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مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

آفاق النمو االقتصادي في الدول النامية في ظل الديون الخارجية
دراسة تحميمية لعينة من دول جنوب شرق آسيا

يالجين فاتح سميمان  /كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كركوك
المستخمص
من الواضح أن ىناك عالقة مركبة ووثيقة بين النمو االقتصادي ممثمة بالنمو في الناتج المحمي
اإلجمالي والديون الخارجية باعتبارىا احد أىم وسائل تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى داخل البمد .
وقد تبنت الدراسة ىذه العالقة حيث تم اختيار أربعة دول من جنوب شرق أسيا ( باعتبارىا من الدول
النامية المتقدمة والتي ليا تجربة في ىذا المجال

) كنموذج لمتطبيق العممي ولمفترة من – 1990

 2008وباستخدام معادلة االنحدار الخطي البسيط .
تم تقسيم الدراسة إلى قسمين تناول األول منيا الجانب النظري والذي تطرق إلى توضيح ألنواع التدفق
األجنبي وكذلك اإلشارة إلى أراء االقتصاديين في ىذا المجال والذي انحصر في مدرستين إحداىما
مؤيدة لفكرة استقدام رأس المال األجنبي واألخرى معارضة ليا ولكل مدرسة حججيا الداعمة لرأييا
والتي تم عرضيا في متن الدراسة .
أما القسم الثاني فيتمثل في الجانب العممي التطبيقي ليذه الدراسة حيث تم استخدام السمسمة الزمنية
 2008 – 1990الستخراج معادالت االنحدار الخاصة
اإلجمالي والديون الخارجية ولكل دول النموذج

بالعالقة بين النمو في الناتج المحمي

.وقد توصمت الدراسة إلى جممة من االستنتاجات

والتوصيات.
An Economic Growth in Light of The External Debt
Analytical Study on a Sample of South-East Asian Countries
Abstract
This study will examine the relationship between economic growth which
is uptake as growth in gross domestic product (GDP) and the external debt
which is consider an important part of foreign capital inflow using simple
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regression method in selected south-east Asian developing countries covers
the period 1990 – 2008 .
The study divided into two parts , the first one deals with the theorical basis
contains kinds of foreign capital inflow and economists opinion about the
relationship between growth in (GDP) ) and the external debt , where there
are two trends about it . The first proves the positive role of debts in growth in
(GDP) ,then the other trend refer to the opposite idea .
Second part of study deals with the applied side by using the time series 1990
– 2008 to find the regression equations for all countries .
Finally the study reached a set of findings and recommendations .

المقدمة
أهمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في إبراز الدور الذي يمعبو الديون الخارجية في النمو والتنمية االقتصادية من

خالل استغالل تمك الديون في األوجو السميمة ومرافقة ذلك بسياسات اقتصادية داعمة لموصول إلى
اقتصاد متوازن .
هدف الدراسة

تيدف الدراسة إ لى إبراز العالقة بين الديون الخارجية والنمو االقتصادي ( ممثمة بالنمو في الناتج
المحمي اإلجمالي ) في البمدان النامية وذلك باختيار عينة من دول جنوب شرق أسيا لمفترة من

. 2008-1990
فرضية الدراسة

تنطمق الدراسة من الفرضية القائمة بان

( الديون الخارجية ليا اثر في النمو االقتصادي ممثمة

بالنمو في الناتج المحمي اإلجمالي فيما لو استغمت االستغالل األمثل ورافق ذلك سياسات اقتصادية

سميمة).

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة في عرض جوانب الموضوع النظرية عمى جممة من المصادر العربية واألجنبية

فضال عن الجانب التطبيقي الذي استخدم الوسائل اإلحصائية لمحصول عمى النتائج المتوخاة من

الدراسة .
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المبحث األول  :اإلطار النظري  :مفهوم وأبعاد رؤوس األموال األجنبية
أوال  :مفهوم وأنواع رؤوس األموال األجنبية.

يقصد برؤوس األموال األجنبية كافة المبالغ التي تدخل إلى البمد من الخارج  ،والمقصود بيا ىنا

ىي تمك المستخدمة في التنمية االقتصادية ،ويمكن تقسيم رؤوس األموال األجنبية التي

تمويل التنمية االقتصادية إلى أقسام عدة ،منيا ( :ىناء )179 ،2002 ،

تستخدم في

-1القروض  :وتشمل كالً من القروض العامة الحكومية الثنائية  ،والقروض الرسمية متعددة .اإلطراف

( من المنظمات الدولية ) والقروض الخاصة .

الميسرة مثل قروض البنك
الميسرة وغير
-2التمويل الرسمي  :ويشمل مساعدات التنمية الرسمية
ّ
ّ
الدولي .
-3االستثمارات األجنبية  :وقد تكون عامة تتعيد بيا الحكومات او المؤسسات التمويمية الدولية او
خاصة عبر الشركات العابرة للقارات .
وتعتبر القروض واحدة من أىم مصادر تدفقات رؤوس األموال لتمويل التنمية  ،وتنقسم القروض إلى
عدة حيثيات  .فمن حيث مصدر القروض تنقسم القروض إلى :

أ  .القروض العامة الحكومية او متعددة اإلطراف وىي التي تحصل عمييا الحكومة من الخارج
عمى أسس تجارية من حكومات معنية أو من ىيئات التمويل .

ب  .القروض الخاصة وىي التي تحصل عمييا الحكومة م ن اإلفراد او من الييئات الخاصة

ويمكن تقسيم القروض من حيث فترة السداد الى :

أ  .قروض طويمة األجل  :والتي يمكن فييا تسديد القرض عمى مدى أكثر من سنة .
ب  .قروض قصيرة األجل  :وىي التزامات تستحق السداد في مدة اقل من سنة .

كما يمكن تقسيم القروض من حيث الشروط الى :

أ-قروض تجارية والتي تتحدد شروطيا المالية عمى وفق أسواق رأس المال الدولية .
ميسرة .
تعقد بشروط ّ
ب-قروض سيمة والتي ُ
أما التمويل الرسمي فيشمل المساعدات األجنبية والمتمثمة في التدفقات األجنبية التي تحصل
ميسرة بعيداً عن القواعد التجارية وقد تكون عمى شكل منح وىبات (
عمييا الحكومة عمى وفق شروط ّ
ميسرة ( بأسعار فائدة منخفضة وفترة سداد طويمة ) وامكانية
بدون التزامات بالدفع الالحق ) أو قروض َ
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تسديدىا بواسطة عممة الدولة المتلقية أو بواسطة السمع التي تنتجيا المشاريع الممولة بتمك القروض .

