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 ملخص:
ر�أ�س  م�ساهمة  مدى  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
�لهدف  هذ�  ولتحقيق  �لتون�سي.  �القت�ساد  تنمية  يف  �الأجنبي  �ملال 
مناذج  بناء  بعملية  للقيام  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  ��ستخد�م  مت 
�لثالث:  باأ�سكالها  �لتدفقات  تاأثري  الختبار  �ملتعدد،  �النحد�ر 
�إىل  �إ�سافة  �إمنائية،  وم�ساعد�ت  خارجية،  وديون  �أجنبي،  ��ستثمار 
متغري م�ساعد ميثل ر�أ�س �ملال �ملحلي، على جمموعة من �ملوؤ�رش�ت 

�القت�سادية �لتي تقي�س م�ستوى �لتنمية �ملحقق بهذه �لدولة. 
لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  �أن م�ساهمة  �لدر��سة  نتائج  ك�سفت 
�ختلفت من  تون�س  �لتنمية يف  موؤ�رش�ت  تف�سري تغري�ت  �الأمو�ل يف 
�أ�سهمت يف تف�سري جزء معترب من �لتغري�ت يف  منوذج الآخر، بينما 
كل من معدل منو متو�سط ن�سيب �لفرد من �لناجت، وهيكل �الإنتاج، 
داللة  ذو  تاأثري  لها  يكن  مل  �لت�سغيل،  وحجم  �الدخارية،  و�لفجوة 
�لدر��سة  تو�سي  لهذ�  �خلارجية.  �لتجارة  فجوة  على  �ح�سائية 
وميكن  وم�ستقر  �سفاف  ��ستثماري  مناخ  لتاأمني  �جلهود  مبو��سلة 
�إىل  �الأجنبي  �ملال  ر�أ�س  لتدفق  �ملنا�سبة  �الآلية  وتاأمني  به،  �لتنبوؤ 
وت�سحيح  �لكلي،  �القت�ساد  ��ستقر�ر  ودعم  �ملنتجة،  �ال�ستثمار�ت 
�ملحلية  �لتجارية  لالأعمال  ي�سمح  مبا  �ل�سوق  يف  �لف�سل  نو�حي 
و�لدولية بالعمل بكفاءة وب�سورة مربحة على نحو يكون له �أق�سى 

�لتاأثري يف �لتنمية.
�الأمو�ل،  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  املفتاحية:  الكلمات 
�لر�سمية  �مل�ساعد�ت  �خلارجية،  �لقرو�س  �الأجنبي،  �ال�ستثمار 

للتنمية، �لتنمية �القت�سادية.

The impact of international capital flows on eco-
nomic development in Tunisia: An Econometric 

Study during the Period of 1980-2013

ABSTRACT:

This study aims at identifying to what extent the 
international capital flows have contributed in the 
financing of the Tunisian economy. In order to achieve 
this goal, the least squares method is used to construct 
multiple regression models and to test the impact of 
flows of the three forms namely foreign investments, 
external debt, and official development aid, as well as 
an assistant variable representing the local capital, on 
a set of economic indicators that measure the level of 
economic development.

The study results reveal that the contribution 
of international capital flows in the interpretation of 
changes in development indicators in Tunisia differ 
from a model to another, while they contribute to 
the interpretation of a considerable part of changes 
in each of the average GDP per capita growth 
rate, production structure, savings gap and labor. 

It also indicates the lack of significant statistical 
relationship between international capital flows 
and the foreign trade gap. Therefore, the study 
recommends more efforts to provide a transparent, 
stable, and predictable investment environment, as 
well as the appropriate mechanism for the flow of 
foreign capital into productive investments, support 
macroeconomic stability, and correct the failure in the 
market, allowing local and international businesses to 
operate efficiently and consequently, positively impact 
development.

Key Words: International capitals flows, foreign 
investment, foreign loans, official development aid, 
economic development.

مقدمة
�القت�سادي،  و�لنمو  �لتقدم  �إىل  �ملختلفة  �لعامل  دول  ت�سعى 
�القت�سادية،  �لعو�مل  من  جمموعة  تو�فر  يجب  ذلك  ولتحقيق 
و�ملعرفة  �ملال  ر�أ�س  عامة  ب�سفة  �لعو�مل  تلك  مقدمة  يف  وياأتي 
�حلديث.  �لع�رش  يف  �القت�سادية  �لتنمية  ع�سبي  ميثالن  كونهما 
بتوفري  �لدولة  يف  �لوطنية  �مل�سادر  ت�سطلع  �أن  �الأ�سل  كان  و�إذ� 
هذين �لعن�رشين فاإن ذلك قد ال يكون متاحا ومي�سور� يف كثري من 
م�ستوى  و�نخفا�س  تارة،  �ملحلي  �الدخار  �سعف  ب�سبب  �الأحيان، 
�أخرى، ف�سال عن غياب �لتقنية �حلديثة ب�سبب  �لدخل �لوطني تارة 
�رشى  هنا  من  و�لتطبيقية.  �لنظرية  �لعلمية  �الأبحاث  تخلف  عو�مل 
�الأجنبي  �ملال  ر�أ�س  ��ستقطاب  باأن  �القت�سادي،  �الأدب  يف  �عتقاد 
دفع  �العتقاد  ذلك  �لتنمية.  بر�مج  �يجابي على  �أثر  له  يكون  �سوف 
روؤو�س  من  �إليه  حتتاج  ما  ال�ستقطاب  ت�سعى  �أن  �إىل  �لنامية  �لدول 
)�ل�سامر�ئي،  �القت�سادية  �لتنمية  لتحقيق  �أخرى  دول  من  �الأمو�ل 

.)39  :2006

 إشكالية البحث 
تعد عدم كفاية روؤو�س �الأمو�ل �ملحلية �لالزمة لتمويل بر�مج 
للدخل  مرتفعة  منو  معدالت  حتقيق  �أجل  من  �ملطلوبة  �ال�ستثمار 
�لنامية يف  �لبلد�ن  �لتي �عرت�ست طريق  �لعقبات  �أهم  �لوطني، من 
�رشورة  �أظهر  مما  ملجتمعاتها،  و�لرفاهية  �لتقدم  لتحقيق  �سعيها 
تعزيز  من  حتققه  ملا  نظر�  �الأجنبية  �الأمو�ل  بروؤو�س  �ال�ستعانة 
�لر�أ�سمايل،  للرت�كم  �أعلى  معدالت  لبلوغها  �لوطنية  �ملدخر�ت 
باالإ�سافة �إىل ما ت�سهم به يف تزويد �لبلد�ن �لنامية بالنقد �الأجنبي 
�لذي ميكن  �لدور  والأهمية  �لتنمية.  عملية  للوفاء مبتطلبات  �لالزم 
�لتنمية،  �الأمو�ل يف دفع عجلة  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  �أن تلعبه 
�لتدفقات  تاأثري  ما   « �الآتي:  �لت�ساوؤل  �لدر��سة حول  �إ�سكالية  تتبلور 
�لدولية لروؤو�س �الأمو�ل يف موؤ�رش�ت �لتنمية �القت�سادية يف تون�س؟« 

أهمية البحث 
يتناوله،  �لذي  �ملو�سوع  �أهمية  من  �لبحث  �أهمية  تنبثق 
�سكل  يف  -وخا�سة  �الأمو�ل  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  حظيت  فقد 
�لنامية  �لدول  من  �لعديد  و�سعت  كبري،  باهتمام  �أجنبي-  ��ستثمار 
�إىل ��ستقطابها من خالل توفري �ملناخ �ال�ستثماري �ملنا�سب وحترير 
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تباين  رغم  و�لتطوير  للنمو  فر�سة  �أنها  بحكم  �ملال،  ر�أ�س  ح�ساب 
من  وغريهم  �القت�ساديني  من  لكثري  و�لنظرية  �لفكرية  �لطروحات 
�ملفكرين حولها. والأهمية حركة تلك �لتدفقات يف عمليات �لتنمية 
��ستقطاب  تاأثري  �لبحث حماولة لتو�سيح  �القت�سادية فقد جاء هذ� 
�ملعطيات  معتمد�  �القت�سادية،  �لتنمية  يف  �الأجنبي  �ملال  ر�أ�س 
�لتدفقات يف بع�س  تلك  �أثر  لقيا�س وحتليل  و�لقيا�سية  �الح�سائية 
�ملتغري�ت �القت�سادية �لتي تقي�س م�ستوى �لتنمية �ملحقق، مما قد 

يكون له دور يف م�ساعدة �سانع �لقر�ر يف جمال �لتخطيط للتنمية.

فرضيات البحث
تهدف  �لتي  �لفر�سيات  من  جمموعة  على  �لبحث  هذ�  يعتمد 
�لفر�سيات �سمن  �ملطروحة، وتقع هذه  �ال�سكالية  �الإجابة عن  �إىل 
جمموعة و�حدة تت�سمن �لفر�سيات �ملتعلقة باأثر �لتدفقات �لدولية 
مت  ولذلك  تون�س،  يف  �القت�سادية  �لتنمية  على  �الأمو�ل  لروؤو�س 

�سياغة فر�سيات �لبحث ب�سكلها �لعدمي:
لر�أ�س  ♦ �لدولية  للتدفقات  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 

�ملال يف �لنمو �القت�سادي معرب� عنه بنمو ن�سيب �لفرد من �لناجت 
�ملحلي �الإجمايل �حلقيقي.

لر�أ�س  ♦ �لدولية  للتدفقات  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 
�ملال يف هيكل �الإنتاج.

لر�أ�س  ♦ �لدولية  للتدفقات  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 
�ملال يف �لفجوة �الدخارية.

لر�أ�س  ♦ �لدولية  للتدفقات  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 
�ملال يف فجوة �لتجارة �خلارجية.

لر�أ�س  ♦ �لدولية  للتدفقات  �إح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 
�ملال يف م�ستوى �لت�سغيل.

منهج وحدود البحث
�لبحث،  يف  �ملطروحة  �الإ�سكالية  على  لالإجابة  حماولة  يف 
ل�رشد  و�لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �جلمع بني  �العتماد على  فقد مت 
خمتلف �ملفاهيم حول �لتدفقات �لدولية لروؤو�س �الأمو�ل، والإعطاء 
على  �لبحث  �عتمد  وكذلك  تون�س.  يف  �لتدفقات  و�قع  على  نظرة 
�ملنهج �لتحليلي �لقيا�سي من خالل تقدير مناذج تف�رش �أثر �لتدفقات 
�أما  تون�س.  يف  �القت�سادية  �لتنمية  على  �الأمو�ل  لروؤو�س  �لدولية 
�الإطار �لزمني للدر��سة ف�سمل �لفرتة 1980 - 2013، ويعود �ل�سبب 
�لرئي�سي يف هذ� �الختيار �إىل توفر �لبيانات حول متغري�ت �لدر��سة 
فمعظمها غري متوفرة قبل 1980، كما �أن �لبيانات �ملتوفرة �أثناء 

�إجر�ء �لدر��سة تتوقف عند 2013. 

