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الممخص:

تيدف ىذه الدراسة إلى قياس أثر االبتكار عمى التنافسية والتنمية االقتصادية في

الدول العربية لمفترة  .2018-2007وقد تم قياس أثر االبتكار عمى المتغيرات المستقمة
اآلتية :مؤشر التنافسية العالمي ،نمو نصيب الفرد من الناتج الحقيقي ومؤشر التنمية البشرية،

كمؤشرات تقيس مستويات التنمية االقتصادية .وقد تم استخدام القياس االقتصادي لبيانات
البانل اعتمادا عمى المفاضمة بين نموذج التأثيرات الثابتة والنموذج التجميعي ونموذج
التأثيرات العشوائية .وقد خمصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي معنوي لالبتكار عمى نصيب

الفرد من الناتج ،كما تُشير النتائج إلى أثر سمبي لالبتكار عمى التنافسية والتنمية البشرية في
البمدان العربية.
الكممات المفتاحية :تنافسية ،ابتكار ،تنمية اقتصادية ،تنمية بشرية.

تصنيف : JEL

.Q32 ،O32

*المؤلف المرسل :عقبة عبدالالوي
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Abstract:

This study aims to measure the impact of innovation on economic
development and Competitiveness in Arab countries during the period
(2007-2018). The impact of innovation has been measured on the following
independent variables: Global Competitiveness Index, per capita GDP
growth and human development index, as indicators that measure the
economic development levels. The econometrics of the panel data was used
based on the comparison between the fixed effects model, the pooled model,
and the random effects model. The study concluded that there is a positive
effect of innovation on the GDP per capita, and the results also indicate a
negative impact of innovation on competitiveness and human development
in the Arab countries.
Keywords: innovation, Competitiveness, economic development, human
development.
Jel Classification Codes: O32 ،Q32.

 .Iالمقدمة:
لقد حظيت العالقة بين النمو االقتصادي واالبتكار باىتمام كبير من طرف
الباحثين ،وقد احتمت حي از ميما في حقل المعرفة في البحوث االقتصادية .وتعود جذور
الموضوع إلى مساىمات ( )1956 ،Solowوالذي أ ّكد عمى وجود عالقة طويمة األمد بين
ميز شومبيتر ( )1939 ;Schumpeterبين النمو
النمو االقتصادي واالبتكار .في حين ّ

االقتصادي والتنمية االقتصادية .فمن وجية نظر شومبيتر يمثل النمو االقتصادي تغيي اًر

بطيئاً وتدريجياً في النظام االقتصادي ُيعزى لعوامل خارجية في النظام ،في حين تتولد
التنمية االقتصادية من خالل التغيرات الداخمية المتقطعة الناجمة عن االبتكارات
االقتصادية .ويجادل نموذج النمو االقتصادي الذي طوره شومبيتر بالمنافسة من خالل
االبتكار وأىمية التعميم لضمان استدامة النمو االقتصادي.
عالوة عمى ذلك ُيؤ ّكد (  ،)2010 ،Aghion et al.عمى ما تم التأصيل لو من

خالل شومبيتر ،باإلشارة إلى مفيوم "التدمير اإلبداعي" ،والذي بموجبو تحل االبتكارات
محل المنتجات والتقنيات القديمة ،مما يكون لو تأثير إيجابي عمى تطور معدل النمو.

وعميو فإن المنافسة في السوق الناجمة عن خمق االبتكارات الجديدة واستبعاد التقنيات
القديمة ،تأتي لدعم التنافسية االقتصادية وتعزيز النمو االقتصادي واستدامتو.
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وفي حالة الدول العربية؛ وعمى مدى عقود من الزمن ،توالت محاوالت حكومات

ىذه الدول من خالل الخطط والبرامج والسياسات االقتصادية بمختمف مداخل تأثيرىا من
أجل تحقيق مستويات أعمى من النمو ،والعمل عمى انعكاس ىذا النمو عمى أغمب
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ...ومع ما ُحقق عممياً من مستويات التنمية
فإن الضرورة ال زالت تدعو إلى تعزيز مستوياتيا لتشمل أغمب المؤشرات الدالة عمييا من

جية ،ولضمان استدامة ىذه التنمية من وجو آخر .باإلضافة إلى ضرورة تعزيز القدرات
التنافسية لالقتصادات العربية بما ُيعزز المزايا الظاىرة والكامنة لمقطاعات االقتصادية
الوطنية االستراتيجية .وارتباطا بما سبق فإن البحث عمى مداخل وعوامل تعزيز التنمية
الميمة التي يقتضي أن تُرّكز عمييا
والتنافسية وتقوية تيارىا واسترشادىا تُعتُبر من الجوانب ُ
السياسات االقتصادية تخطيطا وتطبيقا.
وبحسب (  )Pece, A. M ;2015فإن تنمية مستويات االبتكار والزيادة في كفاءة

مخرجات البحث والتطوير لتحقيق تنافسية اقتصادية ومستويات مقبولة من التنمية
االقتصادية ،يرتبط بمجموعة من أدوات السياسة االقتصادية عمى الدول التركيز عمييا ،من
جنبا إلى جنب مع
ذلك :القواعد المالئمة بشأن المنافسة في السوق والتي تحفّز االبتكارً ،
مستوى مناسب من االستثمار األجنبي المباشر ،وذلك من أجل تحفيز نقل المعمومات عبر
الحدود ،وجود مناخ اقتصادي مستقر ومعدالت فائدة حقيقية منخفضة لتشجيع النشاط
االبتكاري من خالل خمق بيئة مستقرة لالستثمار في القطاعات التي تدعم تطوير
التوسع في البحث
التكنولوجيا والمعمومات ،توافر التمويل الداخمي والخارجي .باإلضافة إلى
ّ
العام ،والذي يمكن أن يدعم البحث في القطاع الخاص بش ّكل أكبر ،األمر الذي يتطمب

موارد بشرية كافية .باإلضافة إلى أىمية الحوافز الضريبية لمشركات التي يكون ىدفيا

الرئيسي البحث والتطوير؛ مع أىمية استخدام رأس المال األجنبي لمبحث والتطوير والذي
يرتبط بمستويات أعمى من اإلنتاجية.
 .1إشكالية الدراسة:

سنحاول من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤال اآلتي:

إلى أي مدى ُيؤثر االبتكار عمى التنمية االقتصادية والتنافسية في الدول العربية؟
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 .2األسئمة الفرعية:
* إلى أي مدى ُيؤثر االبتكار عمى نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي في الدول
العربية؟
* إلى أي مدى ُيؤثر االبتكار عمى التنمية البشرية في الدول العربية؟
* إلى أي مدى ُيؤثر االبتكار عمى التنافسية االقتصادية في الدول العربية؟

 .3فرضيات الدراسة:

* ُيساىم االبتكار في تعزيز النمو االقتصادي وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحمي
اإلجمالي في الدول العربية.
* ُيساىم االبتكار في تطوير وتحديث طرائق اإلنتاج ،ويسيم ذلك في تحقيق وفرات الحجم
التي ينجم عنيا كفاية اإلنتاج إلشباع الحاجات ،وانخفاض تكاليف اإلنتاج وسعر
ويسيم في تحسين المؤشر الفرعي مستوى
المنتجات ،بما يسمح بإشباع الحاجات األساسية ُ
معيشي الئق المكون لممؤشر المركب لمتنمية البشرية.
* ُيعتبر االبتكار عامل ميم لتحقيق التنافسية ومصدر لتوليد مزايا تنافسية جديدة ،بما
ُيتيحو من تكنولوجيا وتقانة متطورة وعالمات ومنتجات جديدة ليا من اإلمكانات المتكاممة

في رفع القدرة التنافسية عمى ُمستويات الدول والقطاعات والمؤسسات.
.4أهداف الدراسة :تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقة بين االبتكار والتنمية
االقتصادية والتنافسية في الدول العربية ،وقياس ماديات األثر الذي ُيساىم بو االبتكار في
مستويات التنمية ومجاالتيا والتنافسية في مجموعة من الدول العربية.

 .5أهمية الدراسة :تكمن أىمية الدراسة في أنيا تُسمط الضوء عمى موضوع االبتكار ومجموعة

من مرتكزاتو والتي تُمثل أسس وروافد جديدة في ميدان التنظير والتطبيق من حقل المعرفة في
العموم االقتصادية ،كما أن التحوالت والتبدالت التي شيدىا الفكر االقتصادي وأ ّكدتيا الوقائع
االقتصادية ابتداء من مرحمة الثورة الزراعية مرو ار بالثورة الصناعية انتقاال لمرحمة جديدة
عد أداة محورية في
قائمة عمى التقانة والتكنولوجيات المتطورة ومرتكزة عمى االبتكار الذي أصبح ُي ّ
قياس مدى قدرة الدولة عمى حيازة أسباب التقدم والنمو والتنمية والرفاىية.

 .6حدود الدراسة :زمنيا تنحصر الدراسة خالل الفترة الممتدة من العام  2007إلى

 ،2018أما اإلطار المكاني فقد شمل أحدا عشرة دولة عربية ،والتي بدورىا شممت
منطقتين :منطقة شمال إفريقيا ،وقد اخترنا أربع دول ،وىي :الجزائر ،تونس ،المغرب
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ومصر ،أما المنطقة الثانية فكانت دول الشرق األوسط ،وقد اخترنا سبعة دول وىي:

األردن ،المممكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،الكويت ،قطر ،عمان،
والبحرين.
 .7المنهج واألدوات المستخدمة :تم االعتماد عمى المنيج الوصفي المعتمد عمى وصف
الظاىرة وتحميل عناصرىا ،كما تم االعتماد عمى المنيج التجريبي ،وذلك من خالل
االعتماد عمى الدراسة الميدانية بيدف تحديد وقياس العالقة بين متغيرات الدراسة.
باستخدام أدوات التحميل اإلحصائي والعددي والبياني ،والقياس االقتصادي ،من أجل خدمة

األىداف العامة لمدراسة ،وربط اإلطار النظري لمدراسة بالواقع التطبيقي ليا.

