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  :الملخص
لتحديــد أهــم العوامــل االقتصــادية املــؤثرة علــى اجتــاه التــدفقات الدوليــة لــرؤوس األمــوال، مــن  هــذه الدراســة ــدف

ــــا، باإلضـــافة حملاولـــة إظهــــار أهـــم العوامــــل بتطـــور ا اإلحاطــــةحماولـــة خـــالل  حلركــــة الدوليـــة لـــرؤوس األمــــوال وحتديـــد مكونا
العامليـــة لســـنة  املاليـــةالتـــدفقات الدوليـــة لـــرؤوس األمـــوال، وتبيـــان أثـــر األزمـــة الـــيت أدت إىل تطـــور أهـــم أشـــكال االقتصـــادية 

اسـتخدمنا أسـلوب القيــاس االقتصـادي مـن خــالل تطبيـق منــاذج  ولتحقيـق أهـداف الدراســة. علـى هـذه التــدفقات 2008
أهـم أن وتشـري النتـائج املتوصـل إليهـا إىل ). 2014-2000(دولـة خـالل الفـرتة  37بيانات بانل علـى عينـة تتكـون مـن 

تغـــريات النــاتج الــداخلي اخلـــام ومعــدل النمــو االقتصـــادي باإلضــافة ملحمــددات تــدفق االســـتثمار األجنــيب املباشــر تتمثـــل يف 
تـدفق  يتحـدداقتصادية أخرى كحجم الصادرات والدخل الفردي والـدين اخلـارجي ودرجـة االنفتـاح االقتصـادي ، يف حـني 

  .ومعدل التضخمالناتج الداخلي اخلام ومعدل النمو االقتصادي وسعر الفائدة ب االستثمار احملفظي

، األجنيب املباشر، االستثمار احملفظي،  األزمة املالية العاملية احلركة الدولية لرؤوس األموال، االستثمار: الكلمات المفتاحية
  .مناذج بيانات بانل

Résumé: 
 La présente étude vise à identifier les facteurs économiques les plus 
importants affectant la direction des flux internationaux de capitaux, en essayant de 
définir clairement le concept du mouvement international des capitaux et déterminer 
ses composantes. Elle vise en outre  la mise en exergue des principaux facteurs 
économiques qui ont conduit au développement des flux internationaux de capitaux, et 
éclaircir les répercussions de la crise financière mondiale de 2008 sur ces flux. 

Pour réaliser les objectifs de l'étude, nous avons fait usage de la méthode de 
l’'Econométrie des Données de Panel sur un échantillon de 37 pays durant la période 
allant de 2000 à 2014.  Les résultats obtenus indiquent que les plus importants 
déterminants de flux d'investissements étrangers directs sont le PIB, le taux de la 
croissance économique, ainsi que d'autres variables économiques comme le volume 
des exportations, le revenu par habitant, la dette extérieure et le degré d'ouverture 
économique, tandis que le flux des investissements de portefeuille est déterminé par le 
PIB, le taux de croissance économique et le taux d'inflation.  
 

Mots-clés: Mouvement international des capitaux, Investissements directs étrangers, 
Investissements de portefeuille, Crise financière mondiale, les Données de Panel. 

 



 
 

حممد يعقويب، : تاذ املشرف الدكتورأتقدم جبزيل الشكر ومجيل العرفان لألس
    .وتصويباته، إلمتام هذا العملعلى صربه وتوجهاته 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم 
.تقييم ومناقشة هذا العمل 
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  :توطئة -أوال
ملصادر التمويل اخلارجي  خمتلفة عدم كفاية التمويل الداخلي، فلجأت فرتاتواجهت معظم الدول يف 

بعد احلرب الدول األوربية من الواليات املتحدة األمريكية  هااملساعدات املالية اليت تلقتفغلبت مبختلف أنواعها، 
 وعرفت ستينيات وسبعينات القرن املاضي هيمنة، على أشكال التمويل الدويل يف تلك املرحلة العاملية الثانية

 تلدول النامية من طرف املؤسسات املالية الدولية لسد الفجوة بني احتياجالدولية خاصة املوجهة القروض ال
منذ بداية التسعينيات من القرن املاضي طرأ حتوال كبري على تركيبة احلركة الدولية و  ،تمويل واملوارد احمللية احملدودةال

  .واالستثمار يف األوراق املالية النمو املتسارع يف حركة االستثمار األجنيب املباشرلرؤوس األموال من خالل 
ة وزيادة التكامل أهم مظاهر العوملة االقتصادياألموال يف حجم التدفقات الدولية لرؤوس  اهلائل نمويعرب ال

 يف االدخار العجز سديف ل بالدور اإلجيايب هلذه التدفقات فهي تساهم ، ويعكس اقتناع معظم الدو االقتصادي
 التسيريو  اإلنتاج أساليب يف املتطورة التكنولوجيا حتويل من باالستفادة املتعلقة األخرى لمزاياباإلضافة ل الوطين،
 املال رأس وتراكم اخلارجية التجارة تنميةو التشغيل  مستوى على األخرى االجيابية اآلثار على فضال، واإلدارة
خاصة يف شكل  األجنبيةتهيئة املناخ املناسب جلذب رؤوس األموال بدول العامل لذالك تتنافس معظم ، وغريها

  .يف احملافظ املالية تأجنبية مباشرة واستثمارا تاستثمارا
إىل حترير األسواق املالية واختاذ إجراءات حتفيزية  إن املنافسة على استقطاب رؤوس األموال األجنبية أدت

هذا اجتاه االستثمار األجنيب، وأصبحت الشروط والتشريعات املشجعة لالستثمار األجنيب متقاربة فيما بني الدول، 
، أو تؤدي إىل األجنبيةرؤوس األموال جذب إىل اليت تؤدي األكثر أمهية  )احملددات(العوامل التساؤل حول  ما يثري

  .تفضيل وجهة عن وجهة أخرى
حساس جدا للتغريات اليت حتصل يف املؤشرات االقتصادية واملالية،  األجنيب قصري األجل يعترب رأس املال

ن إحملاولة اغتنام فرص حتقيق الربح وجتنب إمكانية حصول خسارة، ) سلوك القطيع(وينتقل بسرعة وبأحجام هائلة 
لكثري من ا بت يفتسبهذه احلركة اهلائلة لألموال املصاحبة ألي تغري أو توقع تطورات طفيفة يف إحدى املؤشرات 

  .اكما حدث يف أزمة املكسيك وأزمة دول جنوب شرق أسياملشاكل االقتصادية واملالية،  
سلسلة من النمو املطرد يف حركة االستثمار األجنيب بنوعيه  2008سنة األزمة املالية العاملية  قطعت

خاصة يف  الدولية لرؤوس األموال،إىل اضطرابات كبرية يف احلركة املباشر واحملفظي دامت لعدة سنوات، فقد أدت 
البورصات واحلكومات حماوالت اهلروب اجلماعية لرؤوس األموال، إال أن  ةقاوماملراكز املالية الكربى، وبالرغم من م

  .الجتاه احلركة الدولية لرؤوس األموال بسيطذالك مل مينع من إعادة توزيع ولو بشكل 
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  :اإلشكالية -ثانيا
تطور مكونات احلركة الدولية لرؤوس األموال خاصة االستثمار األجنيب انطالقا مما سبق ستكون دراسة   

، موضوع حبثنا يهحركته وتأثري األزمة املالية عل الجتاه ةالعوامل احملدد، وأهم األجنيب احملفظير واالستثمار املباش
   :هذا، الذي نصوغ إشكاليته يف التساؤل التايل

وكيف أثرت األزمة المالية  المحددة التجاه الحركة الدولية لرؤوس األموالاالقتصادية ما هي العوامل 
  ؟على حجم واتجاه التدفقات الدولية لرؤوس األموال  2008العالمية لسنة 

ا من خالل موضوعنا هي يندرج ضمن     :هذا التساؤل جمموعة من األسئلة سنحاول اإلحاطة 
 احلركة الدولية لرؤوس األموال ؟ هم مكونات كيف تطورت أ - 1
 ما هي العوامل اليت أدت إىل النمو اهلائل يف حجم التدفقات الرأمسالية الدولية ؟ - 2
وعلى التوزيع واالستثمار احملفظي على االستثمار األجنيب املباشر  2008كيف أثرت األزمة املالية العاملية  - 3

 على خمتلف مناطق العامل ؟ مااجلغرايف هل
وتدفق االستثمار  على تدفقات االستثمار األجنيب املباشراليت هلا تأثري معنوي ما هي العوامل االقتصادية  - 4

 ؟  احملفظي

  :الفرضيات -ثالثا
املتسارع يف مو إىل النيعود التغري يف تركيبة احلركة الدولية لرؤوس األموال بداية من تسعنيات القرن املاضي،  - 1

جمموعة من العوامل املرتبطة بالبيئة  الذي يرجع بدوره إىل ،االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي
كزيادة نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، وظهور التكتالت االقتصادية، واالجتاه حنو حترير   االقتصادية الدولية

   . األسواق املالية

حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، كما أدت إىل تراجع  2008العاملية لسنة أدت األزمة املالية  - 2
  .لرتاجع حجم التدفقات الدولية لالستثمار احملفظي

ستثمار األجنيب املباشر مبجموعة من متغريات االقتصاد الكلي اليت ختص حجم السوق واألداء يرتبط تدفق اال - 3
  .االقتصادي والبنية التحتية
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العوامل األكثر تأثريا ) سعر الفائدة، أسعار األصول، أسعار صرف العموالت، التضخم(تعترب املؤشرات املالية  - 4
  . على حجم واجتاه احلركة الدولية لرؤوس األموال لالستثمار يف حمفظة األوراق املالية

 :أهداف البحث -ارابع
سواء على املستوى النظري من خالل ما تناولته  األموالملفهوم احلركة الدولية لرؤوس تتبع التطور التارخيي  -

وحجم التدفقات الدولية لرؤوس  تتبع تطور تركيبةاألدبيات االقتصادية، أو على املستوى التطبيقي من خالل 
  .األموال

 les donnée de بيانات السالسل الزمنية املقطعيةمناذج (حماولة بناء منوذج قياسي باستخدام تقنية  -
panel(ملعرفة تأثري خمتلف العوامل االقتصادية واملالية على اجتاه احلركة الدولية لرؤوس األموال ،.  

   .احلركة الدولية لرؤوس األموالحماولة معرفة تأثري األزمة املالية العاملية على حجم واجتاه  -

   :حدود الدراسة -خامسا
دولة  17من العامل، إال أن الدراسة القياسية تتحدد يف جمموعة مكونة  مناطقيشمل كل : احلدود املكانية -

  .دولة نامية، وتوقف اختيار العينتني على مدى توفر البيانات اخلاصة بكل دولة 20متقدة و

، تشمل فرتة الدراسة مرحلة ما قبل األزمة املالية العاملية 2014إىل سنة  2000الفرتة من سنة : احلدود الزمنية -
ومرحلة ما بعد األزمة حملاولة املقارنة بني الفرتتني إلظهار أثار األزمة على احلركة الدولية لرؤوس  2008سنة ل

  .األموال

احملفظي كأهم شكلني للحركة ركزت الدراسة على االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار : احلدود املوضوعية -
  .الدولية لرؤوس األموال

  :منهج وأدوات الدراسة -سادسا
ختبار الفرضيات السابقة، يستخدم البحث املنهج وإل متاشيا مع طبيعة املوضوع واإلشكالية املطروحة،

الوصفي من خالل ما تناولته الدراسات السابقة للموضوع وما توفره النظرية االقتصادية من توصيف لظاهرة احلركة 
الكيفي من خالل حتليل واقع االستثمار األجنيب  التحليل لوبأسويستخدم البحث الدولية لرؤوس األموال، 

على  2008وحتليل تأثري األزمة املالية العاملية لسنة ) 2014-2000(املباشر واالستثمار احملفظي خالل الفرتة 
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استخدام تقنية بالكمي  أسلوب التحليل، كما نستخدم ني للحركة الدولية لرؤوس األموالهذين الشكلني األساس
لعينة من الدول النامية وعينة من الدول  مناذج بانل يف بناء منوذج قياسي حملددات االستثمار األجنيب املباشر

  .املتقدمة، وكذلك منوذج قياسي حملددات االستثمار األجنيب احملفظي

  :الدراسات السابقة - سابعا

يف دول  اجتاهات وحمددات االستثمار األجنيب املباشر "بعنوان : 20041دراسة حسني بن رفدان اهلجهوج  -
توصلت الدراسة من خالل بناء منوذج قياسي إىل أن املوارد الطبيعية وحجم السوق " جملس التعاون اخلليجي

ورصيد احلساب اجلاري وعدم االستقرار السياسي هي أهم حمددات االستثمار األجنيب ) الناتج احمللي اإلمجايل(
 ).2002-1980(دول جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة  املباشر يف

اثر التجارة االلكرتونية وبعض املتغريات "بعنوان : 20052دراسة أمنار أمني حاجي و حممد نايف حممود  -
توصلت " االقتصادية يف تدفق رأس املال األجنيب لعينة خمتارة من الدول األسيوية باعتماد التصنيف الصناعي

 أن متغريات الصادرات وسعر الصرف، التجارة االلكرتونية، الناتج احمللي اإلمجايل هلا تأثري معنوي على الدراسة إىل
 .تدفق رأس املال األجنيب

حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف أقطار عربية "بعنوان : 20063دراسة مفيد ذنون يونس و دنيا امحد عمر  -
ددات االستثمار األجنيب املباشر من خالل بيانات جمموعة من الدول العربية توصلت الدراسة القياسية حمل" خمتارة

اجيابيا يف االستثمار األجنيب املباشر،  يؤثرانإىل أن حجم السوق واالدخار احمللي ) 2000-1980(خالل الفرتة 
مار األجنيب املباشر، أما اإلمجايل هلا تأثري سليب على االستث الوطينيف حني أن نسبة امليزان اجلاري إىل الناتج 

عينة مؤشرات النمو االقتصادي واإلنفاق احلكومي والتضخم ليس هلا أي تأثري على االستثمار األجنيب املباشر يف 
 .الدول حمل الدراسة

                                                
اإلدارة يف تطوير  مؤمتر االستثمار والتمويل، يف دول جملس التعاون اخلليجي اجتاهات وحمددات االستثمار األجنيب املباشر، حسن بن رفدان اهلجهوج 1

  .2004ديسمرب  8إىل  5، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر من العربية جلذب االستثمار
حممد نايف، أثر التجارة اإلليكرتونية وبعض املتغريات االقتصادية يف تدفق رأس املال األجنيب لعينة من الدول اآلسيوية باعتماد و  أمنار حاجي  2

  .2006العراق  التصنيف الصناعي، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل،
  .2006، العراق 15مفيد ذنون يونس، دنيا أمحد عمر، حمددات االستثمار األجنيب يف أقطار عربية خمتارة، جملة حبوث مستقبلية، العدد   3
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قياس اثر االستثمار األجنيب غري املباشر "بعنوان : 20091دراسة عبد الرزاق محد حسني وعامر عمران كاظم  -
توصلت الدراسة إىل أن االستثمار احملفظي الداخل " -اهلند حالة دراسية–على بعض املتغريات االقتصادية الكلية 

الناتج احمللي اإلمجايل، عرض النقد، : يرتبط اجيابيا مع كل من) 2008-1993(واخلارج يف اهلند خالل الفرتة 
  .ر احمللي، مستويات األسعار، االستهالك احمللي ويرتبط االستثمار احملفظي عكسيا مع سعر الصرفاالدخا

توصلت الدراسة إىل " اشكالية االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر"بعنوان  :20132دراسة عبد القادر ناصور  -
سعر : تغريات التاليةيتأثر سلبيا بامل) 2010- 1980(أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر خالل الفرتة 

ويرتبط تدفق االستثمار األجنيب املباشر . الصرف، معدل الفائدة، معدل التضخم واإليرادات الضريبية غري النفطية
  .إىل اجلزائر بعالقة طردية مع الناتج الداخلي اخلام

  :مساهمة الباحث -ثامنت
نات اعلى دراسة حمددات االستثمار األجنيب املباشر من خالل بياقتصرت أغلب الدراسات السابقة  -  

دولة  20استخدام عينة تتكون من  إىليف هذه الدراسة  سنعمدولة واحدة أو عدد حمدود من الدول، لذلك د
من   دولة متقدمة، ومقارنة نتائج العينتني، ألن زيادة حجم العينة والفرتة املدروسة يزيد 17نامية، وعينة تتكون من 

كلية  القتصادية وحتليل احملددات االكما حاولنا دراسة   .كم املعلومات حول الظاهرة للوصول إىل نتائج أكثر دقة
  .للتدفقات الدولية لالستثمار احملفظي

حصائيات اليت توفرها املؤسسات االقتصادية الدولية، اإلباالعتماد على و من خالل هذه الدراسة  -  
زمة املالية العاملية على التدفقات الدولية لرؤوس األموال يف أهم املناطق يف العامل، على إظهار أثر األ سنعمل

التدفقات الدولية لرؤوس األموال سواء يف إعادة توزيع ولو جزئيا كيف سامهت األزمة املالية   إظهاروكذالك 
  .الصادرة أو الواردة منها

  :هيكل البحث - تاسعا

األول للتعريف مباهية احلركة الدولية ل فصول، حيث خصص الفصمت تقسيم هذا البحث إىل أربعة   
األول مفهوم احلركة الدولية لرؤوس األموال باإلضافة إىل التفرقة املبحث  تناوليلرؤوس األموال يف أربعة مباحث، 

                                                
، دراسة حالة اهلندية عبد الرزاق محد حسني وعامر عمران كاظم، قياس أثر االستثمار األجنيب غري املباشر على بعض املتغريات الكلية للبلدان النام  1

  .2009، العراق 18جملة حبوث مستقبلية، العدد 
  .2014حماولة حتليل، رسالة دكتورة غري منشورة، جامعة تلمسان : املباشر يف اجلزائر األجنيباالستثمار  إشكاليةعبد القادر ناصور،   2
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ين يتطرق إىل بني أهم املفاهيم والتصنيفات املستخدمة يف التعبري عن حركة رؤوس األموال الدولية، ويف املبحث الثا
يستعرض الشركات املتعددة اجلنسيات ودورها  ركة الدولية لرؤوس األموال، أما املبحث الثالثالعوامل تطور احلأهم 

احلركة الدولية لرؤوس ) عوامل اجلذب(يف تشجيع منو حركة االستثمار الدويل، يف حني يتناول املبحث الرابع دافع 
  .األموال

احلركة الدولية لرؤوس األموال، ونفصله يف ثالثة مباحث، يتناول املبحث  يتضمن الفصل الثاين أشكال  
األول تعريف االستثمار األجنيب املباشر وأهم أشكاله والنظريات املفسرة له، أما املبحث الثاين فيستعرض مفهوم 

واالستثمار األجنيب االستثمار األجنيب احملفظي وأهم أشكاله وحمدداته باإلضافة للفرق بني االستثمار احملفظي 
  .املباشر، واملبحث الثالث نتطرق فيه ملفهوم وأشكال كل من القروض الدولية واملساعدات واملنح الدولية

على احلركة الدولية لرؤوس األموال، مت تقسيمه  2008أثر األزمة املالية العاملية ويف الفصل الثالث نتناول   
، أما املبحث 2008األزمة املالية العاملية لسنة  تإىل ثالثة مباحث، نتطرق يف املبحث األول ألسباب وانعكاسا

، ويف الثاين فيتناول أثر األزمة املالية العاملية على االستثمار األجنيب املباشر وتوزيعه اجلغرايف على أهم مناطق العامل
  .املبحث الثالث حنلل تأثري األزمة املالية العاملية على احلركة الدولية لالستثمار احملفظي يف العامل

دراسة قياسية حملددات احلركة الدولية لرؤوس األموال باستخدام بيانات فيتضمن إجراء  فصل الرابعلأما ا  
فيتطرق ليل مناذج بيانات بانل، ويف املبحث الثاين حت، ونقسمه إىل ثالثة مباحث، نستعرض يف املبحث األول بانل
ليل لبيانات متغريات الدراسة واختيار العينة، أما املبحث الثالث فيتناول بناء منوذج قياسي حملددات حتإىل 

   . االستثمار األجنيب املباشر ومنوذج قياسي حملددات الستثمار األجنيب احملفظي
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  :مقدمة الفصل األول

عرفت احلركة الدولية لرؤوس األموال العديد من التحوالت تارخييا سواء من حيث تركيبتها أو نظرة  الدول 
ومتويل ) قرتاضإإقراض و (، كتسوية املدفوعات الدولية مرتبطة بعمليات اقتصادية كانت  املستضيفة هلا، فبعد أن

املال وحتقيق عائد من وراء غرض استثمار رأس بتعاظم حجم التدفقات الدولية لرؤوس األموال  .التجارة الدولية
ذا املوضوع نتيجة عوملة النشاط االقتصادي وزيادة نشاط الشركات متعددة اجلنسيات و ذلك،  زاد االهتمام 

ودورها يف إعادة هيكل اإلنتاج العاملي والتجارة الدولية وعمليات نقل التكنولوجيا يف ظل عامل يتزايد فيه التكامل 
  .تصالوتقدم تكنولوجيا املعلومات واالاملالية والتحرير االقتصادي 

  : مباحث أربعةرؤوس األموال قسمنا هذا الفصل إىل لإلحاطة مباهية احلركة الدولية لو 

  ؛ماهية احلركة الدولية لرؤوس األموال: املبحث األول

  ؛تطور احلركة الدولية لرؤوس األموالعوامل : املبحث الثاين

  الشركات متعددة اجلنسيات؛: املبحث الثالث

  .احلركة الدولية لرؤوس األموالدوافع : املبحث الرابع
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  .ماهية الحركة الدولية لرؤوس األموال: لمبحث األولا

يف العالقات ا مهم اتعاظم حجم التدفقات الدولية لرؤوس األموال مع بداية الثمانينات، وشكل جانب  
  .املستوى الدويلاالقتصادية الدولية يضاهي بل ويفوق اجلانب اخلاص حبركة السلع واخلدمات على 

تقوم تريلونات الدوالرات املتدفقة سنويا بنقل القوة الشرائية بني الدول، حبيث ختصص للمناطق ذات 
، وتسوية املدفوعات الدولية بصفة عامة  عمليات التجارة الدوليةالطلب األكرب، ويتم ذلك من خالل متويل 

دات املنفردة أو يف إطار اهليئات السياسية واالقتصادية كعمليات اإلقراض واالقرتاض وسداد الديون وتقدمي املساع
  .العاملية

دف تعظيم فرص  يرتبط جزء مهم من التدفقات الدولية لرؤوس األموال بتوظيف هذه األموال يف اخلارج 
س الربح، أي أن عملية انتقال رأس املال إىل اخلارج، ليس مرتبط بعمليات اقتصادية أخرى وإمنا بغرض استثمار رأ

  .املال، وحتقيق عائد من وراء ذلك، وهذا ما يعرف باالستثمار األجنيب

  

  .مفهوم الحركة الدولية لرؤوس األموال :المطلب األول

ميكن القول بشكل عام يف ضوء التجارب االقتصادية العاملية، أنه رمبا باستثناء إجنلرتا ودول الطفرة األوىل 
اية القرن الثامن عشر، فقد مرت معظم الدول مبرحلة قصور يف التمويل احمللي واالعتماد على  للثورة الصناعية يف 

يات املتحدة األمريكية وعديد من دول أمريكا الالتينية، ، وقد كانت هذه بوجه خاص جتربة الوالالتمويل الدويل
فاالعتماد على االستثمارات األجنبية عامة واملباشرة على وجه اخلصوص لتعويض القصور يف املوارد احمللية منط 

  .1معروف وله سوابق تارخيية

وخالل الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية وحىت مطلع السبعينات، شكلت املصادر الرمسية نسبة 
عالية جدا من هذه التدفقات اليت كانت تتجه إىل الدول النامية، وكانت أغلبها عبارة عن قروض يف أشكال 

وس األموال تطورا هاما سواء من حيث خمتلفة، وبنهاية الثمانينات ومطلع التسعينات عرفت احلركة الدولية لرؤ 
فمثال  وطغى عليها طابع االستثمار سواء املباشر أو غري املباشر،حجامها أو من حيث االنتشار اجلغرايف، أارتفاع 

                                                             
-29، املؤمتر العلمي السادس حول االستثمار األجنيب واحتياجات التنمية العربية، بريوت "االستثمار اخلارجي وفجوة التمويل احمللي، حازم الببالوي  1

  .1، ص2002جوان  28
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 % 4مليار دوالر يتجه منها  ألف 100حجم التدفقات الرأمسالية العاملية سنويًا هو (يقدر اخلرباء املاليون أن 
لالستثمارات اإلنتاجية املباشرة يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات، بينما  % 16الدولية و  لتمويل التجارة

تتجه بقية األموال للتوظيفات املالية يف األسواق املختلفة عرب األسهم والسندات أو املضاربة على أسعار صرف 
  .1)العمالت

يات االقتصادية حتت العديد من االصطالحات  يتم تداول ظاهرة احلركة الدولية لرؤوس األموال يف األدب
كالتمويل واالستثمار الدويل، التدفقات املالية الدولية، التدفقات الرأمسالية الدولية، واليت متثل بصفة عامة ذلك 
اجلانب من العالقات االقتصادية الدولية  املرتبط بتوفري رؤوس األموال للتبادل دوليا، وهو بذلك ميثل اجلانب 

ي واملايل للعالقات االقتصادية الدولية واليت تعاظمت مكانته وجتاوزت قيمة اجلانب احلقيقي املتمثل يف النقد
  .التجارة الدولية

، ألنه عندما تشرتي شركة إن التدفقات الدولية لرأس املال عادة ال تعين انتقال اآلالت والسلع الرأمسالية
تستقدمها إىل البلد الذي تقيم فيه هذه الشركة، فإن هذا النوع من وتريد أن من سوق أجنبية،  آلة حملية مثال

ا انتقال القوة الشرائية اليت مل االتدفقات يعامل على أنه تدفق جتاري عادي وليس تدفقا رأمسالي ، وإمنا يقصد 
من بلد إىل  ختصص لالستهالك من بلد إىل أخر، أي انتقال رأس املال النقدي من األفراد املعنويني والطبيعيني

ا متثل مبالغ رؤوس األموال املتحركة بني بلدين سعيا وراء غايات  أخر، وتوصف القوة الشرائية املنتقلة دوليا على أ
سواء بقصد توظيفها يف عمليات اقتصادية استثمارية كشراء أوراق مالية أو أموال تدر رحبا أو امتالك أرض تعطي 

ئتمانية مثمرة أو إدخاهلا يف عمليات غري مثمرة، كحفظ النقود أو األرصدة ريعا، أو بقصد توظيفها يف عمليات ا
النقدية الكبرية يف مكان ما مثل املصارف أو بيوت اإليداع وذالك تفاديا لإلخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا يف 

إن هذه "، ظروف شاذة اقتصادية أو سياسية، مثل تعرضها الخنفاض القيمة أو تعرضها للمصادرة أو التأميم
ا أو  ا إنفاق الرساميل أو حتصيلها أو خز الغايات اليت تتوسط واقعة االنتقال يف اجنازها ال تتعدى عن كو

  2".تثمريها

ويعترب رأس املال عامال مهما من عوامل اإلنتاج وأحد األركان األساسية  الذي ميكن من خالله أو 
ية، وملا كانت رؤوس األموال موزعة توزيعا غري متساوي بني البلدان مبساعدته استثمار موارد البلد الطبيعية والبشر 

                                                             
العلوم أكرم احلوراين، املتغريات الدولية ومدى انعكاسها على األسواق املالية الناشئة، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة   1

  .17، ص2004االقتصادية والقانونية، سوريا 
  .181، ص1978مسري أمني، الرتاكم على الصعيد الدويل، دار بن خلدون، لبنان   2
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فإن عملية تقليل هذا التفاوت تبقى مهمة النظام النقدي الدويل، حيث تنتقل رؤوس األموال من البلدان ذات 
  . الفائض النسيب إىل البلدان اليت هي حباجة إليه وعملية االنتقال تتم ألسباب معينة وأهداف حمددة

: تنوع التدفقات املالية الدولية وتظهر حتت بند التحويالت الرأمسالية مليزان املدفوعات، وتتضمنوت
االستثمارات املباشرة، استثمارات احلافظة واستثمارات أخرى، كما تتضمن الديون قصرية األجل وطويلة األجل، 

دينة فتسمى التدفقات الداخلة لرأس فإذا كانت بنودا م ،1تجارية وقروض صندوق النقد الدويلواالئتمانات ال
  .املال، وإذا كانت بنودا دائنة فتسمى تدفقات خارجة لرأس املال

   :التمويل الدولي واالستثمار الدولي -أوال

 رؤوس وانتقال بتوفري املتعلق الدولية، االقتصادية العالقات من اجلانب ذلك الدويل بالتمويل يقصد
 االقتصاد(السلعي  اجلانب يف يتمثل األول ،شقني من تتكون االقتصادية الدولية العالقات األموال دوليا، ف

 رأس تدفقات إىل واخلدمات، إضافة السلع انسياب يرافق الذي النقدي، و املايل اجلانب وه واآلخر ،)احلقيقي
 كاإلعانات، الدول على املرتتبة املالية االلتزامات وكذا صوره، مبختلف اخلارجي ألغراض االستثمار املال

حركة رأس املال عرب األقاليم املختلفة وتوظيفها يف األنشطة يقصد به االستثمار الدويل  بينما 2.والتعويضات
االقتصادية بغرض احلصول على أرباح، أي أنه ذلك اجلزء من التمويل الدويل اخلاص بتوظيف األموال خارج 

  .دولة يف أنشطة اقتصاديةالحدود 

قبل ما ستثمار الدويل أكثر استعماال وشيوعا يف األدبيات االقتصادية خاصة خالل فرتة كان مصطلح اال
أن الفكرة اخلاصة إال . يب أصبح األكثر تداوال بعد ذلكمصطلح االستثمار األجن وأصبحاحلرب العاملية الثانية، 

 بلدين يف صورة منح أو تعويضات بانتقال رؤوس األموال أوسع من فكرة االستثمـارات، إذ قد ينتقل رأس املال بني
دون أن يقرتن ذلك حتما بأي استثمـار من البلد املرسل لرأس املال، كما أن البلد املتلقي لرأس املال قد ال 

أو  اخلارج، و لكن يستعمله يف احلصول على سلع استهالكية منيستعمله يف احلصول على سلع استثمارية 
  3.معدات عسكرية

                                                             
، 19قتصادية، العدد إبراهيم موسى، قياس وحتليل اثر التدفقات املالية الدولية يف التنمية االقتصادية يف بلدان نامية خمتارة، جملة كلية بغداد للعلوم اال  1

  .03، ص2009العراق 
  .2 ص ، 1999 األردن، عمان للنشر، جمدالوي دار الدويل، التمويل احلسين، تقي عرفان  2
  .174غريب مجال، صالح الدين عقدة، التخلف االقتصادي و التنمية،  مطابع مركز التدريب املهين للشرطة،  مصر بدون سنة نشر،  ص   3
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  :السوق الدولي لرؤوس األموال -ثانيا