بيانات البحث ومصادرها
مبا �أن �لبحث يهدف �إىل حتديد �أثر �لتدفقات �لدولية لروؤو�س 
متو�سطة  �لتدفقات  على  ركز  فقد  �القت�سادية  �لتنمية  على  �الأمو�ل 
م�ساهمة  لها  يكون  قد  و�لتي  �سنة،  مدتها  تتجاوز  �الأجل  وطويلة 
فعلية يف متويل �لتنمية �القت�سادية، وكما ذهب �إىل ذلك �لباحثون 
 .)2002 و�آخرون،  )يون�س   )2009 �ل�سابقة)مو�سى،  �لدر��سات  يف 
على  �ملحلي  �ال�ستثمار  معدل  وهو  م�ساعد  مبتغري  �ال�ستعانة  �ستتم 
�عتبار �أن ر�أ�س �ملال �الأجنبي هو مكمل لر�أ�س �ملال �ملحلي، وكما 

ورد ذلك يف در��سات �سابقة تناولت تاأثري ر�أ�س �ملال �الأجنبي على 
�القت�سادي)Gheeraert and Malek Mansour, 2005(. كما  �لنمو 
�سكل  �ال�ستثمار �ملحفظي يف  �لبيانات حول تدفقات  �أن عدم توفر 
�سال�سل زمنية جعل �لدر��سة تقت�رش على ثالثة �أ�سكال للتدفقات وهي 
�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رش، �لديون �خلارجية، و�مل�ساعد�ت �لر�سمية 
للتنمية. ومبا �أنه ال يوجد �إجماع على موؤ�رش موحد لقيا�س �لتنمية، 
�لتنمية  بقيا�س  �خلا�سة  و�الأدلة  �ملوؤ�رش�ت  وتطورت  تعددت  فقد 
نف�سها،  �لتنمية  عملية  وحمتوى  مفهوم  تطور  نتيجة  م�ستمر  ب�سكل 
�لتابعة يف بع�س �ملوؤ�رش�ت �مل�ستخدمة يف  لذلك متثلت �ملتغري�ت 
هذه  �لدر��سات  بع�س  ��ستخدمت  حيث  �القت�سادية،  �لتنمية  قيا�س 
�ملوؤ�رش�ت. لتقدير معلمات متغري�ت �لنماذج �القت�سادية، مت جتميع 
موؤ�رش�ت  حول  �لعاملي  �لبنك  بيانات  قاعدة  موقع  من  �لبيانات 
و�حد  موقع  من  �لبيانات  تكون  �أن  �رتاأينا  وقد  �لعاملية،  �لتنمية 

لتفادي �ختالف وتناق�س �الإح�سائيات من هيئة الأخرى.

األساليب االحصائية املستخدمة يف التحليل 

�لزمنية  �ل�سال�سل  بيانات  �سكون  مدى  من  �لتحقق  بعد 
با�ستخد�م  �لوحدة  جدر  �ختبار  باإجر�ء  �لدر��سة  حمل  للمتغري�ت 
 .)Augmented Dicky-Fuller Test( �ملو�سع  ديكي-فولر  �ختبار 
�لعادية،  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  با�ستخد�م  �لنماذج  تقدير  مت 

والإثبات �سحة �لنماذج ��ستخد�منا �الختبار�ت �لتالية: 
�ختبار �ملعنوية �الإح�سائية للمعلمات با�ستخد�م �ختبار  ♦

Student لدر��سة �ملعنوية �الإح�سائية ملعلمات �النحد�ر �ملقدرة لكل 

متغري مف�رش على حدى )�سيخي، 2012: 72(.
♦  Fisher ختبار �ملعنوية �لكلية للنموذج با�ستخد�م �ختبار�

 F ملح�سوبة ب� F لدر��سة معنوية كل �ملعلمات يف �آن و�حد مبقارنة
 ،)n-k( ودرجة حرية �ملقام ،)k-1( جلدولية عند درجة حرية �لب�سط�
�لعدم،  فر�س  نرف�س  �جلدولية   F من  �أكرب  �ملح�سوبة   F كانت  فاإذ� 
ونقبل �لفر�س �لبديل، �أي �أنه يوجد على �الأقل متغري و�حد ال ي�ساوي 

�ل�سفر و�لنموذج ككل له معنوية )�ل�سيفو وم�سعل، 2003: 236(. 
�ختبار جودة �لتوفيق و�الرتباط: وذلك با�ستخد�م معامل  ♦

2R لتو�سيح ن�سبة م�ساهمة �ملتغري�ت �مل�ستقلة  �لتحديد �مل�سحح
يف تف�سري �لتغري �حلا�سل يف �ملتغري �لتابع. 

 �ختبار د�ربن و�ت�سون )Durbin Watson Test(: ويعد هذ�  ♦
�أهم �الختبار�ت �الإح�سائية �لتي ت�ستخدم يف �لك�سف  �الختبار من 
عن �الرتباط �لذ�تي، وذلك با�ستخد�م �إح�سائية �الختبار )d( و�لتي 
تاأخذ قيمة دنيا )dl( �أو قمة عليا )du( )بني هاين، 2014: -160

.)162
وللتحقق من جودة النماذج ال بد من التاأكد من وجود العالقة 
املربعات  طريقة  �رشوط  وتوافر  الدرا�سة،  متغريات  بني  اخلطية 

ال�سغرى العادية OLS واملتمثلة يف: )عطية، 2005(
تفرت�س  ♦  :)Autocorrelation(للبو�قي �لذ�تي  �الرتباط 

يف  �خلطاأ  حلد  �ملقدرة  �لقيمة  ��ستقالل  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة 
زمنية  فرتة  يف  �خلطاأ  حلد  �ملقدرة  �لقيمة  عن  معينة  زمنية  فرتة 
�سابقة لها، �أما �إذ� ما مت ��سقاط هذ� �لفر�س فاإن ذلك يدل على وجود 
هذه  الختبار  �لع�سو�ئية.  �الأخطاء  بني  �لذ�تي  باالرتباط  ي�سمى  ما 
Breusch-Godfrey، حيث يتم قبول  �عتماد �ختبار  �سيتم  �لفر�سية 
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�لفر�س �لعدمي: يوجد �رتباط ذ�تي بني �لبو�قي �إذ� كانت �حتمالية 
�ح�سائية في�رش �أقل من م�ستوى �ملعنوية )5 %(.

ثبات  ♦ �خلطاأ( الختبار  تباين حد  )ثبات  �لبو�قي:  جتان�س 
Heteroskedastic- �ختبار �سنعتمد  �لزمن  عرب  �الأخطاء   بباين 

كانت  �إذ�  �خلطاأ  حد  تباين  ثبات  فر�سية  قبول  و�سيتم   ،ity ARCH

�حتمالية �ح�سائية في�رش �أكرب من م�ستوى �ملعنوية )5 %(.
�عتد�لية �لتوزيع �الحتمايل للبو�قي: حيث تفرت�س طريقة  ♦

�ملربعات �ل�سغرى توفر خا�سية �لتوزيع �لطبيعي للبو�قي، و�سنعتمد 
ال  �لبو�قي  �لعدمي:  �لفر�س  قبول  �أو  لرف�س   Jarque-Bera �ختبار 
�إذ� كانت �حتمالية  �لفر�س  �لطبيعي. حيث يتم قبول  �لتوزيع  تتبع 
�ح�سائية JB �أقل من م�ستوى �ملعنوية )5 %( )تومي، 2011: 94(.

الدراسات السابقة
هذ�  ومو�سوع  الغايات  يف  تتقارب  التي  الدرا�سات  تتمثل 

البحث، فيما يلي:
�لتدفقات  �أثر  وحتليل  )قيا�س  بعنو�ن   )2009( مو�سى  در��سة 
�ملالية �لدولية يف �لتنمية �القت�سادية يف بلد�ن نامية خمتارة خالل 
عالقة  وجود  �ختبار  �لدر��سة  ��ستهدفت   .)2006  -  1990 �ملدة 
�لدولية و�لعديد من �ملتغري�ت  �ملالية  �لتدفقات  �سببية بني �سايف 
�القت�سادية �لتي تعرب عن �لنمو �القت�سادي، ومن بينها معدل �لنمو 
و�ل�سادر�ت،  و�ال�ستخد�م،  �ل�سنوية،  و�ال�ستثمار�ت  �القت�سادي، 
و�لت�سخم �لبطالة وغريها، وقد ��ستخدم طريقة �ملربعات �ل�سغرى 
لتقدير معلمات �لدر��سة و�ختبار �لعالقة بني �ملتغري�ت �القت�سادية 
�الأجنبي  �ال�ستثمار  يف  متثلت  �لتي  �مل�ستقلة  و�ملتغري�ت  �حلقيقية 
�ملبا�رش، و�ال�ستثمار �ملحفظي،و�لقرو�س �خلارجية، و�ختار �لباحث 
قطر� عربيا وهو م�رش وذلك العتمادها �لكبري على �لتدفقات �ملالية 

يف عملية �لتنمية �القت�سادية فيها. 
�خلارجية  �ملديونية  بني  �لعالقة  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت 
ومتغري�ت �القت�ساد �مل�رشي �حلقيقية يف �لغالب عالقة �سالبة، و�أن 
نتائج  بينت  كما  �الأجنبي موجبة،  باال�ستثمار  �الأخرية  هذه  عالقة 
�لتف�سريية و�لكثري من  �لدر��سة عدم معنوية �لعالقة بني �ملتغري�ت 
ومعدل  �لو�رد�ت،  و�ل�سادر�ت،و  �الدخار،  عد�  ما  �ملتغري�ت  تلك 
يف  �سعيفا  كان  �خلارجي  �لتمويل  �أثر  �أن  للباحث  �أكد  مما  �لنمو، 

�لكثري من �ملتغري�ت �حلقيقية لالقت�ساد �مل�رشي. 
در��سة E. Prasad, R. Rajan et A.Subramanian، بعنو�ن 
�لدر��سة يف كيفية تخ�سي�س  2007. تبحث  �ملال(،  ر�أ�س  )مفارقة 
�الأجنبي  �ملال  ر�أ�س  عزز  وهل  �لعامل،  �أنحاء  �ستى  يف  �ملال  ر�أ�س 
�لنمو حقا يف �لبلد�ن �لنامية؟. للت�سدي لهذه �مل�ساألة قام �لباحثون 
و�لنمو،  �جلاري  �حل�ساب  �أر�سدة  بني  �الأمد  طويلة  �لعالقة  بفح�س 
وذلك با�ستخد�م بيانات مت ��ستخر�ج متو�سطها عرب فرتة طويلة يف 
كل بلد. �سملت �لدر��سة 51 بلد� ناميا يف نطاق يرت�وح بني معدالت 
 .2004  -  1970 �لفرتة  خالل  �لنمو  ملتو�سط  ومرتفعة  منخف�سة 
تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �الرتباط كان �إيجابيا، �أي �أن �لبلد�ن 
حققت  �خلارجي  �لتمويل  على  �أقل  نحو  على  �عتمدت  �لتي  �لنامية 

