھن، ويؤمن تقديرات موثوقة للبارامترات المتصلة 
بالموضوع، ويتيح اختبار ما إذا كان الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق واالستثمار الحكوميان والصادرات، 

في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات االقتصادات األكثر المتغيرة من الفترة السابقة، تؤثر 
  .تنوعاً

  
 إلى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلد بين الفترتين Yi,t = Yi,t − Yi,t-1∆وكما في السابق، تشير   

t-1و t بالنسبة إلى البلد i  .اً، تشير وبالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األقل تنوع  
∆Yi,t-1, ∆ORi,t-1, ∆(Ii,t-1 / Yi,t-1)و ∆(Gi,t-1 / Yi,t-1) تباعاً، إلى االختالفات األولى في الناتج المحلي اإلجمالي المتغير 

 iمن الفترة السابقة، والعائدات النفطية واالستثمار واإلنفاق الحكومي، المتغيرة من الفترة السابقة في البلد 
  وبالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، تشير .  ة الفرعيةالمشمول بھذه المجموع

                                                      
  .  نتائج اختبارات يوھانسن للتكامل المشترك متاحة تحت الطلب)4(

تبقية التي ينقصھا التكامل المشترك،   توصيف االنحدار الذاتي للمتجھات، المستخدم ھنا لتقدير العالقات بين المتغيرات الم)5(
  ).Ostry and rose, 1992; and Chadha and Prasad, 1997انظر، مثالً، (مستعمل في أمكنة أخرى في المؤلفات التجريبية 
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∆Yi,t-1, ∆(Gi,t-1 / Yi,t-1), ∆(Ii,t-1 / Yi,t-1)و ∆(Xi,t-1 / Yi,t-1) تباعاً، إلى االختالفات األولى للناتج المحلي اإلجمالي 
درات اإلجمالية المتغيرة من الفترة المتغير من الفترة السابقة وإلى النفقات واالستثمارات الحكومية والصا

ويعبر عن كل المتغيرات من حيث نسبة كل .   المشمول بھذه المجموعة الفرعيةiالسابقة بالنسبة إلى البلد 
وبالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األقل .  منھا إلى الناتج المحلي اإلجمالي المتغير من الفترة السابقة

  : تصر المقدر لالنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدولتنوعاً، يصبح الشكل المخ
  

ttititititititi YIYGORYY ,11,1,41,,1,31,21,1, )/()/( εααααα +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−،  )12( 
  

ttititititititi YIYGYOROR ,21,1,41,1,31,21,1, )/()/( εβββββ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−،  )13( 
  

ttitititititititi YIORYYGYG ,31,1,41,31,21,1,1,, )/()/()/( εδδδδδ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−، )14( 
  

ttitititititititi YGORYYIYI ,41,1,41,31,21,1,1,, )/()/()/( ελλλλλ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−. )15( 
  

  :وھو، بالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً  
  

ttitititititititi YIYGYXYY ,11,1,41,,1,31,1,21,1, )/()/()/( εααααα +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−−،  )16( 
  

ttititititititititi YIYGYYXYX ,21,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( εβββββ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−−،  )17( 
  

ttititititititititi YIYXYYGYG ,31,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( εδδδδδ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−−، )18( 
  

ttititititititititi YGYXYYIYI ,41,1,41,1,31,21,1,1,, )/()/()/()/( ελλλλλ +∆+∆+∆+∆+=∆ −−−−−−−. )19( 
  

وبالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات االقل تنوعاً، يشير االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول   
من الفترة السابقة أثراً قوياً على معدل إلى أن لتغيرات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي انطالقاً 

ويصح األمر نفسه على العائدات النفطية المتغيرة من الفترة .  النمو الراھن للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
وبوجه .  السابقة، وكذلك على نسبة النفقات الحكومية المتغيرة من الفترة السالفة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 في المائة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1دي زيادة العائدات النفطية بنسبة التحديد، تؤ
 في المائة في النفقات الحكومية المتغيرة من الفترة السابقة إلى زيادة معدل 1 في المائة؛ وتؤدي زيادة 0.6

أما مساھمة معدل .   في المائة1ند مستوى وكال النتيجتين مھم إحصائياً ع.  في المائة 0.1 نمو الناتج بنسبة
االستثمار المتغير من الفترة السالفة إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي فال أھمية لھا من الوجھة اإلحصائية 

وال يمكن أن يستنتج مباشرة من النتائج المذكورة آنفاً ان االستثمار ليس مصدراً للنمو في ).  1انظر الجدول (
النموذج يقدر مساھمة االستثمار المتغير من الفترة السالفة على مدى عام واحد فقط، وھي فترة المنطقة ألن 

ثالثة أعوام أو أكثر، : ولو استخدم النموذج فترات أطول، مثالً.  قد تكون قصيرة بالنسبة لتحقق العائدات
ثر في نمو الناتج المحلي الختلفت النتائج، ألنه، بھذه الطريقة يكون قد أتيح لالستثمار زمن أطول ليؤ

  .اإلجمالي
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ويتبين من النظر إلى األخطاء المعيارية في المتغيرات المستقلة أن الخطأ المعياري المرتبط بمعادلة   
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ھو أقل شأناً بكثير من األخطاء المعيارية ذات الصلة بمعادلة العائدات النفطية 

، قياساً σεy = 0.0098: دالت النفقات واالستثمارات الحكومية عند االختالف األولعند االختالف األول وبمعا
ـ  أي ان الصدمات التي تصيب نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي .  ، تباعاσεI = 0.012ً وσεg = 0.013 وσεo = 0.025ب

  ).انظر الجدول(حكومية ھي أدنى تقلباً من الصدمات التي تصيب العائدات النفطية والنفقات واالستثمارات ال
  

    االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول بالنسبة إلى االقتصادات االقل تنوعاً،-1الجدول 
1980-2003  

  
  المتغير التابع

 Yi,t ∆ORi,t ∆(Gi,t / Yi,t) ∆(Ii,t / Yi,t)∆  المتغير الخارجي المنشأ
*)1.25  0.84-  0.058  0.23-  الثابت *)  

  )5.36(  )1.03(  )0.56(  )1.56-(  اإلحصاء في الفترة المعنية
∆Yi,t-1  0.004(* *)  0.63  0.78  0.004(* *)  

  )2.98(  )1.56(  )0.023(  )3.54(  اإلحصاء في الفترة المعنية
ORi,t-1  0.6(* *)  0.56(* *)  0.009(* *)  -0.23  

  )0.22-(  )5.21(  )3.69(  )5.23(  اإلحصاء في الفترة المعنية
∆(Gi,t-1 / Yi,t-1) 0.1(* *)  0.58(* *)  0.007(* *)  0.001  

  )0.21(  )2.99(  )5.23(  )2.99(  اإلحصاء في الفترة المعنية
∆(Ii,t-1 / Yi,t-1)  0.004  -0.056  0.023  0.23(* *)  

  )6.23(  )1.49(  )1.24(  1.65  اإلحصاء في الفترة المعنية
  0.40  0.42  0.33  0.55   مربعةRتنقيح 

  0.012  0.013  0.025  0.0098  ياري للمتغيرات المستقلةالخطأ المع

  .تقديرات أجرتھا اإلسكوا: المصدر

األعداد الواردة بين قوسين تمثل اإلحصاءات ) ب(؛ White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance) أ: (مالحظات
*) ائة؛ بينما النجيمتان  في الم5تفيد باألھمية عند مستوى (*) النجيمة الواحدة ) ج(في الفترة المعنية؛    تفيدان باألھمية عند مستوى (*

  ).SURطريقة (ُيجَرى التقدير الخاص بمجموعة الدول باستخدام طريقة المتغيرات المستقلة غير المترابطة في الظاھر ) د( في المائة؛ 1

  
الي   التكھنات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي     ) 2(ويلخص عمود األرقام األول في الجدول          ـ  اإلجم

ي        32، استناداً إلى سعر للنفط يبلغ       2004في منطقة اإلسكوا خالل عام       ـ  دوالراً للبرميل، وھو رقم األوبك ف
ات               .  بداية العام المذكور   ـ ذاتي لمتجھ ـ دار ال ـ ومن الجمع بين ھذه النتائج والنتائج المستمدة من نموذج االنح

ادة         .  ي اإلجمالي مجموعات الدول، يستخرج منقح بمعدل نمو الناتج المحل        ـ ؤدي زي ـ اً، ت ـ ح آنف ـ   وكما أوض
ي            0.6 في المائة إلى زيادة نسبة       1عائدات النفط بنسبة     ـ اتج المحل ـ و الن ـ  في المائة لمتوسط زيادة معدل نم

ة        43وقد قارب سعر النفط     .  اإلجمالي في البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً       ـ ي نھاي ـ ل ف ـ  دوالراً للبرمي
ع           34 بزيادة سريعة بلغت نسبتھا      ، أي 2004سبتمبر  /أيلول ـ  في المائة منذ بداية العام؛ وكان المفترض في بي

  وفي المعدل المتوسط، أدت زيادة اإليرادات      .  الكميات المعطاة أن يحقق زيادة بنسبة مماثلة من عائدات النفط         
ي الم   2 في المائة إلى زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة           43النفطية بنسبة    ـ دان ذات        ف ـ ي البل ـ ة، ف ـ ائ

ة             ويفترض ب .  االقتصادات األقل تنوعاً   ـ ار الثانوي ـ ن اآلث ـ البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً أن تستفيد م
اً              ـ ب انطالق ـ ا األجان ـ   اإليجابية الرتفاع أسعار النفط وإيراداته من خالل ازدياد التحويالت المالية التي يجريھ