(كامل)107-106 ،1988 ،

أما االستثمارات األجنبية والتي قد تكون مباشرة أو غير مباشرة فإنيا تتمثل في استثمار حقيقي

طويل األجل في أصول إنتاجية لذا فإنيا تعد من التحويالت المالية التي ال تنشأ عنيا أعباء مديونية

وغالباً ما تقوم بيذه االستثمارات الشركات عابرة القارات والتي تمتمك احتياطات مالية كبيرة باإلضافة

إلى احتكارىا لمتكنولوجيا وسيولة الحصول عمى التمويل الالزم ( .ىناء)14 ،2002 ،
ثانيا  :أبعاد استخدام رؤوس األموال األجنبية

بعد ىذا السرد فان ا آلثار والتغيرات التي تحدثيا تدفقات التمويل الخارجي عمى البمدان النامية
تعتبر موضوعاً جدلياً شائكاً وتثير الكثير من التساؤالت حول جديتيا وامكانيتيا في إحداث التطور

والتنمية في البمدان المتمقية  .ىذا وقد اختمفت أراء الباحثين االقتصاديين حول ىذا الموضوع ما بي ن

مؤيد لألثر االيجابي لمقروض الخارجية عمى النمو االقتصادي وما بين معارض لتمقي القروض لتمويل

التنمية .وفي ىذا اإلطار يمكن تمييز مدرستين فكريتين تباينتا نظرياً وعممياً حول ذلك ىما :
 :1المدرسة التقميدية
يؤيد أصحاب ىذه المدرسة األثر االيجابي لمقروض الخارج ية عمى النمو االقتصادي ويرى

مؤيدي ىذه المدرسة ضرورة االستعانة بالتمويل الخارجي وخاصة االستثمارات األجنبية بسبب تفوق
معدالت األرباح التي تحققيا تمك االستثمارات عمى أسعار الفائدة المترتبة عمى القروض وخاصة

طويمة األجل منيا  .وتؤكد الدراسات التي قام بيا مؤيدو

ىذه المدرسة من أمثال االقتصاديين

(

 ) Strout , Ram , Cheneryبان المحدد الرئيس لمنمو االقتصادي في البمدان النامية ىو مدى

توفر أو ندرة النقد األجنبي المتاح .

وطالما ان البمدان النامية وفي المراحل األولى من التنمية تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتطوير

البنى التحتية إلى جانب البني االقتصادية لذا فان عمى ىذه البمدان االعتماد إلى حد كبير عمى
المصادر األجنبية او مواجية احد األمرين :

أ-القبول بمعدالت نمو منخفضة في حدود ما يسمح بو المدخرات المحمية .
ب-المجوء الى االقتراض من الخارج لزيادة الموارد لتحقيق معدالت النمو المطموبة .
وتشير األدبيات االقتصادية في ىذا المجال الى مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي الى حدوث

الفجوة بين الموارد المحمية واالستثمارات المطموبة  .ومن أىم ىذه العوامل ( :ىناء)176 ،2002 ،
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-1إن حصيمة الصادرات (  ) Xال تغطي االستيرادات )  ) Mبسبب موقعيا من تقسيم العمل مما يؤدي
إلى حدوث ما يسمى بفجوة التجارة الخارجية .

-2ظاىرة ارتفاع الميل الحدي لالستيالك وانخفاض الميل الحدي لالدخار مما يؤدي الى قمة المدخرات
المحمية (  ) Sوالتي ال تستطيع مواجية متطمبات االستثمارات المرغوب بيا

(  ) Iمما يؤدي إلى

حدوث ما يسمى بفجوة االدخار .
-3ضعف في مرونة وفاعمية أجيزة اإلنتاج وانخفاض نسبة تمويميا ذاتياً .
-4ضعف األجيزة المصرفية الوطنية وشحة الشركات المساىمة وضعف إمكاناتيا المادية والفنية .
ونظ اًر ألىمية العاممين ( )2 ، 1باعتبارىما األساس الذي يعتمد ع ليو أصحاب المدرسة القائمة
لممديونية اثر ايجابي عمى النمو االقتصادي  .فسوف يتم تناول الفجوتين ببعض التفصيل .

بان

يعتبر نموذج ىارود – دومار من أولى النماذج التي استخدمت التمويل الخارجي لسد الفجوة بين

االدخار واالستثمار وكما يمي :

 .وانطالقاً من

فجوة االدخار  :يفترض النموذج إن معدل النمو يرتفع كمما ارتفع معدل االستثمار
اإلطار العام لمنموذج فان معدل النمو في الدخل القومي يكون كاألتي :حيث ان

K

 = Qمعدل النمو في الدخل القومي

Q  S

dy
y

 = Sالميل المتوسط االدخار
 = Kمعدل التغير في الدخل إلى رأس المال

وعند الحصول عمى القروض والمساعدات لتمويل التنمية يكون معدل النمو المرغوب كاألتي :

Q  (S  b) K
حيث ان  = bالميل المتوسط لمقروض أي القرض مقسوماً عمى الدخل القومي

QC K
 = Cمعدل التراكم الضروري لتحقيق النمو المرغوب

أي الميل المتوسط لالدخار  +الميل المتوسط لمقروض

B
y
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والفرق بين  Cو  Sىو  bوالذي يمثل مقدار القروض والمساعدات الخارجية الضرورية لسد فجوة

االدخار وتحقيق معدل النمو المرغوب.
ان المصادر األجنبية ىذه ليا تأثيران :

-1انيا تكمل المدخرات المحمية فتقود الى معدل تراكم عالي .

-2انيا تزيد من متوسط دخل الفرد ومن ثم تزيد من نسبة االدخار وبالنتيجة فان القروض والمساعدات
تزيد قدرة البمد عمى النمو فيصبح قاد اًر عمى النمو ذاتياً وتتجو حاجتو الى القروض والمساعدات نحو

االنخفاض  .ولكي يتحقق ذلك البد ان يكون الميل الحدي لالدخار أعلى من الميل المتوسط ويزداد معدل
االدخار في المراحل الالحقة من التنمية ويصبح معدل النمو أعمى دون الحاجة الى القروض الخارجية

(مازن)18 ،2001 ،

.