 .IIاألدبيات النظرية:

 . 1التأصيالت النظرية لمنمو والتنمية االقتصادية:

احتمت موضوعات االبتكار حي از ُميما ضمن مجاالت األدب االقتصادي ،وقد شيد
تحميل العالقة بين النمو والتنمية االقتصادية واالبتكار اىتماما كبي ار ضمن جيود التأصيل

والتنظير والتطبيق في حقل المعرفة في العموم االقتصادية .فمن خالل ىيكل عمل
قسم العمميات االقتصادية إلى ثالث فئات مختمفة:
( )Joseph Schumpeterاألساسيُ ،ي ّ
بدأ بعمميات التدفق الدائري ،إلى عمميات التنمية ،وتمكم العمميات التي تعرقل مسار التنمية
) Schumpeter, J. A. (2017وعمى عكس العمميات الثابتة لمتدفق الدائري ،فمفيوم

التنمية االقتصادية عند  Schumpeterيرت ّكز عمى ثالث خصائص بارزة :أنيا تأتي من
داخل النظام االقتصادي وليس مجرد تكييف لمتغيرات في البيئات الخارجية؛ وأن عممية

التنمية تحدث بش ّكل متقطّع ،وأنيا تتأتى –عممية التنمية  -من خالل تغييرات نوعية أو

ثورات ( )revolutionsأو صدمات تُزيح بش ّكل أساسي التوازنات القديمة وتخمق ظروفا
جديدة .ومن خالل نظريتو الدورة االقتصادية والتنمية فإن اقتصاد التنمية يرافقو نمو
اقتصادي مستدام ،وأن الحركة التصاعدية في الدخل الوطني واالدخار والسكان والنمو
حد ذاتو التنمية .في حين أن الحافز االستراتيجي لمتنمية
الكمي فييم ال يش ّكل في ّ
أن استبعاد االبتكارات والتطبيقات االبتكارية منيا ُيؤدي
االقتصادية يرت ّكز حول االبتكار ،و ّ
ويرّكز نموذج النمو االقتصادي لدى شومبيتر
بالنشاط االقتصادي إلى وضعية الثباتُ .
عمى دور المنافسة الناتجة عن أىمية االبتكار ،والذي يعتبر بمثابة التطبيق التجاري أو
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الصناعي لشيء جديد أو عممية أو طريقة إنتاج جديدة ،سوق أو مصدر جديد لإلمداد؛
شكل جديد من المنظمات التجارية أو العالمات التجارية أو المالية.
وقد شيد الفكر االقتصادي تطورات مترابطة فيما تعمق بتشخيص محددات النمو
المؤصمة ليذا النمو ،وتُمثل مساىمة  )1928( Ramsey'sمن
االقتصادي والنظريات
ّ
المساىمات األصيمة والمبنات األساسية ضمن البناء النظري والتأصيالت االقتصادية في

المحققة لنمو اقتصادي
نماذج النمو االقتصادي الكالسيكي المرتبطة بالبحث في العوامل ُ
مستدام عند الوصول إلى عوائد حدية متناقصة لرأس المال .باإلضافة إلى األعمال الرائدة
لـ  ،)1956( Swan'sوالذي ُيؤ ّكد عمى اعتماد معدل نمو إجمالي رأس المال في المدى
الطويل عمى التغير التكنولوجي الخارجي ومعدل نمو السكان .وفي نموذج ُ Swan'sيعتبر

التقدم التكنولوجي ذو دور حاسم في الحفاظ عمى معدل نمو إيجابي في نصيب الفرد من

اإلنتاج عمى المدى الطويل ،لجانب من االعتبار أن التغيير التكنولوجي ُيفترض أن يعوض
باستمرار مشكمة تناقص العوائد عمى رأس المال .وبحسب النموذج الذي صاغو Robert
 )1956 ( Solowومن أجل توليد نمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج فإن ذلك
يتطمب إدماج مفيوم الرقي التقني ،وبذلك ُيشير  Solowفي نماذجو إلى وجود عالقة
طويمة األمد بين النمو االقتصادي واإلبداع واالبتكار.
وفي فترة الثمانينيات ومع اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية وتفاوت
معدالت النمو االقتصادي فيما بينيم ،تعرضت نماذج النمو السابقة النتقادات شديدة
لفشميا في شرح أىم المحددات الرئيسية لمنمو االقتصادي ،والتقدم التكنولوجي ،وقد ترّكزت

أىم االنتقادات كون ىذه النظريات والنماذج المرتكز عمييا في التفسير تأخذ معدل التغير

التكنولوجي إلى جانب معدل النمو السكاني كمتغيرات خارجية .وبذلك برزت نظريات النمو
الحديثة والتي ُيصطمح عمييا بنظريات النمو الداخمي ،بذء بمساهمات )1986( Romer
و  ،)1988( Lucasوقد رّكزت نظرية النمو الداخمي عمى األثر الداخمي لمتغير
التكنولوجي ،والبحث والتطوير ورأس المال البشري وأثرىم في وظيفة اإلنتاج.

مستداما ،مع افتراض عوائد
اقتصاديا
نموا
ويولّد التغير التكنولوجي المصمم
ً
ً
ً
داخميا ً
ثابتة لمبحوث المبتكرة ،من حيث رأس المال البشري المستخدم في البحث والتطوير
مناسبا لدراسة القضايا الميمة المتعمقة بدور
إطار
( .)R&Dوتوفر نماذج النمو الداخمية ًا
ً
التغيير التكنولوجي في عممية النمو االقتصادي ،وكذلك التصميم ،وكفاءة البحث والتطوير
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وسياسات االبتكار .)Guloglu & Tekin; 2012( .وقد رّكز  BARROعمى البنى
التحتية والنفقات العمومية ،ورّكز البعض اآلخر عمى االنفتاح االقتصادي ودوره في النمو
االقتصادي (عبد الكريم ،دحمان ،2008 ،ص.)13

 .2الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوعة االبتكار ،كما تنوعت مجاالتيا
ّ
ما بين التحميل الكمي والتحميل الجزئي ،وفي ىذا الجزء من الدراسة ُنرّكز الضوء عمى
بعض الدراسات السابقة التي تناولت جوانب من الموضوع في محاولة لربط العمل الحالي

بالتراث العممي السابق.

* دراسة  :(2020) Mekhzoumi& Abdellaouiتيدف ىذه الدراسة إلى قياس

أثر االبتكار عمى التنمية االقتصادية في كل من الجزائر وتونس والمغرب ومصر

واإلمارات العربية المتحدة والكويت والمممكة العربية السعودية ،لمفترة  ،2016-2007وقد

تم االعتماد عمى مؤشر االبتكار العالمي كأساس ُم َحدد لمستوى االبتكار لجانب من
االعتبار أن المؤشر يدرج مؤشرات مركبة عدة تتجاوز القياسات التقميدية لالبتكار من مثل
نفقات البحث والتطوير وعدد العالمات التجارية وبراءات االختراع ،وقد تم قياس أثر
االبتكار عمى المتغيرات المستقمة اآلتية :نمو نصيب الفرد من الناتج الحقيقي ومعدل
البطالة ومؤشر التنمية البشرية ،كمؤشرات تقيس مستويات التنمية االقتصادية .وقد تم
استخدام القياس االقتصادي لبيانات البانل اعتمادا عمى طريقة المعادالت غير المرتبطة
ظاىريا وطريقة وسط المجموعة المدمجة ،وقد خمصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي
معنوي لالبتكار عمى نمو نصيب الفرد من الناتج وكذا البطالة ،كما تُشير النتائج إلى دور
االبتكار في تحسين مستويات التنمية البشرية.
* دراسة  :(2020) Lomachynska & Podgornaتبحث ىذه الورقة في العالقة

السببية بين االبتكار والتنمية المالية والنمو االقتصادي باستخدام نماذج  VARلمبانل

( )Panel VAR modelingلعينة تتكون من  27دولة من دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية خالل الفترة  .2016-2001وتسمح المقاربة المعتمدة بتحميل الروابط
توصمت الدراسة إلى وجود
الثالثية بين االبتكار والتنمية المالية والنمو االقتصادي .وقد
ّ
سببية أحادية االتجاه من النمو االقتصادي إلى التنمية المالية .كما تؤ ّكد نتائج الدراسة
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عمى فرضية الحياد من التنمية المالية إلى النمو االقتصادي وكذلك بين االبتكار والنمو
االقتصادي وبين التنمية المالية واالبتكار.
* دراسة  :(2019) Lomachynska & Podgornaتُسمط الدراسة الضوء حول أثر
استخدام اإلنترنت وأثر االبتكار عمى التنمية البشرية في  15دولة من دول اإليكواس،
ولإلجابة عمى سؤال الدراسة تم قياس أثر كل من االبتكار ،عدد مستخدمي اإلنترنت،
المؤسسات واالئتمان المحمي حسب القطاع المالي والتسجيل في المدارس االبتدائي عمى
التنمية االقتصادية باستخدام مقاربات القياس االقتصادي لمبانل تحديدا طريقة التأثيرات

الثابتة وطريقة التأثيرات العشوائية خالل الفترة الزمنية  ،2014-2004وقد خمصت
أن استخدام اإلنترنت واالبتكار ليما أثر إيجابي عمى التنمية البشرية.
الدراسة إلى ّ
* دراسة  :(2019) Adeleye & Eboaguتيدف ىذه الورقة إلى تقييم تأثير تكنولوجيا

