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 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور

 (2000-2016) العربية الدول في االقتصادي


 نظرة عامة
 التطورات من مجموعة العربية االقتصادات شهدت
 أدائها على أثرت التي اإلقليمية والتحوالت العالمية

 والتي ،)2000-2016( الفترة خالل االقتصادي
 شهدها التي التطورات حسب مهايتقس يمكن

 فترتين إلى العربية واالقتصادات العالمي االقتصاد
 ألداء متباينة باتجاهات اممنه كل اتسمت رئيسيتين
 األولي الفترة تتمثل. العربية للدول الكلي االقتصاد

 عام وحتى 2000 عام منذ الممتدة السنوات في
 عام منذ سنواتال الثانية الفترة تشمل فيما ،2008
 الفترتين فخالل. 2016 معا وحتى 2009

 الرئيسية االقتصادية المؤشرات سلكت السابقتين،
 رصيد التضخم، االقتصادي، النمو( العربية للدول

 المعامالت ميزان رصيد للناتج، العامة الموازنة
 بتغيرات تأثرا   مختلفين مسارين) للناتج الجارية
 التوازنات على انعكست وإقليمية دولية اقتصادية
 .البلدان لتلك والخارجية ةالداخلي
 مجموعة العربية الدول تبنت التطورات هذه إزاء
 بين ما تنوعت التي االقتصادية اإلصالحات من

 أخرى وحزم الكلي االقتصاد استقرار إصالحات
 النشاط دفع بهدف والمؤسسية الهيكلية لإلصالحات
 االقتصادية االختالالت على والقضاء االقتصادي

 النمو تحقيق على البلدان هذه قدرة تعيق التي
 االقتصادي اإلصالح شهد فقد. والمستدام الشامل

 الفترة في ومتسارعا   قويا   زخما   العربية البلدان في
 قامت حيث 2008 عام وحتى 2000 عام من

 الفترة تلك خالل العربية البلدان من العديد
 االقتصادي التصحيح برامج تنفيذ بمواصلة
 نهاية منذ تطبيقها بدأت التي الهيكلي واإلصالح
 تحقيق بهدف الماضي القرن من التسعينيات
 من والخارجية الداخلية االقتصادية التوازنات

 األوضاع وإصالح االستقرار سياسات تنفيذ خالل
 الزخم من جانبا   تحول كما. الكلية االقتصادية
 اإلصالحات باتجاه الدول هذه في اإلصالحي

 

 الموارد استخدام كفاءة تحسين ىإل الهادفة الهيكلية
 عدد بمساندة المالي القطاع ودعم التجارة وتحرير

 .الدولية المؤسسات من
) 2016-2009( الثانية الفترة شهدت المقابل، في

 البلدان في اإلصالحية السياسات نمط في تغيرا  
 التدابير على أكبر بشكل ركزت بحيث العربية

 الصدمات أثيرت احتواء إلى الهادفة والسياسات
 تلك في عربية بلدان عدة شهدتها التي االقتصادية

 على جاء. االقتصادي أدائها على وأثرت الفترة
 المالية أوضاع ضبط تدابير السياسات هذه رأس
 ونظم النقدية السياسة قدرة مستويات وزيادة العامة

 الخارجية، الصدمات أثر امتصاص على الصرف
 برامج إلى تمامااله من كبير جانب تحول مع

 كانعكاس االقتصادية الهياكل تنويع وإصالحات
 الكبير بالتراجع النفطية العربية االقتصادات لتأثر

 من بداية للنفط العالمية األسعار في المسجل
  .2014 عام منتصف

 االقتصادي اإلصالح مسيرة من الرغم وعلى لكن
 يُالحظ طويلة لعقود تمتد التي العربية البلدان في
 معدالت تذبذب العربية االقتصادات ألداء لمتتبعا

 شموليتها وعدم البلدان هذه في المحققة النمو
 الالزمة العمل فرص توفير عن وقصورها
 وإحداث العمل لسوق الجدد الداخلين الستيعاب

 العمل عن المتعطلين أعداد في ملموس خفض
 االقتصادية الهشاشة مواطن استمرار إلى إضافة

 من عدد األمر هذا يطرح. البلدان هذه من عدد في
 اإلصالحات بدور يتعلق فيما المهمة التساؤالت
 هذا في .االقتصادي النمو دعم في االقتصادية

 تجارب اختالف الدراسات من العديد تؤكد، الصدد
 االقتصادي بالنمو وعالقتها االقتصادي اإلصالح

 المجموعات بين ما الماضية ةاألربع العقود عبر
 دولة منكذلك  اختالفهاو المختلفة ليميةاإلق

 وجود تأكيد يصعب الحاالت أغلب ففي. ألخرى

 

 

    الفصل العاشر
 )المحور(
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 النمو ومعدالت اإلصالح سياسات بين ما ارتباط
 تذبذبا   تشهد النمو معدالتنظرا  لكون ما  دولة في

 كبير جانب في وتعك خري سنة  من عام بشكل
 إال. الدولية االقتصادية التطورات مجمل أيضا   منها
 يمكن ما أن إلى تشير االقتصادية الدراسات أن

 االقتصادي اإلصالح تجارب أن هو علي التأكيد
 ملموس نجاح تحقيق في تنجح لم النامية الدول في
 في إال ومستدامة متسارعة بمعدالت النمو دفع في
 هذا أن إلى الدراسات تشير. الدول من محدود عدد
ض الحاالت في بع أكبر بشكل ينطبققد   األمر
 االستقرار تحقيقالهادفة إلى  اإلصالحات على

 الموازنات في العجوزات احتواء( االقتصادي
حيث تعمل هذه ) التضخم معدالت وخفض العامة

 تقليل خالل من أهدافها تحقيق لىع غالبا  السياسات 
ومن ثم فقد ينتج عنها  الكلي الطلب مستويات

 ،القصير ما في األجليانخفا معدالت النمو الس
 األثر على المقابل في الدراسات من عدد يؤكد فيما

 والمؤسسية الهيكلية لإلصالحات والملموس المعنوي
 على والتغلب االقتصادي األداء دعم في

 الشامل النمو تحقيق تعيق التي االختالالت
 وخاصة  البلدان البلدان من كبير عدد في والمستدام

 .النامية
فصل محور التقرير هدف ي ،سبق ما ضوء على

 اإلصالحات دور تقييمو إلى بيانلهذا العام 
 ورفع تعزيز في العربية الدول في االقتصادية
 خالل العربية الدول في االقتصادي النمو معدالت
 إلىيتعر الفصل  حيث ،)2016-2000( الفترة

 Empirical)( التطبيقية والدالئل السابقة األدبيات
Evidence  اسة العالقة ما بين اهتمت بدرالتي
 كما .االقتصادي والنمو االقتصادية االصالحات

 البلدان في الكلي االقتصاد أداء إلىالفصل  تطرقي
 تناولي كذلك إليها المشار الفترة خالل العربية
 الدول في االقتصادي اإلصالح تجربةالفصل 
 استقرار إصالحات صعيد على سواء   العربية

 الهيكلية حاتاإلصال وأ الكلي االقتصاد
   المؤسسيةو
 االقتصادية اإلصالحات أثر لقياس محاولة فيو

 قياسي نمو تطبيقتم  االقتصادي النمو على
 بتنفيذ المرتبطة الدالئل بعض بين ما الربط يحاول

 في ومعدالت نمو الناتج االقتصادية اإلصالحات
 المقطعية البيانات نمو باستخدام العربية البلدان

)(Panel Data ماهية توضح نتائج إلى للوصول 

 البلدان في النمو دعم على قدرة األكثر اإلصالحات
 بعض إلى الفصل يخل الختام وفي. العربية

 وبعض السياق هذا في الرئيسية االستنتاجات
 البلدان في السياسات صعيد على التوصيات
 .العربية

 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور
  االقتصادي

يهتم هذا الجزء بعر بعض االسهامات االقتصادية 
والدالئل التطبيقية المتعلقة بالعالقة ما بين سياسات 
اإلصالح االقتصادي والنمو االقتصادي بشكل عام 

قسمة حسب نوع مُ  وفق التجارب العالمية
مكن تقسيمها لغر الدراسة االصالحات التي يُ 

 مثل فيإلى أربعة أنواع رئيسية من االصالحات تت

 برامج اإلصالح االقتصادي .1
 إصالحات السياسات االقتصادية الكلية .2
 اإلصالحات الهيكلية .3
 اإلصالحات المؤسسية .4

 اإلصال االقتصادي برام

تمثل برامج اإلصالح االقتصادي حزمة  متكاملة  
 ُ نفذ في المدى من سياسات إصالح االقتصاد الكلي ت

ك البرامج القصير والمتوسط والطويل تتضمن تل
من السياسات التي تستهدف إدارة كل من  ا  عدد

جانبي الطلب الكلي والعر الكلي بهدف احتواء 
العجوزات الداخلية والخارجية وتحقيق استقرار 

مو االقتصادي االقتصاد الكلي ودفع مقومات الن
 Shock)ال بالصدمة اسات العفيما يعرف بسي

therapy)وعين على نذه البرامج مل هشت ت
ات يمثل األول في ن سياسات اإلصالح يتم ا

ت و اال ي   Economic)االقتصادي  رارالت
stabilization policies)يتمثل الثاني في ، و

ات ا ييا ي التعديللت ي  Structural) ال
adjustment policies) . 

ث  ن حي رار فم ت و اال ي  ات الت يا
ي على  تشتملف االقتصادي حزمة من اإلجراءات الت

ي  ب الكل تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطل
تالالت  ى االخ اء عل دف القض ي به ر الكل والع
ض  ى خف اه إل الل االتج ن خ ة م ادية القائم االقتص

ي ب الكل تويات الطل ات  مس لي ال  و إعم ع توج نح م
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لك باستخدام كل من السياسات المالية والنقدية  السوق و
  .)1(ياسات سعر الصرفوس

ى صعيد  ات اأما عل ييا ي لت ي فتسعى  ال
ا  وارد االقتصادية بم ل للم ع األمث إلى تحقيق التوزي

ي  ر الكل تشتمل يساعد على زيادة مستويات الع
ي تستهدف  دابير الت ن الت هذه السياسات على عدد م

ة ق عن المحلية الموارد تعب ة السياسات طري  المالي
ة الحو والنقدي ة وإص ل االئتماني وافز هيك  الح
ين  تخصي كفاءة ، وتحسينةاالقتصادي وارد ب الم

ام  اعين الع رالقط اص، وتحري عر والخ  صرف س
ة ة، العمل لع  المحلي واق الس ي أس ود ف ة القي وإزال

والمنتجات، وزيادة مستويات كفاءة الجهاز اإلداري 
هيالت  وافز والتس نح الح ي م ع ف ة، والتوس للدول

اع الخ رللقط ي المباش تثمار األجنب . )2(اص واالس
ث  اعي حي ابع القط ات الط ذه السياس ى ه ب عل يغل
يد دور  تويات الصادرات وترش توج إلى زيادة مس
اع  ادة دور القط الح زي اد لص ي االقتص ة ف الحكوم
ين  ي األجل و االقتصادي ف م النم دف دع اص به الخ

 . )3(المتوسط والطويل

ى فيما يتعلق بتأثير برامج اإلصالح  االقتصادي عل
ة  ى أهمي ات عل دة دراس د ع ادي تؤك و االقتص النم

رامج ك الب ي  تل تقرار ف ق االس و وتحقي ز النم حف
ادي ى )4(االقتص ات عل ك السياس أثير تل د أن ت ، بي

ي  دى الزمن ب الم ف حس ادي يختل و االقتص النم
ا  ا إ ا أي م ك اإلصالحات وحسب نوعه ق تل لتطبي

ت  ادي كان ت االقتص ات للتثبي اتأو سياس  سياس
ياق،  للتكيف ذا الس ي ه ارة ف الهيكلي كما سبق اإلش

ت  تشير الدراسات إلى أن رغم نجاح سياسات التثبي

                                                           
سياسات التكييف واإلصالح " ).1993( نجالء األهواني )1(

، بحث مشار في "الهيكلي وأثرها على التعطل في مصر
أعمال الندوة التي نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

سيلغ ت ربي تحمل العالعظمة  ومناالسكواا ربي 
التعن  ،حدةم المتاألم ،كوااالسعطل في دول وان 
، ني  .102ص ويور

القتصادية، هيمنة االعولمة "، )2002( محمود خالد المسافر )2(
، بيت الحكمة، بغداد، "الشمال والتداعيات على الجنوب

 .155ص
ات على االنفتاح االقتصادي وتأثير"عبد  جميل النصيرات،  )3(

 .82 ، أطروحة دكتوراه، ص"التنمية في األردن
(4) Peterson Institute for International Economics, 

“From Macroeconomic Policies to Long Term 
Growth, How Latin America Watched the 
Global Financial Crisis”، www.piie.com. 

ي  دان ف ن البل دد م ي ع ادي ف تقرار االقتص أو االس
ا  ي، إال أنه ب الكل تويات الطل احتواء الزيادة في مس
ى مستوى  واتي عل ر م أثير غي ات ت عادة  ما تكون 

م م ن ث ي وم يالطلب الكل اتج المحل و الن دل نم . )5(ع
ا  ا  م يوغالب ك اإلصالحات ف ق تل ن تطبي تج ع  ين

ير  ل القص تويات األج ى مس ة عل ر مواتي ارا  غي ث
ور  ض األج ى خف ؤدي إل ث ت غيل حي اتج والتش الن
ة  دخول ورفاهي ع ال تويات توزي ى مس ؤثر عل وت
ي  ر ف دالت الفق اع مع ى ارتف ؤدي إل راد وت األف

ن استمرار تنف ذ المقابل، ف كي هم  تل اإلصالحات يس
تويات  م مس ي دع ل ف ط والطوي ين المتوس ي األجل ف

 الناتج والتشغيل ورفاهية الفرد 
أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا  

عادة تشكيل دور القطاع العام في لكونها ت رتبط ب
هدف  ليات السوق ب الحياة االقتصادية وإعمال 

ة الق ي زيادة مستويات مساهم اص ف طاع الخ
اسات  رف بسي ما يع صادي في شاط االقت الن
ي  ر ف ها ارتفاع كبي ا ينتج عن ا  م صخصة فغالب الخ

طالة الصريحة  دالت الب  Open)مع
Unemployment  نتيجة تسريح العمالة من

ل المقدرة المحدودة  القطاع العام ال سيما في 
العمل  للقطاع الخاص على استيعاب المتعطلين عن

نتيجة تلك السياسات بما يؤدي إلى تزايد حجم 
العمالة في القطاع غير الرسمي وزيادة ملموسة 
ن تلك  لمعدالت البطالة من جهة أخرى ف
اإلصالحات عادة ما تتسبب في إعادة توزيع الثروة 
هور تكتالت ومناطق نفو  في المجتمع و
اقتصادية وسياسية تضعف كثيرا  من تأثير تلك 

  .)6( صالحاتاإل

تؤكد الدالئل التطبيقية المتاحة حول أثر إصالحات 
االقتصاد الكلي في دعم النمو االقتصادي على 
مستوى األقاليم المتعددة، اختالف تجارب اإلصالح 
االقتصادي وعالقتها بالنمو االقتصادي عبر العقود 

                                                           
(5) Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D. 

)1981(  “Stabilization Program in Developing 
Countries: A Formwork IMF Staff Papers”, 
Vol. 28, No.1, pp.2-5. 

(6) Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 
Ghosh’s Presentation on “Macro-Economic 
Policy and Inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 
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 النمو ومعدالت اإلصالح سياسات بين ما ارتباط
 تذبذبا   تشهد النمو معدالتنظرا  لكون ما  دولة في

 كبير جانب في وتعك خري سنة  من عام بشكل
 إال. الدولية االقتصادية التطورات مجمل أيضا   منها
 يمكن ما أن إلى تشير االقتصادية الدراسات أن

 االقتصادي اإلصالح تجارب أن هو علي التأكيد
 ملموس نجاح تحقيق في تنجح لم النامية الدول في
 في إال ومستدامة متسارعة بمعدالت النمو دفع في
 هذا أن إلى الدراسات تشير. الدول من محدود عدد
ض الحاالت في بع أكبر بشكل ينطبققد   األمر
 االستقرار تحقيقالهادفة إلى  اإلصالحات على

 الموازنات في العجوزات احتواء( االقتصادي
حيث تعمل هذه ) التضخم معدالت وخفض العامة

 تقليل خالل من أهدافها تحقيق لىع غالبا  السياسات 
ومن ثم فقد ينتج عنها  الكلي الطلب مستويات

 ،القصير ما في األجليانخفا معدالت النمو الس
 األثر على المقابل في الدراسات من عدد يؤكد فيما

 والمؤسسية الهيكلية لإلصالحات والملموس المعنوي
 على والتغلب االقتصادي األداء دعم في

 الشامل النمو تحقيق تعيق التي االختالالت
 وخاصة  البلدان البلدان من كبير عدد في والمستدام

 .النامية
فصل محور التقرير هدف ي ،سبق ما ضوء على

 اإلصالحات دور تقييمو إلى بيانلهذا العام 
 ورفع تعزيز في العربية الدول في االقتصادية
 خالل العربية الدول في االقتصادي النمو معدالت
 إلىيتعر الفصل  حيث ،)2016-2000( الفترة

 Empirical)( التطبيقية والدالئل السابقة األدبيات
Evidence  اسة العالقة ما بين اهتمت بدرالتي
 كما .االقتصادي والنمو االقتصادية االصالحات

 البلدان في الكلي االقتصاد أداء إلىالفصل  تطرقي
 تناولي كذلك إليها المشار الفترة خالل العربية
 الدول في االقتصادي اإلصالح تجربةالفصل 
 استقرار إصالحات صعيد على سواء   العربية

 الهيكلية حاتاإلصال وأ الكلي االقتصاد
   المؤسسيةو
 االقتصادية اإلصالحات أثر لقياس محاولة فيو

 قياسي نمو تطبيقتم  االقتصادي النمو على
 بتنفيذ المرتبطة الدالئل بعض بين ما الربط يحاول

 في ومعدالت نمو الناتج االقتصادية اإلصالحات
 المقطعية البيانات نمو باستخدام العربية البلدان

)(Panel Data ماهية توضح نتائج إلى للوصول 

 البلدان في النمو دعم على قدرة األكثر اإلصالحات
 بعض إلى الفصل يخل الختام وفي. العربية

 وبعض السياق هذا في الرئيسية االستنتاجات
 البلدان في السياسات صعيد على التوصيات
 .العربية

 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور
  االقتصادي

يهتم هذا الجزء بعر بعض االسهامات االقتصادية 
والدالئل التطبيقية المتعلقة بالعالقة ما بين سياسات 
اإلصالح االقتصادي والنمو االقتصادي بشكل عام 

قسمة حسب نوع مُ  وفق التجارب العالمية
مكن تقسيمها لغر الدراسة االصالحات التي يُ 

 مثل فيإلى أربعة أنواع رئيسية من االصالحات تت

 برامج اإلصالح االقتصادي .1
 إصالحات السياسات االقتصادية الكلية .2
 اإلصالحات الهيكلية .3
 اإلصالحات المؤسسية .4

 اإلصال االقتصادي برام

تمثل برامج اإلصالح االقتصادي حزمة  متكاملة  
 ُ نفذ في المدى من سياسات إصالح االقتصاد الكلي ت

ك البرامج القصير والمتوسط والطويل تتضمن تل
من السياسات التي تستهدف إدارة كل من  ا  عدد

جانبي الطلب الكلي والعر الكلي بهدف احتواء 
العجوزات الداخلية والخارجية وتحقيق استقرار 

مو االقتصادي االقتصاد الكلي ودفع مقومات الن
 Shock)ال بالصدمة اسات العفيما يعرف بسي

therapy)وعين على نذه البرامج مل هشت ت
ات يمثل األول في ن سياسات اإلصالح يتم ا

ت و اال ي   Economic)االقتصادي  رارالت
stabilization policies)يتمثل الثاني في ، و

ات ا ييا ي التعديللت ي  Structural) ال
adjustment policies) . 

ث  ن حي رار فم ت و اال ي  ات الت يا
ي على  تشتملف االقتصادي حزمة من اإلجراءات الت

ي  ب الكل تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطل
تالالت  ى االخ اء عل دف القض ي به ر الكل والع
ض  ى خف اه إل الل االتج ن خ ة م ادية القائم االقتص

ي ب الكل تويات الطل ات  مس لي ال  و إعم ع توج نح م
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لك باستخدام كل من السياسات المالية والنقدية  السوق و
  .)1(ياسات سعر الصرفوس

ى صعيد  ات اأما عل ييا ي لت ي فتسعى  ال
ا  وارد االقتصادية بم ل للم ع األمث إلى تحقيق التوزي

ي  ر الكل تشتمل يساعد على زيادة مستويات الع
ي تستهدف  دابير الت ن الت هذه السياسات على عدد م

ة ق عن المحلية الموارد تعب ة السياسات طري  المالي
ة الحو والنقدي ة وإص ل االئتماني وافز هيك  الح
ين  تخصي كفاءة ، وتحسينةاالقتصادي وارد ب الم

ام  اعين الع رالقط اص، وتحري عر والخ  صرف س
ة ة، العمل لع  المحلي واق الس ي أس ود ف ة القي وإزال

والمنتجات، وزيادة مستويات كفاءة الجهاز اإلداري 
هيالت  وافز والتس نح الح ي م ع ف ة، والتوس للدول

اع الخ رللقط ي المباش تثمار األجنب . )2(اص واالس
ث  اعي حي ابع القط ات الط ذه السياس ى ه ب عل يغل
يد دور  تويات الصادرات وترش توج إلى زيادة مس
اع  ادة دور القط الح زي اد لص ي االقتص ة ف الحكوم
ين  ي األجل و االقتصادي ف م النم دف دع اص به الخ

 . )3(المتوسط والطويل

ى فيما يتعلق بتأثير برامج اإلصالح  االقتصادي عل
ة  ى أهمي ات عل دة دراس د ع ادي تؤك و االقتص النم

رامج ك الب ي  تل تقرار ف ق االس و وتحقي ز النم حف
ادي ى )4(االقتص ات عل ك السياس أثير تل د أن ت ، بي

ي  دى الزمن ب الم ف حس ادي يختل و االقتص النم
ا  ا إ ا أي م ك اإلصالحات وحسب نوعه ق تل لتطبي

ت  ادي كان ت االقتص ات للتثبي اتأو سياس  سياس
ياق،  للتكيف ذا الس ي ه ارة ف الهيكلي كما سبق اإلش

ت  تشير الدراسات إلى أن رغم نجاح سياسات التثبي

                                                           
سياسات التكييف واإلصالح " ).1993( نجالء األهواني )1(

، بحث مشار في "الهيكلي وأثرها على التعطل في مصر
أعمال الندوة التي نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

سيلغ ت ربي تحمل العالعظمة  ومناالسكواا ربي 
التعن  ،حدةم المتاألم ،كوااالسعطل في دول وان 
، ني  .102ص ويور

القتصادية، هيمنة االعولمة "، )2002( محمود خالد المسافر )2(
، بيت الحكمة، بغداد، "الشمال والتداعيات على الجنوب
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ات على االنفتاح االقتصادي وتأثير"عبد  جميل النصيرات،  )3(

 .82 ، أطروحة دكتوراه، ص"التنمية في األردن
(4) Peterson Institute for International Economics, 

“From Macroeconomic Policies to Long Term 
Growth, How Latin America Watched the 
Global Financial Crisis”، www.piie.com. 

ي  دان ف ن البل دد م ي ع ادي ف تقرار االقتص أو االس
ا  ي، إال أنه ب الكل تويات الطل احتواء الزيادة في مس
ى مستوى  واتي عل ر م أثير غي ات ت عادة  ما تكون 

م م ن ث ي وم يالطلب الكل اتج المحل و الن دل نم . )5(ع
ا  ا  م يوغالب ك اإلصالحات ف ق تل ن تطبي تج ع  ين

ير  ل القص تويات األج ى مس ة عل ر مواتي ارا  غي ث
ور  ض األج ى خف ؤدي إل ث ت غيل حي اتج والتش الن
ة  دخول ورفاهي ع ال تويات توزي ى مس ؤثر عل وت
ي  ر ف دالت الفق اع مع ى ارتف ؤدي إل راد وت األف

ن استمرار تنف ذ المقابل، ف كي هم  تل اإلصالحات يس
تويات  م مس ي دع ل ف ط والطوي ين المتوس ي األجل ف

 الناتج والتشغيل ورفاهية الفرد 
أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا  

عادة تشكيل دور القطاع العام في لكونها ت رتبط ب
هدف  ليات السوق ب الحياة االقتصادية وإعمال 

ة الق ي زيادة مستويات مساهم اص ف طاع الخ
اسات  رف بسي ما يع صادي في شاط االقت الن
ي  ر ف ها ارتفاع كبي ا ينتج عن ا  م صخصة فغالب الخ

طالة الصريحة  دالت الب  Open)مع
Unemployment  نتيجة تسريح العمالة من

ل المقدرة المحدودة  القطاع العام ال سيما في 
العمل  للقطاع الخاص على استيعاب المتعطلين عن

نتيجة تلك السياسات بما يؤدي إلى تزايد حجم 
العمالة في القطاع غير الرسمي وزيادة ملموسة 
ن تلك  لمعدالت البطالة من جهة أخرى ف
اإلصالحات عادة ما تتسبب في إعادة توزيع الثروة 
هور تكتالت ومناطق نفو  في المجتمع و
اقتصادية وسياسية تضعف كثيرا  من تأثير تلك 

  .)6( صالحاتاإل

تؤكد الدالئل التطبيقية المتاحة حول أثر إصالحات 
االقتصاد الكلي في دعم النمو االقتصادي على 
مستوى األقاليم المتعددة، اختالف تجارب اإلصالح 
االقتصادي وعالقتها بالنمو االقتصادي عبر العقود 

                                                           
(5) Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D. 

)1981(  “Stabilization Program in Developing 
Countries: A Formwork IMF Staff Papers”, 
Vol. 28, No.1, pp.2-5. 

(6) Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 
Ghosh’s Presentation on “Macro-Economic 
Policy and Inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 
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األربع الماضية ما بين المجموعات اإلقليمية 
خرى في هذا الصدد، لم المختلفة ومن دولة أل

تنجح تجارب اإلصالح االقتصادي في الدول 
النامية في تحقيق نجاح ملموس في دفع النمو 
بمعدالت متسارعة ومستدامة إال في عدد محدود 

كانت  من الدول مثل تشيلي والصين واستراليا، فيما
تأثيراتها غير مواتية على النمو االقتصادي في 

 العديد من الدول 
معظم دول أمريكا الالتينية خالل حقبة  ففي

اإلصالحات االقتصادية لم يعقب تنفيذ التسعينات 
نمو متسارع في معدالت النمو االقتصادي  حدوث

 تُشير تجربة تشيلي على تشيلية إال في حال
كلية األخ والتي نفذت إصالحات اقتصادية 

لفترات متعاقبة على مدار خمسة وعشرين عاما  
الوصول إلى أن نتصف السبعينيات إلى بداية من م

لم يتحقق إال بعد مرور عشر ُمعدالت نمو مستقرة 
من طويلة سلسلة سنوات منذ بدء اإلصالحات وبعد 

زمات االقتصادية واألخطاء على  التعر ل
  صعيد السياسات

ة  ،المحلية العملة صرف سعر وتحرير ،والخاص وإزال
ات لع والمنتج واق الس ي أس ود ف تويات  ،القي ادة مس وزي

كفاءة الجهاز اإلداري للدولة، والتوسع في منح الحوافز 
اص و اع الخ هيالت للقط ي اوالتس تثمار األجنب الس

ابع القطاعي  )7(المباشر ذه السياسات الط ى ه يغلب عل
يد  ادرات وترش تويات الص ادة مس ى زي ث توج إل حي
اع  ادة دور القط ي االقتصاد لصالح زي ة ف دور الحكوم

اص  ين الخ ي األجل ادي ف و االقتص م النم دف دع به
  )8(المتوسط والطويل

ى  ادي عل الح االقتص رامج اإلص أثير ب ق بت ا يتعل فيم
ك  ة تل ى أهمي ات عل دة دراس د ع و االقتصادي تؤك النم

رامج ي  الب تقرار ف ق االس و وتحقي ز النم حف
و )9(االقتصادي ى النم ات عل ك السياس أثير تل د أن ت ، بي

ب ف حس ادي يختل ك  االقتص ق تل ي لتطبي دى الزمن الم

                                                           
القتصادية، هيمنة االعولمة "، )2002( محمود خالد المسافر )7(

، بيت الحكمة، بغداد، "الشمال والتداعيات على الجنوب
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وتأثيرات على االنفتاح االقتصادي "عبد  جميل النصيرات،  )8(
 82 ، أطروحة دكتوراه، ص"التنمية في األردن

(9) Peterson Institute for International Economics, 
“From Macroeconomic Policies to Long Term 
Growth, How Latin America Watched the 
Global Financial Crisis”، www.piie.com. 

ا  ب نوعه ت أي اإلصالحات وحس ا كان ا إ ات م سياس
ادي  ت االقتص اتللتثبي ف أو سياس ا  للتكي ي كم الهيكل

ى أن  ير الدراسات إل سبق اإلشارة في هذا السياق، تش
ادي  تقرار االقتص ت أو االس ات التثبي اح سياس م نج رغ

توي ي مس ادة ف واء الزي ي احت دان ف ن البل دد م ي ع ات ف
ي ب الكل ادة   ،الطل ا ع ر  إال أنه أثير غي ات ت ون  ا تك م

توى  ى مس واتي عل بم و  الطل دل نم م مع ن ث ي وم الكل
ي اتج المحل ا و )10(الن ا  م ك غالب ق تل ن تطبي تج ع ين
ى األجل القصير  اإلصالحات في ة عل ر مواتي ارا  غي ث

ض  ى خف ؤدي إل ث ت غيل حي اتج والتش تويات الن مس
تويا ى مس ة األجور وتؤثر عل دخول ورفاهي ع ال ت توزي
اع  ى ارتف دالت األفراد وتؤدي إل ل، مع ي المقاب ر ف الفق

ذ  ن استمرار تنفي كف ين  تل ي األجل اإلصالحات يسهم ف
غيل  اتج والتش تويات الن م مس ي دع ل ف المتوسط والطوي

 ورفاهية الفرد 

أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا  لكونها 
عادة تشكيلت دور القطاع العام في الحياة  رتبط ب

ليات السوق ب هدف زيادة االقتصادية وإعمال 
شاط ي الناص فطاع الخة القمستويات مساهم

ا  صخصة فغالباسات الخرف بسيما يعصادي فياالقت
طالة دالت البي معر فها ارتفاع كبيا ينتج عنم

نتيجة تسريح  Open Unemployment)الصريحة 
ل المقدرة الع مالة من القطاع العام ال سيما في 

المحدودة للقطاع الخاص على استيعاب المتعطلين عن 
العمل نتيجة تلك السياسات بما يؤدي إلى تزايد حجم 
العمالة في القطاع غير الرسمي وزيادة ملموسة 

ن تلك اإلصالحات  لمعدالت البطالة من جهة أخرى ف
الثروة في المجتمع  في إعادة توزيع تتسببعادة ما 

هور تكتالت ومناطق نفو اقتصادية وسياسية  و
  )11( تضعف كثيرا  من تأثير تلك اإلصالحات

الدالئل التطبيقية المتاحة حول أثر إصالحات تؤكد 
االقتصاد الكلي في دعم النمو االقتصادي على مستوى 

اختالف تجارب اإلصالح االقتصادي  المتعددة،األقاليم 
                                                           

(10) Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D. 
)1981(  “Stabilization Program in Developing 

Countries: A Formwork IMF Staff Papers”, 
Vol. 28, No.1, pp.2-5. 

(11) Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 
Ghosh’s Presentation on “Macro-Economic 
Policy and Inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 
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بالنمو االقتصادي عبر العقود األربع الماضية  وعالقتها
ما بين المجموعات اإلقليمية المختلفة ومن دولة 
ألخرى في هذا الصدد، لم تنجح تجارب اإلصالح 
االقتصادي في الدول النامية في تحقيق نجاح 
ملموس في دفع النمو بمعدالت متسارعة ومستدامة 

صين إال في عدد محدود من الدول مثل تشيلي وال
واستراليا، فيما كانت تأثيراتها غير مواتية على 

 النمو االقتصادي في العديد من الدول 

معظم دول أمريكا الالتينية خالل حقبة ففي 
اإلصالحات االقتصادية لم يعقب تنفيذ التسعينات 

نمو متسارع في معدالت النمو االقتصادي  حدوث
 تُشير تجربة تشيلي على تشيلية إال في حال

كلية ألخ والتي نفذت إصالحات اقتصادية ا
لفترات متعاقبة على مدار خمسة وعشرين عاما  

الوصول إلى أن بداية من منتصف السبعينيات إلى 
لم يتحقق إال بعد مرور عشر ُمعدالت نمو مستقرة 

من طويلة سلسلة سنوات منذ بدء اإلصالحات وبعد 
زمات االقتصادية واألخطاء على  التعر ل

  السياسات صعيد
ي المقابل، قامت الصين بتنفيذ إصالحات ف

بنهاية حقبة السبعينيات من القرن اقتصادية 
تحقيق نمو اقتصادي سريع الماضي مكنتها من 

، بيد أن هذه اإلصالحات لم تقم كاملة ألربع عقود
العال بالصدمة أو الخصخصة واسعة على أساس 

ل النامية بخالف النهج المتبع في باقي الدوالنطاق 
ليات حيث قامت التجربة باألساس على  تشجيع 

على االستثمار األجنبي المباشر تاح السوق واالنف
في  يةالتصديرالتوسع في تنويع االمكانات و

المقابل، قامت الهند بتطبيق إصالحات قائمة على 
ليات السوق خالل عقد التسعينيات إال  التحول نحو 

ت الوتيرة التي شهدتها أن تسارع النمو لم يحدث بذا
 يُعزى الفارق بين تجربتي الصين )12(الصين

والهند إلى عدد من العوامل من أهمها الزيادة 
الكبيرة في مستويات االدخار واالستثمار في 

                                                           
(12)Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 

Ghosh’s presentation on “Macro-economic 
Policy and inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 

الصين مقارنة بالهند وكذا إلى تباين تجربة الدولتين 
صالحات تمكين القطاع الخاص ففي  فيما يتعلق ب

لخاص مساهما  بارزا  في تحقيق حين كان القطاع ا
الزيادة المسجلة في النمو في الصين نظرا  لدور 
ليات السوق، لم تشهد  اإلصالحات في إعمال 
ات القدر من تسارع  أنشطة القطاع في الهند 
النمو من جهة أخرى، حققت الصين تقدما  كبيرا  
على صعيد إصالحات تحرير أسواق العمل 

ند حيث ساهمت تلك والمنتجات مقارنة باله
اإلصالحات في تشجيع المنافسة وزيادة االنتاجية 
وبالتالي دعم معدل نمو الصين خالل تلك 

 )13(الفترة
كذلك، عملت إصالحات االقتصاد الكلي 
والسياسات االقتصادية الكلية المنضبطة على تقليل 
مستويات تأثر االقتصاد االسترالي بأزمة دول 

سيا وساعدت عل ى تحقيق معدالت جنوب شرق 
نمو اقتصادي قوية بعك شركائها التجاريين الذين 
عانوا من ركود اقتصادي خالل تلك الفترة كذلك 
كان من أهم أسباب نجاح تلك اإلصالحات في دعم 
النمو اهتمام استراليا بتطبيق عدد من اإلصالحات 

 Microeconomicاالقتصادية الجزئية 
Reforms)( في أسواق  التشوهات التي عالجت

العمل والمنتجات ورأس المال بما رفع من 
مستويات المنافسة وعمل على زيادة مستويات 

 )14( المرونة والكفاءة االقتصادية
لك فهنا عدد من الدالئل على أ ن تنفيذ رغم 

في بعض الدول النامية إصالحات االقتصاد الكلي 
وعلى رأسها الصين وروسيا ودول أوروبا الشرقية 

تراجع في مستويات الناتج والتشغيل  صاحب
وارتفاع كبير في مستويات عدم العدالة في توزيع 
ن بعض الدراسات التي تناولت  الدخل لذلك ف

صالحات إأن دول أمريكا الالتينية تؤكد تجربة 
ليات السوق البد وأن يرافقها إجراءات موازية 

وإصالحات  االجتماعيعلى صعيد الضمان 
حتى  طية على الصعيد السياسيمعززة للديمقرا

 15(تؤتي ثمارها

                                                           
(13) Bajpai N. et al. (1997). “Economic Reforms in 

China and India: Selected Issues in industrial 
Policy”, Colombia University Libraries. 

(14) Economic Policy Reform and Australia’s Recent 
Economic Performance, Budget Paper No.1: 
Budget Strategy and Outlook 1999-2000. 

(15)  Solimano, A. (2006). Op cit. 
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األربع الماضية ما بين المجموعات اإلقليمية 
خرى في هذا الصدد، لم المختلفة ومن دولة أل

تنجح تجارب اإلصالح االقتصادي في الدول 
النامية في تحقيق نجاح ملموس في دفع النمو 
بمعدالت متسارعة ومستدامة إال في عدد محدود 

كانت  من الدول مثل تشيلي والصين واستراليا، فيما
تأثيراتها غير مواتية على النمو االقتصادي في 

 العديد من الدول 
معظم دول أمريكا الالتينية خالل حقبة  ففي

اإلصالحات االقتصادية لم يعقب تنفيذ التسعينات 
نمو متسارع في معدالت النمو االقتصادي  حدوث

 تُشير تجربة تشيلي على تشيلية إال في حال
كلية األخ والتي نفذت إصالحات اقتصادية 

لفترات متعاقبة على مدار خمسة وعشرين عاما  
الوصول إلى أن نتصف السبعينيات إلى بداية من م

لم يتحقق إال بعد مرور عشر ُمعدالت نمو مستقرة 
من طويلة سلسلة سنوات منذ بدء اإلصالحات وبعد 

زمات االقتصادية واألخطاء على  التعر ل
  صعيد السياسات

ة  ،المحلية العملة صرف سعر وتحرير ،والخاص وإزال
ات لع والمنتج واق الس ي أس ود ف تويات  ،القي ادة مس وزي

كفاءة الجهاز اإلداري للدولة، والتوسع في منح الحوافز 
اص و اع الخ هيالت للقط ي اوالتس تثمار األجنب الس

ابع القطاعي  )7(المباشر ذه السياسات الط ى ه يغلب عل
يد  ادرات وترش تويات الص ادة مس ى زي ث توج إل حي
اع  ادة دور القط ي االقتصاد لصالح زي ة ف دور الحكوم

اص  ين الخ ي األجل ادي ف و االقتص م النم دف دع به
  )8(المتوسط والطويل

ى  ادي عل الح االقتص رامج اإلص أثير ب ق بت ا يتعل فيم
ك  ة تل ى أهمي ات عل دة دراس د ع و االقتصادي تؤك النم

رامج ي  الب تقرار ف ق االس و وتحقي ز النم حف
و )9(االقتصادي ى النم ات عل ك السياس أثير تل د أن ت ، بي

ب ف حس ادي يختل ك  االقتص ق تل ي لتطبي دى الزمن الم

                                                           
القتصادية، هيمنة االعولمة "، )2002( محمود خالد المسافر )7(

، بيت الحكمة، بغداد، "الشمال والتداعيات على الجنوب
 155ص

وتأثيرات على االنفتاح االقتصادي "عبد  جميل النصيرات،  )8(
 82 ، أطروحة دكتوراه، ص"التنمية في األردن

(9) Peterson Institute for International Economics, 
“From Macroeconomic Policies to Long Term 
Growth, How Latin America Watched the 
Global Financial Crisis”، www.piie.com. 