فجوة التجارة :
لمتجارة الخارجية دور كبير ومؤثر في اقتصاديات األقطار المتقدمة والنامية عمى حد سواء

باعتبارىا احد العناصر األساسية لمحصول عمى العمالت األجنبية فضالً عمى توفير السمع التي ال

يمكن انتاجيا محمياً .

وفي حالة البمدان النامية التي تعاني من عدم القدرة عمى توفير القدر الكافي من العمالت من

خالل صادراتيا ( نتيجة كونيا اما مواد خام او نصف مصنعة ) فضالً من ع دم مرونة الطمب عمى
االستيرادات وبخاصة السمع الرأسمالية منيا وعدم إمكانية البمدان النامية من انتاج مثل تمك السمع

الستخداميا درجة عالية من التطور التقني لذلك استمرت أسعار تمك السمع الرأسمالية المستوردة في

تزايد وبالتالي زيادة في تكاليف االستيراد .

كل ىذا أدى الى اختالل في ىيكل التجارة الخارجية لصالح الدول المتقدمة

 .وظيور فجوة بين

الصادرات واالستيرادات .وبيدف تغطية ىذه الفجوة تمجأ األقطار النامية الى احد خيارين ىما :

أ-الحد من استيراد السمع االستيالكية والذي من شأنو ان يقمل من أعباء االستيراد وذلك من خالل تحديد
كميات وأنواع السمع االستيالكية المستوردة .

ب -المجوء الى القروض الخارجية والتي غالباً ما تكون ىي الخيار المستخدم في األقطار النامية.
ويمكن احتساب فجوة التجارة الخارجية كاألتي :
aM X
a  my  X

حيث  = Xالصادرات عنصر مستقل
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 = Mاالستيرادات تتحدد بمستوى الدخل القومي
 dM dy  mالميل الحدي لالستيالك .
 = yالدخل القومي .

 = aالفجوة أو القروض والمساعدات لسد الفجوة .

من المعادلة نالحظ ان فجوة التجارة تظير عندما تكون حصمية الصادرات غير كافية لتمويل أعباء
استيراد السمع اإلنتاجية الالزمة لتعزيز االستثمار .

وبتحميل بسيط لكل من الفجوتين ( فجوة االدخار  ) C  Sو ( فجوة التجارة  ) M  Xيمكن القول
بان القروض والمساعدات سوف تطمب لسد احد الفجوتين ،أي ان النمو يتحدد بقيد االدخار اذا كان

فجوة االدخار (  ) C  Sاكبر من فجوة التجارة (  ) M  Xوبالعكس فان النمو يتحدد بقيد التجارة اذا
كان فجوة التجارة اكبر من فجوة االدخار .

وال بد من تطابق الفجوتين منظو اًر الييا من فترة زمنية ماضية .

أي ان :

C  S  my  X

ويمكن توضيح ذلك بالرجوع الى معادلة الناتج القومي اإلجمالي أي ان :
y C  I  X M
I  ( y  C)  M  X
 S  ( y  C ) االدخار
 I S M  X

حيث ان :
(  = ) M  Xفجوة التجارة و (  = ) I  Sفجوة االدخار .

إن السياسة االقتصادية الرشيدة يجب إن تعمل عمى جعل الفجوتين متطابقتين في المستقبل ،

وذلك من اجل تجنب ىدر الموارد ،فإذا كانت فجوة االدخار اكبر من فجوة التجارة فان تطابق

الفجوتين يتطمب جعل االستيرادات في زيادة اكبر من المستوى الضروري لتحقيق معدل النمو  .أما إذا
كانت فجوة التجارة ىو القيد المسيطر فان الزيادة في المدخرات يجب ان تستخدم لتطوير الصادرات أو

إحالل االستيرادات .
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 :2المدرسة التجديدية.
يعارض أصحاب ىذه المدرسة الرأي القائل بان لمتدفقات من القروض والمساعدات أث اًر ايجابياً

عمى عممية النمو والتنمية االقتصادية  ،بل يرون بان التمويل الخارجي يؤدي الى تعطيل عممية النمو
وتخريب اقتصاديات الدول النامية .

وحسب رأي االقتصادي (فريدمان فان) تحقيق التنمية في البمدان النامية ال يكمن في تقديم

القروض وانما يكمن في تشجيع حرية التجارة والديموقراطية والرأسمالية  .وان جزءاً كبي اًر من ىذه
القروض تستخدم لزيادة االستيالك وليس لزيادة االدخار.

وأكد ذلك دراسة البروفسور (كريفن ) في دراسة عن  32دولة للفترة  1964 – 1962اثبت أن

النتائج اإلحصائية تشير إلى أن ( )%75من القروض ذىبت إلى االستيالك و( )%25إلى
االستثمار( . ) K.B.Griffin & J.L.Enos , 1970, 320

وأشارت دراسة غودري (  ) Gowdhuryسنة  1994لمجموعة البمدان النامية في أسيا والباسفيك

لمفترة من  1988 – 1970بان ىناك عالقة بسيطة بين تأثير الديون الخارجية عمى مستوى الناتج

المحمي اإلجمالي  .وفي دراسة أخرى لالقتصادي ليفي مع غودري )  ) (Levy & Gowdhuryسنة
 1993عن  36دولة نامية مستدينة موزعة عمى

 3مجاميع أو أقاليم ىي أمريكا أالتينية –

أسيا

والباسفيك – شبو الصحراء ،وجد أن مستوى المديونية تؤثر بشكل بسيط عمى الناتج المحمي اإلجمالي

(. )Erdal.,2-3

وفي دراسة من إعداد الباحثة (كاثرين باتيممو ) من صندوق النقد الدولي وغطت  93بمدا ناميا

لمفترة من  1998 – 1967لوحظ ان الدين الخارجي بدأ في التاثير سمبا عمى النمو عندما تجاوز
صافي قيمتو الحالية  % 170 – 160من حجم الصادرات و  % 40 – 30من إجمالي الناتج

المحمي  ،مما يعني ان أرصدة الديون الكبيرة تؤثر سمبا عمى مستوى تراكم رأس المال ونمو اإلنتاجية
الكمية لعوامل اإلنتاج  ( .بنديكت واخرون)3-4 ،2005 ،

ويرى (آرثر لويس) بأنو ليس ىناك مشكمة دولة فقيرة ال تستطيع أن تدخر  %12من دخميا

القومي اذا أرادت ذلك مادامت قادرة عمى القيام بالحروب او تبديد الثروات بطرق شتى  .واالقتصادي
رمزي زكي في إحدى دراساتو سنة  1989إلى أن الغرب الرأسمالي تقصد ترويج فكرة الدور الرائد
لالستثمار والقروض األجنبية في التنمية وعدم كفاية المدخرات المحمية لتمويل التنمية كي يصبح