عرب الدول من أوالئك لنقود اأسواق رأس املال الدولية مثلها مثل أسواق رأس املال احمللية، تباشر بتحويل 
مإنالذين يرغبون يف تأجيل إنفاقهم على السلع واخلدمات، ألولئك الذين يرغبون يف زيادة  على اخلدمات  فاقا

  .خالل الفرتة احلالية) مبا يف ذلك السلع االستثمارية(والسلع 

وتقوم شبكة من املؤسسات املالية، تشتمل على بنوك االستثمار ومساسرة األوراق املالية والبنوك التجارية 
رضني إىل املقيط لتسهيل حتويل األموال من وشركات اإلقراض واالدخار وشركات التامني واملعاشات، بدور الوس

   1.املقرتضني

متتد أسواق التمويل عرب احلدود الدولية، حيث جيد املقرضون غالبا أن املقرتضني يف الدول األجنبية 
يقدمون معدالت عائد أعلى مقابل خماطر معينة، عما يقدمه املقرتضون احملليون، وغالبا ما جيد املقرتضون أيضا أن 

عائد مقبولة يف الدول األجنبية، هذه املعامالت واليت هي بطبيعتها دولية يف األموال تعترب متاحة عند معدالت 
خمتلف األصول بني املقرضني واملقرتضني والوسطاء املاليني تشكل ما يعرف بسوق التمويل الدولية، ويعرف 

  2.التحويل الدويل لألموال املصاحب ملثل هذه املعامالت بالتحركات الدولية لرؤوس األموال

    :حركة رؤوس األموال في ميزان المدفوعات -اثالث

، وقسم صندوق النقد حساب حركات رؤوس األموال والذهب يتم تسجيل حركة رؤوس األموال ضمن
معامالت القطاع غري النقدي، ومعامالت القطاع (الدويل املعامالت املدونة يف هذا احلساب إىل جمموعتني 

  3:تتضمنو ) النقدي

ا األفراد أو : المال المتعلقة بالقطاع غير النقديمعامالت رأس  -1 ويقصد به املعامالت اليت يقوم 
  :املؤسسات غري املصرفية وتشتمل على ما يلي

                                                             
طه عبد اهللا منصور، حممد عبد الصبور حممد، العالقات االقتصادية الدولية، دار املريخ، اململكة العربية : مجةجون هدسون، مارك هرندر، تر   1

  .336، ص1987السعودية، 
  .337جون هدسون،  املرجع السابق، ص  2
  .166 -163، ص ص 2010، لبنان 1حممد دياب، التجارة الدولية يف عصر العوملة، دار املنهل اللبناين، ط  3
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ا االستثمارات يف مشروعات تقع يف دولة معينة، وتقع حتت : االستثمارات الخاصة المباشرة -أ ويقصد 
. ، فإن هذه املشروعات ما هي إال فروع ملؤسسات أجنبيةإشراف أشخاص يقيمون يف دولة أخرى، ومبعىن أخر

  .وهذه االستثمارات بطبيعتها طويلة األجل

ا عن سنة، وكذلك : حركات رؤوس األموال الخاصة طويلة األجل - ب وتشمل القروض اليت تزيد مد
 . العمليات املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية عند إصدارها

وتشمل القروض أو السلفيات اليت تقل عن سنة، : ال الخاصة قصيرة األجلحركات رؤوس األمو  -ج
واإليداعات يف البنوك األجنبية والقروض التجارية، وتداول األسهم والسندات األجنبية، كما يشمل هذا البند 

 .حتركات رؤوس األموال قصرية األجل اليت تتم بصفة تلقائية

وهي املعامالت املتعلقة بكل املؤسسات العامة، وتشمل القروض العامة : المعامالت الرأسمالية للقطاع العام -د
ومنظمة الصحة ) الفاو(وسدادها، واملعامالت مع املنظمات الدولية غري النقدية، مثل منظمة األغذية والزراعة 

 .العاملية وغريها

ا املعامالت اليت ت :معامالت رأس المال المتعلقة بالقطاع النقدي -2 ا هيئات رمسية كالبنك ويقصد  قوم 
  :، وتتكون مناملركزي واملؤسسات املصرفية ومجيع اهليئات املصرح هلا بالتعامل بالصرف األجنيب

 :ويتمثل يف: رأس المال طويل األجل -أ

  القروض احلكومية واملصرفية طويلة األجل؛ -
الصندوق، سواء من الذهب أو النقد ويل، مثل حصة الدولة من رأس مال دالديون على صندوق النقد ال -

  احمللي، أو القروض املمنوحة له بالعملة الوطنية؛
  التعامل مع البنك الدويل؛ -
  .األصول احلكومية، مثل أذونات اخلزانة والسندات اليت تصدرها احلكومات وهي صكوك طويلة األجل -

 :ويتمثل يف: رأس المال القصير األجل - ب
  لة احمللية؛أرصدة اخلارج من العم -
  الودائع األجنبية يف بنوك حملية؛ -
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  أذونات اخلزانة العامة املتداولة؛ -
  القروض قصرية األجل املمنوحة هليئات حكومية أو مصرفية؛ -
  األرصدة الدائنة يف نطاق اتفاقيات الدفع الدولية؛ -
  القروض اليت مينحها القطاع الرمسي والبنوك للخارج؛ -
  .الرمسي والبنوك من الصرف األجنيبأرصدة القطاع  -

  :األموالتعريف الحركة الدولية لرؤوس  - رابعا

دف  ا حتركات األموال من إحدى الدول إىل دولة أخرى  ميكن تعريف احلركة الدولية لرؤوس األموال بأ
األجل باإلضافة شراء األصول من الدولة الثانية، وتشمل األصول على السندات املالية طويلة األجل وقصرية 

  . 1لألسهم واألصول املادية مثل اآلالت والعقارات

  :أن احلركة الدولية لرؤوس األموال تعريف  من يتضح

ستخدام القوة الشرائية املنقولة للحصول إظاهرة التدفقات الدولية لرؤوس األموال تقرتن بظاهرة االستثمار، أي  -
نتقاهلا ليس االستثمار وإمنا لوضعها يف مأمن من إ، إال أنه يف حاالت استثنائية يكون القصد من وراء عائدعلى 

املخاطر السياسية واالقتصادية، أي أن الغرض من انتقاهلا حتقيق األمان وليس احلصول على عائد، ولكن تعترب 
  .مان ال يقل أمهية عن حتقيق عائدهذه احلالة من قبيل احلركة الدولية لرؤوس األموال، ألن حتقيق األ

ال تدخل ضمن ظاهرة االنتقال ) االسترياد والتصدير(حركة رؤوس األموال املصاحبة لعمليات التجارة الدولية  -
 اضمن عملية استثمار، حىت ولو كانت عملية االسترياد والتصدير ختص سلعتتال  االدويل لرأس املال أل

   2.إنتاجية

م ال ميكن إدخاهلا ضمن ظاهرة حركة رؤوس كما أن املساعد  - ات النقدية الدولية وحتويالت املهاجرين إىل بلدا
ا ال تتضمن    .ستثماراإاألموال الدولية أل

                                                             
  .207جون هدسون، املرجع السابق، ص  1
  .207، ص2007، األردن 1سرية، ط علي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدويل نظريات وسياسات، دار امل  2
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ظاهرة احلركة الدولية لرؤوس األموال تتمثل أساسا يف االستثمار األجنيب املباشر، االستثمار الدويل يف حمفظة  -
ان كل ما حتدث به االقتصاديون عن حركة رأس املال يتضمن أساسا نوعني من االستثمار ف"لذلك األوراق املالية، 

  1".مها االستثمار األجنيب املباشر واحملفظي

  

  .يف الحركة الدولية لرؤوس األموالتصن :المطلب الثاني

  :املعايريتتحرك رؤوس األموال دوليا على أشكال خمتلفة، وميكن تصنيف هذه األشكال وفق العديد من 

  :امعيار القائم بهحسب تصنيف الحركة الدولية لرؤوس األموال  -أوال

ورأس ) حكومي(نفرق هنا بني ثالثة أنواع من احلركة الدولية لرؤوس األموال، فنجد رأس مال عمومي   
  .مال خاص، ورأس مال املنظمات الدولية

 2.احلكومية يعترب مبثابة تصدير لرأس املال العام القنواتعندما تصدر رؤوس األموال عرب : رأس مال عمومي -1
قرتاض أو إقراض حكومة من أو يل دولة ما، أو احلصول على سندات أو أسهم وذلك يف إطار إفعلي سبيل املثال 

دولة (مشاريع اقتصادية خارج البلد األصل، باإلضافة للمنح واملساعدات اليت متنح للدول النامية يف إطار ثنائي 
  ).مستفيدةودولة ماحنة 

وهو حركة رأس املال الدولية الناجتة عن االستثمار اخلاص وهو ذلك النوع الذي يتم : رأس المال الخاص -2
 3،)أي اململوكة جزئيا من قبل الدولة(من طرف األفراد، أو املؤسسات غري احلكومية أو الشركات شبه احلكومية 

  4.تسهيلية مقارنة مع رأس املال اخلاص وعادة ما تكون حركة رأس املال العمومي بشروط

، ويشمل القروض املقدمة من طرف اهليئات الدولية كصندوق النقد الدويل :رأس مال المنظمات الدولية -3
ا بعض  يفبشكل منتظم أو  اوالبنك الدويل، كما تقدم هذه اهليئات مساعدات ومنح الظروف الطارئة اليت متر 

                                                             
  .149، ص2000، األردن  1سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية، دار حامد، ط   1
  .256حممد دياب، مرجع سابق، ص  2
لعربية السعودية، أطروحة دكتورة يف االقتصاد، جامعة فارس فصيل، أمهية االستثمار األجنيب يف الدول العربية دراسة مقارنة بني اجلزائر، مصر وامللكة ا  3

  .08، ص 2004اجلزائر 
  .256حممد دياب، نفس املرجع، ص  4
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اإلنسانية تندرج يف إطار حركة رأس مال املنظمات  املنظماتقدمة من طرف الدول، كما أن املساعدات امل
ويندرج كذلك يف هذا اإلطار القروض واملساعدات اليت تقدمها اهليئات االقتصادية اإلقليمية للدول . الدولية

لدان األعضاء يف هذه اهليئات، يضاف إىل ذلك املساعدات العسكرية اليت تقدمها بعض الدول الكربى للب
  .الصديقة هلا

  :معيار كيفية االستخدامحسب تصنيف الحركة الدولية لرؤوس األموال  -اثاني

فاملقيد هو أن تصدير أو استرياد رأس املال يتم وفق ، مقيد وحر :وتتخذ حركة رؤوس األموال هنا شكلني
اليت تسعى إىل االقرتاض شروط حمددة، ومثال على ذلك تعاقد دولتني فيما خيص اإلقراض واالقرتاض، فالدولة 

ا، كما  ملزمة باستعمال األموال املقرضة يف شراء السلع واخلدمات من أسواق الدولة املقرتضة وليس من دو
حمددة، عادة ما ختص تصحيح  ايشرتط صندوق النقد الدويل على الدول الراغبة يف احلصول على قروض شروط

إن أغلب القروض اليت متنحها الواليات املتحدة "ق هذه القروض، بعض السياسات االقتصادية ومتابعة كيفية إنفا
  1".األمريكية من الشكل املقيد

  .أما الشكل احلر فهو الذي دون إلزام بالشروط اليت يفرتض االلتزام يف حال حركة رأس املال املقيدة

  :معيار المدةحسب تصنيف الحركة الدولية لرؤوس األموال  -ثالثا

وقصرية  طويلة األجل التحركات الدولية لرؤوس األموال بالتفرقة بني تدفقات رأس املاليقوم معظم حتليل 
  .األجل

طويلة األجل اليت تستحق الدفع بعد سنة أو ات وتشتمل على االستثمار : حركة رأس المال طويلة األجل -1   
  :أخذ أحد الشكلني التاليني، وت2أكثر

واليت تشمل السندات احلكومية والسندات اليت تصدرها الشركات،  االستثمار يف حمفظة األوراق املالية  -
ا ال تنطوي على مصلحة الرقابة على املنشأة املصدرة هلذه األسهم   .كما تتضمن شراء األسهم طاملا أ

                                                             
  .176غريب مجال، مرجع سابق، ص  1
  .338جون هدسون، مرجع سابق، ص  2
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االستثمار األجنيب املباشر وهو استثمار حقيقي يف املصانع والسلع الرأمسالية واألرض واملخزون  -
ا عادية يف شركة أجنبية بنسبة ماحلالة النمطية لالستثمار األجنيب املباشر منشاة وطنية متتلك أسهالسلعي،وتتضمن 

يف هذه املنشأة، كما يتضمن إنشاء مصنع جديد أو ) التصويت(تكفي إلعطاء املنشأة الوطنية حق التحكم 
  1.توسعة مشروع يف اخلارج أو إعادة استثمار أرباح املنشأة التابعة

هي التدفقات الرأمسالية لفرتة أقل من سنة وتشمل شراء وبيع : ات رأس المال قصيرة األجلتحرك - 2 
السندات قصرية األجل عرب احلدود اإلقليمية، إن غالبية التدفقات الرأمسالية على الصعيد الدويل هي قصرية 

ي ماوتن 2.املالية العاملية األجل، وبالدرجة األوىل من خالل احلجم اهلائل للعمليات القصرية األجل يف السوق
العمليات قصرية األجل يف سوق األدوات املشتقة، كما أن رأس املال األجنيب يدخل لفرتات قصرية يف سوق 

من حركة رأس املال  اخدمات الـتأمني، فضال عن ذلك تشكل القروض والتسليفات القصرية األجل جزءا هام
  .باإلضافة إىل أذونات اخلزانة واألوراق التجارية قصرية األجل، 

  :معيار الشكلحسب تصنيف الحركة الدولية لرؤوس األموال  - رابعا

ومنيز بني الشكل النقدي والشكل السلعي، فإذا كان الشكل النقدي يتمثل يف القروض والتسليفات 
تأخذ تصدير اآلالت واملعدات  واستثمارات مالية مباشرة، فإن حركة رؤوس األموال يف شكلها السلعي

والتجهيزات وبراءات االخرتاع والتكنولوجيا، يف حال كانت تصدر كجزء من الرأمسال التأسيسي للمؤسسة اليت 
  .تنشئها أو تشرتيها الشركة األم يف اخلارج

  

  

  

  

                                                             
  .208علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص   1
  .176حممد دياب، مرجع سابق، ص  2
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  .تطور الحركة الدولية لرؤوس األموالعوامل : المبحث الثاني

عدات الدولية لرؤوس األموال بالدول االستعمارية الكربى اليت كانت تصدر املارتبط ظهور وتطور احلركة 
ا، وتوريد الذهب من هذه البلداناآلو  رأس  االهتمام حبركةوزاد  ،الت لالستثمار يف الدول الواقعة حتت سيطر

حينما ركزت اخلزينة يف ذلك احلني على مشرتيات  1935املال الدولية يف الواليات املتحدة األمريكية منذ 
  .األجانب من األوراق املالية األمريكية

  

  .تطور النظام النقدي الدولي :المطلب األول

، ومع املبادالت والعالقات االقتصادية الدولية توسعمع  وجود نظام نقدي دويل بدأتإن احلاجة إىل 
 أيالبعض اآلخر،  إزاءحتويل هذه العمالت بعضها  أسعارالتعدد الواسع للعمالت، واليت ظهر معها عدم استقرار 

ذلك بعض الوسائل اليت تستخدم على نطاق املعامالت  إطارنشأت يف  إذصرف هذه العمالت،  أسعارتقلبات 
ألخرى اليت يراد منها تسوية املدفوعات بني عدة ا ةومنها احلواالت والكمبياالت، وبعض النظم املبسط ةالدولي

  .ةدولي أطراف

بعدما توقف العمل بقاعدة الذهب أثناء احلرب العاملية األوىل، عرفت مرحلة ما بني احلربني العديد من 
ا اختلفت يف  االضطرابات يف النظام النقدي الدويل حيث حاولت بعض الدول العودة لقاعدة الذهب، غري أ

وأن من الذهب لصاحل زيادة رصيد الواليات املتحدة،  األوروبيةخاصة بعد تراجع أرصدة الدول الصناعية الكيفية 
اليت ظهرت بدايتها،  ةقتصادية االجممل هذه الصعوبات، اليت رافقت العمل بنظام الصرف بالذهب وما أفرزته األزم

دول العامل، دفعت  ة، ومن مث لبقيباو أور دول  إىلمث انتقلت  أمريكا، حيث ظهرت البدايات يف 1929يف عام 
 ةعلى الصرف ملواجهة العجز يف موازين املدفوعات، وبالذات الدول املصدر  الرقابةفرض  إىلبالعديد من الدول 

  .األوليةللمواد 

وأنشئ صندوق النقد الدويل،  1944بعد أن انتهت احلرب العاملية الثانية، عقد مؤمتر بروتون وودز سنة 
الذي كان هدفه األساسي وضع نظام نقدي دويل جديد للتعامالت املالية الدولية، وكان الرتكيز على ثبات أسعار 

 .الصرف
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حددت أنظمة الصندوق النقدي الدويل على أساس قاعدة الصرف الثابت بالذهب أو بالدوالر، ومت 
بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل إىل الذهب أي ) مقيمة (معربة  االتفاق على أن معدالت سعر الصرف تكون

الدوالر، أي ترتكز هذه القاعدة بصفة رئيسية على قابلية حتويل الدوالر األمريكي فقط إىل الذهب من ناحية، و 
كذا تصبح مجيع . على تثبيت أسعار صرف العمالت األخرى بالنسبة للدوالر األمريكي من ناحية أخرى

 35ت مقيدة بشكل أو بآخر بالذهب من خالل الدوالر الذي يتمتع حبرية التحويل بالذهب على أساس العمال
  .دوالر لألوونس الواحد من الذهب

من خالل التاريخ النقدي الدويل ملا بعد احلرب، ميكن مالحظة ظاهرة دورية للنزاع الذي يواجه أربعة 
األموال، تثبيت معدالت الصرف و استقاللية السياسات  حرية التبادل، حرية تداول رؤوس: أهداف متناقضة

فيتعلق األمر . هلذا كانت تواجه احلكومات باستمرار مشكلة التوفيق بني هذه األهداف. االقتصادية الكلية
ربط سعر : بالتحكيم الذي يتوجب على حكومة أن تؤديه بتحديد األولوية بني ثالثة أهداف للسياسة االقتصادية

رباء، هناك فقط حسب اخل. فاظ على سوق رؤوس األموال مفتوح و أداء سياسة نقدية مستقلةالصرف، احل
فيمكن أن حتقق احلكومة استقرار سعر الصرف و سوق رؤوس األموال مفتوح . هما معاهدفني ميكن حتقيق

عتمدت إذا ا. باعتماد سعر صرف باستمرار ثابتا، لكن يتوجب عليها أن تتخلى عن االستقاللية النقدية
االستقاللية النقدية و سوق رؤوس األموال مفتوح ميكنها أن تطبق سعر صرف عائم، لكن ال ميكنها أن حتقق 

و أخريا إذا اختارت استقرار سعر الصرف و االستقالل النقدي، فيتوجب عليها أن تتخلى . استقرار سعر الصرف
  1.عن هدف اندماج سوقها لرؤوس األموال

لدويل وبالذات إبان سنوات تشغيله الناجحة يف األربعينيات واخلمسينيات وحىت وقد لعب نظام النقد ا
 أوروباالنصف األول من الستينات دورا مهما يف خدمة توسيع الرأمسالية األمريكية خارج حدودها يف دول غرب 

يف ضوء ما حققه من وبلدان احمليط، كما رسم إطارا مستقرا لنمو وحركة التجارة الدولية واالستثمارات اخلارجية 
موعتني من البلدان   2.ثبات نسيب يف أسعار الصرف وتوفري السيولة فيما بني هاتني ا

يار نظام بروتنوودز، إال أن جتارب هذا النظام سامهت يف تطوير االندماج النقدي األوريب  بالرغم من ا
والعديد من التكتالت االقتصادية والنقدية اإلقليمية والدولية واليت سامهت يف زيادة درجة الرتابط االقتصادي املايل 

                                                             
، رسالة دكتورة غري منشورة، جامعة اجلزائر الوحدة النقدية األوروبية اإلشكاليات و اآلثار على املديونية اخلارجية لدول اجلنوب، قحايرية آمال  1

  .3، ص 2006
  .87، ص1987، الكويت 118رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، سلسلة عامل املعرفة رقم 2 



  الحركة  الدولية  لرؤوس األموال                                                              :                      الفصل األول
 

 
21 

اجتاها حنو تكوين الكتل االقتصادية وإنشاء مناطق التجارة  الدويل، وشهد االقتصاد العاملي منذ بداية السبعينيات
 األوروبيةاحلرة واالحتادات اجلمركية، وقد تسارع هذا االجتاه يف أعقاب الثمانينات مع إعالن برنامج إنشاء السوق 

 ضمت الواليات املتحدة وكندا 1989وإنشاء سوق حرة للتجارة بأمريكا الشمالية سنة  1992املشرتكة سنة 
  1.واملكسيك

شهدت األسواق املالية والنقدية اجتاها متزايدًا حنو التحرر من القيود مبا فيها التشريعات واللوائح 
والشكليات واملعوقات اليت حتد من حركتها وقد بدأت عملية إزالة القيود بعد أن تأكد فشلها وعدم فعاليتها يف 

واليت بدأت منذ السبعينات كما  -دف هذه العملية و . ختصيص رأس املال وحتقيق أهداف السياسة النقدية
ا فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، تلك  –أشرنا  اء عملية التدخل احلكومي يف النظم املالية، واليت متيزت  إىل إ

تلك اليت العملية اليت أخذت صورًا عديدة منها حتديد حدًا أقصى ألسعار الفائدة اليت ميكن دفعها على الودائع و 
يتم حتميلها على القروض، حتديد حد أدىن لنسبة رأس املال إىل األصول، حتديد االحتياطي القانوين، حتديد 

ا وحتديد تلك اخلدمات اليت يسمح هلا بتقدميها . أماكن توطني البنوك وحتديد جمال جغرايف معني لتقدمي خدما
حلواجز على هذا النحو زيادة حدة املنافسة يف قطاع اخلدمات وقد ترتب على هذه العملية اخلاصة بإزالة القيود وا

التجارة اإللكرتونية، النقود اإللكرتونية، البنوك (املالية والبنكية باإلضافة إىل ظهور منتجات وأساليب جديدة 
  .االجتاه املتزايد حنو التوريقوكذالك ، )اإللكرتونية

خرى و اختذ عدة أشكال مثل ختفيف القيود و اإلجراءات تفاوت االجتاه حنو إزالة القيود من دولة إىل أ
املعوقة حلركة تدفق رؤوس األموال و استثمارها، إلغاء الرقابة على عمليات التمويل اخلارجي، إزالة القيود املفروضة 

السقوف على أسعار الفائدة الدائنة و املدينة و تلك املفروضة على العموالت و تسعري اخلدمات املصرفية و إلغاء 
  2.االئتمانية، و رفع القيود على عمليات الصرف األجنيب

إن التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت يف بداية السبعينيات ساهم يف تطور حركة تدفقات األموال 
، ارتفع إىل 1973مليار دوالر عام  15قصرية األجل، فقد كان املتوسط اليومي حلركة التدفقات املالية حوايل 

، ويف تلك الفرتة منا 1998مليار عام  1500، وختطى 1995مليار عام  1300، مث 1992عام  مليار 880

                                                             
  .5، صقحايرية آمال، املرجع السابق 1
االقتصادية،  عبد القادر، التحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية، أطروحة دكتورة يف العلومبريش  2

  .29، ص 2003غري منشورة، جامعة اجلزائر 



  الحركة  الدولية  لرؤوس األموال                                                              :                      الفصل األول
 

 
22 

قطاع البنوك واخلدمات املالية بنسبة تفوق مبراحل منو اإلنتاج العاملي والتجارة العاملية وأصبح االندماج يف قطاع 
  1.الدويلاملعامالت املالية الدولية أكثر عمقا من االندماج يف النظام التجاري 

ومتيز النظام النقدي احلايل الذي تقوده األسواق املالية بدال من النظام النقدي الدويل السابق الذي كانت 
  2:باخلصائص التالية) نظام بروتن وودز(تقوده احلكومات 

  تدويل األسهم والسندات الدولية؛ -
  هبوط أمهية املصارف بالقياس إىل أمهية األسواق كهيئات وسيطة؛ -
قيام األسواق بتحديد أسعار الصرف يف ضوء اتساع نطاق الصفقات املالية العاملية بالقياس إىل  -

  الصفقات التجارية؛
تقلب السوق بتعاظم الصدمات عرب النظام كله ويرجع السبب يف ذلك إىل توفر املعلومات وسهولة  -
  .االتصاالت
ات للتعامل يف وقت واحد عرب األسواق تنسيق السوق حيث تقوم جمموعة صغرية نسبيا من املؤسس -

  .العاملية مستخدمة طرق متماثلة يف التحليل والسلوك

  

  .تطور التجارة الدولية: المطلب الثاني

، اخلارجيةبعد احلرب العاملية الثانية بدأت العديد من الدول يف ختفيض القيود املفروضة على التجارة   
، وقد مت ختفيض يف )GAAT( للتعريفة اجلمركيةاالتفاقية العامة وذلك باستخدام الضرائب اجلمركية يف إطار 

يف املتوسط  %10إىل أقل من  1940عام  %40الضرائب اجلمركية على السلع الصناعية يف الدول املتقدمة من 
 للواليات املتحدة %4.9لليابان،  %4.4لإلحتاد األوريب،  %6، حيث بلغت 1979بعد جولة طوكيو عام 

يف الدول  1975وحىت عام  1950منذ عام  %8ومن مث حققت التجارة العاملية معدل منو سنوي  ،األمريكية
  3.الصناعية

                                                             
  .12، ص 2007امعة اجلزائراحلاج أنور، املناطق احلرة يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية، رسالة دكتورة، ج 1
    .146، ص 2004قابل حممد صفوت، الدول النامية والعوملة، الدار اجلامعية، مصر  2
دية، غري منشورة، عبد القادر باب، سياسة االستثمارات يف اجلزائر وحتديات التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة، أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصا 3

  .94، ص 2004جامعة اجلزائر 
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خطوة كبرية حنو حترير التجارة العاملية واالستثمار، حيث بلغ عدد الدول  تعترب اتفاقيات جولة أورجواي
باإلضافة إىل قيام عدد من التكتالت االقتصادية مثل االحتاد . دولة نامية 87لة منها دو  117املشاركة فيها إىل 

أدى ذلك إىل  )اآلسيان(رابطة دول جنوب شرق أسيا ، و )نافتا(األورويب، ومنطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 
ثالث ) 1995-1985(مضاعفة معدل منو التجارة العاملية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل للعامل، خالل الفرتة 

ومن مث ميكن النظر . مرات عن العشر سنوات السابقة على تلك الفرتة، وضعف املعدل الذي حتقق يف الستينات
ا تطور يف عمليات التكامل االقتصادي العاملي، املتمثل يف  إىل العوملة اليت بدأت يف منتصف الثمانينات على أ

يف بداية التسعينات ثالث مناطق جهوية تتميز  تشكلتكما  .اخنفاض القيود على التجارة الدولية واالستثمار
  1:بعالقات التقارب، يتشكل حول كل منها قطب اقتصادي عاملي وهي

  ؛أساسا بالواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية واجلنوبية مرتبطة -       
موعة األوروبية -          ؛جمموع أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط تتمحور حول ما يسمى اآلن با
  اهلادي اليت تتمحور حول اليابان؛ جنوب شرق آسيا واحمليط -       

ن يز او ملسجلة يف ماجتارة السلع يف بداية التسعينات حوايل ثلثي حجم العمليات اجلارية  شكلت
هذا وتشري بعض املصادر إىل أنه منذ منتصف الستينات إىل بداية التسعينات فإن التجارة الدولية ، املدفوعات

، ارتفعت إىل 1967سنة  دوالرمليار  206للسلع قد تضاعفت بستة عشر مرة، حيث أن قيمتها كانت تقدر بـ 
  1991.2يف سنة  دوالرمليار  3.370

اإلحصائيات التالية منوا متسارعا يف حجم التجارة اخلارجية، إذا ما تتبعنا تطور حجم الصادرات وتظهر 
   :العاملية يف السلع واخلدمات مقارنة بالناتج العاملي اإلمجايل

  

  

  
                                                             

1 Gérard lafay, Maîtriser le libre échange, Economica, Paris, 1994,  P 4. 
، ص ص 2003، أطروحة  دكتورة دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر تنظيم وتطور التجارة اخلارجية حالة اجلزائر، بن ديب عبد الرشيد  2

361-362.  
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  )دوالر ملياربال(الناتج العالمي اإلجمالي  نمو التجارة الدولية كنسبة من): 1-1(رقم جدول ال

  2011  2005  1999  1996  1990  السنة
صادرات العالم من 

  السلع والخدمات
4382  6529  6844  12954  22303  

الناتج العالمي 
  اإلجمالي

22206  29590  30184  45200  70221  

نسبة الصادرات إلى 
  )%( الناتج العالمي

19,7  22,2 22,67 28,65 31,76 

 .50، ص 2012األردن  الدولية، دار املسرية،علي عباس، إدارة األعمال  :المصدر

النمو املطرد يف حجم التجارة العاملية مبعدالت متسارعة أكرب من معدل منو الناتج  أعالهيظهر اجلدول 
تضاعفت هذه النسبة لتبلغ أكثر من  1990من الناتج العاملي سنة  %19.7العاملي، فبعد أن كان حجمها ميثل 

  .2011سنة  31%

  

  .التدويلهرة تعاظم ظا :المطلب الثالث

عرفت هذه الظاهرة تطورا و عمقا ملحوظني خالل السبعينات حيث قامت الشركات املتعددة اجلنسيات 
كما قامت هذه الشركات . كل األصعدة اإلنتاجية و اخلدماتية و التمويلية و التسويقية و التقنيةعلى  بالتوغل 

مستفيدة يف ذلك مبزايا األجور  العامل،مناطق  الكربى بتوزيع نشاطها اإلنتاجي و التسويقي جغرافيا عرب خمتلف
تعاظم نشاط هذه الشركات تعمقت درجة تقسيم لونتيجة . احمللية وتوافر موارد الطاقة و القرب من مواقع التسويق

العمل الدويل غري املتكافئ بني البلدان الصناعية و البلدان السائرة قي طريق النمو، وزادت ظاهرة التدويل هذه من 
 1.درجة التشابك و الرتابط بني خمتلف أجزاء املنظومة

                                                             
  .39، ص2006حشماوي حممد، االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية، أطروحة دكتورة دولة يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة اجلزائر 1
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موعة   ا ا هناك ما يقارب عشرة أالف شركة من  إىل 1975عام  األوروبيةتشري اإلحصائيات اليت أجر
 78إىل حوايل و ، 2000ألف شركة سنة  63ليصل العدد إىل حوايل  1الشركات متعددة اجلنسيات عرب العامل،

لشركات فبعدما  ا هلذه اإلنتاج الدويلفلقد تضاعفت أعدادها بشكل كبري جدا، كما تضاعف  2006،2ألف سنة 
تضاعف حويل مخس مرات  2001تريليون دوالر سنة  5.1كانت مبيعات الشركات عرب الوطنية يف حدود 