ا  ب نوعه ت أي اإلصالحات وحس ا كان ا إ ات م سياس
ادي  ت االقتص اتللتثبي ف أو سياس ا  للتكي ي كم الهيكل

ى أن  ير الدراسات إل سبق اإلشارة في هذا السياق، تش
ادي  تقرار االقتص ت أو االس ات التثبي اح سياس م نج رغ

توي ي مس ادة ف واء الزي ي احت دان ف ن البل دد م ي ع ات ف
ي ب الكل ادة   ،الطل ا ع ر  إال أنه أثير غي ات ت ون  ا تك م

توى  ى مس واتي عل بم و  الطل دل نم م مع ن ث ي وم الكل
ي اتج المحل ا و )10(الن ا  م ك غالب ق تل ن تطبي تج ع ين
ى األجل القصير  اإلصالحات في ة عل ر مواتي ارا  غي ث

ض  ى خف ؤدي إل ث ت غيل حي اتج والتش تويات الن مس
تويا ى مس ة األجور وتؤثر عل دخول ورفاهي ع ال ت توزي
اع  ى ارتف دالت األفراد وتؤدي إل ل، مع ي المقاب ر ف الفق

ذ  ن استمرار تنفي كف ين  تل ي األجل اإلصالحات يسهم ف
غيل  اتج والتش تويات الن م مس ي دع ل ف المتوسط والطوي

 ورفاهية الفرد 

أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا  لكونها 
عادة تشكيلت دور القطاع العام في الحياة  رتبط ب

ليات السوق ب هدف زيادة االقتصادية وإعمال 
شاط ي الناص فطاع الخة القمستويات مساهم

ا  صخصة فغالباسات الخرف بسيما يعصادي فياالقت
طالة دالت البي معر فها ارتفاع كبيا ينتج عنم

نتيجة تسريح  Open Unemployment)الصريحة 
ل المقدرة الع مالة من القطاع العام ال سيما في 

المحدودة للقطاع الخاص على استيعاب المتعطلين عن 
العمل نتيجة تلك السياسات بما يؤدي إلى تزايد حجم 
العمالة في القطاع غير الرسمي وزيادة ملموسة 

ن تلك اإلصالحات  لمعدالت البطالة من جهة أخرى ف
الثروة في المجتمع  في إعادة توزيع تتسببعادة ما 

هور تكتالت ومناطق نفو اقتصادية وسياسية  و
  )11( تضعف كثيرا  من تأثير تلك اإلصالحات

الدالئل التطبيقية المتاحة حول أثر إصالحات تؤكد 
االقتصاد الكلي في دعم النمو االقتصادي على مستوى 

اختالف تجارب اإلصالح االقتصادي  المتعددة،األقاليم 
                                                           

(10) Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D. 
)1981(  “Stabilization Program in Developing 

Countries: A Formwork IMF Staff Papers”, 
Vol. 28, No.1, pp.2-5. 

(11) Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 
Ghosh’s Presentation on “Macro-Economic 
Policy and Inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 
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بالنمو االقتصادي عبر العقود األربع الماضية  وعالقتها
ما بين المجموعات اإلقليمية المختلفة ومن دولة 
ألخرى في هذا الصدد، لم تنجح تجارب اإلصالح 
االقتصادي في الدول النامية في تحقيق نجاح 
ملموس في دفع النمو بمعدالت متسارعة ومستدامة 

صين إال في عدد محدود من الدول مثل تشيلي وال
واستراليا، فيما كانت تأثيراتها غير مواتية على 

 النمو االقتصادي في العديد من الدول 

معظم دول أمريكا الالتينية خالل حقبة ففي 
اإلصالحات االقتصادية لم يعقب تنفيذ التسعينات 

نمو متسارع في معدالت النمو االقتصادي  حدوث
 تُشير تجربة تشيلي على تشيلية إال في حال

كلية ألخ والتي نفذت إصالحات اقتصادية ا
لفترات متعاقبة على مدار خمسة وعشرين عاما  

الوصول إلى أن بداية من منتصف السبعينيات إلى 
لم يتحقق إال بعد مرور عشر ُمعدالت نمو مستقرة 

من طويلة سلسلة سنوات منذ بدء اإلصالحات وبعد 
زمات االقتصادية واألخطاء على  التعر ل

  السياسات صعيد
ي المقابل، قامت الصين بتنفيذ إصالحات ف

بنهاية حقبة السبعينيات من القرن اقتصادية 
تحقيق نمو اقتصادي سريع الماضي مكنتها من 

، بيد أن هذه اإلصالحات لم تقم كاملة ألربع عقود
العال بالصدمة أو الخصخصة واسعة على أساس 

ل النامية بخالف النهج المتبع في باقي الدوالنطاق 
ليات حيث قامت التجربة باألساس على  تشجيع 

على االستثمار األجنبي المباشر تاح السوق واالنف
في  يةالتصديرالتوسع في تنويع االمكانات و

المقابل، قامت الهند بتطبيق إصالحات قائمة على 
ليات السوق خالل عقد التسعينيات إال  التحول نحو 

ت الوتيرة التي شهدتها أن تسارع النمو لم يحدث بذا
 يُعزى الفارق بين تجربتي الصين )12(الصين

والهند إلى عدد من العوامل من أهمها الزيادة 
الكبيرة في مستويات االدخار واالستثمار في 

                                                           
(12)Solimano, A. (2006). “Comments on Jayati 

Ghosh’s presentation on “Macro-economic 
Policy and inequality”, Macroeconomic Policy 
and Inequality, Summary Prepared for the 
UNRISD-Sida/SAREC Workshop on Social 
Policy and Equality”, Feb. 

الصين مقارنة بالهند وكذا إلى تباين تجربة الدولتين 
صالحات تمكين القطاع الخاص ففي  فيما يتعلق ب

لخاص مساهما  بارزا  في تحقيق حين كان القطاع ا
الزيادة المسجلة في النمو في الصين نظرا  لدور 
ليات السوق، لم تشهد  اإلصالحات في إعمال 
ات القدر من تسارع  أنشطة القطاع في الهند 
النمو من جهة أخرى، حققت الصين تقدما  كبيرا  
على صعيد إصالحات تحرير أسواق العمل 

ند حيث ساهمت تلك والمنتجات مقارنة باله
اإلصالحات في تشجيع المنافسة وزيادة االنتاجية 
وبالتالي دعم معدل نمو الصين خالل تلك 

 )13(الفترة
كذلك، عملت إصالحات االقتصاد الكلي 
والسياسات االقتصادية الكلية المنضبطة على تقليل 
مستويات تأثر االقتصاد االسترالي بأزمة دول 

سيا وساعدت عل ى تحقيق معدالت جنوب شرق 
نمو اقتصادي قوية بعك شركائها التجاريين الذين 
عانوا من ركود اقتصادي خالل تلك الفترة كذلك 
كان من أهم أسباب نجاح تلك اإلصالحات في دعم 
النمو اهتمام استراليا بتطبيق عدد من اإلصالحات 

 Microeconomicاالقتصادية الجزئية 
Reforms)( في أسواق  التشوهات التي عالجت

العمل والمنتجات ورأس المال بما رفع من 
مستويات المنافسة وعمل على زيادة مستويات 

 )14( المرونة والكفاءة االقتصادية
لك فهنا عدد من الدالئل على أ ن تنفيذ رغم 

في بعض الدول النامية إصالحات االقتصاد الكلي 
وعلى رأسها الصين وروسيا ودول أوروبا الشرقية 

تراجع في مستويات الناتج والتشغيل  صاحب
وارتفاع كبير في مستويات عدم العدالة في توزيع 
ن بعض الدراسات التي تناولت  الدخل لذلك ف

صالحات إأن دول أمريكا الالتينية تؤكد تجربة 
ليات السوق البد وأن يرافقها إجراءات موازية 

وإصالحات  االجتماعيعلى صعيد الضمان 
حتى  طية على الصعيد السياسيمعززة للديمقرا

 15(تؤتي ثمارها

                                                           
(13) Bajpai N. et al. (1997). “Economic Reforms in 

China and India: Selected Issues in industrial 
Policy”, Colombia University Libraries. 

(14) Economic Policy Reform and Australia’s Recent 
Economic Performance, Budget Paper No.1: 
Budget Strategy and Outlook 1999-2000. 

(15)  Solimano, A. (2006). Op cit. 
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صدمات التجارة إلى أن من جانب أخر، يشار 
تلعب دورا  مهما  في التأثير على مستوى الخارجية 

صدمات وفاعلية إصالحات االقتصاد الكلي، 
دون تحقق األثر قد تحول التجارة غير المواتية 

 اإليجابي لتلك اإلصالحات على النمو االقتصادي،
 علىي المقابل فيما تعمل الصدمات المواتية ف

  .)16(تعزيز األثر اإليجابي لهذه اإلصالحات
تشير  ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ن مسارات النمو كانت أبعض الدراسات إلى 
لك لتأخر المنطقة في  ُمحبطة ودون المستوى و
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية مقارنة بعدد من 

ات الدولية األخرى ففي حقبة الثمانينات المجموع
كان تأثير اإلصالحات المنفذة على النمو محدودا  
بسبب التركيز على تنفيذ عدد من اإلصالحات 
ة ال تتسم باستقرار االقتصاد الكلي،  الهيكلية في بي
كما أن تلك النتائج تنطبق أيضا  على اإلصالحات 

مثلت أغلبها المنفذة خالل حقبة التسعينيات والتي ت
في إصالحات االقتصاد الكلي مع إهمال تنفيذ عدد 

 .)17(لدعم النمو من اإلصالحات الهيكلية الضرورية
 

ية ات االقتصادية ال يا  صالحات ال
ادي  الح االقتص رامج اإلص أثير ب رق لت د التط بع
يح  زء بتوض ذا الج تم ه ادي يه و االقتص ى النم عل

ى  تأثير إصالحات السياسات االقتصادية ة عل الكلي
ة  الحات السياس مل إص ا يش ادي بم و االقتص النم

 المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف

ة المالية1 يا صالحات ال   

تُعد السياسة المالية من أهم السياسات االقتصادية 
الكلية التي من الممكن أن تلعب دورا  مهما  في رفع 

لك  من النمو االقتصادي وتحقيق النمو الشامل و
ليات من بينها زيادة مستويات  خالل عدد من ا

األساسية واستخدام أدوات  البنيةاإلنفاق على 
                                                           

 Peterson Institute for International Economics, 
“From Macroeconomic Policies to Long Term 
Growth”, How Latin America Watched the 
Global Financial Crisis”, www.piie.com. 

(17) Nabli, M. and Véganzonès- Varoudakis, M. 
(2004). “Reforms and Growth in MENA Countries 
New Empirical Evidence”, The World Bank, 
Middle East and North Africa Working Paper 
Series, No. 36. 

توزيع الدخل، في عدالة الالسياسة المالية لتحقيق 
أن تسهم  أدوات السياسة الماليةوكذلك بمقدور 

إيجابا  في الحد من البطالة والفقر من خالل ضمان 
 ديناميكية أسواق العمل 

اعد  واء تس ى احت بطة عل ة المنض ات المالي السياس
خمية  غوط التض ض الض ام وخف دين الع ة ال تكلف
الي  يادي وبالت دين الس وخفض مخاطر إصدارات ال
ة  ا تبادلي دعم النمو االقتصادي كما أن العالقة بينهم
ى  ؤدي إل أيضا ، حيث أن ارتفاع النمو االقتصادي ي

ة ال م الموازن ة ودع رادات الحكومي ادة اإلي ة زي عام
ة الحات . )18(للدول ى أن إص ات عل ق الدراس تتف

و  ع النم ى دف رة عل درة كبي ا ق ة له ة العام المالي
اهم  ن أن تس ياق، يمك ذا الس ي ه ادي ف االقتص
ى اإلصالحات  افة إل ة إض ة العام إصالحات المالي
ع  ي رف االقتصادية األخرى الضرورية لدفع النمو ف

اع النقطة ة أرب ة  النمو االقتصادي بنحو ثالث وي الم
رة  نوات العش ي الس يما ف ة ال س دول المتقدم ي ال ف

ة الحات المالي ة لإلص أثير )19(التالي أتي ت  ي
ن  ادي م و االقتص ى النم ة عل الحات المالي اإلص
ي  اد الكل ن االقتص ل م ى ك ا عل الل تأثيراته خ

 والجزئي 

فعلى صعيد االقتصاد الكلي، تعمل اإلصالحات 
قتصادي الالزم المالية على تحقيق االستقرار اال

ا الماليلدفع النمو من خالل  ات االن  يا
الهادفة إلى احتواء العجوزات في الموازنة العامة 
بما يساعد على احتواء الزيادة في معدالت التضخم 
والفائدة وتقليل الضغوطات على موازين 
المدفوعات بما يدعم مسارات النمو فعلى سبيل 

المالي التي ُطبقت المثال ساهمت جهود االنضباط 
في تشيلي خالل حقبة السبعينيات في خفض 

 جة إلى الناتي الموازنمستويات العجز األولي ف
وية خالل خم 28المحلي اإلجمالي بنحو   نقطة م
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 علىي المقابل فيما تعمل الصدمات المواتية ف

  .)16(تعزيز األثر اإليجابي لهذه اإلصالحات
تشير  ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ن مسارات النمو كانت أبعض الدراسات إلى 
لك لتأخر المنطقة في  ُمحبطة ودون المستوى و
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية مقارنة بعدد من 

ات الدولية األخرى ففي حقبة الثمانينات المجموع
كان تأثير اإلصالحات المنفذة على النمو محدودا  
بسبب التركيز على تنفيذ عدد من اإلصالحات 
ة ال تتسم باستقرار االقتصاد الكلي،  الهيكلية في بي
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مثلت أغلبها المنفذة خالل حقبة التسعينيات والتي ت
في إصالحات االقتصاد الكلي مع إهمال تنفيذ عدد 

 .)17(لدعم النمو من اإلصالحات الهيكلية الضرورية
 

ية ات االقتصادية ال يا  صالحات ال
ادي  الح االقتص رامج اإلص أثير ب رق لت د التط بع
يح  زء بتوض ذا الج تم ه ادي يه و االقتص ى النم عل

ى  تأثير إصالحات السياسات االقتصادية ة عل الكلي
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 المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف

ة المالية1 يا صالحات ال   

تُعد السياسة المالية من أهم السياسات االقتصادية 
الكلية التي من الممكن أن تلعب دورا  مهما  في رفع 

لك  من النمو االقتصادي وتحقيق النمو الشامل و
ليات من بينها زيادة مستويات  خالل عدد من ا

األساسية واستخدام أدوات  البنيةاإلنفاق على 
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توزيع الدخل، في عدالة الالسياسة المالية لتحقيق 
أن تسهم  أدوات السياسة الماليةوكذلك بمقدور 

إيجابا  في الحد من البطالة والفقر من خالل ضمان 
 ديناميكية أسواق العمل 

اعد  واء تس ى احت بطة عل ة المنض ات المالي السياس
خمية  غوط التض ض الض ام وخف دين الع ة ال تكلف
الي  يادي وبالت دين الس وخفض مخاطر إصدارات ال
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ن إصالحات المالية العامة تؤثر على النمو  كذلك ف
ليات االقتصاد الجزئي  ير على ثالتأ من خاللعبر 

 عر العمل، 1أربع قنوات رئيسية تتمثل في 
زيز  تع3 مستويات التراكم الرأسمالي، و2و

 زيادة االنتاجية الكلية 4رأس المال البشري، و
يلعناصر االنتا  ري الهادف إلى  فاإلصال ال

تقليل العبء الضريبي على العاملين بأجر وخاصة 
وزيادة الحافز فيما يتعلق بالشرائح الدنيا من الدخل 

للعمل لدى األفراد من خالل إعادة تصميم برامج 
ل واإلصالحات التي إعانات المتعطلين عن العم

تستهدف تحفيز االستثمارات الخاصة والتمويل الذاتي 
للمشروعات مقابل االقترا وتحفيز عمليات االبداع 
واالبتكار من خالل بعض المزايا الضريبية واالنفاق 
الموج لتعزيز رأس المال البشري ال سيما فيما يتعلق 

عوامل بقطاعات التعليم والصحة والبنية األساسية كلها 
من شأنها أن تسهم في زيادة مستويات المعرو من 

إيجابا  على ؤثر العمل ورأس المال المادي والبشري وت
 . 25(النمو معدل

ات بينت دراسات صندوق النقد  ،في السياق 
الدولي أن اإلصالح الضريبي الهادف إلى زيادة 

يةمستويات  ري ة ال فا يُمكن أن يساهم في  ال
نمو في األجل الطويل بنحو نصف رفع معدالت ال

وية، فيما يمكن أن يساهم تحويل اتجاه  نقطة م
الرأسمالية إلى رفع النمو النفقات العامة باتجاه النفقات 

وية ولفتت الدراسة االنتباه إلى  بنحو ربع نقطة م
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ن دور السياسة النقدية في حفز أالسابقة أكدت على 
النمو االقتصادي من خالل زيادة المعرو النقدي 
ينحصر في األجل القصير فقط أما في األجل 

ن تلك الصدمات يتم توقعها  من قبل الطويل ف
لك وفق مدرسة التوقعات الفاعلين االقتصاديين  و

بالتالي . (Rational Expectations)الرشيدة 
ن الزيادة في المعرو النقدي لن تؤدي في  ف
األجل الطويل إال إلى زيادة في المستوى العام 
سعار لذا فبخالف السياسة المالية التي يناط بها  ل

القتصادي وهو الدور دورا  رئيسيا  في دفع النمو ا
الذي القي الكثير من االهتمام من قبل الدراسات 

ن دور السياسة النقدية في هذا النظرية و التطبيقية ف
 اإلطار يتركز في تحقيق االستقرار االقتصادي

 .الداعم للنمو
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ترتبط اإلصالحات في مجال السياسة النقدية بكافة 
ادة السياسات التي من شأنها أن تساهم في زي

تحقيق أهدافها على مستويات قدرة السياسة النقدية 
الرئيسية التي من أهمها تحقيق االستقرار السعري 
حيث تتفق العديد من الدراسات أن السياسة النقدية 
ة محفزة  البد وأن تهتم بشكل رئيسي بتوفير بي
للنمو االقتصادي في األجل الطويل من خالل توفير 

يساهم في زيادة مستويات االستقرار السعري الذي 
الثقة لدى الفاعلين االقتصاديين ودعم مستويات 

 االستهال واالستثمار
تؤكد العديد من الدراسات وجود  ،في هذا السياق

عالقة منضبطة وعكسية بين معدل التضخم والنمو 
، حيث أن ارتفاع التضخم يؤثر )33(طويل األجل

دة يؤدي إلى زياوسلبا  على النمو االقتصادي 
قين ويضعف القدرة الشرائية يمستويات عدم ال

االستهال واالدخار ال سيما يؤثر سلبا  على بالتالي 
بعد تخطي معدل التضخم لمستويات محددة 

.Thresholds  ن التقلبات الكبيرة في معدل أكما
 ُ ليات السعرية وتعمل على التضخم ت ضعف ا

. )34(خفض مستويات االنتاجية والنمو االقتصادي
خلصت دراسات أخرى إلى أهمية  ،في المقابل
ن معدالت التضخم لدفع النمو مقبول موجود قدر 

االقتصادي ومن ثم وجود عالقة طردية بين 
المتغيرين ال سيما في االقتصادات المتقدمة حيث 
يؤدي ارتفاع األسعار إلى انخفا األجر الحقيقي 
للعمالة بما يحفز المنتجين على تشغيل عدد أكبر 

 ن العمال وزيادة االنتا م
برزت سياسة استهداف التضخم  ،في هذا اإلطار

كأحد اإلصالحات المطروحة على صعيد اإلطار 
التشغيلي للسياسة النقدية لتحقيق االستقرار 
السعري تشير الدراسات إلى نجاح تجربة 
استهداف التضخم في عدد من الدول من بينها 

ة المتحدة في خفض تشيلي ونيوزيلندا وكندا والمملك
تحركها في مسارات ضمان معدالت التضخم و

ة محفزة للنمو  مستقرة بما ساعد على توفير بي
االقتصادي وتقليل التقلبات في مسارات النمو 
االقتصادي ساهم تطبيق هذه السياسة في الدول 

                                                           
لك كثير من بينها  )33(   دراساتاألمثلة على 

Kormendi and McGuire (1985), Grier and 
Tullock (1989), Cozier and Selody (1992), 
Fischer (1993) and Barro, )1997( . 

(34) Papademos, l. (2003). "The Contribution of 
Monetary Policy to Economic Growth”. 

ها بيد أننمو، المعدالت دعم في بشكل عام المتقدمة 
في صعيد النمو على حققت فقط مكاسب معتدلة 

عزى إلى التحديات التي ، وهو ما قد يُ الدول النامية
تواج الدول النامية في تطبيق هذه السياسة 

بالتحديات الناتجة عن السياسات والسيما فيما يتعلق 
 .)35(المنضبطة المالية غير

عر الصر   صالحات 
سعر الصرف متغير نقدي باألساس يؤثر على يعد 

. نوات التجارة الدولية واالستثمارالنمو من خالل ق
احتواء تشير تجربة دول أمريكا الالتينية إلى أن 

العجز في ميزان المعامالت الجارية يأتي على 
حيث كان سببا   السياساترأس أولويات صانعي 

في حدوث العديد من أزمات العمالت في دول 
المنطقة التي كان السبب الرئيسي فيها عدم مالئمة 

لذا تُعد مرونة . عر الصرف المتبعةسياسات س
أسعار الصرف من أهم الركائز لمواجهة الصدمات 
ن  الخارجية ففي حالة حدوث صدمة خارجية ف
استجابة سعر الصرف لهذه الصدمة بالتغير يكون 
أقل السياسات كلفة بالنسبة لالقتصاد، كما أن يُعد 
كذلك أقل تأثيرا  على الضغوط التضخمية ويساعد 

 . )36(عدم تهديد االستقرار الماليعلى 

تفيد الدراسات بأن العالقة بين سياسة سعر 
الصرف والنمو طويل األجل قد ال تكون واضحة 
مثل غيرها من السياسات األخرى فلي هنا 
دالئل تطبيقية مؤكدة تفيد بوجود مثل هذه العالقة 
فالدالئل تفيد بأن اإلصالحات التي تقلل من 

يقين فيما يتعلق بسياسات سعر مستويات عدم ال
ة مواتية لتحقيق النموأالصرف من ش . نها توفير بي

                                                           
 يمكن االطالع في هذا الصدد على )35(

- National Bureau of Economic Research, 
"Inflation Targeting Has Been a Successful 
Monetary Policy Strategy". 

- Ball, L. and Sherdin, N. (2003). “Does Inflation 
Targeting Matter?”, National Bureau of 
Economic Research. 

- Hale G. and Philippov, A. (2015). “Is Transition 
to Inflation Targeting Good for Growth?”, 
Federal Reserve Bank of San Francisco, 
economic Research. 

(36) Peterson Institute for International Economics, 
“From Macroeconomic Policies to Long 
Term Growth, How Latin America Watched 
the Global Financial Crisis”, www.piie.com. 
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في هذا اإلطار تسهم أسعار الصرف المثبتة في 
ة محفزة للنمو إال انها في المقابل تعجز  توفير بي
عن امتصاص الصدمات الخارجية بالتالي تخلق 

سعرية  سياسات حمائية وتؤدي إلى تشوهات
وزيع غير الكفء للموارد التتتسبب في و

 .)37(االقتصادية

فيما يتعلق بالدالئل التطبيقية المتاحة، فال تزال قليلة 
مقارنة بالمجاالت األخرى لإلصالحات االقتصادية 
لك لكون المتغيرات النقدية ال تؤثر على النمو  و

ن أكما . )38(كما سبق اإلشارة في األجل الطويل
ي حين تشير بعض الدالئل متناقضة فيما بينها، فف

الدراسات إلى وجود أثر إيجابي لسياسات سعر 
إلى أن خر يشير فريق  ،الصرف الثابت على النمو

أكثر مساهمة في دعم المرنة سياسة سعر الصرف 
أن النمو بينما يرى فريق ثالث من الدراسات إلى 

في هذا األمر ال تزال غير موثوقة الُمتاحة الدالئل 
ختالف منهجيات القياس  النظرا  إلى درجة كبيرة 

 وعدم دقة البيانات وعدم معالجة مشكلة
)(Endogeneity من . بين المتغيرات المتضمنة

 ،بين الدراسات المحدودة التي تطرقت لهذا األمر
تشير بعض االسهامات إلى أن إصالح سياسة سعر 
الصرف في الصين كانت أحد دعائم النمو طويل 

ل العقود الماضية األجل الذي حققت الصين خال
حيث ساهمت في توسع الصادرات الصينية 

النقد األجنبي وكان لها تأثير  وعززت الموارد من
بينت وجود عالقة من ثم على عر الصادرات و

طويلة األجل بين التعديالت في سعر  توازني
 الصرف والنمو طويل األجل

ية ي  اإلصالحات ال
سياسات تضم اإلصالحات الهيكلية حزمة من ال

التي تؤثر باألساس على جانب العر الكلي في 
تشتمل اإلصالحات الهيكلية على أكثر  .االقتصاد

من نوع من أنواع اإلصالحات بما يشمل تدابير 
التحرير االقتصادي والخصخصة واالنفتاح 

وإصالحات تطوير  الخارجي وتحرير التجارة
                                                           

(37) Petreski M. (2009). “Exchange-Rate Regime 
and Economic Growth: A Review of the 
Theoretical and Empirical Literature”. 

(38) Levy-Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2002) 
“To Float or to Fix: Evidence on the Impact 
of Exchange Rate Regimes on Growth”, 
American Economic Review, 12(2), p.1-49. 

أسواق المال وإصالحات أسواق العمل وأسواق 
مثل  ات وغيرها من التدابير الهيكلية األخرىالمنتج

صالحات اإلو إصالحات تنويع الهياكل االقتصادية
، ملحق قطاع التعليمالقطاعية مثل إصالح 

)10/1(.  
تؤثر هذه اإلصالحات بشكل رئيسي على مستويات 

أهم قناة ينتقل بموجبها بدورها االنتاجية التي تعد 
 . قيتأثير هذه اإلصالحات للقطاع الحقي

توضح العديد من الدراسات أهمية اإلصالحات 
الهيكلية في دفع النمو االقتصادي ال سيما في األجل 
الطويل، حيث خلصت أحد الدراسات التي 

مؤشر مرتبطا  بتأثير  500استخدمت نحو 
اإلصالحات الهيكلية على النمو االقتصادي 

دراسة قياسية لتطبيق نمو  46تضمنتها نحو 
العالقة بين المتغيرين إلى وجود  انحدار يقي

عالقة طويلة األجل ما بين اإلصالحات الهيكلية 
والنمو االقتصادي وأن جزء  كبيرا  من هذه العالقة 
يُعزى إلى إصالحات تحرير التجارة. أكدت هذه 

أثر اإلصالحات الهيكلية على الدراسة على أن 
األجلين القصير والطويل ففي  النمو يختلف ما بين

ألجل القصير، ترتبط تلك اإلصالحات بتكلفة ا
اقتصادية ال يمكن تجاهلها، بيد أن تلك اإلصالحات 
لها أثر إيجابي ملموس وتراكمي على معدالت 
النمو االقتصادي بمرور الوقت أي في األجل 

 ففي منطقة اليورو أكدت دراسة )39(الطويل
جا  اقتصاديا  كليا  أن اإلصالحات  استخدمت نمو

لية لها تأثير معنوي على النمو طويل األجل الهيك
تعمل على زيادة مستويات المنافسة ونمو الناتج  حيث

 . )40(والتشغيل

                                                           
(39) Babecky, j. and Campos N. (2011). “Does Reform 

Work? An Econometric Survey of The Reform–
Growth Puzzle”, Journal of Comparative 
Economics, Volume 39, Issue 2, June, Pages 
140–158. 

(40) Gomes, S. – Jacquinot, P. – Mohr, M. – Pisani, 
M. )2011(  “Structural Reforms and Macroeconomic 
Performance in The Euro Area Countries: A 
Model-Based Assessment”, ECB Working Paper No. 
1323. 
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ترتبط اإلصالحات في مجال السياسة النقدية بكافة 
ادة السياسات التي من شأنها أن تساهم في زي

تحقيق أهدافها على مستويات قدرة السياسة النقدية 
الرئيسية التي من أهمها تحقيق االستقرار السعري 
حيث تتفق العديد من الدراسات أن السياسة النقدية 
ة محفزة  البد وأن تهتم بشكل رئيسي بتوفير بي
للنمو االقتصادي في األجل الطويل من خالل توفير 

يساهم في زيادة مستويات االستقرار السعري الذي 
الثقة لدى الفاعلين االقتصاديين ودعم مستويات 

 االستهال واالستثمار
تؤكد العديد من الدراسات وجود  ،في هذا السياق

عالقة منضبطة وعكسية بين معدل التضخم والنمو 
، حيث أن ارتفاع التضخم يؤثر )33(طويل األجل

دة يؤدي إلى زياوسلبا  على النمو االقتصادي 
قين ويضعف القدرة الشرائية يمستويات عدم ال

االستهال واالدخار ال سيما يؤثر سلبا  على بالتالي 
بعد تخطي معدل التضخم لمستويات محددة 

.Thresholds  ن التقلبات الكبيرة في معدل أكما
 ُ ليات السعرية وتعمل على التضخم ت ضعف ا

. )34(خفض مستويات االنتاجية والنمو االقتصادي
خلصت دراسات أخرى إلى أهمية  ،في المقابل
ن معدالت التضخم لدفع النمو مقبول موجود قدر 

االقتصادي ومن ثم وجود عالقة طردية بين 
المتغيرين ال سيما في االقتصادات المتقدمة حيث 
يؤدي ارتفاع األسعار إلى انخفا األجر الحقيقي 
للعمالة بما يحفز المنتجين على تشغيل عدد أكبر 

 ن العمال وزيادة االنتا م
برزت سياسة استهداف التضخم  ،في هذا اإلطار

كأحد اإلصالحات المطروحة على صعيد اإلطار 
التشغيلي للسياسة النقدية لتحقيق االستقرار 
السعري تشير الدراسات إلى نجاح تجربة 
استهداف التضخم في عدد من الدول من بينها 

ة المتحدة في خفض تشيلي ونيوزيلندا وكندا والمملك
تحركها في مسارات ضمان معدالت التضخم و

ة محفزة للنمو  مستقرة بما ساعد على توفير بي
االقتصادي وتقليل التقلبات في مسارات النمو 
االقتصادي ساهم تطبيق هذه السياسة في الدول 

                                                           
لك كثير من بينها  )33(   دراساتاألمثلة على 

Kormendi and McGuire (1985), Grier and 
Tullock (1989), Cozier and Selody (1992), 
Fischer (1993) and Barro, )1997( . 

(34) Papademos, l. (2003). "The Contribution of 
Monetary Policy to Economic Growth”. 

ها بيد أننمو، المعدالت دعم في بشكل عام المتقدمة 
في صعيد النمو على حققت فقط مكاسب معتدلة 

عزى إلى التحديات التي ، وهو ما قد يُ الدول النامية
تواج الدول النامية في تطبيق هذه السياسة 

بالتحديات الناتجة عن السياسات والسيما فيما يتعلق 
 .)35(المنضبطة المالية غير

عر الصر   صالحات 
سعر الصرف متغير نقدي باألساس يؤثر على يعد 

. نوات التجارة الدولية واالستثمارالنمو من خالل ق
احتواء تشير تجربة دول أمريكا الالتينية إلى أن 

العجز في ميزان المعامالت الجارية يأتي على 
حيث كان سببا   السياساترأس أولويات صانعي 

في حدوث العديد من أزمات العمالت في دول 
المنطقة التي كان السبب الرئيسي فيها عدم مالئمة 

لذا تُعد مرونة . عر الصرف المتبعةسياسات س
أسعار الصرف من أهم الركائز لمواجهة الصدمات 
ن  الخارجية ففي حالة حدوث صدمة خارجية ف
استجابة سعر الصرف لهذه الصدمة بالتغير يكون 
أقل السياسات كلفة بالنسبة لالقتصاد، كما أن يُعد 
كذلك أقل تأثيرا  على الضغوط التضخمية ويساعد 

 . )36(عدم تهديد االستقرار الماليعلى 

تفيد الدراسات بأن العالقة بين سياسة سعر 
الصرف والنمو طويل األجل قد ال تكون واضحة 
مثل غيرها من السياسات األخرى فلي هنا 
دالئل تطبيقية مؤكدة تفيد بوجود مثل هذه العالقة 
فالدالئل تفيد بأن اإلصالحات التي تقلل من 

يقين فيما يتعلق بسياسات سعر مستويات عدم ال
ة مواتية لتحقيق النموأالصرف من ش . نها توفير بي

                                                           
 يمكن االطالع في هذا الصدد على )35(

- National Bureau of Economic Research, 
"Inflation Targeting Has Been a Successful 
Monetary Policy Strategy". 

- Ball, L. and Sherdin, N. (2003). “Does Inflation 
Targeting Matter?”, National Bureau of 
Economic Research. 

- Hale G. and Philippov, A. (2015). “Is Transition 
to Inflation Targeting Good for Growth?”, 
Federal Reserve Bank of San Francisco, 
economic Research. 

(36) Peterson Institute for International Economics, 
“From Macroeconomic Policies to Long 
Term Growth, How Latin America Watched 
the Global Financial Crisis”, www.piie.com. 
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في هذا اإلطار تسهم أسعار الصرف المثبتة في 
ة محفزة للنمو إال انها في المقابل تعجز  توفير بي
عن امتصاص الصدمات الخارجية بالتالي تخلق 

سعرية  سياسات حمائية وتؤدي إلى تشوهات
وزيع غير الكفء للموارد التتتسبب في و

 .)37(االقتصادية

فيما يتعلق بالدالئل التطبيقية المتاحة، فال تزال قليلة 
مقارنة بالمجاالت األخرى لإلصالحات االقتصادية 
لك لكون المتغيرات النقدية ال تؤثر على النمو  و

ن أكما . )38(كما سبق اإلشارة في األجل الطويل
ي حين تشير بعض الدالئل متناقضة فيما بينها، فف

الدراسات إلى وجود أثر إيجابي لسياسات سعر 
إلى أن خر يشير فريق  ،الصرف الثابت على النمو

أكثر مساهمة في دعم المرنة سياسة سعر الصرف 
أن النمو بينما يرى فريق ثالث من الدراسات إلى 

في هذا األمر ال تزال غير موثوقة الُمتاحة الدالئل 
ختالف منهجيات القياس  النظرا  إلى درجة كبيرة 

 وعدم دقة البيانات وعدم معالجة مشكلة
)(Endogeneity من . بين المتغيرات المتضمنة

 ،بين الدراسات المحدودة التي تطرقت لهذا األمر
تشير بعض االسهامات إلى أن إصالح سياسة سعر 
الصرف في الصين كانت أحد دعائم النمو طويل 

ل العقود الماضية األجل الذي حققت الصين خال
حيث ساهمت في توسع الصادرات الصينية 

النقد األجنبي وكان لها تأثير  وعززت الموارد من
بينت وجود عالقة من ثم على عر الصادرات و

طويلة األجل بين التعديالت في سعر  توازني
 الصرف والنمو طويل األجل

ية ي  اإلصالحات ال
سياسات تضم اإلصالحات الهيكلية حزمة من ال

التي تؤثر باألساس على جانب العر الكلي في 
تشتمل اإلصالحات الهيكلية على أكثر  .االقتصاد

من نوع من أنواع اإلصالحات بما يشمل تدابير 
التحرير االقتصادي والخصخصة واالنفتاح 

وإصالحات تطوير  الخارجي وتحرير التجارة
                                                           

(37) Petreski M. (2009). “Exchange-Rate Regime 
and Economic Growth: A Review of the 
Theoretical and Empirical Literature”. 

(38) Levy-Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2002) 
“To Float or to Fix: Evidence on the Impact 
of Exchange Rate Regimes on Growth”, 
American Economic Review, 12(2), p.1-49. 

أسواق المال وإصالحات أسواق العمل وأسواق 
مثل  ات وغيرها من التدابير الهيكلية األخرىالمنتج

صالحات اإلو إصالحات تنويع الهياكل االقتصادية
، ملحق قطاع التعليمالقطاعية مثل إصالح 

)10/1(.  
تؤثر هذه اإلصالحات بشكل رئيسي على مستويات 

أهم قناة ينتقل بموجبها بدورها االنتاجية التي تعد 
 . قيتأثير هذه اإلصالحات للقطاع الحقي

توضح العديد من الدراسات أهمية اإلصالحات 
الهيكلية في دفع النمو االقتصادي ال سيما في األجل 
الطويل، حيث خلصت أحد الدراسات التي 

مؤشر مرتبطا  بتأثير  500استخدمت نحو 
اإلصالحات الهيكلية على النمو االقتصادي 

دراسة قياسية لتطبيق نمو  46تضمنتها نحو 
العالقة بين المتغيرين إلى وجود  انحدار يقي

عالقة طويلة األجل ما بين اإلصالحات الهيكلية 
والنمو االقتصادي وأن جزء  كبيرا  من هذه العالقة 
يُعزى إلى إصالحات تحرير التجارة. أكدت هذه 

أثر اإلصالحات الهيكلية على الدراسة على أن 
األجلين القصير والطويل ففي  النمو يختلف ما بين

ألجل القصير، ترتبط تلك اإلصالحات بتكلفة ا
اقتصادية ال يمكن تجاهلها، بيد أن تلك اإلصالحات 
لها أثر إيجابي ملموس وتراكمي على معدالت 
النمو االقتصادي بمرور الوقت أي في األجل 

 ففي منطقة اليورو أكدت دراسة )39(الطويل
جا  اقتصاديا  كليا  أن اإلصالحات  استخدمت نمو

لية لها تأثير معنوي على النمو طويل األجل الهيك
تعمل على زيادة مستويات المنافسة ونمو الناتج  حيث

 . )40(والتشغيل

                                                           
(39) Babecky, j. and Campos N. (2011). “Does Reform 

Work? An Econometric Survey of The Reform–
Growth Puzzle”, Journal of Comparative 
Economics, Volume 39, Issue 2, June, Pages 
140–158. 