االعتماد عمى التمويل األجنبي لتنمية البمدان النامية كتحصيل حاصل  ،مما أدى إلى اإلفراط في
االعتماد عمى التمويل الخارجي فضال عن العجز عن تعبئة الفائض االقتصادي الممكن الذي يمثل

جوىر التغمب عمى مشكمة التمويل (د .ىناء. )177 ،2002 ،
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وكذلك أشار أنصار ىذه المدرسة ان الدور الضعيف لمقروض والمساعدات في معدل نمو

الدخل القومي وانخفاض معدالت االدخار ويعود سبب ذلك إلى العوامل اآلتية(مازن:)24 ،2001 ،
-1ضعف الجيود المبذولة في تحصيل الضرائب وانخفاض المستوى العام للضرائب.
-2تغيير تركيبة اإلنفاق الحكومي لصالح االستيالك .
الميسرة والتي تؤدي الى زيادة االعتماد عمييا
-3توفر بعض المصادر التمويمية الخارجية ذات الشروط
ّ
أكثر من المدخرات المحمية .
ويمكن شرح وجية نظر المدرسة من خالل نموذج ىارود – دومار نفسيا وكما يمي :

ان معدل النمو دون الحصول عمى القروض او المساعدات ىي :

K

حيث ان
= Q

y

QS

 = dyمعدل النمو في الدخل

 = Sالميل المتوسط لالدخار S
y

K

= معدل التغير في الدخل إلى رأس المال .

نعبر عنيا بـ  Dفان معدل النمو الجديد يكون
وبعد الحصول عمى القروض والمساعدات التي ّ
Q  {S   (1  C ) D} K 
حيث  = S الميل المتوسط لالدخار الجديد .
 = K معدل التغير في الرأس المال إلى اإلنتاج الجديد .
 = Dالتمويل األجنبي (رأس المال األجنبي) .

 = Cالميل الحدي لالستيالك من رأس المال األجنبي .
ولمعرفة الفرق بين المعدلين لمعرفة مدى تأثير القروض والمساعدات عمى معدل النمو فاننا نستخرج

ذلك من خالل -:

Q  Q  { S   (1  C ) D} K   S K
 {(S  dS )  (1  C ) D} ( K  dK )  S K

ومن المعادلة األخيرة نالحظ أن تأثير القروض والمساعدات عمى معدل النمو في الدخل القومي

يكون ضعيفاً عندما يكون الميل المتوسط لالدخار (  ) dSسالباً وفي ىذه الحالة فان الميل الحدي
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لالستيالك يزداد وبالتالي فان جزء كبير من القروض والمساعدات تذىب لألغراض االستيالكية

وكذلك الحال عندما يكون (  ) dKموجبة بشكل كبير كونيا في المقام من المعادلة فإنيا تقمل من قيمة

النتيجة حيث ان زيادة اإلنتاج بوحدة واحدة تتاح الى كمية كبيرة في الرأس المال مما يؤدي إلى

استنزاف وىدر ىذه األموال واالنعكاس سمباً عمى معدل النمو الدخل القومي .

ثالثا  :أهم األسباب الداخمية والخارجية لتفاقم أزمة الديون الخارجية لمدول النامية
 : 1األسباب الداخمية.
أ-التوجو الى االستثمار الكثيف من اجل التنمية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ال تستطيع المدخرات
المحمية توفيرىا مما اضطر الدول النامية إلى االقتراض وان كانت بشروط صعبة.
ب-الفساد اإلداري والمالي والذي يتمثل في تيريب جزء من رؤوس األموال إلى الخارج من قبل أصحاب
السمطة والنفوذ .

ج-سوء توظيف القروض  :يؤدي سوء التخطيط او سوء استخدام القروض في غير أماكنيا الصحيحة

وسيمة من وسائل عدم االستفادة من القروض وبالتالي عدم مساىمتيا في التنمية مما يؤدي الى تراكم تمك

القروض  .وقد الحظنا ان ىناك كثير من الدول النامية ال تي تستغل مبالغ القروض في دعم المؤسسات
العسكرية او استيراد السمع االستيالكية مما يؤدي الى تراكم تمك الديون مع فوائدىا وتكون عبئاً عمى

االقتصاد الوطني .

د-تمويل العجز الحاصل في الموازين باالقتراض دون محاولة إيجاد حل ليذه الحالة بتصحيح ىيكل
الميزان التجاري وميزان المدفوعات  ( .محمد ) 2002 ،

ىـ-العجز في الموازين العامة نتيجة االختالالت الييكمية وكذلك

العجز المستمر في موازين المدفوعات  ( .د .بمقاسم )

سياسات التمويل بالعجز  ،فضال عن

 : 2األسباب الخارجية
أ-ارتفاع صعوبة شروط القروض الممنوحة من حيث سعر الفائدة

ومصدر القروض حيث ان المصادر

الخاصة تفرض شروط اشد وطأة عمى البمدان النامية من حيث سعر الفائدة وفترة السماح وفترة االسترداد

 .وبالتالي يكون عمى البمدان النامية ان تتكبد مبالغ إضافية عبر السنين ،مما يؤدي بخدمة الديون ان تمثل
نصيباً ىاماً من صافي الديون ويصل األمر في بعض البمدان الى حد االقتراض لتسديد ديون أخرى .
ب-انخفاض أسعار المواد الخام  :طالما ان اغمب صادرات البمدان النامية من المواد الخام واألولية والتي

تعاني من انخفاض في أسعارىا مقارنة مع أسعار المواد المصنعة فضالً عن التضخم العالمي الذي يؤدي
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الى تأكل جزء من قيمة تمك الصادرات مما يؤدي الى انخفاض قيمة صادرات الدول النامية وبالتالي تفاقم
العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ثم المجوء الى الديون الخارجية .