ي     ينوعاً، وذلك بتحق  من البلدان ذات االقتصادات األقل ت      ـ ق ربح إضافي يبلغ متوسطه نصف نقطة في المائة ف
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وعتين           .  معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي لبلدانھم      ـ ال المجم ـ ة بك ـ ات الخاص ـ وترد في الجدول التنقيح
عر                .  الفرعيتين في المنطقة   ـ ادة س ـ اده أن زي ـ ويرد في الجدول أيضاً سيناريو بشأن ارتفاع أسعار النفط مف

 سيعني ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي        2004ديسمبر  / دوالرات في كانون األول    7يل بمعدل   البرم
ي                   ـ بنصف نقطة إضافية في البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً وعدم حصول أي تغير في نمو الناتج المحل

  .اإلجمالي في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً
  

  2004ت المنقحة لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي،   التوقعا-2الجدول 
  )النسبة المئوية(

  

  اإلسكوا

المعدل المتوقع لنمو الناتج 
المحلي اإلجمالي خالل 

 32، استناداً إلى سعر 2004
دوالراً لبرميل النفط 

  2004مارس /آذار

المعدل المنقح لنمو الناتج 
المحلي اإلجمالي خالل 

 43داً إلى سعر ، استنا2004
  دوالراً لبرميل النفط،

  2004سبتمبر /في أيلول

المعدل المنقح لنمو الناتج المحلي 
، استناداً 2004اإلجمالي خالل 

 دوالراً لبرميل النفط 50إلى سعر 
  2004ديسمبر /في كانون األول

  االقتصادات األكثر تنوعاً
  4.2  4.2  3.7  مصر
  5.5  5.5  5.0  األردن

  3.0  3.0  2.5  نلبنا
  4.2  4.2  2.7  الجمھورية العربية السورية

  االقتصادات األقل تنوعاً
  7.5  7.0  5.0  البحرين
  5.5  5.0  3.0  الكويت
  6.1  5.6  3.6  ُعمان
  8.5  8.0  6.0  قطر

  4.8  4.3  2.3  المملكة العربية السعودية
  6.5  6.0  4.0  اإلمارات العربية المتحدة

  4.0  3.59  2.39  المتوسط

  .ات أجرتھا اإلسكواتقدير: المصدر

واألشكال البيانية الخاصة بأسعار النفط تمثل سيناريوھات وال تمثل متوسطات عام .  يتجلى في أسعار النفط متوسط سلة األوبك: مالحظات
  . بكامله2004

  

وفي البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، كما في سائر المجموعات الفرعية، يحدث نمو الناتج   
جمالي الحقيقي المتغير من الفترة السابقة أثراً ھاماً في معدل النمو الحالي للناتج المحلي اإلجمالي المحلي اإل
  ويبدو أن لنسبة النفقات الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي أثراً ھاماً على معدل نمو ھذا .  الحقيقي

أما نسبة .   في المائة0.05يادة الثاني بنسبة  في المائة إلى ز1الناتج؛ وبالتحديد، تؤدي زيادة األولى بنسبة 
  الصادرات المتغيرة من الفترة السابقة إلى الناتج المحلي اإلجمالي فليست بذات شأن، وال يبدو أن لھا أي 

ويالحظ حصول نتائج مماثلة فيما يتعلق بنسبة االستثمار إلى .  أثر في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  ).3انظر الجدول (جمالي الناتج المحلي اإل

  
  ويتبين من النظر إلى األخطار المعيارية في المتغيرات المستقلة ان الخطأ المعياري المرتبط   

بمعادلة نمو الناتج المحلي اإلجمالي ھو أعلى بكثير من معادالت األخطار المعيارية ذات الصلة بمعادلة 
، σεy = 0.09: الستثمارات الحكومية عند االختالف األولالصادرات عند االختالف األول ومعادلتي النفقات وا
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ـ  أي ان الصدمات التي تصيب الناتج المحلي .  ، تباعاσεI = 0.006ً وσεg = 0.007 وσεx = 0.008قياساً ب
  اإلجمالي الحقيقي ھي أشد تقلباً من الصدمات التي تصيب الصادرات والنفقات واالستثمارات الحكومية 

  .)3انظر الجدول (
  

    االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً-3الجدول 
1980-2003  

  
  المتغير التابع

 Yi,t ∆(Xi,t / Yi,t) ∆(Gi,t / Yi,t) ∆(Ii,t / Yi,t)∆  المتغير الداخلي المنشأ
*)1.25 0.25 0.01-  الثابت *) -1.78 

 )0.49( )2.96( )1.64( )1.29-(  اإلحصاءات في الفترة المعنية
∆Yi,t-1  0.01(* *) -0.09(* *) 0.85 0.026  

  )1.25( )1.45( )3.36( )2.94(  اإلحصاءات في الفترة المعنية
∆(Xi,t-1 / Yi,t-1)  0.002 0.03(* *) 0.006 0.26(*)  

  )2.13( )0.97( )4.23( )1.65(  اإلحصاءات في الفترة المعنية
∆(Gi,t-1 / Yi,t-1) 0.05(* *) 0.54 0.056(* *) 0.008  

  )1.75( )3.55( )1.05( )3.25(  اإلحصاءات في الفترة المعنية
∆(Ii,t-1 / Yi,t-1) 0.063 0.47(*) 0.058 0.012(* *)  

  )6.58( )1.26( )2.06( 1.23  اإلحصاءات في الفترة المعنية
  0.62 0.061 0.59 0.46   مربعةRتنقيح 

  0.006 0.007 0.008 0.09  معياري للمتغيرات المستقلةالخطأ ال

  .تقديرات أجرتھا اإلسكوا: المصدر

األعداد الواردة بين قوسين تمثل إحصاءات ) ب(؛ White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance) أ: (مالحظات
*) ائة؛ بينما النجيمتان  في الم5تفيد باألھمية عند مستوى (*) النجيمة الواحدة ) ج(في الفترة المعنية؛    تفيدان باألھمية عند مستوى (*

  .SUR)طريقة (يجري التقدير الخاص بمجموعة الدول، باستخدام طريقة المتغيرات المستقلة غير المترابطة في الظاھر ) د( في المائة؛ 1

  
لحكومية ويستفاد من نتائج ھذا التحليل وجود ارتباط إيجابي قوي ومھم إحصائياً بين النفقات ا  

والخطوة التالية ھي تحديد .  ومعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدى مجموعتي اإلسكوا الفرعيتين كلتيھما
  .مستوى اإلنفاق العام الذي يقترن بالمعدل األمثل لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في كل من بلدان اإلسكوا
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  اتج المحلي اإلجمالي  المعدالت المثلى لإلنفاق الحكومي ونمو الن-ثالثاً
  في بلدان اإلسكوا

  
    الخلفية والمؤلفات المرتبطة بھا-ألف

  
  ُيتبع في ھذا الفصل نھج تجريبي غايته تحديد مستويات اإلنفاق العام التي تقدم أكبر مساھمة في   

  وقد .  عاًنمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منطقة اإلسكوا ذات االقتصادات األقل تنوعاً واألكثر تنو
برز في أوائل تسعينات القرن العشرين، مع نشوء نظام اقتصادي أكثر تحرراً، تأييد قوي للحجج التي 

وعورض ھذا الموقف في عدد من الدراسات التجريبية التي ذھبت .  تعارض تدخل الحكومة في االقتصاد
لداخلي المنشأ ودراسات نيوكالسيكية وھناك نماذج للنمو ا.  إلى أن اإلنفاق العام يمكن أن يؤدي إلى النمو

ويحلل اإلنفاق العام في .  مختلفة تشير بوضوح إلى أن التدخل الحكومي يمكن أن يحدث أثراً إيجابياً في النمو
ھذه الدراسات استناداً إلى مساھمته في القطاع اإلنتاجي من جھة العرض، وإلى مساھمته في جھة الطلب، 

وواضح أنه ينبغي للحكومة أن تتدخل خصوصاً عندما .  ية وما بعد الكينزيةوذلك من وجھتي النظر الكينز
  .عن تعزيز النمو بوسائل مثل االستثمار واالبتكار التكنولوجي واألبحاث) القطاع الخاص(تعجز السوق 

  
 ويظھر الجدل القائم بين الباحثين أن اإلنفاق العام، في عالقته بالناتج المحلي اإلجمالي، ليس كمية  

وھذا األمر يوضح السبب في أن المستوى األمثل لإلنفاق العام يمكن التعبير عنه .  مھملة وال كمية مفرطة
 الذي يربط متغير 6منطقياً باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حسبما يظھره الشكل البياني 

 للناتج المحلي Oمتغير يقيس النمو (ع بالمتغير التاب) األحداثي السيني (x على إحداثي G/GDPالتوضيح 
  ).اإلحداثي الرأسي (yعلى إحداثي )  لمعدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي%gاإلجمالي أو 

  
    تحديد المستوى األمثل لإلنفاق الحكومي باعتباره جزءاً-6الشكل البياني 

               من الناتج المحلي اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .*(G/GDP)= النقطة المثلى : مالحظة

  
ة للنسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بواسطة يوينبغي تقدير القيمة الرقم  

وفي المؤلفات التي سبقت اإلشارة إليھا، تجرى الدراسات .  اختبارات مالئمة في مجال االقتصاد القياسي
تنطوي العملية إما على تقديم شرح مباشر لحجم الناتج المحلي التجريبية باستخدام نوعين من االختبارات؛ و

G/GDP 

O or g% 

(G/GDP)*P
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   وبعض المتغيرات األخرى، وإما على تقديم شرح لمعدل نمو G/GDP فيما يتعلق بمتغير (O)اإلجمالي 
وإذا كان معاِمل الحد .   ثم اختبار العالقات التربيعية فيما يتعلق بھذا المتغير(%g)الناتج المحلي اإلجمالي 

(G/GDP)2سلبياً، أمكن احتساب المستوى األمثل لإلنفاق الحكومي .  
  

