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  :ر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي أث

  بلدان الشرق األوسط و شمال إفريقياادلة تجريبية من 

                                                 3يوسفي رشيد،   2مجدي الشوربجي، 1 مين حواسأ
 :ملخص

من منطقة  بلدا 13 ـتصادي لالنمو االق ىهذه الدراسة قياس أثر االنفتاح االقتصادي عل تستهدف     
مت استخدام منهج ميزج  ذلكولتحقيق . 1990 – 2011الشرق األوسط ومشال إفريقيا خالل الفرتة 
بواسطة تطبيق مناذج اآلثار الثابتة مع وجود اآلثار  ،املستعرضبيانات السالسل الزمنية مع بيانات املقطع 

 ىير النماذج املستخدمة مت تطبيق طريقة املربعات الصغر ولتقد. و الدورات التجارية البلدالثابتة لكل من 
 ضئيلة يف زيادة أن الزيادة يف درجة االنفتاح التجاري تؤدي إىل وأشارت نتائج الدراسة إىل .املعممة املمكنة

هذه النتائج بعد التحكم يف  ىقد مت احلصول عل و. حمل الدراسة البلدانمعدل النمو االقتصادي يف 
معدل  ،اإلمجايلاالستثمارات األجنبية املباشرة، تنمية القطاع املايل، االستثمار احمللي  :تاليةالاملتغريات 
ولزيادة األثر املوجب لالنفتاح  .مجودة إدارة احلك ،الدميقراطية ،السكانمعدل منو  ،احملليالتضخم 

 ىرفع مستو  )1(:  القيام بـحمل الدراسة  البلدان حكومات ىالنمو االقتصادي جيب عل ىالتجاري عل
دعم  )2(. جودة إدارة احلكم من خالل مكافحة الفساد واحرتام القانون والنظام وحتسني اجلودة البريوقراطية

 )4(. تنمية القطاع املايل ىالعمل عل )3(. من خالل زيادة احلريات املدنية واحلقوق السياسية الدميقراطية
 .معدل تضخم مستقر ىاحلفاظ عل

  كلمات مفتاحية

 بلدان،  ، تحليل مدمج لبيانات السالسل الزمنية وبيانات المقطع المستعرض ، النمو االقتصادي االنفتاح التجاري

  .منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
Abstract: 

This study aims to measure the impact of economic openness on 

economic growth for 13 countries in the Middle East and North Africa during 1990 

-2011. To achieve this objective, we used the Panel Data Approach, by applying 

The Fixed Effects Models with Country - Specific and Time - Specific Fixed Effects. 

To estimate the models, we applied Feasible Generalized Least Square (FGLS).The 
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results of the study showed that the increase in the degree of trade openness leads 

to a small increase in the rate of economic growth in the countries under study. 

These results has been obtained after controlling the following variables : foreign 

direct investment, financial sector development, investment in human capital , 

gross domestic investment , domestic inflation rate , rate of population growth , 

democracy, and the quality of governance. To increase the positive impact of trade 

openness on economic growth, governments of these countries conduct the 

following: (1) improve the quality of governance by fighting corruption, the rule of 

law, and improve the quality of the bureaucracy, (2) support for democracy 

through greater civil liberties and political rights, (3) financial sector development, 

and (4) maintain a stable rate of inflation. 

 مقدمـة
يف جمال اهم املواضيع العالقة بني االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي احد تعترب    

تصاديني وصناع أوساط املفكرين االق يفاالقتصاد الدويل ونقطة خالف قدمية 
ىل عدد من إمت اللجوء  ، مناذج التجارة الدولية فباإلضافة اىل خمتلف نظريات و.القرار

 ". Free Tradeالتجارة احلرة " الدراسات اإلحصائية و التجريبية لدعم أو رفض قضية 
يف أواخر القرن الثامن  مسيثآدم دافعت خمتلف املدارس الفكرية منذ عهد  ، جهةفمن 

 ضعر  ،أخرىومن جهة  .بالرتكيز على املكاسب املستمدة منها ، احلرةى التجارة عشر عل
أوجه القصور  و ،االقتصادية ياتمضادة يف األدب اً ة حججقضية التجارة احلر يف  املشككون

    .املختلفة لتقديرات الدراسات التجريبية

، حتقيق  اءة ختصيص املواردتعمل على تعزيز كف ااملتفائلون بالتجارة أ، يعتقد  يف الواقع  
تعزيز التقدم التكنولوجي ، وتشجيع املنافسة سواء يف  تسهيل نشر املعرفة ، ، وفورات احلجم

اىل حتقيق األمثلية يف عمليات اإلنتاج يف اية املطاف واليت تؤدي الدولية  أواحمللية  األسواق
  . )Buss and Koniger,2012(  ديدةاجلنتجات املتطوير  و
أن  Endogenous Growth Theoryالداخلي  تتوقع نظرية النمو ،  هذا الصدديف 

ق عن طريق تأثري االنفتاح التجاري على بشكل أسرع من اقتصاد مغل ما ينمو اقتصاد مفتوح
وينجلي ذلك من خالل تلخيص املفاهيم النظرية لعدد من  .التكنولوجيةالتحسينات 

تؤكد على آليتني رئيسيتني  و اليت ، النمو التجارة و اينالدراسات االقتصادية املؤثرة يف ميد
 ، اأوهل .ا أن ترفع معدل منو البلدان على املدى الطويلمميكن للتجارة الدولية من خالهل
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 وذات جودة عالية (Romer, 1987)متكن التجارة من استخدام أصناف متنوعة 
)Aghion and Howitt ,1992(  عدات الرأمسالية املنتجات الوسيطية و املمن.)اهثاني)1  ،

 Knowledge تلعب التجارة دورا هاما كقناة لتحويل األثر االنتشاري للمعرفة

Spillovers  انظر على سبيل املثال(  البلدانعرب: Grossman and Helpman 

,1991 ;Coe and Helpman,1995 ; Coe et al.,1997 ; Keller, 2000, 

املعدات الرأمسالية بشكل  تستخدم املنتجات الوسيطية واليت  فالبلدان  .)2004,2010
  .بسبب جتسيد تلك املنتجات للمعرفة األجنبية اكربواسع يف عمليات اإلنتاج جتين فوائد 

كما أن األثر االنتشاري الذي حيدث نتيجة عملية نشر املعرفة جراء زيادة حجم املنتجات 
 تتضمن تكاليف البحث والتطوير-البديلة  قل مقارنة بتكاليفهأيتميز بتكاليف  املستوردة

R&D costs ما  ل، ميكن للواردات أن تسهل عملية تعلم ك أكثر من ذلك .-  لتطوير املنتج
تقليد أو ابتكار  إمكانية بذلك حمفزة، )، اهلندسة العكسية  على سبيل املثال( يتعلق باملنتج

يز تفاعل األفراد مع القنوات كذلك، تعمل العالقات التجارية على حتف .منافسةمنتجات 
الطرق  ، ، تصميم املنتجات واسع لطرق اإلنتاجالتعلم الاألخرى لالتصال اليت تؤدي إىل 

 على ذلك ، ميكن للبلد الذي يقوم باسترياد السلع اجلديدة أوال .، وشروط السوق التنظيمية

  .)Chuang,1998( ن يقوم بتصديرها يف اية املطافأ، و  اً أن ينتجها بنفسه ثاني ،
واضحا حول  الً ، ال تقدم األدبيات التجريبية احلالية دلي على عكس األدبيات النظرية  

ففي حني أن العديد من الدراسات تقدم  العالقة بني االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي ؛
جتد  ،)GDP(جيايب على منو الناتج احمللي اإلمجايل إعلى أن زيادة االنفتاح له تأثري  الً دلي

جيابية قوية أو حىت أن هناك عالقات سلبية إدراسات أخرى صعوبة يف العثور على عالقات 
 ,Rodriguez and Rodrik(بعض الدراسات  .بني االنفتاح والنمو

1999 ;Rodriguez,2006(  السياسة التجارية هي يف الغالب  اليت متثل تغرياتاملترى أن
 حصص التجارة ميكن أن ترتابط مع مستويات الدخل و يف حني أن ، مع النمو غري مرتابطة

 والذاتية Causality ي تتميز به روابط السببيةتعقيد الذالن أإال  .معدالت النمو

Endogeneity  و املصادر األخرى للنمو جتعل من الصعوبة  والنم ،التجارةبني حصص
  .العثور على تأثري قوي لالنفتاح على النمو االقتصاديمبكان 
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 تبحث هذه الدراسة يف طبيعة العالقة بني انفتاح االقتصاد على ، على هذا األساس  
هذا  .يف اقتصاديات بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا الدولية و النمو االقتصادي التجارة

من الدراسة  على إبراز  االول، يعمل اجلزء  الً ، أو قسيم البحث إىل عدة أجزاء يتطلب منا ت
التجريبية اليت ركزت على أمهية االنفتاح التجاري يف رفع مستوى النمو  لنظرية وابعض األطر 

املنهجية املستخدمة يف تقدير بف يالتعر فيه سنحاول ، الثاينأما اجلزء . للبلدان ياالقتصاد
من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا خالل الفرتة مابني  اً بلد 13عينة مكونة من لالعالقة 
ثر االنفتاح أيتم حتليل النتائج التجريبية لقياس ف الثالث،يف اجلزء أما  .1990-2011