ت-التقمبات في االقتصاد العالمي مابين الركود واالنكماش حيث ان الدول النامية ال بد وان تندمج مع

ا القتصاد العالمي ويتأثر بما يحصل من تغيرات في بنية االقتصاد نتيجة التبعية التجارية والتكنموجية وحتى
الغذائية لمعالم الخارجي .
المبحث الثاني  :دراسة النماذج التطبيقية لمبمدان المختارة
أوال  :النموذج اإلحصائي
من اجل تصوير العالقة بين الناتج المحمي اإلجمالي و الديون الخارجية فقد تم اختيار أربعة دول من
جنوب شرق أسيا ىي ( ماليزيا واندونيسيا و الفمبين وتايالند ) ولمفترة  2008 -- 1990لدراسة

العالقة عمييا  .وباالعتماد عمى برنامج ) ) MINITABاإلحصائي باستخدام نموذج االنحدار البسيط
وعمى أساس الصيغ الرياضية المتعددة

 :الخطية  Linearityوالموغارتمية  Logarithmicوشبو

الموغارتمية  Semi—Log.فقد تم التوصل إلى معادالت االنحدار لكل صيغة من الصيغ ولكل دولة

عمى حدة  ،ثم تمت المفاضمة بين تمك الصيغ الختيار أفضميا حسب النتائج التي تم الحصول عمييا .

وكان النموذج كاألتي  (:دالل وآخرون )117&290 ،2003 ،
Y = α + βx
حيث يشير كل من :
Y

= الناتج المحمي اإلجمالي ( العنصر التابع ).

X

= الديون الخارجية ( العنصر المستقل ).

α

= الحد الثابت أو الحد المطمق .

β

= معامل العنصر المستقل .

فرضية النموذج:
فرضية العدم = عدم وجود عالقة بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية.
H o: β = o
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الفرضية البديمة = وجود عالقة بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية.

H1 :β≠o

وسيتم اعتماد اختبار (  ) t Testلقبول أو رفض الفرضيات  ،فإذا كانت قيمة  tالمحتسبة اقل

من (  tالجدولية ) فسيتم قبول فرضية العدم بعدم وجود عالقة بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي
والديون الخارجية  ،أما إذا كانت قيمة (  tالمحتسبة ) اكبر من(  tالجدولية) فسيتم رفض فرضية
العدم وقبول الفرضية البديمة بوجود وجود عالقة بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون

الخارجية  .كما إن ىناك اختبار م عامل التحديد (  ( R2حيث تختبر القوة التفسيرية لممتغير المستقل ،
وكمما كانت قيمة (  ) R2عالية تعني إن المتغير المستقل لو تأثير كبير في المتغير التابع .

ثانيا  :النتائج اإلحصائية لمدول المختارة
 . 1نموذج ماليزيا
 13والية وثالثة أقاليم اتحادية  .وتبمغ مساحتيا

تقع ماليزيا في جنوب شرق أسيا متكونة من

 329845كم  ، 2وتمتمك تنوعاً حيوياً من النباتات والحيوانات كما انيا طريق ميم لممالحة الدولية

وتشكل التجارة الدولية جزء أساسي من اقتصادىا وتعد اليوم من الدول الصناعية الميمة في أسيا كما
في نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي عالمياً إذ انو بمغ

تصنف من الدول المتوسطة
أنيا ّ
 14125دوالر سنة  . 2008ويقدر عدد سكانيا

 24821000نسمة سنة

). 2010

wikipedia,ماليزيا ) والجدول اآلتي يبين تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة
2008 – 1990
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جدول رقم ( ) 1
تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة 2008 – 1990
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي ( ألف دوالر )

الدين الخارجي ( ألف دوالر )

1990

44024178

15328362

1991

49133852

17079755

1992

59151288

20017865

1993

66894450

26148472

1994

74480816

30335877

1995

88832452

34342562

1996

100852000

39673262

1997

100169000

47228241

1998

72175310

42409220

1999

79148423

41903340

2000

93789738

41873742

2001

92783948

45088939

2002

100846000

48272109

2003

110202000

48556965

2004

124749000

52155629

2005

137848000

51980691

2006

156523000

55025712

2007

185981000

61566813

2008

221161000

66182277

المصدرhttp:\\data.albankaldawli.org\indicator :

ومن مالحظة جدول ( )1نرى بان ديون الدولة تطورت من  15,3مميار دوالر سنة  1990إلى

 66,2مميار دوالر سنة  2008ونسبة تطور بمغت  %332قياساً إلى سنة  . 1990بينما بمغ الناتج

المحمي اإلجمالي  221مميار دوالر سنة  2008بعد ان كانت  44مميار دوالر سنة  1990وبنسبة
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تطور بمغت  %402وكان التطور في النمو في الناتج المحمي اإلجمالي متوازناً عدا الفترة 99 – 98
والتي شيدت فترة انخفاض في الناتج المحمي نتيجة األزمة المالية التي ضربت بمدان جنوب شرق أسيا
 .والشكل رقم (  ) 1يوضح تطور الناتج

والتي أدت إلى ىزة اقتصادية أثرت في االقتصاد عموماً

المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة . 2008 – 1990

عمى صيغ معادالت االنحدار تم اختيار معادلة

وباستخدام السمسمة الزمنية أعاله وبعد الحصول
االنحدار اآلتية لتمثل النموذج الماليزي :

Log Y = 1.01 + 0.918 Log X
T

P

1.35

0.195

9.26

0.000

R-Sq(adj) = 82.5%

SE Coef

Predictor: Coef

Constant : 1.0145 0.7522

: 0.91785 0.09914
R-Sq = 83.4%

Log X

S = 0.07673

تم اختيار الصيغة الموغارتمية ألنيا تمثل أفضل الصيغ الرياضية  ،كما اثبت النموذج نجاحو

حيث كانت قيمة

 tالمحتسبة لممعامل  البالغة  9,26اكبر من قيمة  tالجدولية البالغة 1,73

بمستوى معنوية  ، %5وبالتالي سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة بوجود عالقة بين
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية

 .وبما إن قيمة  ( R 2معامل التحديد ) ىي

 %83مما يعني أن ىناك عالقة جيدة ما بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية وان
الديون الخارجية يستطيع تفسير نسبة كبيرة من التغير في الناتج المحمي اإلجمالي .
وتؤيد ىذه النتائج وجية النظر االقتصادية القائمة إن لمديون الخارجية تأثير طردي عمى النمو

االقتصادي وذلك حسب ما أوردتو النماذج االقتصادية ودراسات العديد من الباحثين في ىذا المجال .
كما ويؤكد صحة النيج الذي تسير عميو االقتصاد الماليزي الذي بمغت نسبة الصادرات إلى الناتج