ناتج احمللي وتنتج حاليا حوايل ربع إمجايل ال 2012تريليون دوالر سنة  26حجم هذه املبيعات ليصل إىل حوايل 
  3).تنتج يف فروعها اخلارجية عشر هذا اإلنتاج(العاملي 

  

  .االتجاه نحو التكتالت االقتصادية :المطلب الرابع

التكتالت االقتصادية اإلقليمية  يف احلياة االقتصادية الدولية املعاصرة، و يعترب االجتاه حنو  انتشرت ظاهرة
فعاليات العالقات االقتصادية الدولية و أكثرها تأثريا، و تتجلى هذه  برز و أهمأالتكتل االقتصادي بني الدول من 

ا التجارية، و ما يرتتب عن ذلك يف  األمهية بالنظر إىل كل من الدول املشكلة هلذه التكتالت و حجم مبادال
  .العالقات بني الدول املشكلة أو األعضاء يف التكتل و بني الدول األخرى

منطقة التبادل احلر، االحتاد اجلمركي، السوق (أشكال من التكتل االقتصادي  بعةأر يتم التميز عادة بني 
ويقصد بالتكتل االقتصادي عملية ارتباط بني دولتني أو أكثر تكون العالقات  4).املشرتكة، االندماج االقتصادي

االقتصادية بني هذه الدول أوثق مما هي عليه مع باقي دول العامل األخرى، للوصول إىل مراحل جد متقدمة من 
  5.التكامل واالندماج االقتصادي

                                                             
  .17، ص 2008يف الدمنارك،  إبراهيم حمسن عجيل، الشركات متعددة اجلنسيات وسيادة الدولة، رسالة ماجستري، األكادميية العربية املفتوحة 1
لتنمية، األمم املتحدة ، تقرير االستثمار العاملي الشركات عرب الوطنية والصناعات االستخراجية وا)UNCTAD(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  2

  .6، ص2007نيويورك 
، تقرير االستثمار العاملي سالسل القيمة العاملية االستثمار والتجارة من أجل التنمية، األمم  )UNCTAD(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  3

  .8، ص2013املتحدة نيويورك 
  : انظر يف ذلك  4
  .2001قتصادية اإلقليمية يف إطار العوملة، مكتبة  ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مسري حممد عبد العزيز، التكتالت اال -
  .2000حممد حممود اإلمام، التكامل االقتصادي اإلقليمي بني النظرية والتطبيق، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  -
  .607، ص 1979احلديث،  مكتبة الوعي العريب، لبنان يراوان، ترمجة حممد مسري كرم، االقتصاد الدويل . هوجيندورون و ب 5
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وتشكلت ى أهم املتغريات العاملية املعاصرة، إحدى آليات وأركان العوملة وإحد التكتالت االقتصادية تعترب
عددًا من التكتالت االقتصادية اإلقليمية رغم درجات اخلالف السياسي بني الدول املكونة للتكتل،  العديد

دف هذه التكتالت لتعظيم املكاسب االقتصادية فيما بينها، مما قد ينعكس سلبا على العالقات االقتصادية  و
طاقها، حيث صاحب الدعوة إىل حترير التجارة الدولية برعاية املنظمة العاملية للتجارة  زيادة للدول اخلارجة عن ن

عدد التكتالت االقتصادية إلقامة مناطق جتارة حرة أو إحتاد مجركي حيث اتضح وفقًا لبعض الدراسات أن حنو 
يف تكتل اقتصادي أو خر أمشرتكة بشكل أو ب) دولة 117(من الدول اليت وقعت على إعالن مراكش  %90
  1.أكثر

بدأ عدد من التكتالت االقتصادية يظهر بقوة على الساحة االقتصادية الدولية، و حتاول دول كل تكتل      
التعاون فيما بينها لتصبح أقوى اقتصاديا ملواجهة التكتالت األخرى، و يبقى من أهم التكتالت اإلقليمية حاليا 

، و منتدى التعاون االقتصادي آلسيا و  NAFTAاالحتاد األورويب، و اتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا 
و تشري إحصائيات املنظمة . قل أمهية يف إفريقيا و آسيا و العامل العريبأاحمليط اهلادي، زيادة على تكتالت أخرى 

  .تكتل اقتصادي عرب خمتلف مناطق العامل 84مت إنشاء حوايل ) 1999-1990(نه خالل الفرتة أالعاملية للتجارة 

دف هذه االتفاقيات تقوم اتفاقيات  الشراكة بصفة عامة على فلسفة االقتصاد احلر وآليات السوق، و
املتوسطية أحد مظاهر سياسة اإلحتاد  –إىل حترير التجارة بني األطراف املتعاقدة، وتعد اتفاقية الشراكة األوروبية 

ر لالستثمار األجنيب وأحد روافد ومتثل الشراكة يف حقيقة األمر الوجه اآلخ. األورويب اجتاه الدول املتوسطية
  .2التمويل البديل للمديونية مع ما حتمله معها من تنوع يف أساليب التنظيم، اإلنتاج والتسويق

دف اتفاقيات الشراكة إىل التحول من املساعدات اإلمنائية والقروض التجارية إىل االستثمارات املباشرة 
ريات اليت طرأت على النظام املايل الدويل فيما يتعلق بنمط التمويل اخلارجي وغري املباشرة وينبع هذا االجتاه من التغ

للتنمية  يف الدول النامية، وتأثرت به باقي الدول واألطراف املاحنة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وبالتايل 
ن االستثمارات املباشرة وغري ظهرت االستثمارات األجنبية كتعبري عن اقتصاديات املشاركة الدولية، وبذلك فإ

يئة منط االستثمار  املباشرة متثل يف الوقت احلاضر النمط السائد يف التمويل اخلارجي للتنمية، وأصبح من الواجب 
  .  املالئم جلذب رؤوس األموال األجنبية

                                                             
  .25احلاج أنور، املرجع السابق، ص  1
يد قدي، االقتصاد اجلزائري والشراكة األجنبية خارج احملروقات يف ظل املناخ االستثماري االقتصادي اجلديد، امللتقى الوطين ا. د 2 ألول حول عبد ا

  .1، ص 2003أفريل 23و 22االقتصادي اجلديد، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ 
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  .تكامل األسواق المالية :المطلب الخامس

وتطور ، *التنافس على إنشاء مراكز مالية خارج احلدود وزيادةالدولية،  األوروبيةتطور سوق العملة  إن  
أدت هذه العوامل باإلضافة إىل عوامل أخرى إىل ترابط األسواق املالية  تكنولوجيا اإلعالم واالتصالوسائل و 

  .املنتشرة عرب دول العامل

مراكز األفشور، ومركز اليورو دوالر، ومراكز اآلسيادوالر، ردة فعل املصارف الدولية واملؤسسات  تكان  
املالية جتاه حماوالت احلكومات يف الكثري من دول العامل يف ستينيات القرن املاضي، السيطرة والتحكم يف حركة 

حد أهدافها تقوية األدوات النقدية أكان تشريعات وقوانني مقيدة، وهذه القيود اليت   ضرأس املال، من خالل فر 
ا، شجعت  يف مراكز مالية بعيدة يقرر تشريعها إعفاء  ظهور وتطور بنوك األفشور لدى احلكومات إلدارة اقتصاديا

كلي أو جزئي لرؤوس األموال األجنبية من القيود اليت تتعرض هلا يف موطنها األصلي، وأطلق عليها مصطلح 
     1.احلدود متييزا هلا عن املراكز املالية العادية املراكز املالية خارج

دوالر للهروب من فرض متطلبات االحتياطي والسقف على أسعار  كانت البداية بإنشاء اليورو  أوروبايف   
، األوروبيةب كذلك من الضرائب املرتفعة يف معظم الدول و الفائدة، والقيود على الكثري من املشتقات املالية، وللهر 

خالل نيا وفرنسا وبلجيكا يف مطلع السبعينيات، من دئة باستقطاب رؤوس أموال من أملالكسومبورغ البا وكانت
ة للضرائب على الدخل، وقوانني سرية املصارف وسرية احلسابات وحذا الكثري من اجلزر واملدن املعدالت املنخفض

  2.الصغرية حذو لكسمبورج يف استحداث هذه املراكز

، عندما 1968بدأت مراكز األوفشور ألسواق التبادل املصريف البيين بالتطور بعد عام أما يف أسيا فقد 
  3.قامت سنغافورة بإطالق سوق الدوالر األسيوي واستحدثت وحدات العمالت األسيوية

                                                             
عبارة عن أقاليم أو بلدان ميثل قطاعها املايل حصة كبرية وغري متناسبة من اقتصاديتها احمللية ومعظم العمليات " األفشور"املراكز املالية خارج احلدود   *

  :انظر يف ذلك. ؤسسات املالية تتم نيابة عن عمالء يقيمون يف بلدان وعواصم أخرىاليت جتري فيها من طرف امل
  .2003سبتمرب  واشنطون سامل م داربار وأخرون، تقييم املراكز املالية فيما وراء البحار، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، -
، 1998، 3حمصور نشاطها خارج لبنان أوفشور، اجلزء الثالث، دون دار نشر وبلد نشر، طالياس ناصف، الشركات القابضة هولدينغ والشركات   1

  .321ص 
  .96، ص 1997مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنيب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة   2
، اإلمارات العربية 1لول، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاجتية، طاألسباب والتداعيات واحل :ةالفارس، األزمة املالية العاملي عبد الرزاق فارس 3

  .159، ص 2010املتحدة 
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بعد جلوء العديد بل غالبية الدول الصناعية الكربى مبا فيها الدول الناشئة إىل حترير أسواق املال، مل يعد   
ة، بالرغم من امن السهل التعرف إىل مراكز األوفشور، إذا أن عددا متز  يدا من الدول أصبح مينح امتيازات متشا

ذلك إال أن مراكز األوفشور كانت وما تزال مواقع مهمة للمؤسسات املالية الكربى وصناديق التحوط اليت تبحث 
ا وأر  وجود هذه املراكز قد عمق عوملة أن شك باحها، وال عن قيود أقل على حركتها، وضرائب دنيا على تعامال

  .رأس املال وسرعة حركته وانتقاله

  

  في الحركة الدولية لرؤوس األموال الشركات متعددة الجنسياتدور : الثالثالمبحث 

إن ظاهرة الشركات الكربى، مرتبطة بتطور منط اإلنتاج الرأمسايل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
كانت بداية ظهورها يف دول أروبية صغرية سوقها الوطين ضيق اضطر معه بعض الشركات إىل التوسع خارج و  

 و شركة رولكس )Philips( السويسرية و فيليبس اهلولندية) Nestlé(احلدود الوطنية و منها شركة نيستلي 
)Rolex( دود، و بعد احلرب العاملية لصناعة الساعات بسويسرا ، مث تلتها شركات أمريكية توسعت خارج احل

الثانية ظهرت شركات أوربية و يابانية عمالقة و أخرى من دول نامية كالربازيل و كوريا اجلنوبية و الكويت و 
  .ماليزيا

تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات مبختلف أشكاهلا وأحجامها الفاعل الرئيسي للحركة الدولية لرؤوس 
ها، ويكون ذلك من خالل إنشاء أو شراء مشاريع جديدة خارج احلدود فهي يف األموال خاصة طويلة األجل من

ال تعرف نشاط م الكتشاف مناطق استثمار جديدة حول العامل كما أن ستمرا وتنافسا كبريا فيما بينها هذا ا
جزءا مهما من  تشكل) متويل، حتويل أرباح، تصدير، استرياد مواد أولية أو وسيطية(املعامالت بني فروع الشركات 

حنو ربع املبادالت الدولية تتضمن مبيعات فيما بني فرع شركات متعددة "احلركة الدولية للرؤوس األموال، حيث أن 
      1".اجلنسيات

إن تعاظم أعداد وأحجام الشركات املتعددة اجلنسيات صاحبه زيادة هائلة يف حجم احلركة الدولية لرؤوس 
) 37000(إحصائيات األونكتاد انتقل عدد الشركات املتعددة اجلنسيات  األموال مبختلف أحجامها، فحسب

لقد أكدت الدراسات امليدانية املتعلقة بظاهرة االستثمار ، 2002سنة ) 65000(، ليبلغ عددها  1992سنة 

                                                             
  .253، ص 2011لدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر احممود عبد الرزاق، قضايا تارخيية ومعاصرة يف التمويل الدويل،   1
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قد مت ممارستها من قبل الشركات  1998من حجم هذه االستثمارات لسنة  %85األجنيب املباشر أن ما يزيد عن 
املتعددة اجلنسيات، يف حني مت تنفيذ وممارسة النسبة املتبقية من حجم هذه االستثمارات يف إطار اتفاقيات 

ا   1 .وتعاقدات بني الدول عن طريق مؤسسا

 .ماهية الشركات متعددة الجنسيات: المطلب األول

االقتصادية يتم تداول قبل التطرق إىل مفهوم الشركات املتعددة اجلنسيات نشري إىل أنه يف األدبيات 
الشركات الدولية، الشركات العابرة للقارات، : العديد من املصطلحات للتعبري عن الشركات الدولية النشاط منها

  .اخل...متعددة اجلنسيات، الشركات األجنبية، الشركات عرب الوطنية

يار يف دولة أجنبية أو أكثر، يشار تتمتع بشخصية مستقلة ومتارس نشاطها باالختاليت هي الشركة : الشركة الدولية
هنا إىل أن املقصود بالشخصية املستقلة للشركة الدولية هو عدم خضوعها إىل رقابة أي حكومة، فيما خيص 

ا يف اخلارج   .2ممارسة أنشطتها املختلفة أو أي قرارات مرتبطة 

وهو مصطلح أكثر مشولية فهو حيوي كل شركة هلا تسهيالت للنشاط خارج البلد األم بطريقة  :األجنبية ةالشرك
  .مباشرة أو غري مباشرة بغض النظر عن مكان وطبيعة النشاط إنتاجي أو جتاري

هو املصطلح املستعمل من طرف هيئة األمم املتحدة يدل على الشركات اليت ميتد نشاطها  :الشركات عبر الوطنية
  . بلديني أجنبيني على األقلإىل 

  .هي شركات هلا فروع إنتاجية أو تسويقية يف العديد من الدول األجنبية من قارات خمتلفة :الشركات العابرة للقارات

لة بيرجع االختالف يف هذه التسميات إىل املعايري واخلصائص املعتمدة يف التسمية كمعيار البلدان املستق
  .نسيات أصحاب رأس املالأو معيار رقم األعمال أو ج

  

  

                                                             
  .66، ص2013حالة اجلزائر أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة قسنطينة – كمال مرداوي، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة  1
   .375ص2001لبنان  اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، مكتبة اإلشعاع، عبد السالم أبو قحف، 2
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  :تعريف الشركات المتعددة الجنسيات -أوال

إن مصطلح الشركات متعدد اجلنسيات أو غري ذلك من التسميات يطرح نوعا من األشكال، حيث 
ا يف الواقع حتتفظ جبنسية  يشري إىل أن هذه الشركات متلك عدة جنسيات أو أنه ليس هلا أي جنسية، يف حني أ

 Vnilve royal( ويبقى إجياد شركة متعددة اجلنسيات حقيقة نادرة، كالشركات الربيطانية اهلولندية الشركة األم

dentshell ( لذا جيب التمييز بني شكلني للشركات متعددة اجلنسيات1907اليت تأسست سنة  ،:  

وتتكون الشركات املتعددة اجلنسيات من الشركة األم  MNC((واختصارها : الشركة متعددة الجنسية -
، 1املوجودة يف البلد األم ومتتلك فروع ووحدات يف بلدان أخرى يتم مراقبتها وتسيريها من طرف الشركة األم

ة  َ ِضيفة ت) الدولة األم(وتسِمي ُ ل امل ق على فروعها يف الدُّوَ ُطَل ق على البلد الذي تنتَِسب إليه الشركة، وي ة تُطَل َ سِمي
 2:ومن السمات املميزة للشركة متعددة اجلنسية). الفروع األجنبية(

 وجود رأس مال مساهم متعدد اجلنسيات   . 
 وجود مركز قيادي متعدد اجلنسيات. 
 تأليف اجلهاز اإلداري للفروع األجنبية من كوادر تعرف الظروف احمللية.  

وهي عبارة عن احتكارات وطنية يف األساس، هلا موجودات  TNC((واختصاره  :الشركة عبر وطنية -
يف اخلارج، فالنشاط اإلنتاجي والتجاري و التسويقي هلذا النوع من الشركات يتجاوز حدود الدولة ) فروع(

ا متارس االستثمار املباشر يف خمتلف أحناء العامل، واجلدير بالذكر أن معظم الشركات   وطنية العربالواحدة، حث أ
  .شأت نتيجة التوسع الدويل للشركات األمريكيةن

، مع احتمال حتول اإىل أن احلدود بني هذين النوعني من الشركات العاملية متحركة جد جتدر اإلشارة    
  3.لألوطانبعضها من نوع إىل أخر، وبالعكس إن غالبية الشركات العاملية املعاصرة هي شركات عابرة 

                                                             
 Multinational Corporation. 
1 Noureddine Ben Ferha, Les Multinationales et la mondialisation, perspectives et en jeux pour 
l’Algérie, El Dahleb, Alger 1999, p23. 

  .279حممد دياب، املرجع السابق، ص   2
 Transnational Corporation. 

  .280حممد ذياب، املرجع السابق، ص   3
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وذلك  1963األمريكية سنة " بزنس ويك"اجلنسيات ألول مرة يف جملة  لقد برز مصطلح الشركة املتعددة
يف ملحق خاص حتت عنوان الشركة املتعددة اجلنسيات، وكان بعد ذلك العديد من االجتهادات إلعطاء تعريفا هلا 

بلدان اليت بناءا على معايري ومداخل خمتلفة فنجذ مثال، من يعرفها حسب معيار رقم األعمال أو امللكية أو عدد ال
تنشط فيها وحجم نشاطها اخلارجي، وذلك الرتباطها بالعديد من فروع العلوم اإلنسانية جند أن هناك مدخل 

  .قانوين مدخل اقتصادي، مدخل اجتماعي، مدخل سياسي

بعض هذه التعريفات يقدم مقياسا نوعيا بأنه حيب على املنشأة أن تكون متفقة مع متطلبات معينة حىت  
ـأة متعددة القوميات، كأن تكون املنشأة تعمل وتتحكم يف أنشطة مولدة للدخل يف أكثر من دولة تعترب منش

واحدة، ويضع البعض مقياسا أكثر واقعية مثل عدد الدول اليت تعمل فيها املنشأة، أو نسبة األصول الكلية أو 
  .1املبيعات اليت تبيعها املنشآت األجنبية التابعة هلا

" Raymond Vernon" "رميون فارنن"مة النشاط وسعته فنجد أن االقتصادي ففي ما يتعلق بضخا
ا السنوية عن  عرفها ا الشركات اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعا مليون دوالر، واليت متلك تسهيالت أو  100بأ

  .  2فروع إنتاجية يف ستة دول أجنبية على األقل

بأنه ال ميكن للشركة أن تكون متعددة اجلنسية إال أذا توفرت على شرطان " Bonin" "بونان"ويرى 
  : أساسيان

  ؛أن يكون هلا استيطان يف ستة بلدان أجنبية على األقل -
  3.من أصوهلا اإلمجالية %20اإلنتاجية متثل ما ال يقل عن فروعها  أن -

وحدات اقتصادية، تنشط يف أكثر الشركات متعددة اجلنسيات هي مؤسسات ضخمة مكونة من عدة   
من بلدين، مهما كان شكلها القانوين، وباختالف نظام اختاذ القرار فيها، والذي يسمح هلا برسم سياسات 
متجانسة واسرتاجتيات موحدة، حيث أن هذه الوحدات أو الفروع مرتبطة فيما بينها برباط امللكية أو غري ذلك، 

  .4دات األخرىوبشكل تؤثر كل وحدة على نشاط الوح

                                                             
  .699السابق، ص جون هدسون،  املرجع  1
  .375أبو قحف عبد السالم، املرجع السابق، ص  2

 3 Pierre Jacquent, La firme multinationale, introduction Economique, Edition Economica, Paris 1990, 
p15. 
4 Noureddine Ben Ferha, op-cit, p 23. 
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ا منشأة أعمال دولية ذات مراكز إنتاجية  اجلنسياتمتعددة  الشركةوتعرف    يف أكثر من دولة  تتكونبأ
على األقل نسبة كبرية (واحدة، والفروع األجنبية التابعة للمنشأة املتعددة القوميات جيب أال تكون مملوكة فقط 

أرض الوطن، ولكن جيب أيضا أن تكون عمليات الفرع حمكومة  للشركة األم اليت يكون مركزها الرئيسي يف) منها
 .1بالكامل وموجهة عن طريق الشركة األم

ا  لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة تعريفا موسعا لشركات املتعددة اجلنسيات بأ تبىن ا
يف جمال اإلنتاج أو املبيعات أو  تلك املنشأ اليت متتلك وسائل اإلنتاج وتسيطر عليها وتباشر نشاطها سواء

لس االقتصادي واالجتماعي يف األمم املتحدة تسمية الشركات  اخلدمات يف دولتني أو أكثر، وكما اعتمد ا
بدل من تسمية شركة متعددة اجلنسيات، وقد ) TRANSNATIONAL(العابرة لألوطان أو عرب وطنية 

ذا االسم خيت ص بدراستها، يتبع للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مث أنشأت أنشأت األمم املتحدة مركز حبث 
  .2لدراسة نشاط هذه الشركات) UNCTAD(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  1992يف عام 

فمثال احد الدراسات الصادرة عن الصندوق (تعددت التعاريف اخلاصة بالشركات املتعددة اجلنسيات 
لألمم املتحدة حول الشركات متعددة اجلنسية وأثرها على عملية التنمية أوردت االجتماعي واالقتصادي التابع 

، وإن اختلفت هذه التعاريف اختالفا ناتج عن الزوايا اليت تعاجل من خالهلا هذه 3)واحد وعشرين تعريف هلا
ا تشرتك مجيعا يف إيراد واحتواء خصائص وأسس الشركات متعددة اجلنسيات، فمن خال هلا تعترب الشركات، فإ

  :الشركة متعددة اجلنسيات إذا توفرت فيها الشروط التالية

 ).الشركة األم(وجود مركز قرار موحد  -
 .يف عدة دول) مملوكة كليا أو بنسبة كبرية منها(وجود فروع تابعة  -
 .سياسات متجانسة واسرتاجتيات موحدة -

  :تصنيف الشركات المتعددة الجنسيات -ثانيا
  :العديد من املعايريميكن تصنيفها حسب     

                                                             
  .699جون هدسون،  املرجع السابق، ص  1
يد عبد  2   .145ص 1998املطلب، النظام االقتصادي العاملي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة  عبد ا

  .35، ص 1998حمسن شفيق، املشروعات ذو القوميات املتعددة من الناحية القانونية، مطبعة جامعة القاهرة، مصر   3
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 .وتصنف إىل منطني مركزي والمركزي 1:حسب درجة المركزية -1
ا لدى املركز الرئيس: النمط المركزي -أ  .يف الدولة األم يوهو يشري إىل تلك الشركات اليت يتم اختاذ مجيع قرارا

اختاذ القرارات وحرية وهي تلك الشركات اليت متتلك فروعها هامشا من احلرية يف : النمط الالمركزي - ب
 .التصرف

ل -2  : حسب درجة التكامُ
لة رأسيا -أ ض إنتاج مدخالت للمنشأة : الشركات المتكامِ وهي الشركات اليت تقوم بإنشاء فروع أجنبية هلا بغَرَ

ِضيفة إلعادة بيعها للمنشأة األم، وينَحِصر نشاطها يف الصن ُ اعات األم، أو إنتاج مواد خام واقعة يف الدولة امل
 .االستخراجيَّة

وهي الشركات اليت تفتح فروًعا هلا تقوم بذات النشاط الذي تقوم به املنشأة : الشركات المتكاملة أفقيا - ب
 ).املشروبات الغازية، املنظفات، األغذية(األم، وتشتَِمل تلك الصناعات 

 :و تقسم إىل :حسب درجة الملكية -3
 .تثمر األجنيبفروع شركات ذات ملكية كاملة للمس -أ

ِضيفة - ب ُ  .فروع شركات ذات ملكية مشرتكة بني املنشأة األم ومقيمي الدولة امل

 2:وتقسم إىل :حسب األنشطة -4
عتَرب هذا النوع من الشركات أكثر األنواع أمهيَّة؛ حيث يسعى إىل : الشركات الصناعية متعدِّدة الجنسيَّات -أ ُ ي

ل يف  ل الرأسي واألمامي حنو السوق سواء للمستهلك أو العمالء، حتقيق درجة عالية من التكامُ النشاط والتكامُ
ل الرأسي اخللفي؛ حنو املواد اخلام أ مات اإلنتاج والتسويقوالتكامُ لزَ ستَ ُ وقد حتقَّق تلك الشركات درجة عالية ، و م

سة أو إجناز نشاط مع ُمارَ ل تقوم فيه الشركات مبِ ل األفقي، وهذا التكامُ ل العامل ومثال من التكامُ وَ نيَّ يف خمتلف دُ
بعملية جتميع السيارات يف أكثر من دولة أجنبية، وشركة كريزلر، وشركة آي يب أم ) جنرال موتورز(ذلك قيام شركة 

)IBM (للكومبيوتر، فكلُّ هذه الشركات تقوم بأداء نفس العملية اإلنتاجيَّة يف أكثر من دولة أجنبية.  

                                                             
  .10، ص2004الكويت  حسان خضر، االستثمار األجنيب املباشر تعاريف وقضايا، املعهد العريب للتخطيط،  1
  .30، ص 2001أبو قحف عبد السالم، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر   2
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ا  :دة الجنسيَّاتالشركات التجارية متعدِّ  - ب ً ا كبري ِمادً لدى هذه الشركات مركز إنتاجي واحد يعتَِمد عليه اعت
ل أو األسواق األجنبية ا يف الدُّوَ ها فروعٌ لتسويق منتجا ْ   .يف التصدير املباشر لألسواق األجنبية، ولَدي

  :أمههاتتميز الشركات مبجموعة من اخلصائص : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات -ثالثا
تتميز هذه الشركات بكرب حجمها وحجم نشاطها يف التجارة الدولية وخاصة يف ميادين : ضخامة الحجم -1

صناعة السيارات واملعادن، واملواد الكيماوية والبرتولية، ومن املؤشرات اليت تدل هذا، حجم رأس املال وحجم 
ا وأرقام املبيعات واإليرادات اليت حتققها، والش بكات التسويقية اليت متتلكها، وحجم إنفاقها على البحث استثمارا
ا األمريكية مثال ختطى " اكسون موبيل"، فرقم أعمال شركة 1والتطوير، فضال عن هياكلها التنظيمية وكفاءة إدارا

ا سنة و . 20042مليار دوالر سنة  291 مليار  178.2حنو  1997مثالً شركة جنرال موتورز بلغت إمجايل إيرادا
  .3والر وهذا يفوق الناتج احمللي ألغلب البلدان العربيةد

حيث خترج الشركات عن دائرة التخصص يف اإلنتاج مبا ينطوي عليه من : تنوع المنتجات واألنشطة -2
ا جامعة هارفورد األمريكية أن . االرتباط بقيود سلعة معينة وذلك تفاديا ألخطار تقلبات السوق ففي دراسة أجر

سلعة من أنواع خمتلفة  22تعددة اجلنسيات املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية تنتج يف املتوسط الشركات امل
شركة جنرال موتورز ال تكفي بإنتاج قاطرات السكك احلديدية فحسب، بل تتعداه إىل إنتاج الثالجات : مثال

والسيارات املختلفة األغراض، وقد قامت هذه الشركات بإحالل وفرات جمال النشاط حمل وفرات احلجم واليت 
ا الشركات  انتهجتها الشركات الكربى بعد احلرب العاملية الثانية، ونتيجة لذلك تتشعب األنشطة اليت تقوم 

  . 4املتعددة اجلنسيات قطاعيا وجغرافيا

دولة ، وقد يصل يف بعض احلاالت  12حيث يصل التوزيع بني الدول يف املتوسط إىل  :االنتشار الجغرافي -3
أثر تأميم أي فرع للشركة يف هذا البلد، دولة ، أن توزع النشاط جغرافيا على العديد من الدول حيد من  100إىل 

  .وساعدها يف هذا االنتشار التقدم التكنولوجي اهلائل خاصة يف جمال املعلومات االتصال

                                                             
  .280، ص 2008عثمان أبو حرب، االقتصاد الدويل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن   1

2 UNCTAD, World investment report, New York 2006, P 280.  
لس الوحد  3 ة االقتصادية جت حممد أبو النصر، التحول يف دور الدولة وإعادة اكتشاف  احلكومة، جملة الوحدة االقتصادية العربية، األمانة العامة ا

  .108، ص 2002العربية، العدد الرابع والعشرين، السنة الرابعة عشرة، جوان 
  .281عثمان أبو حرب، املرجع السابق، ص   4
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من اندماج شركة سويسرية وأخرى سويدية استثمرت عند تأسيسها  1987اليت تكونت سنة  ABBفمثال شركة 
يف  130شركة منها  1300ى، تسيطر حاليًا على حنو شركة أخر  60مليار دوالر ضمت اندماج أو شراء  3.6

  .شركة يف أوروبا الشرقية والباقي يف أوروبا الغربية وأمريكا  الشمالية 41الدول النامية و 

إن احلجم الضخم واألرباح الكبرية للشركة متعددة اجلنسيات، يوفران املوارد املالية : التفوق التكنولوجي -4
العاملية، كما أن هذه الشركات هي املركز األساسي لتلقي ما تنفقه الدول الرأمسالية الكربى  واخلربة الالزمة للبحوث

  .على تطوير األسلحة فتستفيد من نتائج هذا التطور يف إنتاجها املدين

من إنتاج العامل من أجهزة  %50شركات متعددة اجلنسيات تستأثر بأكثر من  10يالحظ أن  
من السوق العاملية للهياكل  %75لكية، ىف حني تستأثر شركة واحدة فقط حبواىل االتصاالت السلكية والالس

 %80األساسية للحاسبات االلكرتونية، وهي تسيطر تقريبا على نصف اإلنتاج الصناعي يف العامل، وتقريبا على 
  .1من براءات االخرتاع والرتاخيص يف التكنولوجيا احلديثة

التكنولوجي هو أحد األسلحة األساسية يف يد الشركات متعددة اجلنسيات يف والشك أن امتالك مفاتيح التقدم 
ا حيث تلجأ هذه األخرية إىل االتفاقات اخلاصة مبنح واستخدام الرباءات، واليت غالبا ما تتضمن  فرض سيطر

  .ردةضغوطا اقتصادية وجتارية بشكل يعيق من حرية التصرف وحيد من استخدام وتطوير التكنولوجيا املستو 

 

  .مكانة الشركات متعددة الجنسيات في االقتصاد الدولي: المطلب الثاني

متثل الشركات متعددة اجلنسيات أحد العوامل املؤثرة يف حركة االقتصاد العاملي، فمنذ ظهورها شكلت 
نقطة حتول هامة يف النشاط االقتصادي الدويل الذي كان سائدًا وبعد مرحلة احلرب العاملية الثانية تزايد عدد هذه 