(40) Gomes, S. – Jacquinot, P. – Mohr, M. – Pisani, 
M. )2011(  “Structural Reforms and Macroeconomic 
Performance in The Euro Area Countries: A 
Model-Based Assessment”, ECB Working Paper No. 
1323. 
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كذلك تشير الدراسات إلى أن اإلصالحات الهيكلية 
لها دورا  كبيرا  في رفع كفاءة السياسات التي 
تستهدف جانب الطلب الكلي مثل السياسات النقدية 

زالة التشوهات واالختناقات والمالية عن طريق إ
الهيكلية فوجود التشوهات الهيكلية واالختناقات في 
جانب العر وعدم كمال األسواق يحول دون 
التوزيع العادل للموارد االقتصادية ويضعف من 
مستويات قدرة االقتصاد على مواجهة الصدمات 

يشار إلى أن أهمية اإلصالحات  )41(الخارجية
بشكل خاص في أعقاب األزمة الهيكلية قد تأكدت 

المالية العالمية حيث لم يجد مزيج السياسات المتبع 
 هافي تجاوز التبعات الناتجة عن في أعقاب األزمة

وإصالح مكامن الخلل في عدد من الدول المتقدمة 
والنامية ال سيما على ضوء استمرار ضعف الطلب 

الناتج المحتمل  والمؤشرات باتجاه مستويات الكلي
االنتاجية الكلية لعناصر االنتا نحو دالت نمو عوم

، وهو ما يبرر بدوره ضرورة االسراع  االنخفا
في تبني عدد من اإلصالحات الهيكلية التي من 
شأنها تحسين مستويات االنتاجية وتحقيق النمو 

 مستدام الوتيرة 
نواع المختلفة من اإلصالحات من حيث أثر األ

 راسة قياسية اختبرت أثرأكدت دالهيكلية على النمو، 
صالحات التحرير االصالحات الهيكلية ال سيما 

صة ص التي تم تنفيذها في نحو  االقتصادي وال
دراسة على النمو  60دولة وتم توثيقها في نحو  26

االقتصادي، أن هذه اإلصالحات كان لها تكلفة 
على االقتصاد في األجل القصير في حين كان لها 

بيرا  على النمو االقتصادي في األجل أثرا  إيجابيا  ك
صالحات الطويل كذلك، أوضحت الدراسة أن 

ي ار كانت أكثر تأثيرا  من غيرها من  االنفتا ال
اإلصالحات الهيكلية األخرى على النمو 
االقتصادي في كل من األجلين القصير 

  )42(والمتوسط
وا العملتحتل كذلك  والمنتجات  صالحات 

ة  نظرا  لدورها في تحسين الحوافز مكانة  بارز
                                                           

(41) International Monetary Fund. (2015). “Structural 
Reforms and Macroeconomic Performance: 
Initial Consideration for the Fund”, Staff 
Report, Oct. 

(42) Baecky J. and Havranek T. (2013). “Structural 
Reforms and Economic Growth: A Meta-
Analysis”, Czech National Bank, Working 
Paper Series 8.  

ليات السعرية وتوفير  االنتاجية ورفع كفاءة ا
 أما )43(الحافز لدى المنتجين لرفع مستويات الناتج

اتفيما يتعلق  و المنت صالحات  فتستهدف  ب
تقليل القيود المفروضة على مستويات المنافسة 
والدخول والخرو من أسواق السلع والخدمات 

لدراسات إلى أن إصالحات سوق العمل تشير ا
عادة ما يكون لها أثرا  غير مواتيا  على النمو 
االقتصادي وال سيما في األجل القصير حيث تؤدي 
إلى انخفا مستويات األجر الحقيقي مقارنة 
صالحات أسواق المنتجات التي تعمل على زيادة  ب
المنافسة ورفع مستويات االنتا واألجور الحقيقية 

لتالي تنصح بعض الدراسات بأن يكون تنفيذ با
إصالحات أسواق المنتجات سابقا  لتنفيذ إصالحات 
أسواق العمل بما يسمح للمكاسب المتأتية من 
إصالح أسواق المنتجات بامتصاص أو تخفيف 
األثر السلبي الناتج عن التكلفة المرتبطة 
صالحات أسواق العمل بالتالي التقليل من األثر  ب

  )44(على النمو في األجل القصير يواتغير الم
أن إصالح أسواق  كما تشير الدراسات إلى

على زيادة االنتاجية الكلية  المنتجات ل أثر واضح
لعناصر االنتا عن طريق دور تلك االصالحات 

، في حين أن الدالئل المتاحة )45(في حفز المنافسة
فيما يتعلق بأثر إصالحات سوق العمل على 

 بيد أن الدراسات )46(تبدو أقل وضوحا  االنتاجية 
لك أن القيود على أسواق العمل  الحديثة تؤكد رغم 
من خالل الحماية المفرطة للعمالة تُضعف 
مستويات االنتاجية وتؤثر سلبا  على الناتج 

 الجدير بالذكر أن الدراسات أكدت )47(والتشغيل
على أهمية التكامل ما بين إصالحات أسواق العمل 

حدى الدراسات إق المنتجات حيث أشارت وأسوا

                                                           
(43) Melolinna, M. (2014). “The Need for and 

Impacts of Structural Policy in the Euro 
Area”, Bank of Finland Bulletin, 4. 

(44) Melolinna, M. (2014). Ibid. 
(45) Nicoletti and Scarpetta, 2003; Faini et al., 

(2006); Buccirossi et al., 2009; Bourles et 
al., (2013). 

(46) Bouis and Duval, (2011) and OECD (2007). 
(47) Bassanini, Andrea, Luca Nunziata, and Danielle 

Venn. (2009). “Job Protection Legislation and 
Productivity Growth in OECD Countries,” 
Economic Policy 24: 349–402. 
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التي اهتمت بدراسة تأثير التفاعل ما بين جمود 
أسواق العمل والتشوهات في أسواق المنتجات إلى 
أن الدمج ما بين النوعين من سياسات اإلصالح 
يؤدي إلى مكاسب ملموسة على صعيد النمو 

، كذلك توضح )48(األسواق االقتصادي تتخطي هذه
ية أن يتم تنفيذ إصالحات سوق العمل في الدراسات أهم

ة اقتصادية مواتية ال تشهد ضغوطات اقتصادية  . )49(بي

 في هذا السياق، قامت منظمة التعاون االقتصادي
بدراسة لتوقع التأثير المحتمل لحزمة  والتنمية

اإلصالحات الهيكلية التي تم تطبيقها في إيطاليا 
إلى أن  وخلصت الحتواء االختالالت ودفع النمو

إصالحات أسواق المنتجات التي تستهدف إزالة 
القيود وتشجيع المنافسة بهدف زيادة مستويات 
انتاجية العمالة لتقترب من مثيالتها المسجلة في 
االقتصادات المتقدمة من شأنها أن تعمل على زيادة 

في المائة بعد مرور خم  1.5مستوى الناتج بنحو 
في  2.6وبنحو  سنوات من تطبيق تلك السياسات

المائة بعد عشر سنوات في حين أن إصالحات 
سوق العمل التي تركز على ترشيد مستويات حماية 
العاملين وزيادة مستوى سياسات سوق العمل 
النشطة ورفع كفاءة نظم الضمان االجتماعي 

نها أن أوزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من ش
 1.2لمائة وفي ا 0.6ترفع النمو االقتصادي بنحو 

في المائة بعد خم وعشر سنوات من تطبيق تلك 
 150اإلصالحات حيث ستعمل على توفير نحو 

ألف  270ألف فرصة عمل بعد خم سنوات و
 ،لما سبق فرصة عمل بعد عشر سنوات. إضافة  

تعمل اإلصالحات الضريبية على رفع النمو بنحو 
في المائة  1.6في المائة بعد خم سنوات و 0.7
 .)50(عشر سنوات بعد

خر، أكدت دراسات عديدة على أهمية  من جانب 
إصالحات االنفتاح الخارجي وتحرير التجارة 

أن  تالدولية لدفع النمو االقتصادي حيث وجد
الدول األكثر انفتاحا  على العالم الخارجي حققت 

                                                           
(48) Blanchard and Giavazzi, (2003); Jean and 

Nicoletti, (2003). 
(49) Bouis, Romain, et al. (2012). “The Short-Term 

Effects of Structural Reforms: An Empirical 
Analysis.” Working Paper No. 949, OECD 
Economics Department, Paris. 
(50) OECD, (2015). ‘Italy: Structural Reforms: 

Impacts on Growth and Employment’, Feb. 

معدالت نمو أعلى في االنتاجية الكلية لعناصر 
تفر قيودا  تجارية االنتا من الدول التي ال تزال 

وهو ما تعكس تجربة عدد من دول أمريكا الالتينية 
وضحت أ ، من جهة أخرى)51(في الحقب الماضية
طوير القطاع المالي إصالحات تالدراسات أهمية 

لك إلى التوزيع  على النمو االقتصادي حيث يؤدي 
وتيسير فرص النفا  )52(األمثل للموارد

سواق األسهم يساعد ، كما أن تحرير أ)53(للتمويل
في . )54(كذلك على جذب االستثمارات ورفع النمو

أثبتت تجربة دول أمريكا الالتينية أن هذا السياق، 
الدول وزيادة مستويات االندما المالي ال  انفتاح

 يعني بالضرورة زيادة مستويات الهشاشة المالية
 حيث تشير وإضعاف فرص النمو االقتصادي

بعض  أهمية وجود إلىدد الدراسات في هذا الص
 المتطلبات الرئيسية لضمان تحقق األثر اإليجابي

لك إلصالحات القطاع المالي والنمو االقتصادي  و
قوي لسياسات االقتصاد إطار أهمية وجود بما يشمل 

تنظيمية ورقابية وسياسات  الكلي ومؤسسات مالية
 قوية 

صالحات  أنتوضح الدراسات  أخرى،من جهة 
تستغرق عقود كي تؤتي  القتصاديالتنوي ا

بدأت تجارب التنويع  ،فعلى سبيل المثال .ثمارها
ينيات من سبعاالقتصادي في ماليزيا خالل عقد ال

ثالثة عقود كي ماليزيا القرن الماضي واحتاجت 
تنجح في التحول إلى اقتصاد متنوع قائم على 
التصدير كذلك تبين الدراسات أن عملية التنويع 

هي عملية معقدة للغاية وأن تجارب  االقتصادي
التنويع االقتصادي لم تنجح في الكثير من الدول 
ة االقتصادية الدولية  التي طبقتها سواء  بسبب البي

                                                           
(51)Edwards, S. (1993). “Trade Policy, Exchange 

Rates and Growth”, NBER Working 
Papers, No. 4511. 

(52) MacKinnon, (1973), Shaw, (1973), King 
and Levine, (1993), Galindo et al., (2005). 

(53) Rajang, Raghuram and Luigi Zingales 
(1998), “Financial Dependence and 
Growth,” American Economic Review 88: 
559–586. 

(54)   Henry, (2000), Bekaert et al., (2005). 
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كذلك تشير الدراسات إلى أن اإلصالحات الهيكلية 
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تستهدف جانب الطلب الكلي مثل السياسات النقدية 

زالة التشوهات واالختناقات والمالية عن طريق إ
الهيكلية فوجود التشوهات الهيكلية واالختناقات في 
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مستويات قدرة االقتصاد على مواجهة الصدمات 

يشار إلى أن أهمية اإلصالحات  )41(الخارجية
بشكل خاص في أعقاب األزمة الهيكلية قد تأكدت 

المالية العالمية حيث لم يجد مزيج السياسات المتبع 
 هافي تجاوز التبعات الناتجة عن في أعقاب األزمة

وإصالح مكامن الخلل في عدد من الدول المتقدمة 
والنامية ال سيما على ضوء استمرار ضعف الطلب 

الناتج المحتمل  والمؤشرات باتجاه مستويات الكلي
االنتاجية الكلية لعناصر االنتا نحو دالت نمو عوم

، وهو ما يبرر بدوره ضرورة االسراع  االنخفا
في تبني عدد من اإلصالحات الهيكلية التي من 
شأنها تحسين مستويات االنتاجية وتحقيق النمو 

 مستدام الوتيرة 
نواع المختلفة من اإلصالحات من حيث أثر األ

 راسة قياسية اختبرت أثرأكدت دالهيكلية على النمو، 
صالحات التحرير االصالحات الهيكلية ال سيما 

صة ص التي تم تنفيذها في نحو  االقتصادي وال
دراسة على النمو  60دولة وتم توثيقها في نحو  26

االقتصادي، أن هذه اإلصالحات كان لها تكلفة 
على االقتصاد في األجل القصير في حين كان لها 

بيرا  على النمو االقتصادي في األجل أثرا  إيجابيا  ك
صالحات الطويل كذلك، أوضحت الدراسة أن 

ي ار كانت أكثر تأثيرا  من غيرها من  االنفتا ال
اإلصالحات الهيكلية األخرى على النمو 
االقتصادي في كل من األجلين القصير 

  )42(والمتوسط
وا العملتحتل كذلك  والمنتجات  صالحات 

ة  نظرا  لدورها في تحسين الحوافز مكانة  بارز
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ليات السعرية وتوفير  االنتاجية ورفع كفاءة ا
 أما )43(الحافز لدى المنتجين لرفع مستويات الناتج

اتفيما يتعلق  و المنت صالحات  فتستهدف  ب
تقليل القيود المفروضة على مستويات المنافسة 
والدخول والخرو من أسواق السلع والخدمات 

لدراسات إلى أن إصالحات سوق العمل تشير ا
عادة ما يكون لها أثرا  غير مواتيا  على النمو 
االقتصادي وال سيما في األجل القصير حيث تؤدي 
إلى انخفا مستويات األجر الحقيقي مقارنة 
صالحات أسواق المنتجات التي تعمل على زيادة  ب
المنافسة ورفع مستويات االنتا واألجور الحقيقية 

لتالي تنصح بعض الدراسات بأن يكون تنفيذ با
إصالحات أسواق المنتجات سابقا  لتنفيذ إصالحات 
أسواق العمل بما يسمح للمكاسب المتأتية من 
إصالح أسواق المنتجات بامتصاص أو تخفيف 
األثر السلبي الناتج عن التكلفة المرتبطة 
صالحات أسواق العمل بالتالي التقليل من األثر  ب

  )44(على النمو في األجل القصير يواتغير الم
أن إصالح أسواق  كما تشير الدراسات إلى

على زيادة االنتاجية الكلية  المنتجات ل أثر واضح
لعناصر االنتا عن طريق دور تلك االصالحات 

، في حين أن الدالئل المتاحة )45(في حفز المنافسة
فيما يتعلق بأثر إصالحات سوق العمل على 

 بيد أن الدراسات )46(تبدو أقل وضوحا  االنتاجية 
لك أن القيود على أسواق العمل  الحديثة تؤكد رغم 
من خالل الحماية المفرطة للعمالة تُضعف 
مستويات االنتاجية وتؤثر سلبا  على الناتج 

 الجدير بالذكر أن الدراسات أكدت )47(والتشغيل
على أهمية التكامل ما بين إصالحات أسواق العمل 

حدى الدراسات إق المنتجات حيث أشارت وأسوا

                                                           
(43) Melolinna, M. (2014). “The Need for and 

Impacts of Structural Policy in the Euro 
Area”, Bank of Finland Bulletin, 4. 

(44) Melolinna, M. (2014). Ibid. 
(45) Nicoletti and Scarpetta, 2003; Faini et al., 

(2006); Buccirossi et al., 2009; Bourles et 
al., (2013). 

(46) Bouis and Duval, (2011) and OECD (2007). 
(47) Bassanini, Andrea, Luca Nunziata, and Danielle 

Venn. (2009). “Job Protection Legislation and 
Productivity Growth in OECD Countries,” 
Economic Policy 24: 349–402. 
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التي اهتمت بدراسة تأثير التفاعل ما بين جمود 
أسواق العمل والتشوهات في أسواق المنتجات إلى 
أن الدمج ما بين النوعين من سياسات اإلصالح 
يؤدي إلى مكاسب ملموسة على صعيد النمو 

، كذلك توضح )48(األسواق االقتصادي تتخطي هذه
ية أن يتم تنفيذ إصالحات سوق العمل في الدراسات أهم

ة اقتصادية مواتية ال تشهد ضغوطات اقتصادية  . )49(بي

 في هذا السياق، قامت منظمة التعاون االقتصادي
بدراسة لتوقع التأثير المحتمل لحزمة  والتنمية

اإلصالحات الهيكلية التي تم تطبيقها في إيطاليا 
إلى أن  وخلصت الحتواء االختالالت ودفع النمو

إصالحات أسواق المنتجات التي تستهدف إزالة 
القيود وتشجيع المنافسة بهدف زيادة مستويات 
انتاجية العمالة لتقترب من مثيالتها المسجلة في 
االقتصادات المتقدمة من شأنها أن تعمل على زيادة 

في المائة بعد مرور خم  1.5مستوى الناتج بنحو 
في  2.6وبنحو  سنوات من تطبيق تلك السياسات

المائة بعد عشر سنوات في حين أن إصالحات 
سوق العمل التي تركز على ترشيد مستويات حماية 
العاملين وزيادة مستوى سياسات سوق العمل 
النشطة ورفع كفاءة نظم الضمان االجتماعي 

نها أن أوزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من ش
 1.2لمائة وفي ا 0.6ترفع النمو االقتصادي بنحو 

في المائة بعد خم وعشر سنوات من تطبيق تلك 
 150اإلصالحات حيث ستعمل على توفير نحو 

ألف  270ألف فرصة عمل بعد خم سنوات و
 ،لما سبق فرصة عمل بعد عشر سنوات. إضافة  

تعمل اإلصالحات الضريبية على رفع النمو بنحو 
في المائة  1.6في المائة بعد خم سنوات و 0.7
 .)50(عشر سنوات بعد

خر، أكدت دراسات عديدة على أهمية  من جانب 
إصالحات االنفتاح الخارجي وتحرير التجارة 

أن  تالدولية لدفع النمو االقتصادي حيث وجد
الدول األكثر انفتاحا  على العالم الخارجي حققت 

                                                           
(48) Blanchard and Giavazzi, (2003); Jean and 

Nicoletti, (2003). 
(49) Bouis, Romain, et al. (2012). “The Short-Term 

Effects of Structural Reforms: An Empirical 
Analysis.” Working Paper No. 949, OECD 
Economics Department, Paris. 
(50) OECD, (2015). ‘Italy: Structural Reforms: 

Impacts on Growth and Employment’, Feb. 

معدالت نمو أعلى في االنتاجية الكلية لعناصر 
تفر قيودا  تجارية االنتا من الدول التي ال تزال 

وهو ما تعكس تجربة عدد من دول أمريكا الالتينية 
وضحت أ ، من جهة أخرى)51(في الحقب الماضية
طوير القطاع المالي إصالحات تالدراسات أهمية 

لك إلى التوزيع  على النمو االقتصادي حيث يؤدي 
وتيسير فرص النفا  )52(األمثل للموارد

سواق األسهم يساعد ، كما أن تحرير أ)53(للتمويل
في . )54(كذلك على جذب االستثمارات ورفع النمو

أثبتت تجربة دول أمريكا الالتينية أن هذا السياق، 
الدول وزيادة مستويات االندما المالي ال  انفتاح

 يعني بالضرورة زيادة مستويات الهشاشة المالية
 حيث تشير وإضعاف فرص النمو االقتصادي

بعض  أهمية وجود إلىدد الدراسات في هذا الص
 المتطلبات الرئيسية لضمان تحقق األثر اإليجابي

لك إلصالحات القطاع المالي والنمو االقتصادي  و
قوي لسياسات االقتصاد إطار أهمية وجود بما يشمل 

تنظيمية ورقابية وسياسات  الكلي ومؤسسات مالية
 قوية 

صالحات  أنتوضح الدراسات  أخرى،من جهة 
تستغرق عقود كي تؤتي  القتصاديالتنوي ا

بدأت تجارب التنويع  ،فعلى سبيل المثال .ثمارها
ينيات من سبعاالقتصادي في ماليزيا خالل عقد ال

ثالثة عقود كي ماليزيا القرن الماضي واحتاجت 
تنجح في التحول إلى اقتصاد متنوع قائم على 
التصدير كذلك تبين الدراسات أن عملية التنويع 

هي عملية معقدة للغاية وأن تجارب  االقتصادي
التنويع االقتصادي لم تنجح في الكثير من الدول 
ة االقتصادية الدولية  التي طبقتها سواء  بسبب البي

                                                           
(51)Edwards, S. (1993). “Trade Policy, Exchange 

Rates and Growth”, NBER Working 
Papers, No. 4511. 

(52) MacKinnon, (1973), Shaw, (1973), King 
and Levine, (1993), Galindo et al., (2005). 

(53) Rajang, Raghuram and Luigi Zingales 
(1998), “Financial Dependence and 
Growth,” American Economic Review 88: 
559–586. 

(54)   Henry, (2000), Bekaert et al., (2005). 
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غير المواتية أو التحديات التي واجهت تلك الدول 
في تقليل مستوى االرتباط ما بين قطاعات إنتا 

وأن  الموارد الطبيعية وباقي جوانب االقتصاد
أنجح التجارب في هذا الصدد هي التي نُفذت في 
كل من النرويج وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك 
والتي قامت على التحول من نمو توزيع الموارد 

(Allocation Model) ل ويالقائم على تح
ي اقة إلى بات األوليوارد من القطاعالم
 موى نإلرى صاد األخاالقتات اعقط
لك  (Production Model)ا تاالن ال سيما 

 .الموج إلى التصدير

ية  اإلصالحات الم
 التي القيود أو القواعد مجموعة يقصد بالمؤسسات

 التنسيق لتسهيل أنفسهم على البشر يفرضها
 القواعد مجموعة من وتتكون. بينهم فيما والتفاعل
 وغير المكتوبة الرسمية وغير الرسمية
تركز اهتمام االقتصاديين خالل حقبة . )55(المكتوبة

التسعينيات من القرن الماضي على الدور 
ة المؤسسية في كل  االقتصادي الهام الذي تلعب البي

بات واضحا  أن لذا  .دولة على النشاط االقتصادي
لك الدور يؤثر بشكل كبير على كل من األداء 
التنموي واألداء االقتصادي نظرا  لما للمؤسسات 

لفعالة من دور هام في خفض تكلفة المعامالت ا
وإرساء قواعد المنافسة وحماية المستهلك وتوفير 
ة ومنا عمل أفضل يمكن حفز النمو من هنا  بي
اهتم الفكر التنموي خالل تلك الحقبة بدراسة دور 

ة المؤسسية وتأثيرها على النمو االقتصادي   .البي
فتقر إلى الدول التي تتشير الدراسات إلى أن 

المؤسسات السياسية واالقتصادية القوية ال يمكنها 
على  .)56(الحفا على النمو االقتصادي واالستقرار

هر ما يعرف بالجيل الثاني من  ضوء ما سبق، 
تحديات التنمية الذي يمثل سلسلة اإلصالحات 
ة المؤسسية  االقتصادية التي تركز على تحسين البي

ليات لك  وتفعيل دورها في حفز  السوق بما في 

                                                           
(55) North, D. (1990), “Institutions, Institutional 

Change and Economic Performance”, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

(56) Rodric D. et al. (2004). “Institutions Rule: 
The Primacy of Institutions Over Geography 
and Integration in Economic Development”, 
Journal of Economic Growth, Volume 9, 
Issue 2, pp 131–165 June. 

سياسات حماية الملكية الفكرية والمنافسة ومنع 
االحتكار وتحسين المقومات اإلدارية للحكومة 
ترتبط اإلصالحات المؤسسية بكافة المجاالت التي 
من شأنها خفض تكلفة المعامالت وزيادة مستويات 

 الشفافية والنزاهة والحوكمة 
عة من تشتمل اإلصالحات المؤسسية على مجمو

اإلصالحات الفرعية التي تستهدف خفض تكلفة 
المعامالت وتيسير إجراءات ممارسة األعمال 
وتصفية المشروعات المتعثرة وحماية الملكية 
الفكرية وضمان حقوق المستثمرين وتوفير 
االئتمان وإنفا العقود وحل النزاعات وضمان 
حقوق المتعاملين بشكل عام وتيسير وتبسيط 

 ع الجهاز الحكومي المعامالت م
فيما يتعلق بعالقة اإلصالحات المؤسسية بالنمو 

فقد اهتمت دراسة بتحليل هذه العالقة  ،االقتصادي
-1990دولة من دول العالم خالل الفترة  43في 

 باستخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة 1975
ة المؤسسية على عدد من األصعدة  صالح البي ب

ية والحوكمة والحرية منها حماية حقوق الملك
السياسية وحجم الجهاز الحكومي وأوضحت 
العالقة القوية ما بين النمو االقتصادي وحماية 
حقوق الملكية وحجم الجهاز الحكومي حيث أن 
ات الحجم النسبي األقل واألكثر كفاءة  الحكومات 
وفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية واإلشراف 

كبر على رفع النمو على األسواق لديها قدرة أ
كذلك اهتمت دراسات أخرى  .)57(االقتصادي

بتحليل الفروقات في معدالت النمو في عدد من 
الدول األفريقية باستخدام أسلوب البيانات المقطعية 

Panel Data  لتوضيح إلى أي مدى يمكن أن
الفروقات إلى اإلصالحات المؤسسية تلك تُعزى 
ن مؤشري بترتيب هذه الدول في كل م مقاسة  

 Doing)( للبنك الدوليممارسة أداء األعمال 
Business والحرية االقتصادية )(Economic 
Freedom  الصادر عن مؤسسة هيريتا باستخدام

منهجية تحليل االنحدار الخطي البسيط وبطريقة 
 وطريقة Fixed Effect)( المكون الثابت

                                                           
(57) Vijayaraghavan, M. and Ward, W. (2001). 

“Institutions and Economic Growth: 
Empirical Evidence for a Cross-National 
Analysis”, Centre for International Trade, 
working papers No. 001302. 
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)(GMMاإلصالحات   خلصت الدراسة إلى أن
دول العينة قد لعبت دورا  مهما  في جذب المؤسسية ب

قدرة القطاع  زيادةاالستثمار المحلي واألجنبي وفي 
المالي على منح االئتمان وبالتالي رفع معدل النمو 
االقتصادي وتفسير االختالفات في مستويات 
الناتج بينت الدراسة أن كل واحد بالمائة زيادة في 

ع معدل عدد اإلصالحات المؤسسية يؤدي إلى رف
وية على مستوى  النمو بما يقدر بنحو  نقطة م

 الدول األفريقية ككل وبما يتراوح بين 
وية للدول األفريقية التي يستند  و نقطة م

 )58(نظامها القانوني على القانون االنجليزي

، بينت الدراسات أهمية النظام  ات في السياق 
كية في تعزيز القضائي الفعال في حماية حقوق المل

النمو االقتصادي حيث أن النظام القضائي الضعيف 
مكان ضمان حقوق الملكية يضعف من  الذي لي ب
الحافز لدى األفراد لتأسي المشروعات ويضعف 
من قدرة المؤسسات المالية على توفير االئتمان، لذا 
ن تقوية الجهاز القضائي يعد ركيزة  من ركائز  ف

وره في زيادة مستويات الثقة دعم النمو من خالل د
في قدرة النظام القضائي على حماية حقوق الملكية 
ومن ثم تشجيع تأسي المشروعات وتحول عدد 
منها من االقتصاد غير الرسمي لالقتصاد الرسمي 
وكذا من خالل دوره في ضمان حقوق الدائنين 
وبالتالي تشجيع المؤسسات المالية على منح 

درة النظام القضائي على إجبار االئتمان لثقتهم في ق
المقترضين الذين لديهم القدرة على السداد على 

التصفية السريعة وتحمل التزاماتهم التعاقدية 
للمشروعات المتعثرة بما يساعد على تأسي 

خر، تلعب  )59(المزيد من المشروعات من جانب 

                                                           
(58) Okey M. (2011). "Institutional Reforms, 

Private Sector, and Economic Growth in 
Africa", United Nation University, Working 
Paper, 2011/40.  

 للمزيد في هذا الصدد أنظر )59(
- Chemin, M. (2009). "The Impact of the 

Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation 
of Pakistan’s Access to Justice Program", 
Journal of Public Economics, 93: 114–25. 

- Johnson, S., D., et al. (2000). "Why do 
Firms Hide? Bribes and Unofficial 

اإلصالحات المرتبطة بتيسير إجراءات البدء في 
ورا  مهما  في حفز النمو ممارسة األعمال د

االقتصادي حيث تسهم هذه االصالحات في تبسيط 
تلك اإلجراءات وخفض تكلفتها والوقت الالزم 
إلنجاز تلك المعامالت بما يساعد على تأسي عدد 
أكبر من المشروعات وزيادة معدل نمو عدد 

في  المشروعات في القطاع الرسمي بنحو 
راءات ممارسة أن خفض كلفة إج كما )60(المائة

في المائة من متوسط  80األعمال بما يقدر بنحو 
دولة على زيادة  في نحو ساهم دخل الفرد 

في  22 االنتا بنحواالنتاجية الكلية لعوامل 
، فيما أشارت دراسة مماثلة على نحو )61(المائة
دولة أن مقدار مماثل من الخفض في تكلفة  

اجية العمالة بنسبة أداء األعمال يؤدي إلى زيادة انت
ات ينطبق على تبسيط   في المائة األمر 

اإلجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، حيث تشير 
الدراسات إلى أن زيادة عدد التوقيعات الالزمة 
إلتمام الصفقات التصديرية من قبل المصدرين 

في  يؤدي إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة 
 المائة 

ة في الدول  يةادصالحات االقتصاإل المنف
الل الفترة )  (2000-2016العربية 

دان  فيما يلي عر لمالمح أداء االقتصاد الكلي للبل
العربية ومبررات وسياسات اإلصالح المنفذة خالل 

 فترة الدراسة

                                                                            
Activity after Communism", Journal of 
Public Economics, 76 (3): 495–520.  

- Bianco, M., T. Jappelli, and M. Pagano 
(2005). "Courts and Banks: Effects of 
Judicial Enforcement on Credit Markets", 
The Journal of Money, Credit and 
Banking, 37  )2:( 223–44. 

(60) Okey M. (2011). "Institutional Reforms, 
Private Sector, and Economic Growth in 
Africa", United Nation University, 
Working Paper, 2011/40. 

(61) Berseghyan, L. (2008). "Entry Costs and 
Cross-Country Differences in Productivity 
and Output", Journal of Economic Growth, 
13 (2): 145–67. 



ي الد العرب قتصادي  مو ا ي د ال قتصادي  حا ا ر د اإل ص العا ال ي الد العرب قتصادي  مو ا ي د ال قتصادي  حا ا ر د اإل ص العا ال

193

  
 (2000-2016) العربية الدول في االقتصادي النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور المحورفصل 

 
192 

غير المواتية أو التحديات التي واجهت تلك الدول 
في تقليل مستوى االرتباط ما بين قطاعات إنتا 

وأن  الموارد الطبيعية وباقي جوانب االقتصاد
أنجح التجارب في هذا الصدد هي التي نُفذت في 
كل من النرويج وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك 
والتي قامت على التحول من نمو توزيع الموارد 

(Allocation Model) ل ويالقائم على تح
ي اقة إلى بات األوليوارد من القطاعالم
 موى نإلرى صاد األخاالقتات اعقط
لك  (Production Model)ا تاالن ال سيما 

 .الموج إلى التصدير

ية  اإلصالحات الم
 التي القيود أو القواعد مجموعة يقصد بالمؤسسات

 التنسيق لتسهيل أنفسهم على البشر يفرضها
 القواعد مجموعة من وتتكون. بينهم فيما والتفاعل
 وغير المكتوبة الرسمية وغير الرسمية
تركز اهتمام االقتصاديين خالل حقبة . )55(المكتوبة

التسعينيات من القرن الماضي على الدور 
ة المؤسسية في كل  االقتصادي الهام الذي تلعب البي

بات واضحا  أن لذا  .دولة على النشاط االقتصادي
لك الدور يؤثر بشكل كبير على كل من األداء 
التنموي واألداء االقتصادي نظرا  لما للمؤسسات 

لفعالة من دور هام في خفض تكلفة المعامالت ا
وإرساء قواعد المنافسة وحماية المستهلك وتوفير 
ة ومنا عمل أفضل يمكن حفز النمو من هنا  بي
اهتم الفكر التنموي خالل تلك الحقبة بدراسة دور 

ة المؤسسية وتأثيرها على النمو االقتصادي   .البي
فتقر إلى الدول التي تتشير الدراسات إلى أن 

المؤسسات السياسية واالقتصادية القوية ال يمكنها 
على  .)56(الحفا على النمو االقتصادي واالستقرار

هر ما يعرف بالجيل الثاني من  ضوء ما سبق، 
تحديات التنمية الذي يمثل سلسلة اإلصالحات 
ة المؤسسية  االقتصادية التي تركز على تحسين البي

ليات لك  وتفعيل دورها في حفز  السوق بما في 

                                                           
(55) North, D. (1990), “Institutions, Institutional 

Change and Economic Performance”, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

(56) Rodric D. et al. (2004). “Institutions Rule: 
The Primacy of Institutions Over Geography 
and Integration in Economic Development”, 
Journal of Economic Growth, Volume 9, 
Issue 2, pp 131–165 June. 

سياسات حماية الملكية الفكرية والمنافسة ومنع 
االحتكار وتحسين المقومات اإلدارية للحكومة 
ترتبط اإلصالحات المؤسسية بكافة المجاالت التي 
من شأنها خفض تكلفة المعامالت وزيادة مستويات 

 الشفافية والنزاهة والحوكمة 
عة من تشتمل اإلصالحات المؤسسية على مجمو

اإلصالحات الفرعية التي تستهدف خفض تكلفة 
المعامالت وتيسير إجراءات ممارسة األعمال 
وتصفية المشروعات المتعثرة وحماية الملكية 
الفكرية وضمان حقوق المستثمرين وتوفير 
االئتمان وإنفا العقود وحل النزاعات وضمان 
حقوق المتعاملين بشكل عام وتيسير وتبسيط 

 ع الجهاز الحكومي المعامالت م
فيما يتعلق بعالقة اإلصالحات المؤسسية بالنمو 

فقد اهتمت دراسة بتحليل هذه العالقة  ،االقتصادي
-1990دولة من دول العالم خالل الفترة  43في 

 باستخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة 1975
ة المؤسسية على عدد من األصعدة  صالح البي ب

ية والحوكمة والحرية منها حماية حقوق الملك
السياسية وحجم الجهاز الحكومي وأوضحت 
العالقة القوية ما بين النمو االقتصادي وحماية 
حقوق الملكية وحجم الجهاز الحكومي حيث أن 
ات الحجم النسبي األقل واألكثر كفاءة  الحكومات 
وفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية واإلشراف 

كبر على رفع النمو على األسواق لديها قدرة أ
كذلك اهتمت دراسات أخرى  .)57(االقتصادي

بتحليل الفروقات في معدالت النمو في عدد من 
الدول األفريقية باستخدام أسلوب البيانات المقطعية 

Panel Data  لتوضيح إلى أي مدى يمكن أن
الفروقات إلى اإلصالحات المؤسسية تلك تُعزى 
ن مؤشري بترتيب هذه الدول في كل م مقاسة  

 Doing)( للبنك الدوليممارسة أداء األعمال 
Business والحرية االقتصادية )(Economic 
Freedom  الصادر عن مؤسسة هيريتا باستخدام

منهجية تحليل االنحدار الخطي البسيط وبطريقة 
 وطريقة Fixed Effect)( المكون الثابت

                                                           
(57) Vijayaraghavan, M. and Ward, W. (2001). 

“Institutions and Economic Growth: 
Empirical Evidence for a Cross-National 
Analysis”, Centre for International Trade, 
working papers No. 001302. 
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)(GMMاإلصالحات   خلصت الدراسة إلى أن
دول العينة قد لعبت دورا  مهما  في جذب المؤسسية ب

قدرة القطاع  زيادةاالستثمار المحلي واألجنبي وفي 
المالي على منح االئتمان وبالتالي رفع معدل النمو 
االقتصادي وتفسير االختالفات في مستويات 
الناتج بينت الدراسة أن كل واحد بالمائة زيادة في 

ع معدل عدد اإلصالحات المؤسسية يؤدي إلى رف
وية على مستوى  النمو بما يقدر بنحو  نقطة م

 الدول األفريقية ككل وبما يتراوح بين 
وية للدول األفريقية التي يستند  و نقطة م

 )58(نظامها القانوني على القانون االنجليزي

، بينت الدراسات أهمية النظام  ات في السياق 
كية في تعزيز القضائي الفعال في حماية حقوق المل

النمو االقتصادي حيث أن النظام القضائي الضعيف 
مكان ضمان حقوق الملكية يضعف من  الذي لي ب
الحافز لدى األفراد لتأسي المشروعات ويضعف 
من قدرة المؤسسات المالية على توفير االئتمان، لذا 
ن تقوية الجهاز القضائي يعد ركيزة  من ركائز  ف

وره في زيادة مستويات الثقة دعم النمو من خالل د
في قدرة النظام القضائي على حماية حقوق الملكية 
ومن ثم تشجيع تأسي المشروعات وتحول عدد 
منها من االقتصاد غير الرسمي لالقتصاد الرسمي 
وكذا من خالل دوره في ضمان حقوق الدائنين 
وبالتالي تشجيع المؤسسات المالية على منح 

درة النظام القضائي على إجبار االئتمان لثقتهم في ق
المقترضين الذين لديهم القدرة على السداد على 

التصفية السريعة وتحمل التزاماتهم التعاقدية 
للمشروعات المتعثرة بما يساعد على تأسي 

خر، تلعب  )59(المزيد من المشروعات من جانب 

                                                           
(58) Okey M. (2011). "Institutional Reforms, 

Private Sector, and Economic Growth in 
Africa", United Nation University, Working 
Paper, 2011/40.  

 للمزيد في هذا الصدد أنظر )59(
- Chemin, M. (2009). "The Impact of the 

Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation 
of Pakistan’s Access to Justice Program", 
Journal of Public Economics, 93: 114–25. 

- Johnson, S., D., et al. (2000). "Why do 
Firms Hide? Bribes and Unofficial 

اإلصالحات المرتبطة بتيسير إجراءات البدء في 
ورا  مهما  في حفز النمو ممارسة األعمال د

االقتصادي حيث تسهم هذه االصالحات في تبسيط 
تلك اإلجراءات وخفض تكلفتها والوقت الالزم 
إلنجاز تلك المعامالت بما يساعد على تأسي عدد 
أكبر من المشروعات وزيادة معدل نمو عدد 

في  المشروعات في القطاع الرسمي بنحو 
راءات ممارسة أن خفض كلفة إج كما )60(المائة

في المائة من متوسط  80األعمال بما يقدر بنحو 
دولة على زيادة  في نحو ساهم دخل الفرد 

في  22 االنتا بنحواالنتاجية الكلية لعوامل 
، فيما أشارت دراسة مماثلة على نحو )61(المائة
دولة أن مقدار مماثل من الخفض في تكلفة  

اجية العمالة بنسبة أداء األعمال يؤدي إلى زيادة انت
ات ينطبق على تبسيط   في المائة األمر 

اإلجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، حيث تشير 
الدراسات إلى أن زيادة عدد التوقيعات الالزمة 
إلتمام الصفقات التصديرية من قبل المصدرين 

في  يؤدي إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة 
 المائة 

ة في الدول  يةادصالحات االقتصاإل المنف
الل الفترة )  (2000-2016العربية 

دان  فيما يلي عر لمالمح أداء االقتصاد الكلي للبل
العربية ومبررات وسياسات اإلصالح المنفذة خالل 

 فترة الدراسة

                                                                            
Activity after Communism", Journal of 
Public Economics, 76 (3): 495–520.  