المحمي اإلجمالي نسبة  %123خالل سنة . 2009

وقد أدى استغالل تمك التدفقات في التصنيع وفي تشجيع الصناعات التصديرية إلى نمو االقتصاد

الماليزي بقو ة وخاصة بعد األزمة المالية حيث الزيادة في تصدير االلكترونيات ورافق ذلك إنفاق

حكومي ىائل أدت إلى انتعاش االقتصاد في ماليزيا وأدى إلى تحسن في الميزان التجاري الذي حقق

فائضاً ىيكمياً بعد سنوات األزمة

 .وقد بمغت نسبة الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي نسبة

 %117سنة  2006و %111سنة  2007في حين أنيا لم تتجاوز
المالية.
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لقد كان لالتجاه الماليزي نحو الشرق بعد سنة  1980وبخاصة نحو تجربتي كوريا واليابان األثر

األكبر في تطور االقتصاد الماليزي  ،حيث ان األخذ بالتجربة اليابانية لم يكن تقميداً محضا بل اختيار
وانتقاء لما يناسب وضع ماليزيا وشممت االستفادة من التجربة اليابانية في االستثمار الياباني المباشر

وكيفية تعبئة المدخرات المحمية والتكوين الرأسمالي لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية .

وبالتالي أصبحت ماليزيا قاعدة أساسية لتصنيع المنتجات اليابانية التي أغرقت األسواق ونافست

الصناعات األوربية مما أتاح ليا الحصول عمى موطئ قدم في تحقيق نقمة صناعية عمى المدى

الطويل ،وكانت ماليزيا من أولى الدول التي طرقت بان خصخصة شركات القطاع العام مما أدى إلى
تخفيض الدين العام المحمي ورفع كفاءة ومستويات أداء المؤسسات مما أدى إلى انطالقة قوية لمنمو

االقتصادي حيث بمغ نسبة النمو  %6ما بين  1995 – 1985وليذا السبب كان تأثر االقتصاد

الماليزي األقل خسارة من نتائج األزمة المالية سنة  ( . 1997د .عبدالرحيم . ) ، 2003 ،

وقد تبنت السياسة االقتصادية لماليزيا خطة إص الح اقتصادي شاممة عمى ارض الواقع وبما

يتناسب مع كافة متطمبات القطاعات االقتصادية والمالية لتفادي الوقوع في أزمات أخرى

 .ثم تم

تييئة الخطة الخمسية  2005 – 2001تحت شعار (( نمو تحقيق تنمية ثابتة قابمة لمتكيف )) لتحقيق

التحوالت والنيوض باالقتصاد الماليزي نحو األفضل وتحقيق معدالت نمو  %7,5فأكثر.

الشكل رقم ( ) 1
مؤشرات تطور الناتج المحمي االجمالي والدين الخارجي لدولة ماليزيا لمسنوات 2008 —1990

112

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

المجلد ( )3العدد (2013 )1

 . 2نموذج الفمبين :
تقع الفمبين في جنوب شرق أسيا وغرب المحيط اليادي وتتكون من أرخبيل مكون من 7107

جزيرة بم ساحة إجمالية تبمغ  300000كم 2وقد قدر عدد سكانيا  90,348مميون نسمة حسب إحصاء
سنة  .2008ويبمغ حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  3546دوالر .وقد تحول االقتصاد الفمبين
حديثاً إلى االعتماد عمى الصناعة والخدمات أكثر من الزراعة حيث يساىم القطاع التجاري بـ

%14

م ن الناتج المحمي اإلجمالي بينما يساىم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات بما يزيد عمى  %80في
الناتج المحمي اإلجمالي ) wikipedia,الفمبين ) والجدول األتي يبين تطور الناتج المحمي اإلجمالي
والديون الخارجية لمفترة . 2008 – 1990
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

جدول رقم ()2
تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة 2008 – 1990
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي ( ألف دوالر )

الدين الخارجي ( ألف دوالر )

1990

44311595

30579847

1991

45417505

32493341

1992

52976363

33219340

1993

54368183

36142370

1994

64084543

40256580

1995

74119868

39378713

1996

82848194

44001188

1997

82344374

50705832

1998

65171542

53608204

1999

76157101

58320705

2000

75912538

58303981

2001

71215637

58252347

2002

76813917

59905800

2003

79633564

62589271

2004

86930115

60967510

2005

98828893

61657755

2006

117544000

60281798

2007

144038000

65909698

2008

167491000

64856320

المصدر http:\\data.albankaldawli.org\indicator :
من مالحظة الجدول رقم ( )2نرى بان الدين العام الخارجي لالقتصاد الفمبين قد تطور من

 30,5مميار دوالر سنة  1990إلى  64,8مميار دوالر سنة  2008وبنسبة تطور بمغ  %112بينما
كان النمو في الناتج المحمي اإلجمالي خالل فترة الدراسة

دوالر إلى  167,5مميار دوالر وبنسبة تطور . %278
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 2008 – 1990كان من  44,3مميار

المجلد ( )3العدد (2013 )1
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وقد تأثر االقتصاد الفمبين أيضاً باألزمة المالية التي عصفت ببمدان جنوب شرق أسيا سنة

 1997حيث أدى ىذه األزمة إلى انخفاض الناتج المحمي إلى  65,2مميار دوالر سنة  1998بعد ان
كان  82,3مميار سنة  . 1997ثم بدأ ىذا االقتصاد يتعافى من أثار األزمة حيث نالحظ ان ىناك

عالقة منطقية بين الناتج المحمي اإلجمالي والدين العام الخارجي  .والشكل رقم (  ) 2يوضح تطور

الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة . 2008 – 1990

وباستخدام السمسمة الزمنية أعاله وبعد الحصول عمى صيغ معادالت االنحدار تم اختيار معادلة

االنحدار اآلتية لتمثل النموذج الفمبيني :

Log Y = - 0.28 + 1.06 Log X

P

T

-0.19

1.480

0.000

5.52

0.1923

0.851

R-Sq(adj) = 62.1%

SE Coef

Predictor: Coef

Constant : -0.282
: 1.0617

R-Sq = 64.2%

Log X

S = 0.09300

تم اختيار الصيغة الموغارتمية ألنيا تمثل أفضل الصيغ الرياضية  ،كما اثبت النموذج نجاحو

حيث كانت قيمة

 tالمحتسبة لممعامل  البالغة  5,52اكبر من قيمة  tالجدولية البالغة 1,73

بمستوى معنوية  ، %5وبالتالي سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة بوجود وجود عالقة

بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية  .وبما إن قيمة  ( R 2معامل التحديد ) ىي

 %64مما يعني أن ىناك عالقة جيدة ما بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية وان
الديون الخارجية يستطيع تفسير نسبة كبيرة من التغير في الناتج المحمي اإلجمالي .