بناء عمى عينة مكونة
المعمومات واالتصاالت ( )ICTعمى النمو االقتصادي في أفريقيا ً
من  54دولة وذلك خالل الفترة الممتدة بين العام  2005إلى عام  .2015وتنقسم العينة
إلى خمسة أقاليم .وقد اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من المتغيرات الدالة عن تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت (األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ،المشتركين في اليواتف

المحمولة ،مشتركي الياتف الثابت) باإلضافة إلى معدل االنفتاح التجاري ،معدل التضخم،

ومعدل تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي .وقد استخدمت الدراسة مقاربات القياس
االقتصادي في التقدير اعتمادا عمى طريقة المربعات الصغرى العادية المجمعة ( Pooled
 ،)OLSواآلثار العشوائية والثابتة ( )Random and fixed effectsطريقة العزوم

توصمت الدراسة إلى
المعممة ( .)System Generalised Method of Momentsوقد ّ
أن تطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لو عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية مع
النمو االقتصادي.
* دراسة  :(2018) Lomachynska & Podgornaتستيدف الورقة استكشاف
جوىر إمكانات االبتكار وأثره في القدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية في ظل ظروف
التغييرات التكنولوجية في البمدان المتقدمة في االتحاد األوروبي حيث تتناول الدراسة

إمكانات االبتكار في كل من النمسا وألمانيا خالل الفترة  ،2005/1995وقد اعتمدت
الدراسة عمى القيمة المطمقة لمناتج المحمي اإلجمالي وحصة تصدير السمع والخدمات في
الناتج المحمي اإلجمالي كمتغير تابع ،كما تم استخدام المتغيرات التي تميز إمكانات
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االبتكار في البالد كمتغيرات مستقمة :حصة الباحثين في مجال البحث والتطوير من

إجمالي السكان ،اإلنفاق عمى التعميم العالي كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي،
اإلنفاق عمى البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي ،طمبات براءات
االختراع كنسبة مئوية من إجمالي السكان .وقد خمصت الدراسة إلى أن التأثير األكبر عمى
تنمية االقتصاد في ألمانيا يتم توفيره من خالل الموارد العممية ،الموارد المالية واالقتصادية،
الموارد البشرية .في حين تكمن أىم العناصر المؤثرة في التنمية االقتصادية لمنمسا في
الموارد المالية واالقتصادية والموارد العممية والبشرية ،وكذلك فعالية االبتكار .كما تظير
نتائج الدراسة التجريبية مساىمة كبيرة إلمكانات االبتكار في القدرة التنافسية لالقتصاديات
المتقدمة في االتحاد األوروبي.
* دراسة عبيدلي ،عالوي ( :)6102تيدف ىذه الدراسة الى تقييم تطور القدرة التنافسية
القتصادات عشر دول عربية متمثمة في كل من الكويت ،قطر ،االمارات العربية المتحدة،
عمان ،المممكة العربية السعودية ،الجزائر ،المغرب ،تونس ،مصر واالردن خالل الفترة
) ،(2014-2005باستخدام مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره سنويا المنتدى
االقتصادي العالمي كمقياس لمتنافسية االقتصادية لمدول المدروسة ،ولذلك تم االعتماد عمى
ثالث متغيرات تتمثل في متوسط مؤشر التنافسية العالمي ،مجال التغير لممؤشر (المدى)

ومحصمة التغيرات السنوية لممؤشر ،وخمصت الدراسة إلى أن الدول العربية وفي سياق
مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي حافظت تقريبا عمى نفس
المركز النسبي ليا طوال الفترة  ،2014-2005إال أن مستويات التنافسية في أغمب الدول
العربية ال زالت ضعيفة.

* دراسة  :)6102( Samia Sattiتُحمل الدراسة وجود وخصائص وآثار أنظمة االبتكار
اإلقميمية في المنطقة العربية .من أجل تحسين فيم طبيعة وأداء نظام االبتكار اإلقميمي في
ىذه البمدان .وترتكز الدراسة عمى فرضيات ثالث أوليا :أن أنظمة االبتكار اإلقميمية
موجودة ولكنيا تتميز بنقاط ضعف عميقة في المنطقة العربية مقارنة بمناطق العالم
أن ىيكل االقتصاد لو تأثير كبير في أداء أنظمة االبتكار في المنطقة
األخرى ،ثانياّ :
العربية ،ثالثا :أن نظم االبتكار العربية الضعيفة ليا آثار سمبية عمى اقتصادات المنطقة
العربية .وقد اعتمدت الورقة في تحميميا عمى مجموعة من المتغيرات مثل :نصيب الفرد
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من الدخل الوطني اإلجمالي ،العمر المتوقع ،معدل اإللمام بالقراءة والكتابة ،نسب االلتحاق
اإلجمالية في المنطقة العربية ،جودة التعميم ،العموم والتكنولوجيا ،البحث والتطوير وأخي ار
أن ضعف نظم االبتكار في الدول العربية لو
القدرة عمى االبتكار .وقد خمصت الدراسة إلى ّ
تتجسد من خالل مؤشرات التنافسية الضعيفة والتكامل في االقتصاد العالمي
آثار سمبية
ّ

ومؤشر اقتصاد المعرفة ،وحصة تصدير التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية التكنولوجية

ومؤشر اإلنجاز التكنولوجي في المنطقة العربية.
* دراسة

 :(2013) Doyle & O’Connorوالموسومة بـ :قدرات االبتكار في

االقتصادات المتقدمة :األداء النسبي لالقتصادات الصغيرة المفتوحة .تحاول ىذه الورقة

تقديم فحص تجريبي لمعوامل التي تُحدد قدرة االقتصادات المتقدمة عمى إنتاج ابتكارات
قابمة لمتطبيق من الناحية التجارية ،ويتم قياسيا عمى أنيا براءات االختراع الممنوحة عبر
متقدما .ويعتمد النيج المستخدم عمى تقدير القدرات الوطنية المبتكرة
اقتصادا
عينة من 23
ً
ً
التي ترّكز عمى قدرة االقتصاديات عمى المدى الطويل عمى إنتاج و  /أو تسويق
ويغطي التحميل الفترة الزمنية الممتدة من  1993إلى .2005
التكنولوجيات المبتكرةُ ،
ولتقييم ما إذا كان ىناك فروق بين محددات القدرة االبتكارية في الشركات الممموكة لمدول
ذات االقتصادات الصغيرة واالقتصادات المتقدمة األكبر ،اعتمد الباحثان عمى عدد براءات
فسر
االختراع الدولية كمتغير تابع ،باإلضافة إلى مجموعة من المتغيرات المستقمة التي تُ ّ
الظاىرة من ذلك :الناتج المحمي اإلجمالي ،نسبة االنفتاح التجاري من الناتج المحمي

اإلجمالي ،مجموع الموظفين الذين يعممون في مجال البحث والتطوير ،مجموع اإلنفاق
عمى البحث والتطوير ،حصة الناتج المحمي اإلجمالي المنفق عمى التعميم الثانوي والتعميم
العالي باإلضافة إلى حرية التجارة الدولية .وقد تم استخدام طريقة التأثيرات العشوائية

( ،)Random-effects methodواختبار جميع المقدرات من أجل ثبات المعممة بواسطة
اختبار شو (.)Chow test

وقد توصمت الدراسة إلى أن الشركات الممموكة لمدولة

كبير في محدداتيا إلنتاج تقنيات مبتكرة
المتقدمة واالقتصادات الكبيرة ال تختمف اختالفًا ًا
عمى الدول ذات االقتصاد الصغير ،عمى الرغم من القيود المفروضة عمى براءات االختراع
ئيسيا في تحديد
باعتبارىا مقاييس لمنشاط المبتكر .كما أن اختيار السياسات يمعب ًا
دور ر ً
إنتاجية البحث والتطوير ،عندما تقاس بمخرجات براءات االختراع.
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* دراسة  :(2012) Guloglu & Tekinتبحث ىذه الدراسة في العالقات السببية
المحتممة بين اإلنفاق عمى البحث والتطوير واالبتكار والنمو االقتصادي لمدول المرتفعة

الدخل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ولإلجابة عمى إشكالية الدراسة اعتمدت
الورقة عمى مجموعة من المقاربات القياسية من ذلك شعاع االنحدار الذاتي لمبانل

( )panel vector autoregressiveطريقة العزوم المعممة ( )GMMوسببية غرانجر
وطريقة اآلثار العشوائية ( .)Random effects methodوتُشير نتائج اختبار السببية أن
أن
اإلنفاق عمى البحث والتطوير يسبب االبتكار
ّ
(المعبر عنو بعدد براءات االختراع) ،كما ّ

ىناك عالقة سببية بين االبتكارات التكنولوجية والنمو االقتصادي ،كما أن ىناك أثر
لمعالقة السببية بين النمو االقتصادي واالبتكار كما يفترض نظرية النمو الذاتية .أي معدل

نمو اإلنتاج يسرع معدل التغير التكنولوجي .كما أن اختبارات السببية متعدد المتغيرات
تكشف كذلك أن حجم السوق ومعدل االبتكار معا تسبب نشاط البحث والتطوير؛ بينما
الزيادة في اإلنتاج الوطني وكثافة البحث والتطوير بشكل مشترك يسبان التغير التكنولوجي.