- Bianco, M., T. Jappelli, and M. Pagano 
(2005). "Courts and Banks: Effects of 
Judicial Enforcement on Credit Markets", 
The Journal of Money, Credit and 
Banking, 37  )2:( 223–44. 

(60) Okey M. (2011). "Institutional Reforms, 
Private Sector, and Economic Growth in 
Africa", United Nation University, 
Working Paper, 2011/40. 

(61) Berseghyan, L. (2008). "Entry Costs and 
Cross-Country Differences in Productivity 
and Output", Journal of Economic Growth, 
13 (2): 145–67. 
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دا العربية  ي ل دا االقتصاد ال مالم 
ررات اإلصال   وم

ة اإلصالحات ل التطرق لماهي م قب ة  من المه الُمتبع
ة التطورات  ى طبيع خالل فترة الدراسة الوقوف عل
ة  دان العربي هدتها البل ي ش ة الت االقتصادية واإلقليمي

ى  في كل مرحلة من هذه المراحل رة األول ي الفت فف
، ورغم كونها قد شهدت في بدايتها 2000-2008(

ا  ة انخف المي نتيج ادي الع و االقتص اطؤا  للنم تب
ابلمي مستويات الطلب العا ادي  في أعق أحداث الح

عشر من سبتمبر وغيرها من العوامل األخرى، إال 
ى  رة وعل ك الفت أن السياسات التي تم تبنيها خالل تل
ي  اهمت ف د س عية ق ة التوس ات النقدي ها السياس رأس
ام  ن ع ة م ة بداي ارة الدولي المي والتج و الع حفز النم

ذه 2003 ن ه ة م نوات المتبقي الل الس ، وانتعاش خ
المي المتواصل ال اد الع ا االقتص ان النتع رة ك فت

اراتانعكاسات االيجابية على  و م  االقتصادي النم
تفادت إضافة  على اقتصادات الدول العربية التي اس

ل  صادية المشللعوام اسات االقت ن السي ها م ار إلي
رير  صادي وتح قرار االقت ق االست اة لتحقي المتبن

اءة  مان كف دف ض واق به وارد األس ع الم توزي
دل  ع مع م االنتاجية والتنافسية مما ساهم في رف ودع

ي المتوسط  5.4نمو الدول العربية إلى  ة ف ي المائ ف
رة ( ك )62(2000-2008سنويا  خالل الفت  خالل تل

ت  رة اتجه مالفت دالت الت ة  مع دول العربي ي ال ف
ن  ل م ل لع ن العوام دد م أثرة بع اع مت و االرتف نح

غوط ا ا الض ادة أهمه ن الزي ة ع خمية الناتج لتض
ن  ع تحس ي م ب المحل تويات الطل ي مس جلة ف المس
و  اع الملح ادي واالرتف اط االقتص تويات النش مس

التغيرات لمعدالت نمو السيولة المحلية كما عكست 
تويات  ي مس ةف ي يولة المح ر  ال د كبي ى ح إل

ا  ة فيم ة، خاص ادية الدولي ة االقتص ورات البي تط
التطورات  ق ب ذت يتعل ي اتخ نفط الت عار ال ي أس ف

وائض  تويات الف اتجاها  تصاعديا  عمل على رفع مس
نفط  درة لل ة الُمص دول العربي دى ال ة ل المالي

ة يولة المحلي تويات الس ث  .ومس ن حي ا م و ا
دول  المالية نفط ال مكن االتجاه التصاعدي ألسعار ال

رادات  ز اإلي ن تعزي ى م رة األول ة خالل الفت العربي

                                                           
قاعدة بيانات التقرير 2016( صندوق النقد العربي 62(  

 االقتصادي العربي الموحد 

 

 
في المائة  21التي نمت خالل الفترة بنسبة  العامة

سنويا ، وهو ما أدى إلى تراكم الوفورات المالية 
والتي تم  63(لدى الدول العربية المصدرة للنفط

م  االستفادة منها في تمويل خطط ومشروعات دع
عزيز أصول صناديق الثروة  البنية األساسية وفي ت

موي ل خطط السيادية لدعم األداء االقتصادي وت
جل  تنويع الهياكل االنتاجية ال سيما في دول م
خر،  عاون لدول الخليج العربية من جانب  الت
ا  وسجلت  فاعا  ملحو شهدت النفقات العامة ارت

في المائة سنويا . مكنت هذه  15نموا  بنسبة 
التطورات اإليجابية عدد من الدول العربية من 

خالل الفترة سداد جزءا  مهما  من مديونياتها. ف
 تمكنت الدول العربية من خفض 2005-2007(

مليار دوالر عام  282الدين العام الداخلي من 
بتراجع  2007مليار دوالر عام  187إلى  2005

في المائة كما انعكست التطورات  34بلغت نسبت 
اتها على االوضاع الخارجية مع تسجيل موازين 

نسبت للناتج مدفوعات الدول العربية لفائض بلغت 
 في المائة 15نحو 

ة  رة الثاني ي الفت ة ف دول العربي في المقابل، تأثرت ال
ي 2009-2016( ل الت ن العوام ة م لبا  بُجمل  س

ا  تمثلت في المي بم و االقتصادي الع دل النم ضعف مع
ة  ن أزم ة ع ة الناجم ة العالمي ة المالي أثير األزم يعك ت

دة األ ات المتح ي الوالي اري ف أثير الرهن العق ة وت مريكي
ن  ا م تج عنهم ا ن ا وم ي أوروب يادية ف ديون الس ة ال أزم
تراجع كبير للنشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية 
ة  دول النامي ى ال وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إل
ة  يما بداي ة ال س دول العربي أثرت بعض ال إضافة لذلك ت

ام من  رت  بتطورات 2011ع ة أث لبا  وأوضاع داخلي س
ى  اعل أثر االنت ة ت ادي نتيج و االقتص ارات النم  مس
 حصالت من النقد األجنبي في بعض القطاعاتوالمت

 
                                                           

 صدرةالمُ  العربية الدول النفطية العربية الدول تتضمن 63(
 التعاون مجل دول في وتتمثل الطبيعي والغاز للنفط الصافية
 وليبيا والجزائر العراقإضافة  إلى  الخليج العربية لدول

  .واليمن
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الرئيسية المولدة للدخل مثل النفط والصناعة 
والزراعة والسياحة والصادرات وتدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر وتأثر مستويات البنية األساسية 

لخار شمل نطاق تأثير هذه وتحويالت العاملين با
التطورات بعض الدول العربية المصدرة للنفط 
والمستوردة ل سواء بشكل مباشر نتيجة تعر 

اشر نتيجة ذه األوضاع أو بشكل غير مببعضها له
ث لتلك  (Spill-over effect)ر االنتشاري ل

 إلى دول عربية أخرى مجاورة امتداألحداث الذي 
لتأثيرات على االقتصادات العربية زاد من حدة هذه ا

اتجاه األسعار العالمية للنفط لالنخفا منذ النصف 
 2016بنهاية عام والتي فقدت ، 2014الثاني من عام 

وفقا  لسلة أوبك  في المائة من قيمتها 60نحو 
  المرجعية

تسببت هذه العوامل في تراجع ملحو  ،في المحصلة
مجموعة خالل الفترة في الدول العربية ك النمو لمعدل

في المتوسط سنويا  في المائة  الثانية ليصل إلى 
للنمو المسجل في الفترة األولى  بنحو مقارنة 
ماتجهت كما  نحو االرتفاع خالل  معدالت الت

نتيجة الفترة الثانية نظرا  لتزايد الضغوط التضخمية 
ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات السابقة لعام 

، إضافة إلى تأثر شبكات إمدادات السلع 2014
األساسية في بعض الدول العربية باألوضاع الداخلية 

، إلى 2011التي شهدتها هذه الدول بداية من عام 
جانب ارتفاع معدالت التضخم نتيجة أثر التمرير 
الناتج عن تراجع قيمة بعض العمالت العربية مقابل 

ل األوضاع االق تصادية التي العمالت الرئيسية في 
شهدتها هذه الدول والتي أدت إلى تأثر المتحصالت 

 العالمية األسعار اتجاه ل فيومن النقد األجنبي 
 اتجهت الثانية الفترة خالل التراجع نحو للنفط

يولة نمو معدالت ية ال ، نحو المح  حيث االنخفا
 األصول صافي في كبير بتراجع الفترة اتسمت
 السيولة نمو معدل جعإلى ترا ، وهو ما أدىاألجنبية
 في المائة في  إلى الثانية الفترة خالل المحلية
في المائة للفترة  مقارنة بنحو  سنويا   المتوسط
    األولى

 في المسجلة التطورات من تماما   النقيض على
ا و  أوضاع تأثرت األولى، الفترة خالل المالية ا

 الثانية الفترة في ةالعربي للدول العامة الموازنات
 أوضاع على انعكست التي العوامل من بجملة

 ارتفاع إلى وأدت الدول بتلك المالي االنضباط

 العام الدينو العامة الموازنات في العجز مستويات
تباطؤ ) 1: (من كل تأثير العوامل هذه أبرز من لعل

) 2(و ،النشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية
 بعض شهدتها التي المواتية غير اخليةالد االوضاع

 االتجاه تأثير) 3( ،2011 عام من بداية العربية الدول
سعار الهبوطي  النصف من بداية للنفط العالمية ل
 أثرا   التطورات لتلك كان 2014 عام من الثاني

 تلك أثرت جهة فمن العامة الموازنات على مضاعفا  
 العربية للدول مةالعا اإليرادات على سلبا   التطورات

 الضريبية أو النفطية باإليرادات يتعلق فيما سواء
 زيادة إحداث على بعضها عمل أخرى، جهة ومن
، العامة بناء النفقات مستويات في مسبوقة غير  علي
 للدول العامة الموازنة في المسجل الفائض تحول
 الناتج من المائة في  والبال كمجموعة العربية

 من المائة في  بنسبة عجز إلى ألولىا الفترة في
إزاء هذه التطورات اضطرت  الثانية الفترة في الناتج

العديد من البلدان العربية إلى االستدانة وهو ما أدى 
إلى ارتفاع كبير لمستوى الدين العام للدول العربية 

 وقد 2016مليار دوالر عام  654الُمقترضة إلى 
خلي على األخ ارتفاعا  شهد مكون الدين العام الدا

 416إلى  2008مليار دوالر عام  235حيث نما من 
في  77بزيادة بلغت نسبتها  2016مليار دوالر عام 

المائة وهو ما يؤثر بال شك على االئتمان الممنوح 
اص وفق أثر المزاحمة اع الخللقط

(Crowding out effect) 

لمحلي ببعض كما أن ارتفاع عبء خدمة الدين العام ا
الدول بات يستنزف جزءا  كبيرا  من إيراداتها العامة 
بما ال يتيح مجاال  لالنفاق على القطاعات الدافعة 
للنمو إضافة إلى أن ارتفاع خدمة الدين العام 

 الخارجي ولد ضغوطات على العمالت المحلية
كذلك تأثرت األوضاع الخارجية سلبا  بتباطؤ الطلب 

ع الداخلية في بعض دول المنطقة العالمي وباألوضا
التي حالت دون انتعا القطاعات التصديرية 
والخدمية بما أدى إلى ارتفاع االختالالت الخارجية 
في هذه البلدان بالتالي تراجع فائض رصيد ميزان 
المعامالت الجارية إلى الناتج في البلدان العربية إلى 

الثانية  في المائة من الناتج المحلي في الفترة 
في المائة من الناتج  15مقابل فائض بلغت نسبت 

المحلي اإلجمالي ويوضح الشكل التالي تطور األداء 
االقتصادي للبلدان العربية خالل فترتي الدراسة، 

 (4/10، 10/2المالحق 
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دا العربية  ي ل دا االقتصاد ال مالم 
ررات اإلصال   وم

ة اإلصالحات ل التطرق لماهي م قب ة  من المه الُمتبع
ة التطورات  ى طبيع خالل فترة الدراسة الوقوف عل
ة  دان العربي هدتها البل ي ش ة الت االقتصادية واإلقليمي

ى  في كل مرحلة من هذه المراحل رة األول ي الفت فف
، ورغم كونها قد شهدت في بدايتها 2000-2008(

ا  ة انخف المي نتيج ادي الع و االقتص اطؤا  للنم تب
ابلمي مستويات الطلب العا ادي  في أعق أحداث الح

عشر من سبتمبر وغيرها من العوامل األخرى، إال 
ى  رة وعل ك الفت أن السياسات التي تم تبنيها خالل تل
ي  اهمت ف د س عية ق ة التوس ات النقدي ها السياس رأس
ام  ن ع ة م ة بداي ارة الدولي المي والتج و الع حفز النم

ذه 2003 ن ه ة م نوات المتبقي الل الس ، وانتعاش خ
المي المتواصل ال اد الع ا االقتص ان النتع رة ك فت

اراتانعكاسات االيجابية على  و م  االقتصادي النم
تفادت إضافة  على اقتصادات الدول العربية التي اس

ل  صادية المشللعوام اسات االقت ن السي ها م ار إلي
رير  صادي وتح قرار االقت ق االست اة لتحقي المتبن

اءة  مان كف دف ض واق به وارد األس ع الم توزي
دل  ع مع م االنتاجية والتنافسية مما ساهم في رف ودع

ي المتوسط  5.4نمو الدول العربية إلى  ة ف ي المائ ف
رة ( ك )62(2000-2008سنويا  خالل الفت  خالل تل

ت  رة اتجه مالفت دالت الت ة  مع دول العربي ي ال ف
ن  ل م ل لع ن العوام دد م أثرة بع اع مت و االرتف نح

غوط ا ا الض ادة أهمه ن الزي ة ع خمية الناتج لتض
ن  ع تحس ي م ب المحل تويات الطل ي مس جلة ف المس
و  اع الملح ادي واالرتف اط االقتص تويات النش مس

التغيرات لمعدالت نمو السيولة المحلية كما عكست 
تويات  ي مس ةف ي يولة المح ر  ال د كبي ى ح إل

ا  ة فيم ة، خاص ادية الدولي ة االقتص ورات البي تط
التطورات  ق ب ذت يتعل ي اتخ نفط الت عار ال ي أس ف

وائض  تويات الف اتجاها  تصاعديا  عمل على رفع مس
نفط  درة لل ة الُمص دول العربي دى ال ة ل المالي

ة يولة المحلي تويات الس ث  .ومس ن حي ا م و ا
دول  المالية نفط ال مكن االتجاه التصاعدي ألسعار ال

رادات  ز اإلي ن تعزي ى م رة األول ة خالل الفت العربي

                                                           
قاعدة بيانات التقرير 2016( صندوق النقد العربي 62(  

 االقتصادي العربي الموحد 

 

 
في المائة  21التي نمت خالل الفترة بنسبة  العامة

سنويا ، وهو ما أدى إلى تراكم الوفورات المالية 
والتي تم  63(لدى الدول العربية المصدرة للنفط

م  االستفادة منها في تمويل خطط ومشروعات دع
عزيز أصول صناديق الثروة  البنية األساسية وفي ت

موي ل خطط السيادية لدعم األداء االقتصادي وت
جل  تنويع الهياكل االنتاجية ال سيما في دول م
خر،  عاون لدول الخليج العربية من جانب  الت
ا  وسجلت  فاعا  ملحو شهدت النفقات العامة ارت

في المائة سنويا . مكنت هذه  15نموا  بنسبة 
التطورات اإليجابية عدد من الدول العربية من 

خالل الفترة سداد جزءا  مهما  من مديونياتها. ف
 تمكنت الدول العربية من خفض 2005-2007(

مليار دوالر عام  282الدين العام الداخلي من 
بتراجع  2007مليار دوالر عام  187إلى  2005

في المائة كما انعكست التطورات  34بلغت نسبت 
اتها على االوضاع الخارجية مع تسجيل موازين 

نسبت للناتج مدفوعات الدول العربية لفائض بلغت 
 في المائة 15نحو 

ة  رة الثاني ي الفت ة ف دول العربي في المقابل، تأثرت ال
ي 2009-2016( ل الت ن العوام ة م لبا  بُجمل  س

ا  تمثلت في المي بم و االقتصادي الع دل النم ضعف مع
ة  ن أزم ة ع ة الناجم ة العالمي ة المالي أثير األزم يعك ت

دة األ ات المتح ي الوالي اري ف أثير الرهن العق ة وت مريكي
ن  ا م تج عنهم ا ن ا وم ي أوروب يادية ف ديون الس ة ال أزم
تراجع كبير للنشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية 
ة  دول النامي ى ال وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إل
ة  يما بداي ة ال س دول العربي أثرت بعض ال إضافة لذلك ت

ام من  رت  بتطورات 2011ع ة أث لبا  وأوضاع داخلي س
ى  اعل أثر االنت ة ت ادي نتيج و االقتص ارات النم  مس
 حصالت من النقد األجنبي في بعض القطاعاتوالمت

 
                                                           

 صدرةالمُ  العربية الدول النفطية العربية الدول تتضمن 63(
 التعاون مجل دول في وتتمثل الطبيعي والغاز للنفط الصافية
 وليبيا والجزائر العراقإضافة  إلى  الخليج العربية لدول

  .واليمن
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الرئيسية المولدة للدخل مثل النفط والصناعة 
والزراعة والسياحة والصادرات وتدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر وتأثر مستويات البنية األساسية 

لخار شمل نطاق تأثير هذه وتحويالت العاملين با
التطورات بعض الدول العربية المصدرة للنفط 
والمستوردة ل سواء بشكل مباشر نتيجة تعر 

اشر نتيجة ذه األوضاع أو بشكل غير مببعضها له
ث لتلك  (Spill-over effect)ر االنتشاري ل

 إلى دول عربية أخرى مجاورة امتداألحداث الذي 
لتأثيرات على االقتصادات العربية زاد من حدة هذه ا

اتجاه األسعار العالمية للنفط لالنخفا منذ النصف 
 2016بنهاية عام والتي فقدت ، 2014الثاني من عام 

وفقا  لسلة أوبك  في المائة من قيمتها 60نحو 
  المرجعية

تسببت هذه العوامل في تراجع ملحو  ،في المحصلة
مجموعة خالل الفترة في الدول العربية ك النمو لمعدل

في المتوسط سنويا  في المائة  الثانية ليصل إلى 
للنمو المسجل في الفترة األولى  بنحو مقارنة 
ماتجهت كما  نحو االرتفاع خالل  معدالت الت

نتيجة الفترة الثانية نظرا  لتزايد الضغوط التضخمية 
ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات السابقة لعام 

، إضافة إلى تأثر شبكات إمدادات السلع 2014
األساسية في بعض الدول العربية باألوضاع الداخلية 

، إلى 2011التي شهدتها هذه الدول بداية من عام 
جانب ارتفاع معدالت التضخم نتيجة أثر التمرير 
الناتج عن تراجع قيمة بعض العمالت العربية مقابل 

ل األوضاع االق تصادية التي العمالت الرئيسية في 
شهدتها هذه الدول والتي أدت إلى تأثر المتحصالت 

 العالمية األسعار اتجاه ل فيومن النقد األجنبي 
 اتجهت الثانية الفترة خالل التراجع نحو للنفط

يولة نمو معدالت ية ال ، نحو المح  حيث االنخفا
 األصول صافي في كبير بتراجع الفترة اتسمت
 السيولة نمو معدل جعإلى ترا ، وهو ما أدىاألجنبية
 في المائة في  إلى الثانية الفترة خالل المحلية
في المائة للفترة  مقارنة بنحو  سنويا   المتوسط
    األولى

 في المسجلة التطورات من تماما   النقيض على
ا و  أوضاع تأثرت األولى، الفترة خالل المالية ا

 الثانية الفترة في ةالعربي للدول العامة الموازنات
 أوضاع على انعكست التي العوامل من بجملة

 ارتفاع إلى وأدت الدول بتلك المالي االنضباط

 العام الدينو العامة الموازنات في العجز مستويات
تباطؤ ) 1: (من كل تأثير العوامل هذه أبرز من لعل

) 2(و ،النشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية
 بعض شهدتها التي المواتية غير اخليةالد االوضاع

 االتجاه تأثير) 3( ،2011 عام من بداية العربية الدول
سعار الهبوطي  النصف من بداية للنفط العالمية ل
 أثرا   التطورات لتلك كان 2014 عام من الثاني

 تلك أثرت جهة فمن العامة الموازنات على مضاعفا  
 العربية للدول مةالعا اإليرادات على سلبا   التطورات

 الضريبية أو النفطية باإليرادات يتعلق فيما سواء
 زيادة إحداث على بعضها عمل أخرى، جهة ومن
، العامة بناء النفقات مستويات في مسبوقة غير  علي
 للدول العامة الموازنة في المسجل الفائض تحول
 الناتج من المائة في  والبال كمجموعة العربية

 من المائة في  بنسبة عجز إلى ألولىا الفترة في
إزاء هذه التطورات اضطرت  الثانية الفترة في الناتج

العديد من البلدان العربية إلى االستدانة وهو ما أدى 
إلى ارتفاع كبير لمستوى الدين العام للدول العربية 

 وقد 2016مليار دوالر عام  654الُمقترضة إلى 
خلي على األخ ارتفاعا  شهد مكون الدين العام الدا

 416إلى  2008مليار دوالر عام  235حيث نما من 
في  77بزيادة بلغت نسبتها  2016مليار دوالر عام 

المائة وهو ما يؤثر بال شك على االئتمان الممنوح 
اص وفق أثر المزاحمة اع الخللقط

(Crowding out effect) 

لمحلي ببعض كما أن ارتفاع عبء خدمة الدين العام ا
الدول بات يستنزف جزءا  كبيرا  من إيراداتها العامة 
بما ال يتيح مجاال  لالنفاق على القطاعات الدافعة 
للنمو إضافة إلى أن ارتفاع خدمة الدين العام 

 الخارجي ولد ضغوطات على العمالت المحلية
كذلك تأثرت األوضاع الخارجية سلبا  بتباطؤ الطلب 

ع الداخلية في بعض دول المنطقة العالمي وباألوضا
التي حالت دون انتعا القطاعات التصديرية 
والخدمية بما أدى إلى ارتفاع االختالالت الخارجية 
في هذه البلدان بالتالي تراجع فائض رصيد ميزان 
المعامالت الجارية إلى الناتج في البلدان العربية إلى 

الثانية  في المائة من الناتج المحلي في الفترة 
في المائة من الناتج  15مقابل فائض بلغت نسبت 

المحلي اإلجمالي ويوضح الشكل التالي تطور األداء 
االقتصادي للبلدان العربية خالل فترتي الدراسة، 

 (4/10، 10/2المالحق 
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ل رقم )  (1ال

الل الفترة ) دا العربية  دا االقتصادي ل شرات ا  (2000-2016م
موعةالدول العربية معدل نمو عدل نمو االقتصاد العالمي وم ( م ( 

م العالمي و موعةمعدل الت م م في الدول العربية   (%) الت

نفور  عار العالمية ل ية في الدول العربية وا يولة المح ( معدل نمو ال ( 

ا المالية في الدول العربيةور  و ( ا ( 

ا ا ال ية في الدول العربيةور االو ( ر ( 

فاق االقتصاد العالمي، وصندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر ، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات 
أوبكو منظمة األقطار المصدرة للنفط 
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الل الفترة ) ة  اإلصالحات االقتصادية الم
1) 
ن المفيد قبل التطرق لإلصالحات يكون مقد 

االقتصادية التي طبقت في البلدان العربية خالل 
 التطرق ألبرز مالمح 2016-2000الفترة 

سياسات اإلصالح الُمطبقة في العقود السابقة لتلك 
الفترة بشكل موجز حتى يمكن الوقوف على أوضاع 

ترة ومبررات االقتصادات العربية السابقة لتلك الف
اتج عدد من الدول ح خالل الفترة فقد اإلصال
منذ عقد الخمسينات وحتى عقد الثمانينات العربية 

قائمة تجارب تنموية إلى تبني  من القرن الماضي
سيطرة بما يعني التخطيط المركزي على نهج 
من بينها ما  على النشاط االقتصادي القطاع العام

كان يتبع نما التخطيط المركزي اإللزامي 
، ومنها ما ر، الجزائر، ليبيا، العراق، سوريامص

كان يتبع نما التخطيط التوجيهي غير المركزي 
، المغرب، األردن ، فيما تبنت غالبية دول تون

التخطيط مجل التعاون لدول الخليج العربية نظم 
اقتصاد مختلط، بهدف االستخدام إطار يري في شالتأ

وتيرة التنمية من األمثل للموارد المتاحة في تسريع 
على توجي القطاع القائم خالل التخطيط التنموي 

الخاص واستغالل الفوائض النفطية في دعم 
  64(مشروعات البنية األساسية والتنويع االقتصادي

تعرضت من القرن الماضي الثمانينيات  فخالل
الدول العربية ألزمات اقتصادية ناتجة عن بعض 

 مستويات الطلب انخفا أسعار النفط وانخفا
على العمالة وتحويالت العاملين وتحديات تتعلق 
ة اقتصادية ُمحبط لعمل القطاع  بالتنافسية وبي
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 وفي النمو االقتصادي في مستوى انتاجية العامل
بعض دول المنطقة مثل  حفزت هذه الظروف

المغرب وتون واألردن على تبني إصالحات 
في شكل برامج لتحقيق االستقرار  اقتصادية
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(65) Yousef. M, (2004). “Development, Growth, and Policy 

Reform in the Middle East and North Africa since 
1950”, Journal of Economic Perspectives – Volume 
18, Number 3. 

(66) Yousef. M, (2004). “Development, Growth, and 
Policy Reform in the Middle East and North Africa 
since 1950”, Journal of Economic Perspectives – 
Volume 18, Number 3. 
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، صندوق النقد العربي،  العربية مالمح وسياسات االستقرار
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الل الفترة ) ة  اإلصالحات االقتصادية الم
1) 
ن المفيد قبل التطرق لإلصالحات يكون مقد 

االقتصادية التي طبقت في البلدان العربية خالل 
 التطرق ألبرز مالمح 2016-2000الفترة 

سياسات اإلصالح الُمطبقة في العقود السابقة لتلك 
الفترة بشكل موجز حتى يمكن الوقوف على أوضاع 

ترة ومبررات االقتصادات العربية السابقة لتلك الف
اتج عدد من الدول ح خالل الفترة فقد اإلصال
منذ عقد الخمسينات وحتى عقد الثمانينات العربية 

قائمة تجارب تنموية إلى تبني  من القرن الماضي
سيطرة بما يعني التخطيط المركزي على نهج 
من بينها ما  على النشاط االقتصادي القطاع العام

كان يتبع نما التخطيط المركزي اإللزامي 
، ومنها ما ر، الجزائر، ليبيا، العراق، سوريامص

كان يتبع نما التخطيط التوجيهي غير المركزي 
، المغرب، األردن ، فيما تبنت غالبية دول تون

التخطيط مجل التعاون لدول الخليج العربية نظم 
اقتصاد مختلط، بهدف االستخدام إطار يري في شالتأ

وتيرة التنمية من األمثل للموارد المتاحة في تسريع 
على توجي القطاع القائم خالل التخطيط التنموي 
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(65) Yousef. M, (2004). “Development, Growth, and Policy 

Reform in the Middle East and North Africa since 
1950”, Journal of Economic Perspectives – Volume 
18, Number 3. 

(66) Yousef. M, (2004). “Development, Growth, and 
Policy Reform in the Middle East and North Africa 
since 1950”, Journal of Economic Perspectives – 
Volume 18, Number 3. 
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في محاولة لتقييم دور تلك اإلصالحات تشير بعض 
نجاح اإلصالحات الدراسات إلى أن رغم 

ة المناسبة  توفيرفي المشار إليها ة االقتصادي البي
 إال أن ضعف مستويات استجابة االستثمار ،للنمو

 من فرص نمو تأضعف لتلك اإلصالحات قد
نتيجة  االقتصادات العربية خالل العقود الماضية

المنفذة خالل تلك اإلصالحات الهيكلية  محدودية
هذه اإلصالحات قد ساهمت  كونرغم ف .)68(الفترة
استقرار االقتصاد الكلي في عدة د كبير في إلى ح

على فعليا  لم تؤت ثمارها بلدان عربية، إال أنها 
النمو االقتصادي رغم النمو الملموس في صعيد 

 دول العربيةري في الال البشمستوى رأس الم
لك نظرا  لمحدودية المكاسب على صعيد رأس  و

الكلية  ةاإلنتاجيمستويات  النمو فيادي وال المالم
في البلدان  والتي سجلت تراجعا  لعناصر االنتا 

سجل  ففي الوقت الذي. )69(العربية خالل تلك الفترة
في  6رأس المال المادي نموا  بنسبة تبل نحو في 

في المائة خالل عقدي الثمانينيات  7المائة و
سيا  والتسعينيات من القرن الماضي في دول شرق 

أس المال نموا  محدودا  والباسيفيك في حين سجل ر
في  0.1في المائة و 2.4في الدول العربية بنسبة 

المائة خالل نف الفترة في الدول العربية أما من 
حيث االنتاجية الكلية لعناصر االنتا فقد نمت 

في المائة خالل عقدي  3.2في المائة و 2.9بنسبة 
سيا  الثمانينيات والتسعينيات في دول شرق 

في  1.5في حين تراجعت بنسبة بلغت والباسيفيك 
 في المائة في البلدان العربية 0.2المائة و

خر، كان لهذه   اجتماعية   البرامج كلفة  من جانب 
نتيجة ارتفاع مستويات أسعار العديد من  كبيرة  
والخدمات وتسريح عدد كبير من العاملين  السلع

بمؤسسات القطاع العام، وهو ما استوجب قيام 
ن الدول العربية التي طبقت هذه البرامج العديد م

باعتماد نظم وشبكات للضمان االجتماعي للحيلولة 
دون تراجع مستويات المعيشة لشرائح المواطنين 
 التي تضررت جراء تنفيذ هذه الحزم اإلصالحية

                                                           
(68) Yousef.M, (2004). “Development, Growth, and Policy 

Reform in the Middle East and North Africa since 1950”, 
Journal of Economic Perspectives – Volume 18, Number 3. 

(69) Nabli, Mustapha K. and Marie-Ange Ve´ganzone` (2004). 
“Exchange Rate Regime and Competitiveness of 
Manufactured Exports,” in Trade Policy and Economic 
Integration in the Middle East and North Africa. H. 
Hakimian and J. Nugent, eds. London: Curzon-Routledge, 
part 2, chapter 3. and World Bank. (2004). Unlocking the 
Employment Potential in the Middle East and North 
Africa—Toward a New Social Contract. Washington, D.C. 

لك حدوث  في معدالت كبير  ارتفاعتزامن مع 
زيادة كبيرة في وهو ما أدى إلى النمو السكاني 

ل الت البطالة في الدول العربية معد ال سيما في 
عدم قدرة القطاع الخاص على توفير المزيد من 

وهو ما ترتب علي ارتفاع ملموس  فرص العمل
لمستويات البطالة بنهاية عقد التسعينيات وخاصة 

في  28مستويات البطالة بين الشباب التي بلغت 
 . المائة

لي إلى طبيعة يتطرق الجزء التا ،على ما سبق بناء  
اإلصالحات االقتصادية التي طبقت خالل كل من 
فترتي الدراسة ومدى ارتباطها بالدوافع والمبررات 

صالحات إليها السابق اإلشارة  سواء فيما يتعلق ب
استقرار االقتصاد الكلي أو اإلصالحات الهيكلية بما 
لك من جوانب متعددة من بينها إصالحات  يشمل 

قتصادية وتحرير التجارة وتطوير تنويع الهياكل اال
القطاع المالي. كما سيتطرق هذا الجزء أيضا  إلى 
اإلصالحات المؤسسية المتبناة ال سيما خالل الفترة 

 الثانية من فترتي الدراسة
فترة   (20002008)اإلصالحات االقتصادية ل

تباينت نوعية البرامج وسياسات اإلصالح 
العربية خالل فترة االقتصادي التي نفذتها الدول 

الدراسة من دولة ألخرى وحسب الهياكل 
االقتصادية لكل دولة من هذه الدول وكذلك وفقا  
لمستويات تأثر هذه الدول بالتطورات العالمية 
واإلقليمية والمحلية وطبيعة التحديات التي تواج 
إدارة االقتصاد الكلي وطريقة التفاعل ما بين 

استنادا  إلى عدد من  السياسات االقتصادية وكذلك
العوامل الحاكمة األخرى ومن أهمها مستويات دخل 
الفرد في كل دولة والحيز المالي المتاح لدى كل 

 منها
ية ات االقتصادية ال يا  صالحات ال

إليها سعت البلدان العربية لمواجهة التحديات المشار 
التركيز على إصالحات السياسات  من خالل

الهادفة إلى تحقيق االستقرار  االقتصادية الكلية
االقتصادي كان هنا تركيز كبير خالل تلك الفترة 

ة المالية على يا رغم استمرار  فصالحات ال
وتحسن تلك الفترة ارتفاع أسعار النفط خالل 

في العديد من الدول العامة أوضاع الموازنات 
سواء  الُمصدرة للنفط أو ها عدد من العربية، حرص

على مواصلة ضبط موازناتها ل  المستوردة
واالستمرار في تطبيق برامج اإلصالح المالي 
وخاصة فيما يتعلق بجهود تنويع مصادر اإليرادات 
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العامة، وزيادة كفاءة عملية تخصي الموارد 
المتاحة للحكومة من خالل سياسات استهدفت العمل 

برامج لإلصالح الضريبي وتعزيز كفاءة  تبنيعلى 
ريبية والعمل على زيادة مصادر األنظمة الض

اإليرادات غير النفطية، وتحفيز مشاركة القطاع 
تقلي دور الحكومة في النشاط  الخاص من خالل

االقتصادي وتمويل العجز في الموازنة من موارد 
إضافة  حقيقية وخصخصة المشروعات الحكومية

بالحاجات  وربط، رفع كفاءة اإلنفاق العامإلى 
، وتبني نظم أكثر كفاءة شيد نظم الدعماإلنمائية وتر

إلدارة الموازنة العامة من خالل تحول بعض الدول 
العربية لموازنات البرامج واألداء لضمان رفع 
كفاءة اإلنفاق العام وربط بالخطط االقتصادية 

 .)70(التنموية
صالحفيما يتعلق  دية ونظم ب ة الن يا ات ال

عظم الدول ، واصلت السياسة النقدية في مالصر
العربية استهدافها الحفا على استقرار مستويات 
ة محفزة للنمو  األسعار ونظم الصرف وإيجاد بي

مع الزيادة المسجلة في أسعار النفط واالقتصادي 
وما نتج عنها من زيادة في السيولة  تلك الفترةخالل 

المحلية نتيجة ارتفاع صافي الموجودات األجنبية 
ية على امتصاص فائض عملت السياسة النقد

السيولة للحفا على استقرار المستوى العام 
سعار اتسمت السياسة النقدية المطبقة خالل  ل
الفترة بالمرونة بالقدر الذي سمحت ب متطلبات 
التحكم في التوازنات االقتصادية الكلية وبغية جعل 
أسعار الفائدة أكثر مالئمة للظروف االقتصادية 

ئتمان الموج للقطاع الخاص وأكثر تحفيزا  لال
لك تحسن أوضاع الموازنات  وساعد على 

سن كما عملت البلدان العربية على  الحكومية
القوانين التي تعزز استقاللية البنو المركزية 

ة المصرفية ساهمت استقاللية و ضمان سالمة البي
البنو المركزية في بعض الدول العربية في الحد 

في االئتمان الحكومي وحفزت من التوسع المفرط 
الحكومات على تمويل العجوزات في موازناتها من 

 .االعتماد على اإلصدار النقديموارد حقيقية وعدم 
يالحظ أن معظم الدول  ،بنظم الصرفيما يتعلق 

العربية كانت تثبت سعر صرف عمالتها مقابل 
الدوالر أو بعض العمالت األوروبية وخاصة في 

لك إلى حد كبير في تثبيت أوائل التسعينا ت ساهم 
                                                           

برامج إصالح الموازنات العامة في 2011أحمد بدوي  )70)  ،
، صندوق النقد العربي، سلسلة  :الدول العربية الجهود والتحديات

 .8دراسات اقتصادية، ص

التوقعات وساعد على استقرار مستويات حصيلة 
الصادرات النفطية المقومة بالدوالر في المقابل 

بشكل  تلك الفترةاتسمت نظم الصرف العربية خالل 
عام بالمزيد من المرونة حيث تحول عدد من الدول 

الثابت إلى نظم سعر الصرف العربية من نظم سعر 
صرف األكثر مرونة بما يسمح بالتجاوب مع ال

المتغيرات الدولية ساعدت السياسات النقدية 
والمالية المتوازنة التي تم تبنيها على تقييد العجز في 

معدالت التضخم  الموازنات الحكومية وخفض
التقلبات في أسعار الفائدة المحلية بشكل عزز من و

 كفاءة نظم الصرف

ية ي  اإلصالحات ال
ا على صعيد اإلصالحات الهيكلية فقد واصلت أم

البلدان العربية خالل الفترة األولى من فترات 
ل االقتصادية الدراسة تبني يا نوي ال  صالحات 

سواء  فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات 
سياسات (االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي 

القطاع  أو فيما يتعلق بحفز دورالتنويع االقتصادي 
تشجيع  الخاص في توليد الناتج وفرص العمل 
مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي 
فعلى صعيد إصالحات وسياسات التنويع 
االقتصادي، يشار إلى أن جهود الدول العربية في 
هذا الصدد ليست جديدة وإنما تعود إلى حقبتي 
ه الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع اتجا

الكويت والبحرين والسعودية  بعض الدول النفطية 
واالمارات إلى استغالل الفوائض النفطية في 
تقوية الصناعات الثقيلة والصناعات المرتبطة 
بقطاع النفط وقطاع الموان والخدمات اللوجستية 
وقد أخذت جهود الدول العربية أشكاال  مختلفة في 

تلفة فخالل هذا السياق عبر الحقب الزمنية المخ
حقبتي الثمانينيات والتسعينيات كان التركيز على 
سياسات التنويع من منطلق تعزيز مستويات ُمنعة 
الدول العربية النفطية في مواجهة التقلبات الحادة 
في أسعار النفط الدولية والتي أدت في بعض 
 السنوات إلى ارتفاع ملموس لمستويات الدين العام 

ولى من األلفية وخالل الفترة أما خالل الحقبة األ
األولى من فترات الدراسة، فقد جاءت سياسات 
وإصالحات التنويع االقتصادي في سياق 
اإلصالحات االقتصادية التي استهدفت تحقيق 
االستقرار االقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في 
 النشاط االقتصادي وتعزيز مستويات
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في محاولة لتقييم دور تلك اإلصالحات تشير بعض 
نجاح اإلصالحات الدراسات إلى أن رغم 

ة المناسبة  توفيرفي المشار إليها ة االقتصادي البي
 إال أن ضعف مستويات استجابة االستثمار ،للنمو

 من فرص نمو تأضعف لتلك اإلصالحات قد
نتيجة  االقتصادات العربية خالل العقود الماضية

المنفذة خالل تلك اإلصالحات الهيكلية  محدودية
هذه اإلصالحات قد ساهمت  كونرغم ف .)68(الفترة
استقرار االقتصاد الكلي في عدة د كبير في إلى ح

على فعليا  لم تؤت ثمارها بلدان عربية، إال أنها 
النمو االقتصادي رغم النمو الملموس في صعيد 

 دول العربيةري في الال البشمستوى رأس الم
لك نظرا  لمحدودية المكاسب على صعيد رأس  و

الكلية  ةاإلنتاجيمستويات  النمو فيادي وال المالم
في البلدان  والتي سجلت تراجعا  لعناصر االنتا 

سجل  ففي الوقت الذي. )69(العربية خالل تلك الفترة
في  6رأس المال المادي نموا  بنسبة تبل نحو في 

في المائة خالل عقدي الثمانينيات  7المائة و
سيا  والتسعينيات من القرن الماضي في دول شرق 

أس المال نموا  محدودا  والباسيفيك في حين سجل ر
في  0.1في المائة و 2.4في الدول العربية بنسبة 

المائة خالل نف الفترة في الدول العربية أما من 
حيث االنتاجية الكلية لعناصر االنتا فقد نمت 

في المائة خالل عقدي  3.2في المائة و 2.9بنسبة 
سيا  الثمانينيات والتسعينيات في دول شرق 

في  1.5في حين تراجعت بنسبة بلغت والباسيفيك 
 في المائة في البلدان العربية 0.2المائة و

خر، كان لهذه   اجتماعية   البرامج كلفة  من جانب 
نتيجة ارتفاع مستويات أسعار العديد من  كبيرة  
والخدمات وتسريح عدد كبير من العاملين  السلع

بمؤسسات القطاع العام، وهو ما استوجب قيام 
ن الدول العربية التي طبقت هذه البرامج العديد م

باعتماد نظم وشبكات للضمان االجتماعي للحيلولة 
دون تراجع مستويات المعيشة لشرائح المواطنين 
 التي تضررت جراء تنفيذ هذه الحزم اإلصالحية

                                                           
(68) Yousef.M, (2004). “Development, Growth, and Policy 

Reform in the Middle East and North Africa since 1950”, 
Journal of Economic Perspectives – Volume 18, Number 3. 