وىذا ما يؤيد النظرية االقتصادية حيث ا ن عدم وصول الدول المدينة إلى الحد المفرط ( الحد الذي ال
يمكن لمدول المدينة االستمرار في سداد ديونيا وعجزىا من توفير التمويل الالزم ) تستطيع بيذه المبالغ

الوصول إلى تنمية اقتصادية سميمة واستخدام ىذه المبالغ في المشاريع التنموية لرفع مستوى النمو
االقتصادي .
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

الشكل رقم ( ) 2
مؤشرات تطور الناتج المحمي االجمالي والدين الخارجي لدولة الفمبين لمسنوات 2008 —1990

 . 3نموذج اندونيسيا :
تقع اندونيسيا جنوب شرق أسيا واالوقيانوس وتضم

 17508جزيرة مساحتيا اإلجمالية

 1919440كم  2وعدد سكانيا المتوقع  230مميار نسمة ع ام  2009وبيذا تكون اكبر رابع دولة
سكانياً .ويبمغ حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  4379دوالر  .وتعتبر الدولة ثاني أعمى دولة
في مستوى التنوع البيولوجي  .ومع ذلك تعاني من نوع من عدم االستقرار السياسي لوجود االثنيات

الكثيرة والحركات االنفصالية والتي تؤثر عمى االستقرار االقتصادي فييا مما يؤدي إلى انتشار الفقر

عمى نطاق واسع .

) wikipedia,اندونيسيا )  .والجدول األتي يبين تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية
لمفترة . 2008 – 1990
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

جدول رقم () 3
تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة 2008 – 1990
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي ( ألف دوالر )

الدين الخارجي ( ألف دوالر )

1990

114426000

69871527

1991

128168000

79547750

1992

139116000

88002163

1993

158007000

89171855

1994

176892000

107835000

1995

202132000

124413000

1996

227370000

129009000

1997

215749000

136339000

1998

95445000

151484000

1999

140001000

151479000

2000

165021000

143358000

2001

160447000

132057000

2002

195661000

127800000

2003

234772000

133434000

2004

256837000

137092000

2005

285869000

146266000

2006

364570000

132512000

2007

432217000

142638000

2008

510504000

150851000

المصدرhttp:\\data.albankaldawli.org\indicator :
من مالحظة الجدول ( )3نرى الناتج المحمي اإلجمالي قد تطور خالل فترة الدراسة من 114,4

مميار دوالر سنة  1990إلى  510,5مليار دوالر سنة  2008وبتطور نسبي بمغ  %346وىذا التطور
كان بشكل مستمر وسمس االّ في سنوات األزمة االقتصادية حيث انخفضت الناتج المحمي من 215,7

مميار دوالر سنة  1997إلى  95,4مميار دوالر سنة  1998االّ انو سرعان ما اتجو نمو الحدود مرة
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أخرى  .وفيما يخص الديون الخار جية فمم تتطور بنفس السياق  .حيث بمغت الديون الخارجية سنة

 150,8مميار دوالر سنة  2008بمعدل نمو

 1990مبمغ  69,9مميار دوالر بينما تطورت إلى

 . %125والشكل رقم (  ) 3يوضح تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة – 1990

. 2008

وباستخدام السمسمة الزمني ة أعاله وبعد الحصول عمى صيغ معادالت االنحدار تم اختيار معادلة
االنحدار اآلتية لتمثل النموذج االندونيسي :

Log Y = 0.81 + 0.926 Log X
T

P

0.25

0.805

2.31

0.034

R-Sq(adj) = 19.4%

SE Coef
3.239

Predictor: Coef

Constant : 0.814

: 0.9260 0.4005
R-Sq = 23.9%

Log X

S = 0.1729

تم اختيار الصيغة الموغارتمية ألنيا تمثل أفضل الصيغ الرياضية  ،كما اثبت النموذج نجاحو

حيث كانت قيمة

 tالمحتسبة لممعامل  البالغة  2,31اكبر من قيمة  tالجدولية البا لغة 1,73

بمستوى معنوية  ، %5وبالتالي سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة بوجود عالقة بين
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية

 .وبما إن قيمة  ( R 2معامل التحديد ) ىي

 %24مما يعني أن ىناك عالقة بسيطة ما بين النمو في ال ناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية
وان الديون الخارجية ال تستطيع تفسير التغير في الناتج المحمي اإلجمالي إال بدرجة بسيطة .
وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم االستقرار السياسي باإلضافة إلى أثار األزمة المالية التي

ضربت بمدان جنوب شرق أسيا  1997حيث كان أثار األزمة أكثر وطآ عمى اندونيسيا وتايالند وكوريا
حيث أدت تقمبات العمالت إلى زيادات حادة في عدم اإليفاء بالديون والقروض

العاممة في القطاع

الخاص  .ولوجود حاالت تباين في قدرات الدول في تسديد ديونيا فقد خفّض النبك الولي مركز
بشدة ) سنة . 2000
اندونيسيا إلى بمد منخفض الدخل ( مدين ّ
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

الشكل رقم ( ) 3
مؤشرات تطور الناتج المحمي االجمالي والدين الخارجي لدولة اندونيسيا
لمسنوات 2008 —1990

 . 4نموذج تايالند :
تقع تايالند جنوب شرق أسيا وكانت تعرف باسم ( مممكة سيام ) وكان ذلك االسم الرسمي ليا قبل
 . 1949وعرفت باالسمين بعد ذلك التاريخ ويقدر عدد سكانيا بـ  66مميون نسمة تقدير  2010ويبمغ
مساحتيا  513120كم 2وتتألف من  75مقاطعة بينما يبمغ حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي

 8060دوالر سنوياً تقدير  .2010وتعني اسم تايالند ( ارض األحرار ) )  wikipedia,تايالند ).
والجدول األتي يبين تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة . 2008 – 1990
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

جدول رقم ( ) 4
تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة 2008 – 1990
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي ( ألف دوالر )

الدين الخارجي ( ألف دوالر )