وفي ىذا العمل والموسوم بـ :أثر االبتكار عمى التنمية االقتصادية والتنافسية في الدول
العربية "دراسة حالة مجموعة من الدول العربية لمفترة  ،"2018-2007فقد تم االعتماد
عمى مؤشر االبتكار العالمي كأساس محدد لمستوى االبتكار لجانب من االعتبار أن
المؤشر باألساس ييدف إلى ترتيب القدرات االبتكارية القتصادات العالم ونتائجيا ،في حين

أن أغمب الدراسات السابقة اعتمدت عمى مؤشرات من مثل نفقات البحث والتطوير وعدد
العالمات التجارية وبراءات االختراع اإلنفاق عمى التعميم ،استخدام االنترنت ،عدد اليواتف
عبرة عن االبتكار ،ونرى في ىذه الدراسة أن الحاجة ماسة
وم ّ
المحمولة  ...كمتغيرات دالة ُ
إلى تطبيق رؤية ومنظور أفقي واسع في مجال االبتكار وىو ما ُيحققو مؤشر االبتكار

العالمي لجانب من االعتبار أنو يدرج مؤشرات مركبة عدة تتجاوز القياسات التقميدية

لالبتكار من مثل مستوى البحث والتطوير ،وبراءات االختراع وغيرىا من المتغيرات المرتكز

عمييا في الدراسات السابقة.
وقد رّكزت أغمب الدراسات السابقة جيودىا حول قياس عالقة وأثر االبتكار عن النمو

نوسع تحميل األثر ليشمل مجموعة من مؤشرات
االقتصادي ،وفي ىذه الدراسة سنحاول أن ّ
ويعتبر ىذا
التنمية االقتصادية وقد اخترنا مؤشر نمو نصيب الفرد من الناتج الحقيقيُ ،
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المقياس أفضل من نمو الناتج نظ ار لقصر  GDPفي قياس درجة التنمية المحققة حيث
غالبا ما يصاحبو زيادة عدد السكان وارتفاع األسعار ،وعمى ذلك فإن المؤشر المختار
يأخذ بعين االعتبار حجم الدخل وعدد السكان معا وىو يراعي النمو النقدي في متوسط
نصيب الفرد مطروحا منو معدل التضخم .كما تم اختيار مؤشر التنمية البشرية ،وىو
مؤشر مرّكب اعتمده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام  ،1990وىو يقيس ثالث
تم تعديمو سنة  ،2010حيث تضمن تقرير
جوانب باستخدام ثالث مؤشرات فرعية ،وقد ّ
التنمية البشرية كيفية حساب دليل التنمية البشرية (Human Development ()HDI

 )Indexبأبعاده الثالث كما يمي :حياة مديدة وصحية ،اكتساب المعرفة ،مستوى معيشة
الئق ) .UNDP, (2016أما بخصوص تنافسية اقتصاديات الدول العربية فقد تم
االعتماد عمى مؤشر تنافسية االقتصاد العالمي الذي يحمل  GCIالقدرة التنافسية عبر 12

عمودا :المؤسسات والبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكمي والصحة والتعميم االبتدائي والتعميم
ً
العالي والتدريب وكفاءة سوق السمع وكفاءة سوق العمل وتنمية األسواق المالية واالستعداد
التكنولوجي وحجم السوق وتطور األعمال واالبتكار .يتم تنظيميا بدورىا إلى ثالثة أقسام
فرعية تتفق مع ثالث مراحل رئيسية من التطوير :المتطمبات األساسية ،معززات الكفاءة،

وعوامل االبتكار والتطور .يتم إعطاء المؤشرات الفرعية الثالثة أوزان مختمفة في حساب
اعتمادا عمى مرحمة تطور كل اقتصاد ،وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الناتج
المؤشر العام،
ً
المحمي وحصة الصادرات التي تمثميا المواد الخام المعدنية.)WEF. 2019( .

 .IIIمتغيرات الدراسة والطريقة واألدوات:
 .1متغيرات الدراسة:

نحاول في ىذه الدراسة حصر أىم المؤشرات والمتغيرات التي تُعبر عن السموك
االقتصادي لمظاىرة محل الدراسة ،سواء ما تعمق بالمتغيرات التابعة أو المتغيرات المستقمة.

وعميو فقد شممت الدراسة المتغيرات التابعة اآلتية :مؤشر تنافسية االقتصاد العالمي GCI

نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  ،GDPpcمؤشر التنمية البشرية  . HDIأما
المتغيرات المستقمة فتم االعتماد عمى جممة من المتغيرات بحسب النماذج االقتصادية
وارتباطا بما تنص عميو النظرية االقتصادية في تفسير السموك االقتصادي لمظواىر محل

الدراسة ،من ذلك مؤشر االبتكار العالمي  GIIومؤشر االنفتاح االقتصادي EF :تكوين
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رأس المال اإلجمالي  GCFاإلنفاق الحكومي  GFCSنصيب الفرد من اإلنفاق الصحي

الحالي .CHEpc

الجدول رقم :0متغيرات الدراسة ومصادر البيانات
المتغير

التعريف

المصدر

نصيب الفرد من

مقسوما
نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي ىو إجمالي الناتج المحمي
ً

World Bank national
accounts data, and
OECD National
Accounts data files.

الناتج المحمي

عمى عدد السكان في منتصف العام .البيانات ثابتة  2010دوالر أمريكي.

اإلجمالي
GDPpc

مؤشر التنمية
البشرية
HDI

مؤشر تنافسية

االقتصاد العالمي
GCI

مؤشر االبتكار
العالمي
GII

مؤشر التنمية البشرية ىو مقياس موجز لمتوسط اإلنجاز في األبعاد الرئيسية
لمتنمية البشرية :حياة طويمة وصحية ،المعرفة ومستوى معيشي الئق .مؤشر

التنمية البشرية ىو المتوسط اليندسي لممؤشرات القياسية لكل من األبعاد

http://hdr.undp.org/en/
indicaTOrs/137506#

الثالثة.

عمودا :المؤسسات والبنية التحتية وبيئة
يحمل  GCIالقدرة التنافسية عبر 12
ً
االقتصاد الكمي والصحة والتعميم االبتدائي والتعميم العالي والتدريب وكفاءة
سوق السمع وكفاءة سوق العمل وتنمية األسواق المالية واالستعداد

التكنولوجي وحجم السوق وتطور األعمال واالبتكار.
عبر مؤشر االبتكار العالمي عمى نسبة كفاءة االبتكار ،والتي تُمثل نسبة
ُي ّ
نتيجة المؤشر الفرعي لمخرجات االبتكار عمى نتيجة المؤشر الفرعي
لمدخالت االبتكار ،وىو ُيحدد مقدار إنتاج االبتكار الذي يحصل عميو بمد
مقارنة بمدخالتو.

https://tcdata360.world
bank.org/indicators/gci
?country=BRA&indic
ator=631&viz=line_ch
art&years=2007,2017
https://www.globalinn
ovationindex.org/analy
sis-indicator
.INSEAD - WIPO

بناء عمى  21عامالً من العوامل الكمية والنوعية،
تقاس الحرية االقتصادية ً
مجمعة في أربع فئات أو أعمدة عريضة لمحرية االقتصادية :سيادة القانون

(حقوق الممكية ،نزاىة الحكومة ،الفعالية القضائية) ،حجم الحكومة (اإلنفاق
االنفتاح االقتصادي:
EF

الحكومي ،العبء الضريبي ،الصحة المالية) ،الكفاءة التنظيمية (حرية

العمل ،حرية العمل ،الحرية النقدية) ،األسواق المفتوحة (حرية التجارة ،حرية

https://www.heritage.o
rg/index/visualize

االستثمار ،الحرية المالية) ،يتم تصنيف كل واحدة من الحريات االقتصادية
االثنتي عشرة ضمن ىذه الفئات عمى مقياس من  0إلى  .200يتم الحصول

عمى الدرجة اإلجمالية لمبمد من خالل حساب متوسط ىذه الحريات

االقتصادية االثني عشر ،مع إعطاء وزن متساو لكل منيا.
تكوين رأس المال
اإلجمالي
GCF

سابقا) من
يتكون تكوين رأس المال اإلجمالي (االستثمار المحمي اإلجمالي ً
مصروفات إضافية عمى األصول الثابتة لالقتصاد باإلضافة إلى صافي

World Bank national
accounts data, and
OECD National
Accounts data files.

ويتألف من النفقات ،بما في ذلك النفقات المتكبدة ،التي تتكبدىا الحكومة

http://unctadstat.uncta
d.org/wds/TableViewe
r/tableView.aspx?Rep
ortId=95
World Health
Organization Global

التغيرات في مستوى المخزونات .البيانات ثابتة  2010دوالر أمريكي.

اإلنفاق الحكومي
GFCS

العامة عمى كل من السمع والخدمات االستيالكية الفردية وخدمات االستيالك

نصيب الفرد من

اإلنفاق الحالي عمى الصحة لمفرد بالدوالر األمريكي الحالي .تشمل تقديرات

الجماعي.
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النفقات الصحية الحالية سمع وخدمات الرعاية الصحية المستيمكة خالل كل

عام.

Health Expenditure
database
(http://apps.who.int/nh
a/database).

المصدر :من إعداد الباحثين ارتكا از عمى مصادر البيانات.

 .2الطريقة واألدوات:

تقتضي أدبيات القياس االقتصادي لبيانات البانل القيام بعدة اختبارات وتقديرات،

ويمكن إجماليا كما وردت في ىذه الدراسة كاآلتي:
ُ
* اختبار العالقة السببية بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،باستخدام اختبار
اختبار بسيطًا لسببية Granger
ًا
( ،Dumitrescu & Hurlin )2012والذي يعتبر
) (1969لنماذج بيانات البانل غير المتجانسة .وتعتمد إحصائية ىذا االختبار عمى
إحصاءات والد ( )Wald statisticsالفردية الخاصة بغرانجر غير السببية التي يتم
حسابيا عبر وحدات المقطع العرضي.

* اختبار إحصـائية فيشـر) (Fالمقيـد لممفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات
الثابتة ،حيث الفرضية الصفرية تشير الى كون النموذج التجميعي ىو األفضل.