منو� �أ�رشع على �ملدى �لطويل. 
در��سة )Gheeraert and Malek Mansour 2005(، بعنو�ن 

�لنمو و�لتنمية �القت�سادية(.  )�أثر تدفقات ر�أ�س �ملال �خلا�س على 
�لدولية  �لتدفقات  بني  �سلة  وجود  عن  �لتحري  �لدر��سة  ��ستهدفت 
و�لتنمية  �لتدفقات  �القت�سادي من جهة، وبني  و�لنمو  �ملال  لر�أ�س 
�القت�سادية من جهة �أخرى. الختبار �لت�ساوؤل �الأول �عتمدت �لدر��سة 
�سورية  متغري�ت  على  �مل�ستملة  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  على 
LSDV لتقدير �لعالقة بني معدل منو متو�سط ن�سيب �لفرد من �لناجت 

�خلام كمتغري تابع، و�الدخار �ملحلي ور�أ�س �ملال �الأجنبي كمتغري�ت 
�ال�ستثمار  تدفقات  بطرح  �ملحلي  �الدخار  قيمة  وقدرت  م�ستقلة، 
�لثابت، بينما قدر  ر�أ�س �ملال  �إجمايل تكوين  �الأجنبي �ملبا�رش من 
ر�أ�س �ملال �الأجنبي باإجمايل تدفق روؤو�س �الأمو�ل بني �لبلد وبقية 
�لعامل، وقد ��ستعان �لباحثان مبتغري�ت �سورية متثلت يف معدل منو 
�لتقدم �لتكنولوجي، وم�ستوى ر�أ�س �ملال �لب�رشي. وبالن�سبة لل�سوؤ�ل 
لتحليل  �لب�سيط  �خلطي  �النحد�ر  طريقة  �لباحثان  ��ستخدم  �لثاين 
�لتنمية  وموؤ�رش  �الأمو�ل  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  بني  �الرتباط 
�لب�رشية HDI �لذي ��ستخدم للتعبري عن م�ستوى �لتنمية �القت�سادية. 
تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود عالقة �يجابية ذ�ت داللة �إح�سائية بني 
�لتدفقات �لدولية لروؤو�س �الأمو�ل و�لنمو، وعدم وجود عالقة �رتباط 

بني �لتدفقات �لدولية لر�أ�س �ملال و�لتنمية �القت�سادية. 
�لتمويل  )تاأثري  بعنو�ن   ،)2002( واآخرون  يون�س  در��سة 
�إىل  �لدر��سة  �لتنمية �القت�سادية يف �الأردن(. هدفت  �خلارجي على 
�الأجنبي  و�ال�ستثمار  بالقرو�س  ممثال  �خلارجي  �لتمويل  �ختبار 
�لفرتة  خالل  �الأردين  لالقت�ساد  �لهيكلية  �لتغري�ت  على  �ملبا�رش 
�لنموذج  ��ستخد�م  مت  �لدر��سة  هدف  ولتحقيق   .)1997  -  1980(
�القت�سادي �لقيا�سي Chenery-Taylor وبعد �إجر�ء �لتحوير�ت عليه 
مت حتديد �ملوؤ�رش�ت �لهيكلية و�ملتغري�ت �مل�ستقلة �ملوؤثرة عليها، وقد 
��ستخدم مقد�ر �لتغري �حلا�سل يف هيكل �الإنتاج للتعبري عن م�ستوى 
�لتنمية �القت�سادية �ملتحقق يف �الأردن. با�ستخد�م بيانات �ل�سل�سلة 
لقطاعات  �لنموذج  تقدير  ومت   .)1997  -  1980( للمدة  �لزمنية 
�عتماد  تز�يد  �إىل  �لدر��سة  خل�ست  و�خلدمات.  و�ل�سناعة  �لزر�عة 
�القت�سادية  م�سكالته  معاجلة  يف  �خلارجي  �لتمويل  على  �الأردن 
�أظهر  للدر��سة  �لتجريبي  �لتحليل  �أن  �إال  خدمتها،  تز�يد  وبالتايل 
عدم قدرة �لتمويل �خلارجي ممثال بالقرو�س، و�ال�ستثمار �الأجنبي 
�لتنموية  للم�سرية  �ملطلوبة  �لهيكلية  �لتغري�ت  حتقيق  يف  �ملبا�رش 

لالقت�ساد �الأردين. 

التدفقات الدولية لرؤوس األموال: املفهوم واألشكال

)�نتقال  باأنها:  �الأمو�ل  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  تعرف 
�حلقوق �ملرتتبة على روؤو�س �الأمو�ل من فرد �أو جمموعة من �الأفر�د 
�إىل  �لدول  من  ر�سمية  �أو  �أهلية  موؤ�س�سة  �أو  �لطبيعيني  �أو  �ملعنويني 
مثل ذلك يف دولة �أو دول �أخرى(، )�لطائي، 1999: 106(. ويق�سد 
بروؤو�س �الأمو�ل هنا، �سور ر�أ�س �ملال باأنو�عه كافة �ملتمثلة ب�سكل 
بهذه  يق�سد  ال  �أخرى.  مالية  �أور�ق  �أو  �سكوك  �أو  �سند�ت  �أو  نقود 
-ولو  �أخر  �إىل  بلد  من  معينة  مادية  ر�أ�سمالية  �سلع  حتويل  �حلركة 
�أن حتويل هذه �ل�سلع قد يكون م�ساحبًا حلركات ر�أ�س �ملال- �إمنا 
يق�سد به �نتقال �لقوة �ل�رش�ئية �لتي مل تخ�س�س لال�ستهالك من بلد 
�أي �نتقال ر�أ�س �ملال من �الأفر�د )�ملعنويني و�لطبيعيني(  �آخر.  �إىل 

و�مل�رشوعات من بلد الآخر.
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)االأ�رشج،  اإىل نوعني:  املال  لراأ�س  الدولية  التدفقات  وتنق�سم 
 )2005
التدفقات الر�سمية: هي تلك �لتدفقات �لتي تتم بقر�ر من  ●

وتنتج  �ملركزي(،  �لبنك  )عادة  �ملقر�سة  �لدولة  �لنقدية يف  �ل�سلطة 
هذه �لتدفقات عن �إد�رة �ل�سلطة ملو�رد �لدولة �ملالية لتحقيق �أهد�ف 
وتاأخذ  �ملثال،  �سبيل  �ملدفوعات على  تو�زن ميز�ن  ولتكن  حمددة، 
�لقرو�س  �أو  و�ملعونات  �ملنح  �سكل  عادة  �لر�سمية  �لتدفقات  هذه 
كبري  حد  �إىل  وترتبط  )�ملدينة(،  �ملتلقية  �لدول  حلكومات  �لر�سمية 
بالعو�مل �ل�سيا�سية، حيث ترى �لدول �ملانحة �رشورة حتقيق �أهد�ف 

�سيا�سية و�قت�سادية معينة يف �ملناطق �لتي توجه قرو�سها �إليها.
�ملقر�سة  ● �لدولة  �لتي تخرج من  اخلا�سة: فهي  التدفقات 

�إىل   )A( �لدولة  �لقطاع �خلا�س يف  – تدفقات من  بقر�ر�ت خا�سة 
هي:  �أنو�ع  ثالثة  �إىل  وتنق�سم   –  )B( �لدولة  يف  �خلا�س  �لقطاع 
�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رش )FDI(، و�ال�ستثمار �الأجنبي غري �ملبا�رش 
)FPI(، و�لقرو�س �مل�رشفية. ميكن �لقول �إن روؤو�س �الأمو�ل �خلا�سة 
تتحرك بهدف حتقيق �أكرب عائد ممكن على هذه �الأمو�ل، وقد ي�ستمل 
هذ� �لهدف على �لرغبة يف زيادة �ل�سادر�ت كما يف حالة ت�سهيالت 
�ملوردين، �أو على �لرغبة يف زيادة �الأرباح كما يف حالة �لقرو�س 

�مل�رشفية و�ل�سند�ت �لدولية و�ال�ستثمار�ت �الأجنبية.
وعلى العموم فاإن التدفقات الدولية لروؤو�س االأموال باجتاه 

الدول النامية تتخذ اأحد االأ�سكال التالية:
اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش: ويعرف باأنه ��ستثمار يت�سمن  �

مقيمة  لهيئة  و�سيطرة  د�ئمة  م�سلحة  ويعك�س  �الأجل  طويلة  عالقة 
تن�س  �آخر.  �قت�ساد  يف  مقيم  م�رشوع  يف  �القت�ساديات  �أحد  يف 
�سندوق  عن  �ل�سادر  �ملدفوعات  ميز�ن  دليل  من  �خلام�سة  �لطبعة 
 %  10 لـ  �ملبا�رش  �الأجنبي  �مل�ستثمر  �متالك  �أن  على  �لدويل  �لنقد 
�أو �أكرث من �الأ�سهم �لعادية �أو �لقوة �لت�سويتية )يف حالة �ل�رشكات 
�مل�ساهمة(  غري  �ل�رشكات  حالة  )يف  ذلك  يعادل  ما  �أو  �مل�ساهمة(، 

دليل على وجود �ال�ستثمار �ملبا�رش)نوير، 2006: 3(.
من  �الأف�سل  هي  �لو�سيلة  هذه  �أن  �لنامية  �لدول  وجدت  وقد 
نحو  �أهد�فها  �ساأنها حتقيق  و�أن من  �الأجنبي،  �لتمويل  و�سائل  بني 
�لتنمية �القت�سادية، ومن ثم �أ�سبحت �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �لو�سيلة 
�لنامية كافة، رغم  �لدول  �إىل �جتذ�بها  �ليوم  �لتي ت�سعى  �لتمويلية 
 Mucchielli and Mayer,(ل�سلبية� �الآثار  بع�س  من  تخلو  ال  �أنها 

 .)2005 : 269

�مل�ساركة  � يف  يتمثل  املبا�رش:  غري  االأجنبي  اال�ستثمار 
�لرقابة  �أنو�ع  من  نوع  �أي  فيها  يكون  ال  ��ستثمار�ت  يف  �الأجنبية 
من  وياأتي  �الأجنبي،  �مل�ستثمر  قبل  من  �ال�ستثماري  �لن�ساط  على 
بهدف  و�ل�سند�ت،  كاالأ�سهم  �ملالية  �الأور�ق  يف  �ال�ستثمار  خالل 
حتقيق معدل عائد معني دون �حلق يف ممار�سة �أي نوع من �لرقابة 
 .)37  :2006 )ت�سام،  �ال�ستثماري  �مل�رشوع  �إد�رة  يف  �مل�ساركة  �أو 
وينطوي �ال�ستثمار �ملحفظي على قدر من �ملخاطر، �أهمها �أنه يتم 
العتبار�ت �مل�ساربة، وقد يقوم على معدالت تفا�سلية ل�سعر �لفائدة، 
�أ�سا�س �عتبار�ت طويلة �الأجل.  وتوقعات �سعر �ل�رشف، ولي�س على 
�أوقات  �لهرب يف  �إىل  ي�سارع  �أول من  و�ال�ستثمار�ت �ملحفظية هي 
يف  و�الإفال�س  �الزدهار  دور�ت  عن  م�سوؤولة  وكانت  �ال�سطر�بات، 

فرتة �لت�سعينات.