  :يتخذ الشكل التاليوفي المؤلفات التجريبية ذات الصلة بالنمو اختبار   
  

)var(2)/()/( iablesotherGDPGcGDPGbAO K+−+=،  )20( 
  

 ھو اإلنفاق الحكومي باعتباره جزءاً من الناتج المحلي G/GDP ھو مستوى الناتج المحلي اإلجمالي وOحيث 
  وتختبر المؤلفات أيضاً تعبيراً لشكل.  الياإلجم

  

)var(2)/(1)/(11% iablesotherGDPGcGDPGbAg K+−+=،  )21( 

  
وينبغي، قبل إيراد ھذه المتغيرات المستقلة، إلقاء نظرة فاحصة على البيانات بغية تحديد الفترات التي   

.   مستواه ومعدل نمو الناتج اإلجمالي المحلي أوG/GDPتوجد فيھا عالقات خطية، تزايدية أو تناقصية، بين 
.   ترافقه متغيرات أخرى تساعد على توضيح النموG/GDPويمكن اختبار ھذه العالقة ألن متغير التوضيح 

  .وخيار ھذه المتغيرات األخرى مفتوح ومختص بكل من البلدان تحديداً
  

مو ، تختبر المؤلفات التجريبية التي تعنى بالن1997-1947وبالنسبة للواليات المتحدة خالل الفترة   
  تعبيراً في شكل

  

eUdTGDPGcGDPGbAO −+−+= 2)/()/(،  )22( 
  

  :وفيما يلي النتائج التي تتحصل.   معدل البطالةU تمثل الفترة وTحيث 
  

K+−+−= 2)/(47.3)/(2.1212.566 GDPGGDPGO،  )23( 

  
  . في المائة للنسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي17.5فيكون التقدير 

  
   الختبار 1996-1976إلى الواليات المتحدة، عينة فترة مختلفة ھي وتستخدم أيضاً، بالنسبة   

  :العالقة التالية
  

fWdTGDPGcGDPGbAg ++−+= 2)/(1)/(11%،  )24( 

  
  :وتتحصل النتائج التالية.   ھو متغير يقيس عدد سنوات الحربW تمثل الفترة، وTحيث 

  
K−−+= 2)/(069.0)/(52.17.73% GDPGGDPGg،  )25( 
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  .لى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في المائة للنسبة المث11.1فيكون التقدير 

  :، تختبر العالقة التالية1997-1968 خالل الفترة لتونسوبالنسبة   
  

),/)(()/(

)/()/(2)/()/(%

GDPTGjGDPTi

GDPXhGDPpIfeInfldTGDPGcGDPGbag

−+

+++++++=
  

)26( 

  
 ھو حصة االستثمار الخاص ضمن (Ip/GDP) تمثل معدل التضخم، وinfl تمثل إجمالي الواردات، وTحيث 

  :وتتحصل النتائج التالية.   ھي العجز العام(G-T)ثل إجمالي الصادرات، و تمXالناتج المحلي اإلجمالي، و
  

K+−+−= 2)/(65.4)/(26.352.0% GDPGGDPGg،  )27( 

  
  . في المائة للنسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي35فيكون التقدير 

  
بعض المتغيرات، وخطر وفي كال الدراستين المشار إليھما آنفاً، يمكن أن تكون الخطّية المشتركة ل  

ؤخذ في االعتبار، ت في كل حالة وكل بلد ينبغي أن فالمتغيرات المتبقية.  االرتباط غير المنطقي، مثاراً للقلق
وفي ھذا .  وينبغي أيضاً استخدام األساليب المالئمة ومعالجة االرتباطات المضللة التي تنطوي عليھا البيانات

  .ية المدروسة بأھمية بالغةالسياق، تتسم فترة السلسلة الزمن
  

ولعل من المفيد، قبل إجراء تقدير تجريبي للمواصفات المستھدفة، إجراء استعراض لدينامية نسبة   
- 1980اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا خالل الفترة 

  دان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، ھما األردن ففي اثنين من البل).  7انظر الشكل البياني  (2004
  ومصر، أفضت برامج الخصخصة الواسعة النطاق التي نفذت في أوائل تسعينات القرن العشرين إلى 

وفي مصر، ھبطت نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي .  تحقيق تخفيضات ضخمة في اإلنفاق العام
 في المائة في أوائل التسعينات، وبعد 10واخر الثمانينات إلى أقل من  في المائة في أ25اإلجمالي من نحو 

ويالَحظ وجود ديناميات مماثلة في األردن، حيث ھبطت النسبة .  ذلك حصل تصحيح طفيف باتجاه االرتفاع
ويختلف المشھد في الجمھورية .   في المائة خالل الفترة نفسھا20 في المائة بقليل إلى نحو 30ما يتجاوز ب

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 15ففي لبنان، ارتفع اإلنفاق العام من زھاء .  العربية السورية ولبنان
، وكان مرد ذلك، خصوصاً، إلى السياسة المالية 1998 في المائة في عام 100في أوائل التسعينات إلى زھاء 

واألمر مماثل في .  عادة بناء الھياكل األساسيةالتوسعية التي اتبعتھا الحكومة وإلى الجھود التي بذلتھا إل
، ويأتي ارتفاعه، فيما يبدو، 1988الجمھورية العربية السورية، حيث اإلنفاق العام يرتفع باستمرار منذ عام 

وارتفاع اإلنفاق الحكومي ھو، في كال الحالين، مقاوم للتقلبات الدورية في .  على حساب نمو القطاع الخاص
 لكن ازدياد أعباء خدمة الدين في األجلين المتوسط والطويل يضيق اآلن الھامش الذي تنفذ األجل القصير؛

  .ضمنه السياسات المقاومة للتقلبات الدورية
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    نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان مختارة أعضاء-7الشكل البياني 
  2004-1980في اإلسكوا، 

  ) في المائة100 = 1: تج المحلي اإلجمالينسبة مئوية من النا(
  

  البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً
  

  األردن  )ب(  مصر  )أ(
 

٠,٠٥

٠,١٠

٠,١٥

٠,٢٠

,٢٥

٠,٣٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  

 

٠,٢٠

٠,٢٢

٠,٢٤

٠,٢٦

٠,٢٨

٠,٣٠

٠,٣٢

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  
    

  الجمھورية العربية السورية  )د(  لبنان  )ج(

٠,٠

٠,٤

٠,٨

١,٢

١,٦

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

٠,٢

٠,٣

٠,٤

٠,٥

٠,٦

٠,٧

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
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  البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً
  

  الكويت  )ب(  البحرين  )أ(
 

٠,١٢

٠,١٤

٠,١٦

٠,١٨

٠,٢٠

٠,٢٢

٠,٢٤

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

 

٠,٠

,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

٢,٥

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    
  قطر  )د(  ُعمان  )ج(

 

٠,٢٢

٠,٢٤

٠,٢٦

٠,٢٨

٠,٣٠

٠,٣٢

٠,٣٤

٠,٣٦

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

 

٠,٢٠

٠,٢٥

٠,٣٠

٠,٣٥

٠,٤٠

٠,٤٥

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤
  

    
  اإلمارات العربية المتحدة  )و(  بية السعوديةالمملكة العر  )•(

 

٠,١٥

٠,٢٠

٠,٢٥

٠,٣٠

٠,٣٥

٠,٤٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  

 

٠,٠٨

٠,١٠

٠,١٢

٠,١٤

٠,١٦

٠,١٨

٠,٢٠

٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٠٠ ٠٢ ٠٤

  
  .23-17، النشرات دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااإلسكوا، : المصدر
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األقل تنوعاً تتسم نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات االقتصادات   
فمنذ مطلع تسعينات القرن العشرين والبحرين تسعى جاھدة إلى تخفيض حجم قطاعھا .  بديناميات مختلفة

، ھبط اإلنفاق العام، باعتباره جزءاً من الناتج المحلي اإلجمالي، مما 7العام؛ وكما يظھر في الشكل البياني 
  ويالحظ وجود ديناميات .  2004ة في عام  في المائ18 إلى 1990 في المائة في عام 22يزيد على 

وھذه .   في المائة خالل الفترة نفسھا25 إلى 40مماثلة في قطر، حيث انخفضت النسبة المقابلة من 
الديناميات غير واضحة المعالم في الكويت، بسبب عدم وجود بيانات ذات صلة بھذا الموضوع عن الفترة 

وفي ُعمان والمملكة .  وعن الفترة التي شھدت نشوبھا) 1991- 1989(السابقة مباشرة ألزمة وحرب الخليج 
العربية السعودية، ال يبرز في الديناميات اتجاه إلى التزايد وال اتجاه إلى التناقص في اإلنفاق الحكومي 
باعتباره جزءاً من الناتج المحلي اإلجمالي؛ بل إن النسبة سارت في االتجاھين كليھما بين مطلع ومنتصف 

 إلى 25 في المائة تقريباً في ُعمان، ومما يزيد بقليل عن 35 إلى 25نينات القرن العشرين، متراوحة من ثما
ويالحظ أيضاً وجود ديناميات مماثلة في اإلمارات العربية .   في المائة في المملكة العربية السعودية37