* اختبار ىوسـمان ) (Hausman, 1978لممفاضمة بين نمـوذج التـأثيرات الثابتـة ونمـوذج
التأثي ارت العشوائية ،حيث أنو لالختيار بين التأثيرات الثابتة أو العشوائية ،يمكننا إجراء
اختبار  Hausmanحيث الفرضية الصفرية ىي أن النموذج المفضل ىو التأثيرات
العشوائية مقابل التأثيرات الثابتة.
* اختبار  Modified Waldلعدم تجانس التباينات لنماذج انحدار االثار الثابتة ،حيث
تشير الفرضية الصفرية الى تجانس تباينات نموذج األثار الثابتة.

* اختبار  Breusch-Pagan / Cook-Weisbergلعدم تجانس التباينات لبيانات البانل
لمنماذج التجميعية ،حيث تشير الفرضية الصفرية إلى تجانس تباينات النموذج التجميعي.
* اختبار  Wooldridgeلالرتباط الذاتي لبيانات البانل ،حيث تسير الفرضية الصفرية
إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي لبيانات البانل.
* اختبار  Breusch-Pagan LMالستقاللية البواقي لممقاطع العرضية ،حيث تشير
الفرضية الصفرية الستقاللية البواقي لممقاطع العرضية لنموذج البانل.

* تقدير  Prais–Winstenوالذي يعتمد عمى حساب تقديرات الخطأ المعياري لمبانل
المصحح ( )PCSEلنماذج السالسل الزمنية لممقاطع العرضية الخطية حيث يتم تقدير
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المعممات إما من خالل االنحدار  OLSأو  .Prais – Winstenوعند حساب األخطاء

المعيارية وتقديرات التباين-التغاير ،يفترض أن التشويش ىي ،افتراضيا ،غير متجانس
ومرتبط بالتزامن عبر البانل.
* تقدير  Driscoll and Kraayحيث ينتج أخطاء معيارية لـممعامالت المقدرة بواسطة
انحدار تأثيرات  OLS / WLSالمجمعة أو التأثيرات الثابتة أو انحدار  GLSالعشوائي.
كما يفترض أن تكون بنية الخطأ غير متجانسة ،مرتبطة فيما بينيا مع بعض اإلبطاء،

وحتى مرتبطة بين المجموعات (البانل).
* تقدير FGLSيناسب النماذج الخطية لبيانات البانل باستخدام المربعات الصغرى
المعممة الممكنة .ويتيح التقدير في وجود ارتباط ذاتي ) AR (1داخل البانل وارتباط
المقاطع العرضية وعدم تجانس التباينات عبر البانل .كما يمكننا الحصول عمى نتائج دالة

اإلمكان األعظم  MLEمن خالل تحديد خيار. igls

* تقدير  Newey-Westبالنسبة لمجموعات بيانات البانل بتقديرات  OLSأو SLS 2
المجمعة؛ أنيا ال تنفذ لنماذج اآلثار الثابتة أو العشوائية .وىو طريقة أخرى لمحصول عمى
أخطاء معيارية متسقة لعدم التجانس واالرتباط الذاتي (حتى ببعض اإلبطاء).

* تقدير  Robustيشاع استخدامو لضمان االستدالل اإلحصائي الصحيح عند انتياك
بعض افتراضات نموذج االنحدار األساسي .شريطة أن يتم توزيع البواقي بشكل مستقل،
فإن األخطاء المعيارية التي يتم الحصول عمييا عن طريق ىذا المقدر تكون متسقة حتى
لو كانت البواقي غير متجانسة.

 .IVالنتائج والمناقشة:

.1االختبارات والمقاربات القياسية:

سيتم تقدير النماذج المعتمدة في ىذه الدراسة وفق المعادالت اآلتية:
f(GII, GCI, EF, GCF, GFCS, CHEpc)= GDPpc
GDPpc) f(GII, GCI, EF, GCF, GFCS, CHEpc,=HDI
CHEpc, GDPpc) f(GII, EF, GCF, GFCS,=GCI
وبما أن متغيرات الدراسة عبارة عمى بيانات بانل ( ،)Panel dataوىي عبارة عن

بيانات ثنائية ُبعدىا األول ىو المقاطع العرضية ( )cross-sectionوتتمثل في  11دول
وبعدىا الثاني ىو السالسل الزمنية ( )time seriesوتتمثل في الفترة الزمنية
عربيةُ ،
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بالسنوات  .2018-1995وحيث أن كل من عدد المقاطع العرضية (الدول) وطول
السمسمة الزمنية (السنوات) ال يتعدى  25مشاىدة لكل واحدة ،فإننا سوف نعتمد عمى خيار
المفاضمة بين نماذج بيانات البانل في أشكاليا الرئيسية وىي :نموذج االنحدار التجميعي
)) ،(Pooled Regression Model (PMنموذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effects
)) ،Model (FEMونموذج التأثيرات العشوائية
)).)Baltagi. 2013( .(REM
وقبل إجراء عممية االنحدار سوف نقوم باختبار العالقة السببية بين المتغيرات
(Random Effects Model

المستقمة والمتغيرين التابعين ،باستخدام اختبار (.Dumitrescu & Hurlin )2012
ونستعرض النتائج في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)22اختبار العالقة السببية بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة
لمدراسة

المتغير التابعGDPpc :
المتغيرات
المستقمة
GII

GCF
GFCS
CHEp
c
GDPp
c

tilde

2.7755

W-bar
3.6073

6.1147

3.0235

()0.0000

()0.0025

7.3448

3.7209

()0.0000

()0.0002

3.9002

EF

Z-bar

bar

Z-bar

4.1318

GCI

المتغير التابعHDI :
W-

3.8674
4.4174
4.1430

6.8016

3.4130

()0.0000

()0.0006

6.7246

3.3693

()0.0000

()0.0008

8.0144

4.1005

()0.0000

()0.0000

7.3709

3.7357

()0.0000

()0.0002

2.7078
1.6410
0.4882
3.6256
2.7528
3.4252

المتغير التابعGCI :
Z-bar

W-

tilde

bar

4.1640

1.9176

2.7360

)(0.0000

()0.0552

4.0052

1.8275

()0.0000

()0.0676

Z-bar

1.5033

0.4091

()0.1328

()0.6825

1.2002-

1.1236-

()0.2301

()0.2612

6.1576

3.0478

()0.0000

()0.0023

4.1107

1.8873

()0.0000

()0.0591

5.6876

2.7814

()0.0000

()0.0054

1.1295
3.0539
4.9739
4.1409

3.6512

Z-bar

Z-bar tilde

4.0713

1.8650

)(0.0000

()0.0622

0.3036

0.2711-

()0.7614

()0.7863

4.8168

2.2877

()0.0000

()0.0222

9.3196

4.8405

()0.0000

()0.0000

7.3662

3.7330

()0.0000

()0.0002

6.2176

3.0818

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات البرنامج االحصائي .stata 16

نالحظ من خالل الجدول السابق أ ّن كل المتغيرات المستقمة ليا عالقة سببية في
اتجاه المتغيرات التابعة عند مستوى معنوية  ،%5باستثناء االنفتاح االقتصادي  EFفي
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اتجاه التنمية البشرية  HDIوالتنافسية االقتصادية GCI؛ وتراكم رأس المال الثابت

 GCFفي اتجاه التنمية البشرية .HDI
 .2تقدير نماذج الدراسة:

بناء عمى نتائج اختبار السببية السابق ،نقوم باستبعاد متغير االنفتاح االقتصادي

( )EFفي نموذجي التنمية البشرية ( )HDIوالتنافسية االقتصادية ( )GCIكونو لم يثبت
العالقة السببية اتجاه كال المتغيرين التابعين لمنموذجين ،ونستبعد المتغير المستقل المتمثل
في تراكم رأس المال الثابت ( )GCFفي نموذج التنمية البشرية كونو لم يثبت العالقة

السببية اتجاه المتغير التابع لمنموذج .ولتحديــد نمــوذج البانل األكثــر مالئمــة يــتم االعتمــاد
عمــى اختبــارين ،اختبــار أول لالختيــار بــين النموذج التجميعـي ونمـوذج التـأثيرات الثابتـة،

وىـو اختبـار إحصـائية فيشـر ) (Fالمقيـد ،فـإذا أشــار اختبــار إحصــائية فيشــر لمالئمــة
النمــوذج التجميعــي لمبيانــات يــتم التوقــف عنــد ىــذه المرحمــة ويعتبــر النمــوذج التجميعــي
ىــو األكثــر مالئمــة ،بينمــا إذا أشــارت إحصــائية فيشــر لمالئمة نموذج التأثيرات الثابتة

عمى النموذج التجميعي ،يتم بعد ذلك إجراء االختبار الثاني المتمثـل فـي اختبـار ىوسـمان
) (Hausman, 1978لمتفضـيل بـين نمـوذج التـأثيرات الثابتـة ونمـوذج التأثيرات العشوائية.
 .1.2نموذج نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي :GDPpc
)GDPpc= f(GII, GCI, EF, GCF, GFCS, CHEpc
نقوم بتقدير نموذج التأثيرات الثابتة لمنموذج الثاني وفيما يمي نتائج التقدير:
الجدول رقم ( :)23نتائج تقدير التأثيرات الثابتة لنموذج GDPpc

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
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يتضح من مخرجات الجدول السابق أن المفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج
التأثيرات الثابتة باالعتماد عمى اختبار إحصـائية فيشـر) (Fالمقيـد ،والتي تشير إلى رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ،أي أن نموذج التأثيرات الثابتة ىو األفضل.
والخطوة الموالية ىي تقدير نموذج التأثيرات العشوائية:
الجدول رقم ( :)24نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية لنموذج GDPpc