القرو�س اخلارجية: ��ستحوذت �لقرو�س �خلارجية يف فرتة  �
�سابقة على �لن�سيب �الأعظم من �إجمايل �لتدفقات �الأجنبية �ملوجهة 
�لنقدية  �ملقادير  تلك  �خلارجية  �لقرو�س  ومتثل  �لنامية،  للدول 
حكومة  �أو  منظمة،  تقدمها  �لتي  �لرثوة  من  �الأخرى  و�الأ�سكال   –
�لطرفان)�حل�سني،  عليها  يتفق  معينة  �رشوط  �سمن  �آخر  لقطر  قطر 
1999: 68(. وهي بذلك متثل �لتز�مات خارجية على �لبلد �مل�ستفيد 
منها، وتتج�سد هذه �اللتز�مات بحتمية �سد�دها �أو ما ي�سمى بخدمة 
�لدين �لتي تت�سمن مدفوعات �أ�سل �لدين، ومدفوعات �سعر �لفائدة 
�لقر�س.  على  �ملتعاقد�ن  �لطرفان  يحددها  �آجال  �سمن  �مل�ستحقة 
وقد تكون �لقرو�س �خلارجية قرو�سا خا�سة �أو عامة، �أو م�سمونة 
من قبل �حلكومة. فالقرو�س �لعامة هي �لقرو�س �لناجمة عن تعاقد 
حكومة بلد ما �أو �إحدى هيئاتها �لعمومية مع طرف خارجي، بينما 
�لقرو�س �مل�سمونة هي قرو�س خا�سة �أفادت من �سمان �حلكومة، 
مع هاتان �لفئتان حتت ��سم �لدين �لعام؛ الأنه يف  ومن �ملعتاد �أن جتجُ
�حلالتني �حلكومة �ملقرت�سة �أو �ل�سامنة للقر�س هي �مل�سوؤولة عن 

 .)Bret, 2006 :176(سد�د �لقر�س�
يعيب هذه �لو�سيلة �ل�سعوبات �لتي تو�جه �لدول �لنامية يف 
�لتي  �لدول  �لقرو�س، فهي لي�ست متاحة جلميع  �حل�سول على هذه 
ترغب يف �حل�سول عليها، ف�سال عن �ل�رشوط �لقا�سية �لتي تفر�سها 
�مل�سا�س  حد  �إىل  ت�سل  قد  و�لتي  �ملدينة،  �لدول  على  �لد�ئنة  �لدول 
)حممد  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  و��ستقاللها  �لنامية،  �لدولة  ب�سيادة 

مربوك، 2008(. 
امل�ساعدات االإمنائية: ت�سمل �لتحويالت �لدولية كافة، �لتي  �

تتم وفقا ل�رشوط وقو�عد مي�رشة، بعيد� عن �لقو�عد و�الأ�س�س �ملالية 
�لنقدية  �ملنح  كافة  تت�سمن  فهي  �ل�سوق،  يف  �ل�سائدة  و�لتجارية 
و�لعينية و�لقرو�س �ملي�رشة �لر�سمية ذ�ت �لطابع �القت�سادي، و�لتي 
تنطوي على حتويل �ملو�رد من �لدول �ملتقدمة �إىل �لدول �الأقل منو� 
و�الجتماعية  �القت�سادية  �لهياكل  وتعديل  �لتنمية،  حتقيق  بهدف 

فيها )�لبطريق، 1993: 5(. 
�مل�ساعد�ت  عن  للتعبري  �مل�ستخدمة  �مل�سطلحات  تعددت  لقد 
�الأجنبية �لتي تتلقاها �لدول �لنامية من �لدول �الأكرث تطور� لدعمها 
يف تنفيذ بر�جمها �لتنموية، فهناك من يطلق عليها �ملنح و�ملعونات 
�الإمنائية،  �مل�ساعد�ت  ي�سميها  من  وهناك  �خلارجية،  �أو  �الأجنبية، 
ولقد �جته يف �الآونة �الأخرية �ملجتمع �لدويل �إىل ت�سميتها بالتعاون 
من  كال  الأن  تو�سيحا   )Development Cooperation( �لتنموي 
�لطرف �ملانح و�ملتلقي ي�ستفيد من عالقة �لتعاون فيما بينهما من 
حقوق،  له  كما  و�جبات  عليه  منهما  كال  و�أن  �لتنمية،  حتقيق  �أجل 
مب�سطلح  ��ستبد�لهما  مت  و)�ملتلقي(  )�ملانح(  م�سطلحي  �أن  كما 
�ل�سائع �الآن لدى  �أن �الإدر�ك  6(. كما   :2007 )�ل�رشكاء()�لرب�دعي، 
بال�سدقة  �ملعونة  م�ساو�ة  �أن  هو  و�ملمار�سني  �الأكادمييني  جموع 
�إىل  �ملرتفع  �لدخل  بلد�ن  من  و�حد،  باجتاه  �سخاء  فعل  و�عتبارها 
نظريتها منخف�سة �لدخل �عتقاد خاطئ، �إذ يجب �لنظر �إىل �ملعونة 
بو�سفها يد� ممدودة لالرتقاء و��ستثمار� يف �الزدهار �مل�سرتك. فعرب 
متكني �ل�سعوب و�لبلد�ن �لفقرية من �لتغلب على �لعو�ئق �القت�سادية 
�الندماج  منافع  تن�رش  �أن  للمعونة  �لفاقة، ميكن  رهن  تبقيهم  �لتي 
�لفقر  خف�س  ميكنها  كما  �مل�سرتك،  �الزدهار  وتو�سع  �لعاملي، 
�جلماعي  �الأمن  بازدياد  يهدد�ن  �للذين  �مل�ساو�ة  و�نعد�م  �جلماعي 

للمجتمع �لدويل)برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 2005(.
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�لدول  على  عبئا  متثل  ال  �لو�سيلة  هذه  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أنها  �إال  �لنامية حيث ال حتمل يف طياتها �أي �لتز�م الحق بالوفاء. 
حيث  عليها  �العتماد  �أو  بها،  �الكتفاء  ميكن  ال  �لتي  �لو�سائل  من 
تلعب �لعالقات �ل�سيا�سية بني �لدولة �ملانحة و�لدولة �ملتلقية للمنح 
ومعدل  �خلارجية  و�الإعانات  �ملنح  حجم  حتديد  يف  رئي�سا  دور� 
تدفقها، ف�سال عن �سوء ��ستعمال كثري من �لبلد�ن �لنامية لهذه �ملنح 

و�الإعانات مما يوجهها وجهة بعيدة عن �لتنمية �القت�سادية. 

حاجة البلدان النامية لرؤوس األموال األجنبية 

توفري  �رشورة  على  �القت�ساديني  �إجماع  من  بالرغم 
من  �القت�سادية  �لتنمية  لتمويل  �لالزمة  �ملو�رد  من  �الأكرب  �ل�سطر 
عن  �ال�ستغناء  �إمكانية  يعني  ال  هذ�  �أن  �إال  حملية  متويل  م�سادر 
�أو  باملو�رد  �ال�ستعانة  �إىل  �حلاجة  وتنبع  �الأجنبية.  �لتمويل  مو�رد 
معدل  متويل  عن  �ملحلية  �ملو�رد  ق�سور  من  �الأجنبية  �ملدخر�ت 
ما  لتغطية  �حلاجة  هذه  تن�ساأ  �أي  �لوطنية،  لال�ستثمار�ت  طموح 
�ملو�رد  �إىل  �أي�سا  �حلاجة  تن�ساأ  كما  �الدخارية(.  )بالفجوة  ي�سمى 
عليها  تتح�سل  �لتي  �خلارجية  �ملو�رد  �لق�سور يف  ب�سبب  �الأجنبية 
�لبالد �لنامية من �سادر�تها �ملنظورة وغري �ملنظورة، �أي تن�ساأ هذه 
 Krugman and()حلاجة لتغطية ما ي�سمى )بفجوة �ل�رشف �الأجنبي�

.)Obstfield, 2003: 786

تعزز  �الأجنبية  �الأمو�ل  روؤو�س  فاإن  �الأول،  للغر�س  فبالن�سبة 
�ملدخر�ت �لوطنية، وبالتايل تتيح �لفر�سة لتحقيق معدل �أعلى من 
تكوين ر�أ�س �ملال، ويوؤكد هذه �حلاجة ما تت�سف به �لدول �لنامية 
للتنمية،  �الأوىل  �لوطني يف �ملر�حل  من �نخفا�س م�ستوى �الدخار 
للتنمية  منا�سب  معدل  لتحقيق  �ملطلوبة  �ال�ستثمار�ت  مقد�ر  وعظم 
االأموال  لروؤو�س  النامية  البلدان  حاجة  ت�ستد  ولذلك  �القت�سادية، 
اأهمها: )حممد مربوك، 2008: 23 -  االأجنبية لعديد من االأ�سباب 

)24
لبناء  ♦ �ال�ستثمار�ت  �إىل توجيه جزء كبري من  �أنها حتتاج 

و�ل�رشف  و�لري  و�ملو��سالت  كالطرق  فيها،  �الأ�سا�سية  �ملر�فق 
و�لطاقة، وغريها، وهذه �لقطاعات حتتاج �إىل روؤو�س �أمو�ل �سخمة، 
يف �لوقت �لذي ال يظهر �إنتاجها �إال يف �لزمن �لطويل، وبطريقة غري 

مبا�رشة.
�إنتاجية ر�أ�س �ملال تتوقف على معدل �لتقدم �لتكنولوجي،  ♦

ومن �ملعروف �أن هذ� �ملعدل يكون بطيئا يف �لبلد�ن �لنامية، ولهذ� 
ت�سعف �إنتاجية ر�أ�س �ملال يف هذه �لبلد�ن عنه يف �لبلد�ن �ملتقدمة، 

ومن ثم تزد�د �حلاجة �إىل �جلديد من ر�أ�س �ملال.
و�لذي  ♦ �لنامية،  �لبلد�ن  يف  �ملال  ر�أ�س  �إنتاجية  �سعف 

يرجع �إىل نق�س �ملهار�ت �لب�رشية و�خلربة لديها، و�لتي يطلق عليها 
روؤو�س  ��ستيعاب  على  �لقدرة  ت�سعف  ثم  ومن  �لب�رشي،  �ملال  ر�أ�س 
�الأمو�ل، وحتتاج �إىل تخ�سي�س ن�سبة مرتفعة من حجم �ال�ستثمار�ت 
يف خطط �لتنمية قد ت�سل �إىل 50 % منها، لتوجه �إىل مر�فق �لتعليم 
�أو �لتدريب و�ل�سحة و�لثقافة و�الإ�سكان، وهذه �ال�ستثمار�ت ال يظهر 

�إنتاجها �إال يف �ملدة �لطويلة وبطريقة غري مبا�رشة.
مدخرات  وجود  فر�س  على  فاإنه  الثاين،  للغر�س  وبالن�سبة 
البلدان  فاإن  اال�ستثمارات  من  الالزم  احلجم  لتمويل  تكفي  حملية 
العجز  ل�سد  االأجنبية  االأموال  روؤو�س  اإىل  تكون يف حاجة  النامية 

يف ميزان املدفوعات الناجم عن عملية التنمية لعديد من االأ�سباب، 
)Mundell, 2001( :ومن اأهمها هذان ال�سببان