 في المائة خالل الفترة 19 إلى 14المتحدة، وذلك من خالل تقلبات كانت أقل تغيراً وتراوحت من 
  .المستعرضة

  
    التحليل والنتائج استناداً إلى االقتصاد القياسي-باء

  
تقدر النماذج الواردة فيما يلي بالنسبة إلى المجموعات الفرعية التي تضمھا منطقة اإلسكوا خالل   

  .2003- 1980الفترة 
  

  :قتصادات األكثر تنوعاًوفيما يلي النموذج المستخدم بالنسبة إلى البلدان ذات اال  
  

,)/(6

)/2(5)/(4
2)/(3)/(21

tGDPXc

GDPMcGDPInvcGDPGcGDPGccGDP

ε++

++−+=
  

)28( 

  
   تمثل نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي G/GDP تمثل الناتج المحلي اإلجمالي، وGDPحيث 

 ھي inv/GDP ھي النسبة التربيعية لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، و2(G/GDP)اإلجمالي، و
  . ھي نسبة العرض النقدي إلى الناتج المحلي اإلجماليM2/GDPالناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة االستثمار إلى 

  
  :وفيما يلي النموذج المستخدم بالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً  

  

.)/Re(6

)/2(5)/(4
2)/(3)/(21

tGDPvenuesOilc

GDPMcGDPInvestmentcGDPGcGDPGccGDP

ε++

++−+=
  

)29( 

  
السل منفردة، وإثبات ومن الضروري، قبل إجراء التقدير، التحقق من خصائص السالسل الزمنية للس  

  ويستخدم اختبار .  كونھا من غير المتبقيات تجنباً ألي مشكلة من مشاكل المتغيرات المستقلة المضللة
بيرون لكل سلسلة، وتوضح النتائج المبينة في المرفق الثاني أن كل -فولر المزيد واختبار فيليبس- ديكي
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ج إلى أن يبين اختالفھا مرة واحدة، وأحياناً أكثر من السالسل ھي من غير المتبقيات من حيث المستوى وتحتا
  ).2(، بينما السالسل الباقية ھي أوالً )1(مرة، لكي تصبح من المتبقيات؛ أي أن غالبية السالسل ھي أوالً 

وفيما يلي النتائج .  وتعرض التقديرات أوالً بالنسبة إلى البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً  
  :صة بمصرالتجريبية الخا

  
...2)/(1208754)/(38319253996 +−+= GDPGGDPGGDP 

   R2 = 0.77, 
)30( 

  
  . في المائة16فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
  :وبالنسبة إلى األردن، يتحصل التنقيح التالي  

  
...2)/(3.76942)/(4.491052985 +−+−= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.55, 
)31( 

  
  . في المائة32ق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفا

  
  :وبالنسبة إلى لبنان، يتحصل التنقيح التالي  

  
...2)/(1557)/(41511789 +−+= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.82, 
)32( 

  
  . في المائة14فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
  :لسورية، يتحصل التنقيح التاليوبالنسبة إلى الجمھورية العربية ا  

  
...2)/(27527)/1287018060 +−+= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.72, 
)33( 

  
  . في المائة23فيكون تقدير النسبة المثلى المبتغى 

  
وفيما يلي عرض للنتائج التجريبية المتعلقة بالبلدان ذات االقتصادات األقل تنوعاً، باستثناء قطر بسبب   

  .عدم كفاية المعاينات
  

  : البحرين، يتحصل التنقيح التاليوبالنسبة إلى  
  

...2)/(33929)/(167075306 +−+= GDPGGDPGGDP 
    R2 = 0.79, 

)34( 

  
  . في المائة24فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
  :وبالنسبة إلى الكويت، يتحصل التنقيح التالي  
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...2)/(6102)/(1116430483 +−+= GDPGGDPGGDP 
    R2 = 0.38, 

)35( 

  
  . في المائة27دير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي فيكون تق
  :وبالنسبة إلى ُعمان، يتحصل التنقيح التالي  

  
...2)/(13414)/(154043182 +++= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.85. 
)36( 

  
  . التربيعية إلى نتائج غير حاسمة بالنسبة إلى ُعمانG/GDPوتؤدي العالمة اإليجابية لنسبة 

  
  :ة إلى المملكة العربية السعودية، يتحصل التنقيح التاليوبالنسب  

  
...2)/(776220)/(37800117856 +−+= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.67, 
)37( 

  
  . في المائة24فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
  :وبالنسبة إلى اإلمارات العربية المتحدة، يتحصل التنقيح التالي  

  
...2)/(4041172)/(106205970570 +−+= GDPGGDPGGDP 

    R2 = 0.53, 
)38( 

  
  . في المائة13فيكون تقدير النسبة المثلى لإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  
 النتائج التجريبية المعروضة آنفاً، ويجري مقارنة بين متوسط نسبة اإلنفاق العام 4ويلخص الجدول   

وتوقعاً للنسبة التي تقترن بالنمو األمثل للناتج المحلي ، 2004-1980إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة 
ويوضح الجدول أن مستوى اإلنفاق العام في منطقة اإلسكوا يفوق .  اإلجمالي في كل من البلدان المستعرضة

وتظھر التوقعات انه يلزم إجراء تخفيضات ھامة في اإلمارات .  إجماالً المستوى الذي يقترن بالنمو األمثل
المتحدة والجمھورية العربية السورية ولبنان والكويت والمملكة العربية السعودية بغية تقليل اإلنفاق العربية 

  .الحكومي بحيث يصل إلى المستويات المثلى
  

  في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا) المتوقع(  اإلنفاق العام المتوسط واألمثل -4الجدول 
  )النسبة المئوية(

   اإلسكواالبلد العضو في

  متوسط نسبة اإلنفاق الحكومي
  إلى الناتج المحلي اإلجمالي

)1980-2004(  

  ق الحكوميالنسبة المثلى لإلنفا
  إلى الناتج المحلي اإلجمالي

  )تكھنات(
  االقتصادات األكثر تنوعاً

  0.16  0.14  مصر
  0.32  0.24  األردن
  0.14  0.55  لبنان

  0.23  0.48  الجمھورية العربية السورية
  دات األقل تنوعاًاالقتصا
  0.24  0.19  البحرين
  0.27  0.37  الكويت
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  ..  0.28  ُعمان
  ..  0.31  قطر

  0.24  0.29  المملكة العربية السعودية
  0.13  0.16  اإلمارات العربية المتحدة

  .تقديرات أجرتھا اإلسكوا: المصدر

 في 14 و24جمالي وفي األردن ومصر، بلغ متوسط نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإل  
وتتجلى في ھاتين النسبتين مساھمة جھود الخصخصة في .  2004- 1980المائة، على التوالي، خالل الفترة 

ثم إن إعادة جدولة الديون الخارجية وشطب مبالغ ضخمة منھا يؤديان دوراً أھم من ذلك في .  تقليص النفقات
 خدمة الديون، فضالً عن أنھما يحسنان اإلنتاجية تخفيض اإلنفاق الحكومي بواسطة التخفيف من التزامات

ويبدو، على العموم، أن مصر تقارب المستوى األمثل، بينما يظل أمام األردن متسع .  والفعالية اإلجماليتين
وُيعزى أداء .   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي10 و8للمناورة وربما لزيادة نفقاته بنسبة تتراوح بين 

إليجابي، خصوصاً، إلى تلقيه ھبات دولية وإلى انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي في البلدان األردن ا
  .، وليس إلى موثوقية البلد)الذي ينجم عنه تدفق رؤوس األموال إليه(المجاورة له 

  
وى فارتفاع المست.  ويختلف المشھد عن ذلك اختالفاً كبيراً في الجمھورية العربية السورية ولبنان  

ھو من األمور المألوفة في لبنان، )  في المائة55(المتوسط لإلنفاق العام بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
  وخالل العقد الماضي، .  بالنظر إلى الجھود الضخمة التي تبذلھا الحكومة إلعادة بناء الھياكل األساسية

الي مرتبطاً، على األخص، باإلنفاق الحكومي الواسع وال سيما خالل التسعينات، كان نمو الناتج المحلي اإلجم
ومع أن لبنان كان، حسب االحتماالت، مضطراً خالل .  النطاق على أنشطة إعادة البناء الالحقة للنزاعات

  ، أحدث التضخم الكبير لحجم القطاع العام في ھذا البلد أثراً توسعيةھذه الفترة إلى اتباع سياسة مالية 
وقد حصل ارتفاع وھبوط في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين .  قتصاد بمجملهمدمراً أصاب اال

كما .  منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات، لكن ھذه المعدالت ظلت قريبة من الصفر خالل العقد الماضي
ول خدمة الديون ن ذلك تحع ضغطاً شديداً على معدل الفائدة الحقيقي، ونتج التوسعيةأوقعت السياسة المالية 

وتبين النتائج التجريبية التي انتھي إليھا ھنا أن .  إلى عبء ھائل وحصول عجز متكرر في الميزانيات
وال بد للحكومة من اتخاذ تدابير .   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي14اإلنفاق العام األمثل يساوي 

الديون؛ فھذه التدابير ستساعد لبنان على احتواء العجز تخفض، في المستقبل القريب، اإلنفاق العام على خدمة 
وينطبق األمر نفسه على الجمھورية العربية .  المتكرر في ميزانيات الدولة وستحفز النمو االقتصادي المحلي

فالحكومة تھيمن على االقتصاد، وال تترك فيه محالً الستھالك .  السورية، حيث القطاع العام ضخم دائماً
ويؤدي ذلك إلى انخفاض اإلنتاجية والفعالية، وحدوث تقلص في نمو االقتصاد .  القطاع الخاصواستثمار 
ويلزم، في الجمھورية العربية السورية، إجراء تغييرات ھيكلية ترشّد اإلنفاق العام وتعزز مبادرات .  السوري