1990

85343189

28094469

1991

98234713

37702997

1992

111453000

41783930

1993

125011000

52638027

1994

144308000

65523204

1995

168019000

100039000

1996

181948000

112838000

1997

150891000

109699000

1998

111860000

104917000

1999

122630000

96769682

2000

122725000

79719917

2001

115536000

67190719

2002

126877000

59380749

2003

142640000

51926718

2004

161340000

52721847

2005

176352000

52749037

2006

207238000

56271373

2007

247098000

61738432

2008

272456000

64797754

المصدر http:\\data.albankaldawli.org\indicator :
من مالحظة الجدول ( )4نرى بان ىناك نوع من التذبذب في نمو الناتج المحمي اإلجمالي حيث

انو تطور من  85,3مميار سنة  1990حتى وصل إلى  182مميار سنة  . 1996ثم انخفض بسبب
األزمة المالية التي ضربت بمدان جنوب شرق أسيا إلى  111,8سنة  1998ثم يواصل ارتفاعو بوتيرة
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بطيئة حتى سنة  2005حيث بدأ االقتصاد التايالندي بعدىا باالنتعاش حيث تطور الناتج المحمي

اإلجمالي من  176,3مميار دوالر سنة  2005إلى  272,4مميار سنة  2008أي بمعدل اكبر مما
تطور من سنة  1990إلى سنة  . 2004ويعزو ذلك إلى التطور والنمو الكبير الذي حققو االقتصاد

الصيني والذي أدى إلى انتعاش االقتصاد التايالندي فضالً عن اإلجراءات الحكومية والتدابير
االقتصادية التي قامت بيا الحكومة .

ويعتبر االقتصاد التايالندي من االقتصاديات الصناعية الحديثة ويعتمد بشكل كبير عمى

الصادرات حيث بمغت نسبتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي  %77سنة . 2008

وبمغ معدل النمو في الناتج خالل فترة الدراسة  .%219ويقابل ذلك بمعدل نمو في الديون الخارجية

خالل فترة الدراسة  %131االّ ان المالحظ من السمسمة الزمنية ان ىناك تذبذب كبير في أرقام الدين

الخارجي فبعد ان كانت  28,1مميار سنة  1990زادت إلى  65,5مميار سنة  1994ثم فجأة إلى

 112مميار سنة  1996ثم بدأت باليبوط خالل سنوات األزمة والسنوات التي تمييا حتى وصمت الى

 52مميار سنة  2003بعدىا بدأت بالصعود فوصمت إلى  64,8مميار سنة  . 2008والشكل رقم ( 4

) يوضح تطور الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية لمفترة . 2008 – 1990
وباستخدام السمسمة الزمنية أعاله وبعد الحصول عمى صيغ معادالت االنحدار تم اختيار معادلة

االنحدار اآلتية لتمثل النموذج التايالندي :

P

T

0.000

4.33

0.189

1.37

R-Sq(adj) = 4.6%

Log Y = 6.20 + 0.251 Log X
SE Coef
1.433

0.1835

Predictor: Coef

Constant : 6.202

: 0.2508

R-Sq = 9.9%

Log X

S = 0.1284

تم اختيار الصيغة الموغارتمية ألنيا تمثل أفضل الصيغ الرياضية  ،كما اثبت النموذج نجاحو
حيث كانت قيمة  tالمحتسبة لممعامل  البالغة  1,37اصغر من قيمة  tالجدولية البالغة 1,73
بمستوى معنوية  ، %5وبالتالي سيتم قبول فرضية العدم بعدم وجود عالقة بين النمو في الناتج

المحمي اإلجمالي والديون الخارجية ورفض الفرضية البديمة .وبما إن قيمة  ( R 2معامل التحديد ) ىي

 %10مما يعني أنو ال توجد عالقة ما بين النمو في الناتج المحمي اإلجمالي والديون الخارجية وان
الديون الخارجية ال تستطيع تفسير التغير في الناتج المحمي اإلجمالي إال بدرجة بسيطة جدا .وقد
يعود السبب في ذلك إلى األسباب السياسية وعدم االستقرار السياسي لمبالد وخالل فترتي ما بعد
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 ( 1997األزمة المالية لبمدان جنوب شرق أسيا

المجلد ( )3العدد (2013 )1

) وفترة ما بعد  2005حيث ان بعض اإلجراءات

المالية والسياسية التي تحدث في البالد أدت إلى عدم الرغبة في بقاء المستثمر األجانب في البالد .

الشكل رقم ( ) 4
مؤشرات تطور الناتج المحمي االجمالي والدين الخارجي لدولة تايالند
لمسنوات 2008 —1990
المبحث الثالث  :االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
-1ان الدول النامية عموما و دول العينة خصوصا تعاني من انخفاض نسبة االدخار الى الناتج المحمي
اإلجمالي حيث كانت أقصى نسبة ليا ىي  %40في ماليزيا سنة .1998

-2وجود أراء متضاربة لمعال قة مابين النمو االقتصادي والناتج المحمي اإلجمالي  ،فيناك من يؤيد وجود
جيدة بينيما  ،وىناك من يعارض وجود مثل ىذه العالقة .
-3تأثر اقتصاديات دول جنوب شرق أسيا باألزمة المالية التي ضربت تمك البمدان سنة

 1997وما تبع

ذلك من سياسات اقتصادية ومالية واجراءات تكييف لالقتصاد القومي .
-4أظيرت نتائج التطبيق العممي أن ىناك عالقة جيدة بين النمو االقتصادي والناتج المحمي اإلجمالي
لدول ماليزيا واندونيسيا والفمبين فيما لم تكن النتائج معنوية في حالة تايالند  ،وتؤكد ىذه النتائج عدم

وضوح العالقة بينيما .
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ثانيا  :التوصيات
-1تعاني الدول النامية من انخفاض نسبة االدخار فييا مما يستوجب رفع نسبة االدخار لتمويل المشاريع
التنموية وعدم المجوء الى التمويل الخارجي إال بالحاالت القصوى .

 -2في حاالت التمويل الخارجي لمتنمية البد من االستغالل األمثل لتمك المبالغ في بناء اليياكل
االقتصادية وتشجيع الصناعات التصديرية كما في التجربة الماليزية في التنمية االقتصادية .

-3التأكيد عمى وضع الخطط والبرامج االقتصادية بعيدة المدى واتخاذ إجراءات التكييف الالزمة إلصالح
االقتصاد الوطني لمواجية أية حاالت طارئة كما في حالة األزمة المالية التي ضربت دول جنوب شرق

اسيا سنة . 1997
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