اجلزء األخري للمالحظات بينما خيصص  .التجاري على النمو االقتصادي يف عينة الدراسة
    .اخلتامية

 ياتاستعراض األدب. 1

وجود  على مناذج التغري التكنولوجي الداخلي اىلشري نظرية النمو الداخلي القائمة ت   
فاالنفتاح . ن تؤثر على النمو االقتصاديأالعديد من القنوات اليت ميكن للتجارة من خالهلا 

التجاري يعمل على توفري املدخالت املستوردة اليت جتسد التكنولوجيا اجلديدة ، مما يرفع 
،  عوائد االبتكارات للمنتجني احملليني عن طريق زيادة احلجم الفعال للسوق الذي يواجهونه 

 Huang and Chang(  نه يسهل ختصص بلد ما يف االنتاج مكثف البحوثأكما 

، مما حيفز على  كربأتنافسية  اً كثر انفتاحأل، يواجه االقتصاد ا عالوة على ذلك .)2013,
 Romer,1989 ;Ades and( اليت حتفز بدورها النمو االقتصادي  نتاجية وإلرفع ا

Gleaser, 1999 ; Grossman and Helpman, 1990,1991 ; Rivera – Batiz 

and Romer, 1991 ; Barro and Sala - i – Martin , 1997 ; Alesina et al . , 

2000 ; Baldwin et al., 2005( .  
ن االنفتاح التجاري قد يضر يف أ، تدعي بعض الدراسات النظرية  على عكس ذلك  

، تزيد حدة املنافسة وتنخفض  يفبوجود التكامل االقتصاد. الواقع بالنمو االقتصادي
، وبالتايل يتم تثبيط االبتكار عندما تقود زيادة انفتاح االقتصاد اىل  االرباح املتوقعة

يف "  Comparative Disadvantage التخلف النسيب" التخصص يف القطاعات ذات 
 ن خيفض من معدالت النمو على املدىأ، ميكن لالنفتاح  عالوة على ذلك. R&Dنشطة أ
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و يف القطاعات ذات أ،  التخلف النسيبذا ختصص اقتصاد ما يف القطاعات ذات إالطويل 
، يف هذه احلالة اذا وجدت  لذلك. و التعلم باملمارسة املتقادمةأاالبتكارات التكنولوجية 

ن حيفز أ، فيمكن هلذا التدخل  احلماية اليت تشجع االستثمار يف قطاعات االحباث املكثفة
 , Lucas , 1988 ; Young , 1991 ; Redding( ادي على املدى الطويل النمو االقتص

1999 ; Yanikkaya , 2003 ; Sarkar ,2008(.)2(   
تقدم حتليالت مناذج النمو الداخلي متعدد القطاعات فكرة هامة ذات الصلة تتمثل يف   

، يظهر  االطاريف هذا . اختالف الفوائد الديناميكية بني البلدان جراء االنفتاح التجاري
Lucas )1988( نتاجية االمجالية إلالتجارة يؤثران على منو ا ن التكوين القطاعي لإلنتاج وأ

، تشدد نظريات  باإلضافة اىل ذلك. ذا اختلفت فرص التعلم باملمارسة بني القطاعاتإ
على  –)2000( Howittو  )Abramovitz )1986 على سبيل املثال،–نشر التكنولوجيا 

 Socialالقدرة االجتماعية " ا فيه الكفاية من مبمتالك البلد املضيف ملستوى عال مهية اأ

Capability  "كثر ألليتمكن من تطبيق التكنولوجيات املتطورة القادمة من االقتصاديات ا
 ن البلدان اليت تقع حتت مستوى حرج من التنمية االقتصادية قد الإ، ف بالتايل و .اً تقدم

تشري  هذا،على . ثارها االنتشاريةآدة بصورة فعالة من نقل التكنولوجيا و تتمكن من االستفا
و غامضة بني االنفتاح  اً ىل وجود صلة معقدة جدإالدراسات النظرية حول النمو االقتصادي 

  .التجاري و النمو االقتصادي
بات يف ظل ث هنأ،  دعم عدد كبري من الدراسات الفرضية القائلةت ، يف اجلانب التجرييب   

دخول من يت تنفتح على التجارة الدولية املقيمون يف البلدان ال د، سيستفي العوامل األخرى
و على الرغم من أن بعض تلك الدراسات  )3(. عالية للنمو االقتصاديمرتفعة و معدالت 

أو مشاكل  ، القصور املنهجي صارمةبسبب افتقارها الواضح خللفية نظرية االنتقاد واجهت 
واضحة ترفض الفرضية البديلة القائلة بإمكانية وجود  أدلةإال أن هناك  ، ريحذف املتغ

 . )Van den Berg and Lewer,2007(  ارتباط سليب بني التجارة و النمو االقتصادي 

 ، )Feder )1983( ، Rivera-Batiz and Romer)1991بعض الباحثني أمثال   
MacDonald )1994( ، Edwards)1998( ، Clerides et al. )1998(، Bernard 

and Bradford Jensen)1999(  م على مناذج االحنداروآخرين اعتمدوا يف دراسا
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وعلى الرغم من أن هذه  .على النمو اً ن التجارة متارس تأثري أالختبار الفرضية القائلة ب
ديد ، إال أن الع الدراسات األوىل شجعت املناقشة وكانت بالفعل مؤثرة على صناع القرار

وتتفق العديد  .تعلق بالقيود املنهجية املختلفةمما هو منها تعرضت النتقادات كثرية منها 
مل تؤخذ  أخطاء القياس أو اآلنية ، احملذوفةاملشاكل مثل حتيز املتغريات  بعض من اآلراء أن

حد أهم أتلك القيود املنهجية  شكلت ، ذلكعلى .صحيحالشكل البعني االعتبار ب
  ". املشككني بالتجارة"ـسمى يف األدب بالفرع املحجج تقوم عليها اليت األسس 

مت تقدمي حتليل موسع للدراسات التجريبية  ،)Levine and Renelt)1992يف دراسة   
لسياسات ى املدى الطويل و جمموعة متنوعة من االيت تم بالعالقة بني معدالت النمو عل

من  الً قلي اً بعد التأكيد على أن عدد و .ةاملؤشرات السياسية و املؤسسي االقتصادية،
املتغريات االقتصادية أظهرت عالقة قوية مع معدالت منو البلد أو نسبة اإلنفاق االستثماري 

بني متوسط معدالت النمو  ةو قوي ةجيابيإ عالقة، أظهرت تلك الدراسة وجود GDPىل إ
حصة االستثمار  ة بنيجيابيإىل جانب وجود عالقة إ ،GDP ومتوسط حصة االستثمار يف

خالل الفرتة  اً بلد 119 ـوباستخدام عينة ل .GDPمتوسط حصة التجارة يف  و GDPيف 
ن تلك االقتصاديات اليت أىل إ )Levine and Renelt)1992 خلص ، 1960-1989

 الً فض ، GDPحصة صادرات مرتفعة يف  امتالكىل إتنمو بشكل أسرع من املتوسط متيل 
    )GDP.)4  ر مرتفعة يفعن وجود حصة استثما

 اىل أن تلك اخلصائص املشرتكة ليست الوحيدة اً ، من املهم أن نشري أيض لكن رغم ذلك   
الثانوية،  فوجود معدالت كبرية لاللتحاق باملدارس االبتدائية و : ميزت تلك البلداناليت 

 دلةأ معدالت التضخم هي أيضاو كذا  ، منحة سعر الصرف يف السوق السوداءاخنفاض 
حجتني )Levine and Renelt )1992تربز دراسة  ، على ذلك اً بناء و .جد واضحة

أن العالقة بني التجارة والنمو االقتصادي هي مسالة  ، وقبل كل شيء الً أو  : أساسيتني
ينبغي  –اىل جانب الصادرات أو السياسة التجارية- معقدة وأن العديد من العوامل األخرى

، يعتقد أن القناة اليت متكن  اً ثاني .الصادرات فحسب تو ليس ، ارذ بعني االعتبأن تؤخ
أن وجود مستوى  ، أو بعبارة أخرى ، ز النمو االقتصادي تتعلق باالستثماريتعز  منالتجارة 
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متزايد من الصادرات وحده أو إتباع سياسة أكثر توجها حنو اخلارج يف حد ذاا ال تسبب 
  .النمو االقتصادي

ن األثر االنتشاري من خالل قناة الواردات أفتظهر  ، )Madsen )2009  اما دراسة 
فيما إذا كان االنفتاح ميارس بالتحقق  Madsen قد قام و  .على النمو اً جيابيإ اً ميارس تأثري 

ستخدام جمموعة بيانات إب و .و منو نصيب الفرد االنتاجية الكلية للعوامل على منو اً تأثري 
 ،2006 -1870من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خالل الفرتة  اً بلد 16ـ بانيل سنوية ل

أما املسامهة اهلامة اليت  .ختترب الدراسة منو اإلنتاجية للحواجز التجارية و اخرتاقات الواردات
ن االنفتاح يؤثر على ألمقرتح القائل بها لاختبار  هذه الدراسة فتتمثل يف إمكانية تقدمها