ا لتصبح شرك  الوطينات عمالقة برأس مال يفوق اإلنتاج الشركات، وازدادت فروعها يف العامل وتوسعت نشطا
للعديد من الدول، وقد دفع تعاظم نفوذ هذه الشركات إىل خلق نوع قوي من املزج بني الوحدات اإلنتاجية 
واملؤسسات املالية واملصرفية العاملية على الصعيد العاملي، فباإلضافة إىل الدور االقتصادي هلذه الشركات من خالل 

من التجارة العاملية، فإن تأثري هذه الشركات يتخطى  %80مسامهتها الكبرية يف اإلنتاج العاملي وما يزيد عن 

                                                             
  .293حممد دياب، املرجع السابق،   1
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اجلانب االقتصادي فهي تأثر يف توجيه األنظمة االقتصادية للدول من خالل نفوذها يف املؤسسات الدولية، ويف 
  .توجيه األنظمة السياسية يف العديد من الدول من خالل نفوذها املايل

ا يف وزارات اخلارجية  %60وجد أن ) نتريتشارد باري(فعلى سبيل املثال يف دراسة لـ  َ لي ُ من الوظائف الع
فاع واخلِزانة والتجارة والبيت األبيض يف أمريكا، قد شغلت بشخصيات هلا خلفيَّة قويَّة يف الشركات متعدِّدة  والدِّ

م إدارة الرئيس األمريكي السابق  عَظ عمال، تنتمي إىل جمتمع رجال األ" جورج دبليو بوش"اجلنسيَّات، وأن مُ
، وكذلك عملت 2000حىت عام ) هاليربتون األمريكية للطاقة(نائب الرئيس كان رئيس شركة " فديك تشيين"

، ودونالد )شيفرون تكساس(كعضو جملس إدارة يف شركة ) كوندليزا رايس(وزيرة اخلارجية األمريكية يف عهد بوش 
) ميتشيل دانيلز(، أمَّا )ويسرتن النفطية(ركة رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي السابق شغل منصب نائب رئيس ش

ا لرئيس شركة  ً ، أمَّا وزير اخلِزانة السابق )إيلي لييلي(رئيس مكتب البيت األبيض لإلدارة وامليزانية، فقد كان نائب
  1).ألكوا(فقد جاء من كربى شركات صناعة األلومنيوم ) بول أونيل(

  :لجنسياتعوامل تطور أعداد الشركات المتعددة ا -أوال

تشري تقارير األمم املتحدة عن حركة االستثمارات الدولية أن عدد الشركات متعددة اجلنسيات وفروعها   
  :يف تزايد مطرد كما يوضح اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

                                                             
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 336صدقي حطاب، سلسلة عامل املعرفة، العدد : هريتس نورينا، السيطرة الصامتة، ترمجة 1 ، 2007، ا

  .17-16ص
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 2009-1990تطور أعداد الشركات متعددة الجنسيات خالل الفترة ): 2-1(رقم جدول ال

 عدد الشركات متعددة الجنسيات  السنة
عدد الفروع التابعة للشركات متعددة الجنسيات 

  )الشركات األجنبية المنتسبة(
  ألف 200  ألف 37  1992
  ألف 850  ألف 65  2002
  ألف 690  ألف 70  2005
  ألف 778  ألف 78  2007
  ألف 810  ألف 82  2009

والتنمية، تقرير االستثمار أعداد خمتلفة من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة من إعداد الباحث بناءا على : المصدر
   .العاملي

  :نتشار وتطور الشركات متعددة اجلنسيات يف النقاط التاليةإميكن تلخيص أهم العوامل اليت سامهت يف 

 ا أو حتت تأثري إمالءات : حترير حركة االستثمار والتجارة الدولية عمدت معظم دول العامل سواء مبحض إراد
ا أمام حركة التجارة   االستثمار العامليني، فاملؤسسات املالية الدولية املاحنة تركزو اهليئات الدولية على حترير اقتصاديا

االنفتاح  على ضرورة مايل وعجز اقتصادية أزمات من تعاين اليت لللدو  منحها ملساعدات املالية شروط خالل من
 األسواق التحرير فتح سياسة تتضمن حيث االنغالق، سياسة من بدال التحرير سياسة وتبين الدولية التجارة على
 .املباشرة وغري املباشرة األجنبية االستثمارات بدخول والسماح املالية
 تنقل أمام اجلمركية املتعلقة بإزالة احلواجز العامة السياسات حترير يف اهام دورا العاملية التجارة منظمة لعبت 

ا منحت  كما واخلدمات السلع  الوزاري مؤمترها يف ملكانة بارزة احتالله من خالل لالستثمار بالغا مااهتما أ
 ضرورة على املؤمتر هذا أعمال بعض نصت حيث ، 2001 سنة من يف نوفمرب قطر بدولة الدوحة يف املنعقد الرابع
. 1فيها على عملية التنمية آثار من عنه يرتتب وما االستثمار جمال يف األطراف متعدد التعاون وتقييم وتوثيق متابعة

ويتطور نظام االستثمار الدويل تطورا سريعا عن طريق إبرام معاهدات جديدة وكذلك عن طريق عدد متزايد من 
معاهدة استثمار  82(اتفاق جديد من اتفاق استثمارات دولية  211أبرم  2009أحكام التحكيم، ففي عام 

                                                             
ة قطاع البرتول، أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة اجلزائر بوبكر بعداش، مظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العاملية متعددة اجلنسيات حال  1

  . 74، ص 2018
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وعلى وجه اإلمجال ارتفع ) اتفاق أخر من اتفاقات االستثمار الدولية 20ومعاهدة ازدواج ضرييب،  109ثنائية، 
اية العام  5939جمموع عدد االتفاقيات إىل    .20091اتفاقا يف 

 الشركات متعددة اجلنسيات يعود بالدرجة األوىل إىل االستفادة من املزايا  إن انتشار: البحث عن ميزة تنافسية
القرب من مصادر املواد األولية والوصول املباشر إىل سوق : اليت تتيحها عملية التوطن يف أماكن عديدة مثل

كمقاييس محاية البيئة   املستهلكني والنظم الضريبية واجلمركية ومستوى األجور واهلروب من املقاييس التقنية املتشددة
 .أو تقليل تلوثها واحليلولة دون استيالء املنافس على األسواق األجنبية ومصادر املواد اخلام

 تعود ظاهرة االندماج واالستحواذ إىل اشتداد ظروف املنافسة الدولية لذلك تصبح : االندماج واالستحواذ
ا  سواق الدولية وضمان وصوهلا للموارد املمكنة، كما أن وجودها يف األو عمليات االندماج طريقة لزيادة قدرا

ا، فالشركات الكربى يف الظروف املعاصرة  حجم الشركة معيار بالغ األمهية يف إذاعة صيت الشركة ودعم نشاطا
متلك بىن مالية وإدارية وإنتاجية جبارة، األمر الذي جيعلها أكثر مناعة يف مواجهة األزمات االقتصادية على صعيد 
اإلقليم أو البلد الذي يعمل فيه، وأكثر استفادة من وفرات احلجم الكبري، وتربز ظاهرة االستحواذ بوضوح يف 

" أستون مارتني"و " جاكوار"شركيت : األمريكية متلكت بصفة جزئية أو كلية" فورد"قطاع صناعة السيارات، فشركة 
أعلى  2007وشهد عام . الكورية اجلنوبية" كيا"، شركة اليابانية" مازدا"السويدية، " فلفو"االجنليزيتني، وشركة 

بلغت (مستوى من حاالت اإلندماج واالبتالع يف قطاع صناعة الطريان والصناعات الدفاعية يف الواليات املتحدة 
وبرزت هذه الظاهرة بصورة خاصة يف القطاع املايل، الذي شهد . 2)مليار دوالر 71قيمة الصفاقات يف هذا العام 

نتيجة اندماج مؤسستني مصرفتني مها " طوكيو ميتسوبيشي بنك"ظهور أكرب شركة مالية يف العامل هي  1997عام 
 . 3مليار دوالر 800وقد بلغت موجودات البنك املوحد " بنك ميتسوبيشي"و " بنك طوكيو"

  :تأثير الشركات متعددة الجنسيات على االقتصاد الدولي -ثانيا

من ) التجاري واملايل(اجلنسيات قدرة كبرية على التأثري على النظام االقتصادي متتلك الشركات متعددة   
 )فورتني(خالل احلجم الضخم ألصوهلا السائلة ولالحتياطات الدولية املتوفرة لديها، ففي دراسة نشرت يف جملة 

                                                             
االستثمار يف اقتصاد منخفض الكربون، األمم املتحدة،  2010، تقرير االستثمار العاملي )UNCTAD(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   1

  .25، ص2010نيويورك 
  .288حممد دياب، املرجع السابق، ص   2
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
   جملةFORTUN  على يد  1930أنشئت سنة . تُعىن بقضايا املال و األعمال، تصدرها شركة تاميز اإلعالمية ،أمريكاهي جملة دولية تصدر من

لة من أكثر اإلصدارات تأثريًا يف العامل، تصدر بشكل دوري أحباث تعىن برتتيب الشركات هنري لوسمؤسس جملة تاميز  األكرب يف  500، تعد هذه ا
  .األكرب يف العامل 500والشركات  أمريكا من حيث رأس املال،
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ا متتلك  100مشلت أكرب  2003عام  دوالر لنفس تريليون  4شركة عاملية من حيث حجم أصوهلا فوجدت أ
دولة، وان جمموعة صغري تسيطر على ) 50- 40(العام، كما يوجد لبعض الشركات الضخمة فروع يف أكثر من 

هلا أنشطة تنقيب عن النفط يف " رويال دوتشي"من مبيعات القطاع الذي متارس نشاطها به، فمثال شركت  60%
من مبيعات السيارات يف العامل، ومن  %60وشركات منتجة للسيارات،  5دولة وتسيطر على أكرب  50حوايل 

ا على حجم كبري من التجارة العاملية ونقل معظم االستثمار العاملي، وكل ذلك يدل على  خالل أصوهلا وسيطر
مقدرة حتكمها يف االستقرار النقدي من خالل فروعها املنتشرة، والسيما أن مجيع الدول اليت تبنت برامج 

تايل فالشركات املتعددة اليها جلذب االستثمار األجنيب املباشر والتكنولوجيا وباإلصالح االقتصادي تتجه إل
  .1اجلنسيات سامهت بشكل مباشر يف اخلروج من االقتصاد املركزي حنو اقتصاد السوق

ميكن أن نستخلص مدى قوة وتأثري هذه الشركات على االقتصاد العاملي من خالل جمموعة من املؤشرات   
ا اهليئات الدولية يف دراستها للشركات العابرة للقارات منهااليت تقدرها    :وتستدل 

 .حجم املبيعات للشركات األجنبية التابعة -
 .حجم العمالة يف الشركات التابعة -
 .القيمة املضافة للشركات املتعددة اجلنسيات -
 .صادرات الشركات األجنبية املنتسبة -

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .67، ص2011، األردن 1املالية والنمو االقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط  حسني كرمي محزة، العوملة  1



  الحركة  الدولية  لرؤوس األموال                                                              :                      الفصل األول
 

 
40 

المتعددة الجنسيات في االقتصاد العالمي مؤشرات مختارة مساهمة الشركات ): 3-1(رقم جدول ال
  .2012-  1990خالل الفترة 

  2012باليين الدوالرات باألسعار الجارية لسنة : الوحدة                                                                     

  السنة                     

  المؤشر     
1990  

متوسط فترة 
بل األزمة ما ق

2005 -2007  
2010  2011  2012  

  980 25  198 24  574 22  579 19 102 5  املنتسبة األجنبية الشركات إيرادات
 707 71 221 70 468 63 319 50 206 22  الناتج العاملي اإلمجايل

الشركات األجنبية املنتسبة كنسبة  إيرادات
  )%( من الناتج العاملي اإلمجايل

22,97 38,90 35,56 34,45 36,23 

 األجنبية للشركات املضافة القيمة ناتج
  املنتسبة

1 018  4 124  5 735  6 260  6 607  

  574 86  043 83  631 78  631 78  599 4  املنتسبة األجنبية الشركات أصول جمموع
  479 7  436 7  320 6  5003  498 1  املنتسبة األجنبية الشركات صادرات

  432 22  303 22  956 18  008 15 382 4  واخلدماتالصادرات العاملية من السلع 
صادرات الشركات األجنبية كنسبة من 

  الصادرات العاملية
34,18% 33,33%  33,34%  33,34%  33,34%  

 الشركات استحدثتها اليت العمل فرص
  )باآلالف( األجنبية املنتسبة 

21 458  51 795  63 043  67 825  71 695  

، تقرير )UNCTAD(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : بناءا علىمن إعداد الباحث  :المصدر
التنمية، األمم املتحدة، نيويورك  أجل من والتجارة االستثمار العاملية القيمة سالسل 2013االستثمار العاملي 

2013. 

الشركات املتعددة اجلنسيات، حيث تضاعفت  من خالل اجلدول السابق يظهر التطور املطرد يف إيرادات  
ا أكثر من مخس مرات ما بني  من الناتج العاملي  %36، وتشكل هذه اإليرادات ما يفوق 2012و 1990إيرادا

اإلمجايل مما يعكس أن هذه الشركات تسيطر على نسبة كبرية من ثروة العامل، وتأكد املؤشرات الوارد يف اجلدول 
االقتصاد العاملي، فمثال متثل صادرات الشركات املنتسبة إىل الشركات األم حوايل ثلث السابق هيمنتها على 
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جمموع الصادرات العاملية من السلع واخلدمات، وأن جمموع عدد املوظفني لديها يف مجيع أحناء العامل يف تزايد 
  .2012مليون عامل سنة  71مستمر وبلغ أكثر من 

  

  .دوافع الحركة الدولية لرؤوس األموال :الرابعالمبحث 

من الصعوبة مبا كان حصر األسباب اليت حترك رؤوس األموال على املستوى الدويل بصفة عامة، ذلك أن   
فإن كل حركة " بعضها ال حتكمه عوامل حمددة وهو ما يطلق عليه برؤوس األموال غري احملفزة، حسب مالكوب

الدخل أو ميزان املدفوعات تعترب حركة رأس مال مستقل، وهذا ما تعكسه رأس مال اليت ال ترتبط بتغريات 
ا احمللية ا مقابل استثمارا كما أن االحتكام إىل   1".التدفقات الدولية للبلدان الرأمسالية املتقدمة إذ متثل يف مدخرا

ويف دراسة دوافع احلركة الدولية  عوامل حمددة لتحديد اجتاه احلركة الدولية لرؤوس األموال ليس أمرا مطلقا بل نسيب،
لرؤوس األموال، يتم الرتكيز عادة على دوافع أو حمفزات االستثمار األجنيب بنوعيه املباشر واحملفظي، حيث 
أصبحت االستثمارات املباشرة وغري املباشرة متثل يف الوقت احلاضر النمط السائد يف التمويل اخلارجي للتنمية، 

يئة      .مناخ االستثمار املالئم جلذب رؤوس األموال األجنبيةوأصبح من الواجب 

وعموما ميكن إجياد تصنيف لدوافع احلركة الدولية لرؤوس األموال من خالل أن هناك عوامل خاصة حبركة 
رؤوس األموال طويلة األجل وهي العوامل اليت يتم عادة االعتماد عليها الختيار وجهة االستثمار، سواء من قبل 

  . تعددة اجلنسيات أو احلكومات أو املستثمرين األفرادالشركات م

ودوافع خاصة حلركة رؤوس األموال قصرية األجل، وهي تقريبا نفس الدوافع اليت حتكم االستثمار يف 
حمفظة األوراق املالية مع األخذ يف االعتبار الطبيعة الدولية هلذا االستثمار، وما يرتتب عليه من خطر إضايف يتمثل 

  .يف خطر سعر الصرف و اخلطر السياسيأساسا 

  

  

  
                                                             

  .10، ص 2003 بريوت بسام حجار، العالقات االقتصادية الدولية، املؤسسة اجلامعية للدراسات، 1
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  فع التدفقات الدولية طويلة األجلدوا :المطلب األول

حتتكم رؤوس األموال يف املفاضلة بني الوجهات املتاحة لالستثمار على املستوى الدويل، نفس املبدأ يف   
للربح واألكثر  ااألكثر حتقيقختصيص رؤوس األموال على املستوى احمللي، وتسعى رؤوس األموال عادة وراء الفرص 

  .أمانا من املخاطر املختلفة

وتركز أغلب الدراسات احلديثة على عوامل جذب رؤوس األموال إىل الداخل، ويشار إىل ذلك مبدى 
شامال ينصرف إىل جممل األوضاع والظروف املكونة  ابوصفه مفهوم" يعرفمالئمة املناخ االستثماري، والذي 

  .1"العملية االستثمارية للمحيط الذي تتم فيه

يعترب االستقرار االقتصادي والسياسي وحجم السوق ووفرة املواد اخلام وعوامل اإلنتاج، أهم العوامل اليت 
  .تزيد أو تنقص من فرص حتصيل الربح وبالتايل دوافع لتحدي اجتاه رؤوس األموال طويلة األجل

  :االستقرار االقتصادي -أوال

توازنات االقتصاد الكلي وتوفري الفرص املالئمة للتوظيف األمثل لرؤوس األموال، ومن ويتمثل يف حتقيق  
  .أهم عناصر االستقرار االقتصادي

وتشمل توازن امليزانية العامة، توازن ميزان املدفوعات، التحكم يف معدل التضخم، : مؤشرات االقتصاد الكلي -
  .معدل الفائدةو استقرار سعر الصرف، 

السياسات االستثمارية، سياسة التجارة اخلارجية، السياسة : املنتهجة من طرف الدولة املضيفةالسياسات  -
  2.الضريبية، سياسة اخلصخصة، السياسة التمويلية

احلوافز اجلبائية واجلمركية لالستثمار،  ،)األرباح خاصة(ل مواحرية حتويل األ: احلوافز املالية جلذب االستثمار -
  .والقوانني االجتماعية اخلاصة بتنظيم العمل، واإلجراءات اإلدارية املرتبطة باالستثمار

ال االقتصادي -   .ضرورة استقاللية النظام القضائي وتوافر الشفافية يف ا

  
                                                             

، ص 2005ية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العرب1
34.  

  .162، ص 2011، األردن 1زاهد حممد ديري، إدارة األعمال الدولية، دار الثقافة، ط 2
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  :إنتاجية رأس المال -ثانيا

لى من عائد االستثمارات يف الداخل يكون ذلك سببا النتقال كلما كان عائد االستثمار يف اخلارج أع 
رؤوس األموال طويلة األجل من الداخل إىل اخلارج حبثا عن الربح، تدعى هذه التحركات بأموال املخاطرة، نظرا 

ال قد ألن حتقيق عائد مرتفع ليس مؤكدا القرتانه باملستقبل، ومنه فإن حدوث زيادة يف اإلنتاجية احمللية لرأس امل
تؤدي يف البداية إىل تدفقات أكرب لالستثمار باحلوافظ مث يؤدي يف وقت الحق إىل زيادة االستثمار األجنيب 

  1.املباشر

ظهر تأثري عامل إنتاجية رأس املال يف توجيه حركة رأس املال الدويل، من خالل تركزه حسب كل فرتة ي
التفضيل اإلنتاجي لرأس  ةفقاعد"ايل إنتاجيتها أكرب، بالتو ت اليت تعترب جديدة يف كل فرتة تارخييا حسب القطاعا

يل اإلنتاج يف األنشطة املرتابطة مع الصناعة ترابط خلفي، ضل القرن التاسع عشر، متثلت يف تفاملال الدويل خال
  2".وكذلك القطاعات املكملة، مثل مشروعات النقل واملوصالت

أما يف النصف األول من القرن العشرين فرتكز يف املنتجات الصناعية احلديثة كصناعة السيارات واملعدات  
احلربية والطائرات والصناعات الكيماوية والبرتولية يف الدول الصناعية، ويف الدول النامية تركز رأس املال الدويل يف 

املنتجات الزراعية خاصة الزيتية واملطاط، ونشاط استخراج البرتول، توفري املواد األولية هلذه الصناعات مثل املعادن و 
االت السابقة انتقلت رؤوس األموال الدولية لرتكز على االستثمار يف  أما يف الوقت الراهن فاإلضافة إىل ا

  .منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية من خالل الصناعات االلكرتونية واملنتجات كثيفة رأس املال

  :وفرة عوامل اإلنتاج والبنية التحتية -الثاث

وتتمثل عوامل اإلنتاج يف املزايا الطبيعية اليت تتوفر عليها الدولة من موقع جغرايف، ووفرة املواد اخلام  
وجهة رؤوس األموال طويلة  وعوامل اإلنتاج السيما العمالة، فتوفر املوارد البشرية املؤهلة عامل مهم يف حتديد

تايل فتوفر عرض عمل العمل الشركات العاملية تقنيات إنتاج عالية ومتطورة ذات قيمة مضافة عالية وبتست، األجل
  3.منخفض التكلفة وبتأهيل ضعيف ال يعترب عنصرا جذابا لالستثمار

                                                             
  .238، ص 1994، مصر اللبنانيةدار املصرية السامي عفيف حامت، التجارة اخلارجية بني التنظيم والتنظري،  1
  .325، ص 2012، مصر 1والرتابط االقتصادي الدويل، دار الفكر اجلامعي، ط  نشأت علي عبد العال، االستثمار 2
  .163زاهد حممد ديري، مرجع سابق، ص  3
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التحتية كميزة جاذبة لالستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء،  يةوتنظر الشركات إىل مدى توفر البن  
تعمل بعض الدول على تقدمي مساعدات فنية وخدمية وبعض و  ،1واالتصاالت، واملاء واملرافق األخرى

بعض الدول إىل توفري محاية للمشروع  كما تذهبجلذب رؤوس األموال الدولية ،  االستشارات املعلوماتية واإلدارية 
  .2ل املنافسنيمن قب

  :حجم السوق -رابع

يعترب حجم السوق واحتماالت النمو من العوامل اهلامة على قرار توطن االستثمار األجنيب، وال يتحدد  
حجم السوق بالنسبة للشركات مبساحته وحسب وإمنا بعوامل أخرى أكثر أمهية مثل عدد السكان، الدخل 

يعترب مؤشرا على الطلب ( ومتوسط دخل الفرد) للحجم املطلق للسوقوهو مؤشر ( الوطين، الناتج احمللي اإلمجايل
، ضعيفوغريها من املقاييس، فقد يكون عدد السكان كبريا ولكن القوة الشرائية هلم أو مستوى الدخل ) اجلاري

  3.أو قد تكون العادات والتقاليد مقيدة الستهالك األفراد لبعض السلع

كمقياس حلجم   الداخلي هناك عالقة ارتباط قوية بني معدل منو الناتجلقد وجدت الدراسات العملية أن   
السوق الدولة املضيفة وبني حركة رؤوس األموال طويلة األجل، حيث ارتفاع فرص التقدم والتحسن يف االقتصاد 

هذه وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع الرغبات اجلديدة اليت سوف تتولد مع كل منو يف  الوطين
  4.املعدالت

  :االستقرار السياسي - خامسا

 ،ألموال ليس فقط الربح أو الفائدةالدافع األساسي وراء عملية انتقال رؤوس ايف بعض األحيان يكون 
النظام السياسي يعترب شرطا  رالبحث عن األمان، فتوفر استقرايكون اهلدف وراء انتقال رؤوس األموال  وإمنا

أساسيا ال ميكن االستغناء عنه ويتوقف عليه قرار االستثمار، فحىت إذا كانت املردودية املتوقعة لالستثمار كبرية 
  .فعال، فال ميكن االستثمار يف ظل غياب االستقرار السياسي

                                                             
  .161، ص 2009، األردن 1علي عباس، إدارة األعمال الدولية املدخل العام، دار املسرية، ط  1
  .176سرمد كوكب اجلميل، مرجع سابق، ص  2
  .161لدولية املدخل العام، مرجع سابق، ص علي عباس، إدارة األعمال ا 3
  .36أمرية حسب اهللا حممد، مرجع سابق، ص  4
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د أ أو خماطر التأميم، أو فقد يقود اخلوف من احلرب أو عدم االستقرار السياسي أو الرقابة على النق
حواجز على إخراج األرباح على املقيمني يف إحدى الدول أو األجانب الذين ميتلكون أصوال عينية يف هذه الدولة 

  .إىل السعي لتصفية تلك األصول وحتويلها إىل اخلارج والعكس صحيح

تتصل  ة،سياسي ع وأهدافيكون انتقال رؤوس األموال بني الدول يف بعض األحيان مرهون بدوافكما قد 
  .بتوجهات احلكومة وتتخذ هذه التحركات صورًا خمتلفة منها القروض واملساعدات واإلعانات

أن العوامل السابقة تعترب حمددة الختيار أو إعادة اختيار وجهة حركة رؤوس األموال الدولية طويلة   
 247لعوامل السابقة، فمثال إن مسحا لـ األجل، وبدرجات متفاوتة من حيث األمهية بالنسبة لكل عامل من ا

فقط يأخذون باالعتبار حوافز املالية العامة يف قرار  %10 يف الواليات املتحدة األمريكية يؤكد أن مستثمر أجنيب
إىل االستقرار  %39يأخذون باالعتبار حتويل العمالت فيما يأخذ  %57االستثمار األجنيب املباشر، وأن 

ا تأخذ    1.%26السياسي، أما حمدودية السوق ومصادر التجهيز فإ

  

  .فع التدفقات الدولية قصيرة األجلدوا: المطلب الثاني

كما هو الشأن بالنسبة حلركة رؤوس األموال طويلة األجل، فرؤوس األموال قصرية األجل، تكون أكثر   
والقوى اليت حتدد حتركات رأس املال دوليا هي  .والربح وجتنب اخلطراستجابة إىل التغري يف فرص حتصيل الفائدة 

اليت ) الديون(نفس القوى تقريبا اليت حتدد حتركات رأس املال داخل الدولة، فيخصص املقرضون األموال للسندات 
م من السيولة، م احتياجا وهناك  تقدم معدل عائد جمز لنفس املستوى من املخاطر، على أن يأخذوا يف حسبا

بعض املقومات ألسواق التمويل الدولية ختتلف عن مقومات السوق احمللية، فاملعامالت اليت تدار عرب احلدود 
الدولية يف الواقع، تعين انه جيب على املقرض أو املقرتض أو الوسيط املايل يف معظم األحوال أن حيول األموال من 

  2.الصرف عملة إىل أخرى، وجيب أن يأخذ يف احلسبان خماطر

من  تثمار الدويل احملفظي كجزء أساسين تطبيق نظرية حمفظة األوراق املالية مفيدة يف تفسري االسإ
القائمني باحلركة الدولية (التحركات الدولية لرؤوس األموال، وسنجد أن املتغريات اليت تؤثر على مالكي الثروة 

ة وشركات التأمني، وصناديق املعاشات، واملنشآت يف البنوك التجاري نؤوس األموال قصرية األجل ويتمثلو لر 
                                                             

  .179سرمد كوكب اجلميل، مرجع سابق، ص  1
  .338 -337جون هدسون، مرجع سابق، ص ص 2
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يف اختيار وإعادة اختيار األصول املشكلة حملفظة أوراقهم املالية، تتضمن التوقعات ) احلكومات والصناعية واألفراد 
ب وبالتايل فإن احلركة الدولية لرؤوس األموال قصرية األجل تستجي 1.يف معدل العائد، واملخاطر و حجم الثروة

  :للدوافع التالية

  :أسعار الفائدة الدولية -أوال

ا وفرة لرأس املال إىل  التغريات النسبية يف سعر الفائدة تؤدي إىل انتقال رؤوس األموال من البلدان اليت 
البلدان اليت تعاين من ندرة، وهكذا ترفع أسعار الفائدة يف بلد العجز وتنخفض يف بلد الفائض، ومنه فإن ارتفاع 

هذا و ل باجتاه األسواق اليت ارتفعت فيها أسعار الفائدة، أسعار الفائدة قصرية األجل يؤدي إىل حركة رؤوس األموا
أو بإيداع ) مثل أذونات اخلزانة واألوراق التجارية(، مثل شراء أصول أجنبية قصرية األجل رغبة يف حتقيق عائد أكرب

  .رأس املال لفرتة قصرية يف إحدى البنوك األجنبية

  :التغير في أسعار األصول المالية -ثانيا

ري يف أسعار األصول استجابة لقوى العرض والطلب يف األسواق املالية، وهو من مصادر عائد يكون التغ
االستثمار يف حمفظة األوراق املالية الدولية، لذلك فمن املتوقع أن تغري أسعار األصول أو توقع تغري أسعارها سيولد 

  .حركة دولية لرؤوس األموال كاستجابة لذلك

  :سعر الصرف -ثالثا

تستجيب رؤوس األموال الدولية قصرية األجل للتوقعات يف سعر الصرف، خاصة مع تبين معظم الدول  
م ألسعار الصرف وينقلون أمواهلم وفقا  ألنظمة سعر صرف معومة، وحياول املضاربون االستفادة من دقة توقعا

عند توقع تغريات ملموسة يف هلذه التوقعات وذلك لالستفادة من فروقات األسعار اخلاصة بالعمالت، فمثال 
تحويل أمواهلم للبلد املعين لشراء مقادير من عملته بن بو املضار  يقومالبلدان،  إلحدىالقيمة الدولية للعملة الوطنية 

م   .قبل أن يرتفع سعر صرفها يف السوق العاملي مث يقومون ببيع هذه املشرتيات عند حتقق توقعا

                                                             
  ..351 -341جون هدسون،  املرجع السابق، ص ص : لتفصيل أكثر ارجع 1
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لية تفاديا ملخاطر الصرف، واليت تنشأ من خالل تغري سعر الصرف كما قد تتولد حركة رؤوس أموال دو   
جل للتقليل من بني عملتني خالل  الفرتة بني بدا اإلقراض وتاريخ السداد، وتستعمل عادة تقنية سعر الصرف اآل

  .هذا اخلطر

  :المخاطر السياسية -رابع

  أوأو الفائدة عليه جزئيا  ضالقر وهي تلك املخاطر الناجتة عن فرض حكومة املقرتض قوانني جتمد أصل 
كليا، وبصفة عامة تنشأ املخاطر السياسية من اختالف السياسات واألنظمة بني البلدان، واليت بدأت يف 

  .االخنفاض مع تطور التكامل بني األسواق املالية الدولية يف إطار ما يعرف بالعوملة املالية
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  :األول خالصة الفصل

يتم تداول ظاهرة احلركة الدولية لرؤوس األموال حتت العديد من االصطالحات كالتمويل واالستثمار 
توفري بالدويل، التدفقات املالية الدولية واليت متثل بصفة عامة ذلك اجلانب من العالقات االقتصادية الدولية املرتبطة 

ي واملايل للعالقات االقتصادية الدولية واليت تعاظمت رؤوس األموال للتبادل دوليا، وهو بذلك ميثل اجلانب النقد
  . مكانته وجتاوزت اجلانب احلقيقي املتمثل يف التجارة الدولية

يون تتضمن احلركة الدولية لرؤوس األموال االستثمارات املباشرة، استثمارات احملفظة املالية الدولية، الد
، إال أن اجلزء األكرب من هذه صندوق النقد الدويل وقروض تجاريال ئتماناالقصرية األجل وطويلة ألجل، 