  .القطاع الخاص
  

العامة في اإلمارات العربية المتحدة  تنوعاً، تتخطى النفقات قلوفي البلدان ذات االقتصادات األ  
ففي .  والكويت والمملكة العربية السعودية المستويات التي تقترن بالنمو األمثل للناتج المحلي اإلجمالي

.   في المائة27 في المائة من ھذا الناتج، قياساً بنسبة مثلى ھي 37الكويت، بلغ متوسط اإلنفاق الحكومي 
 التحديات التي يواجھھا لبنان؛ ففي كال الحالين، يتحمل االقتصاد تبعات الحرب ويواجه ھذا البلد بعضاً من

 الكويتية إنفاقاً مفرطاً إلعادة بناء ھياكلھا األساسية الحكومةومنذ مطلع التسعينات، تجري .  وإعادة اإلعمار
   29تج المحلي اإلجمالي وفي المملكة العربية السعودية، يبلغ متوسط نسبة اإلنفاق العام إلى النا.  المدمرة

 في المائة، على التوالي، 13 و16 تبلغ ھاتان النسبتان وبينما في المائة 24 تبلغ النسبة المثلى بينمافي المائة، 
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وفي البلدان الثالثة جميعاً، يؤدي قطاع النفط دوراً مھيمناً في النمو .  في اإلمارات العربية المتحدة
 المضي قدماً في تنويع اقتصاداتھا وتركيز المزيد من االھتمام على قطاعي االقتصادي، وھي كلھا تحتاج إلى

فتقليص الضخامة النسبية لقطاع النفط وتخفيض االعتماد القوي على إيرادات النفط من .  الصناعة والخدمات
 لھبوط شأنھما أن يقلال تعرض ھذه االقتصادات لتقلب أسعار النفط وعائداته، فيحميھا من العواقب الوخيمة

كما ان من شأن زيادة االعتماد على المبادرة الخاصة أن تحد من .  أسعار النفط وطلبه على المستوى العالمي
وتنفرد البحرين بأن القطاع .  القصور االقتصادي النسبي الناشئ من القطاع العام وأن تعزز النمو واإلنتاجية

عى ھذا البلد جاھداً لخصخصة بعض الھيئات العامة ويس.  العام لديھا يبدو أصغر مما يلزم للنمو األمثل
  .ولتنويع اقتصاده من أجل تقليل اعتماده على قطاع النفط
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    االستنتاجات وتوصيات السياسة العامة-رابعاً
  

فاالستثمار األجنبي .  منذ ثمانينات القرن العشرين وأداء النمو في منطقة اإلسكوا مخيب لآلمال  
ال االستثمار ظلت، بالقيم النسبية، قليلة جداً، واضطراب البيئة السياسية مستمر في المباشر وغيره من أشك

وضمن إطار .  ثم ان ظروف سوق العمل تتدھور بمعدل مقلق منذ أوائل التسعينات.  إضعاف آمال النمو
صاد الكلي السعي إلى التصدي للتحديات االقتصادية التي تواجھھا المنطقة، تحدد ھذه الدراسة عوامل االقت

وبعد إلقاء نظرة عامة على آخر تطورات ھذا االقتصاد، يستخدم .  التي يمكن أن تعزز النمو في المنطقة
الجزء التجريبي من ھذه الدراسة نموذج االنحدار الذاتي لمتجھات مجموعات الدول لتحديد وتوقع المتغيرات 

 فھذا النموذج، إذ يعارض االقتناع الواسع . التي توضح نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان اإلسكوا
االنتشار الذي مفاده أن االستثمار وتكون رأس المال ھما المحركان الرئيسيان للنمو االقتصادي، يرى أن 

وفي بلدان .  اإلنفاق العام ھو القوة المحركة الرئيسية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في غالبية بلدان اإلسكوا
تصادات األقل تنوعاً، تواصل العائدات النفطية أداء دور ھام في حفز نمو الناتج المحلي المنطقة ذات االق

ولكن في البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، يبدو أنه ليس للصادرات محل يذكر في نموذج .  اإلجمالي
بي المباشر واالستثمار في وضمنھا االستثمار األجن(فتراكم رأس المال، واالستثمار بأشكاله المختلفة .  النمو

، لم يحققا بعد للبلدان األعضاء أي منافع ھامة فيما يتصل بالنمو، إذ أن آمال التنمية في ھذه )الحوافظ المالية
ثم أن الوضع في العراق ال يبدو حتى اآلن .  المجاالت تضعف نتيجة الضطراب البيئة السياسية في المنطقة

وبالنظر إلى التدھور .  فلسطيني الحالي يمر بفترات من التصعيد الخطرال-مضبوطاً، والنزاع اإلسرائيلي
  .الثابت ألحوال البيئة السياسية اإلقليمية، يستبعد تماماً أن تتحسن آفاق االستثمار قريباً

  
فعرض .  وخالل العقد الماضي، تدھورت أحوال سوق العمل في منطقة اإلسكوا تدھوراً شديداً  

لبھا، ومستويات المھارة ظلت منخفضة نسبياً، وإيجاد الوظائف في البلدان األعضاء العمالة كان يتجاوز ط
يحصل على نطاق واسع ألن " نزوح األدمغة"ثم ان معدالت البطالة آخذة في االرتفاع، و.  كان قليالً جداً

لغربية ذات الكثيرين من الفنيين المؤھلين في المنطقة يغادرونھا بحثاً عن فرص عمل أفضل في البلدان ا
وفي البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً، قارب متوسط معدالت البطالة بين .  االقتصادات المتقدمة النمو

 في المائة، بينما استمر تزايد القوى العاملة األجنبية غير الماھرة في البلدان ذات االقتصادات 20الشباب 
ز مھارات األيدي العاملة وإنتاجيتھا بغية تمكين البلدان وال بد من إعطاء األولوية لتعزي.  األقل تنوعاً

األعضاء من جني المنافع المحتملة لتحسين ظروف العمل وكذلك، على نحو أوسع نطاقاً، من المساھمة في 
  .النمو االقتصادي

  
وتدل النتائج التجريبية التي انتھت إليھا الدراسة على أنه، بينما نجح األردن ومصر في تصغير   

قطاع العام فيھما بواسطة تنفيذ برامج خصخصة شاملة، سيحتاج كل من الجمھورية العربية السورية ولبنان ال
كما ان البلدين .  إلى تغييرات ھيكلية جدية إلنقاص اإلنفاق الحكومي، وخصوصاً اإلنفاق على خدمة الديون

  ن استرداد النفقات وزيادة يحتاجان إلى ترشيد موارد القطاع العام وإجراء إصالحات مؤسسية لتحسي
وعبء الديون في البلدين ) بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي(والمفترض في تخفيض اإلنفاق العام .  الفعالية

وإزالة األضرار (أن يخفف من التزامات خدمة الديون، ويساعد على حل مشكلة عجز الميزانية المتكرر 
ويضاف إلى ذلك ان تخفيض .  لى زيادة نمو الناتج المحلي اإلجماليوأن يفضي، في النھاية، إ) الناجمة عنه

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي سيخفف الضغط عن أسعار الفائدة في لبنان فيحفز القطاع 
  .الخاص على االستھالك واالستثمار
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ي تطرأ على أسعار النفط وال تزال االقتصادات األقل تنوعاً ضعيفة جداً في مواجھة التقلبات الت  
فإيرادات النفط والنفقات الحكومية تشكل العاملين الرئيسيين اللذين يتحكمان بمعدالت نمو الناتج .  وعائداته

م كل القطاعات االقتصادية األخرى في غالبية دول .  المحلي اإلجمالي في ھذه الفئة الفرعية وقطاع النفط يقزِّ
بية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية من أن تنوع اقتصاداتھا فتوسع وال بد لإلمارات العر.  الخليج

كذلك تحتاج ھذه البلدان إلى تخفيض اعتمادھا على األيدي العاملة .  دور قطاعي الصناعة والخدمات
  ة المساواة كما ان زياد.  األجنبية، وإلى االستثمار في تنمية المھارات المالئمة لدى القوى العاملة المحلية

  .بين الجنسين يمكن أن تفيد في تقليل االعتماد على العمال األجانب في المنطقة
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  المرفق األول
  

  مصادر البيانات
  

 World Development، إجماالً، من منشور البنك الدولي 2003-1980استمدت البيانات السنوية الخاصة بفترة   
Indicators ومن منشور صندوق النقد الدولي ،International Financial Statistics إضافة إلى مصادر وطنية مختلفة وإلى ،

  .التقديرات والتوقعات التي تجريھا اإلسكوا
  

    البحرين-ألف
  

وأخذت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلنفاق .  استمدت البيانات الخاصة بالبحرين من مصادر مختلفة  
أرسلته اإلسكوا إلى وزارة المالية ) 23رقم ( من الردود التي قدمت على استبيان 2002-1980الحكومي الخاصة بفترة 

لت القيم إلى دوالرات .   فھو من تقديرات اإلسكوا2003أما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام .  واالقتصاد الوطني وقد حوِّ
وأما الرقم .  International Financial Statisticsشر في الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي لسعر الصرف الذي ين

  . فھو من توقعات اإلسكوا2003الخاص باإلنفاق الحكومي خالل عام 
  

مسح للتطورات االقتصادية :  من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   
تقرير  والتقرير اإلحصائي السنويمة األقطار العربية المصدرة للبترول، ؛ ومنظ)أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا

.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي )أعداد مختلفة (األمين العام السنوي
، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998واستمدت البيانات الخاصة بفترة 

   إلى تقديرات وردت 2003وتستند األرقام الخاصة بعام .  البلدان المصدرة للنفط، والوكالة الدولية للطاقة، ومصادر ثانوية
  ).2003فبراير /شباط(من وزارة المالية واالقتصاد الوطني في البحرين ومن مؤسسة نقد البحرين 

  
    الكويت-باء

  
وتستند أرقام الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي .  لبيانات الخاصة بالكويت من مصادر مختلفةاستمدت ا  

والناتج المحلي .   إلى الردود التي قدمت على استبيان أرسلته اإلسكوا إلى وزارة التخطيط2002-1980الخاصة بفترة 
وقد .  اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو من توقعات اللجنة ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما 2003اإلجمالي الحقيقي لعام 

لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي لسعر الصرف الذي ينشر في   International Financialحوِّ
Statistics.  