مت ، و اليت  البلدان من استرياد املعرفة املنتجة يف البلدان األخرىالنمو من خالل متكني 
 Romer ,1990a, 1992; Grossman and    (حها من قبل نظرية النمو الداخلي ااقرت 

Helpman ,1991; Rivera-Batiz and Romer, 1991;Aghion and 

Howitt,1998 ; Baldwin and Forslid, 2000(. ـ بية لالتجري وتوفر الدراسة 

Madsen جيابية لألثر االنتشاري للمعرفة على النمو يف كل إوجود تأثريات تدعم  دلةأ
 االدلةتوفر  ، أكثر من ذلك .و اليت مت حتقيقها من خالل قناة الواردات ، الفرتات املدروسة

لديها  التطوير نشطة البحث وأ أن كثافةبللفرضية القائلة  اً الدراسة دعم هلذهتجريبية ال
  .)p.411(" يف اتساق مع توقعات نظريات النمو الشومبرتية"أثريات دائمة على النمو ،ت

بني السياسة التجارية والنمو تفاعلية ست روابط  )Wacziarg)2001  تقدم دراسة     
ويرى  .من التجارة – أو اخلسائر املمكنة–االقتصادي دف حتديد املكاسب الديناميكية 

Wacziarg)2001(  تصف بشكل دقيق معظم تأثريات  اً ك القنوات الستة معتل"أن
على Wacziarg عمل  و ،  يف هذا اجلانب.)p.395(" لسياسة التجارية على النمو ا

سياسات االقتصاد (السياسة احلكومية :  جتميع تلك القنوات يف ثالثة أصناف عريضة
، و ) كم العوامل، ترا  تشوه األسعار(التوزيع  التخصيص و ،) حجم احلكومة ، الكلي

 باختصار، و ).االستثمار األجنيب املباشر ، حتويل التكنولوجيا(التحويالت التكنولوجية 
للسياسة التجارية  اً إمجالي اً جيابيإ اً أن هناك تأثري بيدعم احلجة القائلة  الً دلي Wacziargيقدم 
لقناة السلبية بينما كان االستهالك احلكومي ا قناة،كأهم االستثمار   ظهرو  النمو،على 
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االقتصاد الكلي  اتأن حتويل التكنولوجيا ونوعية سياساىل الدراسة  خلصتو . الوحيدة
  .قنوات هامة لتأثري السياسة التجارية على النمومتثل 

الكيفية اليت  ففتص ،)Wacziarg and Welch )2003أما الدراسة اليت قدمها   
يف  ،1998 - 1980ارية يف الفرتة مابني استفادت منها البلدان اليت حررت أنظمتها التج

 و .، مقارنة مع فرتة ما قبل التحرير% 1.5من تزايد معدل النمو السنوي بتقريب  املتوسط،
رير أيضا اىل أن وجود صلة بني حلقات التحرير و ما بعد التحرير يزيد من حيفيد الت

أما البلدان  .س املال املادياالستثمار مما يشري اىل وجود تأثري حمتمل للتحرير على تراكم رأ
للتحرير على النمو فهي تلك اليت تتميز بوجود  اً سلبي اً أو تظهر تأثري  اً اليت ال تظهر تأثري 

سياسات االقتصاد الكلي ،عدم االستقرار السياسي كعوامل أخرى تعيق تلك العملية  
  .  أو محاية القطاعات احمللية من التعديالت الالزمة املتضاربة ،

 اترتبط اليت ن أوجه القصور إف ، املختلفة املناهجى الرغم من حدوث تقارب بني عل   
ما يوجد يف الواقع يظهر بوضوح أن تأثريات و  )ياتوبالتايل وجود مواقف خمتلفة يف األدب(

أو بعبارة . رتبط بالعديد من املؤثرات على النمورة الدولية على النمو االقتصادي تالتجا
السياسة التجارية فقط كآلية ممكنة لتعزيز اعتماد يات السياسة املتعلقة بن توصفإ ، أخرى

 ىلإالنمو ينبغي أن تدرس بعناية،كما تظهره جتارب العديد من األمم النامية اليت جلأت 
جيايب على إلتجارة على أا تؤثر بشكل ىل اإينظر  ،  يف الواقع .اً األنظمة األكثر انفتاح

ا ترافقت مع غريها من السياسات واآلليات اليت هي أيضا ذات أمهية إذ يف حالة ما ، النمو
 . حامسة يف تعزيز التنمية االقتصادية

جيابية بني إللصاحل العالقة ا دلةأبعناية و قدمت الدراسة التجريبية  النقطة،ىل غاية هذه إ  
توى االستثمار و اليت تتم عرب العديد من القنوات املختلفة مثل زيادة مس النمو،التجارة و 

مت تسليط الضوء على خمتلف املنافع املرتبطة بالتجارة  ، أكثر من ذلك .أو نقل التكنولوجيا
 .وتأثريات انتشارية واسعة للمعرفة ، تحقيق مستويات دخول أعلى ومعدالت منو مرتفعةك

ا العديد من حيث انتقد باإلمجاع،ال تدعم كل الدراسات هذه احلجج  ذلك،لكن مع 
عن احلذف املمكن  الً فض املفرتضة،ألسباب تتعلق بأوجه القصور املنهجية حباث األ

  . للمتغريات اليت ميكن أن تكون ذات أمهية بالغة للنمو من التجارة يف حد ذاا
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 ةالتجريبي ياتبإجراء دراسة استقصائية لألدب )Walde and Wood )2004قام    
 ديستن الكفاءة،حالة التحرير من منظور "ت فيما إذا كان) كشف(دف إجياد  ةوالنظري

فقد عمل الباحثان على تصنيف الدراسات التجريبية على  .)p.276("على حجج قوية 
القطرية ،املعدالت اآلنية ،املتغريات  )OLS(النمو  تاحندارا:  أساس املنهجية املستخدمة

 .سات على املستوى اجلزئيالدرا و ، للسببية  Grangerاختبارات  ، مناذج بانيل ، داتيةآلا
أن تلك الدراسات تعاين من عدم وجود  يرى الباحثان ففيما يتعلق باحندارات النمو القطرية،

أما ). غامضة(النمو غري واضحة  أن السببية بني الصادرات و ا، كم)التفسرييةالقوة (تانة امل
تضمني ملتغريات السياسة عن عدم  الً فض املتانة، مشاكل رفتظه املتبقية،املنهجيات الثالثة 

على أا عوامل أساسية ميكن أن تقوض جبدية القوة التفسريية هلذه ) تفسرييةكمتغريات (
  .الدراسات

يتعلق يف كون  )Walde and Wood )2004أما االستنتاج العام املستخلص من دراسة   
ارية و النمو بشكل مفاجئ عن الرابط املوجود بني أدوات السياسة التج ةغافل" األدبيات

،  أيضا وجدت السببية على أا قضية رئيسية البد من حتديدها .)p.289(" االقتصادي
أو أن  ، يسبب املزيد من التجارةقد ألنه ليس من الواضح فيما إذا كان املزيد من النمو 

ومع  . )هنيالسببية قد تسري يف كال االجتا(  يسبب املزيد من النموقد املزيد من التجارة 
الفتقار لألدلة املقنعة على أن التجارة أو سياسات التصدير ميكن أن ا"األخذ بعني االعتبار 

يؤكد  ،Walde and Wood, 2004 ,p.277)(" تستخدم لتوليد معدالت منو مرتفعة
  . الباحثان على عدم إمكانية صياغة أية توصيات للسياسة التجارية

قيادة الصادرات للنمو كإسرتاتيجية تنموية  هناك خط آخر من املناقشة يتعامل مع قضية  
من فكرة أن حترير التجارة هي مكون  )Sachs )1987يشكك  ، االجتاه هذايف  ". ممكنة"

يؤكد  ، فبالنسبة حلالة بلدان شرق آسيا.ضروري ناجح إلسرتاتيجية التوجه حنو اخلارج
Sachs اسات واآلليات مثل تطبيق خمتلف السيمن تلك البلدان ت مكنية اليت كيفعلى ال
اليت و  –أو منع التحرير الكامل للواردات  ، استقرار االقتصاد الكلي ، الصادرات تشجيع

ويرى الباحث أن السياسات احلكومية التدخلية كانت  .سامهت بقوة يف مسارها التنموي
رق فهو يرى أن جناح بلدان ش .و ليس جمرد االنفتاح على التجارة الدولية فقط ، جد حامسة
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سمح الصادرات يف بيئة مل ت تشجيعيف  ىل الدور النشط للحكومةإآسيا يرجع يف األساس 
   )5().خصوصا اجلانب املايل(ومت تعزيز توازن االقتصاد الكلي  بتحرير الواردات بشكل كامل،

 اً ىل أن التجارة أصبحت بالفعل متغري إ اً أيض فتشري )Rodrik et al. )2004 دراسة أما  
من اخلصائص  اً يف معادلة النمو اليت تتضمن بصراحة متغريات متثل عدد غري معنوي
والعديد من  املتسق،قانوين النظام ال امللكية،حقوق  القانون،فعوامل مثل سيادة  .املؤسساتية

 و .يبدو أا أكثر أمهية للنمو من السياسات املوجهة حنو التصدير األخرى،املؤسسات 
طريقة  )Rigobon and Rodrik )2004 ميستخد ، املناقشةضمن نفس اخلط من 