  التدفقات يتمثل يف االستثمار احملفظي، واالستثمارات األجنبية املباشرة،

يف زيادة حجم احلركة  ادورا كبري   ،العديد من العوامل املكونة ملظاهر وعناصر العوملة االقتصادية لعبت
  :منهاو رؤوس األموال الدولية ل

النقدي الدويل بالرغم من االضطرابات اليت عرفتها إال أن مؤسسات بروتن وودز عملت على  تطور النظام -
  .تصدير قناعتها إىل النظم النقدية الوطنية، حتت إدارة نظام نقدي عاملي واحد

فاقت نسبة الصادرات العاملية ، حيث األمر حبجمها أو نطاقها اجلغرايفسواء تعلق اخلارجية تطور التجارة  -
  .من حجم الناتج احمللي العاملي 31%
 26حوايل إىل  هحجم إيرادات ، حيث وصلتعاظم ظاهرة التدويل وزيادة نشاط الشركات متعددة اجلنسيات -

  . ، وتنتج حوايل ربع الناتج احمللي العاملي2012ترليون دوالر سنة 
إقليمية، باإلضافة إىل االتفاقيات غلب دول العامل يف تكتالت أاالجتاه حنو التكتالت االقتصادية واخنراط  -

  .الثنائية واملتعددة بني الدول الرامية إىل إزالة القيود على حركة التجارة واالستثمار
حترير األسواق املالية وتنامي التعامالت املالية واملصرفية الدولية بداية من ظهور مراكز االفشور وصوال إىل  -

  .لوطنيةالتحرير التام ملعظم النظم املالية ا

نفس املبدأ يف إىل  حتتكم رؤوس األموال يف املفاضلة بني الوجهات املتاحة لالستثمار على املستوى الدويل
للربح واألكثر  اختصيص رؤوس األموال على املستوى احمللي، وتسعى رؤوس األموال عادة وراء الفرص األكثر حتقيق

ئد وتقليل املخاطر من احلركة الدولية لرؤوس األموال على ، وتتوقف فرص حتقيق العاأمانا من املخاطر املختلفة
 حجم السوق، وفرة عوامل اإلنتاج والبنية التحتية، االستقرار االقتصادي والسياسي،: جمموعة من العوامل أمهها
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وتتفاوت أمهية هته العوامل حسب شكل تدفق رؤوس األموال الدولية،  .أسعار الفائدة الدولية، سعر الصرف
امل اليت تتحكم يف تدفق القروض الدولية مثال ختتلف عن تلك املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر وختتلف  فالعو 

  .كذلك عن العوامل املؤثر على تدفق االستثمار احملفظي دوليا
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  :الثانيمقدمة الفصل 

وتطورت بشكل أكرب يف  سادت القروض الدولية واملساعدات واملنح يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية  
املاضي  نأهم أوجه احلركة الدولية لرؤوس األموال، إال أن بداية التسعينات من القر  اليت شكلت ،فرتة احلرب الباردة

متزايدا باالستثمار األجنيب املباشر، ومع زيادة اجتاه الدول حنو حترير حركة رؤوس األموال دوليا  اهتماماعرفت 
العاملية طغت حركة االستثمار األجنيب لالستثمار يف األسواق املالية على باقي أشكال احلركة وتطور األسواق املالية 
يف املبحث األول : سنفصل أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموال من خالل ثالثة مباحث. الدولية لرؤوس األموال

ثمار األجنيب يف حمفظة األوراق املالية، يتناول االستفاالستثمار األجنيب املباشر، أما املبحث الثاين إىل نتطرق 
  .واملبحث الثالث نستعرض فيه القروض الدولية واملساعدات واملنح
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  .االستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول

 Herbertهربرت فيس "من قبل  1930املباشر ألول مرة سنة  األجنيباستخدم مصطلح االستثمار   
Feis " يعود الظهور احلقيقي لالستثمار ، و 1)19يف القرن  األوروبيةالتاريخ املايل لالستثمارات األجنبية (يف كتابه

األجنيب املباشر إىل قيام الثورة الصناعية يف مستهل القرن التاسع عشر، وقد عرف هذا الشكل من احلركة الدولية 
القرن املاضي مع تزايد تدفقاته عرب العامل، يف مقابل تراجع نات يلرؤوس األموال اهتماما متزايدا بداية من تسع

  .اليت كانت سائدة قبل ذلك كالقروض واملنح واملساعدات الدولية األخرى، مصادر التمويل اخلارجية

  

  .االستثمار األجنبي المباشر تعريف: المطلب األول

دولية، أصبح االستثمار األجنيب يشكل بعد ما كانت التجارة الدولية تشكل حمور العالقات االقتصادية ال  
قطبا مهما هو األخر يضاهي أمهية التجارة الدولية، وأحيط باالهتمام والدراسة من االقتصاديني واهليئات اإلقليمية 
و الدولية املتخصصة، وزاد االهتمام به يف ظل العوملة وهيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات والتوجه حنو املزيد من 

  .والتكتالت االقتصادية اإلقليمية والعاملية االندماج

األجنيب  االستثمارميز بني ، أول من 1968سنة  "Arthur Bloomfieldارتر بومفيلد "يكاد يكون   
، إال أن حتديد مفهوم واضح لالستثمار األجنيب بنوعيه املباشر واحملفظي يعود إىل مجلة 2املباشر وغري املباشر

    .3القرن املاضيمن  الستيناتيف  ابتدأتاليت الدراسات 

تعددت التعاريف بسبب اختالف املفكرين واملدارس االقتصادية، وبسبب التطورات اليت عرفتها هذه 
أثار إجيابية على املؤشرات كظاهرة اقتصادية هلا   من االستثمار األجنيبف الظاهرة، وكذالك بسبب تعارض املواق

أبعاد سياسية نتيجة لتعارض أهداف الشركات متعددة اجلنسيات مع الدول سلبية هلا االقتصادية، أو كظاهرة 
  .املضيفة

                                                
1  Hale Daid, les marchés émergents et la transformation de l’économie mondiale, Revue d’économie 

, 03/04/2013.09087-www.persie.fr/doc/ecofil: 30, 1994, P18,  0financière, N 
ا يف عصر العوملة، سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال   2 الدولية، مدخل يف حتليل اخليارات املالية للشركة متعدية القومية وحتديا

  .2001دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 
 ،2005، سبتمرب 18سرمد كوكب اجلميل، املسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنيب املباشر، جملة علوم إنسانية، جملة الكرتونية، العدد   3

03/04/2013 ،http://www.uluminsania.net 



 أشكال الحركة الدولية لرؤوس األموال                                                                                 :الفصل الثاني

 
53 

املؤسسة العربية لضمان االستثمار، (جند تعاريف قدمتها اهليئات الدولية واإلقليمية املتخصصة مثل   
...) جارة و التنمية، صندوق النقد الدويل، مؤمتر األمم املتحدة للتاألوروبيةمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

الاإلب   :نذكر منها ضافة الجتهادات بعض الباحثني يف هذا ا

املباشر هو وسيلة حتويل األجنيب االستثمار  "Raymond-Bertrandبرتروند رميوند "حسب - 1
  1.املوارد احلقيقية و رؤوس األموال من دولة إىل أخرى و خاصة يف احلـالة االبتدائية عند إنشاء املؤسسة

جزء من االستثمارات أو كلها يف مشروع معني يف دولة امتالك يتمثل االستثمار األجنيب املباشر يف " - 2
   2".مع قيامه باملشاركة والسيطرة الكاملة على اإلدارة والتنظيم خارج دولة اإلقامة،

أجنيب و من خذ عدة أشكال جيريه مستثمر تاملباشر هو ذلك االستثمار الذي ياألجنيب االستثمار  - 3
 ،خاص ،عمومي(خذ عدة صفات تر ياتثمسمث يديره و يشرف عليه بشكل مستقل أو بشكل مشارك، وهذا اال

   3.يف البلد غري البلد الذي يقيم فيه بغرض حتقيق أهداف خمتلفة) طبيعي أو معنوي

أخرى، هو ملكية جزئية للمشروع املقام يف إحدى الدول عن طريق مستثمرين حمددين يف دولة  - 4  
ملمارسة درجة من الرقابة اإلدارية عليه، وبذلك يصبح  وعموما املستثمر املباشر له ملكية كافية للمشروع األجنيب

  4.)الشركة األم(أو مساعدا للمشروع املراقب  املشروع املراقب منظما أجنبيا

باإلضافة إىل قيامه هو متلك املستثمر األجنيب جلزء أو كل االستثمارات يف املشروع املعني هذا  - 5  
باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر الوطين يف حالة االستثمار املشرتك أو سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم 
يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية 

االت إىل الدول املضيفةوالتكنولوجية واخلربة الفن   5.ية يف مجيع ا

 أو قدمية جديدة أو شركة يف املشاركة أو جديدة شركة املباشر إنشاء األجنيب باالستثمار يقصد - 6  
 عمليات كل يف والتحكم يف اإلدارة، حبقهم حيتفظون الذين األجانب املستثمرين قبل من قدمية، شركة توسيع

                                                
1 Raymond  bertand , Economie financière internationale, Edition : PUF. Paris 1971, p49. 

   .141، ص 2001عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر  2
  .13، صاملرجع السابقفارس فضيل،  3

  .183، ص2001، دار رضا للنشر، سوريا 1رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية املعاصرة، اجلزء الثاين، ط  4
  .112، ص2001أبو قحف عبد السالم، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر   5
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 والقروض األرباح، و ٕاعادة استثمار املال، يف رأس من املسامهة املباشر األجنيب االستثمار القائمة، ويتكون الشركة
 .وفروعها األم بني الشركة األجل وطويلة قصرية

بأنه استثمار ينطوي على عالقة ) UNCTAD(عرفه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ي - 7  
وذلك ) املستثمر األجنيب أو الشركة األم(كيان مقيم يف اقتصاد ما، طويلة املدى، ويعكس مصلحة دائمة وسيطرة  

  1.)مؤسسة االستثمار املباشر أو املؤسسة التابعة هلا أو فروع الشركات األجنبية(يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر 

 طويلةاالستثمارات  تلك بأنه املباشر األجنيب االستثمار االستثمار لضمان العربية تعرف املؤسسة - 8  
ا يكون اليت األجل  مال رأس يف الدائمة طريق املشاركة عن القرارات واختاذ اإلدارة يف مشاركة فعلية دور ألصحا

  2.املشروع االستثماري

حسب البنك الدويل االستثمار األجنيب املباشر هو صايف تدفقات االستثمار الوافدة للحصول على  - 9
يف مؤسسة عاملة يف ) يف املائة أو أكثر من األسهم املتمتعة حبقوق التصويت 10نسبة (حصة دائمة يف اإلدارة 

اقتصاد غري اقتصاد املستثمر، وهو عبارة عن جمموع رأس مال حقوق امللكية والعائدات املعاد استثمارها وغري ذلك 
  .3من رأس املال طويل األجل ورأس املال قصري األجل

  : من خالل التعاريف السابقة نستخلص

وهي النقطة اجلوهرية  االستثمار األجنيب املباشر يعطي للقائم به حق اإلشراف واملتابعة على املشروعإن  -
  .اليت متيز االستثمار األجنيب املباشر عن باقي أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموال

قدي من دولة إىل دولة يتضمن االستثمار األجنيب املباشر انتقال رؤوس األموال يف شكلها املادي أو الن -
  :قيام مستثمر بـ من خاللأخرى، 

  أو فروع لشركته يف دولة غري دولة إقامته جديدة شركةإنشاء.  
  مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر من رأس مال %10شراء أو املسامهة بنسبة تفوق. 

                                                
1 UNCTAD, World Investment Report Transnational Corporation Agricultural Production and 
Development, New York and Geneva 2009, p 243. 

 الكويت بدون سنة نشر، ،7 واستثمارية، رقم اقتصادية دراسات سلسلة العربية، الدول يف االستثمار معوقات االستثمار، لضمان العربية املؤسسة  2
  .9ص
   http://www.data.albankaldawli.org/indicator  03/11/2015، البنك الدويل  3
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  الشكلني السابقنيإعادة استثمار األرباح احملصلة من االستثمار يف أحدى. 
 الشركة األم  بني فيما عمليات اإلقراض واالقرتاض من املتأتية يف العادة املبالغ الشركة وهي داخل القروض

  ).فروعها يف اخلارج( املنتسبة إليهاوالشركات 

  

  .أشكال االستثمار األجنبي المباشر: الثانيالمطلب 

يصنف االستثمار األجنيب املباشر وفق للعديد من املعايري، منها معيار اهلدف من االستثمار، ومعيار   
  .جمال االستثمار، ومعيار امللكية

  :أشكال االستثمار األجنبي المباشر حسب معيار هدف المستثمر -أوال

 :من حتقيقها األجنيب املستثمر يرغب اليت األهداف أنواع حسب عدة إىل األجنيب االستثمار ينقسم  
  .عن الكفاءة الباحث واالستثمار األسواق، عن واستثمار باحث الثروات، عن باحث استثمار

الطبيعية  الثرواتوهو ذلك النوع من االستثمار املوجه الستغالل : االستثمار الباحث عن الثروات -1
املزايا النسبية للدولة املضيفة السيما تلك ستخراجية، خاصة يف الدول النامية ويسعى الستغالل والصناعات اإل

واملنتجات الزراعية، فضال عن االستفادة من اخنفاض تكلفة العمالة أو وجود  الغنية باملوارد الطبيعية كالنفط والغاز
  .1عمالة ماهرة ومدربة

 قطاع سادت اليت االستثمارات األجنبية أنواع أهم من النوع هذا يعد :االستثمار الباحث عن األسواق -2
الواردات اليت تتضمن عدة  سياسة إحالل تطبيق أثناء املاضي، القرن من الستينات والسبعينات يف الصناعة

ظهر هذا النوع من االستثمار األجنيب يلدعم الصناعات احمللية يف مواجهة املنافسة األجنبية، ف إجراءات محائية 
الوردات يف الدولة املضيفة، ويتجه هذا النوع من االستثمار  ضة علىوجود القيود املفرو عوضا عن التصدير بسبب 

  .إىل الدول ذات األسواق كبرية احلجم

اجلنسيات  الشركات متعددة تقوم عندما االستثمار من النوع هذا يتم: االستثمار الباحث عن الكفاءة -3
 الدول يف األجور مستويات ارتفاعدفع  الرحبية، فقد زيادة دف املضيفة الدول أنشطتها يف من جزء برتكيز

                                                
  .6، ص2004حسان خضر، االستثمار األجنيب تعريف وقضايا، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت   1
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االستثمارات  من النوع هذا ويتميز النامية، الدول العديد من يف إىل االستثمار الشركات بعض هذه الصناعية
ا إىل يؤدي كما الدولة املضيفة، جتارة على بآثاره التوسعية  على االستهالك التوسعية أثاره عن فضال تنويع صادرا

  .1اإلنتاج مدخالت من كثري استرياد عن طريق

  :أشكال االستثمار األجنبي المباشر حسب معيار مجال االستثمار -ثانيا

نفرق وفقا هلذا املعيار بني االستثمار األفقي واالستثمار العمودي واالستثمار املختلط، وميكن اعتماد هذا 
  .لالستثمار ةالتصنيف من وجهة نظر الدول املصدر 

 بغرض إنتاج املتلقية الدول يف االستثماري التوسع إىل االستثمار من النوع هذا يهدف: االستثمار األفقي -1
ة سلع أو نفسها السلع ز يوجيلب هذا النوع من االستثمار اخلربة والتكنولوجيا وجته 2،حمليا املنتجة للسلع مشا

 .الدولة املضيفة بالقدرات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية وتوزيع املنتج

يهدف هذا النوع من االستثمار إىل إنتاج املواد اخلام أو السلع الوسيطة يف اخلارج : االستثمار العمودي -2
إذ تستعمل يف عملية اإلنتاج احمللية ويطلق عليه االستثمار العمودي اخللفي، . إلدخاهلا يف إنتاج املنتجات النهائية

ا تكون  أقرب إىل املستهلك النهائي فيطلق عليه االستثمار العمودي وعندما تقوم الشركة باإلنتاج وتسويق منتجا
األمامي، إذ تقوم احلكومة بوضع سياسات استثمار حمكومة بدخول كميات كبرية من رأمسال األجنيب، فضال عن 
اهتمامه بالتصدير وهو شرط للدخول إىل الدولة املضيفة، إذًا ميكن القول أن االستثمارات العمودية تقدم أثر 

 .3ملي على االقتصاد مما خيلق روابط خلفية وأماميةتكا

  .هو الذي يشمل النوعني معا: االستثمار المختلط -3

  :أشكال االستثمار األجنبي حسب معيار الملكية -ثالثا

  .يعتمد هذا املعيار على ملكية االستثمار األجنيب إذا كانت ملكية فردية أو مشرتكة  

                                                
 ديسمرب ، 83العدد الصناعي، الكويت بنك رسائل العربية، الدول إىل املباشر األجنيب االستثمار تنمية سياسات األسرج، املطلب عبد حسني  1

  .11، ص2005
  .6حسان خضر، املرجع السابق، ص  2

3 Hill Charles, International Business, 4th Ed, New York 2003, p218. 
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وهو عبـارة عـن شركات يؤسسها وميلكها بصورة مشرتكة مستثمرون أجانب مـع شركاء  :االستثمار المشترك -1
حمليني، أي يضاف طرف وطين إلـى الطرف األجنيب، وقـد يكون الطرف الوطين مـن القطاع العام أو اخلاص أو 

، ويف هـذا النوع يكون الطرف األجنيب أحد الشركات املتعددة اجلنسية واليت مت تلك مزايـا ال ميتلكها االثنني معًا
واملشاركة ال تقتصر على رأس  ،1الطرف الوطين أو احمللي ومـن أهـم هـذه املزايا اخلربة الفنية والتكنـولوجيا احلديثة

فقـد تكون حصة املستثمر األجنيب عبارة . املـال بل متتد إىل اإلدارة واخلربة وبراءة االخرتاع أو العالمات التجارية
ومعرفة تكنولوجية وليست حصة مـن رأس املال، وقد تكون احلصة عن طريق تقدمي معلومات أو  عن خربة فنية

معرفة تسويقية أو عملية تقييم للسوق، ويف ظل هـذه الظروف يكون لكل طرف مـن أطراف العملية االستثمارية 
   .2حـق املشـاركة فـي إدارة املشروع

 متعددة الشركات لدى تفضيال األنواع أكثر وهي :جنبياالستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األ -2
 خدمية أو إنتاجية مشروعات خالل من يف دولة أخرى ماهلا رأس من جزء باستثمار تقوم حيث ،3اجلنسيات

 عالية املخاطرة درجة هنا وتكون واإلنتاجية والتسويقية اإلدارية  العمليات عن املسؤولة وهي بالكامل، هلا مملوكة
 طريق عن املضيف البلد يف استثمارية امتالك مشاريع الدولية الشركات املشرتك، وتستطيع باالستثمار مقارنة نسبيا
ا واستخدام حملية قائمة شركة شراء  شركة بإنشاء الشركة الدولية قيام طريق عن أو فيها املوجودة العمالة بتجهيزا

  .املضيف البلد يف) كما هو شائع كإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق (جديدة 

 عقود شكل يف املباشر األجنيب باالستثمار يعرف ما وهو: االستثمار في مشاريع البنية التحتية المحولة -3
 الكهرباء حمطات بناء مثل األساسية، البنية مشاريع إىل الشكل هذا عاما ويوجه 50و  20بني  ترتاوح ملدة امتياز

الدولة  إىل االمتياز عقد اية  يف االستثمار أن يعود على عليها متفق ملدة مث استغالهلا الطرق، أو املطارات أو
 الدولة أن حيث للطرفني مفيد النوع وهذا ،(B.O.T)والتحويل  والتشغيل البناء بعقود فيما يعرف املضيفة

واليت  األساسية البنية مشروعات بناء يف اجلنسيات متعددة عليها الشركات تتوافر اليت التمويالت تستفيد من
 أن تلك األجنيب املستثمر يرى املقابل اجلانب ويف ملكيتها إليها، انتقال عند املستقبل يف منها ستستفيد

  .4االمتياز فرتة اقتصادي خالل بعائد عليه وتعود اقتصادية جدوى ذات املشروعات

                                                
، منشورات بيت احلكمة، العراق هناء عبد الغفار السامرائي، االستثمار األجنيب املباشر والتجارة 1   .16، ص2002الدولية الصني أمنوذجًا
  .482، ص2001، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، بريوت، 1عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، ط 2
    .388نفس املرجع، ص  3
ا، الدار اجلامعية، مصر  4 ا تداعيا ا شركا     . 184، ص 2008عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية منظما
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  .النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث

العديد من النظريات والدراسات االقتصادية اليت حاولت إعطاء تفسري لظاهرة االستثمار األجنيب توجد 
  .املباشر، وأسباب قيامها كأي ظاهرة اقتصادية أخرى

  :نظرية عدم كمال السوق -أوال

، فكرة امليزة االحتكارية للشركات متعددة اجلنسيات، نتيجة 1960سنة " Hymerهيمر "قدم   
أو مالية أو إدارية، واليت ال تتوفر لدى الشركات الوطنية يف البلدان المتالكها إمكانيات تكنولوجية أو إنتاجية 

بية املباشرة إن قيام االستثمارات األجنف بالتايلو تايل عدم كمال السوق أي غياب املنافسة الكاملة، الوب، املضيفة
  :يتوقف على توفر شرطني

  .أن ميتلك املستثمر األجنيب ميزة نسبية عن املستثمر احمللي يف البلد املضيف -
أن املنافع الناجتة عن االستثمار األجنيب يفوق أي منافع من االستثمار يف بدائل أخرى كاالستثمار يف الداخل،  -

  .أو التصدير أو منح الرتاخيص

     1:النظرية فإن حدوث االستثمار األجنيب املباشر ناتج عن بناءا على هذه
  .هروب من املنافسة الكاملة يف األسواق الوطنية بالدول املصدرة لالستثمار والبحث عن تعظيم أكرب لألرباح -
  .لدى املستثمر األجنيب....) تكنولوجية إدارية، تسويقية(ويدعم هذا اهلروب توافر مزايا متنوعة  -

ا مل تعطي تفسري لالست: عدة انتقادات هلذه النظرية أمههاوجهت    ثمارات املتقاطعة يف نفس الصناعة، أ
كما أن النظرية ،  )أ(يف الدولة ) ب(الدولة ، ووجود مستمرين )ب(يف الدولة ) أ(فمثال وجود مستثمرين من الدولة 

مشروعات االستثمار اإلنتاجية، كوسيلة مل تقدم تفسريا لتفضيل الشركات متعددة اجلنسيات التملك املطلق لل
الستغالل املزايا االحتكارية هلذه الشركات يف الوقت الذي ميكن أن حتقق ذلك من خالل التصدير أو عقود 

فضال عن جتاهلها ألمهية املزايا املكانية للدولة املضيفة كسبب هام لتوطن االستثمار األجنيب  2،الرتاخيص املختلفة
  3 .فيها

                                                
، رسالة دكتورة غري منشورة، جامعة اجلزائر 2005-1996عبد الكرمي بعداش، االستثمار األجنيب املباشر وأثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  1

  .86، ص 2008
  .73، ص 1991عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات االستثمار الدويل، املكتب العريب احلديث، مصر  2
  .28، صاملرجع السابقأمرية حسب اهللا حممد،  3
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  :نظرية دورة حياة المنتج -ثانيا

منوذج دورة حياة املنتج، والذي تأسس بشكل  1966سنة  " Raymond Vernonرميوند فرنون"قدم        
رئيسي على نظريات الفجوة التكنولوجية للتجارة الدولية حيث تلعب االختالفات التكنولوجية بني الدول دورا 

ت النظرية أن امليزة النسبية اليت تتمتع هاما يف قيام كل من التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر، ولقد افرتض
إحدى الدول يف إنتاج سلع معينة ميكن أن تنتقل من دولة ألخرى مبضي الزمن وذلك نظرا ألن املنتجات متر ا 

  2:ترى هذه النظرية أن كلَّ منتج له دورة حياة، وتنقسم إىل ثالث مراحل .1بدورة حياة

َِجة مبيزة احت: املرحلة األوىل نت ُ   .كاريةيتم اكتشاف منتج جديد، وفيها تتمتَّع الشركات امل

تن: املرحلة الثانية ُ زداد عدد امل َ ا؛ حيث ي ريتصبح تكنولوجيا املنتج شائعة نسبي ِسني القادِ ن على اإلنتاج، ويف هذه اف
يض تكلفة إنتاج هذا املنتج باالقِرتاب من أسواق التصدير  املرحلة تبحث الشركات عن أمِكنَة جديدة لتَخفِ

  .العملالختِصار تكلفة النقل وختفيض تكاليف 

نتَج يف : املرحلة الثالثة ُ نَخفِضة األجور،   اقتصادياتتَتحوَّل الشركات يف هذه املرحلة إىل إنتاج امل كثيفة العمل ومُ
ل املتقدمة األخرى،  وَ ل إىل قاعدة تَصِدير إىل الدولة األم وإىل الدُّ وَ ة، وتتحوَّل هذه الدُّ َ ي ل النامِ وَ ا تكون يف الدُّ ً وغالب

ن ال   .شركة األصليَّة من محاية أرباحها واحملافظة على حصَّتها من السوقحىت تتمكَّ

  :وجهت عدة انتقادات هلذه النظرية كذالك أمهها    
ا  السلع ال ميكن تطبيق هذه النظرية على كافة السلع، فهناك بعض - يصعب على الدول األخرى غري اليت ابتكر

  3.تقليد إنتاجها بسهولة
موجهة لسوق واحدة فقط، بل هي موجهة  اجلديدة غريالراهن ومع التقدم التكنولوجي فأن املنتجات  الوقتيف  -

  .ألسواق متعددة يف مناطق خمتلفة من العامل

  

  
                                                

  .29، ص املرجع السابقأمرية حسب اهللا حممد،  1
  .53أبو قحف عبد السالم، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، املرجع السابق، ص  2
  .65، ص نفس املرجع 3
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  .نظرية الموقع: ثالثا

واليت ( ، االنتقادات املوجهة للنظريات السابقة يف بناءا نظريته1981سنة " Dunningدانينغ "استغل   
اليت تركز على العوامل املوقعية  )OLI، أو منوذج ظرية االنتقائية لإلنتاج الدويليطلق عليها يف بعض الكتابات الن

توجد جمموعة من العوامل املؤثرة على  والبيئية املؤثرة على قرارات استثمارات الشركات األجنبية يف الدول املضيفة،
  :OLIالنظرية يطلق عليها العوامل املوقعية، اختصرها دانينغ يف منوذج حبسب هذه  األجنيبقرار االستثمار 

O ا اليت االحتكارية امليزة يعىن: إمكانيات خاصة  املالية، املوارد وضخامة نوعية حيث من الشركات هذه تتميز 
  .اخل...اإلدارة التكنولوجيا، نظم نوعية

L على باالعتماد النشاط تدويل ودوافع النسبية امليزة حتليل بعد وذلك التوطن، يعىن: إمكانية اإلقامة يف اخلارج 
 وحتليل األولية، املواد وتكلفة العاملة اليد تكلفة يف أساسا املتمثلة اإلنتاج تكاليف تحديدب املرتبطة العوامل حتليل

 .اخل...العمل قوانني الضرائب، كنظام اجلديد، املوطن مستوى على املؤسساتية املتواجدة األنظمة خمتلف

I املرتبطة العوامل ظل يف الشركة مبنتجات ترتبط اليت التكاليف كل وحتمل السوق، إحالل يعىن: إمكانية التدويل 
 خالهلا من واليت اخل،...التلوث وعوامل الطبيعي باحمليط املرتبطة تلك وحىت التنافسية، االقتصادية وبالبيئة بالبيئة
 درجات أعلى فرض خالل من األسواق احتواء إمكانية إىل الوصول اجلنسيات العاملية متعددة الشركات حتاول

  .والتكنولوجيا واالبتكار االخرتاع  حقوق على احلماية

سها دانينغ كل عنصر على حدا در ) OLI(وجهت انتقادات هلذه النظرية هي األخرى أمهها أن العناصر الثالثة 
  .الزمنومل يوضح طبيعة العالقة بينها خاصة يف 

  :نظرية الموقع المعدلة - ارابع

نظرية املوقع لـ دانينغ  1983سنة   "Robock and Simmondsك وسيموندس و روب"كل من طورا    
حيث اقرتحا أن األعمال واالستثمارات الدولية  بإضافة بعض العوامل اليت قد تؤثر على االستثمارات األجنبية،

ا تتأثر بثالث جمموعات من العوامل   1:واألنشطة املرتبطة 

                                                
 OLI: Ownership Location and Internal advantages. 