�إن �ملدخر�ت �ملحلية �لتي متلكها �لبلد�ن �لنامية ال ت�سلح  �
ملو�جهة �حلاجات �ال�ستثمارية، �إذ حتتاج عملية �لتنمية �إىل معد�ت 
�لبلد�ن  �لغالب د�خل  �إنتاجها يف  يتم  �إنتاج ال  و�آالت، وم�ستلزمات 
�لنامية، ومن ثم فالبد من حتويل هذه �ملدخر�ت عن طريق �لتجارة 
لعملية  �لالزمة  �ال�ستثمارية  بال�سلع  مبادلتها  ليمكن  �خلارجية 

�لرت�كم.
�إن تنفيذ �ال�ستثمار�ت ي�سبب �رتفاعا كبري� يف �لو�رد�ت ال  �

يقابله �رتفاع مماثل يف �ل�سادر�ت، ذلك �أن حتويل هيكل �ل�سادر�ت 
�إال بعد  �الأخري  �لد�خل، ولن يتم هذ�  �الإنتاج يف  يتوقف على هيكل 
قطع �سوط كبري يف عملية �لتنمية وتنفيذ �مل�رشوعات �ال�ستثمارية 
�ملتعددة، �أما هيكل �لو�رد�ت فاإنه يبد�أ يف �لتغيري مبجرد �لبدء يف 
تنفيذ هذه �مل�رشوعات �ال�ستثمارية حني تزد�د �لو�رد�ت من �ل�سلع 
�ل�سلع �ال�ستهالكية، ومن ثم  �ال�ستثمارية على ح�ساب �لو�رد�ت من 
�لتجاري، يتعني مو�جهته  �مليز�ن  �إىل عجز يف  توؤدي  �لتنمية  فاإن 
عن طريق روؤو�س �الأمو�ل �الأجنبية حتى ميكن �ال�ستمر�ر يف عملية 

�لتنمية على نحو يكفل جناحها.
التنمية  يف  األموال  لرؤوس  الدولية  التدفقات  مساهمة 

االقتصادية	
تعد م�ساهمة �لتمويل �خلارجي يف �لتنمية �القت�سادية للدولة 
�مل�ستقبلة، وال�سيما �لنامية منها مو�سوعا يثري �لكثري من �جلدل. يف 
هذ� �الإطار ميكن �أن منيز بني مدر�ستني فكريتني متباينتني:)يون�س 

و�آخرون، 2002( 
�  Rodan)، �ملدر�سة  هذه  رو�د  ومن  التقليدية:  املدر�سة 

Adelman ،(Chenery)( وغريهم، ويعتقد هوؤالء �أن من �أهم معوقات 
�لبلد�ن  يف  �الأجنبي  �لنقد  وقلة  �ملحلية،  �ملدخر�ت  ق�سور  �لتنمية 
تتمثل يف  )�لتي  �ملحلية  �ملو�رد  تتمثل يف فجوتي  و�لتي  �لنامية، 
و�ملو�رد  �ملحلية(،  و�ال�ستثمار�ت  �ملحلية  �ملدخر�ت  بني  �لفرق 
�ملتح�سل  �الأجنبية  �لعمالت  بني  �لفرق  يف  تتمثل  )�لتي  �الأجنبية 

عليها من �ل�سادر�ت وتلك �لالزمة لتغطية �لو�رد�ت(. 
توؤدي  و�مل�ساعد�ت  �لقرو�س  �أن  �ملدر�سة  هذه  �أن�سار  يرى   
�لفجوتني  وردم  �القت�سادية  �لتنمية  ت�سجيع  يف  هاما  دور� 
مبا�رش  ب�سكل  توؤثر  �الأجنبية  و�مل�ساعد�ت  فالقرو�س  �ملذكورتني، 
يف م�ستوى �ال�ستثمار كما �أنها ت�سهم يف زيادة �لقدرة على ��ستري�د 
�ل�سلع �لر�أ�سمالية مبا يوؤدي �إىل حتقيق �لنمو �القت�سادي، �أما فيما 
يتعلق بوجهة نظر �لتقليديني يف �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رش فاإنهم 
يعتقدون باأنه يتجه وب�سكل د�ئم نحو خدمة �مل�ستثمرين �الأجانب، 

ومن ثم فاإن �إ�سهامه يف �لتنمية يكون حمدود� �إن مل يكن �سلبيا.
� Rahman، Grif�( رو�دها  ومن   : التجديدي ةململدر�سة 

�أن  �لتقليديون، فهم يرون  fin( وغريهما. عار�س هوؤالء ما جاء به 
�لتنمية  �لقرو�س و�مل�ساعد�ت يكون �سعيفا ورمبا �سالبا يف  تاأثري 
�القت�سادية، وذلك يعود �إىل �نخفا�س معدالت �الدخار وزيادة ن�سبة 
ر�أ�س �ملال �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل. كما �أ�سارو� �إىل �أن جزء� كبري� 
من �لقرو�س و�مل�ساعد�ت ت�ستخدم لزيادة �ال�ستهالك ولي�س لزيادة 
�الدخار، فتدفق �لقرو�س يوؤدي �إىل توجه �لنفقات �حلكومية ل�سالح 
�ل�رش�ئب، ف�سال عن  �حلكومة يف حت�سيل  وتثبيط همة  �ال�ستهالك 
�رتباط معظم �لقرو�س و�مل�ساعد�ت ب�رشوط خا�سة، كا�ستري�د �سلع 
�أما فيما يتعلق بوجهة نظر �لتجديديني  حمددة من �لدول �ملانحة. 
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�لتقليديني،  خالف  على  فاإنهم،  �ملبا�رش  �الأجنبي  �ال�ستثمار  يف 
توفري  وذلك من خالل  �لتنمية  �الإيجابي يف حتقيق  دوره  يوؤكدون 

�لعمالت �الأجنبية و�خلرب�ت �لفنية و�الإد�رية و�ملز�يا �لتقنية.
 واقع تدفقات رؤوس األموال الدولية الوافدة إىل تونس

لقد كان ملجموعة �الإ�سالحات �لتي �أقرتها �حلكومة �لتون�سية 
�الأجنبي  �ملال  ر�أ�س  ��ستقطاب  يف  �إيجابي  �أثر   ،1986 من  بد�ية 
�ال�ستثمار  تدفقات  �سهدته  �لذي  �لركود  فبعد   ،)1 رقم  �ل�سكل  )�أنظر 
�الأجنبي �ملبا�رش �لو�فدة �إىل تون�س خالل �لفرتة 1983 - 1991، 

عرفت قفزة نوعية يف �سنة 1992 �إذ �رتفعت هذه �لتدفقات �إىل ما 
�إىل  �ملو�لية  �ل�سنة  خالل  �أكرث  لرتتفع  دوالر،  مليون   584 يقارب 
656 مليون دوالر، وهو ما مثل ن�سبة 4.07 % �إىل �لناجت �ملحلي 
�لتون�سي، وقد كانت �سنو�ت �الألفية �جلديدة فرتة �زدهار  �الإجمايل 
معترب�  منو�  عرف  و�لذي  تون�س،  يف  �ملبا�رش  �الأجنبي  لال�ستثمار 
�سنة   %  322 بـ  �ملثال  �ل�سبيل  على  قدر  �ل�سنو�ت،  بع�س  خالل 
2006، حيث ��ستطاعت تون�س خالل هذه �ل�سنة �أن ت�ستقطب 3308 
مليون دوالر، وهو ما مثل ن�سبة 9.6 % �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل. 
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تدّفق  2011 على  ثورة  �أّثرت  فقد  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
دوالر  مليون   1512 من  �نخف�ست  حيث  تون�س  �إىل  �ال�ستثمار�ت 
 .2012 �سنة  خالل  دوالر  مليون   1148 �إىل   2010 �سنة  خالل 
لذلك �أ�سبح �إعادة �القت�ساد �لّتون�سي �إىل جماريه ميّثل حتّديا كبري� 
�جلغر�يف  �ملنتدى  تقارير  �سحيفة  ن�رشته  مقال  ويفيد  للحكومة. 
�حلالّية  �حلكومة  على  �أّنه   2012 مار�س  يف  �الأوروبي  �ل�ّسيا�سي 

و�لفو�سى  كالّتهريب  �القت�سادية  �لعقبات  معاجلة  على  ترّكز  �أّن 
�الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�سارت  �ل�رّش�ئب،  دفع  من  و�الإفالت 
�إىل �أن بع�س �الإجر�ء�ت �لبريوقر�طية ال تز�ل مرهقة وت�ستغرق وقتا 
�لرخ�س  �الأجانب، وجتديد  طويال خا�سة فيما يتعلق برخ�س عمل 
�لتجارية �لعاملة، وخدمات �لبنية �لتحتية ذ�ت �ل�سلة، و�لتخلي�س 

 .)BACP(جلمركي لل�سلع �مل�ستوردة�
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تأثير التدفقات الدولية لرؤوس األموال على التنمية االقتصادية في تونس:
د. سامية عمر عبدة دراسة قياسية للفترة 1980 - 2013

كما يت�سح من خالل �ل�سكل رقم )2(، حجم �لديون �خلارجية 
لتون�س غري �مل�سددة تتخذ �سكل منحنى متز�يد تدريجيا، فهي تنمو 
منو  معدل  �سهدت  �أنها  رغم  �سنويا،   %  5 بـ  يقدر  متو�سط  مبعدل 
تون�س  ديون  حجم  قدر  حيث   1987  -  1985 �لفرتة  يف  مرتفع 
فيها  �سهد  �لتي  �لفرتة  وهي  دوالر،  مليون  بـ6290  �مل�سددة  غري 
�لنمو، وتقلبات  �لركود وتباطوؤ معدل  �لتون�سي حالة من  �القت�ساد 
يف �سعر �رشف �لدينار �لتون�سي، وو�سلت حجم �ملديونية �لتون�سية 
�إىل 9215 مليون دوالر يف 1995، �أي منت بـمقد�ر 12 % مقارنة 

�لع�رشية  خالل  مليار  �لـ10  عتبة  لتتجاوز  �سبقتها،  �لتي  بال�سنة 
�الأخرية، وت�ستقر يف حدود �لـ16 مليار دوالر خالل �خلم�س �ل�سنو�ت 
�الأخرية من فرتة �لدر��سة. وقد �رتفعت ن�سبة �لديون �خلارجية لتون�س 
�إىل ناجتها �الإجمايل من 42 % يف 1980 �إىل �أكرث من 74 % يف 
هذه  ذلك  بعد  لتبد�أ  �لتون�سية،  للمديونية  ن�سبة  �أعلى  وهي   ،1987
% بعد ع�رش �سنو�ت، ثم �رتفعت   51 �لن�سبة يف �لرت�جع لت�سل �إىل 
من جديد خالل 2002 - 2003 �إىل 70 % لتعاود �النخفا�س بعد 

ذلك �إىل �أقل من 56 % خالل 2013. 
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مليون   200 �إمنائية جتاوزت  م�ساعد�ت  تون�س على  ح�سلت 
�إىل  �أنها �نخف�ست  �إال   ،1983  - 1980 دوالر �سنويا خالل �لفرتة 
160 مليون دوالر يف 1985، ثم �رتفعت من جديد لت�سل �إىل 388 
ن�سبة  �أن  �إال  ون�سري   ،)3 رقم  �ل�سكل  1992)�أنظر  يف  دوالر  مليون 
�مل�ساعد�ت �لر�سمية للتنمية يف تون�س �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
لكنها   ،1992  - جتاوزت 2.5 % يف معظم �سنو�ت �لفرتة 1980 
بل   ،2010  -  1993 �لفرتة  خالل  نهائيا   %  2 عتبة  ت�سل  مل 
قيمة  قدرت  حيث   ،1995 يف   %  0.43 �إىل  �نخف�ست  �أنها  حتى 
�أن  و�ملالحظ  دوالر.  مليون   74.4 بـ  �ل�سنة  هذه  خالل  �مل�ساعد�ت 
حجم �مل�ساعد�ت �رتفع خالل �لثالث �سنو�ت �الأخرية من �لدر��سة من 

1017 مليون دوالر. �إىل  551 مليون دوالر 

التنمية  على  األموال  لرؤوس  الدولية  التدفقات  تأثري  اختبار   
االقتصادية يف تونس

يف  ورغبة  �لنظري،  �جلانب  يف  �لو�ردة  للمعلومات  تاأكيد� 
�لدولية لروؤو�س �الأمو�ل يف دفع عجلة  �لتدفقات  �الطالع على دور 
�لتنمية يف تون�س، فاإننا �سنحاول �ختبار هذ� �الأثر من خالل تقدير 

مناذج �نحد�ر متعدد. 