التحديد من "اليت مسياها  قياسية للتعويض عن بعض التأثريات املتزامنة لبعض املتغريات و
 Van denكما يشري إليه ". Heteroskedasticityخالل مشكلة عدم جتانس التباين 

Berg and Lewer )2007( ، ا هذه الدراسة هإف نه يف ظل أو ن أهم نتيجة خرجت
ن متغري االنفتاح سيكون له تأثري سليب على إف وجود املتغريات املؤسساتية األخرى ،

أنه  لتكشف الدراسة ، ىل نفس األسلوبإ )Lee et al.)2004  أوجل .مستويات الدخل
أن حجم التأثري  إال ، اً جيابيإ اً  يزال ميارس تأثري على الرغم من أن تأثري التجارة على النمو ال

  . قل مقارنة بالتقديرات السابقةأأصبح 
 )2004( .Rodrik et al و )Rodriguez and Rodrik )1999و يدافع كل من    

مع تأثريات  متداخلةبدو ات السياسة التجارية على النمو تن تأثري أعن املوقف القائل ب
حتديد  اً الصعب جد نفم بالتايل، و .متزامنى اليت عادة ما تطبق بشكل السياسات األخر 

وترى تلك الدراسات أيضا أن تلك  .على النمو االقتصاديبالضبط آثار السياسة التجارية 
يف التمييز بشكل دقيق بني آثار التجارة على النمو االقتصادي  اً الطرق التجريبية تعاين عجز 

 Van den Berg and( و آثار املتغريات و السياسات األخرى على النمو 

Lewer,2007(.   
عن الكيفية اليت حكمت فيها  )Rodriguez and Rodrik )1999تتساءل دراسة و   

مثل دراسة  النمو،جيابية بني االنفتاح و إبعض الدراسات التجريبية على وجود عالقة 
Dollar )1992(، Ben-David)1993(، Sachs et al. )1995( ، وEdwards 

مع املقاييس  اً الرتباط ليس قويأما حجتهم األساسية يف ذلك فتتمثل يف أن ا. )1998(
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 Rodriguezيشدد  ىل ذلك ،إباإلضافة  .املختلفة لالنفتاح و متغريات التحكم املهمة

and Rodrik )1999( م مبلتجارة و النمو حنو لسالة حتيز التحليل التجرييب اهتماما
ن أهم احلجج من إف ، لذلك .املرتبطة بالتجارة الدولية واملتغريات املؤسساتية احملذوفة 

هو أن العديد من املتغريات املؤسساتية  Rodriguez and Rodrikاملقدمة من قبل 
حتيز املتغريات احملذوفة ميكن أن يسبب يف  ، كنتيجة لذلك.املنسية ذو ارتباط وثيق بالتجارة

يف هذا  .على النمو"  التجارة "يف تقدير تأثري معامل "  املبالغة "العديد من الدراسات 
شرق آسيا كيف أمكن للعوامل املختلفة مثل استقرار "منور"ميكن أن تظهر جتربة  ، انباجل

و غياب الصراع االجتماعي أن تؤثر بشكل  ، التعليم ، سيادة القانون ، االقتصاد الكلي
إذا ما مت اعتماد متغري نه أ ، و مع األخذ باحلسبان.جيايب على منوها االقتصادي إ
نه لن يكون باإلمكان تفسري إف ، ف املتغريات احلامسة األخرىفقط و مت حذ"التجارة"

، وفقا  بشكل واضح عن طريق التجارةاالنتاجية الكلية للعوامل التحسينات احلاصلة يف 
تتداخل سياسة التجارة الدولية بشكل  ، اىل هذا الرأي اً و استناد.للطرق التجريبية املعيارية

ى مما جيعل من املستحيل التفريق بني تأثري التجارة واسع مع السياسات االقتصادية األخر 
 Rodriguez and يرى،  و بالتايل.النمو لتلك السياسات األخرى اتتأثري  على النمو و

Rodrik  اية املطاف السياسات "بشكل كبري على  وأن النمو االقتصادي يعتمد يف
من املهم  ، من ذلك لكن على الرغم. من السياسات التجارية يف حد ذاا"  األخرى
و إمنا  ، ال يدعم فكرة محاية التجارة Rodriguez and Rodrikىل أن موقف إاإلشارة 

و "  املنهجية لصاحل االنفتاح التجاري االدلةعدم املبالغة كثريا يف "يفيد الباحثان اىل ضرورة 
ىل وجود توقعات إ مما أدى ، " كان هلا تأثري كبري على السياسات يف مجيع أحناء العامل"اليت 

 Rodriguez( "كرب أ مردودية حمتملة" لإلصالحات املؤسساتية ذات "  إقصاء "عالية و

and Rodrik,1999,p.162(.  
بعد أن قمنا بتقدمي و مراجعة العديد من وجهات النظر لعدد من الدراسات التجريبية    

ن اجلدل القائم حول أبش اً فمن املهم اآلن أن نتخذ موق ، و املؤثرة ااملعرتف  ، املهمة
  .و تقدمي نقد صحيح لتلك احلجج ، العالقة بني التجارة و النمو
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الدراسات التجريبية ال تظهر أي تعاكس أن ينبغي اإلشارة اىل  ، بداية و قبل كل شيء  
على  اً سلبي اً نه مل يتبني بعد أن التجارة متارس تأثري أمبعىن  ، بني بعضها البعض) تناقض(

أو أا ال تقاس  احملتملة،يرى أن هناك مبالغة يف تقدير آثارها  ذلك،بدال من  .النمو
وعلى الرغم من املالحظات اليت تتعلق بأوجه القصور املنهجية وعدم  .بالشكل الصحيح

ما هو  .ه ال يوجد هناك عالقة بني التجارة و النموأنهذا ال يعين  ، وضوح السببية
هو وجود دراسات وتقنيات قياسية أكثر  الباحثني،يد من أشار إليه العد ا، كماملطلوب

  . بشكل كامل هذه العالقة) حجم(ا أن تسمح بتقدير مقدار أمن ش اً تطور 
حد أهم اجلوانب املقدمة من قبل الدراسات اليت تشكك يف العالقة بني التجارة والنمو أ   

األطر النظرية وعدد من من  الً أن ك األكيد، و ". مشكلة املتغريات احملذوفة"هي قضية 
 :االقتصاديحلجة أن التجارة لوحدها ال تسبب النمو  اً األعمال التجريبية املؤثرة تقدم دعم

ز بشكل خاص على العوامل احلامسة تركالبلدان النامية أن  ىعل التجارة،فإىل جانب 
ألنه يؤدي  ، أمهية قصوى ذوهذا املنطلق  .األخرى مثل تكوين رأس املال املادي و البشري

  . ىل نتيجة مفادها ضرورة مزج السياسات التجارية باالسرتاتيجيات التنموية األخرىإ
و لكن  الدولية،نه ليس فقط نظرية التجارة أىل إالبد من اإلشارة  ذلك،ىل إباإلضافة    

كما ذكر .النمو بني التجارة و املوجودة اليت تسمح بوصف مدى الصلة النمو،أيضا نظرية 
 ، يبدو أن العالقة بني التجارة والنمو تتم عن طريق العديد من القنوات املختلفة ، اسابق

ومن األمهية مبكان أيضا اعتبار أن التجارة  .مثل االستثمارات واألثر االنتشاري للمعرفة
على  ، ، شريطة أن يتم حتقيق بعض املتطلبات األساسية ميكن أن تكون ذات فائدة لبلد ما

االستقرار  ، بيئة اقتصاد كلي سليمة ، أفضل قدرة استيعابية للتكنولوجيا ، سبيل املثال
و يبدو أن التجارة متارس  .من بني األمور األخرى ، و تكوين رأس املال البشري ، السياسي

لكن إذا ما مت مزجها مع عوامل و خصائص أخرى ذات أمهية  ، اجيابيا على النموًا تأثري 
  .  حامسة
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  لدراسةمنهجية ا .2

تتمثل منهجيـة الدراسة يف استخدام منهــج ميزج بيانات السالسـل الزمنية مع بيانات   
بواسطة تطبيق مناذج اآلثار الثابتة مع  The Panel Data Approach املقطع املستعرض

بنديني  ومن مث ينقسم هذا البند إىل. اريةوالدورات التج البلدوجود اآلثار الثابتة لكل من 
. والدورات التجارية للبلدالثابتة  اآلثارمع وجود  للبلدأوهلما منوذج اآلثار الثابتة  :فرعيني

  .وثانيهما طريقة التقدير املستخدمة

  والدورات التجارية للبلدنموذج اآلثار الثابتة مع وجود اآلثار الثابتة  .1.2

إذا كــان  The Pooled Regression Model نــه يف منــوذج االحنــدار امــعايالحــظ   
، فإن القيم املقدرة  املكونة للعينة حمل الدراسة البلدانهناك فروق أو اختالفات واضحة بني 

ملعــامالت احنــدار هــذا النمــوذج الناجتــة عــن اســتخدام طريقــة املربعــات الصــغرى ســوف تكــون 
 .(Nicholls, 2002,p. 6)متحيزة 

، منهـا  دب االقتصـاد القياسـيتوجـد عـدة بـدائل مسـتخدمة يف أ ، لعالج هذه املشـكلة و  
حمــل الدراســة مــن خــالل اســتخدام املتغــريات  البلــدانالختالفــات بــني ااالعتبــار  بعــنياألخــذ 