 S H Robock and K Simmonds, International business  :، نقال عن220-219، ص ص املرجع السابقنشأت عبد العال،  1
and multinational enterprise, Illinois richard Irwin, 1983,  p46.  
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  :النقاط التاليةوتشمل : الشرطية العوامل
  .خصائص املنتج، مثل نوع السلعة، استخدام السلعة، متطلبات إنتاج السلعة  -
احمللي، منط توزيع الدخل، مدى توفر املوارد البشرية  اخلصائص املميزة للدولة املضيفة، مثل طلب السوق -

  .اخل...والطبيعية
مثل النقل واالتصاالت بني الدول املضيفة والدول األخرى، العالقات الدولية للدولة املضيفة والدول األخرى،  -

  .اخل...بضائع واألفراداالتفاقات االقتصادية والسياسية اليت تساعد على حرية انتقال رؤوس األموال واملعلومات وال

  :وتشمل النقاط التالية: الدافعة ملالعوا
  .اخلصائص املميزة للشركة، مثل مدى توفر املوارد املالية والبشرية والفنية أو التكنولوجية، حجم الشركة -
  .املركز التنافسي، مثل املقدرة النسبية للشركة على املنافسة ومواجهة التهديدات واألخطار التجارية -

  :وتشمل النقاط التالية: العوامل احلاكمة
اخلصائص املميزة للدولة املضيفة، مثل القوانني واللوائح اإلدارية، ونظم اإلدارة والتوظيف وسياسات االستثمار،  -

  .اخلاصة باالستثمارات األجنبيةواحلوافز 
بتشجيع حركة رؤوس األموال  والسياسات اخلاصة اخلصائص املميزة للدولة األم، مثل القوانني واللوائح  -

  .تكاليف اإلنتاجو املنافسة، لظروف واالستثمارات األجنبية، باإلضافة 
واملبادئ واملواثيق الدولية املرتبطة اخلصائص الدولية، مثل االتفاقيات املربمة بني الدولة املضيفة والدولة األم،  -

  .باالستثمارات األجنبية بصفة عامة

  :نظريات أخرى - خامسا

  :هناك بعض النظريات األخرى اليت حاولت تفسري جزء من احلركة الدولية لالستثمار األجنبية نذكر منها  

أن دوافع االستثمار األجنيب يرتبط بالقوة النسبية  Alber "1970 ألبري"أشار : نظرية منطقة العملة -1
للعمالت املختلفة، فكلما كانت عملة بلد معني أقوى زاد احتمال أن تقوم شركاته باالستثمار يف اخلارج وقل 

حجته إىل العالقات اخلاصة بالسوق الرأمسالية وخماطر سعر  مستندا يفتستثمر الشركات األجنبية فيه،  أناحتمال 
 العاملة الشركات من أعلى بسعر عوائدها تعظيم على قدرة أكثر األم تكون الدولة الشركات من فبعض ،1الصرف

                                                
  .100ص 2006، العراق 15مفيد ذنون يونس و دنيا أمحد عمر، حمددات االستثمار األجنيب يف أقطار عربية خمتارة، جملة حبوث مستقبلية، العدد  1
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ا  بالدولة املضيفة  عملة زادت قوة فكلما الدولية، املال رأس أسواق من أقل فائدة بسعر االقرتاض تستطيع أل
  .1الدولة بتلك الفائدة أسعار اخنفضت كلما الدولة

، أن الشركات تستثمر يف اخلارج وذلك بغرض زيادة 1975سنة " كوهني" يرى: نظرية توزيع المخاطر -2
ة وغري املرتبطة  أرباحها من خالل ختصيص املخاطر اليت تواجهها وهذا بتوزيع أنشطتها بني الدول غري املتشا

  .الرتكيزأي التنويع الدويل لالستثمارات للتقليل من خماطر  ،2ببعضها البعض

حسب ، 1976سنة  "Casson and buckleyباكلي و كاسن : "نظرية تدويل األسواق الوسيطية -3
ن فإالنظرية هذه  , )اخل...الرتاخيص، اإلعالم، املاركات, املعارف(ن أسواق املنتجات الوسيطية هي أسواق تتضمّ

ا ّ ا املنتجات الوسيطية، وتعتربها بأ أسواق غري كاملة، مما يؤدي ذلك إىل جعل  وهذه األخرية هي اليت يقصد 
ة و مغرية القتحامها ا , الشركات تعتربها مواقع هامّ ا إىل اّختاذ قرار التدويل لتأّكدها من قدر األمر الذي يؤّدي 

فيها حبكم ما متتلكه من اإلمكانيات التكنولوجية و اإلدارية و الفنية، وعندما يتمّ ذلك ميدانيا تصبح متعّددة 
  . 3نسياتاجل

و أوزوا  Kojimaكوجيما " تلخصت يف أعمال كل من  ):النموذج الياباني(نظرية الميزة النسبية  -4
Ozawa "به تتمتع ما و اليابانية، الشركات جتربة استنادا إىل املباشر األجنيب ، واليت حاولت تفسري االستثمار 

كد هذه النظرية امليزة ؤ وت  واألمريكية، األوروبية النماذج عن تنظيمية، ختتلف تسيريية و خصائص و ميزات من
الاليت النسبية للشركات اليابانية    .تكتسبها من التنظيم احملكم و التسيري الفعّ

 االستثمار حملددات تفسريه يف 1985سنة " Muchielliميشيلي "اعتمد  4:نظرية التحليل التجميعي -5
 ؛)ةاألصلي للدولة النسبية امليزة(الكلي  التحليل مستوى :وهي التحليل من ثالث مستويات على املباشر األجنيب
 .أو القطاع الصناعة هيكل ؛ مستوى)للمؤسسة التنافسية امليزة(اجلزئي التحليل مستوى

                                                
  .46، ص2007جنيب املباشر يف عصر العوملة، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األ 1
نشورة، جامعة فرحي كرمية، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني تركيا مصر واجلزائر، رسالة دكتورة غري م 2

  .21، ص2013) 3(اجلزائر 
  .76فارس فضيل، املرجع السابق، ص  3

4 Muchielli J L, Les firmes multinationales mutations et nouvelles perspectives, Economica, Paris 
1985, p12. 



 أشكال الحركة الدولية لرؤوس األموال                                                                                 :الفصل الثاني

 
63 

 معني، بلد يف مواجهة معينة لسلعة نسبية ميزة بلد لكل الكلي يرى ميشيلي أن التحليل ملستوى النسبةب
 اإلنتاج، عناصر وفرة متطورة، على تكنولوجيا توفر البلد إىل العرض جانب من النسبية امليزة تلك امتالك ويرجع

 سوق حجم أو مرتفع، دخل ملستوى البلد امتالك امليزة يف تلك فتظهر جانب الطلب، من أما احلجم، وفورات
 .األذواق لتنوع كبري، و

 ميزات املوارد املتاحة، تكتسب واستغالل دجمها خالل ومن املؤسسة فإن اجلزئي التحليل مستوى على أما
 تكنولوجيا وامتالك البحث والتطوير، عمليات واهليكلي، التنظيمي النظام املوارد، صيختص مثل ذاتية تنافسية
  .لسلعة جديدة إنتاجها أو جديدة،

 السابقني، بني املستويني وسيط كمستوى القطاع أو الصناعة هيكل مستوى على التحليل يظهر حني يف
 .عادي سوق له يكون املنتج العادي بينما سوق احتكاري، له يكون التكنولوجيا يف كثيفا منتجا أن يعترب حيث

 طريقة للبلد، حتدد النسبية وامليزة للمؤسسة، التنافسية امليزة يف االنفصال أو االرتباط توفر فإن عليهبناءا 
 .التعاون عقود إبرام أو األجنيب املباشر، االستثمار أو السلعي التبادل حنو باالجتاه العاملي النظام يف البلد اندماج

  

  .المحفظياألجنبي االستثمار : المبحث الثاني

إن التطور األهم يف حركة رأس املال الدويل، جاء يف الثمانينات من القرن املاضي بعد جلوء الدول   
االجتاه املتزايد حنو تعومي العموالت، وزيادة التوقعات الصناعية الرئيسية إىل حترير التحكم يف رأس املال، مع 

وينصرف االستثمار احملفظي كمفهوم إىل كل ، 1بالعائدات اجلمة من تدفق رأس املال واخنفاض املخاطر املرتبطة به
املالية من خالل التعامل يف أنواع خمتلفة من األوراق  حركة رأس املال الدويل لالستثمار يف حمفظة األوراق املالية

  .ومبساعدة مؤسسات مالية متخصصة

  

  

  

                                                
  .143عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص 1



 أشكال الحركة الدولية لرؤوس األموال                                                                                 :الفصل الثاني

 
64 

  المحفظياألجنبي االستثمار  مفهوم: مطلب األولال

يشار إليه كذلك مبصطلح االستثمار األجنيب يف األوراق املالية، كما أن هناك بعض من ال يفرق بينه   
وعموما يتعلق االستثمار احملفظي  .لكن سنحاول التفرقة بينهما فيما سيأيت االستثمار األجنيب غري املباشر،بني و 

وق دين أو حق) أسهم(سواء كانت حقوق ملكية بقيام املستثمر بالتعامل يف أنواع خمتلفة من األوراق املالية 
سنة  "Arthur Bloomfieldارتر بومفيلد "خارج دولة إقامته، وكما سبق وأن أشرنا يكون ) سندات(

  .املباشر وغري املباشر ، أول من ميز بني االستثمار األجنيب1968

  :تعريف االستثمار المحفظي -أوال

بأنه تلك املشاركة يف توظيفات استثمارية خارجية من دون أن يكون االستثمار احملفظي تعرف األونكتاد   
يكون له احلق يف الرقابة والسيطرة يف إدارة أن للمستثمر احلق يف إدارة موجودات الشركة املستثمر فيها ومن دون 

شروع، وتكون الدوافع الرئيسية للمستثمرين يف حمافظ األوراق املالية احلصول على األرباح من خالل االستفادة امل
من فروقات األسعار وكذلك تقليل املخاطرة من خالل تنويع احملافظ االستثمارية وعادة ما تقوم األسواق املالية 

 .1بالوساطة يف عمليات ذلك االستثمار

من تدفقات رأس املال الدويل، وهو ميثل املعامالت اليت  الثاينكون امل *األجنيب احملفظييعد االستثمار   
وهذا النوع من . والسندات، وما يصاحبه نقل ملوجدات مادية وغري مادية كاألسهمتنطوي على موجدات مالية  

ائد معينة يف مدة زمنية معينة، بشراء املوجودات املالية اليت تنتج عو  األفراداالستثمار يتمثل بقيام الشركات أو 
إن االستثمار األجنيب احملفظي يعين  أخرىالشركة، وبعبارة وبأقل خطر ممكن ومن دون السيطرة على مقدرات 

متلك األسهم أو السندات بقصد املضاربة أحيانا واالستفادة بالتايل من فرق األسعار، أو احلصول على أرباح 
من ) %10(ذا النوع من االستثمار يشكل رأس املال األجنيب نسبة أقل من تدرها األسهم أو السندات، ويف ه

ى إدارة املشروع وال تعطيه احلق يف رأس مال املشروع، ولذلك فإنه ال يسمح له مبباشرة السيطرة الفعلية عل
  .2تصويت على القرارات اإلداريةال

                                                
، عن االونكتاد، جلنة االستثمار والقضايا املتصلة بذلك، اجتماع اخلرباء املعين بتدفقات االستثمار األجنيب 111حسن كرمي محزة، املرجع السابق، ص 1

  .80، ص1999املباشر وغري املباشر، منشورات األمم املتحدة، جنيف 
  ) FPI )Foreign Portfolio Investment يرمز له اختصار بـ  *
  .780، ص2010حممد علي إبراهيم العامري، اإلدارة املالية املتقدمة، دار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن  2
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والسندات اليت تصدرها ويشتمل االستثمار احملفظي على كل التوظيفات املالية يف السندات احلكومية   
دف حتقيق األرباح وتوظيف رأس املال املؤسسات ، ويتم هذا 1وكل أنواع األسهم اململوكة من قبل األجانب 

ملستثمرين املؤسسني مثل صناديق االستثمار عادة من قبل مؤسسات التمويل، كالبنوك وصناديق االستثمار أو ا
أسهم (فرون عادة رأس املال النقدي من خالل شراء حصص شركة ما و مني، وان املستثمرين يأالتقاعد وشركات الت

ا) أو سندات    .2من دون املشاركة يف إدار

 واألسواق الدول املضيفة إىل واخلروج الدخول سهولة االستثمار هو من النوع هذا مييز ما وأهم  
 إىل الدخول أو اخلروج االستثمارية، وبالتايل مراكزهم تعديل إىل الدولية احملافظ مستثمرو يسعى إذ املستهدفة،

 على انعكاسات من لذلك وما الدول، املالية هلذه األسواق لتطور وفقا املضيفة الدول يف املالية األوراق أسواق
    .3الدول هذه يف املالية األوراق أسواق استقرار

  :بناءا على ما سبق فإن االستثمار األجنيب احملفظي يشتمل على  
املصدرة من طرف  -اليت متثل حقوق دين- استثمار األجانب يف السندات وكل أشكال األوراق املالية  - 

  .الشركات الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية
   .واملراقبة على نشاط الشركة من دون القدرة على اإلشراف) حق ملكية(استثمار األجانب يف األسهم  -
من ) %10(تتجاوز نسبة ملكية املستثمر األجنيب  ر أجنيب حمفظي إذا ملاستثما يصنف االستثمار على أنه -

   .تايل عدم القدرة على اإلشراف واملراقبةالالوطنية، وب أسهم الشركة

  :أشكال االستثمار األجنبي المحفظي -ثانيا

 :احملفظي من خالل أحد األشكال التاليةيتم االستثمار األجنيب   

                                                
  .180، ص2007 نوزاد عبد الرمحن اهليثي، منجد عبد اللطيف اخلشاين، مقدمة يف املالية الدولية، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن 1
  .17ناء عبد الغفور السمرائي، املرجع السابق، صه 2
ربية، حممد كمال أبو عمشة، االستثمار يف أسوق املال اخلليجية ودورها يف جلب االستثمارات األجنبية دراسة حالة بورصة قطر، حبوث اقتصادية ع 3

  . 75، ص 2013، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، مصر ولبنان 62-61العدد 
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 بورصات يف والبيع بالشراء لألجانب املباشر التعامل ويتم من خالل: البورصة من مباشرة مالية أوراق شراء -1
 جتاوز ألن   %10 الشركة املستثمر يف تتعد مسامهة ال حبيث الثانوية، أو األولية السوق من سواء املالية األوراق

  .1الشركة على السيطرة األجنيب فرصة للمستثمر يتيح أجنيب مباشر استثمار إىل حتوله يعين النسبة هذه

تتمثل هذه الشركات يف مؤسسات مالية تتوىل جتميع األموال من عدد كبري من األفراد : صناديق االستثمار -2
موال يف شراء أوراق ، ويتم توظيف هذه األأو ما يعرف بوثائق االستثمار) حصص ملكية(عن طريق بيع أسهم 

 االستثمارات  من النوع وهلذا ،2مالية من أسهم وسندات الشركات املختلفة سواء كانت يف الداخل أو اخلارج
 للمستثمر فرصة تتيح األم فهي للبلد احمللية السوق يف احمللية للشركات أو سواء للمستثمر األجنيب املزايا من العديد

 إدارة ضوء يف هلا خصوصا اليت يتعرض درجة املخاطر من خيفض وبالتايل منخفضة، بتكلفة دولية أسهم التنويع يف
 العاملية األسواق إىل النفاذ فرصة هلا فتتيح الشركات احمللية بالنسبة إىل أما متخصصني،  مديرين من احملفظة هذه

  3.احلصول على رأس املال تكلفة وخفض

 لألوراق الدولية أو العاملية يعرف باإلصدارات ما خالل من االستثمار: المالية لألوراق الدولية اإلصدارات - 3
كثرية، ومن بني أهم  دول يف بتداوهلا يسمح مما العاملية، األوراق املالية أسواق يف تسجيلها أوراق يتم وهي املالية،

  :أنواع اإلصدارات الدولية لألوراق املالية

إيداع مبلغ معني بسعر فائدة من خالهلا تصدرها البنوك واملؤسسات الوطنية تثبت : شهادات اإليداع الدولية -
معني وملدة حمددة يتم تداول هذه الشهادات يف عدة بورصات يف العامل، فهذه الشهادات متثل حقا على أسهم 

وتعطي الشهادة حلاملها كافة احلقوق اليت يتمتع . مؤسسة أجنبية مودعة لدى البنك ويتم تداوهلا يف بورصة أجنبية
ا حامل السهم مع مالحظة أن حامل الشهادة ال يعترب مالك حلصة يف رأس مال الشركة املعنية ولكنه مالك 

بعض  توافر اإلصدارات هذه تتطلب وعادة 4حلصة شائعة يف جمموعة األسهم لدى البنك املصدر للشهادة،
ا حيث من ةاملصدر  يف الشركة الشروط وأن  اإلنتاجي، جمال ختصصها يف احمللية السوق يف األداء متميزة كو

                                                
،  اجلمعية العربية 64-63ي عبد العال، دور االستثمار األجنيب غري املباشر يف تنشيط البورصة املصرية، حبوث اقتصادية عربية، العدد عال عادل عل 1

  . 81، ص 2013للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، مصر ولبنان 
،  كلية العلوم 14جنيب يف أسواق األوراق املالية العربية، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد مفتاح صاحل  وبوعبد اهللا علي، واقع االستثمار األ  2

  .68، ص 2013االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر 
  .82عال عادل علي عبد العال، املرجع السابق، ص 3
  .45أمرية حسب اهللا حممد، املرجع السابق، ص  4



 أشكال الحركة الدولية لرؤوس األموال                                                                                 :الفصل الثاني

 
67 

 املقبولة دوليا، احملاسبية للمعايري وفقا دورية معدَّة وتقارير بيانات هلا يكون وأن جيد، وإداري مايل بأداء تتمتع
  .الدولية لنظم احملاسبة إتباعها العاملية األسواق بعض وتشرتط

 احمللي املال سوق يف أجنبية أو حكومة أجنبية شركة تصدرها اليت السندات عن عبارة هي: األجنبيةالسندات  -
 سوق يف ذلك بعد تداوهلا ويتم املضيفة، يف الدولة االستثمار بنوك أحد خالل من تباع ما عادة أخرى فهي لدولة

  .الدولة ذه اخلاصة احلماية لقوانني األجنيب خيضع السند وعندها املضيفة الدولة ذه املال اخلاص

  :أشكال أخرى لالستثمار األجنبي غير المباشر -ثالثا

شرنا فإنه ميكن التفريق بني االستثمار األجنيب غري املباشر واالستثمار األجنيب احملفظي، أن أكما سبق و   
تايل ال ميكن تصنيفها  الوبهناك أشكال أخرى لالستثمار األجنيب ال تتضمن القدرة على اإلشراف واملراقبة 

ا ال تتضمن استثمار يف سوق األوراق املالية و  ال ميكن تصنيفها كاستثمار  بالتايلكاستثمار أجنيب مباشر، كما أ
، وهو ما أصبح يعرف باالستثمار األجنيب غري القائم على حمفظي، ومن أمثلتها عقود الرتخيص، املفتاح يف اليد

 إىل بالولوج اجلنسية متعددة للشركات تسمح األجنيب لالستثمار اجلديدة ذه األشكالفه ،املسامهة يف رأس املال
 الدولة يف احمللية الشركات إمداد على القائمة األنشطة من جمموعة واسعة خالل من وذلك العاملية، األسواق
  .للمشروع الكاملة بامللكية احمللية الشركات احتفاظ مع امللموسة وغري امللموسة باألصول املضيفة

هي اتفاقيات يتم مبوجبها قيام شركة أجنبية مبنح تراخيص إىل شركة حملية قصد استعمال : عقد الترخيص -1
ا اخلاصة بإنتاج معني، على أن تأخذ الشركة صاحبة الرتخيص حصة من أرباح  املشروع االستثماري، تكنولوجيا

، كما هو الشأن يف اتفاقيات التبادل التعويضي والتسويق منخفضةإضافة إلمكانية شرائها للمواد األولية بأسعار 
  .1باملنتج

 حقوق استخدام من ممنوح االمتياز بتمكني االمتياز مانح مبوجبه يلتزم الرتخيص يشبه عقد هو: عقد االمتياز -2
 االستفادة وكذلك التجارية، وعالماته ورموزه التجاري وشعاراته مانح االمتياز اسم وأمهها به اخلاصة الفكرية امللكية

 خدمات، تقدمي أو/و منتجات توزيع استخدامها يف والتكنولوجيا الفنية عمله ومعرفته وأنظمة ومهاراته من خرباته

                                                
تلمسان، اجلزائر -القادر ناصور، إشكالية االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر حماولة حتليل، أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة بوبكر بلقايد عبد  1

  .27، ص2014
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 على ما يعينه كل يف ومساعدته االمتياز ملمنوح والتدريب والتجارية الفنية املعونة االمتياز إىل تقدمي مانح إضافة
  .1عقدال موضوع النشاط ممارسة

االستثماري  املشروع وعمليات أنشطة من معني جزء بإدارة أحيانا األجنبية الشركات تقوم: عقد اإلدارة -3
 مع يربطها العقد الذي فرتة خالل احملليني العمال وتأهيل بتكوين التزامها مع املضيف وذلك البلد يف املنجز

 يف خاصة لألعمال الدولية أشكال اإلدارة أهم أحد اإلدارة عقود تعد فوائد مادية و مقابل وذلك احمللي الطرف
  .الصعبة للعملة هامة حتويالت العقود هذه عن يرتتب وغريها، حيث وشركات الطريان الفنادق مثل اخلدمات جمال

والطرف الوطين ) املستثمر األجنيب(هي عبارة عن اتفاق بني الطرف األجنيب : عقود المفتاح في اليد -4
، مبين على أساس قيام الطرف األجنيب بإجناز مشروع استثماري إىل غاية )اخل...احلكومة، املؤسسة الوطنية(

  2.ى املشروعلتشغيله واإلشراف علاالنتهاء منه و بداية تشغيله، عندها يتم تسليمه للطرف احمللي 

  :الفرق بين االستثمار األجنبي المحفظي واالستثمار األجنبي المباشر - رابعا

تعتمد التفرقة بني نوعي احلركة الدولية لرؤوس األموال على معيار القدرة على اإلشراف والرقابة من   
عدمها، وبالرغم من التباين يف التقدير الكمي ملعيار اإلشراف و الرقابة الذي عندها تتحقق اإلدارة و الرقابة و 

أنه مت االتفاق من طرف اهليئات االقتصادية العاملية اختاذ القرارات أم ال ميدانيا من طرف املستثمر األجنيب، إال 
من ملكية رأس املال كمعيار على القدرة على التأثري يف القرار، وبذلك امتالك القدرة على  %10على معيار 

من أسهم شركة خارج بلد اإلقامة من قبيل االستثمار  %10اإلشراف واملتابعة، لذلك يعترب امتالك اقل من 
  .يشكل استثمار أجنبيا مباشرا %10حني أن امتالك حصة أكرب من  احملفظي، يف 

باإلضافة لذلك هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز كل شكل من الشكلني الرئيسيني للحركة الدولية 
  :لرؤوس األموال نوجزها يف اجلدول التايل

  

  
                                                

النامية،  الدول االقتصادية يف التنمية على وأثارها املال رأس يف املسامهة على القائم غري األجنيب االستثمار لتدفقات اجلديدة زغبة طالل، األشكال 1
  . 173، ص 11/2014جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، العدد 

  .41فارس فضيل، املرجع السابق، ص 2
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  األجنبي المحفظيمقارنة بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار ): 2- 1(رقم جدول ال

  االستثمار األجنبي المحفظي  االستثمار األجنبي المباشر  الصفات
  غري مباشرة  مباشرة  السيطرة
  %10أقل من   حدا أدىن %10  امللكية

  مالية فقط  مالية وغري مالية  تركيبة املوجودات
  حتقيق أعلى األرباح  الوصول إىل األسواق واملوارد  اهلدف

  طبيعة النشاط
يرافقه نقل للتكنولوجيا واخلربات إنتاجي 

  اإلدارية والتسويقية والتنظيمية
  استثمار يف األوراق املالية فقط

  يتسم بالتغيري وأقل تكتال وميكن جتزئته  ال يتجزأ وأكثر تكتال  الثبات
  استثمار قصري األجل غالبا  استثمار طويل األجل  املدى الزمين
  أكربتقلبات   تقلبات أقل نسبيا  االستقرار

  األفراد ووسطاء السوق عرب سوق األوراق املالية  اتاجلنسي املتعددةالشركات   قنوات احلركة
  منتشر ولكن بشكل أقل  أكثر انتشارا وأحتل أسبقية على احملفظي  االنتشار والتفضيل

  .781حممد علي إبراهيم العامري، املرجع السابق، ص :المصدر
  

  .ومحددات االستثمار المحفظي األوراق المالية الدوليةنظرية محفظة : المطلب الثاني

ا مفيدة يف تلقد    عرضت نظرية حمفظة األوراق املالية لتفسري السلوك االستثماري على وجه العموم، كما أ
فاحملفظة االستثمارية  ،1تفسري االستثمار يف حمفظة األوراق املالية كجزء أساسي من التحركات الدولية لرأس املال

املالية يتم اختيار تركيبتها من طرف املستثمر سواء كان فرد أو شركة، بناء على حتليل  األوراق من سلةاليت هي و 
العائد واخلطر حتت قيد رأس املال املخصص لالستثمار، ويعتمد مديرو حمفظة األوراق املالية فكرة التنويع ملاركويتز، 

أصبحت األوراق املالية املتداولة يف خمتلف أسواق املال العاملية ويف ظل حترير حركة رؤوس األموال بني الدول 
أوراق قصرية أجل، (متاحة لالستثمار فيها، فتعتمد إدارة احملفظة على التنويع القطاعي والتنويع من حيث الزمن 

 ى املفاضلة بني، والتنويع الدويل كذلك، ويعتمد اختيار األوراق املالية األجنبية عل)وأخرى متوسطة وطويلة األجل
اخلطر يف األسواق األجنبية العائد واخلطر شأنه شأن االستثمار يف األوراق املالية احمللية، إال أن مصادر العائد و 

                                                
  .341جون هدسون، املرجع السابق، ص 1
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فهناك جمموعة من العوامل االقتصادية وغري االقتصادية اليت حتدد العائد واخلطر من االستثمار الدويل يف  ختتلف،
  .حمفظة األوراق املالية

  :مصادر العائد من االستثمار األجنبي المحفظي  -أوال

 هو ما البسيط على سند اإلمجايل فالعائد إيراد، من املال رأس يدره ملا املئوية النسبة على أنه العائد يعرف
 العائد اإلمجايل فهو الصايف البسيط العائد أما فائدة، شكل يف السند حامل يتلقاه الذي السنوي املقدارإال 

 الصافية األرباح به املقصود ليس سهم على الصايف الدخل، يف حني أن العائد اإلمجايل ضريبة منه مطروح البسيط
  .1بيعه إعادة عن تنتج قد اليت الرأمسالية األرباح إىل باإلضافة احملققة، أيضا القيمة اإلضافية وإمنا فقط،

يتم قياس معدل العائد على االستثمار االستثمار املايل،  نتيجة الثروة يف الزيادة أو اإلضافة مقدار العائد هو   
يف احملافظ الدولية بأساليب أكثر تعقيدا من تلك املتبعة يف قياس معدل العائد على االستثمار احملقق يف احملافظ 

كن احمللية، وذلك ألن قياس معدل العائد على احملافظ الدولية يتطلب األخذ بعني االعتبار عنصران أساسيان مي
أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت : إمهاهلما يف قياس معدل العائد على االستثمار يف احملافظ احمللية مها

  . 2التضخم يف البلدان األجنبية

إيرادات : إن معدل العائد املتوقع من االستثمار األجنيب احملفظي يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هي  
، اإليراد الرأمسايل املتوقع نتيجة ارتفاع السعر السوقي لألصل، الكسب )األصل املايلمعدل الفائدة على (الفوائد 

  .3الرأمسايل املتوقع نتيجة التغري يف سعر الصرف

 يتوقف أمر وهذا املالية بالورقة باالحتفاظ الرغبة مبدى املالية باألوراق التعامل يرتبط :الفائدة معدلاختالف  -1
تطوير  متابعة على تقوم املالية احملافظ إدارة عملية فان وهلذا الورقة، هذه تذره أن املمكن من على العائد الذي

 اجلديدة األوراق املالية متابعة على تقوم كما السوق، يف السائد بالعائد ومقارنته احملفظة أوراق حتققه الذي العائد
 القدمية، كما األوراق عن أو التخلي االحتفاظ قرار على يؤثر األمر هذا نأل وعوائدها، األولية السوق يف املتداولة

ال تعلق األمر سواء الفائدة لسعر حيدث أن املمكن من الذي التقلب مبدى املالية افظاحمل إدارة تتأثر  الطويل با
 املتغريات لتأثريات خلضوعه القصري، وذلك األجل يف حدة أكثر بتقلبات الفائدة أسعار متر ما وعادة القصري، أو

                                                
1 Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik, Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques, Dunod,  
Paris 1998, P81. 

  .195، ص2005حممد ماطر وفايز تيم، إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل، األردن  2
  .343جون هدسون، املرجع السابق، ص 3
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 وذلك الفائدة، سعر لتقلبات عرضة أقل الطويل يعترب األجل حني يف ومتنوعة، كثرية وهي األجل قصرية الظرفية
  .بطيئة وقليلة وهي اهليكلية بالتغريات مرتبط ألنه

 ومقارنته العائد تقلبات من انطالقا تتحدد حيث للورقة، السوقية القيمة أي :ذاتها المالية الورقة سعر -2
 وذلك ا، االحتفاظ زاد كلما تراكمي تزايد يف السوق يف املالية الورقة سعر كان وكلما يف السوق، السائد بالعائد

 ربح حتقق من ملا نظرا طلبها على املستثمرين تشجع للورقة السوقية القيمة على تطرأ اليت الرتاكمية ألن الزيادة
  .رأمسايل

ميكن أن يكون التغري يف سعر صرف عملة الورقة املستثمر فيها مصدر كسب أو خسارة : تغير سعر الصرف -3
حتقيق كسب إضايف ناتج عن فرق بني سعر صرف الشراء حلامل تلك الورقة، فإذا ارتفع سعر صرف فيمكن 

اء والعكس عند وسعر صرف البيع، على اعتبار أن املستثمر يقوم بتحويل عملته احمللية إىل عملة أجنبية عند الشر 
  .البيع

هناك بعض العوامل األخرى اليت قد تكون مصدر كسب عائد إضايف من االستثمار األجنيب : عوامل أخرى -4
  :احملفظي

دولة ألخرى، نتيجة لتباين الفرص االستثمارية املتاحة، ومدى يتوقع أن ختتلف من و : نسبة األرباح المحتجزة -أ
إمكانية إصدار أسهم وسندات، كما أن اختالف النظم الضريبية قد يكون أي مدى توفر مصادر متويل خارجية 

مصدر الختالف نسبة األرباح احملتجزة بني الدول، فيتوقع أن تزداد نسبة األرباح احملتجزة، إذا كان معدل الضريبة 
  .1واليات املتحدةعلى األرباح الرأمسالية أقل من معدل الضريبة على التوزيعات، كما هو احلال يف بريطانيا وال

معدل الضريبة  والتصدير،والذي يتأثر بتكلفة العمالة، والتضخم، وظروف االسترياد : هامش صافي الربح - ب
، وهذه العوامل كلها ختتلف من دولة إىل أخرى يف غالب األحيان وبذلك تكون مصدر على أرباح الشركات

حمفز للحركة الدولية لرؤوس  بالتايلاملالية بني الدول، و الختالف معدالت العائد على االستثمار يف األوراق 
   .  األموال لالستثمار يف حمفظة األوراق املالية

  

                                                
  .314، ص2011منري إبراهيم هندى، أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية، دار املعرفة اجلامعية، مصر  1
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  :طر في االستثمار األجنبي المحفظيمصادر الخ -ثانيا

ازفة أو الضرر أو للخسارة التعرض إمكانية فإن اخلطر هو (Webster) حسب قاموس ويبسرت    ،1ا
على عائد استثمار معني، وعدم التأكد كذلك  ويشري مصطلح اخلطر إىل عدم التأكد بشأن االنتظام يف احلصول

، ويوجه االستثمار يف سوق األوراق املالية نوعني 2من مدى كفاية عوائد االستثمار لتغطية قيمة االستثمار املبدئي
  .اخلطر النظامي واخلطر غري النظامي: من اخلطر

وتعرف  جتنبها، ميكن ال اليت املخاطر و للتنويع القابلة غري السوق مبخاطر أيضا النظامية وتسمىاملخاطر 
ا النظامية املخاطرة  أسعار املؤثرة على العوامل خالل من تنتج اليت العائد يف الكلية التغريات من اجلزء ذلك بأ

 عامة ظروف فمصدرها ومن مث السوق، إطار إىل لتصل املالية احملفظة إطار تتجاوز فهي لذا املالية، األوراق كافة
 من أنه إال فيها، التحكم أو منها التخلص على املستثمر يصعب مما مثال، سياسية ظروف أو كالكساد اقتصادية
 صادرة مالية أوراق اقتناء أي عاملية أسواق يف من خالل االستثمار التنويع الدويل، طريق عن منها التقليل املمكن

 كبري عدد بظروف دراية على يكون أن املستثمر من يتطلب األمر هذا معينة، دولة من سوق وليس دول عدة عن
  .األسواق املالية الدولية من

 بقطاع أو فريدة وخاصة بشركة تكون اليت الكلية املخاطر من اجلزء ذلك أما املخاطر غري النظامية فهي
 للمستثمر وميكن .معينة مالية حمفظة أوراق مرتبطة بتكوين أي السوق حمفظة عن مستقلة املخاطر معني، وهذه

 املالية األوراق يف تنويعا أو قطاعيا، به تنويعا اخلاصة املالية األوراق بتنويع حمفظة النظاميةغري  املخاطر من التقليل
 ويف عدة قطاعات، عن الصادرة املالية األوراق من ةخمتلفأنواع  يف االستثمار يتم حبيث املالية، املكونة للمحفظة

  .واحدة شركة أو واحد أوراق قطاع على االقتصار وعدم القطاع الواحد، داخل األوراق تنويع الوقت نفس

ينتج اخلطر من االستثمار األجنيب احملفظي من نفس مصادر اخلطر لالستثمار احمللي يف حمفظة األوراق 
، )، ضعف السيولةةالرفع املايل، الرفع التشغيلي، خطر اإلدار تقلبات أسعار الفائدة، التضخم، (املالية وهي 

  :باإلضافة إىل مصادر أخرى للخطر خاصة باالستثمار األجنيب يف األوراق املالية وهي

                                                
1 Mondher Bellalah, Gestion de portefeuille analyse quantitative de rentabilité et des risques, Pearson 
éducation, Paris 2004, p12.  