متغريات الدراسة:
تتمثل املتغريات امل�ستقلة يف: 

بـ  ♦ له  ونرمز  �لو�فد،  �ملبا�رش  �الأجنبي  �ال�ستثمار  تدفقات 
 .)FDI(
♦ .)ED( لقرو�س �خلارجية غري �مل�سددة، ونرمز لها بـ�
♦ .)ODA( مل�ساعد�ت �لر�سمية للتنمية، ونرمز لها بـ�
♦ .)INV( ال�ستثمار �ملحلي: ونرمز له�

جاءت �ملتغري�ت معرب� عنها كن�سبة مئوية من �لناجت �ملحلي 
حول  �لعاملي  �لبنك  بيانات  قاعدة  على  �عتمدنا  وقد  �الإجمايل، 
موؤ�رش�ت �لتنمية �لعاملية للح�سول على �ل�سال�سل �لزمنية للمتغري�ت 
معدل  وحل�ساب   ،2013 �إىل   1980 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�ملبا�رش  �الأجنبي  �ال�ستثمار  تدفقات  �ال�ستثمار �ملحلي قمنا بطرح 
من �إجمايل تكوين ر�أ�س �ملال �لثابت، حيث �تبعت بع�س �لدر��سات 

هذ� �ملنهج لقيا�س ر�أ�س �ملال �ملحلي.
التي  املوؤ�رشات  بع�س  يف  فتتمثل  التابعة  املتغريات  اأما 

نعتقد اأنها تعك�س درجة التنمية االقت�سادية املحققة، وهي:
يعك�س  � و�لذي  للفرد:  �حلقيقي  �لدخل  متو�سط  منو  معدل 

�لدولة  تنتجها  �لتي  و�خلدمات  �ل�سلع  من  �لفرد  ن�سيب  متو�سط 
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عن  �سورة  يعطي  الأنه  �سموال  �ملقايي�س  �أكرث  من  وهو  �سنة،  خالل 
ويح�سب   .)GDPC( له  ونرمز  ورو�ج،  �نكما�س  من  �القت�ساد  حالة 
هذ� �ملتغري بق�سمة �لناجت �ملحلي �الإجمايل )حم�سوب وفقا لطريقة 
تعادل �لقوة �ل�رش�ئية ومقيم بالدوالر �الأمريكي( على عدد �ل�سكان. 

�لناجت  � �إىل  �ل�سناعي  �الإنتاج  �الإنتاج: ممثال بن�سبة  هيكل 
قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  وميثل   ،)IND(بـ له  ونرمز  �الإجمايل،  �ملحلي 

�ل�سناعة يف �لقيمة �مل�سافة للناجت �ملحلي �الإجمايل.
�لفجوة �الدخارية: وتقي�س ن�سبة تغطية �ملدخر�ت �ملحلية  �

بني  بالفرق  وحت�سب   ،)SG(بـ لها  ونرمز  �ملحققة،  لال�ستثمار�ت 
�إجمايل �الدخار �ملحلي كن�سبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل و�إجمايل 

�ال�ستثمار كن�سبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل. 
فجوة �لتجارة �خلارجية: وتعرب عن قدرة �ل�سادر�ت على  �

�لناجت  �إىل  �ل�سادر�ت  ن�سبة  بني  بالفرق  وحت�سب  �لو�رد�ت،  تغطية 
�الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  �إىل  �لو�رد�ت  ون�سبة  �الإجمايل  �ملحلي 

.)FTG( ونرمز لها بـ
�لعاملة  � �لقوة  حجم  عن  عبارة  هو  �لت�سغيل:  م�ستوى 

 .)LF(من�سوبا �إىل �إجمايل �ل�سكان، ونرمز له بـ
�نحد�ر  منوذج  تقدير  مرة  كل  يف  �سيتم  �سابقا  �أو�سحنا  كما 
متعدد با�ستخد�م طريقة �ملربعات �ل�سغرى، وباال�ستعانة بالربنامج 
�الإح�سائي Eviews8 لتحديد �أثر �ملتغري�ت �ملف�رشة على كل متغري 
تابع، كما �سوف نعتمد على م�ستوى معنوية 5 % �سو�ء فيما يخ�س 
رقم  �جلدول  ويو�سح  �الختبار�ت،  خمتلف  �أو  �الإح�سائية  �ملعنوية 
)1( عر�س و�سفي لبيانات �ملتغري�ت �مل�ستقلة و�لتابعة �مل�ستخدمة 

يف �لدر��سة.

جدول رقم )1(
عرض وصفي لبيانات المتغيرات المستخدمة في الدراسة

االنحراف املعياريالقيمة الدنياالقيمة الق�سوىالو�سيطالو�سط احل�سابيعدد امل�ساهداتاملتغري

FDI342.52882.20699.42440.60041.7435

ED3458.917357.534774.022041.81698.0599

ODA341.81721.75203.30350.43320.8655

INV3421.668921.254928.521712.96083.2004

GDPC342.47612.98245.6254-4.50212.4978

IND3430.487930.215934.741228.02161.7471

SG34-4.9516-4.0025-0.0090-12.7242.9748

FTG34-4.5093-3.79110.9190-10.5102.8501

LF3432.249932.177336.435729.55802.29576

.Eviews المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

ال�سيغة الريا�سية للنموذج: وتعطى �ل�سيغة �لريا�سية لكل منوذج على �لنحو �لتايل: 

حيث:Y : �ملتغري �لتابع �لذي يتم ��ستبد�له يف كل مرة باأحد 
موؤ�رش�ت �لتنمية.

: حد �خلطاأ �لذي يجب �إ�سافته للنموذج لينوب عن باقي  iµ
�لعو�مل �لتي توؤثر على �لنموذج ومل تدرج الأ�سباب معينة.

 متثل معلمات �لنموذج
43210 ,,,, βββββ

i: يعرب عن عدد �مل�ساهد�ت 

اختبار سكون السالسل الزمنية

للتحقق من مدى �سكون بيانات �ل�سال�سل �لزمنية للمتغري�ت 
�ختبار  با�ستخد�م  �لوحدة  جدر  �ختبار  �إجر�ء  مت  �لدر��سة،  حمل 
يتمثل   .)Augmented Dicky-Fuller Test( �ملو�سع  ديكي-فولر 
فر�س �لعدم باأن �ل�سل�سلة �لزمنية للمتغري حتتوي على جذر �لوحدة، 
�أي �أنها غري �ساكنة، ويتمثل �لفر�س �لبديل بعدم وجود جذر �لوحدة 
يف �ل�سل�سلة �لزمنية للمتغري، �أي �أنها �ساكنة. ويو�سح �جلدول �لتايل 

�لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها:
جدول رقم)2(

 اختبار ديكي فولر الموسع )ADF( الستقرار السالسل الزمنية عند المستوى

قيمة ADF املتغريات
املح�سوبة

القيمة احلرجة عند 
القرارم�ستوى 5 %

FDI2.4355092.957110غري م�ستقرة

ED3.2387702.960411م�ستقرة

ODA2.2648472.957110غري م�ستقرة

INV1.9069182.954021غري م�ستقرة

GDPC5.7435512.954021م�ستقرة

IND2.5621972.954021غري م�ستقرة

Yi=ß0+ß1FDIi+ß2EDi+ß3ODAi+ß4INVi+µi
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قيمة ADF املتغريات
املح�سوبة

القيمة احلرجة عند 
القرارم�ستوى 5 %

SG2.1853452.954021غري م�ستقرة

FTG2.0798962.954021غري م�ستقرة

LF1.9005622.954021غري م�ستقرة

INF2.1468052.954021غري م�ستقرة

.Eviews المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

للمتغري�ت  �لعدم  فر�سية  رف�س  �جلدول  خالل  من  نالحظ 
�مل�ستوى  عند  م�ستقرة  �أنها  �أي  مغاير،  بلون  �جلدول  يف  �ملو�سحة 
ف�سيتم  �ملتغري�ت  لبقية  بالن�سبة  �أما   ،)I(0 �لدرجة  من  ومتكاملة 
قبول فر�سية �لعدم وذلك لوجود جذر �لوحدة وبالتايل عدم ��ستقر�ر 
�ملطلقة  �لقيم  الأن  �مل�ستوى؛  عند  �ملتغري�ت  لهذه  �لزمنية  �ل�سال�سل 
در��سة  ي�ستوجب  مما  �جلدولية،  �لقيم  من  �أقل  لالختبار  �ملحت�سبة 
�لنتائج   )3( رقم  �جلدول  ويو�سح  �الأول،  �لفرق  عند  ��ستقر�ريتها 

�ملتح�سل عليها:
جدول رقم)3(

 اختبار ديكي فولر الموسع )ADF( الستقرار السالسل الزمنية عند الفرق األول

قيمة ADF �ملتغري�ت
�ملح�سوبة

�لقيمة �حلرجة 
�لقر�رعند م�ستوى 5 %

FDI9.4402242.957110م�ستقرة

ODA4.0894852.957110م�ستقرة

INV4.2824432.971853م�ستقرة

IND6.1176922.960411م�ستقرة

SG6.4895382.957110م�ستقرة

FTG6.2681562.957110م�ستقرة

LF5.4690502.957110م�ستقرة

INF8.6927282.957110م�ستقرة

.Eviews المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

تقدير وتقييم النماذج

�لنتائج  �إىل  �لتو�سل  مت  �النحد�ر  مناذج  تقدير  خالل  من 
�ملعرو�سة يف �جلدول رقم )4(.