حمل  للبلدانعكس اآلثار الثابتة تيف فرتة زمنية معينة لكي  البلدانمن هذه  بلدالصورية لكل 
ثار الثابتــة مـع وجــود اآلثـار الدراسة ككل فـي هذه الفرتة الزمنية يف منـوذج يسمي بنمـوذج اآل

 (Baltagi, 1995; Hsiao, 1986). للبلدالثابتـة 
وجـود بعـض املتغـريات غـري  يف النموذج إىل للبلدانويرجع السبب يف إدخال اآلثار الثابتة    

غـري عـرب ال تتالـيت  و )LRYPCit( )النمو االقتصـادي(املالحظة اليت تؤثر على املتغري التابع 

، حيث يفرتض عـــدم حـدوث تغـري علـى األقـل يف هـذه املتغــريات خـالل الفـرتة الزمنيـة  الزمن
  ).Oviedo, 2001,p. 2 : انظر( للدراسـة

تتمثل يف آثار كافة العوامل الثابتة عرب الزمن غري املالحظة على  للبلدإن اآلثار الثابتة    
ومن أمثلة .  العينة حمل الدراسة بلديف  آلخر بلدواليت ختتلف من  ،االقتصاديمعدل النمو 

. اخل....احلكوميةكفاءة األنشطة   ،السياسةتغريات  ،التعليم ،الدولةحجم  :العواملهذه 
املكونة لعينة  البلدانومن مث فإن النموذج املذكور يعكس الفروق أو االختالفات بني 
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 و   .يف اآلثار الثابتة لعنصر الزمن فهي تتمثلأما اآلثار الثابتة للدورات التجارية . الدراسة
   على النحو التــايل للبلدالثابتة  اآلثاراآلثار الثابتة مع وجود  بيان منوذجميكن 

  : ) Narayana, 2001,pp. 6- 7:انظر( 
  

)1( 

   

....... ( ) ;1 1 2 2
1, 2, .........,
1, 2, ..........,

L R YP C Xit it itit it
i N
t T

α δ α δ β ε′= + + + +

=
=

 

jitδ = بالبلــــداملتغــــري الصـــــوري اخلـــــاصi .تكـــــون قيمـــــة هــــذا املتغـــــري مســـــاوية للواحـــــد  و

iالصـــحيح عنــــدما j=ســــاوية للصــــفر عنــــدما حيــــدث خــــالف ، بينمــــا تكــــون م
  .ذلك

β =و البلـدانيفـرتض يف هـذا النمـوذج ثبـات قيمـة هـذه املعـامالت لكـل  و.  معامل امليل 
  .الزمنعرب 

LRYPCit = معدل النمو (لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

 .هو ميثل املتغري التابع و). االقتصادي
X = النمو االقتصادي ىاملتغريات املؤثرة عل(مصفوفة املتغريات املستقلة .( 
، مــــــن أجــــــل جتنــــــب  )α(ابقة ال تشــــــمل احلــــــد الثابــــــت العــــــام الحــــــظ أن املعادلــــــة الســــــ  

املكونـــــة للعينـــــة حمـــــل  للبلـــــداناملتغـــــريات الصـــــورية  االزدواج اخلطـــــي التـــــام بـــــني هـــــذا احلـــــد و
  .الدراسة

انظــر علــى ســبيل ( الدراســات التجريبيــة الســابقة اخلاصــة بــالنمو االقتصــادي  باالســتناد إىل  
 ;Barro and Sala-i-Martin , 1995; Barro , 1996 :دراســات التاليــةاملثـال ال

Giuliano and Ruiz-Arranz , 2005; Jongwanich, 2001 (  ميكـن بيـان منـوذج
والــدورات  البلــداملســتخدم  الــذي يعكــس كــل مــن اآلثــار الثابتــة لكــل مــن  النمــو االقتصــادي

 :على النحو التايلالتجارية 

)2( 
10 1

n

j it t
j

LRYPC OPENit it i itZ δβ β β α ε
=

+= + + + +∑
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  :حيث أن
i =البلد.  

N = املكونة للعينة حمل الدراسة البلدانعدد.  
t =الفرتة الزمنية.  

T =عدد املشاهدات.  

LRYPC = النمو (لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
  ).االقتصادي

OPEN  =درجة االنفتاح التجاري.  

Z = متغريات الضبط املعيارية( األخرىاملتغريات املستقلة:(  
� FDIY = الـداخل كنسـبة مئويـة مـن  األجنبيـة املباشـرة إىل ماراتاالسـتثتدفقات

  .الناتج احمللي اإلمجايل
� FSD =تنمية القطاع املايل. 
� INFR =معدل التضخم احمللي. 
� INVY =مجايلاالستثمار احمللي اإلمجايل كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإل.  
� POPG =معدل النمو السكاين.  
� DEMOC =الدميقراطية.  
� QOG =جودة إدارة احلكم.  

iα = غري املالحظة للبلدمتغري صوري يعكس اآلثار الثابتة.  

tδ = صوري يعكس اآلثار الثابتة للزمن غري املالحظةمتغري.  
ε =حد اخلطأ العشوائي أو البواقي.  

 طريقة التقدير المستخدمة .2.2

املعممة  ىريقة املربعات الصغر سوف يتم استخدام طلتقدير مناذج االثار الثابتة املستخدمة   
 ىمــن أجــل احلصــول علــ Feasible Generalised Least Square (FGLS)مكنـة امل

 .Panayotou et al., 2000,p(تقديرات متسقة ملعامالت االحندار املقـدرة هلـذه النمـاذج 

تصــحيح االرتبــاط  )1(: يلــي مــا إىل يــؤدي التقــدير يف املــذكورة الطريقــة اتبــاع أن حيــث. )10
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اين حـد اخلطـأ هذا بدوره يصـحح بشـكل آيل مشـكلة عـدم ثبـات تبـ املتزايد بني األخطاء، و
 تصحيح األخطاء املرتبطـة تسلسـلياً، و )Panel Heteroskedasticity .)2  البلدانبني 

 Autocorrelation )Beck andهـذا يعـين عـدم وجـود مشـكلة ارتبـاط ذايت بـني البـواقي 

Katz, 1995,p. 637(.  

  تعريف وإعداد المتغيرات ومصادر البيانات .3.2

  العينة وفترة الدراسة .1.3.2
،  أمـــا العينـــة حمـــل الدراســـة. 2011عـــام ال حـــىت 1990عـــام الفـــرتة الدراســـة مـــن مت حتديـــد   

،  ، البحرين اجلزائر:  هي ، و من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بلدا 13فتتكون من 
  .اليمنو  ، عمان، قطر، سوريا، ، املغرب ، ليبيا ، الكويت ، األردن ، إسرائيل ، إيران مصر

طبقًا ملعيار مدى توافر البيانات للمتغريات حمل الدراسة لكل  البلداناختيار هذه  وقد مت  
ومن مث فإن الدراسة احلالية سوف تستخدم بيانات . هاسنوات الفرتة حمل الدراسة أو ملعظم

(حيث يتوقف عدد املشاهدات. Unbalanced Panel Dataل غري متوازنة يبان
*NT N T= (عدد السنوات  على)T ( توافر فيها بيانات للمتغريات حمل الدراسة تاليت

 .بلداخلاصة بكل 
  تعريف وإعداد المتغيرات .2.3.2

  :النحو التايلى ميكن تعريف املتغريات املستخدمة يف التقدير وكيفية إعدادها عل  
(يـايل احلقيقـن الناتج احملـلي اإلمجـلوغاريتم متوسط نصيب الفرد م (املتغري التابع  

itLRY PC(( فاحلر  ؛ L أما  .الطبيعياللوغاريتم  يشري إىل
itRY PC شري إىليف 

(متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي 
itLRY PC) ( النمو

عن حاصل قسمة الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة لعام  وهو عبارة). االقتصادي
  .إمجايل عدد السكان ىمقاساً بالدوالر األمريكي عل 2005

  :ميكن بيان املتغريات املستقلة املستخدمة يف هذه الدراسة كما يلي و   
OPENit(درجة االنفتاح التجاري(املتغري املستقل الرئيس : أوًال 

:( 
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OPENit(درجة االنفتـــاح التجاري  ىسوف يتم احلصول عل  
بقسـمة جممـوع الصـادرات ) 

والواردات من السلع واخلدمات باألسعار اجلارية مقاساً بالدوالر األمريكي على الناتج احمللي 
  .100القسمة يف ، مع ضرب ناتج  اإلمجايل باألسعار اجلارية مقاساً بالدوالر األمريكي

  :)املعياريةمتغريات الضبط ( ىاملتغريات املستقلة األخر  :ثانياً 
الداخل كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل  تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إىل -
)FDIY it

نسبة الداخل ك يف صايف تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إىل يتمثل):

FDIY(مئوية من الناتـج احمللي اإلمجايل  it .( ويتم احلصول على هذا املتغري بقسمة هذا
الصايف باألسعار اجلارية مقاسًا بالدوالر األمريكي  على الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار 

  .100ع ضرب ناتج القسمة يف ، م)GDPit(اجلارية مقاساً بالدوالر األمريكي 
INVY(االستثمار احمللي اإلمجايل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  - it