  .100، ص2010ستثمار غري املباشر يف حمافظ األوراق املالية، دار التعليم اجلامعي، مصر عصران جالل عصران، اال 2
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ينتج هذا من عدم التأكد بشأن سعر صرف العملة األجنبية، فاملستثمر جمرب على : مخاطر سعر الصرف -1
عملة الدولة اليت يتعامل املستثمر (حتويل العملة يف كل عملية بيع أو شراء، فاخنفاض سعر صرف العملة األجنبية 

  .1تحول إىل خسائرولت للعملة احمللية، بل قد تيرتتب عنه فقدان جزء من األرباح إذا ما ح) يف أسواقها

نفس الوقت ارتفاع  يفو عن الشركات املتداول أسهمها يف األسواق األجنبية، : مخاطر نقص المعلومات -2
  .رةسعموالت السم

باختاذ  ونتيجة لظروف معينة وهو ذلك اخلطر الذي ينتج عن قيام احلكومة األجنبية: المخاطر السياسية - 3
  . تراجع أرباح املستثمر أو حىت جتميد أموالهإىل سلفا، قد تؤدي  ةإجراءات غري معروف

  

  .القروض والمساعدات الدولية: المبحث الثالث

مهما للتمويل الدويل، فبعد احلرب العاملية الثانية  اشكلت القروض اخلارجية يف مرحلة تارخيية معينة مصدر   
ا خاصة يف تلك أوروبشكلت القروض اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية باإلضافة للمنح واملساعدات باجتاه 

من الواليات الفرتة أهم أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموال، واستمرت بعد ذلك خاصة يف فرتة احلرب الباردة 
وبالرغم من تطور أشكال التمويل باجتاه دول خمتلفة من العامل، واالحتاد السوفيايت آنذاك  األوروبيةحدة والدول املت

الدولية البديلة كاالستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر، إال أن حركة القروض الدولية ال تزال تتحرك بأحجام 
  .ولية أهم مصدر متويل بالنسبة للعديد من الدول الفقريةهائلة بني الدول، كما تشكل املنح واملساعدات الد

  

  .القروض الدولية: المطلب األول

م الشديد بضرورة عدم  جلوءعارض الفكر االقتصادي الكالسيكي    الدولة إىل القروض، انطالقا من إميا
تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إال يف أضيق احلدود، وذلك العتقادهم بوجود قوى تلقائية تعمل على حتقيق 

ذا التوازن، فقد عك ت املدرسة الكالسيكية أفكار أدم سالتوازن االقتصادي وتدخل الدولة باالقرتاض خيل 
  .أداة كبقية أدوات التمويل املكونة ملوازنة الدولةإال أن الفكر االقتصادي احلديث اعترب القروض األجنبية ، يثمس

                                                
  .423منري إبراهيم هندى، املرجع السابق، ص 1
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ومثلت املصدر األول  شكلت القروض الدولية النصيب األكرب من التدفقات الدولية لرؤوس األموال  
ي اليت عرفت بروز ظاهرة االستثمار األجنيب املاض نلدول النامية، هذا إىل غاية تسعينات القر لللتمويل الدويل 

  .املباشر كمصدر متويل دويل هام وبديل للقروض الدولية

  :مفهوم القروض الدولية -أوال

هي املصدر األساسي للقروض اخلارجية إىل غاية وأبرزها بريطانيا وفرنسا واسبانيا  األوروبيةكانت الدول 
الواليات املتحدة األمريكية وأصبحت املصدر الرئيسي للقروض اخلارجية ومولت  تظهر مث احلرب العاملية الثانية، 

ذلك، ويتم التمويل الدويل بالقروض اخلارجية من  د، والعديد من الدول النامية فيما بعاألوروبيةالعديد من الدول 
دويل واملؤسسات التمويلية خالل العقود الثنائية أو عن طريق املؤسسات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد ال

  .التابعة هلما

تقر األدبيات االقتصادية أن احلاجة للقروض اخلارجية تنجم عن فجوة االستثمار واالدخار وفجوة 
 االستثمارات من تغطية املدخرات الوطنية متكن عدم عن واالدخار فجوة االستثمار تنشأو  ،العمالت األجنبية

 احلدي امليل وتدىن جهة من الدخل نتيجة الخنفاض الدول النامية يف الشاملة التنمية عجلة لدفع الضرورية اإلمنائية
    .من جهة أخرى  االستثمار من بدال إىل االستهالك معظم الدخل يتوجه حيث لالدخار

 الصعبة وعدم العمالت من التصدير عائدات ضآلة خالل من فتظهر األجنبية العمالت فجوة أما 
 ميزان يف العجز وبالتايل العجز التجاري، إىل يؤدي الذي األمر واخلدمات السلع املستوردات من تغطية من متكنها

 ملعظم العامة املوازنات يف املزمن املايل العجز خالل من احمللية أيضا املوارد فجوة وتنعكس بصورة عامة، املدفوعات
العمالت  وفجوة االدخار فجوة متثلها اليت احمللية املوارد فجوة تسيري ولذلك حتاول هذه الدول النامية، الدول

 اخلارجي الدول املتقدمة واالقرتاض من مقابل بدون إىل املساعدات اللجوء طريق عن املزمن املايل األجنبية والعجز
 لرفاهوا الوطين الدخل وزيادة النمو الضرورية والرفع من معدالت واالستهالكية اإلمنائية املتطلبات تغطية من لتتمكن

  1.واالجتماعي االقتصادي

                                                
  .92، ص1992حممد عمرية، أبعاد املديونية اخلارجية لألردن، ندوة املديونية يف الوطن العريب، معهد التخطيط القومي، مصر  1
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 إىل جنب جنبا اخلارجية تعمل القروض هي أن اخلارجي االقرتاض مسألة تبىن عليها اليت العامة الفرضية
 الدين من قيمة أكرب يكون رأمسايل دخل وتراكم من من خالل ما تولده التنمية عملية لدفع احمللية مع املوارد
  .1حتقيق النمو واستمرارهإىل يؤدي مما قد الدين،  وأعباء خدمة اخلارجي

القروض الدولية، : تتداول العديد من املصطلحات يف نفس املضمون وهي: تعريف القروض الخارجية -1
  .القروض اخلارجية، الدين اخلارجي

ا مع مصدر خارجي للحصول القروض اخلارجية  هي عبارة عن اتفاق بني احلكومة أو إحدى مؤسسا
خالل فرتات ) فوائد(تسديد تلك املوارد واملبالغ املستحقة عليها بإعادة الية أو حقيقية مع االلتزام على موارد م

  .أو بنك منظمة أو حكومة وقد يكون املصدر اخلارجي،  2زمنية قادمة يتفق عليها عند عقد القرض

من حيث املضمون وذلك مع صعوبات التقدير الكمي  إىل تعديالتتعريف القروض اخلارجية  خضع
 ،موال وتداخل مضامني هذه األشكالهلذه القروض خاصة مع تطور األشكال األخرى للحركة الدولية لرؤوس األ

 التعاون العاملي، ومنظمة والبنك الدويل، النقد من الصندوق كل تضم عمل جمموعةتكونت  1984 سنة فيف
 إمجايل إن السنوي وهو يف تقريرها موحد تعريف بوضع الدولية، قامت التسويات وبنك االقتصادية، والتنمية
 تسديدات إىل اليت تؤدي اجلارية التعاقدية مبلغ االلتزامات إىل مساويا يكون معني تاريخ يف اخلارجية الديون
ا، من أو بالفوائد مرفقا نالدي أصل تسديد حتمية به، ويشمل املقيمني غري جتاه ما، بلد مقيمي  دفع أو دو
  .3األصل مبلغ بدون تسديد أو مع الفوائد

للدولة واليت تشمل ديون  الواسع للديون اخلارجية يتضمن االلتزامات املالية اخلارجيةإال أن هذا التعريف 
احلكومة، ديون البنك املركزي وديون املؤسسات العامة واخلاصة املضمونة وغري املضمونة من طرف احلكومة، 

   4. مثل االستثمار املباشرملالية األخرى لألعوان االقتصادينيوتشمل كذلك العمليات ا

                                                
، معهد التخطيط حممد بوسنينة، األفاق املستقبلية للمديونية اخلارجية وأثارها على النمو االقتصادي يف الوطن العريب، ندوة املديونية يف الوطن العريب 1

  .179، ص 1992القومي، مصر 
  .29، صاملرجع السابقعرفات تقي احلسين،  2
غري منشورة، فضيلة جنوحات، إشكالية الديون اخلارجية  وأثارها على التنمية االقتصادية يف الدول العربية حالة بعض الدول املعينة، أطروحة دكتورة  3

  .27، ص 2006جامعة اجلزائر، اجلزائر 
  .05، ص2004للتخطيط، الكويت ، املعهد العريب 30العباس بلقاسم، إدارة الديون اخلارجية، سلسلة جسر التنمية، العدد  4
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البنك الدويل من خالل حتديد مكونات الدين اخلارجي تعريف القروض اخلارجية من طرف ضبط مت 
ذا املتغري،  مبلغ الديون " :هوو إمجايل الدين اخلارجي أي واملستخدمة يف إعداد إحصائيات الدول اخلاصة 

مبلغ الدين العام  ويتضمناملستحقة لغري املقيمني والقابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من خالل سلع وخدمات، 
واملضمون من قبل احلكومة، والدين اخلاص طويل األجل غري املضمون، واستخدام ائتمان صندوق النقد الدويل، 

يشمل الدين قصري األجل كافة الديون اليت يبلغ أجل استحقاقها األصلي عامًا واحداً حيث  .والدين قصري األجل
   1."يلة األجلأو أقل، والفوائد املتأخرة على الديون طو 

 إنشاؤها مول اليت األصول اإلنتاجية ملكية أن ختتلف القروض اخلارجية عن االستثمار األجنيب املباشر يف
 حقوق تكوين األجنيب التمويل من النوع على هذا يرتتب أجنبية وال وليست وطنية ملكية القروض تصبح هذه

 عبارة عن املدين، البلد يتحملها معينة أعباء القروض هذه على عقد يرتتب أنه مباشرة لألجانب، غري ملكية
  .على القرض الفائدة مدفوعات وهي الدائنون عليها حيصل حمددة مسبقا، دورية مدفوعات

 بارتفاع تتميز اليت القروض الصعبةنجد ف ،تكلفتها وأعبائها على املتلقية يف القروض اخلارجية تتفاوت
ا سعر ا، قصر و فائد ا سعر باخنفاض تتميز اليت القروض السهلةأما  مد ا و بطول فائد   .مد

ا الدولة وفاء إن  وجود يعين وهذا التجاري، امليزان يف فائض وجود تتطلب هذا التمويل اجتاه بالتزاما
املوارد  أصحاب جتاه لتزاماتإ من عليها يستحق ما بتسديد للدولة يسمح األجنيب من النقد ومتجدد كاف رصيد

  .2األجنبية

  :الخارجيةأشكال القروض  -ثانيا

   :تصنف القروض اخلارجية إىل أشكال خمتلفة حسب عدة معايري

  : جالهاآأشكال القروض الخارجية حسب  -1
  :ةاخلارجيميكن التمييز بني ثالثة أنواع من القروض 

                                                
  http://www.data.albankaldawli.org/indicator  14/12/2015 :املوقع االلكرتوين للبنك الدويل 1
  .33، ص2008بن الطاهر حسني، دراسة وحتليل مديونية العامل الثالث دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة قسنطينة، اجلزائر  2
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العادة عن عشر سنوات، قد وهي القروض اليت تسدد على فرتات طويلة األمد تزيد يف : قروض طويلة األجل -أ
ال مثل  تسبقها فرتة مساح لعدة سنوات، وعادة تتم وفق شروط ميسرة وتقدمها جهات متخصصة يف هذا ا

  .البنك الدويل

ما بني ثالثة وسبعة سنوات وهي  ترتاوحوهي اليت تسدد خالل فرتة زمنية : القروض متوسطة األجل - ب
حمدودة لتنفيذها وتشغيلها، وترتبط عادة مبشروعات اخلطط االقتصادية  تتناسب مع املشاريع اليت تستغرق سنوات

متوسطة األجل وتقدمها مؤسسات مالية متخصصة مثل البنوك العقارية يف جمال اإلسكان، البنوك الزراعية يف 
  .جمال اإلصالح الزراعي، وبنوك التنمية الصناعية يف جمال الصناعة

ا قروض ترتاوح مد: القروض قصيرة األجل -ج ا بني عدة أشهر وسنة واحدة وقد تصل لسنتني وتتصف بأ
  .جتارية تقدمها البنوك لغرض متويل عمليات التجارة اخلارجية، أو ملواجهة عجز مؤقت يف موازنات الدول

  : أشكال القروض الخارجية حسب شروطها -2
 :منيز بني شكلني

مثل ما ، الفائدة اخنفاض معدالتو  ووجود فرتة السماحوتتصف بطول فرتة االستحقاق : القروض الميسرة -أ
اهليئة الدولية للتنمية بعقد قروض تسدد يف حدود مخسني سنة بفرتة سداد قدرها عشر سنوات تبدأ  به قامت

من  %3سنوات مث  10من أصل القرض سنويا ملدة  %1الدولة املقرتضة السداد يف السنة احلادية عشر بدفع 
عاما الباقية و تتحمل الدولة املقرتضة فوائد بقيمة  30بتداء من السنة احلادية عشر و ملدة أصل القرض سنويا ا

  .1فقط و هذا لتغطية املصاريف اإلدارية 0.75%

، تتميز بقصر فرتيت االستحقاق و السماح و ارتفاع معدالت الفائدة أي متنح بشروط جتارية: قروض صعبة - ب
  .املوردين وتسهيالت التسهيالت املصرفيةمثل  خاصة جهات مع املربمةوهي يف العادة القروض 

تشمل القروض الرمسية املقدمة من طرف حكومات ووكاالت رمسية : أشكال القروض حسب مصادرها -3
  .والقروض اخلاصة اليت تقدمها مصادر خاصة أو غري رمسية

  :أخذ شكلني رئيسيني مهاوت: القروض الرسمية -أ

                                                
  .10، ص 2004يونس أمحد البطريق، السياسات الدولية يف املالية العامة، الدار اجلامعية، مصر  1
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للقرض بشكل رمسي من  التعاقد عليها بني البلد الراغب باالقرتاض و حكومة القطر املانح يتم: القروض الثنائية -
، ويتم تقدمي االعتبارات السياسية يف تقدميها خالل اتفاقيات و مفاوضات بني احلكومتني و عادة ما تتدخل

  1:القروض احلكومية الثنائية بإحدى الصور التالية

اإلقليمية، الدولية و  اليت تقدمها املنظمات و اهليئات اتاالعتمادقروض و تشمل ال: قروض متعددة األطراف –
 مؤسسة :تشكل املنظمات املالية الدولية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واملنظمات اإلقليمية مثل

للتنمية،  اإلسالمي االقتصادي االجتماعي، البنك لإلمناء العريب الدولية، الصندوق التنمية الدولية، هيئة التمويل
 يف االقتصادية للتنمية العريب اإلفريقي للتنمية، املصرف لالستثمار، البنك األورويب األورويب، البنك التنمية صندوق
  .2مصادر التمويل متعدد األطراف متثل أهم ها ، صندوق النقد العريب، وغري إفريقيا 

الراغب باالقرتاض ومؤسسات خاصة، وقد تكون هذه يتم التعاقد عليها بني البلد  :القروض الخاصة - ب
لقروض قد تكون ا وأ  عامة كاحلكومات و املؤسسات الرمسية،البوساطة املؤسسات السداد  ةالقروض مضمون

  3:سيني مهائي، وتأخذ شكلني ر مضمونةاخلاصة غري 

اخلدمات إىل األقطار املدينة بشرط قروض تقدمها الشركات و كبار املصدرين لتوريد السلع و : قروض املصدرين -
أن تكون مضمونة من طرف احلكومات، و تتحدد أسعار الفائدة من خالل أسعار الفائدة يف األسواق املالية 

  .العائدة للبلد املانح

وهي تسهيالت مصرفية توفرها البنوك التجارية األجنبية اخلاصة لتمويل العجز املؤقت : قروض البنوك التجارية –
صيلة النقد األجنيب يف الدولة املقرتضة، و تتميز بقصر آجاهلا و تتحدد أسعار الفائدة من خالل أسعار يف ح

الفائدة السائدة يف البلد املانح كما تعتمد على أسعار الفائدة يف األسواق الدولية ذات اإلقراض قصري األجل، 
  .فهي عادة ما تكون مرتفعة

  

  
                                                

، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية 40ملعونة األمثل لالقتصاد البحريين، حبوث اقتصادية عربية، العدد هشام حنصل عبد الباقي، تقدير حجم ا 1
  .15، ص2007بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، مصر ولبنان 

، 2004بيق، معهد الدراسات املصرفية، األردن ماهر كنج شكري ومروان عوض، املالية الدولية العمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتط 2
  .41ص 

  .72عرفان تقي احلسين، مرجع سابق، ص 3
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  .الدولية المساعدات والمنح: المطلب الثاني

تناولت الكثري من الدراسات موضوع املساعدات واملنح الدولية من جانب أبعادها السياسية واإلنسانية   
ومدى فعاليتها يف حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول املتلقية، ويبقى استكشاف أمهيتها كأحد مصادر التمويل 

احلركة الدولية لرؤوس األموال مقارنة باألشكال األخرى  نظرا لتواضع مسامهتها يف اخلارجي حمدود نوعا ما، 
  .كاالستثمار األجنيب والقروض الدولية

تستخدم هذه  حيث األجنبية للدول الفقرية، التمويل مصادر أهم أحد االقتصادية واملعونات املنح تعترب  
 النامية الدول وتزويد التنمية الريفيةو  الزراعية الربامج ومتويل واالستهالك، الدخل وزيادة الفقر للحد من املعونات

 السياسات، إصالح عملية يف واملساعدة األجل القصري، يف املطلوبة الواردات ومتويل األساسية العامة باخلدمات
 وبناء الرأمسالية واالستثمارات األساسية البنية متويل طريق األجل عن طويلة التنمية عملية ىف تساعد كما

  .1املؤسسات

  :مفهوم المنح والمساعدات الدولية -أوال

 البيانات مصادر نشر لتعدد اخلارجية، باإلضافة االقتصادية للمعونات املاحنة والدول اهليئات تعددإن   
 وآثارها، حجمها قياسو  وللمعونة االقتصادية للمنح واضح مفهوم حتديد صعوبة يف ا، أثار املتعلقة واملعلومات

االقتصادية،  التنمية يف ال تساهم سياسية أو معونات عسكرية على اخلارجية املعوناتتشتمل  عندما وخاصة
  2.هلا مفهوم حمدد على االقتصاديون يقف مل وبالتايل

نه ميكن أ، بالرغم من يف حتديد مفهوم املنح واملساعدات الدولية ستثين املعونات العسكرية متامات  
 تعترب عندما يف الدول املتلقية للمعونة، وذلك التنمية يف عملية ومؤثرة مفيدة تكون أن العسكرية للمعونات
يئة لتوفري الالزمة العوامل من احلربية واملعدات األسلحة  التنمية عملية لدفع الالزم املناخ األمن واالستقرار و

ا واالجتماعية، االقتصادية  النحو على للدفاع للتسليح ةالالزم النفقات تتلقاها اليت على ميزانية الدول توفر وأ
االت يف املنتجة االستخدامات حنو بالكامل توجيه مواردها هلا يتيح الذي ا  حيث واالجتماعية، االقتصادية ا إ

                                                
لد  1 ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 2، العدد 13زينب عباس زعزوع، دور املنح واملساعدات األجنبية يف التطوير التنظيمي، النهضة، ا

  .39، ص2012القاهرة، مصر 
  .42-41، ص صاملرجعنفس   2
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 القطاعات استخدامها يف مت ولكن األسلحة، شراء يف استخدامها املمكن من كان حملية موارد حمل حلت
 .1االقتصادية

التابعة هليئة األمم املتحدة تعريفا دقيقا للمساعدات الدولية، حيث  اإلمنائيةأعطت جلنة املساعدات   
ا واإلقليمية تدفقات املالية واملساعدة التقنية والبضائع املقدمة من احلكومات الرمسية أو اهليئات الدولية ال عرفتها بأ

دف إىل تعزيز التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية كهدف رئيسي هلا، وتكون تلك  إىل الدول النامية واليت 
من  %25املساعدات على شكل منح أو قروض مدعومة، ويف حالة القرض فإنه جيب أن يكون ما ال يقل عن 

ى املساعدات اإلنسانية املقدمة يف حالة وال تقتصر املساعدات اخلارجية فقط علقيمة القرض عبارة عن منحة، 
برامج التنمية املقدمة يف إطار تلك املساعدات أيضا تشتمل الكوارث والتدفقات النقدية غري املسرتدة، بل 

اإلعفاء من الديون، وهذا مع استثناء املنح أو املساعدات املقدمة ألهداف غري تنموية كذا السياسية واإلنسانية و 
  2.سكرية أو األمنيةمثل املعونة الع

    أشكال المساعدات والمنح الدولية: ثانيا
  :حسب العديد من املعايريميكن تصنيفها   

  .نفرق بني املنح والقروض امليسرة: حسب شروطها -1

وهي متويل مايل برأمسال أو سلع أو خدمات إىل بلد أخر ال يقابله التزام حايل أو مستقبلي بإجراء : المنح -أ
  3.من البلد املتلقي للمنحة إىل البلد املانححتويل مماثل 

هذا النوع من املعونات حتكمه قواعد و شروط ختتلف عن غريها السائدة يف : القروض المتضمنة منحة - ب
من  %25األسواق املالية الدولية من ناحية مدة السداد أو فرتات السماح اليت تكون أطول، وتكون ماال يقل عن 

  .قيمة هذه القروض عبارة عن منحة

                                                
  .45زينب عباس زعزوع، املرجع السابق، ص  1
 ن، وأيرلندا، وإيطاليا، البلدان األعضاء يف جلنة املساعدات اإلمنائية هي أسرتاليا، والنمسا وبلجيكا، وكندا، والدامنرك، وفنلندا، وفرنسا وأملانيا، واليونا

ونيوزيلندا، والنرويج، والربتغال، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة واليابان، ومجهورية كوريا، ولكسمبورغ، وهولندا، 
  .األمريكية، ومؤسسات االحتاد األورويب

  .106-105، ص ص 2015سامل رشدي سيد، إدارة التمويل الدويل، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن  2
  .238، ص2004فليح حسن خلف، التمويل الدويل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن  3
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  .وتصنف إىل مساعدات ثنائية ومساعدات متعددة األطراف :حسب مصدرها -2

) عادة الدول السائرة يف طريق النمو غري النفطية(دولة متلقية إىل ماحنة  ةوتكون من دول: المساعدات الثنائية -أ
يف شكل اتفاقية ثنائية، تتضمن قروض ميسرة ومنح ومساعدات مالية وفنية، ويعاب على هذا النوع من 

  .املساعدات ارتباطها باالعتبارات السياسية والعسكرية

مؤسسات متعددة األطراف إقليمية وعاملية بتقدمي  متتمثل يف قيا: المساعدات متعددة األطراف - ب
للدول السائرة يف طريق النمو، ومن أهم هذه املؤسسات املاحنة البنك الدويل وصندوق مساعدات وقروض ميسرة 

النقد الدويل، وترتبط املساعدات الثنائية باالعتبارات اإلنسانية أكثر، كما تتميز املؤسسات متعددة األطراف بقدرة 
ه املساعدات، وتأخذ هذه املساعدات يأكرب من احلكومات يف حتليل البيئة االستثمارية للدول املتلقية ومن مث توج

  1.شكل مساعدات رأمسالية ومساعدات فنية

يف شكل (، هناك املعونات الفنية )يف شكل سلع(هناك املعونات النقدية، معونات عينية : حسب طبيعتها -3
  ).خربات وبرامج تدريب

تتمثل املعونات املباشرة يف الصور العادية املنظورة من املنح و القروض : معونات مباشرة وغير مباشرة -4
امليسرة و اليت تتمثل يف التحويالت النقدية و العينية من الدول املاحنة للدول املستفيدة، أما املعونات غري املباشرة 

ات اليت تقدمها بعض الدول فتتمثل يف الصور غري التقليدية مثل منح التعريفات اجلمركية التفضيلية و اإلعفاء
ا يف  ،الدول الناميةبعض صادرات إىل املتقدمة  الشيء الذي يسمح للدول النامية من ختفيض تكاليف منتجا

  .الدول املتقدمة و حتقيق هوامش ربح عالية

  

  

  

  

                                                
  .108-107سامل رشدي سيد، املرجع السابق، ص ص  1
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  :الثاني خالصة الفصل

للقروض الدولية وبدرجة أقل باإلضافة  يعد االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار األجنيب احملفظي
ساعدات الدولية أهم أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموال، واختلفت األمهية النسبية لكل نوع على فرتات امل

يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل غاية باإلضافة للمنح واملساعدات لقد كانت القروض الدولية ف. خمتلفة
، أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموالالواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيايت، أهم اية احلرب الباردة بني 

قبل أن يرتاجع دورها بزيادة أمهية االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي، كمصدرين للتمويل الدويل 
  .بديلني للقروض الدولية

بسبب التطورات اليت عرفتها هذه  املباشر األجنيب االستثمارلظاهرة  املفسرة  نظرياتوال تعددت التعاريف
الظاهرة، وكذالك بسبب تعارض املواقف من االستثمار األجنيب كظاهرة اقتصادية هلا أثار إجيابية على املؤشرات 

تعددة اجلنسيات مع الدول االقتصادية، أو كظاهرة سلبية هلا أبعاد سياسية نتيجة لتعارض أهداف الشركات م
 %10، وتتمثل الصورة النمطية لالستثمار األجنيب املباشر يف قيام مستثمر بشراء أو مسامهة بنسبة تفوق ملضيفةا

  .يف شركة مقيمة يف دولة أجنبية

خيتلف االستثمار احملفظي األجنيب عن االستثمار األجنيب املباشر يف كون االستثمار احملفظي ال يعطي 
) أسهم وسندات(املستثمر فيها، ويتمثل االستثمار احملفظي يف شراء أصول مالية  لصاحبه القدرة على إدارة الشركة

عدد األسهم اململوكة (يف الشركة املستثمر فيها  %10من سوق مالية أجنبية، على أن ال يتجاوز نسبة املسامهة  
 .)من رأس مال الشركة %10للمستثمر األجنيب ال تتجاوز 

 إنشاؤها ولمي اليت األصول اإلنتاجية ملكية أن تثمار األجنيب املباشر يفختتلف القروض اخلارجية عن االس
 حقوق تكوين األجنيب التمويل من النوع على هذا يرتتب أجنبية وال وليست وطنية ملكية القروض تصبح ذه

مبلغ الدين العام واملضمون من قبل احلكومة، والدين اخلاص  القروض اخلارجية تضمنتو  مباشرة لألجانب، ملكية
   .غري املضمون، واستخدام ائتمان صندوق النقد الدويل، والفوائد املتأخرة على الديون طويلة األجل

التدفقات املالية واملساعدة التقنية  :تتضمن التدفقات الدولية لرؤوس األموال يف شكل معونات دولية
دف إىل تعزيز التنمية  والبضائع املقدمة من احلكومات أو اهليئات الدولية واإلقليمية إىل الدول النامية واليت 
االقتصادية والرفاهية االجتماعية كهدف رئيسي هلا، وتكون تلك املساعدات على شكل منح أو قروض 

  .من قيمة القرض عبارة عن منحة %25جيب أن يكون ما ال يقل عن  مدعومة، ويف حالة القرض فإنه



 
 

 

2008


 
 

 

 



 لحركة الدولية لرؤوس األموال على ا 2008 العالمية الماليةاألزمة أثر                                          :الثالثالفصل 

84 

  :مقدمة الفصل الثالث

بني خمتلف  نياالقتصاديتعكس التدفقات الدولية اهلائلة لرؤوس األموال الدرجة الكبرية لالنفتاح والرتابط   
رات متجاوزة احلدود الدولية يف أشكال باليني الدوال تتدفقمناطق العامل، ففي إطار العوملة املالية واالقتصادية 

ا،  هذا ما يستجيب  خمتلفة حيركها بالدرجة األوىل البحث عن عوائد أكرب وجتنب املخاطر اليت ميكن أن تلحق 
لكن الواقع يظهر العديد من املشكالت اليت تتسبب فيها للمنطق االقتصادي بالتخصيص األمثل لرؤوس األموال، 

األموال خاصة قصرية األجل، فقد تسبب اهلروب الكبري واملفاجئ لرؤوس األموال الساخنة يف  احلركة اهلائلة لرؤوس
  . العديد من األزمات املالية خاصة يف األسواق الناشئة

تنتقل أثارها إىل أقطار  أظهرت التجربة أن األزمة املالية اليت قد تصيب سوق ماليا يف منطقة ما من العامل  
، وتعترب قناة حركة رؤوس األموال القناة األهم 1997كأزمة دول جنوب شرق أسيا سنة   أخرى عرب عدة قنوات،

من أزمة قطاع واحد يف الواليات  2007لنقل عدوى األزمات املالية، ويؤكد حتول أزمة الرهن العقاري سنة 
ية العاملية، يف ظل التطور املتحدة األمريكية إىل أزمة مالية عاملية، خطر انتقال العدوى بني خمتلف املراكز املال

  .التكنولوجي يف وسائل االتصال والدفع وحتويل األموال عرب احلدود

، وقاومت البورصات أدت األزمة املالية العاملية إىل اضطرابات كبرية يف احلركة الدولية لرؤوس األموال  
إعادة توزيع ولو بشكل بطيء  واحلكومات حماوالت اهلروب اجلماعية لرؤوس األموال، إال أن ذالك مل مينع من