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

بعد الحصول عمى نتائج تقدير نموذج اآلثار العشوائية ،يتطمب األمر إجراء اختبار

ىوسـمان ) (Hausmanلممفاضمة بين نمـوذجي التـأثيرات الثابتـة والتأثيرات العشوائية.
الجدول رقم ( :)25اختبار هوسـمان ) (Hausmanلنموذج GDPpc

المصدر :مخرجات البرنامج االحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق عدم قبول فرضية العدم لصالح الفرضية

البديمة ،أي أن نمـوذج التـأثيرات الثابتة ىو األفضل .وبالرجوع إلى نموذج التأثيرات الثابتة
المفضل وفق اختبار ىوسمان ،نالحظ أن اختبار فيشر يشير إلى عدم معنوية النموذج،
كما أن قيمة  R-squaredالمتدنية تشير إلى ضعف تفسير المتغيرات المستقمة لممتغير
التابع ،وىو ما يحدو بنا إلى إجراء اختبارات تشخيص النموذج:
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الجدول رقم ( :)26اختبارات تشخيص نموذج GDPpc
اختبار Modified Wald test
لعدم تجانس التباينات لنماذج انحدار
االثار الثابتة
chi2 (11) = 40816.32
= Prob>chi2
0.0000

اختبار Wooldridge

اختبار Breusch-

لالرتباط الذاتي لبيانات البانل

 Paganلالستقاللية

F( 1,
10) = 132.376
= Prob > F
0.0000

chi2(55) = 260.931,
Pr = 0.0000

المصدر :من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

نالحظ من خالل الجدول السابق أن النموذج األول يعاني بشدة من مشكل االرتباط

الذاتي ( )autocorrelationوفق نتائج اختبار ،)Wooldridge,2002( Wooldridge

ويعاني بشدة من مشكمة عدم تجانس التباينات ( )heteroskedasticityحسب نتائج
اختبار  ،)Greene, W. 2000( Modified Waldكذلك يعاني النموذج من عدم
استقاللية البواقي لممقاطع العرضية ( )cross-sectional correlationكما تظيره نتائج

اختبار .)Pesaran, M.H, 2004( Breusch-Pagan LMوىو ما يتطمب معالجة
المشاكل القياسية في النموذج ،ويتم ذلك بالمفاضمة بين عدد من المقاربات القياسية :تقدير
،)Driscoll, J. C., and A. C. Kraay. 1998( Driscoll and Kraay
تقدير  ،)Beck N, Katz JN. 1995( FGLSتقدير Prais, S. J. ( Prais–Winsten
 ،)and Winsten, C. B. 1954وتقدير Newey, W. K., and ( Newey-West

.)K. D. West. 1987

الجدول رقم ( :)27التعامل مع مشكالت نموذج GDPpc

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
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نالحظ أن النموذج األفضل ىو  FGLS_iglsكونو يحتوي عمى معممات أكثر
معنوية ،باإلضافة إلى احتوائو عمى أخطاء معيارية أقل بكثير من النماذج األخرى
( ،)Greene, W. H. 2012وىو المعيار الذي أشار إليو ).Beck and Katz (1995
تُشير نتائج تقدير  FGLS_iglsالخاص بنموذج  GDPpcإلى أثر طردي لمتغير
أكدت عديد
مؤشر االبتكار العالمي ( )GIIوىو أثر دال إحصائيا عند مستوى  ،%1وقد ّ
أصمت ليذه العالقة من ذلك )Solow ،Schumpeter, J. A. (1943
الدراسات التي ّ
قره أغمب تقارير االبتكار العالمي عندما تُؤ ّكد
) (1956و) .Romer ( 1986وىو ما تُ ّ
كمحرك لمنمو واالزدىار في الميدان االقتصادي ،وقد جاء عنوان تقرير
عمى دور االبتكار
ّ
االبتكار العالمي لمعام  2015موسوما بـ " سياسات االبتكار الفعالة من أجل التنمية"

(  )Eﬀective Innovation Policies for Developmentلتؤكد أغمب اآلراء
المتضمنة ليذا التق رير عمى أىمية االبتكار ،بحيث لم يعد النمو القائم عمى االبتكار
مقتص ارً عمى البمدان الم رتفعة الدخل ،إذ أن السياسات اليادفة إلى زيادة القدرات

االبتكا رية في الدول النامية من شأنيا أن تضع البمدان النامية عموما والدول العربية

بصورة مواتية إ زاء استدامة النمو االقتصادي ) .(WIPO, Cornell, 2015ويُساىم

االبتكار في تحسين نُظم اإلنتاج وطرائقو من خالل المعالجة المستم رة
لعمميات اإلنتاج اآللية ومعدات التحكم فييا ،ويرى كثيرون أنو وفي المستقبل سيتم
تحديد التقدم االجتماعي واالقتصادي لمدول بشكل مت زايد من خالل قدرتيا عمى
االبتكار والتكيف بسرعة مع البيئات الجديدة.

وفرت النتائج مجموعة من الدراسات األدلة عمى وجود عالقة إيجابية بين النمو
كما ّ
االقتصادي واالبتكارات من ذلك دراسة ( )Andreea, Olivera, 2015كما أ ّكدت دراسة
 )2004( Hulya Ulkuإلى أن زيادة نفقات البحث والتطوير تُؤدي إلى زيادة مستوى
ويؤدي ىذا األخير إلى نمو دائم في نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي.
االبتكار ُ

كما خمصت دراسة  )2215( Mehmet Adakإلى وجود تأثير كبير لمتقدم التكنولوجي
واالبتكار عمى النمو االقتصادي .وقذ أكذت دراسة ( Ahmed Almosabbeh, I.

 )2019عمى ضرورة استمرار تراكم رأس المال البشري واشراك مخرجات التعميم بشكل
مباشر في عممية اإلنتاج لتحقيق معدالت نمو اقتصادي مضطردة وضمان استدامتيا.
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كما تشير نتائج التقدير الى المعنوية اإلحصائية لباقي المتغيرات المستقمة عند

مستوى داللة  ،%1مع تسجيل عالقة طردية بالنسبة لممتغيرات ( GCI, GCF,
 ،)CHEpcوعالقة عكسية لممتغيرات ( .)EF, GFCSففيما تعمق بأثر تراكم رأس المال
الثابت واإلنفاق عمى الصحة ،فإن الزيادة فييما تُسيم في زيادة تيار الطمب الكمي ما ُيساىم
في زيادة العرض السمعي ،وىو ما يقابمو زيادة في قيمة الناتج وىو ما ُيفسر طبيعة العالقة

القائمة بين المتغيرين ونمو نصيب الفرد من الناتج كمتغير تابع .كما تُساىم زيادة تنافسية
االقتصاد في الييمنة عمى السوق المحمي واكتساب اإلمكانات الختراق األسواق الدولية
وىو ما ينتج عنو نمو في الناتج ونصيب الفرد منو .وتُشير نتائج التقدير إلى أن االنفتاح
االقتصادي ُيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ،وعمى الرغم أنو
قد تم ّكنت مجموعة من الدول النامية من االستفادة من المزايا التي ُيتيحيا التحرير التجاري
واالنفتاح االقتصادي وكان لذلك آثا ار إيجابية إال أن ذلكم األثر غير محقق في كافة

ويمكن تفسير ىذه النتيجة كونو ينتج عن االنفتاح االقتصادي
الحاالت (رنانُ .)2011 ،
والتجاري والغاء القيود عمى التدفقات المختمفة لمسمع المنظورة وغير المنظورة زيادة منافسة
المنتجات األجنبية لممنتجات الوطنية في السوق المحمي ما ينتج عنو خروج مجموعة من

الصناعات لمحدودية القدرات التنافسية سواء السعرية أو ما تعمق بالجودة والنوعية وىو ما
ُيؤدي إلى ارتفاع الواردات المقابل تُؤثر الواردات سالبا عمى الطمب الكمي وكمحصمة لذلك
نمو الناتج المحمي ،وقد أ ّكدت ىذه النتيجة في حالة الجزائر مثال دراسة ( Mohamed,
 .)Abdellaoui, 2018أما فيما تعمق باألثر العكسي لإلنفاق الحكومي عمى النمو

االقتصادي فإن الضرورة تدعوا إلى ترشيد اإلنفاق الحكومي ليكون عامال ميما في تحقيق

فالتوسع في اإلنفاق الحكومي (وخاصة اإلنفاق
التنمية االقتصادية (قدوري)1022 ،
ّ
العسكري وغيرىا من النفقات غير المنتجة) ينتج عنيا ظاىرة الطرد ما ُيؤدي إلى مزاحمة

االستثمار في التمويل وارتفاع معدالت الفائدة ما ُيردي إلى انخفاض االستثمار .كما تُؤدي
السياسة الجبائية المعتمدة عمى رفع معدالت الضريبة والضرائب الجزافية بمرتجى تمويل
عمق ذلك
اإلنفاق إلى انخفاض الدخل المتاح ما ُيؤدي إلى انخفاض االستيالك العائميُ ،
وي ّ
االنخفاض في الطمب الكمي والناتج .كما أن العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي
تتشابو بشكل عام في االقتصادات المعتمدة عمى النفط (.)FAHSI, & CHIBI. 2019
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 .2.2.3نموذج التنمية البشرية (:)HDI
)HDI= f(GII, GCI, GFCS, CHEpc, GDPpc
نقوم بتقدير نموذج التأثيرات الثابتة لمنموذج األول وفيما يمي نتائج التقدير:
الجدول رقم ( :)28نتائج تقدير التأثيرات الثابتة لنموذج HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق أن المفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج

التأثيرات الثابتة باالعتماد عمى اختبار إحصـائية فيشـر) (Fالمقيـد ،والتي تشير إلى رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ،أي أن نموذج التأثيرات الثابتة ىو األفضل.