سيتم احلصول ): 

INVY(نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل كاالستثمار احمللي اإلمجايل   ىعل it(  بقسمة
باألسعار ) ئداً التغري يف املخزونايل تكوين رأس املال الثابت ز إمجا(االستثمار احمللي اإلمجايل 

  .100، مع ضرب ناتج القسمة يف GDPitاجلارية مقاساً بالدوالر األمريكي على 
FSDit(القطاع املايل  تنمية -

يقيس عرض النقود باملعىن الواسع باألسعار اجلارية ): 

2M(سًا بالدوالر األمريكي مقا it (إىل GDPit درجة استخدام النقد يف االقتصاد القومي  .
تقيس حجم القطاع  - اليت يطلق عليها متغري استخدام النقد –ومن مث فإن هذه النسبة 

2Mوحيث أن التزايد يف نسبة. املايل يف هذا االقتصاد it إىل GDPit  عرب الزمن يعىن تراكم
، والودائـع االدخــارية بصفة خاصـة  أسرع موعة متنوعــة من األصـول املـالية بصفة عامـة

)Darrat, 1999,p.26( ، حجم يف زيادة حدوث إىل تشري النسبة هذه يف الزيادة فإن 

 منحها و املدخرين من العديد مدخرات جتميع على تنطوي اليت ، املالية الوساطة

نظراً ألنه مع تقدم تطور القطاع املايل تنمو قدرة  و.  للمستثمرين ، من خـالل قنوات معينة
فقد مت استخدام النسبة املذكورة ،املاليةأداء وظيفة الوساطة  يفالنظام املايل 

[( 2 / ) *100]M GDPit it  اع املايل ــــكمقياس لتطور القط)FSDit
على نطاق واسـع يف ) 

 ; King and Levine, 1993a, 1993b: انظر على سبيل املثال( ةاالقتصادي ياتاألدب
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Murinde and Eng, 1994 ; Arestis and Demetriades, 1977 ; Ahmed 

and Ansari, 1998 ; and Darrat, 1999 ;  .(  

INFRit( ليمعدل التضخم احمل -
للتعبري عن عدم االستقرار االقتصادي الكلي سوف ): 

INFRit(يتم استخدام التغري يف معدل التضخم احمللي 
معدل التضخم احمللي املستخدم  و). 

   .الرقم القياسي ألسعار املستهلكهو عبارة عن معدل التغري السنوي يف 

  .البلدمعدل النمو يف إمجايل عدد السكان يف ): POPG( مو السكانمعدل الن -

DEMOC(الدميقراطيــة  - it
باســتخدام كــل ) DEMOCit(مت إعــداد متغــري الدميقراطيــة  ):

ريــات املدنيــة ومؤشـر احل Political Rights Index (PRI)مـن مؤشــر احلقـوق السياســية 
Civil Liberties Index (CLI)  الــذي يصــدرمها بيــت احلريــةFreedom House .

املشــاركة حبريــة يف العمليــة  :)Meek,2003,p.1(هــي  PRIيتضــمنها  الــيت السياســية احلقــوق
، حــق التصــويت ، املنافســة مــن أجــل تقلــد املناصــب العامــة ، االشــرتاك يف اختيــار  السياســية

أمـا احلريـات املدنيـة . وتنافسـية،نزيهـة ،، وجود انتخابات دميقراطيـة  ياسيمتخذي القرار الس
 العمــــل،التعلـــيم،  التعبــــري، ، فتتمثــــل يف حـــق كـــل فــــرد يف حريـــة الـــرأي وCLIالـــيت يتضـــمنها 

، وإدارة املصــاحل العامــة لــبالده إمــا  االشــرتاك يف اجلمعيــات الســلمية الــدين، التملــك، التنقـل،
 ,Meek, 2003, p. 2; Barro(ثلــني يــتم اختيـارهم اختيــاراً حـراً مباشـرة وإمــا بواسـطة مم

1999, p. 454.( 

الـيت  البلدانفإن  ، املؤشرينطبقاً هلذين  و. 7و  1بني  CLIو  PRIوترتاوح قيمة كل من   
 األكثـــر حتـــرراً مـــن(درجـــة مـــن احلريـــة السياســـية  بأقصـــىتتمتـــع  بلـــدانفإـــا  ،1تأخـــذ القيمـــة 

درجــة مــن  بــأدىنتتمتــع  بلــدانفإــا  7الــيت تأخــذ القيمــة  البلــدانبينمــا  ،)السياســيةالناحيــة 
قيــاس أثــر زيــادة الدميقراطيــة علــى ل و  ).األقــل حتــرراً مــن الناحيــة السياســية(احلريــة السياســية 
 ,Rodrik( التـايل النحـو علـى) DEMOCit(ةـــــميقراطيد، مت إعـداد متغـري ال النمـو االقتصـادي

1998,p. 6; Hasan et al., 2003, Table 2(:  

   )3                ((14- - ) /12DEMOC CLI PRI
it it it

=  

 ،مثمن  و. يرتاوح بني الصفر والواحد الصحيحDEMOCitفإن مؤشر ، املعادلةوطبقاً هلذه 
أمــا . مـن الدميقراطيـةدرجــة  بـأدىنفإـا تتمتـع  ،صــفرلل اً سـاويم االـيت تأخــذ تقـدير  البلـدانفـإن 
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درجــة مـــن  ىبأقصــ تتمتـــعبلــدان فإــا  للواحــد الصـــحيح، اســاويم االــيت تأخــذ تقـــدير  البلــدان
هلــذا فإنــه  و. زيــادة درجــة الدميقراطيـة تعـينDEMOCitفـإن زيــادة قــيم  و عليــه،. الدميقراطيـة

 .على النمو االقتصادي اجيابيااً أثر DEMOCitمن املتوقع أن يكون ملتغري 
( جـــــــودة إدارة احلكـــــــم -

itQOG :( ـــــــري عـــــــن جـــــــودة إدارة احلكـــــــم ســـــــيتم اســـــــتخدام للتعب
 International Country Risk Guideمؤشــر الـــدليل الـــدويل للمخـــاطر الدوليـــة 

(ICRG)  جلـــــودة احلكومـــــة الـــــذي تصـــــدره جمموعـــــةPolitical Risk Services 

(PRS) . ـــــــــــث أن هـــــــــــذا الـــــــــــدليل مؤشـــــــــــر قريـــــــــــب جـــــــــــداً مـــــــــــن جـــــــــــودة إدارة احلكـــــــــــم حي
)Rothstein,2011,p.2(. ف حيـــــــــــثـــــــــــا ىعلـــــــــــ احلكومـــــــــــة جـــــــــــودة تُعـــــــــــريف النزاهــــــــــــة أ 

قيمــــــة مؤشــــــر جــــــودة إدارة احلكــــــم املســــــتخدم  و .)Ibid.,p.4(العامــــــة  السياســــــات ممارســــــة
ام ســـــــيادة ، احــــــرت  الفســــــاد:  هــــــو عبــــــارة عــــــن متوســــــط قــــــيم ثالثـــــــة مؤشــــــرات فرعيــــــة هــــــي

ـــــــرتاو  و. اجلـــــــودة البريوقراطيـــــــة ، و النظـــــــام القـــــــانون و ح قيمـــــــة هـــــــذا املؤشـــــــر بـــــــني الصـــــــفر ت
جــــــودة مرتفعــــــة جلــــــودة  حيــــــث تشــــــري القــــــيم املرتفعــــــة هلــــــذا املؤشــــــر إىل. والواحــــــد الصــــــحيح

 ىمـــــــن املتوقـــــــع أن يكـــــــون للزيـــــــادة يف جـــــــودة إدارة احلكـــــــم أثـــــــراً موجبـــــــاً علـــــــ و. احلكومـــــــة
ـــــــؤدي إىلمبعـــــــ. النمـــــــو االقتصـــــــادي ـــــــادة يف جـــــــودة إدارة احلكـــــــم ســـــــوف ت ـــــــادة  ين أن الزي زي

  .معدل النمو االقتصادي

  النتائج التجريبية .4

يسـتهدف هــذا البنـد بشــكل أساسـي حتليــل النتــائج التجريبيـة لقيــاس أثـر االنفتــاح التجــاري   
 هلـلع و. منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا حمـل الدراسـة بلدانالنمو االقتصادي يف  ىعل

طبيعـة العالقـة بـني االنفتـاح التجـاري  ىمن املفيد قبل إجراء هذا التحليـل القيـام بـالتعرف علـ
وبالتــايل ســوف ينقســم هــذا . باســتخدام الشــكل البيــاين البلــدانوالنمــو االقتصــادي يف هــذه 

تقيـــيم  ،االقتصـــاديالعالقـــة بـــني االنفتـــاح التجـــاري والنمـــو  :هـــيثالثـــة بنـــود فرعيـــة  البنـــد إىل
  .تقدير النماذج املستخدمة يف التقدير نتائج ،التجريبيةالنتائج  جودة
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  العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي

OPEN(العالقـــة بـــني االنفتـــاح التجـــاري  it
كمتغـــري مســـتقل ) 

الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمل  بلدانغري تابع يف 
ويتضـــح مـــن هـــذا الشـــكل أن زيـــادة درجـــة االنفتـــاح 