(69) Nabli, Mustapha K. and Marie-Ange Ve´ganzone` (2004). 
“Exchange Rate Regime and Competitiveness of 
Manufactured Exports,” in Trade Policy and Economic 
Integration in the Middle East and North Africa. H. 
Hakimian and J. Nugent, eds. London: Curzon-Routledge, 
part 2, chapter 3. and World Bank. (2004). Unlocking the 
Employment Potential in the Middle East and North 
Africa—Toward a New Social Contract. Washington, D.C. 

لك حدوث  في معدالت كبير  ارتفاعتزامن مع 
زيادة كبيرة في وهو ما أدى إلى النمو السكاني 

ل الت البطالة في الدول العربية معد ال سيما في 
عدم قدرة القطاع الخاص على توفير المزيد من 

وهو ما ترتب علي ارتفاع ملموس  فرص العمل
لمستويات البطالة بنهاية عقد التسعينيات وخاصة 

في  28مستويات البطالة بين الشباب التي بلغت 
 . المائة

لي إلى طبيعة يتطرق الجزء التا ،على ما سبق بناء  
اإلصالحات االقتصادية التي طبقت خالل كل من 
فترتي الدراسة ومدى ارتباطها بالدوافع والمبررات 

صالحات إليها السابق اإلشارة  سواء فيما يتعلق ب
استقرار االقتصاد الكلي أو اإلصالحات الهيكلية بما 
لك من جوانب متعددة من بينها إصالحات  يشمل 

قتصادية وتحرير التجارة وتطوير تنويع الهياكل اال
القطاع المالي. كما سيتطرق هذا الجزء أيضا  إلى 
اإلصالحات المؤسسية المتبناة ال سيما خالل الفترة 

 الثانية من فترتي الدراسة
فترة   (20002008)اإلصالحات االقتصادية ل

تباينت نوعية البرامج وسياسات اإلصالح 
العربية خالل فترة االقتصادي التي نفذتها الدول 

الدراسة من دولة ألخرى وحسب الهياكل 
االقتصادية لكل دولة من هذه الدول وكذلك وفقا  
لمستويات تأثر هذه الدول بالتطورات العالمية 
واإلقليمية والمحلية وطبيعة التحديات التي تواج 
إدارة االقتصاد الكلي وطريقة التفاعل ما بين 

استنادا  إلى عدد من  السياسات االقتصادية وكذلك
العوامل الحاكمة األخرى ومن أهمها مستويات دخل 
الفرد في كل دولة والحيز المالي المتاح لدى كل 

 منها
ية ات االقتصادية ال يا  صالحات ال

إليها سعت البلدان العربية لمواجهة التحديات المشار 
التركيز على إصالحات السياسات  من خالل

الهادفة إلى تحقيق االستقرار  االقتصادية الكلية
االقتصادي كان هنا تركيز كبير خالل تلك الفترة 

ة المالية على يا رغم استمرار  فصالحات ال
وتحسن تلك الفترة ارتفاع أسعار النفط خالل 

في العديد من الدول العامة أوضاع الموازنات 
سواء  الُمصدرة للنفط أو ها عدد من العربية، حرص

على مواصلة ضبط موازناتها ل  المستوردة
واالستمرار في تطبيق برامج اإلصالح المالي 
وخاصة فيما يتعلق بجهود تنويع مصادر اإليرادات 
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العامة، وزيادة كفاءة عملية تخصي الموارد 
المتاحة للحكومة من خالل سياسات استهدفت العمل 

برامج لإلصالح الضريبي وتعزيز كفاءة  تبنيعلى 
ريبية والعمل على زيادة مصادر األنظمة الض

اإليرادات غير النفطية، وتحفيز مشاركة القطاع 
تقلي دور الحكومة في النشاط  الخاص من خالل

االقتصادي وتمويل العجز في الموازنة من موارد 
إضافة  حقيقية وخصخصة المشروعات الحكومية

بالحاجات  وربط، رفع كفاءة اإلنفاق العامإلى 
، وتبني نظم أكثر كفاءة شيد نظم الدعماإلنمائية وتر

إلدارة الموازنة العامة من خالل تحول بعض الدول 
العربية لموازنات البرامج واألداء لضمان رفع 
كفاءة اإلنفاق العام وربط بالخطط االقتصادية 

 .)70(التنموية
صالحفيما يتعلق  دية ونظم ب ة الن يا ات ال

عظم الدول ، واصلت السياسة النقدية في مالصر
العربية استهدافها الحفا على استقرار مستويات 
ة محفزة للنمو  األسعار ونظم الصرف وإيجاد بي

مع الزيادة المسجلة في أسعار النفط واالقتصادي 
وما نتج عنها من زيادة في السيولة  تلك الفترةخالل 

المحلية نتيجة ارتفاع صافي الموجودات األجنبية 
ية على امتصاص فائض عملت السياسة النقد

السيولة للحفا على استقرار المستوى العام 
سعار اتسمت السياسة النقدية المطبقة خالل  ل
الفترة بالمرونة بالقدر الذي سمحت ب متطلبات 
التحكم في التوازنات االقتصادية الكلية وبغية جعل 
أسعار الفائدة أكثر مالئمة للظروف االقتصادية 

ئتمان الموج للقطاع الخاص وأكثر تحفيزا  لال
لك تحسن أوضاع الموازنات  وساعد على 

سن كما عملت البلدان العربية على  الحكومية
القوانين التي تعزز استقاللية البنو المركزية 

ة المصرفية ساهمت استقاللية و ضمان سالمة البي
البنو المركزية في بعض الدول العربية في الحد 

في االئتمان الحكومي وحفزت من التوسع المفرط 
الحكومات على تمويل العجوزات في موازناتها من 

 .االعتماد على اإلصدار النقديموارد حقيقية وعدم 
يالحظ أن معظم الدول  ،بنظم الصرفيما يتعلق 

العربية كانت تثبت سعر صرف عمالتها مقابل 
الدوالر أو بعض العمالت األوروبية وخاصة في 

لك إلى حد كبير في تثبيت أوائل التسعينا ت ساهم 
                                                           

برامج إصالح الموازنات العامة في 2011أحمد بدوي  )70)  ،
، صندوق النقد العربي، سلسلة  :الدول العربية الجهود والتحديات

 .8دراسات اقتصادية، ص

التوقعات وساعد على استقرار مستويات حصيلة 
الصادرات النفطية المقومة بالدوالر في المقابل 

بشكل  تلك الفترةاتسمت نظم الصرف العربية خالل 
عام بالمزيد من المرونة حيث تحول عدد من الدول 

الثابت إلى نظم سعر الصرف العربية من نظم سعر 
صرف األكثر مرونة بما يسمح بالتجاوب مع ال

المتغيرات الدولية ساعدت السياسات النقدية 
والمالية المتوازنة التي تم تبنيها على تقييد العجز في 

معدالت التضخم  الموازنات الحكومية وخفض
التقلبات في أسعار الفائدة المحلية بشكل عزز من و

 كفاءة نظم الصرف

ية ي  اإلصالحات ال
ا على صعيد اإلصالحات الهيكلية فقد واصلت أم

البلدان العربية خالل الفترة األولى من فترات 
ل االقتصادية الدراسة تبني يا نوي ال  صالحات 

سواء  فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات 
سياسات (االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي 

القطاع  أو فيما يتعلق بحفز دورالتنويع االقتصادي 
تشجيع  الخاص في توليد الناتج وفرص العمل 
مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي 
فعلى صعيد إصالحات وسياسات التنويع 
االقتصادي، يشار إلى أن جهود الدول العربية في 
هذا الصدد ليست جديدة وإنما تعود إلى حقبتي 
ه الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع اتجا

الكويت والبحرين والسعودية  بعض الدول النفطية 
واالمارات إلى استغالل الفوائض النفطية في 
تقوية الصناعات الثقيلة والصناعات المرتبطة 
بقطاع النفط وقطاع الموان والخدمات اللوجستية 
وقد أخذت جهود الدول العربية أشكاال  مختلفة في 

تلفة فخالل هذا السياق عبر الحقب الزمنية المخ
حقبتي الثمانينيات والتسعينيات كان التركيز على 
سياسات التنويع من منطلق تعزيز مستويات ُمنعة 
الدول العربية النفطية في مواجهة التقلبات الحادة 
في أسعار النفط الدولية والتي أدت في بعض 
 السنوات إلى ارتفاع ملموس لمستويات الدين العام 

ولى من األلفية وخالل الفترة أما خالل الحقبة األ
األولى من فترات الدراسة، فقد جاءت سياسات 
وإصالحات التنويع االقتصادي في سياق 
اإلصالحات االقتصادية التي استهدفت تحقيق 
االستقرار االقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في 
 النشاط االقتصادي وتعزيز مستويات
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تطورات عدد التنمية البشرية حفزت كافة هذه ال
من الدول العربية النفطية ال سيما دول مجل 

لالستفادة من الفوائض لدول الخليج العربية التعاون 
النفطية لتقوية دور صناديق الثروة السيادية 

القطاعات غير النفطية وهو ما دعم والتوسع في 
إرساء مقومات  مكن بعض هذه الدول من

ألساسية فير البنية اوت، االستقرار االقتصادي
دعم مستويات رأس المال و، الداعمة للنمو

ة مالئمة لمنا األعمالو، البشري عكسها  توفير بي
ترتيب بعض هذه الدول في المؤشرات تحسن 

، الملحق رقم الدولية للتنافسية وأداء األعمال
)10/5( 

ا في فيما يتعلق  ا ال صالحات حف دور ال ب
ا االقتصادي من الدول  فقد واصل عدد الن

تنفيذ برامج األولى العربية خالل الفترة 
الخصخصة التي كانت قد بدأتها من عقد الثمانينيات 
من القرن الماضي بهدف تحقيق الكفاءة في توزيع 
الموارد االقتصادية وزيادة مستويات كفاءة االنتا 
وتشجيع الصادرات ومن ثم فقد عملت على إزالة 

المال والتجارة وقامت الحواجز المعيقة لتدفق رأس 
بعمليات كلية أو جزئية لبيع الشركات المملوكة 
للدولة تعتبر مصر والمغرب وتون والكويت 
واألردن من بين أهم الدول العربية التي تبنت 

 لم تقتصر برامج )71(برامج طموحة للخصخصة
الخصخصة المطبقة خالل الفترة على الدول 

متدت أيضا  إلى العربية المستوردة للنفط وإنما ا
بعض الدول النفطية لتخفيف األعباء عن موازناتها 

 ساعدت )72(العامة وتحقيق التوزيع األمثل للموارد
عمليات الخصخصة في بعض البلدان العربية على 
دعم أوضاع المالية العامة بما وفرت من حصيلة 
بيع الشركات المملوكة للدولة وساعدت كذلك على 

ق المالية وزيادة مستويات تنشيط أسواق األورا
االنتا والصادرات وأدت في بعض الدول العربية 
إلى تحسن أداء الشركات وانخفا عدد الشركات 
الخاسرة وارتفاع العائد على االستثمار وتوفير 
بعض الخدمات بتكلفة أقل السيما فيما يتعلق بقطاع 

، إال انها في المقابل أدت في بعض )73(االتصاالت
                                                           

إدارة عمليات 1997د عبد العزيز بن حبتور  )71(  
 6مان، صالخصخصة دار صفاء، عُ 

ال2002صندوق النقد العربي  )72( تقرير االقتصادي العربي  
، ص   161الموحد

الخصخصة في التجربة ، )2000( د مختار خطاب )73(
ص مان، )، عُ 27، مجلة االقتصاد المعاصر العدد المصرية
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ارة فيما يتعلق  حرير الت صالحات  ب
ية ار حرصت البلدان العربية على تشجيع  )74(ال

الخارجية من خالل انضمام عدد تدفقات التجارة 
كبير من هذه الدول لمنظمة التجارة العالمية كما 

البينية من خالل جيع التجارة سعت إلى تنمية وتش
تأسي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 

تحت مظلة الجامعة العربية لتضم في  1998
تجارتها الخارجية  تشكل عربيةدولة  18عضويتها 

الخارجية في المائة من إجمالي التجارة  92نحو 
منطقة خطوة  على ال يعد إنشاء هذه العربيةللدول 

ة طريق التعا ة البي ون االقتصادي العربي بتهي
التجارية البينية العربية المالئمة الستغالل الفرص 
التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية وكذلك 
ة االستثمارية لجذب االستثمارات  تنشيط البي
والمشروعات المشتركة وتحسين القدرة التنافسية 

 في هذا السياق، ومع مطلع عام للبلدان العربية
في  100تم تنفيذ االعفاءات الجمركية بنسبة  2005

المائة على السلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة 
ات المنشأ العربي المتبادلة  الحرة العربية الكبرى 

 2007بين أعضاء المنطقة كما تم خالل عام 
ية على العامة لقواعد المنشأ التفصيل المبادتطبيق 

منع تسرب سلع  بهدفلسلع العربية جانب مهم من ا
التي  تأجنبية إلى الدول العربية مستفيدة  من الميزا

تتيحها المنطقة للسلع العربية على صعيد تحرير 
التجارة البينية في الخدمات فقد بدأت المفاوضات 

 11حيث قدمت  2006بين البلدان العربية في عام 
ضا  أولية لفتح بعض عضوا  عروعربية دولة 

قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها أمام 
المصدرين من الدول العربية األخرى من جهة 
أخرى، اتجهت بعض مجموعات الدول العربية إلى 

التجارة إبرام اتفاقات تجارية إقليمية لتشجيع تدفقات 
مثل االتحاد الجمركي بين دول مجل البينية 

لعربية ومنطقة التجارة الحرة التعاون لدول الخليج ا
أغادير  بين دول شمال أفريقيا 

ا الماليعلى صعيد  وير ال حظي ، صالحات 
تطوير القطاع المالي والمصرفي باهتمام ملحو 
من السلطات في الدول العربية على مدار العقود 

زمة السابقةوالسنوات  ، حيث العالميةالمالية  ل

                                                           
)74(  ، التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي 

 أعداد مختلفة

(2016-2000) العربية الدول في االقتصادي النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور المحورفصل    
 

 

201 

القوانين والتشريعات  السلطات على تطوير عملت
المصرفية التي عززت من صالحيات وقدرات 
المصارف المركزية من جهة، ووفرت من جهة 
أخرى المزيد من التطوير واالنفتاح للنشاط 

خالل تلك  العربية الدول وقد واصلتالمصرفي 
 القطاع وتحرير الفترة مساعيها إلصالح

 ةالشامل االقتصادية اإلصالحات ل في المصرفي،
 حيث الثمانينات، أواخر منذ تنفيذها في بدأت التي
 متفاوتة بدرجات الفائدة أسعار هياكل بتحرير قامت
 اإلطار وتقوية االئتمان على الرقابة وإزالة

 وإعادة المصرفي للقطاع والقانوني التنظيمي
 وخصخصة الرأسمالية قواعده وتقوية هيكلت

 ألجنبيةا البنو بتواجد والسماح العامة المصارف
ما على صعيد سوق األوراق المنافسة أ لتعزيز

المالية، يشار في هذا الصدد إلى أن الكثير من 
منظمة الدول العربية لم تكن تمتلك أسواقا  رسمية 

خالل عقد التسعينيات، في حين شهد العقد األول 
ا  على صعيد اتجاه العديد  من األلفية تطورا  ملحو

وراق  من الدول العربية لتأسي أسواق منظمة ل
  المالية

كذلك حرصت السلطات على تطوير جوانب البنية 
التحتية للقطاع المالي والمصرفي، وعلى وج 
الخصوص، أنظمة مقاصة وتسوية المدفوعات 
وأنظمة االستعالم االئتماني ومركزيات المخاطر 
كما تم إدخال وتطوير ضوابط جديدة لإلشراف 

 حوكمة المصارف والرقابة، أهمها ما يخ
استكمال  الفترةوالمؤسسات المالية كذلك، شهدت 

جهود إرساء األطر اإلشرافية والتنظيمية على 
المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال، 
ات مستقلة لإلشراف والرقابة  فقد بات هنا هي
على أسواق المال في معظم الدول العربية كذلك 

ات لإلشراف أقدمت بعض الدول على إن شاء هي
ات لإلشراف على التمويل  على قطاع التأمين، وهي
 العقاري، وغيرها من مفاصل القطاع المالي

انعكست بالمحصلة هذه اإلصالحات الهيكلية في 
مستويات التمويل  علىالقطاع المالي والمصرفي، 

القطاع المالي والمصرفي إلى القطاع  الُمقدم من
 كما خالل تلك الفترة الخاص في الدول العربية

انعكست كذلك هذه اإلصالحات والجهود في تحسن 
القدرات النسبية للقطاع المالي على مواجهة 
الصدمات واألزمات المختلفة، ومنها األزمة المالية 

خر، ساهمت  العالمية األخيرة من جانب 
ة  إصالحات استقرار االقتصاد الكلي في توفير بي

مالي بالدول العربية وعملت مواتية لنمو القطاع ال
على رفع مستوى ربحيت وكفاءت النسبية في 

 تخصي الموارد خالل تلك الفترة

فترة   (20092016)اإلصالحات االقتصادية ل
بخالف الفترة األولى تأثر أداء االقتصادات العربية 
خالل الفترة الثانية سلبا  بعدد من الصدمات التي 

قتصادي ومستويات أدت إلى تراجع النمو اال
التشغيل وفرضت العديد من التحديات االقتصادية 
على صانعي السياسات ونتج عنها تحول جوهري 
في سياسات االصالح االقتصادي فمن جهة تأثرت 

ة االقتصادية البلدان العربية  بالتداعيات في البي
الدولية الناتجة عن األزمة المالية العالمية التي بدأت 

أو أزمة الديون  2009وامتدت لعام  2007في عام 
) 2011-2012السيادية األوروبية خالل الفترة 

واللتان نتج عنهما بشكل عام تراجع ملحو في 
 معدل نمو االقتصادي العالمي ومستويات الطلب
الخارجي بما استلزم تحول باتجاه السياسات 
االقتصادية الكلية التيسيرية للتخفيف من أثر األزمة 

خر شهدتمن جان  خالل العربية بعض الدول ب 
 توفير استهدفت عميقة سياسية تحوالت 2011 عام

 من االجتماعية والعدالة التشغيل فرص من المزيد
ات لجميع شامل اقتصادي نمو تحقيق خالل  ف

 التحوالت لتلك المصاحبة األحداث أدت. المجتمع
 أوضاع وتأثر ملموسة بصورة النمو تراجع إلى

 البلدان بعض في المدفوعات وموازين عامةال المالية
 المباشرة االجنبية لالستثمارات وتراجع العربية
 العربية االقتصادات تأثر استمرار إلى إضافة
 الستمرار كنتيجة الخارجي الطلب مستويات بتراجع
 الديون أزمة واندالع العالمية المالية األزمة تداعيات
من التركيز  أوروبا واستلزمت مزيدا   في السيادية

على تبني إصالحات استقرار االقتصاد الكلي 
وتحقيق النمو الشامل وزيادة مستويات خلق 

ائف بداية من متنصف عام  ، إضافة  2014الو
لذلك تأثرت البلدان العربية النفطية بالتراجع الحاد 
في أسعار النفط العالمية بما أدى إلى تباطؤ النشاط 

 االقتصادي بشكل ملحو 
ء على التحديات التي واجهت البلدان العربية بنا

خالل الفترة الثانية فقد تم التركيز خالل هذه الفترة 
على تنفيذ برامج لإلصالح االقتصادي تشتمل عددا  
من التدابير واإلصالحات المالية والنقدية كذلك 

 اإلصالحات تسريع أهمية الفترة تلك تأكدت خالل
 االنتاجية القاعدة وتوسيع تنويع الهادفة إلى الهيكلية



ي الد العرب قتصادي  مو ا ي د ال قتصادي  حا ا ر د اإل ص العا ال ي الد العرب قتصادي  مو ا ي د ال قتصادي  حا ا ر د اإل ص العا ال
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تطورات عدد التنمية البشرية حفزت كافة هذه ال
من الدول العربية النفطية ال سيما دول مجل 

لالستفادة من الفوائض لدول الخليج العربية التعاون 
النفطية لتقوية دور صناديق الثروة السيادية 

القطاعات غير النفطية وهو ما دعم والتوسع في 
إرساء مقومات  مكن بعض هذه الدول من

ألساسية فير البنية اوت، االستقرار االقتصادي
دعم مستويات رأس المال و، الداعمة للنمو

ة مالئمة لمنا األعمالو، البشري عكسها  توفير بي
ترتيب بعض هذه الدول في المؤشرات تحسن 

، الملحق رقم الدولية للتنافسية وأداء األعمال
)10/5( 

ا في فيما يتعلق  ا ال صالحات حف دور ال ب
ا االقتصادي من الدول  فقد واصل عدد الن

تنفيذ برامج األولى العربية خالل الفترة 
الخصخصة التي كانت قد بدأتها من عقد الثمانينيات 
من القرن الماضي بهدف تحقيق الكفاءة في توزيع 
الموارد االقتصادية وزيادة مستويات كفاءة االنتا 
وتشجيع الصادرات ومن ثم فقد عملت على إزالة 

المال والتجارة وقامت الحواجز المعيقة لتدفق رأس 
بعمليات كلية أو جزئية لبيع الشركات المملوكة 
للدولة تعتبر مصر والمغرب وتون والكويت 
واألردن من بين أهم الدول العربية التي تبنت 

 لم تقتصر برامج )71(برامج طموحة للخصخصة
الخصخصة المطبقة خالل الفترة على الدول 

متدت أيضا  إلى العربية المستوردة للنفط وإنما ا
بعض الدول النفطية لتخفيف األعباء عن موازناتها 

 ساعدت )72(العامة وتحقيق التوزيع األمثل للموارد
عمليات الخصخصة في بعض البلدان العربية على 
دعم أوضاع المالية العامة بما وفرت من حصيلة 
بيع الشركات المملوكة للدولة وساعدت كذلك على 

ق المالية وزيادة مستويات تنشيط أسواق األورا
االنتا والصادرات وأدت في بعض الدول العربية 
إلى تحسن أداء الشركات وانخفا عدد الشركات 
الخاسرة وارتفاع العائد على االستثمار وتوفير 
بعض الخدمات بتكلفة أقل السيما فيما يتعلق بقطاع 

، إال انها في المقابل أدت في بعض )73(االتصاالت
                                                           

إدارة عمليات 1997د عبد العزيز بن حبتور  )71(  
 6مان، صالخصخصة دار صفاء، عُ 

ال2002صندوق النقد العربي  )72( تقرير االقتصادي العربي  
، ص   161الموحد

الخصخصة في التجربة ، )2000( د مختار خطاب )73(
ص مان، )، عُ 27، مجلة االقتصاد المعاصر العدد المصرية
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 لعربية إلى ارتفاع كبير في معدالت البطالةالبلدان ا
 وتباين في مستويات توزيع الدخل

ارة فيما يتعلق  حرير الت صالحات  ب
ية ار حرصت البلدان العربية على تشجيع  )74(ال

الخارجية من خالل انضمام عدد تدفقات التجارة 
كبير من هذه الدول لمنظمة التجارة العالمية كما 

البينية من خالل جيع التجارة سعت إلى تنمية وتش
تأسي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 

تحت مظلة الجامعة العربية لتضم في  1998
تجارتها الخارجية  تشكل عربيةدولة  18عضويتها 

الخارجية في المائة من إجمالي التجارة  92نحو 
منطقة خطوة  على ال يعد إنشاء هذه العربيةللدول 

ة طريق التعا ة البي ون االقتصادي العربي بتهي
التجارية البينية العربية المالئمة الستغالل الفرص 
التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية وكذلك 
ة االستثمارية لجذب االستثمارات  تنشيط البي
والمشروعات المشتركة وتحسين القدرة التنافسية 

 في هذا السياق، ومع مطلع عام للبلدان العربية
في  100تم تنفيذ االعفاءات الجمركية بنسبة  2005

المائة على السلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة 
ات المنشأ العربي المتبادلة  الحرة العربية الكبرى 

 2007بين أعضاء المنطقة كما تم خالل عام 
ية على العامة لقواعد المنشأ التفصيل المبادتطبيق 

منع تسرب سلع  بهدفلسلع العربية جانب مهم من ا
التي  تأجنبية إلى الدول العربية مستفيدة  من الميزا

تتيحها المنطقة للسلع العربية على صعيد تحرير 
التجارة البينية في الخدمات فقد بدأت المفاوضات 

 11حيث قدمت  2006بين البلدان العربية في عام 
ضا  أولية لفتح بعض عضوا  عروعربية دولة 

قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها أمام 
المصدرين من الدول العربية األخرى من جهة 
أخرى، اتجهت بعض مجموعات الدول العربية إلى 

التجارة إبرام اتفاقات تجارية إقليمية لتشجيع تدفقات 
مثل االتحاد الجمركي بين دول مجل البينية 

لعربية ومنطقة التجارة الحرة التعاون لدول الخليج ا
أغادير  بين دول شمال أفريقيا 

ا الماليعلى صعيد  وير ال حظي ، صالحات 
تطوير القطاع المالي والمصرفي باهتمام ملحو 
من السلطات في الدول العربية على مدار العقود 

زمة السابقةوالسنوات  ، حيث العالميةالمالية  ل

                                                           
)74(  ، التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي 

 أعداد مختلفة
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القوانين والتشريعات  السلطات على تطوير عملت
المصرفية التي عززت من صالحيات وقدرات 
المصارف المركزية من جهة، ووفرت من جهة 
أخرى المزيد من التطوير واالنفتاح للنشاط 

خالل تلك  العربية الدول وقد واصلتالمصرفي 
 القطاع وتحرير الفترة مساعيها إلصالح

 ةالشامل االقتصادية اإلصالحات ل في المصرفي،
 حيث الثمانينات، أواخر منذ تنفيذها في بدأت التي
 متفاوتة بدرجات الفائدة أسعار هياكل بتحرير قامت
 اإلطار وتقوية االئتمان على الرقابة وإزالة

 وإعادة المصرفي للقطاع والقانوني التنظيمي
 وخصخصة الرأسمالية قواعده وتقوية هيكلت

 ألجنبيةا البنو بتواجد والسماح العامة المصارف
ما على صعيد سوق األوراق المنافسة أ لتعزيز

المالية، يشار في هذا الصدد إلى أن الكثير من 
منظمة الدول العربية لم تكن تمتلك أسواقا  رسمية 

خالل عقد التسعينيات، في حين شهد العقد األول 
ا  على صعيد اتجاه العديد  من األلفية تطورا  ملحو

وراق  من الدول العربية لتأسي أسواق منظمة ل
  المالية

كذلك حرصت السلطات على تطوير جوانب البنية 
التحتية للقطاع المالي والمصرفي، وعلى وج 
الخصوص، أنظمة مقاصة وتسوية المدفوعات 
وأنظمة االستعالم االئتماني ومركزيات المخاطر 
كما تم إدخال وتطوير ضوابط جديدة لإلشراف 

 حوكمة المصارف والرقابة، أهمها ما يخ
استكمال  الفترةوالمؤسسات المالية كذلك، شهدت 

جهود إرساء األطر اإلشرافية والتنظيمية على 
المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال، 
ات مستقلة لإلشراف والرقابة  فقد بات هنا هي
على أسواق المال في معظم الدول العربية كذلك 

ات لإلشراف أقدمت بعض الدول على إن شاء هي
ات لإلشراف على التمويل  على قطاع التأمين، وهي
 العقاري، وغيرها من مفاصل القطاع المالي

انعكست بالمحصلة هذه اإلصالحات الهيكلية في 
مستويات التمويل  علىالقطاع المالي والمصرفي، 

القطاع المالي والمصرفي إلى القطاع  الُمقدم من
 كما خالل تلك الفترة الخاص في الدول العربية

انعكست كذلك هذه اإلصالحات والجهود في تحسن 
القدرات النسبية للقطاع المالي على مواجهة 
الصدمات واألزمات المختلفة، ومنها األزمة المالية 

خر، ساهمت  العالمية األخيرة من جانب 
ة  إصالحات استقرار االقتصاد الكلي في توفير بي

مالي بالدول العربية وعملت مواتية لنمو القطاع ال
على رفع مستوى ربحيت وكفاءت النسبية في 

 تخصي الموارد خالل تلك الفترة

فترة   (20092016)اإلصالحات االقتصادية ل
بخالف الفترة األولى تأثر أداء االقتصادات العربية 
خالل الفترة الثانية سلبا  بعدد من الصدمات التي 

قتصادي ومستويات أدت إلى تراجع النمو اال
التشغيل وفرضت العديد من التحديات االقتصادية 
على صانعي السياسات ونتج عنها تحول جوهري 
في سياسات االصالح االقتصادي فمن جهة تأثرت 

ة االقتصادية البلدان العربية  بالتداعيات في البي
الدولية الناتجة عن األزمة المالية العالمية التي بدأت 

أو أزمة الديون  2009وامتدت لعام  2007في عام 
) 2011-2012السيادية األوروبية خالل الفترة 

واللتان نتج عنهما بشكل عام تراجع ملحو في 
 معدل نمو االقتصادي العالمي ومستويات الطلب
الخارجي بما استلزم تحول باتجاه السياسات 
االقتصادية الكلية التيسيرية للتخفيف من أثر األزمة 

خر شهدتمن جان  خالل العربية بعض الدول ب 
 توفير استهدفت عميقة سياسية تحوالت 2011 عام

 من االجتماعية والعدالة التشغيل فرص من المزيد
ات لجميع شامل اقتصادي نمو تحقيق خالل  ف

 التحوالت لتلك المصاحبة األحداث أدت. المجتمع
 أوضاع وتأثر ملموسة بصورة النمو تراجع إلى

 البلدان بعض في المدفوعات وموازين عامةال المالية
 المباشرة االجنبية لالستثمارات وتراجع العربية
 العربية االقتصادات تأثر استمرار إلى إضافة
 الستمرار كنتيجة الخارجي الطلب مستويات بتراجع
 الديون أزمة واندالع العالمية المالية األزمة تداعيات
من التركيز  أوروبا واستلزمت مزيدا   في السيادية

على تبني إصالحات استقرار االقتصاد الكلي 
وتحقيق النمو الشامل وزيادة مستويات خلق 

ائف بداية من متنصف عام  ، إضافة  2014الو
لذلك تأثرت البلدان العربية النفطية بالتراجع الحاد 
في أسعار النفط العالمية بما أدى إلى تباطؤ النشاط 

 االقتصادي بشكل ملحو 
ء على التحديات التي واجهت البلدان العربية بنا

خالل الفترة الثانية فقد تم التركيز خالل هذه الفترة 
على تنفيذ برامج لإلصالح االقتصادي تشتمل عددا  
من التدابير واإلصالحات المالية والنقدية كذلك 

 اإلصالحات تسريع أهمية الفترة تلك تأكدت خالل
 االنتاجية القاعدة وتوسيع تنويع الهادفة إلى الهيكلية
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ومصادر اإليرادات العامة لتحقيق  والتصديرية
استدامة النمو االقتصادي وهو ما استدعى من 
البلدان النفطية إعطاء دفعة قوية إلصالحات تنويع 

كما شهدت تلك الفترة تركيزا  الهياكل االقتصادية 
واسع النطاق على اإلصالحات المؤسسية وفيما 

بيعة اإلصالحات المنفذة خالل تلك يلي عر لط
 الفترة

 برام اإلصال االقتصادي
نظرا  لطبيعة التحديات التي واجهت البلدان العربية 
خالل تلك الفترة عادت برامج اإلصالح االقتصادي 
ليات اإلصالح  لتظهر من جديد كأحد أهم 

 عام منذ سيما االقتصادي في البلدان العربية ال
مصر، حيث بدأت عد 2014 ة بلدان عربية 

، العراق، السودان، موريتانيا  ،األردن، تون
 شامل اقتصادي إصالح برامج واليمن في تطبيق

 وتحفيز الكلي االقتصادي االستقرار تعزيز بهدف
 القومي الدخل مصادر وتنويع الخاص االستثمار
 ومستدامة مرتفعة اقتصادي نمو معدالت وتحقيق
 الفقر معدالت ضوتخفي منتجة عمل فرص وخلق

ة والبطالة  ركزت اإلصالحات الذاتية الموارد وتعب
 لتعزيز وإصالحات النقدية السياسات دور دعمعلى 

 الحيز توفير خالل من للحكومة المالي الوضع
 بما الصرف أسعار وإصالحات المناسب المالي
 في ويسهم االجتماعية المتطلبات تلبية من يُمكن
 على الوطني قتصاداال نعةمُ  مستويات تعزيز

ل عدد من يموتم تو. والخارجي الداخلي الصعيدين
هذه البرامج من خالل قرو ُمقدمة من صندوق 

 من ا  عدد استهدفت هذه البرامج تحقيق. النقد العربي
 الناتج نمو معدالت رفع صعيد على الكمية هدافاأل

 وموازين العامة المالية في العجوزات وخفض
التضخم من خالل  معدالت واحتواء المدفوعات

 السياسة مجاالت في وسياسات إجراءات تطبيق
 تطبيق إلى إضافة الخارجي والقطاع والنقدية المالية
  الهيكلية اإلجراءات من عدد

تجدر اإلشارة إلى أن عدد من البلدان العربية قد 
في تنفيذ برامج  2016بدأت كذلك في عام 

 صندوق مع باتفاقات لإلصالح االقتصادي مدعومة
 .75دوالر مليار 21 يقدر بنحو بتمويل الدولي النقد
 إصالح برنامج لتنفيذ مصر يشمل بما لك

                                                           
تقر2017صندوق النقد العربي،  75 فاق االقتصاد   ير 

، أبريل  العربي

 ثالث لمدة الدولي النقد صندوق مع اقتصادي
 دوالر مليار 12 بقيمة ممتد تسهيل وفق سنوات
 األجنبي الصرف سوقفي  ختالالتالا الحتواء
 النمو ودعم العامة، الموازنة في العجز واحتواء

 لى قيام العراق بتنفيذ برنامجإاالقتصادي إضافة 
 من ائتماني استعداد مدعوم باتفاق وطني إصالح
 لدعم دوالر مليار 5.34 بقيمة الدولي النقد صندوق

 مواجهة من االقتصاد وتمكين االقتصادي االستقرار
 إصالح تون برنامج وتنفيذ ،الخارجية الصدمات
 صندوق مع ممتد يلتسه باتفاق مدعوم اقتصادي

 النمو لحفز دوالر مليار 2.9 بقيمة الدولي النقد
 كما اتجهت االقتصادي ومواجهة عجز الموازنة

 االقتصادي إلى تنفيذ برنامج لإلصالح األردن
 723 بقيمة ممتد تسهيل والمالي مدعوم باتفاق

 .سنوات ثالث لمدة دوالر مليون

ات صالحات يا ية االقتصادية ال  ال
على صعيد إصالحات السياسات االقتصادية  أما

الكلية، ومع تحول الموازنات العامة في غالبية 
الدول العربية إلى تحقيق عجوزات ال سيما في 
نهاية الفترة الثانية بما يشمل الدول النفطية نتيجة 

ر النفط، فقد شهدت المسجل في أسعا الكبير التراجع
ا  على الفترة تركيزا   المالية صالحات ملحو

نظرا  لقدرة أدوات السياسة المالية على دعم  العامة
النمو وتخفيف تباين توزيع الدخل ومستويات الفقر 

 شاملة تم خالل الفترة الثانية تبني استراتيجيات
تحقيق عدد من  استهدفتالمالية العامة  إلصالح

، المالية االستدامة تحقيق األهداف من أهمها
 النمو مالية في تحقيقتعزيز دور السياسة الو

 ،الفقر من والحد العمل فرص وخلق المستدام
 وتخفيض ،الموازنة عمليات وشفافية كفاءة وضمان
ووضع الدين العام في  العامة المديونيات أعباء

شملت من  من خالل تدابير عدةمسارات تنازلية 
 بينها

 وإعداد تخطيط لعملية العام اإلطار تحسين -
 متوسطة مالية أطر نيتب خالل من الموازنة
 بالنتائج المرتبطة الموازنة نظام وتطبيق األجل
 متعددة البرمجة مفهوم تطبيق خالل من