جدول رقم)4(
 نتائج تقدير النماذج وفقا لطريقة المربعات الصغرى

املتغري 
0β1β2β3β4β2RFDWالتابع

/GDPC�لنموذج �الأول
0.28

)2.10(
2.36 -
)-2.13(

1.44
)4.65(

0.26
)5.67(

0.529.891.79

IND�لنموذج �لثاين
28.49

)43.98(
0.22

)2.55(
/1.08

)3.32(
0.14

)2.01(
0.363.861.81

SG�لنموذج �لثالث
5.10 -

)2.04 -(
0.51 -

)2.22 -(
0.08

)2.66(
/

0.54 -
)-2.38(

0.484.522.18

FTG�لنموذج �لر�بع
/
/

0.65 -
)-3.06(

//
0.68 -

)3.31 -(
0.266.222.45

LF�لنموذج �خلام�س
54.43

)18.99(
0.34

)2.85(
0.15

)4.67(
/

0.62
)7.85(

0.6722.871.74

(Eviews) المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى مخرجات برنامج

الناجت املحلي  ● الفرد من  االأول: متو�سط ن�سيب  النموذج 
االإجمايل

معلمات  من  معلمة  لكل  �الإح�سائي  �الختبار  نتائج  �أظهرت 
قمنا  لذلك  �إح�سائية،  معنوية  لها  لي�س   0β �ملعلمة �أن  �لنموذج 
باإعادة تقدير �لنموذج بحذفها لنتح�سل على �لنتائج �ملو�سحة يف 
�ملح�سوبة   F �أن  تبني  للنموذج  �لكلية  �ملعنوية  وباختبار  �جلدول. 

 )F3
�أكرب من F �جلدولية )93. 2 =29

وعليه نقبل �لفر�س �لبديل، �أي يوجد على �الأقل متغري و�حد 
ال ي�ساوي �ل�سفر، ومنه �لنموذج جيد ومقبول �إح�سائيا. كما ت�سري 
DW تقع يف �ملنطقة )du < DW < 2(، وهي  �أن قيمة  �إىل  �لنتائج 

منطقة قبول فر�س �لعدم �لذي ي�سري �إىل عدم وجود �رتباط ذ�تي. 

متو�سط  يف  �لتغري  من  باملئة   52 �أن  �لتقدير  نتائج  وتظهر 
ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل مف�رش من قبل �ملتغري�ت 
�مل�ستقلة �إذ تبني وجود عالقة طردية بني GDPC وتدفقات �ال�ستثمار 
�الأجنبي �ملبا�رش، حيث �أن تغري FDI بوحدة و�حدة توؤدي �إىل تغري يف 
بـ 0.28، بينما تربطه عالقة عك�سية بقيمة �لقرو�س �الأجنبية، حيث 
�أن تغري ED بوحدة و�حدة توؤدي �إىل تغري يف GDPC بـ2.36، كما 
تربطه عالقة طردية بكل من �مل�ساعد�ت �لر�سمية للتنمية وم�ستوى 
�ال�ستثمار �ملحلي، حيث �أن تغري ODA و INV بوحدة و�حدة توؤدي 

�إىل تغري يف GDPC بـ1.44 و0.26 على �لتو�يل.
النموذج الثاين: هيكل االإنتاج ●

4β لي�س  2β و  ، 1β �أن �ملعلمات �لتقدير  بينت نتائج 
تقدير  باإعادة  قمنا  �مل�سكلة  هذه  وملعاجلة  �إح�سائية،  معنوية  لها 
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بني  و�ملفا�سلة  مرة  كل  يف  �ملتغري�ت  هذه  �أحد  بحذف  �لنموذج 
�لنتائج  �أف�سل  يظهر  �لذي  و�لنموذج  عليها،  �ملتح�سل  �لنماذج 
�الأثر  �لتقدير  نتائج  �أظهرت  وقد  �ل�سابق.  �جلدول  يف  �ملو�سح  هو 
�لقيمة  على  �لدولية  �الأمو�ل  روؤو�س  لتدفقات  و�ملعنوي  �ملوجب 
لها  �ملف�رشة  �ملتغري�ت  فمعلمات  �ل�سناعي،  للقطاع  �مل�سافة 
معنوية �إح�سائية عند م�ستوى داللة 5 باملئة. كما تبني من خالل 
�ختبار �ملعنوية �لكلية للنموذج �أن F �ملح�سوبة �أكرب من F �جلدولية       
F3( وعليه نقبل �لفر�س �لبديل و�لنموذج جيد ومقبول 

29= 2 .93(
 du <( تقع يف �ملنطقة DW إح�سائيا. كما ت�سري �لنتائج �إىل �أن قيمة�
DW < 2( وهي منطقة قبول فر�س �لعدم و�لذي ي�سري �إىل عدم وجود 

�رتباط ذ�تي. �إال �أن �لقدرة �لتف�سريية للنموذج منخف�سة، وتدل على 
�أن 36 باملئة من �لتغري يف �لقيمة �مل�سافة للقطاع �ل�سناعي مف�رش 
للتنمية  �لر�سمية  �مل�ساعد�ت  �ملبا�رش،  �الأجنبي  �ال�ستثمار  قبل  من 
و�ال�ستثمار �ملحلي. كما تبني �أنه ال يوجد تاأثري ذو داللة �إح�سائية 

للديون �خلارجية على هيكل �الإنتاج.
النموذج الثالث: موؤ�رش الفجوة االدخارية ●

وتو�سح نتائج �لتقدير وجود عالقة عك�سية بني تدفقات   
وموؤ�رش  جهة،  من  �ملحلي  و�ال�ستثمار  �ملبا�رش  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
�لفجوة  موؤ�رش  يرتبط  حني  يف  �أخرى،  جهة  من  �الدخارية  �لفجوة 
وباختبار  �خلارجية.  �لديون  بقيمة  طردية  بعالقة  �الدخارية 
�ملعنوية �لكلية للنموذج تبني �أن F �ملح�سوبة �أكرب من F �جلدوليـة 
F3( وعليه نقبل �لفر�س �لبديل و�لنموذج جيد ومقبول 

29= 2 .93(
�إح�سائيا. كما ت�سري �لنتائج �إىل �أن قيمة DW تقع يف �ملنطقة )> 2 
DW < 4-du( وهي منطقة قبول فر�س �لعدم و�لذي ي�سري �إىل عدم 

وجود �رتباط ذ�تي. كما �أن معامل �لتحديد �ملعدل قدر بـ 0.48 �أي 
�أن 48 باملئة من �لتغري يف موؤ�رش �لفجوة �الدخارية مف�رش من قبل 
�ال�ستثمار �الأجنبي، �لديون �خلارجية و�ال�ستثمار �ملحلي، بينما مل 
ت�ساهم �مل�ساعد�ت �لر�سمية للتنمية يف تف�سري �لتغري�ت يف �لفجوة 

�الدخارية.

النموذج الرابع: فجوة التجارة اخلارجية  ●
�ملتغري�ت  بني  من  �أنه  �لنموذج  تقدير  خالل  من  �ت�سح 
�ملحلي  و�ال�ستثمار  �ملبا�رش،  �الأجنبي  �ال�ستثمار  فقط  �لتف�سريية 
�خلارجية،  �لتجارة  فجوة  موؤ�رش  يف  �لتغري�ت  تف�سري  يف  �أ�سهم 
و�ت�سح وجود عالقة عك�سية بينهما وبني فجوة �لتجارة �خلارجية. 
كما �أن قيمة DW تقع يف �ملنطقة )du < DW < 4-dl-4( وهي منطقة 
�لذ�تي فيما بعد  �لتاأكد من م�سكلة �الرتباط  �لقر�ر لذلك �سيتم  عدم 
�أثناء �ختبار جودة �لنموذج. وت�سري �لنتائج �إال �أن �لقدرة �لتف�سريية 
فجوة  يف  �لتغري  من  باملئة   26 �أن  على  وتدل  منخف�سة،  للنموذج 
�ملبا�رش،  �الأجنبي  �ال�ستثمار  قبل  من  مف�رش  �خلارجية  �لتجارة 

و�ال�ستثمار �ملحلي. 
النموذج اخلام�س: حجم الت�سغيل  ●

لتدفقات  و�ملعنوي  �ملوجب  �الأثر  �لتقدير  نتائج  تظهر 
و�ال�ستثمار  �خلارجية  و�لقرو�س  �ملبا�رش،  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
�ملحلي و�الأثر غري �ملعنوي للم�ساعد�ت �الإمنائية على حجم �لت�سغيل 
 F يف تون�س. كما تبني من خالل �ختبار �ملعنوية �لكلية للنموذج �أن
F3( وعليه فالنموذج 

�ملح�سوبة �أكرب من F �جلدولية )93. 2 =29
جيد ومقبول �إح�سائيا. كما ت�سري �لنتائج �إىل �أن قيمة DW تقع يف 
و�لذي  �لعدم  فر�س  قبول  منطقة  وهي   )du < DW < 2( �ملنطقة 
ي�سري �إىل عدم وجود �رتباط ذ�تي. كما �أن �لقدرة �لتف�سريية للنموذج 
67 باملائة من �لتغري حجم �لت�سغيل مف�رش  �أن  مرتفعة، وتدل على 
من قبل �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�رش، و�لديون �خلارجية و�ال�ستثمار 

�ملحلي.

التحقق من جودة النماذج 

�لقيا�سية،  للنماذج  �النحد�ر  بنتيجة  �لوثوق  ن�ستطيع  حتى 
من  البد  متغري�تها،  بني  جتمع  �لتي  للعالقات  �لتف�سريية  وقدرتها 
و�جلدول  �لعادية،  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  �رشوط  تو�فر  �ختبار 

�ملو�يل يو�سح �لنتائج �ملتو�سل �إليها:
جدول رقم)5(

اختبار جودة نماذج االنحدار

اختبار التوزيع الطبيعياختبار جتان�س البواقياختبار االرتباط الذاتي للبواقي

Fprobال يوجد ارتباط ذاتيFprobثبات التباينJBprobيتبع التوزيع الطبيعي

0.0410.950.9190.342.3090.31�لنموذج �الأول

2.2140.120.1160.734.0160.13�لنموذج �لثاين

0.8210.450.0230.880.8680.65�لنموذج �لثالث

3.7200.030.4370.510.3240.85�لنموذج �لر�بع

0.0920.910.5900.451.060.58�لنموذج �خلام�س

(Eviews) المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى مخرجات برنامج

بينت  �لتي  �النحد�ر  مناذج  �سالحية  فح�س  خالل  من 
�لنماذج  يف  �لبو�قي  �أن   ،)5( رقم  �جلدول  يف  �ملو�سحة  نتائجها، 
خا�سية  �ختبار  نتائج  على  وبناء  �لتباين.  بثبات  تت�سف  �ملقدرة 

�إىل   Jarque-Bera �ختبار  نتائج  له  �أ�سارت  �لتي  �لطبيعي  �لتوزيع 
تو�سح  كما  �لطبيعي.  �لتوزيع  تتبع  �ملقدرة  �لنماذج  �لبو�قي  �أن 
Auto- �لذ�تي  �الرتباط  �لدر��سة تخلو من م�سكلة  )أأن بو�قي مناذج 
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�ختبار  نتائج  ت�سري  حيث  �لر�بع  �لنموذج  با�ستثناء   ،)correlation

Breusch-Godfrey �أن �حتمالية �ح�سائية F �أقل من 5 % وهو ما 

�لتي يوؤثر وجودها على  �لبو�قي  �رتباط ذ�تي بني  �إىل وجود  ي�سري 
دقة �ملعامالت �ملقدرة وحتيزها. 