  
 للتطورات االقتصادية مسح:  من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   

تقرير  والتقرير اإلحصائي السنوي؛ ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، )أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا
.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي و)أعداد مختلفة (األمين العام السنوي

، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998مدت البيانات الخاصة بفترة واست
 إلى تقديرات أجرتھا 2003وتستند األرقام الخاصة بعام .  البلدان المصدرة للنفط والوكالة الدولية للطاقة ومصادر ثانوية

  .اإلسكوا
  

    عمان-جيم
  

وأرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلنفاق الحكومي .  لخاصة بُعمان من مصادر مختلفةاستمدت البيانات ا  
والناتج .   ھي األرقام التي نشرھا البنك المركزي الُعماني ووزارة االقتصاد الوطني الُعمانية2002-1980الخاصة بفترة 

.  نما اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو من توقعات اللجنة ھو من تقديرات اإلسكوا، بي2003المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 
لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي لسعر الصرف الذي ينشر في   Internationalوقد حوِّ

Financial Statistics.  
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مسح للتطورات االقتصادية  : من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   

تقرير  والتقرير اإلحصائي السنوي؛ ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، )أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا
.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي )أعداد مختلفة (األمين العام السنوي

، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998استمدت البيانات الخاصة بفترة و
  .البلدان المصدرة للنفط والوكالة الدولية للطاقة وإلى النشرة الشھرية التي يصدرھا موقع وزارة االقتصاد الوطني على اإلنترنت

  
    قطر-د

  
وتستند أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلنفاق الحكومي .  ة بقطر من مصادر مختلفةاستمدت البيانات الخاص  

والناتج المحلي .   إلى الردود التي قدمت على استبيان أرسلته اإلسكوا إلى مجلس التخطيط2002-1980الخاصة بفترة 
وقد .  لحكومي خالل العام نفسه ھو من توقعات اللجنة ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق ا2003اإلجمالي الحقيقي لعام 

لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي لسعر الصرف الذي ينشر في   International Financialحوِّ
Statistics.  

  
 االقتصادية مسح للتطورات:  من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   

تقرير  والتقرير اإلحصائي السنوي؛ ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، )أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا
.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي )أعداد مختلفة (األمين العام السنوي

، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998ات الخاصة بفترة واستمدت البيان
 استناداً 2002-1999ونقحت أرقام الصادرات النفطية لفترة .  البلدان المصدرة للنفط والوكالة الدولية للطاقة ومصادر ثانوية

  .بنك قطر الوطني، التي يصدرھا 2003سبتمبر /، أيلولنشرة الوطني االقتصاديةإلى بيانات تضمنتھا 
  

    المملكة العربية السعودية-ھاء
  

وتستند أرقام الناتج المحلي اإلجمالي .  استمدت البيانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية من مصادر مختلفة  
ته اإلسكوا إلى وزارة االقتصاد  إلى الردود التي قدمت على استبيان أرسل2002-1980واإلنفاق الحكومي الخاصة بفترة 

 ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو 2003والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام .  والتخطيط
لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي .  من توقعات اللجنة  في لسعر الصرف الذي ينشروقد حوِّ

International Financial Statistics.  
  

مسح للتطورات االقتصادية :  من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   
تقرير  والتقرير اإلحصائي السنوي؛ ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، )أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا

.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي )أعداد مختلفة (العام السنوياألمين 
، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998واستمدت البيانات الخاصة بفترة 

  . ھو من تقديرات اإلسكوا2003والرقم الخاص بعام .  قة ومصادر ثانويةالبلدان المصدرة للنفط والوكالة الدولية للطا
  

    اإلمارات العربية المتحدة-واو
  

وتستند أرقام الناتج المحلي اإلجمالي .  استمدت البيانات الخاصة باإلمارات العربية المتحدة من مصادر مختلفة  
.  ي قدمت على استبيان أرسلته اإلسكوا إلى وزارة التخطيط إلى الردود الت2002-1980واإلنفاق الحكومي الخاصة بفترة 

 ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو من توقعات 2003والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 
لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي .  اللجنة صرف الذي ينشر في لسعر الوقد حوِّ

International Financial Statistics.  
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مسح للتطورات االقتصادية :  من عدد من المصادر شمل1998-1980واستخرجت أرقام عائدات النفط لفترة   
تقرير  والتقرير اإلحصائي السنوي؛ ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، )أعداد مختلفة (واالجتماعية في منطقة اإلسكوا

.  International Financial Statistics Yearbook, 1998؛ ومنشور صندوق النقد الدولي )أعداد مختلفة (األمين العام السنوي
، استناداً إلى مصادر منظمة )2003فبراير /شباط (مجلة النفط والغاز من 2002-1998واستمدت البيانات الخاصة بفترة 
 استناداً إلى 2002 و2001ونقحت األرقام الخاصة بعامي .   الدولية للطاقة ومصادر ثانويةالبلدان المصدرة للنفط والوكالة

، 23 ربع السنوية التي يصدرھا مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، المجلد النشرة اإلحصائيةالبيانات المنشورة في 
  ).2003يونيو / حزيران–أبريل /نيسان (2العدد 

  
    مصر-زاي

  
واستخرجت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلنفاق .  ت البيانات الخاصة بمصر من مصادر مختلفةاستمد  

 من البيانات المنشورة على موقعي اإلنترنت الخاصين بالبنك المركزي المصري 2002-1980الحكومي الخاصة بفترة 
لحقيقي ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل والناتج المحلي اإلجمالي ا.  ووزارة التجارة الخارجية المصرية
لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي .  العام نفسه ھو من توقعات اللجنة لسعر الصرف وقد حوِّ

- 1980جمالية خالل فترة وأخذت البيانات الخاصة بالصادرات اإل.  International Financial Statisticsالذي ينشر في 
؛ والرقم الخاص بعام )2003أكتوبر /تشرين األول (Direction of Trade Statistics من منشور صندوق النقد الدولي 2002
  . ھو من توقعات اإلسكوا2003

  
    األردن-حاء

  
 الحقيقي واإلنفاق وأخذت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي.  استمدت البيانات الخاصة باألردن من مصادر مختلفة  

 من موقعي اإلنترنت الخاصين بالبنك المركزي األردني وبدائرة اإلحصاءات العامة في 2002-1980الحكومي الخاصة بفترة 
 ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو 2003والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام .  األردن

لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي .  ةمن توقعات اللجن لسعر الصرف الذي ينشر في وقد حوِّ
International Financial Statistics  . من منشور 1998-1980واستخرجت البيانات الخاصة بالصادرات اإلجمالية لفترة 

 ھو من 2003؛ والرقم الخاص بعام )2003أكتوبر /شرين األولت (Direction of Trade Statisticsصندوق النقد الدولي 
  .توقعات اللجنة

  
    لبنان-طاء

  
وأخذت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلنفاق الحكومي .  استمدت البيانات الخاصة بلبنان من مصادر مختلفة  

 World Economic Outlook: Growth and Institutions من منشور صندوق النقد الدولي 2002-1980الخاصة بفترة 
 ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل 2003والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام ).  2003أبريل /نيسان(

لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المتوسط السنوي .  العام نفسه ھو من توقعات اللجنة الصرف لسعر وقد حوِّ
 2002-1980واستخرجت األرقام الخاصة بالصادرات اإلجمالية لفترة .  International Financial Statisticsالذي ينشر في 

 2003؛ والرقم الخاص بعام )2003أكتوبر /تشرين األول (Direction of Trade Statisticsمن منشور صندوق النقد الدولي 
  .ھو من توقعات اإلسكوا

  
  مھورية العربية السورية  الج-ياء

  
وأخذت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي .  استمدت البيانات الخاصة بالجمھورية العربية السورية من مصادر مختلفة  

 من الردود التي قدمت على استبيان أرسلته اإلسكوا إلى مصرف 2002-1980الحقيقي واإلنفاق الحكومي الخاصة بفترة 
والناتج .  ، الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنةWorld Economic Outlook سورية المركزي، ومن منشور
.   ھو من تقديرات اإلسكوا، بينما اإلنفاق الحكومي خالل العام نفسه ھو من توقعات اللجنة2003المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 

لت القيم إلى دوالرات الواليات المتحدة باستخدام المت  Internationalلسعر الصرف الذي ينشر في وسط السنوي وقد حوِّ
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Financial Statistics  . من منشور صندوق النقد 2002-1980واستخرجت البيانات الخاصة بالصادرات اإلجمالية لفترة 
  .سكوا ھو من توقعات اإل2003؛ والرقم الخاص بعام )2003أكتوبر /تشرين األول (Direction of Trade Statisticsالدولي 
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  المرفق الثاني
  