والخطوة الموالية ىي تقدير نموذج التأثيرات العشوائية:

الجدول رقم ( :)29نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية لنموذج HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

بعد الحصول عمى نتائج تقدير نموذج اآلثار العشوائية ،يتطمب األمر إجراء اختبار

ىوسـمان ) (Hausmanلممفاضمة بين نمـوذجي التـأثيرات الثابتـة والتأثيرات العشوائية.
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الجدول رقم ( :)12اختبار هوسـمان ) (Hausmanلنموذج HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة ،أي

أن نمـوذج التـأثيرات العشوائية ىو األفضل .والخطوة الموالية ىي إجراء اختبار (Breusch
و )1980 ،Paganلممفاضمة بين نموذج التأثيرات العشوائية والنموذج التجميعي:
الجدول رقم ( :)11اختبار  Breusch and Paganلنموذج HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة،

أي أن النمـوذج التجميعي ىو األفضل .وعميو نقوم بتقدير النموذج التجميعي:
الجدول رقم ( :)12نتائج تقدير النموذج التجميعي لممتغير التابع HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
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ولمتأكد من الجودة اإلحصائية لمتقديرات فإننا نقوم بإجراء اختبارات تشخيص النموذج:
الجدول رقم ( :)13اختبارات تشخيص نموذج HDI
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

اختبار لعدم تجانس التباينات لنماذج
انحدار االثار الثابتة
chi2(1) = 7.04
Prob > chi2 = 0.0080

Wooldridgeاختبار
لالرتباط الذاتي لبيانات البانل
F( 1, 10) = 112.252
= Prob > F
0.0000

اختبار Ramsey

 RESETلتشخيص
النموذج

F(3, 123) = 26.52
Prob > F = 0.0000

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

نالحظ من خالل الجدول السابق أن النموذج يعاني من مشكل االرتباط الذاتي

( )autocorrelationوفق نتائج اختبار ،)2002 ،Wooldridge( Wooldridge
ويعاني كذلك من مشكمة عدم تجانس التباينات ( )heteroskedasticityحسب نتائج
اختبار Breusch-Pagan/Cook-Weisberg

( Cookو،)1983 ،Weisberg

كذلك يعاني النموذج من وجود خمل في ىيكمية النموذج ) (Misspecificationوفق

اختبار  .)1969 ،Ramsey ( Ramsey RESETوىو ما يتطمب معالجة المشاكل
القياسية في النموذج ،ويتم ذلك بالمفاضمة بين عدد من المقاربات القياسية :تقدير
 ،(Fellner, W.H. 1986) Robustتقدير Driscoll, J. ( Driscoll and Kraay
 ،)C., and A. C. Kraay. 1998تقدير ،)Beck N, Katz JN. 1995( FGLS

تقدير  ،)Prais, S. J. and Winsten, C. B. 1954( Prais–Winstenوتقدير
.)Newey, W. K., and K. D. West. 1987( Newey-West
الجدول رقم ( :)14التعامل مع مشكالت نموذج HDI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
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نالحظ أن النموذج األفضل ىو  FGLS_iglsكونو يحتوي عمى معممات أكثر

معنوية ،باإلضافة إلى احتوائو عمى أخطاء معيارية أقل بكثير من النماذج األخرى
( ،)Greene, W. H. 2012وىو المعيار الذي أشار إليو ).Beck and Katz (1995
تُشير نتائج تقدير  FGLS_iglsالخاص بنموذج التنمية البشرية  HDIإلى أثر
عكسي ضعيف لمتغير مؤشر االبتكار العالمي ( )GIIوىو أثر دال إحصائيا عند مستوى

 ،%5وىو ما ُيخالف النظرية االقتصادية ،والدراسات المشار إلييا في تقارير االبتكار
العالمي السنوية التي تُؤ ّكد عمى أثر االبتكار عمى التنمية البشرية من خالل أبعاده الثالث

حياة طويمة وصحية ،المعرفة ومستوى معيشي الئقُ .فيساىم االبتكار في التغيير الييكمي
وتحسين طرائق اإلنتاج وىو ما ُيؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم التي ينجم عنيا أثرين
ىامين :كفاية اإلنتاج إلشباع الحاجات ،وانخفاض تكاليف اإلنتاج وكمحصمة لذلك سعر

المنتجات ،ما ُيم ّكن األفراد من الحصول عمى عدد أكبر من السمع والخدمات .ولعل عنوان
تقرير االبتكار العالمي لمعام ُ 2017يؤ ّشر عمى ىذا األثر من خالل عنونتو بـ  " :االبتكار

تغذية العالم" ( ،)Innovation Feeding the Worldوتأكيده عمى أن االبتكار المحرك
الرئيسي لمزراعة المستدامة ومستقبل األمن الغذائي في العالم الناميWIPO, Cornell, .

) (2017كما ُيؤ ّكد تقرير االبتكار العالمي لسنة  2019عمى دور االبتكار في خمق حياة
صحية من خالل مستقبل االبتكار الطبي ).WIPO, Cornell, (2019
ويمكن تفسير ىذه النتيجة أنو وعمى الرغم من مستويات االبتكار المسجمة في
الدول العربية عمى تفاوت ترتيب الدول واختالف قدراتيا االبتكارية .إالّ أن أنشطة االبتكار

تحتاج إلى مسعى تقني طويل األجل ،وعمى ذلك فوائد مخرجات االبتكار في مجال التنمية
البشرية ُيمكن أن ُينظر إلييا في المدى الطويل في فترة  20أو  35سنة قادمة.
كما تشير نتائج التقدير إلى المعنوية اإلحصائية لباقي المتغيرات المستقمة عند
مستوى داللة  ،%5وتسجيل أثر طردي لمنمو االقتصادي واإلنفاق عمى الصحة وتراكم
رأس المال الثابت وتنافسية االقتصاد عمى التنمية البشرية .وقد أثبتت مجموعة من
الدراسات تأثير النمو االقتصادي عمى أبعاد التنمية البشرية فبحسب (عياد ُ )2016 ،يسيم

النمو في تقميص مستويات الفقر ،وىذه النتيجة تتوافق مع د ارسة ( Dollar, Kraay,
 ،)2000فزيادة النمو االقتصادي من شأنيا أن تخفض معدالت البطالة ;MANNA

اجمللد السابع /العدد الثاني

269

جملة البحوث االقتصادية واملالية

لطفي خمزومي ،عقبة عبدالالوي

) )RIMI, R 2020وتحقق دخول من شأنيا إشباع الحاجات والرغبات االستيالكية
المختمفة .كما أن التحركات في الناتج والدخل الوطني تُؤدي إلى تحركات في اإلنفاق
عمى التعميم (سالمي ،بن قانة ،)2016 ،كما يمتد أثر النمو االقتصادي المحفّز باالبتكار
إلى االنفاق عمى الصحة والتعميم (بحوصي ،سميماني .)2017 ،كما ُيساىم االنفاق عمى
الصحة في تحسين المؤشر الفرعي حياة طويمة وصحية.

 .3.2.3نموذج التنافسية (:)GCI
)GCI= f(GII, GCF, GFCS, CHEpc, GDPpc
سيتم تقدير نموذج التأثيرات الثابتة لمنموذج الثالث وفيما يمي نتائج التقدير:
الجدول رقم ( :)15نتائج تقدير التأثيرات الثابتة لنموذج GCI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق أن المفاضمة بين النموذج التجميعي ونموذج

التأثيرات الثابتة باالعتماد عمى اختبار إحصـائية فيشـر) (Fالمقيـد ،والتي تشير إلى رفض

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ،أي أن نموذج التأثيرات الثابتة ىو األفضل.
والخطوة الموالية ىي تقدير نموذج التأثيرات العشوائية:
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الجدول رقم ( :)16نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية لنموذج GCI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

بعد الحصول عمى نتائج تقدير نموذج اآلثار العشوائية ،يتطمب األمر إجراء اختبار

ىوسـمان ) (Hausmanلممفاضمة بين نمـوذجي التـأثيرات الثابتـة والتأثيرات العشوائية.
الجدول رقم ( :)17اختبار هوسـمان ) (Hausmanلنموذج GCI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16

يتضح من مخرجات الجدول السابق رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة،

أي أن نمـوذج التـأثيرات الثابتة ىو األفضل .والخطوة الموالية ىي التأكد من الجودة
اإلحصائية لمتقديرات عن طريق إجراء اختبارات تشخيص النموذج:
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الجدول رقم ( :)18اختبارات تشخيص نموذج GCI
Modified Wald test

اختبار Wooldridge

اختبار لعدم تجانس التباينات لنماذج

لالرتباط الذاتي لبيانات البانل

انحدار االثار الثابتة
chi2 (11) = 1541.19
= Prob>chi2
0.0000

F( 1, 10) = 33.482
= Prob > F
0.0002

اختبار Breusch-

 Paganلالستقاللية

chi2(55) = 134.221,
Pr = 0.0000

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
االرتباط

نالحظ من خالل الجدول السابق أن النموذج الثالث يعاني بشدة من مشكل
الذاتي

()autocorrelation

وفق

نتائج

بشدة

من

مشكمة

(،)Wooldridge,2002

ويعاني

اختبار

عدم

Wooldridge
تجانس

التباينات

( )heteroskedasticityحسب نتائج اختبار Greene, W. ( Modified Wald
 ،)2000كذلك يعاني النموذج من عدم استقاللية البواقي لممقاطع العرضية (cross-
 )sectional correlationكما تظيره نتائج اختبارBreusch-Pagan LM

( .)Pesaran, M.H, 2004وىو ما يتطمب معالجة المشاكل القياسية في النموذج ،ويتم
ذلك بالمفاضمة بين عدد من المقاربات القياسية :تقدير

Driscoll and Kraay

( ،)Driscoll, J. C., and A. C. Kraay. 1998تقدير Beck N, Katz ( FGLS

 ،)JN. 1995تقدير Prais, S. J. and Winsten, C. B. ( Prais–Winsten
 ،)1954وتقدير .)Newey, W. K., and K. D. West. 1987( Newey-West
الجدول رقم ( :)19التعامل مع مشكالت نموذج GCI

المصدر :مخرجات البرنامج اإلحصائي .stata 16
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نالحظ أن النموذج األفضل ىو  FGLS_iglsكونو يحتوي عمى معممات أكثر

معنوية ،باإلضافة إلى احتوائو عمى أخطاء معيارية أقل بكثير من النماذج األخرى
( ،)Greene, W. H. 2012وىو المعيار الذي أشار إليو ).Beck and Katz (1995
تُشير نتائج تقدير  FGLS_iglsالخاص بنموذج  ،GCIأن تنافسية االقتصادات
العربية ترتبط بعالقة عكسية مع االبتكار عند مستوى معنوية  ،%1وىو ما ُيخالف النظرية

عد أحد الركائز االثنتا عشر في تقرير التنافسية العالمي
االقتصادية كون االبتكار ُي ّ
 Global Competitiveness Reportالذي ُيصدره المنتدى االقتصادي العالمي.