  .زيادة معدل النمو االقتصادي
الشرق األوسط  بلدانفي  النمو االقتصادي

2011 - 1990  

  

النمو  ىالتجاري عل االنفتاحعند القيام بتقدير مناذج اآلثار الثابتة املستخدمة يف قياس أثر 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمل الدراسة مت األخذ يف االعتبار 

 النمـــاذج تكـــون أن )2(. القياســـي االقتصـــاد 

  :التايل النحو على ذلك بيان وميكن.  اإلحصائية
باستخدام طريقة التقدير  االرتباط الذايت مت معاجلة مشكلة عدم ثبات التباين و

 يف Multicollinearityطــياخلزدواج اال هنــاك مشــكلة
مت التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود هـــذه املشـــكلة باســـتخدام حزمـــة بـــرامج 
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العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي .1.4

العالقـــة بـــني االنفتـــاح التجـــاري  )1(يوضـــح الشـــكل رقـــم    

(والنمو االقتصادي 
itLRY PC (غري تابع يف كمت
ويتضـــح مـــن هـــذا الشـــكل أن زيـــادة درجـــة االنفتـــاح . 1990-2011 الدراســـة خـــالل الفـــرتة 

زيادة معدل النمو االقتصادي التجاري يؤدي إىل
النمو االقتصادي االنفتاح التجاري و .)1(الشكل رقم 

1990: وشمال إفريقيا

  تقييم جودة النتائج التجريبية. 2.4

عند القيام بتقدير مناذج اآلثار الثابتة املستخدمة يف قياس أثر   
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمل الدراسة مت األخذ يف االعتبار  بلداناالقتصادي يف 

 مشـــاكل مـــن خاليـــة النتـــائج تكـــون أن )1(:اآليت

اإلحصائية الناحية من جيد بشكل حمددة املستخدمة
مت معاجلة مشكلة عدم ثبات التباين و •

 .املستخدمة السابق ذكرها
هنــاك مشــكلة تمــا إذا كانــفيالختبــار  •
مت التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود هـــذه املشـــكلة باســـتخدام حزمـــة بـــرامج  ، قـــدرة أم الاملعادلـــة امل
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املســتخدمة يف  التقــدير الــيت تقــوم بشــكل روتيــين عنــد التقــدير  Stataاالقتصــاد القياســي 
ن املتغــريات املســتقلة مســتقل آخــر ضــم بإمهــال املتغــري الــذي لــه عالقــة ارتباطيــة قويــة مبتغــري

ومـن مث ال توجــد مشـكلة ازدواج خطــي يف . اخلاصـة بكـل منــوذج مـن النمـاذج حمــل التقـدير
 .النموذجني املقدرين

وجود معنوية إحصائية لكل معامالت  إىل Waldتشري قيمة إحصاء اختبار  •
دول رقم اجل انظر( املتغريات املستقلة معًا الواردة يف كل منوذج من النموذجني املقدرين

)1(.( 

  نتائج تقدير النماذج المستخدمة في التقدير. 3.4

النمو  ىنتائج قياس أثر االنفتاح التجاري علميكن بيان  )1( اجلدول ىعل باإلطالع  
   :كما يلي االقتصادي

النمو االقتصادي في بلدان  ىنتائج قياس أثر االنفتاح التجاري عل) 1(الجدول رقم 

 1990- 2011: يقيا الشرق األوسط وشمال إفر 
)(لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي(النمو االقتصادي :  المتغير التابع

itLRYPC.( 

 نماذج اآلثار الثابتة مع وجود اآلثار الثابتة

 لكل من الدولة والدورات التجارية

  المتغيرات

  المستقلة

(2)  (1)  
0.850*** 
(0.000) 

0.849*** 
(0.000) 

1itLRYPC −  

0.001* 
(0.076) 

0.001* 

(0.073) 
1itFDIY −  

-0.002*** 
(0.000) 

-0.002*** 
(0.000) 

itFSD  

0.001*** 
(0.001) 

0.001*** 
(0.001) 

1itFSD −  

0.001*** 
(0.001) 

0.002*** 
(0.000) 

itINVIY  

-0.001 
(0.100) 

-0.001* 
(0.096) 

itINFR  

-0.008*** 
(0.000) 

-0.008*** 
(0.000)  

itPOPG  

-0.524*** 
(0.008) 

-0.528*** 
(0.007) 

itQOG  
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0.368** 
(0.033) 

0.371** 
(0.032) 

2
itQOG  

0.001** 
(0.044) 

0.001** 
(0.042) 

itOPEN  

0.001 
(0.980) 

 
itDEMOC  

2454609*** 
(0.000) 

2465708*** 
 (0.000) 

2Wald χ  

191 
 

  عدد المشاهدات

 % 1 اللة قدرهمعنوي عند مستوي د ***: مالحظات

  % 5 معنوي عند مستوي داللة قدره **         

  % 10 معنوي عند مستوي داللة قدره *          

   p    – القيم بني األقواس متثل قيم -           

فقد بلغ . النمو االقتصادي ىومعنوي لالنفتاح التجاري عل ضعيف اجيايبوجود أثر  .1
يف النموذجني تقريبًا  0.001ضئيلة بلغت  معامل احندار االنفتاح التجاري قيمة

منطقة  بلداناخلاصة ب Hakura (2004)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . املقدرين
النمو  ى، حيث بلغ معامل احندار االنفتاح التجاري عل إفريقياالشرق األوسط ومشال 

ت يف هذه الدراسة قيمة ضئيلة أيضًا بلغ 2000 – 1980االقتصادي خالل الفرتة 
النمو االقتصادي  ىالضعيف لالنفتاح التجاري عل االجيايبيرجع األثر  و. 0.005

 مل يصل بعد إىل البلدانن معدل ختفيض القيود التجارية يف هذه أ بشكل جزئي إىل
النمو  ىلالنفتاح التجاري عل اجيايبالذي يسمح بوجود دور جوهري  ىاملستو 

 ىلالنفتاح التجاري عل االجيايبيتعلق باألثر كما تتفق نتائج الدراسة فيما   .االقتصادي
 Dollar (1992), Ben-David: النمو االقتصادي مع نتائج الدراسات التالية

(1993), Sachs and Warner (1995), Makdisi et al. (2005), Hakura 

األمر  ،فالصادرات يرتتب عليها حتقيق زيادة يف حصيلة الصرف األجنيب. (2006)
ومن الدراسات . من السهل استرياد املدخالت الالزمة لزيادة اإلنتاج احملليالذي جيعل 

 Arnade and: النمو االقتصادي ما يلي ىللصادرات عل االجيايباليت تدعم األثر 

Vasavada (1995), Fosu (1996), Thornton (1996)  . وقد مت احلصول
ئيلة يف زيادة معدل النمو نتيجة مفادها أن اإلنفتاح التجاري يساهم مسامهة ض ىعل
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االستثمارات األجنبية :  بعد التحكم يف املتغريات التالية يف هذه الدراسةاالقتصادي 
احمللي اإلمجايل،  االستثمار ، ، معدل التضخم احمللي ، تنمية القطاع املايل املباشرة

 .الدميقراطية و، ، جودة إدارة احلكم معدل النمو السكاين
 السنةيف  الداخل ومعنوي لتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إىل اجيايبوجود أثر  .2

( ةالسابق
1itFDIY أن زيادة تدفقات  يشري هذا إىل و. النمو االقتصادي ىعل) −

، مما يرتتب  زيادة الطلب الكلي الداخل تؤدي إىل االستثمارات األجنبية املباشرة إىل
كما . النمو االقتصادي ىعل االجيايب، ومن مث حيدث التأثري  يعليه زيادة الناتج الكل

أن هذه االستثمارات حتفز النشاط االقتصادي وحتسن رأس املال البشري من خالل 
وقد مت . النمو االقتصادي ىعل اجيايبثر يف النهاية بشكل ؤ ، وهو ما ي آثار الوفورات
 ودراسة  Limin and Linyunun (2011)اثلة يف دراسة نتيجة مم ىاحلصول عل

Juma (2012) .ومعنوي لتدفقات االستثمارات  اجيايبوجود أثر  كما مت التوصل إىل
: التاليةالنمو االقتصادي يف الدراسات  ىالداخل عل األجنبية املباشرة إىل

Blomstrom et al. (1994), Balasubramanyam et al. (1996), 

Olofsdotter (1998) , Hassan (2003). قد مت استخدام و
1itFDIY لعالج  −

مشكلة احتمال أن يكون هناك عالقة تبادلية بني 
itFDIY  والنمو االقتصادي أو

مشكلة احتمال أن يتأثر النمو االقتصادي باملتغري  من خلصللت
itFDIY ) مشكلة

: انظر( Endogenityقًال ما متغريًا تابعًا يف النموذج احتمال أن يكون متغريًا مست
Juma, 2012: p. 15(. 