 جرىي حيث الميزانية إعداد في السنوات
 من عدد في تدريجي بشكل اإلطار لهذا التحول
 تجنب على اإلطار هذا يساعد. العربية البلدان
العام  االنفاق مستويات في الكبيرة التقلبات
 وقدرتت وفاعليت كفاء مستويات رفع ويضمن
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 األهداف وتحقيق االقتصادي النمو رفع على
 .التنموية والبرامج الخطط في المتضمنة

إصالحات لتعزيز اإليرادات العامة من خالل  -
السعي نحو تنويع مصادر اإليرادات العامة وال 

تنفيذ سياسات سيما في البلدان النفطية و
 من المالي التوازن الستعادة يبيضرال صالحلإل

 وتقلي وترشيد الضريبية القاعدة توسيع خالل
 ورفع الضريبي التهرب ومحاربة اإلعفاءات

 وتبسيط والجمركية الضريبية اإلدارة كفاءة
 من واالنتقال الضريبي التحصيل إجراءات

 وإنشاء الذاتي التقدير إلى اإلداري التقدير نظام
 من الضريبة وتحصيل الممولين لكبار مراكز
والتمييز في استخدام ، ةالواحد النافذةنظام  خالل

أدوات السياسة الضريبية بين الشرائح المختلفة 
  .للدخول لتحقيق العدالة الضريبية

 من العام االنفاق كفاءةترشيد ورفع ل إصالحات -
 الجاري االنفاق لضبط قواعد وضع خالل

 زيادات وربط األجور العتمادات وسقوف
 وربطها البلدان بعض في باإلنتاجية ألجورا

 والعمل أخرى، بلدان في المحققة النمو بمعدالت
 إلصالح الُمتخذة والقرارات القوانين تفعيل على
 إصالحات تبني تم كما. المدنية الخدمة نظام

 العبء لتخفيف األساسية السلع دعم مظن لترشيد
 خفض خالل من للدولة العامة الموازنة على

 الطاقة دعم خاصة الحكومي الدعم اتمستوي
 دور تعزيز خالل من المستحقين إلى وتوجيه
 قامت اإلطار هذا في. االجتماعي االمان شبكات
جراء عربية دول عدة  في متتالية زيادات ب

 نحو التوج إطار في النفطية المشتقات أسعار
 الحكومي الدعم لخفض التدريجي التخفيض

 بأسعارها لوصولل تمهيدا   المشتقات لتلك
 أخرى عربية دول تبنت فيما العالمية للمستويات
 لتمرير التلقائي التمرير ليات إصالحات
 إلى للطاقة العالمية األسعار في التغييرات

 االنفاق صعيد على. ةالمحلي السوقاألسعار في 
تم تبني إصالحات لرفع كفاءة  االستثماري،

 لتنفيذا أولوية إعطاء االنفاق الرأسمالي وتم
 االهداف تخدم التي الضرورية للمشروعات
 زيادة على وتعمل واالجتماعية االقتصادية

 تنفيذ في والتريث االقتصادي التنويع مستويات
 االنفاق تركيز مع لحة،المُ  غير المشروعات
 مع والمنتجة الواعدة القطاعات على الرأسمالي

 بعض وإدارة تنفيذ في الخاص القطاع إشرا
 تخفيف أجل من واألعمال والمرافق المشاريع
 على واإلبقاء الموازنة عن المالي العبء

 للنمو محفزة مستويات عند االستثمار
 . االقتصادي

 الموحد الخزينة حساب نطاق وتوسيع تعزيز -
 األجل قصيرة التمويلية االحتياجات لتلبية

 في االستدانة إلى الحكومة حاجة وتخفيض
 لبعض فائضة ةأرصد في تتوفر الذي الوقت

ات االقتصادية الوحدات  لدى الحكومية والهي
 الحاجة تخفيض بهدف التجارية البنو

 على المالية األعباء وتقلي لالقترا
 الحكومة تدفعها التي الفوائد جراء الحكومة
 .العجز لتخفيض

 في الكلية المالية السياسات وحدات تأسي -
 يُمكن ابم العربية البلدان ببعض المالية وزارات

 إعداد يشمل العامة للمالية كلي نمو بناء من
 الفائض /والعجز والنفقات اإليرادات توقعات
 بالسياسات ترتبط المتوسط المدى على والتمويل

 .الكلية والمستهدفات األخرى االقتصادية
 إعداد يتضمن بما العام الدين إدارة تطوير -

 الحكومية الديون إلدارة استراتيجيات
ث إدارات إلدارة الدين العام تخت واستحدا

بوضع خطط زمنية الحتواء الزيادة في 
مستويات الدين العام وتحديد خيارات التمويل 

 أدوات وكذلك السعي نحو استحداث ىالمثل
 إصدار فيها بما الداخلي العام للدين جديدة
 كذلك للحكومة يوفر بما إسالمية تمويل صكو
دارة للقيام المجال  النقدية سياسةلل نشطة ب
 .الدين ألدوات الثانوية السوق وتعزيز

 الموازنة وتنفيذ إلعداد المؤسسي اإلطار تطوير -
 ورفع المالية العمليات إدارة كلفة تقليل بهدف
 الرقابة وتعزيز االستثمارية الموازنة كفاءة
 .المالي العجز مستويات تقليل بهدف المالية
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ومصادر اإليرادات العامة لتحقيق  والتصديرية
استدامة النمو االقتصادي وهو ما استدعى من 
البلدان النفطية إعطاء دفعة قوية إلصالحات تنويع 

كما شهدت تلك الفترة تركيزا  الهياكل االقتصادية 
واسع النطاق على اإلصالحات المؤسسية وفيما 

بيعة اإلصالحات المنفذة خالل تلك يلي عر لط
 الفترة

 برام اإلصال االقتصادي
نظرا  لطبيعة التحديات التي واجهت البلدان العربية 
خالل تلك الفترة عادت برامج اإلصالح االقتصادي 
ليات اإلصالح  لتظهر من جديد كأحد أهم 

 عام منذ سيما االقتصادي في البلدان العربية ال
مصر، حيث بدأت عد 2014 ة بلدان عربية 

، العراق، السودان، موريتانيا  ،األردن، تون
 شامل اقتصادي إصالح برامج واليمن في تطبيق

 وتحفيز الكلي االقتصادي االستقرار تعزيز بهدف
 القومي الدخل مصادر وتنويع الخاص االستثمار
 ومستدامة مرتفعة اقتصادي نمو معدالت وتحقيق
 الفقر معدالت ضوتخفي منتجة عمل فرص وخلق

ة والبطالة  ركزت اإلصالحات الذاتية الموارد وتعب
 لتعزيز وإصالحات النقدية السياسات دور دعمعلى 

 الحيز توفير خالل من للحكومة المالي الوضع
 بما الصرف أسعار وإصالحات المناسب المالي
 في ويسهم االجتماعية المتطلبات تلبية من يُمكن
 على الوطني قتصاداال نعةمُ  مستويات تعزيز

ل عدد من يموتم تو. والخارجي الداخلي الصعيدين
هذه البرامج من خالل قرو ُمقدمة من صندوق 

 من ا  عدد استهدفت هذه البرامج تحقيق. النقد العربي
 الناتج نمو معدالت رفع صعيد على الكمية هدافاأل

 وموازين العامة المالية في العجوزات وخفض
التضخم من خالل  معدالت واحتواء المدفوعات

 السياسة مجاالت في وسياسات إجراءات تطبيق
 تطبيق إلى إضافة الخارجي والقطاع والنقدية المالية
  الهيكلية اإلجراءات من عدد

تجدر اإلشارة إلى أن عدد من البلدان العربية قد 
في تنفيذ برامج  2016بدأت كذلك في عام 

 صندوق مع باتفاقات لإلصالح االقتصادي مدعومة
 .75دوالر مليار 21 يقدر بنحو بتمويل الدولي النقد
 إصالح برنامج لتنفيذ مصر يشمل بما لك

                                                           
تقر2017صندوق النقد العربي،  75 فاق االقتصاد   ير 

، أبريل  العربي

 ثالث لمدة الدولي النقد صندوق مع اقتصادي
 دوالر مليار 12 بقيمة ممتد تسهيل وفق سنوات
 األجنبي الصرف سوقفي  ختالالتالا الحتواء
 النمو ودعم العامة، الموازنة في العجز واحتواء

 لى قيام العراق بتنفيذ برنامجإاالقتصادي إضافة 
 من ائتماني استعداد مدعوم باتفاق وطني إصالح
 لدعم دوالر مليار 5.34 بقيمة الدولي النقد صندوق

 مواجهة من االقتصاد وتمكين االقتصادي االستقرار
 إصالح تون برنامج وتنفيذ ،الخارجية الصدمات
 صندوق مع ممتد يلتسه باتفاق مدعوم اقتصادي

 النمو لحفز دوالر مليار 2.9 بقيمة الدولي النقد
 كما اتجهت االقتصادي ومواجهة عجز الموازنة

 االقتصادي إلى تنفيذ برنامج لإلصالح األردن
 723 بقيمة ممتد تسهيل والمالي مدعوم باتفاق

 .سنوات ثالث لمدة دوالر مليون

ات صالحات يا ية االقتصادية ال  ال
على صعيد إصالحات السياسات االقتصادية  أما

الكلية، ومع تحول الموازنات العامة في غالبية 
الدول العربية إلى تحقيق عجوزات ال سيما في 
نهاية الفترة الثانية بما يشمل الدول النفطية نتيجة 

ر النفط، فقد شهدت المسجل في أسعا الكبير التراجع
ا  على الفترة تركيزا   المالية صالحات ملحو

نظرا  لقدرة أدوات السياسة المالية على دعم  العامة
النمو وتخفيف تباين توزيع الدخل ومستويات الفقر 

 شاملة تم خالل الفترة الثانية تبني استراتيجيات
تحقيق عدد من  استهدفتالمالية العامة  إلصالح

، المالية االستدامة تحقيق األهداف من أهمها
 النمو مالية في تحقيقتعزيز دور السياسة الو

 ،الفقر من والحد العمل فرص وخلق المستدام
 وتخفيض ،الموازنة عمليات وشفافية كفاءة وضمان
ووضع الدين العام في  العامة المديونيات أعباء

شملت من  من خالل تدابير عدةمسارات تنازلية 
 بينها

 وإعداد تخطيط لعملية العام اإلطار تحسين -
 متوسطة مالية أطر نيتب خالل من الموازنة
 بالنتائج المرتبطة الموازنة نظام وتطبيق األجل
 متعددة البرمجة مفهوم تطبيق خالل من

 جرىي حيث الميزانية إعداد في السنوات
 من عدد في تدريجي بشكل اإلطار لهذا التحول
 تجنب على اإلطار هذا يساعد. العربية البلدان
العام  االنفاق مستويات في الكبيرة التقلبات
 وقدرتت وفاعليت كفاء مستويات رفع ويضمن
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 األهداف وتحقيق االقتصادي النمو رفع على
 .التنموية والبرامج الخطط في المتضمنة

إصالحات لتعزيز اإليرادات العامة من خالل  -
السعي نحو تنويع مصادر اإليرادات العامة وال 

تنفيذ سياسات سيما في البلدان النفطية و
 من المالي التوازن الستعادة يبيضرال صالحلإل

 وتقلي وترشيد الضريبية القاعدة توسيع خالل
 ورفع الضريبي التهرب ومحاربة اإلعفاءات

 وتبسيط والجمركية الضريبية اإلدارة كفاءة
 من واالنتقال الضريبي التحصيل إجراءات

 وإنشاء الذاتي التقدير إلى اإلداري التقدير نظام
 من الضريبة وتحصيل الممولين لكبار مراكز
والتمييز في استخدام ، ةالواحد النافذةنظام  خالل

أدوات السياسة الضريبية بين الشرائح المختلفة 
  .للدخول لتحقيق العدالة الضريبية

 من العام االنفاق كفاءةترشيد ورفع ل إصالحات -
 الجاري االنفاق لضبط قواعد وضع خالل

 زيادات وربط األجور العتمادات وسقوف
 وربطها البلدان بعض في باإلنتاجية ألجورا

 والعمل أخرى، بلدان في المحققة النمو بمعدالت
 إلصالح الُمتخذة والقرارات القوانين تفعيل على
 إصالحات تبني تم كما. المدنية الخدمة نظام

 العبء لتخفيف األساسية السلع دعم مظن لترشيد
 خفض خالل من للدولة العامة الموازنة على

 الطاقة دعم خاصة الحكومي الدعم اتمستوي
 دور تعزيز خالل من المستحقين إلى وتوجيه
 قامت اإلطار هذا في. االجتماعي االمان شبكات
جراء عربية دول عدة  في متتالية زيادات ب

 نحو التوج إطار في النفطية المشتقات أسعار
 الحكومي الدعم لخفض التدريجي التخفيض

 بأسعارها لوصولل تمهيدا   المشتقات لتلك
 أخرى عربية دول تبنت فيما العالمية للمستويات
 لتمرير التلقائي التمرير ليات إصالحات
 إلى للطاقة العالمية األسعار في التغييرات

 االنفاق صعيد على. ةالمحلي السوقاألسعار في 
تم تبني إصالحات لرفع كفاءة  االستثماري،

 لتنفيذا أولوية إعطاء االنفاق الرأسمالي وتم
 االهداف تخدم التي الضرورية للمشروعات
 زيادة على وتعمل واالجتماعية االقتصادية

 تنفيذ في والتريث االقتصادي التنويع مستويات
 االنفاق تركيز مع لحة،المُ  غير المشروعات
 مع والمنتجة الواعدة القطاعات على الرأسمالي

 بعض وإدارة تنفيذ في الخاص القطاع إشرا
 تخفيف أجل من واألعمال والمرافق المشاريع
 على واإلبقاء الموازنة عن المالي العبء

 للنمو محفزة مستويات عند االستثمار
 . االقتصادي

 الموحد الخزينة حساب نطاق وتوسيع تعزيز -
 األجل قصيرة التمويلية االحتياجات لتلبية

 في االستدانة إلى الحكومة حاجة وتخفيض
 لبعض فائضة ةأرصد في تتوفر الذي الوقت

ات االقتصادية الوحدات  لدى الحكومية والهي
 الحاجة تخفيض بهدف التجارية البنو

 على المالية األعباء وتقلي لالقترا
 الحكومة تدفعها التي الفوائد جراء الحكومة
 .العجز لتخفيض

 في الكلية المالية السياسات وحدات تأسي -
 يُمكن ابم العربية البلدان ببعض المالية وزارات

 إعداد يشمل العامة للمالية كلي نمو بناء من
 الفائض /والعجز والنفقات اإليرادات توقعات
 بالسياسات ترتبط المتوسط المدى على والتمويل

 .الكلية والمستهدفات األخرى االقتصادية
 إعداد يتضمن بما العام الدين إدارة تطوير -

 الحكومية الديون إلدارة استراتيجيات
ث إدارات إلدارة الدين العام تخت واستحدا

بوضع خطط زمنية الحتواء الزيادة في 
مستويات الدين العام وتحديد خيارات التمويل 

 أدوات وكذلك السعي نحو استحداث ىالمثل
 إصدار فيها بما الداخلي العام للدين جديدة
 كذلك للحكومة يوفر بما إسالمية تمويل صكو
دارة للقيام المجال  النقدية سياسةلل نشطة ب
 .الدين ألدوات الثانوية السوق وتعزيز

 الموازنة وتنفيذ إلعداد المؤسسي اإلطار تطوير -
 ورفع المالية العمليات إدارة كلفة تقليل بهدف
 الرقابة وتعزيز االستثمارية الموازنة كفاءة
 .المالي العجز مستويات تقليل بهدف المالية
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 كومةالح مالية إحصاءات إعداد إطار مواصلة -
 المالية السياسة وتقييم وتتبع إعداد جودة لرفع

 تبويب في الحديثة المفاهيم وتطبيق للحكومة
 اءاتإحص لدلي مع فقيت ماب العامة الموازنة

 عن الصادر (GFSM) ةكومالح ةمالي
 .الدولي النقد صندوق

دية ونظم على صعيد  ة الن يا صالحات ال
ة المالية العالمية ولمواجهة تداعيات األزم الصر
، انتهجت الدول العربية سياسات نقدية 2009عام 

توسعية رامية إلى تحفيز القطاع المصرفي المحلي 
على التوسع في منح االئتمان للقطاع الخاص 
صاحب تلك السياسات تنفيذ حزمة من اإلجراءات، 
شمل بعض منها قيام عدد من المصارف المركزية 

بأسعار فائدة مخفضة بهدف  بتوفير السيولة الالزمة
اإلسهام في تخفيض تكلفة االئتمان الممنوح، 
واستخدام أدوات السياسة النقدية لتخفيف التداعيات 

 وقد الناتجة عن األزمة المالية العالميةالسلبية 
شهدت معدالت الفائدة األساسية في معظم الدول 
العربية تخفيضات متتالية وصلت بأسعار الفائدة في 

  الدول العربية لمستويات متدنيةبعض 

  نفذت بعض2016-2011وخالل الفترة 
 الدول في سيما العربية ال المركزية المصارف

 إصالحات بهدف تبني للنفط المستوردة العربية
ل  سواء   الصرف ألسعار مرونة أكثر نظما   في 

 أو األجنبي النقد من المعرو نق ضغوطات
 نظم قدرة دةزيا على بعضها رصعلى ضوء ح

الخارجية، في  الصدمات امتصاص على الصرف
إطار االنتقال التدريجي نحو تطبيق نظام سعر 

 م الُمدار. الصرف الُمعو 

كما واصلت مصارف مركزية أخرى تبني 
ة المالئمة لالنتقال  ة البي إصالحات تهدف إلى تهي
إلى سياسات استهداف التضخم مثل تون 

استنادا  إلى و .ر السعريلتحقيق االستقرا والمغرب
الدور المهم لقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في توليد القيمة المضافة وتوفير فرص 
العمل اهتمت المصارف المركزية العربية خالل 
الفترة الثانية بشكل كبير بحفز القطاع المصرفي 
على توفير االئتمان الالزم لدعم نشاط قطاع 

وسطة وقدمت العديد المشروعات الصغيرة والمت

من الحوافز للمصارف التي تقدم التمويل لتلك 
 المشروعات 

كما قام عدد من المصارف المركزية باستحداث 
وحدات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، تتولى إعداد الدراسات المتعلقة 
بالقطاع المذكور، وبحث التحديات التي تواج 

مشروعات الصغيرة البنو عند منح االئتمان لل
 .والمتوسطة

ية اإلصالحات ي  ال
صالحات شهدت ، الهيكليةفي مجال اإلصالحات 

ل االقتصادية  يا  نهج في بارزا   تحوال  نوي ال
العربية النفطية  البلدان في والتدابير المطبقة السياسات

 العربية حيث الخليج لدول التعاون مجل دول سيما ال
 أكبر بشكل التركيز نحو حا  واض اتجاها   هنا هر
 االقتصادي التنويع لسياسات قوية دفعة إعطاء على
 وطنية واستراتيجيات وخطط رؤى تبني خالل من

 وفق تنويع القاعدة االنتاجية مستويات لزيادة مستقبلية
 إنجاز لتحقيق موضوعة   تنفيذية وبرامج كمية، أهداف
 الحرص مع االقتصادي، التنويع صعيد على ملموس

على توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطط التنويع 
سواء  من خالل السحب من االحتياطات، أو 
الخصخصة، أو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في 

 تنفيذ المشروعات االستثمارية المهمة

 التحول برنامج" بينها من كثيرة لك على واألمثلة
رؤية  في" 2020 الوطني  ةالعربي المملكةإطار 

رؤية اإلمارات  ،2030السعودية  " 2021و
 والخطة ُعمان، سلطنة في" تنفيذ" وبرنامج
 الكويت  لدولة اإلنمائية

كما تضمنت االستراتيجيات سياسات لخفض 
االعتماد التدريجي على القطاعات النفطية من 

دعم عدد من القطاعات عالية القيمة خالل 
ا برز كم .المضافة وقطاعات االقتصاد المعرفي

اهتمام واضح باإلصالحات في مجال تنويع اإليرادات 
التعاون  مجل دول ، كان من أبرزها اتجاهالعامة

 الُمضافة القيمة ضريبة لدول الخليج العربية إلى فر
، واتجاه بعض 2018 عام من بداية المائة في 5 بواقع

، الشركات أرباح على ضريبة هذه الدول إلى فر
  1اإلطار 
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 (1ار رقم )

ية في بع الدول العربية ت يات و التنوي الم ي ترا 7(مالم ا 6( 

تعود بداية سياسات التنويع االقتصادي في البلدان العربية إلى ستة عقود مضت عندما اتجهت بعض الدول العربية الُمصدرة 
في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط وبالصناعات  الكويت والبحرين في ستينيات القرن الماضي إلى إنشاء والتوسعللنفط مثل 
لك اهتمام كبير من دول عربية أخرى مصدأالثقيلة  ة للنفط مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات بمشاريع تنويع رعقب 

ي وخالل حقبتي الحرة خالل عقد السبعينيات من القرن الماضة التجارمناطق الهياكل االقتصادية وإنشاء المناطق الصناعية و
الثمانينات والتسعينيات انصب التركيز على سياسات التنويع االقتصادي بهدف تجاوز تأثير التقلبات في األسعار العالمية للنفط 

بعض السنوات المتضمنة في على خلفية التراجع الكبير ألسعار النفط خالل الُمصدرة ل على اقتصادات البلدان العربية للنفط 
وقد شهدت سياسات التنويع االقتصادي اهتماما  كبيرا  خالل الحقبة األولى من األلفية الجديدة في إطار السياسات  .تلك الفترة

ة مواتية وممكنة الاالقتصادية والبرامج الهادفة إلى تحقيق ا ستقرار االقتصادي في البلدان العربية الُمصدرة للنفط وتوفير بي
، 2014منذ عام  التعاون لدول الخليج العربية انصب اهتمام عدد من الدول العربية للقطاع الخاص ال سيما في دول مجل

على إعطاء دفعة قوية لسياسات تنويع الهياكل االقتصادية سواء  على مستوى القاعدة االنتاجية أو هيكل الصادرات واإليرادات 
 هداف الكمية على صعيد التنويع االقتصاديالعامة من خالل استراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية لتحقيق بعض األ

صدرة للنفط وإنما امتدت أيضا  إلى ن سياسات التنويع االقتصادي لم تقتصر فقط على الدول العربية المُ أتجدر اإلشارة إلى 
خرى التي وغيرها من البلدان األوتون واألردن بعض البلدان العربية التي تمتلك اقتصادات أكثر تنوعا  مثل المغرب ومصر 

اهتمت أيضا  بزيادة مستويات تنويع مصادر الدخل وبتنمية بعض القطاعات الواعدة وسريعة النمو مثل قطاعات السياحة 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات االقتصاد المعرفي في هذا اإلطار يعر الجدول التالي بعض مالمح 

 دان العربية سواء   تلك الُمصدرة للنفط أو في الدول العربية األخرى.استراتيجيات وسياسات التنويع في بعض البل

عودية  ة العربية ال ية المم 20ر 0 

 في المائة 65زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  -
 في المائة من إجمالي الصادرات  50زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى  -
 في المائة 5.7في المائة إلى  3.8الستثمارات األجنبية إلى الناتج من زيادة نسبة ا -
دعم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يُمكن من خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتبني  -

نح االئتمان في المائة، والتوسع في م 35في المائة إلى  20التدابير الالزمة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج من 
 في المائة 20في المائة من إجمالي االئتمان إلى  5الممنوح لهذه المشروعات من 

 .تريليون  واحدمليار  إلى  165حفز مساهمة اإليرادات غير النفطية من مجمل اإليرادات العامة لترتفع من  -
 جامعة على مستوى العالم 200ضل تطوير قطاع التعليم وتصنيف خم جامعات سعودية على األقل من بين أف -

 2020ة عما 

 توجي االستثمارات الحكومية إلى القطاعات المولدة للدخل القومي (الغاز الطبيعي الُمسال، والسياحة، والزراعة). -
السماح بالملكية األجنبية للمشروعات في بعض القطاعات المهمة المرتبطة بزيادة مستويات التنويع االقتصادي  -

 ب االستثمارات األجنبية المباشرةلجذ

ية اإلمارات   2021ر

 .2021في المائة عام  95تشجيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج إلى  -
 ل قطاع الخدمات المالية والسياحة والطيرانثتشجيع نمو بعض القطاعات الديناميكية سريعة النمو م -

                                                           
 من واقع الخطط واالستراتيجيات المستقبلية للتنويع الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المتضمنة )76(
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 كومةالح مالية إحصاءات إعداد إطار مواصلة -
 المالية السياسة وتقييم وتتبع إعداد جودة لرفع

 تبويب في الحديثة المفاهيم وتطبيق للحكومة
 اءاتإحص لدلي مع فقيت ماب العامة الموازنة

 عن الصادر (GFSM) ةكومالح ةمالي
 .الدولي النقد صندوق

دية ونظم على صعيد  ة الن يا صالحات ال
ة المالية العالمية ولمواجهة تداعيات األزم الصر
، انتهجت الدول العربية سياسات نقدية 2009عام 

توسعية رامية إلى تحفيز القطاع المصرفي المحلي 
على التوسع في منح االئتمان للقطاع الخاص 
صاحب تلك السياسات تنفيذ حزمة من اإلجراءات، 
شمل بعض منها قيام عدد من المصارف المركزية 

بأسعار فائدة مخفضة بهدف  بتوفير السيولة الالزمة
اإلسهام في تخفيض تكلفة االئتمان الممنوح، 
واستخدام أدوات السياسة النقدية لتخفيف التداعيات 

 وقد الناتجة عن األزمة المالية العالميةالسلبية 
شهدت معدالت الفائدة األساسية في معظم الدول 
العربية تخفيضات متتالية وصلت بأسعار الفائدة في 

  الدول العربية لمستويات متدنيةبعض 

  نفذت بعض2016-2011وخالل الفترة 
 الدول في سيما العربية ال المركزية المصارف

 إصالحات بهدف تبني للنفط المستوردة العربية
ل  سواء   الصرف ألسعار مرونة أكثر نظما   في 

 أو األجنبي النقد من المعرو نق ضغوطات
 نظم قدرة دةزيا على بعضها رصعلى ضوء ح

الخارجية، في  الصدمات امتصاص على الصرف
إطار االنتقال التدريجي نحو تطبيق نظام سعر 

 م الُمدار. الصرف الُمعو 

كما واصلت مصارف مركزية أخرى تبني 
ة المالئمة لالنتقال  ة البي إصالحات تهدف إلى تهي
إلى سياسات استهداف التضخم مثل تون 

استنادا  إلى و .ر السعريلتحقيق االستقرا والمغرب
الدور المهم لقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في توليد القيمة المضافة وتوفير فرص 
العمل اهتمت المصارف المركزية العربية خالل 
الفترة الثانية بشكل كبير بحفز القطاع المصرفي 
على توفير االئتمان الالزم لدعم نشاط قطاع 

وسطة وقدمت العديد المشروعات الصغيرة والمت

من الحوافز للمصارف التي تقدم التمويل لتلك 
 المشروعات 

كما قام عدد من المصارف المركزية باستحداث 
وحدات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، تتولى إعداد الدراسات المتعلقة 
بالقطاع المذكور، وبحث التحديات التي تواج 

مشروعات الصغيرة البنو عند منح االئتمان لل
 .والمتوسطة

ية اإلصالحات ي  ال
صالحات شهدت ، الهيكليةفي مجال اإلصالحات 

ل االقتصادية  يا  نهج في بارزا   تحوال  نوي ال
العربية النفطية  البلدان في والتدابير المطبقة السياسات

 العربية حيث الخليج لدول التعاون مجل دول سيما ال
 أكبر بشكل التركيز نحو حا  واض اتجاها   هنا هر
 االقتصادي التنويع لسياسات قوية دفعة إعطاء على
 وطنية واستراتيجيات وخطط رؤى تبني خالل من

 وفق تنويع القاعدة االنتاجية مستويات لزيادة مستقبلية
 إنجاز لتحقيق موضوعة   تنفيذية وبرامج كمية، أهداف
 الحرص مع االقتصادي، التنويع صعيد على ملموس

على توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطط التنويع 
سواء  من خالل السحب من االحتياطات، أو 
الخصخصة، أو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في 

 تنفيذ المشروعات االستثمارية المهمة

 التحول برنامج" بينها من كثيرة لك على واألمثلة
رؤية  في" 2020 الوطني  ةالعربي المملكةإطار 

رؤية اإلمارات  ،2030السعودية  " 2021و
 والخطة ُعمان، سلطنة في" تنفيذ" وبرنامج
 الكويت  لدولة اإلنمائية

كما تضمنت االستراتيجيات سياسات لخفض 
االعتماد التدريجي على القطاعات النفطية من 

دعم عدد من القطاعات عالية القيمة خالل 
ا برز كم .المضافة وقطاعات االقتصاد المعرفي

اهتمام واضح باإلصالحات في مجال تنويع اإليرادات 
التعاون  مجل دول ، كان من أبرزها اتجاهالعامة

 الُمضافة القيمة ضريبة لدول الخليج العربية إلى فر
، واتجاه بعض 2018 عام من بداية المائة في 5 بواقع

، الشركات أرباح على ضريبة هذه الدول إلى فر
  1اإلطار 
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 (1ار رقم )

ية في بع الدول العربية ت يات و التنوي الم ي ترا 7(مالم ا 6( 

تعود بداية سياسات التنويع االقتصادي في البلدان العربية إلى ستة عقود مضت عندما اتجهت بعض الدول العربية الُمصدرة 
في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط وبالصناعات  الكويت والبحرين في ستينيات القرن الماضي إلى إنشاء والتوسعللنفط مثل 
لك اهتمام كبير من دول عربية أخرى مصدأالثقيلة  ة للنفط مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات بمشاريع تنويع رعقب 

ي وخالل حقبتي الحرة خالل عقد السبعينيات من القرن الماضة التجارمناطق الهياكل االقتصادية وإنشاء المناطق الصناعية و
الثمانينات والتسعينيات انصب التركيز على سياسات التنويع االقتصادي بهدف تجاوز تأثير التقلبات في األسعار العالمية للنفط 

بعض السنوات المتضمنة في على خلفية التراجع الكبير ألسعار النفط خالل الُمصدرة ل على اقتصادات البلدان العربية للنفط 
وقد شهدت سياسات التنويع االقتصادي اهتماما  كبيرا  خالل الحقبة األولى من األلفية الجديدة في إطار السياسات  .تلك الفترة

ة مواتية وممكنة الاالقتصادية والبرامج الهادفة إلى تحقيق ا ستقرار االقتصادي في البلدان العربية الُمصدرة للنفط وتوفير بي
، 2014منذ عام  التعاون لدول الخليج العربية انصب اهتمام عدد من الدول العربية للقطاع الخاص ال سيما في دول مجل

على إعطاء دفعة قوية لسياسات تنويع الهياكل االقتصادية سواء  على مستوى القاعدة االنتاجية أو هيكل الصادرات واإليرادات 
 هداف الكمية على صعيد التنويع االقتصاديالعامة من خالل استراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية لتحقيق بعض األ

صدرة للنفط وإنما امتدت أيضا  إلى ن سياسات التنويع االقتصادي لم تقتصر فقط على الدول العربية المُ أتجدر اإلشارة إلى 
خرى التي وغيرها من البلدان األوتون واألردن بعض البلدان العربية التي تمتلك اقتصادات أكثر تنوعا  مثل المغرب ومصر 

اهتمت أيضا  بزيادة مستويات تنويع مصادر الدخل وبتنمية بعض القطاعات الواعدة وسريعة النمو مثل قطاعات السياحة 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات االقتصاد المعرفي في هذا اإلطار يعر الجدول التالي بعض مالمح 

 دان العربية سواء   تلك الُمصدرة للنفط أو في الدول العربية األخرى.استراتيجيات وسياسات التنويع في بعض البل

عودية  ة العربية ال ية المم 20ر 0 

 في المائة 65زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  -
 في المائة من إجمالي الصادرات  50زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى  -
 في المائة 5.7في المائة إلى  3.8الستثمارات األجنبية إلى الناتج من زيادة نسبة ا -
دعم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يُمكن من خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتبني  -

نح االئتمان في المائة، والتوسع في م 35في المائة إلى  20التدابير الالزمة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج من 
 في المائة 20في المائة من إجمالي االئتمان إلى  5الممنوح لهذه المشروعات من 

 .تريليون  واحدمليار  إلى  165حفز مساهمة اإليرادات غير النفطية من مجمل اإليرادات العامة لترتفع من  -
 جامعة على مستوى العالم 200ضل تطوير قطاع التعليم وتصنيف خم جامعات سعودية على األقل من بين أف -

 2020ة عما 

 توجي االستثمارات الحكومية إلى القطاعات المولدة للدخل القومي (الغاز الطبيعي الُمسال، والسياحة، والزراعة). -
السماح بالملكية األجنبية للمشروعات في بعض القطاعات المهمة المرتبطة بزيادة مستويات التنويع االقتصادي  -

 ب االستثمارات األجنبية المباشرةلجذ

ية اإلمارات   2021ر

 .2021في المائة عام  95تشجيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج إلى  -
 ل قطاع الخدمات المالية والسياحة والطيرانثتشجيع نمو بعض القطاعات الديناميكية سريعة النمو م -

                                                           
 من واقع الخطط واالستراتيجيات المستقبلية للتنويع الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المتضمنة )76(
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 .2021في المائة عام  5إلى  2012في المائة عام  3.2زيادة معدل نمو القطاعات غير النفطية من  -
 في المائة 5في المائة إلى  3.2زيادة نسبة االستثمارات األجنبية إلى الناتج من  -
 في المائة من الناتج في القطاعات غير النفطية 70رفع مساهمة ناتج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى  -
 ى تبوء اإلمارات لمركز متقدم من بين المراكز العشرة األولى على مستوى العالماألعمال بما يساعد عل ةحفز رياد -
نشطة االبتكار أمليار درهم لالستثمار في حفز  2تدشين استراتيجية وطنية لالبتكار وتأسي صندوق برأس مال  -

التحول لالقتصاد المعرفي  في المائة من مجمل العاملين بما يهيأ 40ورفع نسبة العاملين في مجال االبتكار إلى نحو 
 ويمكن الدولة كي تكون واحدة من أهم عشرة دول على مستوى العالم في مجال االبتكار 

وي  ية ال 20ر 0 

 تنفيذ استثمارات ضخمة في مجاالت البنية األساسية والطرق وتأسي مدن جديدة -
ة مح 230قانون و 45تنفيذ إصالحات مرتبطة بتعديل  -  فزة لنشاط القطاع الخاصسياسة لتوفير بي

حري  ية ال 20ر 0 

ائف للمواطنين في القطاعات عالية القيمة المضافة  -  جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عبرخلق و
 سد الفجوة ما بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل -

ر  ية ق 20ر 0 

خالل تطوير التعليم واستقطاب أفضل الجامعات الدولية لتقديم  التركيز على دعم قطاعات االقتصاد المعرفي من -
  خدمات تعليمية عالية المستوى

ية مصر  20ر 0 

الدول األربعين األكثر وتبوء مرتبة متقدمة من بين نشطة االبتكار أتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم ال -
 اهتماما  باالبتكار ودعم مؤسسات البحث العلمي.

 مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ثالثة أضعاف زيادة -

ر الرقمية  ية الم ي ترا  2020ا

في المائة وربط  50تسهيل عملية التحول الرقمي من خالل أتمتة اإلجراءات اإلدارية وخفض الفجوة الرقمية بنحو  -
 .يرة والمتوسطة بشبكة االنترنتفي المائة من المشروعات الصغ 20نحو 

 

ارة على صعيد  ي الت حرير و صالحات 
ية ار فقد أدى تفاقم األزمة المالية منذ سبتمبر من  ال

إلى شح السيولة في األسواق المالية  2008عام 
 إثروتقل التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة العربية 

. بناء  ع  واصلت ،ليانكما السيولة المتاحة بالبنو
ل ات التمويالعديد من الدول العربية وكذلك مؤسس

تمويل التجارة لالت ر التسهية توفيواإلقليمية العربي
وتم  العربية ومن بينها برنامج تمويل التجارة العربية

وضع جدول زمني مفصل اللتزامات الدول العربية 
في تحرير تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة 

 

عالمية لالستفادة من تلك العرو في المفاوضات ال
الخاصة بتحرير تجارة الخدمات على مستوى الدول 

كما تم وضع جدول زمني مفصل اللتزامات العربية 
الدول العربية في تحرير تجارة الخدمات في إطار 
منظمة التجارة العالمية لالستفادة من تلك العرو 

ة الخدمات على في المفاوضات الخاصة بتحرير تجار
استكملت البلدان كذلك مستوى الدول العربية 

رة جارة الحة التي منطقاء فة األعضربيالع
القواعد الخاصة  2010ام الل عة الكبرى خربيالع

ليات التعامل معها وأ دت ببالقيود غير الجمركية و
ات العالقة بالتدابير  مالتزاما  بعد تطبيق أي من القيود 
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التعريفية مثل الرسوم والضرائب  إلجراءات شبأو ا
ات األثر المماثل فيما يخ التخلي عن التدابير 
واإلجراءات االحتكارية في منطقة التجارة الحرة 

موحدة  استرشاديالعربية الكبرى، فقد تم وضع قواعد 
لحماية المنافسة ومراقبة االحتكارات بهدف زيادة 

ة البينية كما تم صياغة الفاعلية االقتصادية للتجار
اتفاقية التعاون الجمركي التي تحدد مجاالت التعاون 
اإلداري والفني بين اإلدارات الجمركية العربية، 

ك لووضع جداول للتعريفة الجمركية الموحدة وكذ
قانون جمركي عربي موحد وفي اتجاه إتمام متطلبات 
منطقة التجارة الحرة العربية العالقة، تم في قمة 
الريا التنموية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت 

تحقيق خطوة تقدمية من قبل اإلدارة  2013عام 
لك بالتوجي لالنتهاء من كافة يالسياس ة العربية و

متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل 
والمتمثلة في استكمال باقي قواعد  2013نهاية عام 

ة ومعاملة منتجات المناطق المنشأ العربية التفصيلي
الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
لما لهذين األمرين من أهمية كبيرة في جذب 
االستثمارات وتعزيز التراكم في الصناعات للدول 

 العربية

خر، اهتم كذلك عدد من الدول العربية  من جانب 
بتحسين البنية التحتية في مجال تشجيع التجارة 
الخارجية سواء  من خالل تجديد وتطوير الموان 
القائمة أو إنشاء موان جديدة إضافة  إلى تسهيل 
اإلجراءات الخاصة باإلفرا الجمركي عن البضائع 
واستخدام أساليب التسجيل االلكتروني للشحنات 
لتخفيض الوقت وتبسيط اإلجراءات المطلوبة سواء  

جعل التجارة  للصادرات أو الواردات، االمر الذي
عبر الحدود في معظم الدول العربية تتم بسهولة 
ويسر كما وقع عدد كبير منها اتفاقات للتجارة الحرة 
مع تكتالت تجارية إقليمية واتفاقات تبادل تجاري 

 ثنائي بهدف تحرير مستويات التجارة الخارجية

ا الماليأما على صعيد  وير ال فقد  صالحات 
طفرة السيولة النقدية لدى انية تواصل شهدت الفترة الث

المصارف العربية وخاصة مصارف دول مجل 
وج جزء كبير منها  العربية الخليجلدول التعاون 
القرو االستهالكية والعقارية وشراء األسهم لتمويل 

األمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير وطفرة في أسعار 
عار األصول المالية وعمل على تكوين فقاعات في أس

 لذا فقد ركزت سياسات إصالح وتطوير األصول
رفع القطاع المالي بشكل عام خالل الفترة الثانية على 

 ،(Financial Soundness)السالمة المالية  مستوى

بهدف دعم أداء المؤسسات المالية وتقوية األطر 
أية الرقابية للحد من تراكم المخاطر المالية ومواجهة 

وقد تركزت جهود ية محتملة هزات اقتصادية أو مال
 تلك الفترةالسلطات الرقابية في الدول العربية خالل 

على تبني سياسات صارمة إلعادة هيكلة المصارف 
وتعزيز قواعدها الرأسمالية وخفض مستويات القرو 
المتعثرة والحيلولة دون تركز مخاطر االئتمان 
لتحصين المصارف العربية من أية هزات إقليمية أو 

  )77(لميةعا

 تن دروس االزمة المالية وتداعياتها، أبرزأكما 
همية العديد من الجوانب التي باتت تستحو االولوية أ

في القطاع المالي والمصرفي العربي في هذه المرحلة 
والسنوات القادمة، وإن تفاوت األمر فيما بين الدول 
العربية فيما يتعلق بدرجة التقدم في هذه الجوانب 

االصالحات حول تحسين فرص الوصول هذه تتركز 
إلى الخدمات المالية والمصرفية وتحديدا  من قبل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خلق 
الظروف المواتية لتطور االستثمار طويل األجل 
والمؤسسات واألنشطة المالية غير المصرفية، والعمل 
ت على تطوير وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعمال

المحلية، باإلضافة إلى تقوية مقومات االستقرار المالي 
وتحديدا  تطوير وتطبيق مفاهيم الرقابة االحترازية 
الكلية تساعد هذه االصالحات على تعزيز دور 
القطاع المالي في خدمة برامج وسياسات النمو الشامل 
والمحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي التي 

 السياسات في هذه المرحلة   تمثل اولوية لصانعي

هر خالل هذه الفترة تركيز  كبير على كما 
إصالحات دعم دور المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة استنادا  إلى قدرتها الكبير على المساهمة 
في توليد الناتج وفرص العمل حيث واصلت البلدان 
العربية اهتمامها بتبني إصالحات لتقوية األطر 

يمية الكفيلة بدعم هذه المشروعات المؤسسية والتنظ
وتبنت إجراءات لتوفير التمويل الالزم لدعم نشاطها 
من خالل تشجيع المصارف على حفز االئتمان 
الميسر لها وعملت على سن القوانين والتشريعات 

ة المُ  ة الكفيلة بتعزيز الدور االقتصادي وتوفير البي هي
 لنمو هذه المشروعات وتمكينها من المنافسة

                                                           
أداء االقتصادات العربية خالل   2012هبة عبد المنعم  )77(

، صندوق وسياسات االستقرار حالماضيين مالمالعقدين 
 النقد العربي، سلسلة دراسات اقتصادية  
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 .2021في المائة عام  5إلى  2012في المائة عام  3.2زيادة معدل نمو القطاعات غير النفطية من  -
 في المائة 5في المائة إلى  3.2زيادة نسبة االستثمارات األجنبية إلى الناتج من  -
 في المائة من الناتج في القطاعات غير النفطية 70رفع مساهمة ناتج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى  -
 ى تبوء اإلمارات لمركز متقدم من بين المراكز العشرة األولى على مستوى العالماألعمال بما يساعد عل ةحفز رياد -
نشطة االبتكار أمليار درهم لالستثمار في حفز  2تدشين استراتيجية وطنية لالبتكار وتأسي صندوق برأس مال  -

التحول لالقتصاد المعرفي  في المائة من مجمل العاملين بما يهيأ 40ورفع نسبة العاملين في مجال االبتكار إلى نحو 
 ويمكن الدولة كي تكون واحدة من أهم عشرة دول على مستوى العالم في مجال االبتكار 

وي  ية ال 20ر 0 

 تنفيذ استثمارات ضخمة في مجاالت البنية األساسية والطرق وتأسي مدن جديدة -
ة مح 230قانون و 45تنفيذ إصالحات مرتبطة بتعديل  -  فزة لنشاط القطاع الخاصسياسة لتوفير بي

حري  ية ال 20ر 0 

ائف للمواطنين في القطاعات عالية القيمة المضافة  -  جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عبرخلق و
 سد الفجوة ما بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل -

ر  ية ق 20ر 0 

خالل تطوير التعليم واستقطاب أفضل الجامعات الدولية لتقديم  التركيز على دعم قطاعات االقتصاد المعرفي من -
  خدمات تعليمية عالية المستوى

ية مصر  20ر 0 

الدول األربعين األكثر وتبوء مرتبة متقدمة من بين نشطة االبتكار أتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم ال -
 اهتماما  باالبتكار ودعم مؤسسات البحث العلمي.

 مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ثالثة أضعاف زيادة -

ر الرقمية  ية الم ي ترا  2020ا

في المائة وربط  50تسهيل عملية التحول الرقمي من خالل أتمتة اإلجراءات اإلدارية وخفض الفجوة الرقمية بنحو  -
 .يرة والمتوسطة بشبكة االنترنتفي المائة من المشروعات الصغ 20نحو 

 

ارة على صعيد  ي الت حرير و صالحات 
ية ار فقد أدى تفاقم األزمة المالية منذ سبتمبر من  ال

إلى شح السيولة في األسواق المالية  2008عام 
 إثروتقل التسهيالت المتاحة لتمويل التجارة العربية 

. بناء  ع  واصلت ،ليانكما السيولة المتاحة بالبنو
ل ات التمويالعديد من الدول العربية وكذلك مؤسس

تمويل التجارة لالت ر التسهية توفيواإلقليمية العربي
وتم  العربية ومن بينها برنامج تمويل التجارة العربية

وضع جدول زمني مفصل اللتزامات الدول العربية 
في تحرير تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة 

 

عالمية لالستفادة من تلك العرو في المفاوضات ال
الخاصة بتحرير تجارة الخدمات على مستوى الدول 

كما تم وضع جدول زمني مفصل اللتزامات العربية 
الدول العربية في تحرير تجارة الخدمات في إطار 
منظمة التجارة العالمية لالستفادة من تلك العرو 

ة الخدمات على في المفاوضات الخاصة بتحرير تجار
استكملت البلدان كذلك مستوى الدول العربية 

رة جارة الحة التي منطقاء فة األعضربيالع
القواعد الخاصة  2010ام الل عة الكبرى خربيالع

ليات التعامل معها وأ دت ببالقيود غير الجمركية و
ات العالقة بالتدابير  مالتزاما  بعد تطبيق أي من القيود 
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التعريفية مثل الرسوم والضرائب  إلجراءات شبأو ا
ات األثر المماثل فيما يخ التخلي عن التدابير 
واإلجراءات االحتكارية في منطقة التجارة الحرة 

موحدة  استرشاديالعربية الكبرى، فقد تم وضع قواعد 
لحماية المنافسة ومراقبة االحتكارات بهدف زيادة 

ة البينية كما تم صياغة الفاعلية االقتصادية للتجار
اتفاقية التعاون الجمركي التي تحدد مجاالت التعاون 
اإلداري والفني بين اإلدارات الجمركية العربية، 

ك لووضع جداول للتعريفة الجمركية الموحدة وكذ
قانون جمركي عربي موحد وفي اتجاه إتمام متطلبات 
منطقة التجارة الحرة العربية العالقة، تم في قمة 
الريا التنموية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت 

تحقيق خطوة تقدمية من قبل اإلدارة  2013عام 
لك بالتوجي لالنتهاء من كافة يالسياس ة العربية و

متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل 
والمتمثلة في استكمال باقي قواعد  2013نهاية عام 

ة ومعاملة منتجات المناطق المنشأ العربية التفصيلي
الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
لما لهذين األمرين من أهمية كبيرة في جذب 
االستثمارات وتعزيز التراكم في الصناعات للدول 

 العربية

خر، اهتم كذلك عدد من الدول العربية  من جانب 
بتحسين البنية التحتية في مجال تشجيع التجارة 
الخارجية سواء  من خالل تجديد وتطوير الموان 
القائمة أو إنشاء موان جديدة إضافة  إلى تسهيل 
اإلجراءات الخاصة باإلفرا الجمركي عن البضائع 
واستخدام أساليب التسجيل االلكتروني للشحنات 
لتخفيض الوقت وتبسيط اإلجراءات المطلوبة سواء  

جعل التجارة  للصادرات أو الواردات، االمر الذي
عبر الحدود في معظم الدول العربية تتم بسهولة 
ويسر كما وقع عدد كبير منها اتفاقات للتجارة الحرة 
مع تكتالت تجارية إقليمية واتفاقات تبادل تجاري 

 ثنائي بهدف تحرير مستويات التجارة الخارجية

ا الماليأما على صعيد  وير ال فقد  صالحات 
طفرة السيولة النقدية لدى انية تواصل شهدت الفترة الث

المصارف العربية وخاصة مصارف دول مجل 
وج جزء كبير منها  العربية الخليجلدول التعاون 
القرو االستهالكية والعقارية وشراء األسهم لتمويل 

األمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير وطفرة في أسعار 
عار األصول المالية وعمل على تكوين فقاعات في أس

 لذا فقد ركزت سياسات إصالح وتطوير األصول
رفع القطاع المالي بشكل عام خالل الفترة الثانية على 

 ،(Financial Soundness)السالمة المالية  مستوى

بهدف دعم أداء المؤسسات المالية وتقوية األطر 
أية الرقابية للحد من تراكم المخاطر المالية ومواجهة 

وقد تركزت جهود ية محتملة هزات اقتصادية أو مال
 تلك الفترةالسلطات الرقابية في الدول العربية خالل 

على تبني سياسات صارمة إلعادة هيكلة المصارف 
وتعزيز قواعدها الرأسمالية وخفض مستويات القرو 
المتعثرة والحيلولة دون تركز مخاطر االئتمان 
لتحصين المصارف العربية من أية هزات إقليمية أو 

  )77(لميةعا

 تن دروس االزمة المالية وتداعياتها، أبرزأكما 
همية العديد من الجوانب التي باتت تستحو االولوية أ

في القطاع المالي والمصرفي العربي في هذه المرحلة 
والسنوات القادمة، وإن تفاوت األمر فيما بين الدول 
العربية فيما يتعلق بدرجة التقدم في هذه الجوانب 

االصالحات حول تحسين فرص الوصول هذه تتركز 
إلى الخدمات المالية والمصرفية وتحديدا  من قبل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خلق 
الظروف المواتية لتطور االستثمار طويل األجل 
والمؤسسات واألنشطة المالية غير المصرفية، والعمل 
ت على تطوير وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعمال

المحلية، باإلضافة إلى تقوية مقومات االستقرار المالي 
وتحديدا  تطوير وتطبيق مفاهيم الرقابة االحترازية 
الكلية تساعد هذه االصالحات على تعزيز دور 
القطاع المالي في خدمة برامج وسياسات النمو الشامل 
والمحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي التي 

 السياسات في هذه المرحلة   تمثل اولوية لصانعي

هر خالل هذه الفترة تركيز  كبير على كما 
إصالحات دعم دور المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة استنادا  إلى قدرتها الكبير على المساهمة 
في توليد الناتج وفرص العمل حيث واصلت البلدان 
العربية اهتمامها بتبني إصالحات لتقوية األطر 

يمية الكفيلة بدعم هذه المشروعات المؤسسية والتنظ
وتبنت إجراءات لتوفير التمويل الالزم لدعم نشاطها 
من خالل تشجيع المصارف على حفز االئتمان 
الميسر لها وعملت على سن القوانين والتشريعات 

ة المُ  ة الكفيلة بتعزيز الدور االقتصادي وتوفير البي هي
 لنمو هذه المشروعات وتمكينها من المنافسة

                                                           
أداء االقتصادات العربية خالل   2012هبة عبد المنعم  )77(

، صندوق وسياسات االستقرار حالماضيين مالمالعقدين 
 النقد العربي، سلسلة دراسات اقتصادية  
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إلى  المشتر كذلك توج جانبا  من التعاون العربي
 اإلقليمي، المستوى دعم دور هذه المشروعات فعلى

 واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية القمة أقرت
 مبادرة 2009 يناير في الكويت في عقدت التي األولى
نشاء الكويت دولة أمير  ملياري بمبل خاص حساب ب
 الخاص القطاع مشروعات تمويلل أمريكي دوالر

 الدول اتفقت العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة
 لإلنماء العربي الصندوق تكليف على المساهمة

 هذا وإدارة تأسي بمهمة واالجتماعي االقتصادي
 في الحساب لهذا الرئيسية االغرا تتمثل الحساب
 الصغيرة للمشروعات التمويل توفير في المساهمة

 سأر تدفق وتشجيع الخاص والقطاع وسطةوالمت
 الدول في الخاصة المشروعات لتمويل الخاص المال

 وتنمية ودعم تطوير في المساهمة الى إضافة العربية
 الدعم تقديم خالل من الخاص القطاع في القدرات
من جهت حرص  )78(واالستشاري المناسب الفني
الزم صندوق النقد العربي على تقديم الدعم الكذلك 

ة مواتية وممكنة لنشاط قطاع  للدول العربية لضمان بي
حيث استحدث  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ة المواتية ت 2016الصندوق في عام  سهيل دعم البي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم اإلصالحات 
في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ألهمية 

عاملة بهذا القطاع في دفع الدور الذي تلعب الشركات ال
 عجلة النمو االقتصادي

ية اإلصالحات  الم
شهدت اإلصالحات المؤسسية، زخما  قويا  خالل 
الفترة الثانية استنادا  إلى رغبة البلدان العربية في 
تحفيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي 
 بناء علي اتخذت الكثير من الدول العربية تدابير هادفة
ة المؤسسية وخلق المنا االستثماري  إلى إصالح البي
المالئم لتشجيع االستثمار المحلي وجذب المزيد من 

من أجل إتاحة  FDI)( االستثمار األجنبي المباشر
المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة اإلنتاجية 
ركزت هذه السياسات على تحسين المحددات الخاصة 

ة األعمال مثل بد ء النشاط التجاري، استخرا ببي
تراخي البناء، الحصول على الخدمات، الحصول 
على االئتمان، دفع الضرائب، إنفا العقود، والتجارة 
لك باإلضافة إلى بعض المجاالت  عبر الحدود، 

كرها  األخرى التي سيتم 

                                                           
عي، الحساب الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتما )78(

 الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في مجال بدء النشاط التجاري، تبنت الدول العربية 
تبسيط المستندات المطلوبة تدابير لتسهيل اإلجراءات و

لبدء النشاط التجاري إضافة  إلى تخفيض الحد األدنى 
المطلوب لرأس المال ليكون دينار واحد في األردن، 
أو إلغاء شرط الحد األدنى لرأس المال كما هو الحال 
، واإلمارات  في جيبوتي، المغرب، السعودية، تون

لغاء أو ت خفيض كما قامت معظم الدول العربية ب
الرسوم الخاصة بتسجيل الشركات، واستخدام الوسائل 
االلكترونية بهدف التسهيل على المستثمرين إضافة  
النافذة الواحدة إلنهاء كافة  إلى استخدام اسلوب 
اإلجراءات المتعلقة بتسجيل وإنشاء النشاط، مما أدى 
إلى تقلي المدة الزمنية المستنفذة في استخرا 

لممارسة النشاط بالمنشأة عالوة  على  التصريح الالزم
لك، قامت الكثير من الدول العربية بالنظر في النظم 
ة األعمال بهدف تخفيف  الضريبية المطبقة في بي
ة االستثمارية أكثر  العبء الضريبي وجعل البي

بية   جا

فيما يتعلق باستخرا تراخي البناء، طبقت معظم 
رونية بهدف تبسيط الدول العربية األنظمة االلكت

اإلجراءات اإلدارية والتأكد من استخرا هذه 
لك،  التراخي في الوقت المناسب إضافة  إلى 
النافذة الواحدة  اتبعت معظم دول المنطقة أسلوب 
للحصول على التراخي بهدف توفير الوقت 

قامت بخفض الرسوم ووالمجهود على المستثمر، 
اء للمشروعات كما المطلوبة الستخرا تراخي البن

أتاحت للمستثمر فرصة الحصول على الخدمات مثل 
الكهرباء والمياه، بصورة ُميسرة وبتكلفة مناسبة مع 
تسهيل أساليب الدفع من خالل استخدام الوسائل 

 االلكترونية الحديثة 

مكانية حصول المستثمر على االئتمان،  فيما يتعلق ب
تسهيل اإلجراءات قامت معظم الدول العربية بتبسيط و

الخاصة بمنح االئتمان للقطاع الخاص وإلتاحة 
المعلومات االئتمانية للمستثمرين، قامت بعض الدول 
نشاء مكاتب االستعالم االئتماني بهدف  العربية ب
توفير المعلومات عن المركز االئتماني للعمالء أمام 
الجهات المانحة لالئتمان في الوقت المناسب كما 

لطات في الكثير من هذه الدول بمنح العميل قامت الس
على هذه المعلومات ومراجعتها  طالعالاالحق في 

كذلك قدمت بعض الدول حوافز ضريبية للمستثمرين 
سواء  من خالل إعفاء المستثمر من الخضوع 
للضريبة لعدد من السنوات أو خفض معدل الضرائب 
المفروضة وخاصة في بعض المجاالت مثل السياحة 

قطاع اإلنشاءات وقطاع اإلنتا السلعي، بهدف و
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تحفيز المستثمرين على االستثمار في تلك المجاالت 
إضافة  إلى قيام السلطات بتوفير وسائل الدفع 
االلكتروني للضرائب لتوفير الوقت والمجهود بالنسبة 

 للمستثمر

ة القانونية المواتية وإنفا العقود،  ة البي فيما يخ تهي
إجراءات  اتخذت السلطات في معظم الدول العربية

ألتمتة المحاكم والمراكز القضائية من خالل تطبيق 
نظام الكتروني شامل لكافة القضايا. إضافة  إلى تبسيط 
االجراءات الالزمة لتسجيل وإنفا العقود الخاصة 
بالمستثمرين وتخفيض الرسوم المطلوبة في هذا 
نشاء المحاكم  الشأن كما قامت بعض الدول العربية ب

هيل نفا العقود والفصل في القضايا التجارية لتس
بهدف  الخاصة بقطاع األعمال في الوقت المناسب

حفز مستويات مشاركة القطاع في النشاط االقتصادي، 
اهتمت عدد من حكومات الدول النفطية ال سيما في 

عدد  دول مجل التعاون لدول الخليج العربية باتخا
قطاع من الخطوات بهدف العمل على زيادة دور ال

ة  الخاص في االقتصاد من خالل العمل على إيجاد بي
بة لالستثمارات المحلية واالجنبية  أعمال محفزة وجا

لك من خالل  الشركات إضافة  إلى  تطوير قوانينو
بعض التحسينات االخرى في المجاالت الخاصة 

ة التجارية  بعض كذلك تبنت بقانون الضرائب والبي
ن مستويات االنتاجية تحسيلاالجراءات الخاصة 

والتنافسية من العمل على زيادة مستويات التنويع 
اقتصاد عدد من هذه الدول االقتصادي لجعل اقتصاد 

مثل االمارات والسعودية خالل قائم على المعرفة 
 . السنوات المقبلة

 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور قيا
دا العربية الدول في االقتصادي ت  انم با

يانات عية ال  Panel Data الم
ات الحصاإلر اس أثلى قيإزء ذا الجهدف هي

على ة ربيدول العها الت بتطبيقالتي قامية صاداالقت
نمو قياسي ، ولتحقيق هذا الهدف تم تقدير دعم النمو

 القةات العالمتغيرات االقتصادية  ة منوعضم مجمي
اري ف -2000(رة الل الفتخ يعي وزمنمقط إط

 Data Panelالمقطعية استخدام البيانات ب، )79()2015
من السالسل الزمنية لقياس التأثير الزمني على  بدال  

 البيانات المقطعية للمتغير الواحد لكل الدول العربية

                                                           
لبعض المتغيرات  2016لم تتوفر بيانات خاصة بعام  )79(

المتضمنة في النمو لذا كان من الصعب التطرق إلى كامل 
 فترة الدراسة

ملت المتغيرات المستخدمة كل من معدل نمو الناتج ش
ر تابع المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة كمتغي

ومجموعة من المتغيرات المرتبطة باألنواع المختلفة 
لإلصالحات االقتصادية كمتغيرات مستقلة تتمثل في 
كل من نسبة رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي 
ومعدل التضخم كمؤشرين إلصالحات االقتصاد الكلي 

نسبة التجارة الخارجية مؤشر االنفتاح التجاري و
ونسبة االئتمان الممنوح ) جماليللناتج المحلي اإل

للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشرين 
التجارة الخارجية مجال  الهيكلية فيإلصالحات ل

م نسبة تدفقات اتم استخدوتطوير القطاع المالي كما 
االستثمار األجنبي المباشر للناتج المحلي اإلجمالي 

تخدام متغير كما تم اس ،كمؤشر لإلصالحات المؤسسية
نسبة االنفاق الحكومي الرأسمالي إلى الناتج كأحد 

المؤثرة  )(Initial Conditionsالعوامل الحاكمة 
على النمو االقتصادي واإلصالحات االقتصادية 

 ).1، الجدول للداللة على حجم القطاع العام

 (1دول )
ة في النمو يرات المدر ا بالفترة المت   ال

اوم( 2000201) صادر  

 قياسي اقتصاد نمو تقدير تمفي هذا الصدد، 
 )Panel Data( المقطعية البيانات أسلوب باستخدام

 )Fixed Effect( الثابت التأثير طريقة تطبيق مع
لك المدرجة، المتغيرات معنوية اختبار وتم  لتحديد و

 النمو دعم في تسهم التي اإلصالحات نوعية
 ).10/6االقتصادي، الملحق 

يرات  المصدر المت

معدل نمو الناتج المحلي  •
 . (%)االجمالي

 قد العربيصندوق الن

 . مؤشر االنفتاح التجاري •
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
 البنك الدولي

االئتمان الممنوح للقطاع  •
الخاص كنسبة إلى الناتج 

 .المحلي
 البنك الدولي

 صندوق النقد الدولي . (%)التضخم •

 الرأسمالياالنفاق الحكومي  •
 .كنسبة من الناتج المحلي

 صندوق النقد العربي

موازنة كنسبة من عجز ال •
 .الناتج المحلي االجمالي

 صندوق النقد العربي

تدفقات االستثمار األجنبي  •
المباشر كنسبة إلى الناتج 

 .المحلي اإلجمالي

مؤتمر األمم المتحدة 
 للتجارة والتنمية
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إلى  المشتر كذلك توج جانبا  من التعاون العربي
 اإلقليمي، المستوى دعم دور هذه المشروعات فعلى

 واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية القمة أقرت
 مبادرة 2009 يناير في الكويت في عقدت التي األولى
نشاء الكويت دولة أمير  ملياري بمبل خاص حساب ب
 الخاص القطاع مشروعات تمويلل أمريكي دوالر

 الدول اتفقت العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة
 لإلنماء العربي الصندوق تكليف على المساهمة

 هذا وإدارة تأسي بمهمة واالجتماعي االقتصادي
 في الحساب لهذا الرئيسية االغرا تتمثل الحساب
 الصغيرة للمشروعات التمويل توفير في المساهمة

 سأر تدفق وتشجيع الخاص والقطاع وسطةوالمت
 الدول في الخاصة المشروعات لتمويل الخاص المال

 وتنمية ودعم تطوير في المساهمة الى إضافة العربية
 الدعم تقديم خالل من الخاص القطاع في القدرات
من جهت حرص  )78(واالستشاري المناسب الفني
الزم صندوق النقد العربي على تقديم الدعم الكذلك 

ة مواتية وممكنة لنشاط قطاع  للدول العربية لضمان بي
حيث استحدث  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ة المواتية ت 2016الصندوق في عام  سهيل دعم البي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم اإلصالحات 
في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ألهمية 

عاملة بهذا القطاع في دفع الدور الذي تلعب الشركات ال
 عجلة النمو االقتصادي

ية اإلصالحات  الم
شهدت اإلصالحات المؤسسية، زخما  قويا  خالل 
الفترة الثانية استنادا  إلى رغبة البلدان العربية في 
تحفيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي 
 بناء علي اتخذت الكثير من الدول العربية تدابير هادفة
ة المؤسسية وخلق المنا االستثماري  إلى إصالح البي
المالئم لتشجيع االستثمار المحلي وجذب المزيد من 

من أجل إتاحة  FDI)( االستثمار األجنبي المباشر
المزيد من فرص العمل أمام الشباب وزيادة اإلنتاجية 
ركزت هذه السياسات على تحسين المحددات الخاصة 

ة األعمال مثل بد ء النشاط التجاري، استخرا ببي
تراخي البناء، الحصول على الخدمات، الحصول 
على االئتمان، دفع الضرائب، إنفا العقود، والتجارة 
لك باإلضافة إلى بعض المجاالت  عبر الحدود، 

كرها  األخرى التي سيتم 

                                                           
عي، الحساب الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتما )78(

 الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في مجال بدء النشاط التجاري، تبنت الدول العربية 
تبسيط المستندات المطلوبة تدابير لتسهيل اإلجراءات و

لبدء النشاط التجاري إضافة  إلى تخفيض الحد األدنى 
المطلوب لرأس المال ليكون دينار واحد في األردن، 
أو إلغاء شرط الحد األدنى لرأس المال كما هو الحال 
، واإلمارات  في جيبوتي، المغرب، السعودية، تون

لغاء أو ت خفيض كما قامت معظم الدول العربية ب
الرسوم الخاصة بتسجيل الشركات، واستخدام الوسائل 
االلكترونية بهدف التسهيل على المستثمرين إضافة  
النافذة الواحدة إلنهاء كافة  إلى استخدام اسلوب 
اإلجراءات المتعلقة بتسجيل وإنشاء النشاط، مما أدى 
إلى تقلي المدة الزمنية المستنفذة في استخرا 

لممارسة النشاط بالمنشأة عالوة  على  التصريح الالزم
لك، قامت الكثير من الدول العربية بالنظر في النظم 
ة األعمال بهدف تخفيف  الضريبية المطبقة في بي
ة االستثمارية أكثر  العبء الضريبي وجعل البي

بية   جا

فيما يتعلق باستخرا تراخي البناء، طبقت معظم 
رونية بهدف تبسيط الدول العربية األنظمة االلكت

اإلجراءات اإلدارية والتأكد من استخرا هذه 
لك،  التراخي في الوقت المناسب إضافة  إلى 
النافذة الواحدة  اتبعت معظم دول المنطقة أسلوب 
للحصول على التراخي بهدف توفير الوقت 

قامت بخفض الرسوم ووالمجهود على المستثمر، 
اء للمشروعات كما المطلوبة الستخرا تراخي البن

أتاحت للمستثمر فرصة الحصول على الخدمات مثل 
الكهرباء والمياه، بصورة ُميسرة وبتكلفة مناسبة مع 
تسهيل أساليب الدفع من خالل استخدام الوسائل 

 االلكترونية الحديثة 

مكانية حصول المستثمر على االئتمان،  فيما يتعلق ب
تسهيل اإلجراءات قامت معظم الدول العربية بتبسيط و

الخاصة بمنح االئتمان للقطاع الخاص وإلتاحة 
المعلومات االئتمانية للمستثمرين، قامت بعض الدول 
نشاء مكاتب االستعالم االئتماني بهدف  العربية ب
توفير المعلومات عن المركز االئتماني للعمالء أمام 
الجهات المانحة لالئتمان في الوقت المناسب كما 

لطات في الكثير من هذه الدول بمنح العميل قامت الس
على هذه المعلومات ومراجعتها  طالعالاالحق في 

كذلك قدمت بعض الدول حوافز ضريبية للمستثمرين 
سواء  من خالل إعفاء المستثمر من الخضوع 
للضريبة لعدد من السنوات أو خفض معدل الضرائب 
المفروضة وخاصة في بعض المجاالت مثل السياحة 

قطاع اإلنشاءات وقطاع اإلنتا السلعي، بهدف و
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تحفيز المستثمرين على االستثمار في تلك المجاالت 
إضافة  إلى قيام السلطات بتوفير وسائل الدفع 
االلكتروني للضرائب لتوفير الوقت والمجهود بالنسبة 

 للمستثمر

ة القانونية المواتية وإنفا العقود،  ة البي فيما يخ تهي
إجراءات  اتخذت السلطات في معظم الدول العربية

ألتمتة المحاكم والمراكز القضائية من خالل تطبيق 
نظام الكتروني شامل لكافة القضايا. إضافة  إلى تبسيط 
االجراءات الالزمة لتسجيل وإنفا العقود الخاصة 
بالمستثمرين وتخفيض الرسوم المطلوبة في هذا 
نشاء المحاكم  الشأن كما قامت بعض الدول العربية ب

هيل نفا العقود والفصل في القضايا التجارية لتس
بهدف  الخاصة بقطاع األعمال في الوقت المناسب

حفز مستويات مشاركة القطاع في النشاط االقتصادي، 
اهتمت عدد من حكومات الدول النفطية ال سيما في 

عدد  دول مجل التعاون لدول الخليج العربية باتخا
قطاع من الخطوات بهدف العمل على زيادة دور ال

ة  الخاص في االقتصاد من خالل العمل على إيجاد بي
بة لالستثمارات المحلية واالجنبية  أعمال محفزة وجا

لك من خالل  الشركات إضافة  إلى  تطوير قوانينو
بعض التحسينات االخرى في المجاالت الخاصة 

ة التجارية  بعض كذلك تبنت بقانون الضرائب والبي
ن مستويات االنتاجية تحسيلاالجراءات الخاصة 

والتنافسية من العمل على زيادة مستويات التنويع 
اقتصاد عدد من هذه الدول االقتصادي لجعل اقتصاد 

مثل االمارات والسعودية خالل قائم على المعرفة 
 . السنوات المقبلة

 النمو دعم في االقتصادية اإلصالحات دور قيا
دا العربية الدول في االقتصادي ت  انم با

يانات عية ال  Panel Data الم
ات الحصاإلر اس أثلى قيإزء ذا الجهدف هي

على ة ربيدول العها الت بتطبيقالتي قامية صاداالقت
نمو قياسي ، ولتحقيق هذا الهدف تم تقدير دعم النمو

 القةات العالمتغيرات االقتصادية  ة منوعضم مجمي
اري ف -2000(رة الل الفتخ يعي وزمنمقط إط

 Data Panelالمقطعية استخدام البيانات ب، )79()2015
من السالسل الزمنية لقياس التأثير الزمني على  بدال  

 البيانات المقطعية للمتغير الواحد لكل الدول العربية

                                                           
لبعض المتغيرات  2016لم تتوفر بيانات خاصة بعام  )79(

المتضمنة في النمو لذا كان من الصعب التطرق إلى كامل 
 فترة الدراسة

ملت المتغيرات المستخدمة كل من معدل نمو الناتج ش
ر تابع المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة كمتغي

ومجموعة من المتغيرات المرتبطة باألنواع المختلفة 
لإلصالحات االقتصادية كمتغيرات مستقلة تتمثل في 
كل من نسبة رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي 
ومعدل التضخم كمؤشرين إلصالحات االقتصاد الكلي 

نسبة التجارة الخارجية مؤشر االنفتاح التجاري و
ونسبة االئتمان الممنوح ) جماليللناتج المحلي اإل

للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشرين 
التجارة الخارجية مجال  الهيكلية فيإلصالحات ل

م نسبة تدفقات اتم استخدوتطوير القطاع المالي كما 
االستثمار األجنبي المباشر للناتج المحلي اإلجمالي 

تخدام متغير كما تم اس ،كمؤشر لإلصالحات المؤسسية
نسبة االنفاق الحكومي الرأسمالي إلى الناتج كأحد 

المؤثرة  )(Initial Conditionsالعوامل الحاكمة 
على النمو االقتصادي واإلصالحات االقتصادية 

 ).1، الجدول للداللة على حجم القطاع العام

 (1دول )
ة في النمو يرات المدر ا بالفترة المت   ال

اوم( 2000201) صادر  

 قياسي اقتصاد نمو تقدير تمفي هذا الصدد، 
 )Panel Data( المقطعية البيانات أسلوب باستخدام

 )Fixed Effect( الثابت التأثير طريقة تطبيق مع
لك المدرجة، المتغيرات معنوية اختبار وتم  لتحديد و

 النمو دعم في تسهم التي اإلصالحات نوعية
 ).10/6االقتصادي، الملحق 

يرات  المصدر المت

معدل نمو الناتج المحلي  •
 . (%)االجمالي

 قد العربيصندوق الن

 . مؤشر االنفتاح التجاري •
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
 البنك الدولي

االئتمان الممنوح للقطاع  •
الخاص كنسبة إلى الناتج 

 .المحلي
 البنك الدولي

 صندوق النقد الدولي . (%)التضخم •

 الرأسمالياالنفاق الحكومي  •
 .كنسبة من الناتج المحلي

 صندوق النقد العربي

موازنة كنسبة من عجز ال •
 .الناتج المحلي االجمالي

 صندوق النقد العربي

تدفقات االستثمار األجنبي  •
المباشر كنسبة إلى الناتج 

 .المحلي اإلجمالي

مؤتمر األمم المتحدة 
 للتجارة والتنمية
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هرت دوق  :يلي ما بالنمو الخاصة النتائج أ

إلصالحات استقرار هور تأثير معنوي  -
إلى تحقيق االستقرار الهادفة  االقتصاد الكلي

فكلما نجحت وفق عالقة عكسية (السعري 
معدالت التضخم كلما  تقليلاإلصالحات في 

وكذلك تأثير  عملت على دعم النمو االقتصادي
في الموازنة خفض العجز معنوي إلصالحات 

وفق عالقة على النمو االقتصادي العامة 
كلما زاد رصيد الموازنة للناتج كلما وطردية 

 .)ارتفع معدل النمو

على  لإلصالحات الهيكليةهور تأثير معنوي  -
النمو االقتصادي ال سيما إصالحات تحرير 

فكلما وفق عالقة طردية التجارة الخارجية 
يات نجحت اإلصالحات في زيادة مستو

االنفتاح التجاري كلما ساعدت على رفع 
 .)معدالت نمو الناتج

 لإلصالحات المؤسسيةهور تأثير معنوي  -
وفق عالقة طردية على النمو االقتصادي 

ة  ة البي فكلما نجحت اإلصالحات في تهي
االستثمارات  المواتية لحفز االستثمارات ال سيما

ات أثر  إيج ابي األجنبية المباشرة كلما كانت 
 على النمو االقتصادي

لحجم االنفاق الرأسمالي هور تأثير معنوي  -
وفق عالقة على النمو االقتصادي الحكومي 
عزى في الكثير من الدول وهو ما يُ طردية 
لقطاع الذي يلعب االمهم إلى الدور العربية 

ال سيما عندما تتسم عمليات  العام في حفز النمو
 ).تثمار الخاصبالكفاءة وعدم مزاحمة االس

على مستوى كامل فترة الدراسة تعد  -
ة المؤسسية األكثر تأثيرا  على  إصالحات البي
النمو في البلدان العربية يليها اإلصالحات 
 الهيكلية ثم إصالحات استقرار االقتصاد الكلي

ونظرا  لكون النمو االقتصادي قد  ،إضافة لما سبق
ات ايتأثر ببعض العوامل  لصلة الدورية غير 

باإلصالحات االقتصادية مثل التغيرات في أسعار 
كان من الضروري تقدير نمو قياسي ُمكمل ، النفط

يعتمد باألساس على  )80()2015-2006للفترة 
ات  التفسيرية  استخدام بعض المتغيرات المستقلة 

                                                           
تم اعتماد هذه الفترة نظرا  لكون تلك المؤشرات المرتبطة  )80(

 .2006عربية قبل عام باإلصالحات ال تتوفر للبلدان ال

الصلة الوثيقة باإلصالحات االقتصادية المنفذة ممثلة 
الركائز الفرعية ي في ترتيب الدول العربية ف

مؤشر التنافسية الدولية للدول العربية المتضمنة في 
 )World Economic Forum( عنالصادرة 

عن مدى تقدم هذه الدول في عدد منها عبر يُ والتي 
عدد كبير من المجاالت المرتبطة باإلصالحات 

ات االقتصادية  إضافة لبعض المتغيرات األخرى 
 مستخدمة في النموال  تضمنت المتغيراتالصلة

يمتغيرات دالة على  -  صالحات االقتصاد ال
ترتيب الدول العربية في ممثلة  في كل من 
ة االقتصادية الكليةالركيزة الخاصة ب في  البي

معدل التضخم مؤشر التنافسية الدولية وكذلك 
  .كمقياس لالستقرار السعري

ية متغيرات دالة على  - ي ممثلة  اإلصالحات ال
ترتيب الدول العربية في الركائز الخاصة في 
وأسواق  لبنية التحتية، واالبتكار والتطويربا

كما تم كذلك استخدام متغير نسبة ، العمل
التجارة الخارجية للناتج المحلي اإلجمالي 

) Trade Opennessاالنفتاح التجاري (
خر مرتبط باإلصالحات الهيكلية في  كمؤشر 

متغير االئتمان مجال التجارة الخارجية، و
الممنوح للقطاع الخاص كمؤشر لإلصالحات 

 المرتبطة بالقطاع المالي

يةمتغير دال على  - ُممثال   اإلصالحات الم
في ترتيب الدول العربية في الركيزة الخاصة 

ة الم  ؤسسية في مؤشر التنافسية الدولية بالبي

بعض المتغيرات الدالة على العوامل الحاكمة  -
النمو مثل متغير حجم االنفاق  المؤثرة على

الحكومي الرأسمالي كمؤشر لحجم القطاع 
الحكومي ومؤشر دليل التنمية البشرية للبلدان 
العربية كمؤشر لمستويات التنمية المحققة 
والذي يعبر عن متوسط دخول األفراد 
ومستويات خدمات التعليم والصحة في كل 
دولة، يعر الجدول التالي المتغيرات 

-2006منة في النمو الخاص بالفترة المتض
   ومصادرها2015
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 (2دول رقم )
ا بالفترة ) ة في النمو ال يرات المدر ا2006201المت  ( ومصادر