نتائج البحث
بع�س  اإىل  الباحثة  تو�سلت  القيا�سية  الدرا�سة  خالل  من 
على  االأموال  لروؤو�س  الدولية  التدفقات  بتاأثري  املتعلقة  النتائج 

التنمية االقت�سادية والتي نوردها فيما يلي:
يف  � �الأمو�ل  لروؤو�س  �لدولية  �لتدفقات  تاأثري  �ختلف 

تون�س من منوذج الآخر، فبينما �أ�سهمت متغري�ت �لدر��سة يف تف�سري 
�لتغري�ت يف معدل منو متو�سط ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي بن�سبة 
52 باملئة، مل تف�رش �سوى 36 باملئة من �لتغري�ت يف هيكل �الإنتاج 
ل�سالح قطاع �ل�سناعة، بينما �أ�سهمت يف تقلي�س �لفجوة �الدخارية 
�لتجارة  فجوة  على  تاأثريها  كان  حني  يف  باملئة،   48 بن�سبة 
�خلارجية غري معنوي �ح�سائيا، �أما تاأثريها على حجم �لت�سغيل فقد 

كان معترب�، �إذ قدر بـ67 باملئة. 
موؤ�رش�ت  على  �إيجابي  تاأثري  �ملبا�رش  �الأجنبي  لال�ستثمار 
�لتنمية �القت�سادية يف تون�س، خا�سة على فجوة �لتجارة �خلارجية، 
�إذ تبني �أنه �ملتغري �لوحيد من بني �أ�سكال �لتدفقات �لذي �أ�سهم مع 
�ال�ستثمار �ملحلي يف تف�سري �لتغري�ت يف فجوة �لتجارة �خلارجية. 
وهي نتيجة تتفق مع �لنظرية �حلديثة، ويثني �أ�سحاب هذه �لنظرية 
و�لتكنولوجيا  �ملال  ر�أ�س  نقل  يف  �الأجنبي  �ال�ستثمار  دور  على 
عن  ف�سال  �مل�سيفة،  �لبلد�ن  �إىل  و�لت�سويقية  �لتنظيمية  و�ملهار�ت 
و�مل�ساهمة  �ملحلية  و�لب�رشية  �ملادية  للمو�رد  �الأمثل  �ال�ستغالل 
يف خلق عالقات �قت�سادية بني قطاعات �الإنتاج و�خلدمات د�خل 
يف  ودجمه  �القت�ساد  تنمية  ت�رشيع  يف  ي�سهم  مما  �ملعنية.  �لدولة 
�الأ�سو�ق �لعاملية. لذلك عمدت �حلكومة �لتون�سية �إىل تبني جمموعة 
�ال�ستثمار  ت�سجيع  �إىل  ترمي  �لتي  و�ل�سيا�سات  �الإ�سالحات  من 
�خلارجية.  �لتمويالت  لتعبئة  �الأ�سا�سي  �مل�سدر  باعتباره  �الأجنبي 
كما �أن موقعها كنقطة تالقي يف قلب �ملتو�سط ميثل موقع جذب هام 
لال�ستثمار�ت �الأجنبية، حيث �أن �أكرث من 3135 موؤ�س�سة �أجنبية قد 
 .)FEAT, 2014(م�ستمر تنامي  يف  و�لعدد  لها  مقر�  تون�س  �ختارت 
�إيجابي  دور  له  �ملبا�رش  �الأجنبي  �ال�ستثمار  �إن  �لقول  ميكن  وعليه 
يف تنمية �القت�ساديات �لنامية، خا�سة بالن�سبة للبلد�ن �لتي وفرت 

مناخا ��ستثماريا مالئما. 
- وعلى �لعك�س من ذلك فاإن للقرو�س �خلارجية تاأثري �سلبي 
خا�سة،  ب�سفة  وتون�س  عامة،  ب�سفة  �ملقرت�سة  للبلد�ن  بالن�سبة 
ن�سيب  منو  مبعدل  عك�سية  بعالقة  �خلارجية  �لقرو�س  �رتبطت  فقد 
�لفجوة  زيادة حجم  �أ�سهمت يف  �أنها  كما  �ملحلي،  �لناجت  �لفرد من 
�الدخارية، ومل يكن لها تاأثري ذو داللة �إح�سائية على هيكل �الإنتاج. 
وهي نتائج تتفق مع �أفكار �ملدر�سة �لتجديدية، فا�ستخد�م �لقرو�س 
�خلارجية مل يوؤد �إىل �لنتائج �لتي كان من �ملفرو�س بلوغها، وهي 
�مل�ساهمة يف دفع عجلة �لتنمية �القت�سادية من خالل تكاملها مع 
ر�أ�س �ملال �ملحلي، بل �أ�سبحت نقمة ت�ستنزف ثرو�ت �لدول �ملدينة 
نتيجة تفاقم حجم �ملديونية، وما ترتب عليها من �أعباء مالية تتمثل 
�الأق�ساط،  ت�سديد  جانب  �إىل  �ل�سد�د  �مل�ستحقة  �لفو�ئد  كلفة  بتز�يد 

بينها  من  �ملدينة  �لدول  �قت�ساديات  على  ثقيال  عبئا  ذلك  �سكل  �إذ 
تون�س، فنمت �ملديونية �لتون�سية خالل فرتة �لدر��سة مبعدل متز�يد 
قدر بـ5 % يف �ملتو�سط، وقد بلغت حد� و�سف بغري �لقابل للتحمل 
على م�ستوى تو�زنات �ملالية �لعمومية بعد �أن �سجلت �أرقاما قيا�سية 

 .2003 % من �لناجت �ملحلي خالل 2002 -  قدرت بن�سبة 70 
فرتة  � خالل  تون�س  تلقتها  �لتي  �لر�سمية  �مل�ساعد�ت  �إن 

�لفرد  ن�سيب  متو�سط  منو  معدل  على  تاأثريها  �قت�رش  �لدر��سة 
حجم  �سغر  �إىل  ذلك  يف  �ل�سبب  ويرجع  �الإنتاج.  وهيكل  �لناجت  من 
�مل�ساعد�ت �لر�سمية للتنمية، فقد تاأرجحت ن�سبة �مل�ساعد�ت �لر�سمية 
للتنمية �إىل �إجمايل �لناجت يف تون�س حول 2 باملئة، ولهذ� فاإن �سغر 
من  يحد  �لنامية  �لدول  تتلقاها  �لتي  �لر�سمية  �مل�ساعد�ت  حجم 

�إمكانية �العتماد عليها كم�سدر متويلي للتنمية �القت�سادية.

االقرتاحات
بناء على ما مت التو�سل اإليه من نتائج، نقرتح ما يلي:

�سفاف وم�ستقر ميكن  � ��ستثماري  �لعمل على توفري مناخ 
حقوق  و�حرت�م  �لعقود  لتنفيذ  �ملنا�سبة  �الآلية  وتاأمني  به،  �لتنبوؤ 
�مللكية، ودعم ��ستقر�ر �القت�ساد �لكلي، وت�سحيح نو�حي �لف�سل يف 
�ل�سوق مبا ي�سمح لالأعمال �لتجارية �ملحلية و�لدولية بالعمل بكفاءة 
وب�سورة مربحة بغية جذب �ملزيد من تدفقات ر�أ�س �ملال، وحت�سني 
ذو  لكونه  مبا�رش  �أجنبي  ��ستثمار  �سكل  يف  خا�سة  �لتدفقات  هذه 

تاأثري �إيجابي على �لتنمية �القت�سادية يف تون�س.
مثل  � �الأولوية  لها  جماالت  يف  �جلهود  من  �ملزيد  بذل 

�ال�ستثمار�ت  ت�سجيع  بغية  �لتنظيمية  و�الأطر  �القت�سادية  �ل�سيا�سة 
وحمايتها، مبا يف ذلك �ملجاالت �ملتعلقة بتنمية �ملو�رد �لب�رشية، 

وجتنب �الزدو�ج �ل�رشيبي، وت�سجيع �لبيئة �لتناف�سية. 
�ل�رشكات  � لتوجيه  �ل�رشيبية  و�حلو�فز  �ملز�يا  ��ستخد�م 

من  مزيد  �إىل  بحاجة  �لتي  منو�  �الأقل  �الأقاليم  نحو  �ال�ستثمارية 
�ال�ستثمار�ت لتحقيق تنميتها �القت�سادية، مبا يكفل حتقيق تنمية 
�إقليمية متو�زنة وتخفيف �ل�سغط �ل�سكاين عن �ملدن �لكربى و�إن�ساء 

مر�كز جذب جديدة للعمالة.
�لتقليل من �للجوء �إىل �لقرو�س �خلارجية لتمويل �لتنمية،  �

فالتجربة �لتون�سية يف هذ� �ملجال مل تكن ناجحة، �إذ �أ�سبحت هذه 
�لقرو�س ت�سكل عبئا على �القت�ساد �لتون�سي، وذ�ت تاأثري �سلبي على 

موؤ�رش�ت �لتنمية �القت�سادية. 
دور�  � يلعب  �لذي  �خلارجية  �لديون  عبء  من  �لتخفيف 

�أن�سطة  يف  الحقا  ��ستثمارها  ميكن  �لتي  �ملو�رد  حترير  يف  رئي�سيا 
مت�سقة مع حتقيق �لنمو و�لتنمية �مل�ستد�مني. 

�الإمنائية،  � �مل�ساعدة  بر�مج  تعزيز  �رشورة  على  �لتاأكيد 
يف  ي�سهد  �لتون�سي  فاالقت�ساد  لها،  �لتمويل  من  يكفي  ما  وتوفري 
تتطلب  و�سيا�سية  و�جتماعية  �قت�سادية  حتوالت  �الأخرية  �الآونة 

دعما وم�ساعدة من �ملجتمع �لدويل.
�لتدفقات  � من  وم�ستقر  كاف  قدر  على  �الإبقاء  �رشورة 

�ملن�ساأ  بلد�ن  �تخاذ تد�بري يف  �ملالية �خلا�سة، ومن �ملهم ت�سجيع 
�لتدفقات  عن  و�ملعلومات  �ل�سفافية  لتح�سني  �مل�ستفيدة  و�لبلد�ن 
�ملالية. وحترير تدفقات روؤو�س �الأمو�ل يف عملية منتظمة وح�سنة 
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�لعامة  �ملبادر�ت  وت�سجيع  �لتنمية.  �أهد�ف  مع  ومتفقة  �لرتتيب 
�لبلد�ن  عن  �ملعلومات  �إىل  �لو�سول  �سهولة  زيادة  على  و�خلا�سة 
�سيعزز  مما  و�سمولها،  توقيتها  وح�سن  ودقتها  �ملالية  و�الأ�سو�ق 

�لقدر�ت على تقييم �ملجازفات.
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