  نتائج اختبارات جذور الوحدات
  

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة للبحرين-1جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

ئدات عا
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  0.34  0.51  -0.31  -2.47  -0.11  -2.61  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)5.05-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -0.79  -6.21(* *)  -4.91(* *)  -1.83  -3.89(*)  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  2.99(*)  -0.54  -0.70  -1.14  -1.03  -3.04(*)  -2.99  -3.73  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)4.07-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  0.17  -4.26(* *)  -5.08(* *)  -0.66  -3.92(* *)  -2.99  -3.76  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  0.29  0.22  -0.93  -2.27  -0.35  -2.32  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.74(*)  -1.65  -4.57-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -2.94  -2.52  -1.30  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  2.21  0.64  -0.95  -1.42  0.03  -2.15  -2.99  -3.76  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

  2.41  -0.23  -2.94  -3.21(*)  -0.99  -1.78  -3.01  -3.76-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي

داولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛ يعرف باألوراق والقطع النقدية المت = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(

ـ الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستو *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5ى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  استناداً إلى اختبار االختالف األول في ) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال

 بال 3.88-فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(، أي أوالً 2حلي اإلجمالي الحقيقي متكامل مع الترتيب الناتج الم: بيرون-اختبار فيليبس
  فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) و(اتجاه؛ 

  . مع اتجاه4.64-
  

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة للكويت-2جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  ياإلجمال

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

*)3.21  -17.49-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس *)  -2.62  -3.51  -233(* *)  -13.29(* *)  -3.61  -4.39  
  االختالف األول في اختبار

*)4.40(*)  -  -5.07-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.73(* *)  -  -  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

*)1.19  -17.56-  (PP)بيرون -فيليبس *)  -1.98  -2.05  -175(* *)  -13.68(* *)  -2.99  -3.73  
*)4.54-  االختالف األول في اختبار *)  -  -4.45(* *)  -5.81(* *)  -  -  -2.99  -3.74  
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  (PP FD)بيرون -فيليبس

  )تابع (2جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

لعرض ا
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  3.73(*)  -1.55  -2.59  -3.61  -2.29  -1.62  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)4.90-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -5.62(* *)  -7.26(* *)  -4.87(* *)  -3.15  -5.15(* *)  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  1.55  -1.46  -1.68  -1.86  -1.93  -1.70  -2.99  -3.74-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)5.03-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -5.26(* *)  -5.99(* *)  -5.01(* *)  -3.64(*)  -4.40(* *)  -3.00  -3.76  

مصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛ يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع ال = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(

ـ  *)  بينما تعني النجيمتان  في المائة من الضخامة،5الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ    تعني أن البيانات ) -(الشرطة القصيرة ) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال

  .ال تنطبق
  

  ان  اختبارات جذور الوحدات بالنسبة لعم-3جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  ثابت واالتجاه الزمنياالتجاه ال

  2.90  -1.77  -2.71  -2.07  -2.90  -1.07  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)4.43-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.35(* *)  -6.45(* *)  -4.50(* *)  -5.52(* *)  -0.79  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.22  -0.19  -1.61  -0.57  -0.64  -2.19  -2.99  -3.73-  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)4.55-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.14(* *)  -6.23(* *)  -4.60(* *)  -5.66(* *)  -0.36  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  3.59  -2.23  -2.49  -1.95  -3.02  -1.33  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)4.59-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -2.47  -5.10(* *)  -2.74  -3.55(* *)  -0.62  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  0.41  -0.15  -0.98  -0.86  -0.85  -2.07  -2.99  -3.74-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)4.71-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -2.31  -4.97(* *)  -2.82  -3.56(*)  -0.64  -3.00  -3.76  

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)رقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات األ) ب(

ـ  *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  : فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال

 مع 3.04–فولر المزيد ھو -كي، حيث إحصاء اختبار دي)2(، أي أوالً 2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھي متكاملة مع الترتيب /نسبة النفقات الحكومية



   -46-

  فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) و(اتجاه؛ 
  . بال اتجاه4.27- مع اتجاه و4.27-

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة لقطر-4جدول المرفق 
  

  اكينن الحرجةقيم م              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  تجاه الزمنياالتجاه الثابت واال

  1.51  -1.46  -0.57  ..  -3.12  -0.16  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)3.78(*)  -6.33-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -7.15(* *)  ..  -6.74(* *)  -2.13  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  1.90  -0.03  -0.32  ..  -0.91  -2.07  -2.99  -3.73  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)2.39  -5.09-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -4.55(* *)  ..  -5.48(* *)  -2.13  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.73  -0.07  -1.39  ..  -1.79  -1.16  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.41  -3.14  -7.11-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  ..  -4.13(*)  -3.57(*)  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  1.04  0.95  -0.45  ..  0.08  -2.76  -2.99  -3.74  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)2.46  -1.86  -4.06-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  ..  -3.00(*)  -2.21  -3.00  -3.76  

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)س معيار أكايكي للمعلومات األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أسا) ب(

ـ  *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  الناتج : بيرون-استناداً إلى اختبار فيليبس) •(لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون ) د( في المائة؛ 1ال

  استناداً إلى اختبار ) و( بال اتجاه؛ 6.92–بيرون ھو -، حيث إحصاء اختبار فيليبس)2(، أي أوالً 2المحلي اإلجمالي الحقيقي متكامل مع الترتيب 
، وھو 3.25– في المائة من الضخامة ومع قيمة حرجة ھي 10مع اتجاه عند مستوى ) 1(ي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً الناتج المحل: فولر المزيد-ديكي
الناتج المحلي /نسبة النفقات الحكومية: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ز( بال اتجاه؛ 5.43–فولر المزيد يبلغ -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(أوالً 

  . بال اتجاه4.94- في المائة مع اتجاه و4.86–فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2( ھي أوالً اإلجمالي
  

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة للمملكة العربية السعودية-5جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  3.74(*)  -2.20  -2.37  -2.25  -3.46  -2.94  -3.61  -4.39-  (PP) بيرون-اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)4.68-  -  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -4.39(*)  -3.92(*)  -3.58  -1.79  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.72  -1.53  -2.57  -1.28  -3.05  -3.16(*)  -2.99  -3.73-  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)2.47  -4.33-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -3.65(*)  -3.86(* *)  -3.70(*)  -  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني
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*)6.86-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي *)  -2.48  -5.13(* *)  -3.16  -3.67(*)  -3.32  -3.62  -4.41  
  االختالف األول في اختبار

  2.73  -  -3.33  -  -1.27  -3.63  -4.44-  -  (ADF FD)فولر المزيد -كيدي

  )تابع (5جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

لمحلي الناتج ا
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  الثابت

*)0.98  -1.68  -4.42-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي *)  -1.87  -2.93  -2.67  -2.99  -3.74  
  االختالف األول في اختبار

  3.21(*)  -2.38  -  -3.39(*)  -3.46(*)  -2.20  -3.00  -3.76-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(

ـ الفرضية الص *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5فرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  الناتج : يرونب-استناداً إلى اختبار فيليبس) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال

  استناداً إلى اختبار ) و( بال اتجاه؛ 9.24–بيرون ھو -، حيث إحصاء اختبار فيليبس)2(، أي أوالً 2المحلي اإلجمالي الحقيقي متكامل مع الترتيب 
 3.75- بال اتجاه و3.67–زيد ھو فولر الم-، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي أوالً /فولر المزيد، تبلغ نسبة النفقات الحكومية-ديكي

 في المائة من 10مع اتجاه عند مستوى ) 1(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ز(بال اتجاه؛ 
  .ات ال تنطبقبأن البيان) -(تفيد عالمة الشرطة القصيرة ) ح( في المائة؛ 3.25–الضخامة، ومع قيمة حرجة ھي 

  
    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة-6جدول المرفق 

  
  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /حكوميةال

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.74  -1.68  -2.76  -0.17  -4.15(*)  -1.95  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  الف األول في اختباراالخت

*)4.63-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.28(* *)  -5.43(* *)  -3.84(*)  -4.54(* *)  -3.94(*)  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  1.11  -1.91  -2.21  -0.38  -3.49(*)  -1.11  -2.99  -3.73  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)3.48(*)  -4.91-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.06(* *)  -3.88(* *)  -4.83(* *)  -4.05(* *)  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  2.56  -1.34  -3.18  -1.43  -3.86(*)  -1.99  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.96(*)  -2.67  -5.34-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -3.94(*)  -5.81(* *)  -1.50  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  0.71  -2.06  -2.14  -1.26  -1.91  -1.08  -2.99  -3.74  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.08(*)  -2.23  -4.93-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -3.45(*)  -5.97(* *)  -1.78  -3.00  -3.76  

والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛ يعرف باألوراق  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(

ـ الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وج *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5ود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  : فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال
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 مع 3.41-فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(، أي أوالً 2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھي متكاملة مع الترتيب / الحكوميةنسبة النفقات
  . بال اتجاه3.60-اتجاه و

  
  

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة لمصر-7جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
 الناتج/2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  2.55  -2.11  -2.56  -1.64  -2.28  -1.78  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)6.00-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -3.39  -5.46(* *)  -4.17(*)  -2.76  -2.36  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.015  -0.29  -1.93  -0.72  -1.42  -1.52  -2.99  -3.73-  (PP)بيرون -فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)6.08-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -3.29(*)  -5.59(* *)  -4.02(* *)  -2.79  -2.09  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  2.21  -2.66  -2.30  -2.00  -3.14  -2.07  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.09-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -2.58  -1.98  -1.84  -3.22  -2.20  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  0.30  -1.38  -1.73  -0.94  -2.06  -1.42  -2.99  -3.74  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