ويجدر التأشير أنو في العقود األخيرة لم تعد التنافسية مرتبطة بالمزايا التي تُتيحيا وفرة
الموارد الطبيعية أو انخفاض تكاليف األيدي العاممة أو توافرىما معا ،بقدر ما أصبحت
وثيقة االرتباط بالمحتوى المعرفـي والتكنولوجي ،وعمى ذلك ُيعتبر االبتكار عماد التنافسية
ومصدر توليد مزايا تنافسية جديدة ،بما ُيتيحو من تكنولوجيا وتقانة متطورة ليا من
اإلمكانات المتكاممة في رفع القدرة التنافسية عمى ُمستويات الدول والقطاعات والمؤسسات.
الم ّسجل والمخالف لمنظرية االقتصادية في حالة الدول العربية لطبيعة
وقد يعود األثر ُ

اقتصاداتيا التي تعتمد في أغمبيا عمى الموارد الطبيعية وعوامل اإلنتاج كثيفة العمالة،

ويعكس ُمؤشر التنافسية العالمي مدى نجاح الدول في تنويع ىيكل االقتصاد وىيكل
الصادرات ،وعمى ذلك ،فترّكز عمميات اإلنتاج والقيم المضافة في قطاع محدد أو مجموعة
قميمة من القطاعات باإلضافة إلى تركيز السياسات االقتصادية عمى تطوير ىذه القطاعات

دون غيرىا قد تكون نتيجتو ىشاشة باقي القطاعات االقتصادية وتدني قدراتيا التنافسية.

وبما أن أغمب اقتصادات العربية محل الدراسة تتسم بظاىرة العمّة اليولندية ،بترّكز أغمب

عممياتيا اإلنتاجية وتدفقاتيا التجارية ضمن المحروقات ،فإن ىذه الظاىرة أدت إلى تعميق

ظاىرة االحتباس (االستقطاب) عمى المستوى الييكمي والبنوي والتجاري – عمى الرغم من
جيود وخطط التنويع االقتصادي المنتيجة حديثا -الذي ُيعرقل التقدم في درجات التنافسية
في االقتصادات العربية.

كما تشير نتائج التقدير إلى المعنوية اإلحصائية لباقي المتغيرات المستقمة عند

مستوى داللة  ،%1مع تسجيل عالقة طردية بالنسبة لنمو الناتج واإلنفاق عمى الصحة
ويحفّز النمو االقتصادي وارتفاع الدخل الطمب المحمي ما ُيؤدي
وتراكم رأس المال الثابتُ ،
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إلى زيادة العرض الكمي وتحقيق وفورات الحجم وما ينتج عن ذلك من تدنية التكاليف
ويمنح ال سمع المنتجة مزايا تنافسية سعرية .كما أن التوسع في االستثمار من خالل زيادة
تراكم رأس المال الثابت أو التغير في المخزون أو من خالل تغيير االستراتيجيات
الصناعية واالستفادة من أنماط اإلنتاج الجديدة وتطوير قدرات العمالة ُيسيم في تحسين
مستويات التنافسية االقتصادية .كما تُؤ ّكد نتائج الدراسة إلى ضرورة ترشيد النفقات

الحكومية والتي تؤثر سمبا عمى تنافسية االقتصادات العربية ،من جانب مزاحمة اإلنفاق
الحكومي لالستثمار ،ومن جانب عدم جدوى المشاريع االستثمارية الحكومية في كثير من

الحاالت ،وانخفاض تنافسيتيا .وفي كثير من الحاالت فإن سياسة اإلنفاق العام لم يكن ليا
أثر ميم في تحقيق أىداف السياسة االقتصادية خاصة ما تعمق بالنمو االقتصادي
أكدت دراسة ( &Abdelhammid
والتنافسية االقتصادية (بن عزة .)2015 ،وقد ّ
 )Eddine, 2019إلى ضرورة إلى توجيو اإلنفاق الحكومي في مجال تحسين مستويات
التعميم والتدريب والبحث والتطوير والتي يكون ليا أثر في تعزيز األنشطة االبتكارية والتي
تُسيم في تعزيز التنافسية.

 Vالخالصة:

من خالل ىذه الدراسة حاولنا قياس أثر االبتكار عمى التنمية االقتصادية والتنافسية
في كل الجزائر ،تونس ،المغرب ومصر ،األردن ،المممكة العربية السعودية ،اإلمارات
العربية المتحدة ،الكويت ،قطر ،عمان ،والبحرين ،لمفترة  ،2018-2007وقد تم استخدام

القياس االقتصادي لبيانات البانل اعتمادا عمى المفاضمة بين نموذج التأثيرات الثابتة
والنموذج التجميعي ونموذج التأثيرات العشوائية ،وقد خمصت الدراسة إلى أن السياسات
اليادفة إلى زيادة القدرات االبتكا رية من شأنيا أن تضع البمدان النامية عموما والدول

الع ربية بصورة مواتية إزاء استدامة النمو االقتصادي ،بما ُيسيم فيو االبتكار من تحسين

في ُنظم اإلنتاج وطرائقو من خالل المعالجة المستمرة لعمميات اإلنتاج اآللية ومعدات
التحكم فييا .كما يؤثر تراكم رأس المال الثابت واإلنفاق عمى الصحة طرديا في النمو

االقتصادي من خالل حقن االقتصاد الكمي بمقدار من اإلنفاق اإلضافي يرفع من الطمب

الكمي وُيساىم في زيادة العرض السمعي .وتُساىم زيادة تنافسية االقتصاد في الييمنة عمى
السوق المحمي واكتساب اإلمكانات الختراق األسواق الدولية وىو ما ينتج عنو نمو في
الناتج ونصيب الفرد منو.
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وتُشير نتائج الدراسة إلى األثر العكسي لالبتكار عمى التنمية البشرية وتنافسية
االقتصادات العربية وىو ما ُيخالف النظرية االقتصادية ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة أنو

وعمى الرغم من مستويات االبتكار المسجمة في الدول العربية عمى تفاوت ترتيب الدول
واختالف قدراتيا االبتكارية ،إالّ أن أنشطة االبتكار تحتاج إلى مسعى تقني طويل األجل،
وعمى ذلك فوائد مخرجات االبتكار في مجال التنمية البشرية ُيمكن أن ُينظر إلييا في
المدى الطويل في فترة  20أو  35سنة قادمة .أما فيما تعمق بتنافسية االقتصادات العربية

الم ّسجل لطبيعة اقتصاداتيا التي تعتمد في أغمبيا عمى الموارد
فيمكن أن ُيعزى األثر ُ
الطبيعية وعوامل اإلنتاج كثيفة العمالة.
وتؤ ّكد الدراسة أن نظم االبتكار العربية الضعيفة تُعزى إلى العديد من العقبات التي
أعاقت نظام االبتكار العربي من ذلك انخفاض اإلنفاق عمى البحث والتطوير ،والعدد

الصغير نسبياً من العاممين المؤىمين في مجال المعرفة وعدد العمماء والميندسين العاممين
في مجال البحث والتطوير وعدد الطالب الممتحقين بالتخصصات العممية في التعميم

العالي وضعف الدعم المؤسسي والسياق السياسي واالجتماعي الذي يتعارض مع تطوير
وترقية العموم في الدول العربية.

وفي األخير تُوصي الدراسة أنو ومن أجل بناء ميزة تنافسية من خالل االبتكار
واإلنتاجية باعتبارىا أفضل طريقة لتعزيز التنمية االقتصادية والقدرة التنافسية الوطنية ،عمى

البمدان العربية أن تُخفف من السياسات االقتصادية المرتكزة عمى الميزة النسبية القائمة
عمى الموارد الطبيعية وكثافة العوامل .ومن أجل تحقيق استفادة الدول العربية من المزايا

التي ُيتيحيا االبتكار واالنتقال الناجح إلى اقتصاد المعرفة فإن األمر يتطمب استثمارات
طويمة األجل في التعميم ،وتعديل السياسات التعميمية بحيث ُيصبح نظام التعميم أكثر توجياً

نحو تطوير البحث والتطوير وجعل مخرجات البحث العممي تخدم المحيط االقتصادي
واالجتماعي ،باإلضافة إلى تطوير القدرات عمى االبتكار والتعامل مع المخرجات المبتكرة،
وتحديث البنية التحتية لممعمومات ،ووجود بيئة اقتصادية مواتية لمعامالت السوق.
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