 
يرات شر المصدر المت نوات يعة الم  ال
وية  صندوق النقد العربي  معدل نمو الناتج المحلي االجمالي  2006-2015 نسبة م

 البنك الدولي نفتاح التجاري مؤشر اال
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

 البنك الدولي  االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة إلى الناتج المحلي
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

  مؤشر التنمية البشرية
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 2006-2015 تسلسل من األفضل

وية  صندوق النقد الدولي التضخم   2006-2015 نسبة م

 صندوق النقد العربي كنسبة من الناتج المحلي الرأسمالي االنفاق الحكومي 
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

 صندوق النقد العربي  عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

  مؤشرات تقرير التنافسية العالمي، منها الركائز التالية

المنتدى االقتصادي 
 العالمي

المرتبة األقل  ترتيب عالمي 
 تعني ترتيبا  أفضل للدولة)

2015-2006 
 2006-2015  المؤسسات1
ة االقتصاد الكلي2  2007-2015  بي
 2008-2015  كفاءة سوق السلع3
 2009-2015 سوق العمل كفاءة 4
 2010-2015  البنية التحتية5
 2011-2015  البنية التحتية6
 2012-2015  االبتكار7

 

دولة عربية هي  12تم االعتماد على بيانات لعدد 
، الجزائر،  األردن، اإلمارات، البحرين، تون
السعودية، ُعمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، 

، 2015-2006ل الفترة الزمنية  خالموريتانيا
لك لعدم توفر بيانات كاملة لكافة المتغيرات  و

في هذا المدرجة في النمو لكل الدول العربية 
صاد قياسي بطريقة مو اقتتقدير نالصدد، تم 

واختبار معنوية  (Fixed Effect)الثابت أثير الت
لك لتحديد ، المتغيرات المدرجة نوعية و

النمو االقتصادي  لتي تسهم في دعما اإلصالحات
  )10/7الملحق رقم ، للدول العربية

 هرت النتائج الخاصة بالنمو ما يليأ

ة  - هور تأثير معنوي إلصالحات البي
وفق  االقتصادية الكلية على النمو االقتصادي 
 عالقة عكسية فكلما انخفض ترتيب الدولة في

ة االقتصادية الكلية لمؤش ر التنافسية ركيزة البي
كلما العالمية أي تحسن ترتيبها العالمي 

 مستويات النمو االقتصادي ارتفعت

هور تأثير معنوي لعدد من اإلصالحات  -
الهيكلية على النمو االقتصادي في الدول 

 

لك بما يشمل إصالحات االنفتاح  العربية و
 التجاري وإصالحات أسواق العمل والمنتجات

وفق وإصالحات حفز االبتكا ر والتمويل 
عالقة عكسية فكلما انخفض ترتيب الدولة في 

تحسن ترتيبها العالمي  أي كلما تلك الركائز
 كلما ارتفعت مستويات النمو االقتصادي

لعوامل الحاكمة إيجابي لهور تأثير معنوي  -
ومستوى حجم القطاع العام  المختارة ممثلة في

م حيث يدعالتنمية البشرية وفق عالقة طردية 
االنفاق الرأسمالي الحكومي مستويات الناتج 

، كما يُمكن التطور اإليجابي الُمحقق الُمحققة
في مستوى التنمية البشرية البلدان العربية من 

 تحقيق معدالت نمو أعلى

 تعتبر 2006-2015على مستوى الفترة  -
إصالحات أسواق العمل والمنتجات األكثر 

بلدان العربية تأثيرا  على معدالت النمو في ال
يليها إصالحات استقرار االقتصاد الكلي ثم 

 اإلصالحات الهيكلية

نتائج كل من  يتضح من خاللبناء على ما سبق، 
جين الدور الهام إلصالحات استقرار االقتصاد  النمو
الكلي واإلصالحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو 
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هرت دوق  :يلي ما بالنمو الخاصة النتائج أ

إلصالحات استقرار هور تأثير معنوي  -
إلى تحقيق االستقرار الهادفة  االقتصاد الكلي

فكلما نجحت وفق عالقة عكسية (السعري 
معدالت التضخم كلما  تقليلاإلصالحات في 

وكذلك تأثير  عملت على دعم النمو االقتصادي
في الموازنة خفض العجز معنوي إلصالحات 

وفق عالقة على النمو االقتصادي العامة 
كلما زاد رصيد الموازنة للناتج كلما وطردية 

 .)ارتفع معدل النمو

على  لإلصالحات الهيكليةهور تأثير معنوي  -
النمو االقتصادي ال سيما إصالحات تحرير 

فكلما وفق عالقة طردية التجارة الخارجية 
يات نجحت اإلصالحات في زيادة مستو

االنفتاح التجاري كلما ساعدت على رفع 
 .)معدالت نمو الناتج

 لإلصالحات المؤسسيةهور تأثير معنوي  -
وفق عالقة طردية على النمو االقتصادي 

ة  ة البي فكلما نجحت اإلصالحات في تهي
االستثمارات  المواتية لحفز االستثمارات ال سيما

ات أثر  إيج ابي األجنبية المباشرة كلما كانت 
 على النمو االقتصادي

لحجم االنفاق الرأسمالي هور تأثير معنوي  -
وفق عالقة على النمو االقتصادي الحكومي 
عزى في الكثير من الدول وهو ما يُ طردية 
لقطاع الذي يلعب االمهم إلى الدور العربية 

ال سيما عندما تتسم عمليات  العام في حفز النمو
 ).تثمار الخاصبالكفاءة وعدم مزاحمة االس

على مستوى كامل فترة الدراسة تعد  -
ة المؤسسية األكثر تأثيرا  على  إصالحات البي
النمو في البلدان العربية يليها اإلصالحات 
 الهيكلية ثم إصالحات استقرار االقتصاد الكلي

ونظرا  لكون النمو االقتصادي قد  ،إضافة لما سبق
ات ايتأثر ببعض العوامل  لصلة الدورية غير 

باإلصالحات االقتصادية مثل التغيرات في أسعار 
كان من الضروري تقدير نمو قياسي ُمكمل ، النفط

يعتمد باألساس على  )80()2015-2006للفترة 
ات  التفسيرية  استخدام بعض المتغيرات المستقلة 

                                                           
تم اعتماد هذه الفترة نظرا  لكون تلك المؤشرات المرتبطة  )80(

 .2006عربية قبل عام باإلصالحات ال تتوفر للبلدان ال

الصلة الوثيقة باإلصالحات االقتصادية المنفذة ممثلة 
الركائز الفرعية ي في ترتيب الدول العربية ف

مؤشر التنافسية الدولية للدول العربية المتضمنة في 
 )World Economic Forum( عنالصادرة 

عن مدى تقدم هذه الدول في عدد منها عبر يُ والتي 
عدد كبير من المجاالت المرتبطة باإلصالحات 

ات االقتصادية  إضافة لبعض المتغيرات األخرى 
 مستخدمة في النموال  تضمنت المتغيراتالصلة

يمتغيرات دالة على  -  صالحات االقتصاد ال
ترتيب الدول العربية في ممثلة  في كل من 
ة االقتصادية الكليةالركيزة الخاصة ب في  البي

معدل التضخم مؤشر التنافسية الدولية وكذلك 
  .كمقياس لالستقرار السعري

ية متغيرات دالة على  - ي ممثلة  اإلصالحات ال
ترتيب الدول العربية في الركائز الخاصة في 
وأسواق  لبنية التحتية، واالبتكار والتطويربا

كما تم كذلك استخدام متغير نسبة ، العمل
التجارة الخارجية للناتج المحلي اإلجمالي 

) Trade Opennessاالنفتاح التجاري (
خر مرتبط باإلصالحات الهيكلية في  كمؤشر 

متغير االئتمان مجال التجارة الخارجية، و
الممنوح للقطاع الخاص كمؤشر لإلصالحات 

 المرتبطة بالقطاع المالي

يةمتغير دال على  - ُممثال   اإلصالحات الم
في ترتيب الدول العربية في الركيزة الخاصة 

ة الم  ؤسسية في مؤشر التنافسية الدولية بالبي

بعض المتغيرات الدالة على العوامل الحاكمة  -
النمو مثل متغير حجم االنفاق  المؤثرة على

الحكومي الرأسمالي كمؤشر لحجم القطاع 
الحكومي ومؤشر دليل التنمية البشرية للبلدان 
العربية كمؤشر لمستويات التنمية المحققة 
والذي يعبر عن متوسط دخول األفراد 
ومستويات خدمات التعليم والصحة في كل 
دولة، يعر الجدول التالي المتغيرات 

-2006منة في النمو الخاص بالفترة المتض
   ومصادرها2015
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 (2دول رقم )
ا بالفترة ) ة في النمو ال يرات المدر ا2006201المت  ( ومصادر

 
يرات شر المصدر المت نوات يعة الم  ال
وية  صندوق النقد العربي  معدل نمو الناتج المحلي االجمالي  2006-2015 نسبة م

 البنك الدولي نفتاح التجاري مؤشر اال
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

 البنك الدولي  االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة إلى الناتج المحلي
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

  مؤشر التنمية البشرية
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 2006-2015 تسلسل من األفضل

وية  صندوق النقد الدولي التضخم   2006-2015 نسبة م

 صندوق النقد العربي كنسبة من الناتج المحلي الرأسمالي االنفاق الحكومي 
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

 صندوق النقد العربي  عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي
وية من الناتج  نسبة م

 المحلي
2015-2006 

  مؤشرات تقرير التنافسية العالمي، منها الركائز التالية

المنتدى االقتصادي 
 العالمي

المرتبة األقل  ترتيب عالمي 
 تعني ترتيبا  أفضل للدولة)

2015-2006 
 2006-2015  المؤسسات1
ة االقتصاد الكلي2  2007-2015  بي
 2008-2015  كفاءة سوق السلع3
 2009-2015 سوق العمل كفاءة 4
 2010-2015  البنية التحتية5
 2011-2015  البنية التحتية6
 2012-2015  االبتكار7

 

دولة عربية هي  12تم االعتماد على بيانات لعدد 
، الجزائر،  األردن، اإلمارات، البحرين، تون
السعودية، ُعمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، 

، 2015-2006ل الفترة الزمنية  خالموريتانيا
لك لعدم توفر بيانات كاملة لكافة المتغيرات  و

في هذا المدرجة في النمو لكل الدول العربية 
صاد قياسي بطريقة مو اقتتقدير نالصدد، تم 

واختبار معنوية  (Fixed Effect)الثابت أثير الت
لك لتحديد ، المتغيرات المدرجة نوعية و

النمو االقتصادي  لتي تسهم في دعما اإلصالحات
  )10/7الملحق رقم ، للدول العربية

 هرت النتائج الخاصة بالنمو ما يليأ

ة  - هور تأثير معنوي إلصالحات البي
وفق  االقتصادية الكلية على النمو االقتصادي 
 عالقة عكسية فكلما انخفض ترتيب الدولة في

ة االقتصادية الكلية لمؤش ر التنافسية ركيزة البي
كلما العالمية أي تحسن ترتيبها العالمي 

 مستويات النمو االقتصادي ارتفعت

هور تأثير معنوي لعدد من اإلصالحات  -
الهيكلية على النمو االقتصادي في الدول 

 

لك بما يشمل إصالحات االنفتاح  العربية و
 التجاري وإصالحات أسواق العمل والمنتجات

وفق وإصالحات حفز االبتكا ر والتمويل 
عالقة عكسية فكلما انخفض ترتيب الدولة في 

تحسن ترتيبها العالمي  أي كلما تلك الركائز
 كلما ارتفعت مستويات النمو االقتصادي

لعوامل الحاكمة إيجابي لهور تأثير معنوي  -
ومستوى حجم القطاع العام  المختارة ممثلة في

م حيث يدعالتنمية البشرية وفق عالقة طردية 
االنفاق الرأسمالي الحكومي مستويات الناتج 

، كما يُمكن التطور اإليجابي الُمحقق الُمحققة
في مستوى التنمية البشرية البلدان العربية من 

 تحقيق معدالت نمو أعلى

 تعتبر 2006-2015على مستوى الفترة  -
إصالحات أسواق العمل والمنتجات األكثر 

بلدان العربية تأثيرا  على معدالت النمو في ال
يليها إصالحات استقرار االقتصاد الكلي ثم 

 اإلصالحات الهيكلية

نتائج كل من  يتضح من خاللبناء على ما سبق، 
جين الدور الهام إلصالحات استقرار االقتصاد  النمو
الكلي واإلصالحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو 
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-2000االقتصادي في البلدان العربية خالل الفترة 
وإن تباين تأثير كل منهم على النمو على  )2015

 .مستوى الفترات الفرعية للدراسة

الصة  ال

بتقييم دور محور التقرير لهذا العام فصل اهتم 
اإلصالحات االقتصادية في دعم النمو االقتصادي 
في البلدان العربية وأشار إلى أن فترتي الدراسة 

ي استهدفت شهدت تنفيذ العديد من اإلصالحات الت
باألساس تحقيق االستقرار االقتصادي والنمو 
لك اهتمام تباينت وتيرت  الشامل والمستدام واكب 

باإلصالحات الهيكلية ال سيما من فترة ألخرى 
إصالحات تنويع الهياكل االقتصادية وتحرير 
التجارة الخارجية ودعم القطاع المالي وكذلك 

ة ة البي المالئمة لنشاط  باإلصالحات المؤسسية لتهي
استهدف جانبا  مهما  من القطاع الخاص 

فذت خالل فترتي الدراسة تحقيق اإلصالحات التي نُ 
استقرار االقتصاد الكلي عبر سياسات استهدفت 
خفض معدالت التضخم، وعجوزات الموازنات 
العامة وموازين المدفوعات سواء  تلك الناتجة عن 

و انخفا االختالالت االقتصادية الداخلية أ
مستويات مرونة االقتصادات العربية تجاه 
الصدمات الخارجية غير المواتية حيث يالحظ 

ة ة الدراسة خالل فتر التأثير القوي للتداعيات في البي
االقتصادية الدولية على مسارات النمو في الدول 

امل ستدل علي من ارتفاع قيمة معالعربية وهو ما يُ 
االقتصادات العربية نمو  ياالرتباط بين معدل

، وهو ما يشير إلى 0.7واالقتصاد العالمي إلى نحو 
كما يالحظ ارتباط موجب قوي بين المتغيرين 

ارتفاع مستويات االرتباط بين التطورات 
االقتصادية الدولية ومسارات النمو في الدول 
العربية خالل الفترة الثانية بشكل ملحو بمعامل 

ة بالفترة األولى التي مقارن 0.8ارتباط بل نحو 
عزى هذا االرتباط يُ . 0.5سجلت معامل ارتباط يبل 

القوي إلى عدد من العوامل لعل من أهمها ارتفاع 
األهمية النسبية لمكون الطلب الخارجي من مجمل 
الطلب الكلي في عدد كبير من الدول العربية، 

 صاداتات تأثر االقتارتفاع مستويى إضافة إل

 

انخفا  ل في بية بالصدمات الخارجيةالعر
 في والتصديرية االنتاجية الهياكل تنويع مستويات

 أسعار نظم مرونة العربية وعدم البلدان من عدد
 المحدودة للسياسة واالستقاللية المتبعة الصرف
 الكلية المواكبة االقتصادية وطبيعة السياسات النقدية
  .االقتصادية بشكل عام للدورة

تمام اإلصالحات المطبقة خالل الفترة انصب اه
األولى على إصالحات االقتصاد الكلي بشكل كبير 
فيما لم تنل اإلصالحات الرامية إلى تنويع هياكل 
االقتصادات العربية نف القدر من االهتمام وهو ما 

ى نعزى إلى اتخا األسعار العالمية للنفط منحقد يُ 
كذلك  تصاعديا  خالل تلك الفترة كما لم تنل

قسطا  وافيا  من االهتمام في اإلصالحات المؤسسية 
 بعض البلدان العربية 

ساعدت إصالحات تحقيق االستقرار الكلي المطبقة 
ة االقتصادية المواتية ممثلة  في الفترة األولى  والبي

في ارتفاع معدل نمو االقتصاد العالمي والتجارة 
حد كبير  إلىالدولية وارتفاع أسعار السلع األساسية 

رفع معدالت ، وداء االقتصادات العربيةأفي دعم 
خالل الفترة األولى المسجل  النمو االقتصادي

على في المائة سنويا .  5.4لتصل في المتوسط إلى 
صعيد قدرة معدالت النمو الُمحققة على زيادة 

 البطالة فقدمستويات التشغيل وخفض معدالت 
الت النمو تمكنت البلدان العربية وفي ضوء معد

المرتفعة الُمحققة خالل الفترة األولى إضافة إلى 
السياسات واإلصالحات العديدة التي تم تبنيها في 
عدد من البلدان العربية لحفز مستويات التشغيل في 

فرفع معدالت نمو مستويات  في الدول  التو
لتفوق  تلك الفترةالعربية بشكل ملحو خالل 
األقاليم الجغرافية  مثيالتها المسجلة في عدد من

 نتج عن تلك اإلصالحات تمكن الدول )81(األخرى
معدالت بطالة العربية كمجموعة من خفض 

وية تقريبا  في المتوسط  0.8الشباب بنحو  نقطة م
 سنويا  خالل تلك الفترة.

 

                                                           
(81) International Labour Organization, (2014). 

"Global Employment Trends". 
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أما خالل الفترة الثانية التي تأثرت فيها الدول العربية بعدد 
اإلقليمية مقارنة بالفترة كبير من الصدمات العالمية و

األولى فقد انصب اهتمام البلدان العربية على معاودة تنفيذ 
برامج لإلصالح االقتصادي لتجاوز التحديات االقتصادية 
التي تواج هذه البلدان إضافة إلى إصالحات السياسات 
االقتصادية الكلية ال سيما فيما يتعلق باإلصالحات 

مل والمستدام وتخفيف التفاوت المرتبطة بتحقيق النمو الشا
في توزيع الدخل وتقليل معدالت الفقر كذلك واصلت 
الدول العربية خالل الفترة الثانية اهتمامها باإلصالحات 

صالح تنويع  هياكل االقتصادية الالهيكلية سواء فيما يتعلق ب
والتي شهدت دفعة قوية خالل تلك الفترة بهدف تنويع 

تجدر ات الحكومية والصادرات مصادر االنتا واإليراد
اإلشارة في هذا الصدد إلى تحقيق الدول العربية كمجموعة 
لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل االنتا حيث تراوحت 

-20مساهمة قطاع النفط والصناعات االستراتيجية بين 
في المائة من الناتج خالل العقود الخمسة األخيرة، بيد  40
يتعين عليها بذل العديد من الجهود  تلك الدول ال زالأن 

لدعم هياكل االقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة باقي 
القطاعات األخرى ال سيما قطاع الصناعة التحويلية والتي 

في  9 محدودة عند مستوىمساهمت في الناتج  التزال
لك مقارنة بنحو  في المائة للمتوسط المسجل  22المائة و

ة وفي الدول النامية واأل في المائة للمتوسط  16سواق الناش
كما أن ال تزال هنا حاجة للمزيد من تقوية  82(العالمي

دور القطاع الخاص سواء  فيما يتعلق بتوليد الناتج أو 
التشغيل حيث أن النمو في القطاعات غير النفطية ال يزال 
يعتمد إلى حد كبير على النمو في القطاع النفطي كذلك 

إصالحات الهياكل االقتصادية كانت دائما  ما يشار إلى أن 
تعتمد وتيرة تنفيذها على الظروف الوقتية أو التقلبات التي 
تشهدها الدول العربية فعلى سبيل المثال غالبا  ما تنفذ 
إصالحات التنويع االقتصادي بوتيرة متسارعة ومكثفة في 
أعقاب موجات تراجع أسعار النفط، فيما تشهد تباطؤا  في 

ترات روا أسعار النفط وتوفر السيولة النفطية من ف
خر اإلصالحات المؤسسية زخما  كذلك شهدت  ،جانب 

في ضوء الحاجة إلى دور أكبر  الفترة الثانيةكبيرا  خالل 
ة المواتية للقطاع الخاص  للقطاع الخاص وأهمية توفير البي

، عكس تحقيق ولجذب االستثمارات المحلية واألجنبية
مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية دول العربية لبعض ال

  المهتمة بقياس التنافسية الدولية

                                                           
( United Nations Industrial Development 

Organization, (2016). “Industrial Development 
Report 2016: The Role of Technology and 
Innovation in Inclusive and Sustainable 
Industrial Development”. 

من حيث طبيعة العالقة بين اإلصالحات االقتصادية والنمو 
إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعب الفصل  االقتصادي أشار

ة  إصالحات استقرار االقتصاد الكلي في توفير البي
ا فيما يتعلق باإلصالحات الهادفة إلى المالئمة للنمو ال سيم

وخفض معدالت احتواء العجوزات في الموازنات العامة 
 كما أوضحت النتائج أيضا  أهمية اإلصالحات التضخم

الهيكلية في دفع النمو االقتصادي وخاصة إصالحات 
هم أاالنفتاح التجاري نظرا  ألهمية الطلب الخارجي كأحد 

كذلك أهمية ، وبلدان عربية في عدة مكونات الطلب الكلي
إصالحات أسواق العمل والمنتجات وحفز االبتكار 

دور اإلصالحات المؤسسية الفصل بين  كذلك والتطوير
في دفع النمو االقتصادي من خالل ما توفره من حوافز 

  ودعم االنتاجية والتنافسيةتشجع على زيادة االستثمارات 

التأثير على في  ا  تلعب بعض العوامل الحاكمة دورا  مهم
ومن بينها في البلدان العربية االقتصادي معدالت النمو 

حجم القطاع العام ومستويات التنمية على سبيل المثال 
التأثير اإليجابي لمستويات االنفاق   حيث يالحظالبشرية
الرأسمالي على النمو ومما ال شك في أن طبيعة هذه العام 

حيث تظهر العالقة الطردية  العالقة يحكمها مستوى الكفاءة
عندما تتسم عمليات هذا القطاع بالكفاءة فيما تظهر العالقة 
العكسية حال انعدام الكفاءة ومزاحمة االستثمار العام 
هرت النتائج العالقة  خر، أ لالستثمار الخاص من جانب 
الطردية بين مستويات التنمية البشرية والنمو االقتصادي 

صالحات تحسين مستوى االهتمام بوهو ما يبرز أهمية 
 خدمات التعليم والصحة

ية ت  نظرة م

تواج البلدان العربية تحديات اقتصادية تستوجب توجي 
باتجاه تحقيق زيادة  السياسات واإلصالحات االقتصادية

ملموسة في معدالت النمو االقتصادي كفيلة بتوفير فرص 
ساط الشباب العمل الكافية لخفض البطالة وخاصة بين أو

الوقوف على  الفصلمن خالل ما تطرق ل يمكن والنساء 
 توصيات مهمة على صعيد السياسات على النحو التالي

أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل االقتصادية  -
للبلدان العربية تندر في سياق استراتيجيات 

بالتركيز على  تستهدف زيادة التنويع االقتصادي
القيمة المضافة والقطاعات  القطاعات عالية

التصديرية وقطاعات االقتصاد المعرفي مع 
ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه 
االستراتيجيات تتضمن توزيعا  واضحا  للمسؤوليات 

ليات التنفيذ والتمويل مع التأكيد على  ن أوتصور 
إصالحات تنويع وتقوية الهياكل االقتصادية البد 
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-2000االقتصادي في البلدان العربية خالل الفترة 
وإن تباين تأثير كل منهم على النمو على  )2015

 .مستوى الفترات الفرعية للدراسة

الصة  ال

بتقييم دور محور التقرير لهذا العام فصل اهتم 
اإلصالحات االقتصادية في دعم النمو االقتصادي 
في البلدان العربية وأشار إلى أن فترتي الدراسة 

ي استهدفت شهدت تنفيذ العديد من اإلصالحات الت
باألساس تحقيق االستقرار االقتصادي والنمو 
لك اهتمام تباينت وتيرت  الشامل والمستدام واكب 

باإلصالحات الهيكلية ال سيما من فترة ألخرى 
إصالحات تنويع الهياكل االقتصادية وتحرير 
التجارة الخارجية ودعم القطاع المالي وكذلك 

ة ة البي المالئمة لنشاط  باإلصالحات المؤسسية لتهي
استهدف جانبا  مهما  من القطاع الخاص 

فذت خالل فترتي الدراسة تحقيق اإلصالحات التي نُ 
استقرار االقتصاد الكلي عبر سياسات استهدفت 
خفض معدالت التضخم، وعجوزات الموازنات 
العامة وموازين المدفوعات سواء  تلك الناتجة عن 

و انخفا االختالالت االقتصادية الداخلية أ
مستويات مرونة االقتصادات العربية تجاه 
الصدمات الخارجية غير المواتية حيث يالحظ 

ة ة الدراسة خالل فتر التأثير القوي للتداعيات في البي
االقتصادية الدولية على مسارات النمو في الدول 

امل ستدل علي من ارتفاع قيمة معالعربية وهو ما يُ 
االقتصادات العربية نمو  ياالرتباط بين معدل

، وهو ما يشير إلى 0.7واالقتصاد العالمي إلى نحو 
كما يالحظ ارتباط موجب قوي بين المتغيرين 

ارتفاع مستويات االرتباط بين التطورات 
االقتصادية الدولية ومسارات النمو في الدول 
العربية خالل الفترة الثانية بشكل ملحو بمعامل 

ة بالفترة األولى التي مقارن 0.8ارتباط بل نحو 
عزى هذا االرتباط يُ . 0.5سجلت معامل ارتباط يبل 

القوي إلى عدد من العوامل لعل من أهمها ارتفاع 
األهمية النسبية لمكون الطلب الخارجي من مجمل 
الطلب الكلي في عدد كبير من الدول العربية، 

 صاداتات تأثر االقتارتفاع مستويى إضافة إل

 

انخفا  ل في بية بالصدمات الخارجيةالعر
 في والتصديرية االنتاجية الهياكل تنويع مستويات

 أسعار نظم مرونة العربية وعدم البلدان من عدد
 المحدودة للسياسة واالستقاللية المتبعة الصرف
 الكلية المواكبة االقتصادية وطبيعة السياسات النقدية
  .االقتصادية بشكل عام للدورة

تمام اإلصالحات المطبقة خالل الفترة انصب اه
األولى على إصالحات االقتصاد الكلي بشكل كبير 
فيما لم تنل اإلصالحات الرامية إلى تنويع هياكل 
االقتصادات العربية نف القدر من االهتمام وهو ما 

ى نعزى إلى اتخا األسعار العالمية للنفط منحقد يُ 
كذلك  تصاعديا  خالل تلك الفترة كما لم تنل

قسطا  وافيا  من االهتمام في اإلصالحات المؤسسية 
 بعض البلدان العربية 

ساعدت إصالحات تحقيق االستقرار الكلي المطبقة 
ة االقتصادية المواتية ممثلة  في الفترة األولى  والبي

في ارتفاع معدل نمو االقتصاد العالمي والتجارة 
حد كبير  إلىالدولية وارتفاع أسعار السلع األساسية 

رفع معدالت ، وداء االقتصادات العربيةأفي دعم 
خالل الفترة األولى المسجل  النمو االقتصادي

على في المائة سنويا .  5.4لتصل في المتوسط إلى 
صعيد قدرة معدالت النمو الُمحققة على زيادة 

 البطالة فقدمستويات التشغيل وخفض معدالت 
الت النمو تمكنت البلدان العربية وفي ضوء معد

المرتفعة الُمحققة خالل الفترة األولى إضافة إلى 
السياسات واإلصالحات العديدة التي تم تبنيها في 
عدد من البلدان العربية لحفز مستويات التشغيل في 

فرفع معدالت نمو مستويات  في الدول  التو
لتفوق  تلك الفترةالعربية بشكل ملحو خالل 
األقاليم الجغرافية  مثيالتها المسجلة في عدد من

 نتج عن تلك اإلصالحات تمكن الدول )81(األخرى
معدالت بطالة العربية كمجموعة من خفض 

وية تقريبا  في المتوسط  0.8الشباب بنحو  نقطة م
 سنويا  خالل تلك الفترة.

 

                                                           
(81) International Labour Organization, (2014). 

"Global Employment Trends". 
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أما خالل الفترة الثانية التي تأثرت فيها الدول العربية بعدد 
اإلقليمية مقارنة بالفترة كبير من الصدمات العالمية و

األولى فقد انصب اهتمام البلدان العربية على معاودة تنفيذ 
برامج لإلصالح االقتصادي لتجاوز التحديات االقتصادية 
التي تواج هذه البلدان إضافة إلى إصالحات السياسات 
االقتصادية الكلية ال سيما فيما يتعلق باإلصالحات 

مل والمستدام وتخفيف التفاوت المرتبطة بتحقيق النمو الشا
في توزيع الدخل وتقليل معدالت الفقر كذلك واصلت 
الدول العربية خالل الفترة الثانية اهتمامها باإلصالحات 

صالح تنويع  هياكل االقتصادية الالهيكلية سواء فيما يتعلق ب
والتي شهدت دفعة قوية خالل تلك الفترة بهدف تنويع 

تجدر ات الحكومية والصادرات مصادر االنتا واإليراد
اإلشارة في هذا الصدد إلى تحقيق الدول العربية كمجموعة 
لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل االنتا حيث تراوحت 

-20مساهمة قطاع النفط والصناعات االستراتيجية بين 
في المائة من الناتج خالل العقود الخمسة األخيرة، بيد  40
يتعين عليها بذل العديد من الجهود  تلك الدول ال زالأن 

لدعم هياكل االقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة باقي 
القطاعات األخرى ال سيما قطاع الصناعة التحويلية والتي 

في  9 محدودة عند مستوىمساهمت في الناتج  التزال
لك مقارنة بنحو  في المائة للمتوسط المسجل  22المائة و

ة وفي الدول النامية واأل في المائة للمتوسط  16سواق الناش
كما أن ال تزال هنا حاجة للمزيد من تقوية  82(العالمي

دور القطاع الخاص سواء  فيما يتعلق بتوليد الناتج أو 
التشغيل حيث أن النمو في القطاعات غير النفطية ال يزال 
يعتمد إلى حد كبير على النمو في القطاع النفطي كذلك 

إصالحات الهياكل االقتصادية كانت دائما  ما يشار إلى أن 
تعتمد وتيرة تنفيذها على الظروف الوقتية أو التقلبات التي 
تشهدها الدول العربية فعلى سبيل المثال غالبا  ما تنفذ 
إصالحات التنويع االقتصادي بوتيرة متسارعة ومكثفة في 
أعقاب موجات تراجع أسعار النفط، فيما تشهد تباطؤا  في 

ترات روا أسعار النفط وتوفر السيولة النفطية من ف
خر اإلصالحات المؤسسية زخما  كذلك شهدت  ،جانب 

في ضوء الحاجة إلى دور أكبر  الفترة الثانيةكبيرا  خالل 
ة المواتية للقطاع الخاص  للقطاع الخاص وأهمية توفير البي

، عكس تحقيق ولجذب االستثمارات المحلية واألجنبية
مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية دول العربية لبعض ال

  المهتمة بقياس التنافسية الدولية

                                                           
( United Nations Industrial Development 

Organization, (2016). “Industrial Development 
Report 2016: The Role of Technology and 
Innovation in Inclusive and Sustainable 
Industrial Development”. 

من حيث طبيعة العالقة بين اإلصالحات االقتصادية والنمو 
إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعب الفصل  االقتصادي أشار

ة  إصالحات استقرار االقتصاد الكلي في توفير البي
ا فيما يتعلق باإلصالحات الهادفة إلى المالئمة للنمو ال سيم

وخفض معدالت احتواء العجوزات في الموازنات العامة 
 كما أوضحت النتائج أيضا  أهمية اإلصالحات التضخم

الهيكلية في دفع النمو االقتصادي وخاصة إصالحات 
هم أاالنفتاح التجاري نظرا  ألهمية الطلب الخارجي كأحد 

كذلك أهمية ، وبلدان عربية في عدة مكونات الطلب الكلي
إصالحات أسواق العمل والمنتجات وحفز االبتكار 

دور اإلصالحات المؤسسية الفصل بين  كذلك والتطوير
في دفع النمو االقتصادي من خالل ما توفره من حوافز 

  ودعم االنتاجية والتنافسيةتشجع على زيادة االستثمارات 

التأثير على في  ا  تلعب بعض العوامل الحاكمة دورا  مهم
ومن بينها في البلدان العربية االقتصادي معدالت النمو 

حجم القطاع العام ومستويات التنمية على سبيل المثال 
التأثير اإليجابي لمستويات االنفاق   حيث يالحظالبشرية
الرأسمالي على النمو ومما ال شك في أن طبيعة هذه العام 

حيث تظهر العالقة الطردية  العالقة يحكمها مستوى الكفاءة
عندما تتسم عمليات هذا القطاع بالكفاءة فيما تظهر العالقة 
العكسية حال انعدام الكفاءة ومزاحمة االستثمار العام 
هرت النتائج العالقة  خر، أ لالستثمار الخاص من جانب 
الطردية بين مستويات التنمية البشرية والنمو االقتصادي 

صالحات تحسين مستوى االهتمام بوهو ما يبرز أهمية 
 خدمات التعليم والصحة

ية ت  نظرة م

تواج البلدان العربية تحديات اقتصادية تستوجب توجي 
باتجاه تحقيق زيادة  السياسات واإلصالحات االقتصادية

ملموسة في معدالت النمو االقتصادي كفيلة بتوفير فرص 
ساط الشباب العمل الكافية لخفض البطالة وخاصة بين أو

الوقوف على  الفصلمن خالل ما تطرق ل يمكن والنساء 
 توصيات مهمة على صعيد السياسات على النحو التالي

أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل االقتصادية  -
للبلدان العربية تندر في سياق استراتيجيات 

بالتركيز على  تستهدف زيادة التنويع االقتصادي
القيمة المضافة والقطاعات  القطاعات عالية

التصديرية وقطاعات االقتصاد المعرفي مع 
ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه 
االستراتيجيات تتضمن توزيعا  واضحا  للمسؤوليات 

ليات التنفيذ والتمويل مع التأكيد على  ن أوتصور 
إصالحات تنويع وتقوية الهياكل االقتصادية البد 



ي الد العرب قتصادي  مو ا ي د ال قتصادي  حا ا ر د اإل ص العا ال
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مستمر ووفق أهداف كمية  من أن تُنفذ بشكل
وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة بغض النظر عن 

 التطورات الوقتية

أهمية مواصلة إصالحات االستقرار الكلي  -
ة مواتية للنمو االقتصادي  الهادفة إلى توفير بي
ومن بين إصالحات تحقيق االستقرار 
االقتصادي البد وأن تمنح اإلصالحات التي من 

درة البلدان العربية على مواجهة نها تقوية قأش
الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي 
سياسات االنضباط المالي، االستقرار السعري، 
تقوية االوضاع الخارجية االهتمام الكافي بما 

 تدابيريساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ 
خرى على صعيد اإلصالح الهيكلي والمؤسسي أ

لك حتى تؤتي يحتا تنفيذها لسنوات  و
 نمو الداعمة للاإلصالحات ثمارها 

التركيز على تنفيذ إصالحات السياسات  -
االقتصادية الكلية المواتية للنمو والتشغيل 
وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما 

همية التركيز في أيتعلق بالسياسات المالية مع 
هذا الصدد على سياسات االنضباط المالي ولكن 

التجاه إلى االعتماد على التدابير مع ضرورة ا
منها على األقل تأثيرا  على النمو االقتصادي 

سبيل المثال تفضيل تدابير خفض االنفاق العام 
على تدابير رفع معدالت الضرائب، حيث أن 

مستويات االنفاق العام أقل تأثيرا  على خفض 
النمو االقتصادي مقارنة برفع مستويات 

ير استخدام الضرائب الضرائب، وتفضيل تداب
غير المباشرة على الضرائب المباشرة، 

القيمة وتفضيل تدابير استخدام ضرائب 
على  المضافة والضرائب على العقارات

على الدخول والضرائب على أرباح الضرائب 
أقل تأثيرا  على النمو ولى الشركات لكون األ

 .االقتصادي

دمج بعض اإلصالحات الهيكلية مثل إصالحات  -
رير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي تح

في سياق االستراتيجيات والخطط الوطنية 
للنمو ها الداعم لإلصالح االقتصادي نظرا  لتأثير

في البلدان العربية كذلك هنا  االقتصادي
ضرورة لتركيز إصالحات التجارة الخارجية 
على استكمال جهود البلدان العربية الرامية إلى 

لك نظرا  لما تحرير ال تجارة البينية للخدمات و
من مكاسب كبيرة على صعيد زيادة ا يرتبط به

مستويات االستثمار والقيمة المضافة والتشغيل 
ل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات  في 
حاليا  مقارنة بتجارة السلع. كذلك من األهمية 
بمكان تركيز إصالحات القطاع المالي على 

فراد ال سيما  ول الماليزيادة مستويات الشم ل
لمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع وا

 النمو

صالحات االقتصاد الجزئي ال سيما  - االهتمام ب
إصالحات أسواق العمل والمنتجات ومن خالل 
تدابير تساعد على زيادة مستويات مرونة هذه 

همية أاالنتاجية والتنافسية، مع دعم األسواق و
صالحات أسواق ال منتجات قبل البدء ب

إصالحات أسواق العمل كي تخفف المكاسب 
األثر غير  األول عن تطبيق النوع ةالناتج

على من االصالحات المواتي للنوع الثاني 
ضرورة النمو في األجل القصير إضافة إلى 

االهتمام باإلصالحات القطاعية المرتبطة 
التعليم والنفا ألسواق العمل  جودةبتحسين 

ة وجهود متواصلة لتحقيق وفق رؤى متكامل
 هذا الهدف 

دعم دور القطاع الخاص في النشاط  -
االقتصادي عبر مواصلة االصالحات 
ة المواتية لنمو  ة البي المؤسسية الهادفة إلى تهي

نشطة القطاع الخاص والتدابير التي تستهدف أ
خفض تكلفة إنجاز المعامالت مثل تبسيط 

عمال وتيسير إجراءات البدء في ممارسة األ
وضمان حقوق الملكية، إنفا العقود، حماية 
المنافسة وغيرها من اإلصالحات األخرى 
لجذب االستثمارات الالزمة لدعم النمو في 
العقود المقبلة ال سيما االستثمارات األجنبية 

زيادة الشفافية لالمباشرة إضافة إلى إصالحات 
 والمؤسساتوالنزاهة وحوكمة الشركات 

ة المواتية لنمو أنشطة التركيز على ت - وفير البي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين تلك 

نشطة أالمشروعات من المساهمة بفاعلية في 
 االنتا والتصدير وخلق فرص العمل

االصالحات االقتصادية ال يمكن أن تنفذ  -
بمعزل عن اإلصالحات االجتماعية الهادفة 
إلى تحسين مستويات التعليم والصحة وال 

مكن أن تحقق مكاسب ملموسة بدون اهتمام ي
 كاف بباقي جوانب اإلصالح االخرى.
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