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج . ومعنوي لالستثمارات احمللية اإلمجاليةاجيايب وجود أثر  .3
 .Ncuke et alدراسة  و  Makdisi et al. (2005)توصل إليها يف كل من دراسة امل

مثل زيادة تدفقات االستثمارات -حمللية اإلمجالية فزيادة االستثمارات ا. (2013)
 إىل بدورها يرتتب عليها زيادة الطلب الكلي اليت تؤدي - الداخل األجنبية املباشرة إىل

زيادة االستثمارات احمللية  يرتتب علىكما . النمو االقتصادي زيادة الناتج الكلي و
الربامج  ىاستخدامها يف اإلنفاق عل توفري الكثري من املوارد املالية للحكومة اليت ميكن
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مما يرتتب عليه حتقيق زيادة يف معدل  ، االقتصادية واالجتماعية شامًال االستثمارات
 .زيادة الدخل احمللي و منوه العمالة األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل

النموذج رقم (النمو االقتصادي  ىومعنوي ملعدل التضخم احمللي عل ليبوجود أثر س .4
 Barro : التاليةتوصل إليها يف الدراسات وتتفق هذه النتيجة مع النتائج امل .))1(

(1999), Gwartney et al. (1998), Hassan (2003), Rahman and 

Salahuddin (2010), Wassal (2012), Coutinho (2012) . فمعدل
حتويل  ىلاألفراد ع وتشجيعقيمة العملة احمللية  اخنفاض يؤدي إىلالتضخم املرتفع 

 أضراراليت حتميهم من  ىاملوارد بعيدًا عن جماالت اإلنتاج ويف اجتاه األنشطة األخر 
 .النمو االقتصادي ىعل يؤثر سلبا، األمر الذي  التضخم

 ىوقـد مت احلصـول علـ .النمـو االقتصـادي ىومعنوي للنمـو السـكاين علـ سليبوجود أثر  .5
منطقـــة الشـــرق األوســـط ومشـــال  دانبلـــعـــن  )2005(نتيجـــة مماثلـــة يف دراســـة الشـــورجبي 
 Aguirre (2007), Trang، ودراسـة كـل مـن   إفريقيـا باسـتخدام منـوذج دينـاميكي

، ممـا  اخنفاض االدخـار احمللـي اإلمجـايل فزيادة معدل منو السكان تؤدي إىل.  (2011)
اخنفـاض معـدل  ، األمـر الـذي يـؤدي إىل احمللي اإلمجايل االستثماريرتتب عليه اخنفاض 

  .لنمو االقتصاديا
( ةالسـابق السنةيف  املايلتنمية القطاع لمعنوي و  اجيايبوجود أثر  .6

1itMSY النمـو  ىعلـ) −
أمهيــة الــدور التمــويلي للقطــاع املــايل يف زيــادة معــدل النمــو  ويشــري هــذا إىل. االقتصــادي
 .االقتصادي

ورمبا يرجـع عـدم . النمو االقتصادي ىعل للدميقراطيةولكنه غري معنوي  اجيايبوجود أثر  .7
حمـل  البلـدانمـن  بلـدعـدم وصـول كـل  املعنوية اإلحصـائية هلـذا املتغـري بشـكل جزئـي إىل

الكـايف خبصـوص احلريـات املدنيـة واحلقـوق السياسـية الـذي يسـمح  ىاملسـتو  الدراسة إىل
 .النمو االقتصادي ىبالتأثري املوجب بشكل جوهري عل

(ودة إدارة احلكـــــم ومعنـــــوي جلـــــ ســـــليبوجـــــود أثـــــر  .8
itQOG (النمـــــو االقتصــــــادي  ىعلـــــ

)
itLRYPC .( احنــــــــــــــدار تربيــــــــــــــع ونظــــــــــــــراً ألن اإلشــــــــــــــارة املقــــــــــــــدرة ملعامــــــــــــــل

itQOG)
2

itQOG (فـــــــــــإن منحـــــــــــين العالقـــــــــــة بـــــــــــني  جـــــــــــاءت موجبـــــــــــة ،
itQOG

 
 itLRYPCو
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يقـــــل يف  فويعـــــين هـــــذا أن معـــــدل النمـــــو االقتصـــــادي ســـــو . Uيأخـــــذ شـــــكل حـــــرف 
ـــــــة زيـــــــادة هـــــــذا  ،احلكـــــــمجـــــــودة إدارة  ىالبدايـــــــة عنـــــــدما يزيـــــــد مســـــــتو  مث يزيـــــــد يف حال

الحــــظ أنــــه ســــبق ذكــــر أن مؤشــــر جــــودة إدارة احلكــــم هــــو . عــــن حــــد معــــني ىاملســــتو 
ـــــــة مؤشـــــــر  ـــــــيم ثالث ـــــــارة عـــــــن متوســـــــط ق ـــــــة عب احـــــــرتام ســـــــيادة  ،الفســـــــاد :هـــــــيات فرعي

ح قيمــــــة هــــــذا املؤشــــــر بــــــني الصــــــفر تــــــرتاو  و. واجلــــــودة البريوقراطيــــــة ،النظــــــام القــــــانون و
رتفعـــــــة املودة اجلــــــ حيــــــث تشـــــــري القــــــيم املرتفعـــــــة هلــــــذا املؤشـــــــر إىل. والواحــــــد الصـــــــحيح

 .احلكومة إلدارة

  خاتمة

لالنفتـاح  الضـئيل التـأثري االجيـايبمن الواضح ان نتائج هذه الدراسة تقدم ادلـة قويـة حـول    
الشـرق االوسـط ومشـال منطقـة مـن  اً بلد 13من  مكونةالتجاري على النمو االقتصادي لعينة 

ذا مـا مت مزجهـا إعلـى النمـو لكـن  اً اجيابيـ اً ن التجـارة متـارس تـأثري أ اَ يضـأو من الواضح .فريقياإ
، وجودة ادارة  ميقراطيةالد ،االستثمارات كخرى ذات امهية حامسة   أمع عوامل و خصائص 

 حكومات ىالنمو االقتصادي جيب عل ىولزيادة األثر املوجب لالنفتاح التجاري عل .احلكم
جـــودة إدارة احلكـــم مـــن  ىرفـــع مســـتو  )1( : القيـــام بـــاإلجراءات التاليـــةحمـــل الدراســـة  البلـــدان

دعــــم  )2(. يــــةخــــالل مكافحــــة الفســــاد واحــــرتام القــــانون والنظــــام وحتســــني اجلــــودة البريوقراط
تنمية القطاع  ىالعمل عل )3(. من خالل زيادة احلريات املدنية واحلقوق السياسية الدميقراطية

  .معدل تضخم مستقر ىاحلفاظ عل )4(. املايل

  الهوامش 
 نسـبةأن منـو حجـم األصـناف املسـتوردة يسـاهم ب )2006(  Broda et al ـيظهـر التحليـل التجـرييب لـ )1(

انظـر  .ية بلد منوذجي يف العامل ، علـى أن تأثرياـا تكـون اكـرب يف البلـدان الناميـةمنو إنتاج باملئة يف 15
الدراسات السابقة اليت أظهرت وجود  للتعرف على خمتلف النقاشات و )Feestra )2004 كذلك يف

  .ترابط اجيايب بني أصناف املنتجات املستوردة والنمو االقتصادي
يعيـق النمـو االقتصـادي يف  أناالنفتـاح التجـاري ميكـن  أن يف دراسته واقـع )1999( Redding يوثق )2(

للقطاعــات  اإلنتاجيـةيف منـو "  Comparative Disadvantage  ختلـف نسـيب"البلـدان الـيت تتميـز بوجــود 
 أننه أسياسات محائية انتقائيـة مـن شـ إتباع ، يف مثل هذا السيناريو.املتخصصة يف اقتصاديات تلك البلدان

 .نولوجي وبالتايل النمو االقتصاديحيفز التقدم التك
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 1985(، Rau)1985(، Heitger)1986(، Syrquin and(Balassa  :انظر على سبيل املثال )3(

Chenery )1989 (، Lopez)1990(، Quah and Rauch)1990(، Nishimizu and Page)1990(،   

Barro)1991(، Dollar)1992(، Tybout )1992(، Harrison)1991،1996(، Edward 

)1992،1998.( 
 التأثرياتاملال البشري مييل لرفع  رأستكوين  أن )1994(Villanuera و )1989( Edwards يرى )4(

 )Dowrick and Golley )2004 دراسة أنكما .االجيابية لالنفتاح التجاري على النمو االقتصادي

و االستثمار  إلنتاجيةااالنفتاح التجاري يساهم يف النمو االقتصادي من خالل حتسني منو  أن أظهرت
 .اً قل نسبيأاللذان بدورمها يرفعان من النمو االقتصادي لكن بقيم 

حول تأثري االنفتاح التجاري و املؤسسات على النمو  )2004( Dollar and Kraay تدعم دراسة )5(
 مع وجود مؤسسات بنوعية اً حيث ختلص الدراسة أن االقتصاديات األكثر انفتاح.دلةألااالقتصادي هذه 

    . األخرىمقارنة بالبلدان  اً سريع اً تشهد تطور  أفضل

 المراجع
 دول يف االقتصادي النمو على املباشرة األجنبية االستثمارات ، أثر)2005(الشورجبي،جمدي 
 حول الثاين الدويل العلمي امللتقي إىل مقدم حبث ، إفريقيا ومشال األوسط الشرق

 الفرتة خالل ، إفريقيا ومشال األوسط الشرق بلدان يف االقتصادي النمو إشكالية
 جامعة – رييسالت وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، 2005 ، نوفمرب 15 – 14
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