  3.16(*)  -2.49  -2.32  -1.77  -3.29(*)  -1.94  -3.00  -3.76-  (ADF FD)فولر المزيد -كيدي

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(

ـ  *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ    : بيرون-استناداً إلى اختبار فيليبس) •( الناحية اإلحصائية؛ بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من) د( في المائة؛ 1ال

   في المائة من الضخامة ومع قيمة حرجة ھي 10، مع اتجاه عند مستوى )1(، أي أوالً 1الناتج المحلي اإلجمالي متكاملة مع الترتيب /النفقات الحكومية
 3.40–، حيث إحصاء ھذا االختبار ھو )2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً / الحكوميةنسبة النفقات: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) و (3.24–

حيث إحصاء اختبار ) 2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة الصادرات: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ز( بال اتجاه؛ 3.50-مع اتجاه و
الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ح( بال اتجاه؛ 4.35- مع اتجاه و4.50–فولر المزيد ھو -ديكي

  . بال اتجاه4.01- مع اتجاه و4.02–فولر ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(
  

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة لألردن-8جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.26  -1.17  -2.73  -1.83  -1.67  -1.72  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)2.93  -5.23-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -7.43(* *)  -5.47(* *)  -4.86(* *)  -1.93  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.45  -0.90  -2.96  -0.75  -1.51  -2.45  -2.99  -3.73  (PP) بيرون-فيليبس
*)4.64-  2.79-  االختالف األول في اختبار *)  -6.96(* *)  -5.61  -4.45(* *)  -2.09  -2.99  -3.74  
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  (PP FD)بيرون -فيليبس
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.78  -1.28  -1.72  -1.72  -2.12  -1.69  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

  2.70  -2.66  -3.41  -2.83  -3.70(*)  -1.99  -3.63  -4.44-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي

  )تابع (8جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
الناتج المحلي 

  لياإلجما

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  الثابت

  0.39  -1.20  -2.37  -1.16  -1.87  -2.31  -2.99  -3.74  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  اختباراالختالف األول في 

  2.38  -2.12  -3.32(*)  -2.88  -3.20(*)  -1.96  -3.00  -3.76-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)العرض النقدي ) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)علومات األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للم) ب(

ـ  *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5الفرضية الصفرية التي تقول بعدم التعادلية على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*
ـ  الناتج : بيرون-استناداً إلى اختبار فيليبس) •(ذكر من الناحية اإلحصائية؛ بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة ت) د( في المائة؛ 1ال

  استناداً إلى اختبار ) و( مع اتجاه؛ 5.49–بيرون ھو -، حيث إحصاء اختبار فيليبس)2(، أي أوالً 2المحلي اإلجمالي الحقيقي مندمج بالنوع 
  ؛ 2.63– في المائة من الضخامة، ومع قيمة حرجة ھي 10 مع اتجاه عند مستوى )1(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً : بيرون-فيليبس

 بال اتجاه؛ 3.29–فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً : فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ز(
  فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /ة اإلنفاق الحكومينسب: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ح(
مع اتجاه عند ) 1(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة الصادرات: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ط( بال اتجاه؛ 5.21- مع اتجاه و5.22–

الناتج المحلي اإلجمالي /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ي(؛ 3.25–خامة، ومع قيمة حرجة ھي  في المائة من الض10مستوى 
الناتج المحلي /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ك( مع اتجاه؛ 5.67–فولر المزيد ھو -حيث إحصاء اختبار ديكي) 2(ھي أوالً 
  .2.64- في المائة من الضخامة، ومع قيمة حرجة ھي 10بال اتجاه عند مستوى ) 1(ھي أوالً اإلجمالي 

  
    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة للبنان-9جدول المرفق 

  
  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /ماراالستث
الناتج المحلي 
  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  2.05  -2.29  -1.59  -0.34  -2.41  -2.18  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)2.56  -3.81(*)  -5.12-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -7.54(* *)  -3.80(*)  -3.03  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.17  -2.38  -0.98  -0.78  -2.49  -1.61  -2.99  -3.73-  (PP)بيرون -فيليبس
  في اختباراالختالف األول 

*)2.62  -3.77-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -4.55(* *)  -3.48(*)  -3.83(* *)  -3.07(*)  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  2.64  -3.07  -2.42  0.32  -3.22  -2.73  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)2.50  -3.57(*)  -4.66-  (ADF FD)المزيد فولر -ديكي *)  -4.24(*)  -4.20(*)  -3.27  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  0.54  -3.19  -2.68  -0.54  -3.33(*)  -1.86  -2.99  -3.74-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)2.67  -3.68(*)  -3.71(*)  -1.21  -4.32-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -3.37(*)  -3.00  -3.76  
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يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)ض النقدي العر) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(
ـ ال *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5فرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*

ـ  الناتج : بيرون- فيليبساستناداً إلى اختبار) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال
استناداً ) و( بال اتجاه؛ 5.76- مع اتجاه و5.81–بيرون ھو -حيث إحصاء اختبار فيليبس) 2(، أي أوالً 2المحلي اإلجمالي الحقيقي متكامل مع الترتيب 

استناداً إلى ) ز( مع اتجاه؛ 5.43–زيد ھو فولر الم-، حيث إحصاء ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً : فولر المزيد-إلى اختبار ديكي
  ؛ 2.64– في المائة من الضخامة ومع قيمة حرجة ھي 10بال اتجاه عند مستوى ) 1(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً : فولر المزيد-اختبار ديكي

  . بال اتجاه4.86–فولر ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الً الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أو: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ح(

    اختبارات جذور الوحدات بالنسبة للجمھورية العربية السورية-10جدول المرفق 
  

  قيم ماكينن الحرجة              

  

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
  الحقيقي

النفقات 
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

عائدات 
  النفط

  /االستثمار
ناتج المحلي ال

  اإلجمالي

النفقات (
  /الحكومية

الناتج المحلي 
  2)اإلجمالي

العرض 
الناتج /2النقدي

المحلي 
  %1  %5  اإلجمالي

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.55  -2.09  -2.11  -2.20  -2.46  -2.29  -3.61  -4.39-  (PP)بيرون -اختبار فيليبس
  االختالف األول في اختبار

*)5.44-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.22(* *)  -4.45(* *)  -4.15(*)  -5.01(* *)  -4.52(* *)  -3.62  -4.41  
                  

                  الثابت

  0.45  -2.28  -2.28  -1.01  -2.70  -2.16  -2.99  -3.73  (PP)بيرون -فيليبس
   األول في اختباراالختالف

*)5.14-  (PP FD)بيرون -فيليبس *)  -5.01(* *)  -4.41(* *)  -4.20(* *)  -4.93(* *)  -4.37(* *)  -2.99  -3.74  
                  

                  االتجاه الثابت واالتجاه الزمني

  1.72  -2.49  -2.97  -2.55  -2.95  -2.50  -3.62  -4.41-  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)3.23  -2.88  -4.87-  (ADF FD)لمزيد فولر ا-ديكي *)  -2.87  -3.21  -3.39  -3.63  -4.44  
                  

                  الثابت

  0.71  -2.91  -3.14(*)  -1.11  -3.16(*)  -2.06  -2.99  -3.74  (ADF)فولر المزيد -اختبار ديكي
  االختالف األول في اختبار

*)2.90  -2.76  -4.87-  (ADF FD)فولر المزيد -ديكي *)  -3.01(*)  -3.19(*)  -3.21(*)  -3.00  -3.76  

يعرف باألوراق والقطع النقدية المتداولة مضافاً إليھا الودائع المصرفية التي ال تعود بفوائد، وحسابات االدخار؛  = (M2)رض النقدي الع) أ:  (مالحظات
تدل على رفض (*) النجيمة الواحدة ) ج(؛ (AIC)األرقام الواردة بين قوسين تمثل أطوال الفترات ذاتھا على أساس معيار أكايكي للمعلومات ) ب(
ـ ا *)  في المائة من الضخامة، بينما تعني النجيمتان 5لفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود متبقيات على مستوى ال   وجود رفض قوي على مستوى (*

ـ  : فولر المزيد-ر ديكياستناداً إلى اختبا) •(بالنسبة لغالبية المتغيرات، ال يكون لالتجاه الزمني قيمة تذكر من الناحية اإلحصائية؛ ) د( في المائة؛ 1ال
استناداً إلى ) و( مع اتجاه؛ 5.64–فولر المزيد ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(، أي أوالً 2الحقيقي متكامل مع الترتيب /الناتج المحلي اإلجمالي

؛ 2.64ة من الضخامة، ومع قيمة حرجة ھي  في المائ10بال اتجاه عند مستوى ) 1(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ھو أوالً : فولر المزيد-اختبار ديكي
 مع 4.75–فولر ھو -، حيث إحصاء اختبار ديكي)2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة اإلنفاق الحكومي: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ز(

 في المائة من 10بال اتجاه عند مستوى ) 1(حلي اإلجمالي ھي أوالً الناتج الم/نسبة اإلنفاق الحكومي: استناداً إلى اختبار ديكي فولر المزيد) ح(اتجاه؛ 
، حيث إحصاء )2(الناتج المحلي اإلجمالي ھي أوالً /نسبة االستثمار: فولر المزيد-استناداً إلى اختبار ديكي) ط(؛ 2.64–الضخامة، ومع قيمة حرجة ھي 

  . مع اتجاه3.99–فولر المزيد ھو -اختبار ديكي
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