: يف ذلك من خالل هذا الفصل الذي نتناوله يف ثالث مباحث حللسن. الجتاه احلركة الدولية لرؤوس األموال
ألزمة املالية إىل األزمات املالية اليت تعرضت هلا العديد من املناطق يف العامل، مع الرتكيز على ااملبحث األول نتطرق 

ا وكيفية معاجلتها 2008العاملية سنة  ا وانعكاسا ، واملبحث الثاين نتطرق فيه ألثر األزمة املالية على وحتليل أسبا
فيه أثار األزمة املالية على  نتناولاالستثمار األجنيب املباشر وتوزيعه على خمتلف مناطق العامل، ويف املبحث الثالث 

  .التدفقات الدولية لالستثمار احملفظي
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  .األسباب والنتائج 2008األزمة المالية العالمية : المبحث األول

غرست بذور األزمة العاملية خالل سنوات النمو املرتفع وأسعار الفائدة املنخفضة اليت ولدت إفراطا يف   
التفاؤل واملخاطرة ومتخضت عن كثري من اإلخفاقات يف االنضباط السوقي والتنظيم املايل وسياسات االقتصاد 

م املايل منشئا أدوات مالية جديدة بدت الكلي واإلشراف العاملي، وخالل هذه الفرتة حدث توسع هائل يف النظا
ا حتقق مكاسب أكرب مع حتمل قدر أقل من املخاطر، ومما شجع هذا الشعور شيوع االعتقاد يف صالحية  وكأ

يف التنظيم املايل الذي يقوم على افرتاض أن االنضباط يف األسواق املالية من شأنه القضاء " اللمسة اخلفية"منهج 
وقد اتضح خطأ . دفعة وأن االبتكار املايل سوف يعمل على توزيع املخاطر وليس تركيزهاعلى السلوكيات املن

االفرتاضني، وكانت النتيجة تراكم االختالالت اخلارجية اليت ال ميكن االستمرار يف حتملها؛ وظهور فقاعات 
ويف ما يلي سوف  1.املساكنسيما يف قطاع املتقدمة والصاعدة، ال االقتصادياتضخمة يف أسعار األصول يف 

ملعرفة األسباب والنتائج املرتتبة عن  2008نتطرق إىل مفهوم األزمة املالية وأنواعها وأهم األزمات املالية قبل سنة 
  .هذه األزمات وكيفية حماولة معاجلتها

  

  .األزمات المالية: المطلب األول

من األزمات املالية سواء كانت أزمات أسعار الصرف أو أزمات  العديدالتاريخ االقتصادي  عرف
،  1896و  1894الواليات املتحدة شهدت أزمة أسعار الصرف يف الفرتة ما بني عام فيذكر التاريخ أن مصرفية، 

جلنيه أزمات مالية عديدة بني احلربني العاملية األوىل والثانية باإلضافة إىل أزمات ا العشرينكما وقعت يف القرن 
يار نظام بريتون وودز يف السبعينيات وأزمة الديون  االستريليين والفرنك الفرنسي يف الستينات، إىل جانب ا

إىل األزمة املالية العاملية اليت لننتهي وأزمة املكسيك، وأزمة دول شرق أسيا يف التسعينيات، اخلارجية يف الثمانينات، 
 .وانتقلت إىل معظم دول العامل 2008اندلعت يف الواليات املتحدة عام 

  

  

                                                             
 www.imf.org: ، محل من املوقع االلكرتوين9، ص 2009،  واشنطن ةمكافحة األزمة العاملي 2009صندوق النقد الدويل، التقرير السنوي  1 

  .18/03/2015 :التحميلتاريخ 
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  :مفهوم األزمة المالية -أوال

ا   التوازنات  يف بعض أو كل  ومفاجئا حادا واضطرابا عميقا اختالال ينصرف مفهوم األزمة املالية إىل كو
املصرفية، و حجم اإلصدار وأسعـار األسهـم والسندات، و كذلـك اعتماد الودائع : (االقتصادية واملتغريات املالية كـ

يار يتبعهما) سعر الصـرف   .األخرى إىل القطاعات كله ذلك أدائها، وميتد آثار ومؤشرات املالية يف املؤسسات ا

قد يفهم أن األزمة املالية متس فقط األسواق املالية، لكنها تشمل كذلك االضطرابات احلادة يف إمجايل 
يار ا األزمة املالية يف شكل لنظام النقدي واملايل بصفة عامة، وتتجلى القروض والودائع املصرفية ومعدل الصرف وا

يار مفاجئ يف سوق األسهم، أو يف عملة دولة ما، أو يف سوق العقارات، أو جمموعة من املؤسسات املالية،  ا
 1.لتمتد بعد ذلك إىل باقي االقتصاد

  :أنواع األزمات االقتصادية -ثانيا

  : التايل ال أنه ميكن تصنيفها على النحواالقتصادية و املالية وختتلف، إعدد أنواع األزمات تت       

و هي أزمات تعين أن بلد أو جمموعة من البلدان أصبحت غري قادرة على خدمة : أزمات مديونية خارجية -1
ا اخلارجية أو تسديدها  عدم أنكما  ،)عام(سيادي دين أو ،)خاص(جتاري  بدين الديون أزمة ترتبط وقد ،2ديو

 إىل الداخل، وبالتايل إىل اخلاص املال رأس تدفقات يف حاد إىل هبوط تؤدي قد بالتزاماته بالوفاء العام القطاع قدرة
  .األجنيب الصرف يف أزمة

سحب  على يف الطلب ومفاجئة كبرية زيادة ما بنك يواجه عندما املصرفية األزمة حتدث: أزمات مصرفية -2
 بنسبة حمددة وحيتفظ والتشغيل، عمليات اإلقراض يف الودائع هذه من كبرية نسبة يستخدم البنك أن فبما الودائع،

 يواجه هذا عندما حقيقية مصرفية أزمة البنك ويواجه اليومية املعتادة، السحب طلبات لتلبية الودائع هذه من
 للسحب، وبالتايل املعتادة النسبة تتجاوز واليت الودائع سحب على الطلب والتزايد الكبري يف املفاجئ االرتفاع
هذه األزمة  فإن األخرى البنوك إىل ومتتد األزمة هذه تتفاقم وعندما البنك، لدى سيولة ما يسمى بأزمة حيدث
 ائتمان أزمة قد تكون األزمة فهذه سيولة، أزمة هي املصرفية األزمة تكون أن بالضرورة مصرفية وليس أزمة تصبح

                                                             
ا على البلدان العربية، املؤمتر العلمي الثالث حول األزمة املا  1 ا وانعكاسا ا فريد كورتل، كمال رزيق، األزمة املالية مفهومها وأسبا لية العاملية وانعكاسا

  .3، ص2009أفريل  29-28جامعة اإلسراء، األردن  -التحديات واألفاق املستقبلية–على اقتصاديات الدول 
، 2001ف الشحات، األزمات املالية يف األسواق الناشئة مع إشارة خاصة ألزمة جنوب شرق آسيا، دار النيل للطباعة و النشر، مصر أمحد يوس  2

  .14ص 
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 عدم من ختوفا لديها الودائع توافر للزبائن رغم ومنحها إعطاء القروض عن البنوك متتنع عندما هذه األزمة وحتدث
 .1يف اإلقراض أزمة حتدث وبالتايل طلبات السحب، تلبية ىالقدرة عل

حيدث هذا النوع من األزمات عندما تتعرض عملة بلد ما هلجوم مضاريب عنيف، يؤدي إىل : أزمات عملة -3
اخنفاضا كبريا، أو إىل إكراه السلطات احلكومية هلذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريق إنفاق اخنفاض قيمتها 

ا الدولية  .جانب كبري من احتياطا

حتدث هذه األزمة عندما ترتفع أسعار األصول ارتفاعا شديدا بسبب هجوم : أزمة انفجار فقاقيع األصول -4
يار السوق ألنه يستطيع اخلروج منه يف الوقت مضاريب عنيف، حيث يعتقد كل مضارب أنه مب عزل عن خماطر ا

يار، و لكن مبجرد عودة أسعار األصول إىل مالية مكاسب  أنه حيققاملناسب، أو  ضخمة تؤمنه ضد خماطر اال
يار، و خري مثال عن ذلك أزمة الكساد العظيم يف  يار سوق.م.يف الو 1929قيمتها احلقيقية حيدث اال  أ، و ا

 .1990األوراق املالية يف اليابان عام 

  

  .2008أهم األزمات المالية قبل سنة : المطلب الثاني

، واليت وإن اختلفت يف العديد من االقتصاديات من املرات يف الكثريهزت األزمات املالية واالقتصادية   
ا الظاهريةأحجامها وخصائصها  ا تشرتك يف وأسبا  طاقة يفوق دين كبري ظهوريف ظاهرة أساسية تتمثل ، إال أ

 حجم يف هبوط  منه ينتج اقتصادي ركود وهو ذلك، تتبع اليت النتائج يف أيًضا السوق، وتتشابه أو االقتصاد
 .2مرتفعة مبعدالت بطالة حدوث مث اإلمجايل، اإلنتاج

  :1929أزمة الكساد الكبير  -أوال

بعد األزمة اليت اجتاحت معظم دول العامل خالل سنوات احلرب العاملية  األوىل، شهدت العالقات   
النقدية و املالية الدولية استقرارا نسبيا، بفضل اإلصالحات و التعديالت اليت أدخلت على األنظمة النقدية 

                                                             
  .189 ص ،2009مصر اجلامعية، الدار العاملية، املصرفية املالية واألزمة املتعثرة املصرفية الديون احلميد، عبد املطلب عبد  1
  .15شحات، املرجع السابق، صأمحد يوسف ال  1
املالية، املؤمتر األزمات  أمحد شعبان حممد علي، االرتباط بني االقتصاد العيين واالقتصاد املايل ودور االقتصاد اإلسالمي ومؤسساته املصرفية يف جتنيب  2

، اجلمعية العربية للبحوث 2009ديسمرب /األول كانون 20-19العاملية،  االقتصادية األزمة بعد ما وتطورات العربية العلمي العاشر حول االقتصاديات
  .12، ص 2009االقتصادية، لبنان 
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، و اليت مشلت 1929ية العاملية السائدة، لكن هذا االستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار األزمة االقتصاد
  .التجارة و خمتلف العالقات النقدية و املاليةو جماالت اإلنتاج، 

واستمرت باالرتفاع على مدى مخس  1924 ازدهار منذ عامألوراق املالية ببورصة نيويورك أسعار اعرفت   
ا يف  ياراألزمة  أدتب قبل أن، 1929 أكتوبر 28سنوات، إىل أن وصلت إىل أعلى مستويا مريع يف بورصة  با

يار ويرجع، والذي وضع حدا لالزدهار املصطنع الناجم عن املضاربة" وول سرتيث"  إىل األمريكية البورصات ا
 1:ةغري طبيعي ومبالغ فيه إىل حد كبري نتيجة لألسباب التالي بشكل األزمة قبل األسهم أسعار يف املستمر االرتفاع

 رجال وعن ، 1928 سنة جنرال موتورز لشركة العام املدير مثل الصناعيني عن والصادرة املتفائلة التصرحيات -
  ؛"فيشر ارفينج" مثل وعن اقتصاديني املتحدة الواليات رئيس "كوليدج"السياسة 

   األسهم؛ لشراء االقرتاض وسهولة االدخار وفرة -
- 1927( الفرتة خالل األمريكية املتحدة الواليات يف تكاثرت واليت املتعددة االستثمارية الشركات وتأثري إنشاء -

  ؛)1929
ا واضحا بدا عندما االرتفاع حركة وجه يف الوقوف يف رغبتها عدمل وذلك األمريكية النقدية السلطات تسامح -  أ

 %6 إىل %5 من اخلصم معدل برفع الفيدرايل بنك االحتياطي قيام وأن وخاصة العادي، املستوى تتجاوز كانت
 .يعترب متأخرا 1929 أوت يف
 ارتفاع، يف وأرباح الشركات توزيعات ألن وليس اآلمال، نتيجة األسهم أسعار ارتفعت حيث الومهية املضاربة -

 أرباح الشركات؛ أبدا يقابل ال مستوى إىل وتصل تتصاعد األسعار أن أي
 وقد البورصة،  يف التسعري انتظام عدم ذلك على يدل كما ،1929 سبتمرب يف االخنفاض حنو األسعار اجتهت -

 لدى صدى بعد فيما" تاميز"جريدة  يف اإلعالم  ورجال" بانسون" لإلحصائي املتشائمة التصرحيات وجدت
 األرباح؛ وحيققوا االقرتاض أموال يستعيدوا كي للهبوط، بادرة أول عند املنتبهني ألن يبيعوا املضاربني

  املتواضعة؛ الصناعي اإلنتاج مؤشرات خبصوص نشر ما السوق جتاهل -
 البيع أوامر أجل من الشاملة البيع وعمليات السوق، تنظيم حماوالت فشل نتيجة األسعار تدهور اتساع -

 .الضمان حد وطلبات املوقوف

  
                                                             

، 2000ظيب  أبو والنشر،  للطباعة ظيب أبو املتواصلة، شركة والتنمية والعاملية العربية املالية األوراق بورصات يف األزمات إدارة سالم، صالح عماد  1
  .301-300ص ص 
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  :1987أزمة أكتوبر  -ثانيا

 30الذي يعرب عن تقلبات أسعار " داو جونز"مؤشر  تراجع، حيث وتعرف كذلك بأزمة االثنني األسود  

، و هبطت أسعار األسهم يف % 21.6نسبة بيف الواليات املتحدة  الكربىنوعا من أسهم الشركات الصناعية 
بورصة نيويورك نتيجة اخللل يف التوازن بني العرض و الطلب الناشئ من جراء سيل متدفق من أوامر البيع مل يسبق 

لدرجة أن املتخصصني فشلوا يف مواجهته من خالل السماسرة، أو  اكافة األسهم، فقد كان كبري   له مثيل، أصاب
بليون دوالر،  800 كانت اخلسارة  ركيو وكانت اخلسائر كبرية، ففي بورصة نيو . 1من خالل جتار الصفقات الكبرية

  2%.12يف أمسرتدام و ، %  15، ويف فرانكفورت % 17، و يف طوكيو %  22و لندن %  26أي بنسبة 

نتيجة قيام الواليات  1985بدأت بوادر األزمة باخنفاض أسعار صرف الدوالر األمريكي بداية من سنة   
املتحدة األمريكية خبفض أسعار الفائدة، وكان اهلدف من وراء ذلك هو حتقيق ميزة تنافسية يف األسواق العاملية يف 

، وكذلك ختفيض 1986مليار دوالر سنة  150ريكي الذي بلغ حماولة لتخفيض العجز امليزان التجاري األم
  .19863مليار دوالر سنة  20العجز يف املوازنة العامة والذي بلغ 

ا قبل أكتوبر    لقد أدى ختفيض أسعار الفائدة إىل ارتفاع أسعار األوراق املالية ووصلت ألعلى مستويا
،  وبلغ مؤشر 1987نقطة أواخر شهر أوت  2722 يف بورصة نيويورك حوايل" داو جونز"، فبلغ مؤشر 1987

نقطة يف نفس الفرتة، وهذا ميثل أعلى مستوى يصل إليه املؤشرين منذ تاريخ  337حوايل " ستاندارد أندبوورز"
  .4استحداثهما، وكذلك األمر بالنسبة للمؤشرات األخرى يف بقية األسواق املالية الدولية

بدأت أسعار األوراق املالية يف الرتاجع بعدما جلأت الواليات املتحدة األمريكية إىل رفع أسعار الفائدة يف   
، قبل أن تنهار 1987حماولة للمحافظة على قيمة سعر صرف الدوالر املتدهورة، كان ذلك مع بداية خريف سنة 

يورك، قبل أن تنتشر عدوى األزمة إىل بقية ببورصة نيو  1987أكتوبر  19األسعار متاما، صبيحة يوم االثنني 
 .األسواق املالية الدولية

                                                             
  .583ص  ،1998 مصر للطباعة،مكتبة دالتا  ،األسواق املالية و أسواق رأس املال إبراهيم،اهلندي منري   1
  .87، ص 1990اجلزائر، دار اهلدى للطباعة و النشر ،1989 – 1986األزمة االقتصادية العاملية  ،املوسوي ضياء جميد  2
ا يف عامل 3 ، ص 2005النقد واملال، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  عطوان مروان، األسواق النقدية واملالية البورصات ومشكال

167. 
املالية الوقاية والعالج، أطروحة دكتورة العلوم يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر  واألزماتالعقون نادية، العوملة االقتصادية  4

 .93ص ، 2013
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  :1994المكسيك أزمة  -ثالثا

القرن العشرين يف أعقاب عقد كامل من  من بدأت مقدمات األزمة املكسيكية منذ منتصف العقد الثامن  
ا املكسيك خالل الفرتة من منتصف السبعينات  ركود النشاط االقتصادي، وارتفاع معدالت التضخم اليت شهد
إىل منتصف الثمانينات من هذا القرن، وبعده جلأت احلكومة املكسيكية إىل وضع خطة لتحرير قطاع التجارة 

يق االستقرار االقتصادي ودعم اقتصاد السوق كما سعت إىل استقطاب رؤوس دف حتق 1985اعتبارا من عام 
  1:األموال األجنبية لالستثمار فيها، وساعدها على حتقيق ذلك عامالن أساسيان

  .وهو قيامها بتخفيف القيود اليت حتد من تدفقات رؤوس األموال األجنبية إليها): داخلي(العامل األول 
اورة): خارجي(العامل الثاين    .وهو اخنفاض سعر الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية والدول ا

الذي بلغ استئناف النمو االقتصادي، و وجنحت هذه اخلطة بالفعل يف ختفيض معدالت التضخم،   
تدفقات  1994-1990 واستقطبت املكسيك خالل، 1994و 1989سنويا بني عامي  %3.1متوسطه 

من إمجايل حتركات رؤوس  %13مليار دوالر وهو ما ميثل  102قدرت حبوايل  األجنبيةهائلة لرؤوس األموال 
، وتراجع حجم املديونية 2األموال اخلاصة حنو الدول السائرة يف طريق النمو حمتلة بذلك املرتبة الثانية بعد الصني

  ."برادي"بعدما متكنت املكسيك من إعادة جدولتها وختفيضها يف إطار خمطط  اخلارجية

الدوالر األمريكي ابتداء من مقابل لقد عمدت احلكومة املكسيكية إىل تثبيت سعر صرف عملتها البيزو 
، غري أن زيادة العجز التجاري الناجم عن ارتفاع الطلب احمللي كنتيجة طبيعية لزيادة تدفق رؤوس 1988ديسمرب 

إىل التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف وإتباع سياسة ختفيض منتظمة، ويف نوفمرب  هااألموال األجنبية، دفع
خيلق هامش للتدخل املعلن الذي  األمريكي مت اعتماد نظام ربط جزئي لسعر صرف البيزو مقابل الدوالر 1991

 .3من قبل السلطات يسمح بتذبذب سعر الصرف بالنسبة للدوالر

اية  %8التجاري الذي وصل إىل حدود ومع استمرار العجز يف امليزان  من الناتج احمللي اإلمجايل مع 
  .، وارتفاع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة، زادت الضغوط على سعر صرف البيزو حنو االخنفاض1994سنة 

                                                             
  .31، ص2009النجار، األزمة املالية وإصالح النظام املايل العاملي، الدار اجلامعية، مصر إبراهيم عبد العزيز   1

2  Jacques Adaa, La Mondialisation de l’économie, La Découverte, Paris 1998, P 39. 
3 Mechèl Drouin, Le système financier International,  Armand Colin, Paris 2001, P156.  
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وبالرغم من الوعود اليت قدمتها املكسيك باحملافظة على قيمة البيزو، إال أن االضطرابات السياسية اليت صاحبت  
خاصة بعد إعالن احلكومة اجلديدة يف ، أربكت املستثمرين األجانب 1994االنتخابات الرئاسية يف أوت 

يار سعر ، وقد أدى هذا 1994ديسمرب  22املكسيك تعومي سعر صرف البيزو يف   بنسبةصرف الالقرار إىل ا
روب رؤوس األموال األجنبيةمقابل الدوالر   %98.12  27 منكما أخنفض احتياطي الصرف  ،مصحوبا 

اية  مليار دوالر  10مليار دوالر إىل   بنسبة األسهم أسعار ، وهبطت1994يف أقل من ستة أشهر مع 
، لتتحول أزمة سعر الصرف إىل أزمة سيولة يف 1995إىل مارس  1994 ديسمرب  من الفرتة خالل   %28.12

ا اخلارجية بالنسبة للحكومة املكسيكية  . 1السوق املايل مبكسيكو، وأزمة عدم القدرة على الدفع وسداد التزاما
  :نشري إىل عاملني أساسني سامها يف تفاقم األزمة املالية يف املكسيك مها  

كان ما   1993إىل  1991ففي الفرتة من إن تدفق رؤوس األموال األجنبية تركز يف استثمار احلافظة املالية،  -
من تدفقات رؤوس األموال األجنبية املتجهة للمكسيك على شكل شراء أصول مالية، وامتلك  %77ميثل 

األموال املستثمرة يف شراء األوراق ، وتعرف 2من سندات اخلزينة املكسيكية) %75(األعوان غري املقيمني ثلثي 
املالية باألموال الساخنة نظرا حلساسيتها الشديدة وسرعة استجابتها لتوقعات العائد واخلطر املرتبطني بعوامل 

ألسواق املالية مما من اروج اخلأو  دخوليف الاقتصادية وغري اقتصادية متعددة، فهي بذلك تتبع سلوك القطيع 
   .يف هذه األسواق يف بعض األحياناضطرابات حادة حيدث 

من دون  االئتمانأدى إىل توسع البنوك يف منح وخصخصة مؤسساته إن حترير القطاع املايل من القيود  -
ونقص الشفافية يف الكشف عن ضمانات كافية، يف ظل نقص الرقابة واإلشراف من البنك املركزي املكسيكي، 

اخلصخصة كانت سريعة فنتج عنها عدم التدقيق يف نوعية املسامهني يف هذا املعلومات املالية خاصة وأن عملية 
  .القطاع

  

  

  

                                                             
، للتخطيط العريب املعهد ة، الثالث السنة،  2004 ماي  عدد ة، العربي األقطار يف التنمية بقضايا ىنتع دورية سلسلة ة،املالي األزمات، التوين ناجي  1

  .14- 10، ص ص 2004الكويت 
2 J. Adaa, Ibid, P45. 
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  :1997األزمة المالية في دول جنوب شرق أسيا  - رابعا

أطلق و معدالت منو مرتفعة، أسيا عاما بعد احلرب العاملية الثانية حققت دول جنوب شرق  ثالثني ملدة  
 ، فقدسنغافورا، تايوان، ماليزيا، أندونسيا، تايالند لقب النمور األسيويةعلى دول كوريا اجلنوبية، هونج كونج، 

  .19971إىل معدالت منو سالبة بعد سنة  سنويا، قبل أن تتحول %10إىل  %6 منت مبعدالت ترتاوح ما بني

لقد أدت فرتة الرواج االقتصادي إىل دخول رؤوس األموال األجنبية إىل دول جنوب شرق أسيا بشكل   
بلغ متوسط  1994و 1990، ففي الفرتة ما بني 1994معتربا نسبيا السيما بعد وقوع األزمة املكسيكية سنة 

مليار دوالر سنويا، لينتقل هذا  19ب التدفقات املالية الواردة إىل مخسة دول أسيوية أصابتها األزمة الحقا ما يقار 
حالة املكسيك فأن دول جنوب ، وعلى خالف 19962و 1995مليار دوالر سنويا بني عامي  75املتوسط إىل 

شرق أسيا كانت تستقطب نسبة كبرية من رؤوس األموال األجنبية يف شكل استثمارات مباشرة، ففي الفرتة من 
من استثمارات احلوافظ  %29و من االستثمارات املباشرة %61تلقت هذه املنطقة ما ميثل   1994إىل  1991

، إال أن تنامي العجز يف املوازين اجلارية 3املالية من إمجايل رؤوس األموال املتدفقة حنو الدول السائرة يف طريق النمو
يل هذا العجز وكانت و قصرية األجل لتمهلذه الدول دفعها إىل االعتماد أكثر على رؤوس األموال األجنبية 

واستعملت هذه القروض اخلارجية  معظمها عبارة عن قروض قصرية األجل حصل عليها القطاع اخلاص من اخلارج
يف متويل املستثمرين احملليني، وقد أفضت هذه العملية إىل بعض التطورات اليت تعترب من بني األسباب األساسية 

نوب شرق أسيا السيما تيالندا، فقد كان قرار منح القرض للمستثمرين احملليني يعتمد على لألزمة املالية يف دول ج
الرهن الذي يقدمه وليس على املداخيل اليت من املتوقع أ ن حتققها، وقد كانت الرهون املقدمة يف الغالب عبارة 

ا مشكلة ما يعرف بفقاعة ألصول املالية املرتعن عقارات، وأجنر على ذلك ارتفاع يف أسعار العقارات وا بطة 
  .ةاملضارب

ا التجاري بشكل مطرد بداية العام    ، 1997بدأت األزمة من تيالندا بعدما ارتفع العجز يف ميزا
وسوق الصرف األجنيب يتوقعون أن وارتفعت الديون اخلارجية مما جعل الكثري من املتعاملني يف سوق األوراق املالية 

عملة تيالندا ، وتزايدت عمليات بيع األصول املالية وشراء الدوالر من السوق احمللية " البايت"تنخفض قيمة 

                                                             
، 2007حممد ابراهيم منصور، علي مسعود عطية،  مدخل لالقتصاد الدويل، دار املريخ، الطبعة الثانية عشر، السعودية : مورد خاي كريانني، تر  1
  .414ص

2 Yves  Crozet, Lahsen Abdemalki, Daniel Dufourt, René Sandretto, Les grandes questions de 
l’économie internationale, Edition Nathan, Paris 1997, p225.  
3 Y  Crozet, Ibid, p225. 
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وحتويله إىل اخلارج، ومل تتوقف هذه األوضاع يف احلدود التايلندية ولكنها انتقلت بسرعة إىل باقي الدول األسيوية 
  1:ةيف ثالث مراحل أساسي

كانت كل من تايالندا وماليزيا واندونسيا والفلبني يف   1997بداية النصف الثاين من سنة يف : املرحلة األوىل -
ا وعانت بنوكها احمللية  ارت عمال ارتفاع خدمات الديون قصرية األجل املتعاقدة  منعمق األزمة، حيث ا

، 1997بالدوالر األمريكي، فبعد إعالن السلطات النقدية التيلندية تعومي سعر صرف البايت يف بداية جويلية 
ا حتت بعد موجة من الضغوطات املضارب ة استنزفت احتياطي الصرف لديها، وتلتها باقي الدول بتعومي عمال

  .نفس الظروف تقريبا

األسواق املالية الضغوطات إىل كل البلدان األسيوية حيث تأثرت امتدت  1997أكتوبر يف : املرحلة الثانية -
  .وأسوق الصرف هونغ كونغ وسنغافورا وتايوان وكوريا والصني، كما واجهت البنوك العديد من املصاعب

اية : الرحلة الثالثة - ا روسيعرفت األزمة توسعا عامليا، ومست ما يعرف بأثر العدوى كل من  1997مع 
 .وأمريكا الالتينية، وتأثرت معظم األسواق املالية يف العامل ولو بدرجات متفاوتة

  :وعموما فأن العديد من املعطيات والعوامل تضافرت وكانت سببا يف حدوث وتفاقم هذه األزمة وهي  

ة ملوازين مدفوعات دول شرق أسيا فالتدهور احلاد يف أسعار صرف عمالت هذه العجز يف احلسابات اجلاري -
يار يف العمالت بالدرجة األوىل للعجز املتزايد يف امليزان  الدول كان مظهرا لألزمة وليس سببا هلا، ويعود هذا اال

  :التجاري هلذه الدول، ويعود هذا العجز بدوره لعدة عوامل هي

  وتراجع القدرة التنافسية 1996اخنفاض الطلب على املنتجات اإللكرتونية سنة تراجع الصادرات نتيجة ،
ارتباط تام (لصادرات دول جنوب شرق أسيا نتيجة ارتفاع سعر صرف عملتها املثبتة مقابل الدوالر 

الرتفاع أسعار صرف عمالت هذه  ةآليبصفة أدى  1996فارتفاع سعر صرف الدوالر سنة ) بالدوالر
 ؛الدول

 ا على حساب دول جنوب  قيام الصني بتخفيض قيمة عملتها احمللية مما أكسبها ميزة تنافسية لصادرا
 ؛شرق أسيا

                                                             
  .106نادية العقون، املرجع السابق، ص  1
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  حتول الطلب األمريكي على املنتجات النسيجية لدول جنوب شرق أسيا حنو املنتجات املكسيكية بعد
 ؛1994سنة ) اتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا" (نافتا"إمضاء اتفاقية 

 عن زيادة االستثمارات احمللية واألجنبيةدة الواردات نتيجة منو الطلب احمللي الناتج بدوره زيا. 

 أن األسيوية الدول وجدت وعندما أسيا، شرق جنوب لدول الرئيسية العمالت صرف أسعار على املضاربات-
 هذه على الوطنية البنوك يف السائدةالفائدة  أسعار برفع بدأت الوطنية، العملة قيمة على ستؤثر املضاربات هذه

 عن فضال األمريكي، الدوالر خاصة األجنبية إىل العملة الوطنية العمالت من التحويالت وقف دف العمالت
م حتويل واخلارج على الداخل يف املستثمرين تشجيع  بدأ الفائدة أسعار رفع وعند الوطنية، العمالت إىل دوالرا

الفائدة  سعر من لالستفادة بالبنوك أمواهلم إيداع إىل املالية األوراق بسوق االستثمار يتحولون عن املستثمرون
 مل العرض الوطنية وهذا السوق يف للبيع والسندات األسهم من كبرية كميات عرض ذلك معىن وكان املرتفع،
 يف الطلب عن كبرية بكميات لزيادة املعروض ونتيجة املالية، وراق األ لتلك شراء طلبات الوقت نفس يف يقابله
  50% إىل  25% من االخنفاض نسبة تراوحت إذ قبل من حيدث مل مبستوى األسعار اخنفضت األسواق هذه
  ؛1األسواق هذه يف السائدة األسعار من

 مديونيات ارتفاع  وأوهلا أسيا شرق جنوب دول بعض يف املصريف اجلهاز أضعفت اليت املشاكل بعض وجود -
 األخرية السنوات يف بالدوالر يف االستدانة البنوك تلك توسعت إذ األجنبية بالعمالت املشرتكة و احمللية البنوك
 حالة يف كبرية خماطر إىل يعرضها مما الناشئة أسيا يف اقتصاديات السيولة لضخ وكذا التوسع عمليات لتمويل
 واندونيسيا؛ وماليزيا تايالند يف حدث احمللية كما العملة قيمة ختفيض

املة قروض" نسبة بارتفاع اتسمت البلدان تلك يف املصريف اإلقراض سياسة أن -  مما السياسي الفساد نتيجة "ا
 بواسطة املمنوحة القروض جممل من  20% األخرية هذه بلغت حيث فيها الديون املشكوك نسبة ارتفاع إىل أدى

قيمة  ت، وبلغماليزيا يف  16% و اجلنوبية كوريا يف  16% و اندونيسيا يف 17% وحوايل تايالنديف  البنوك
وماليزيا والفلبني وسنغافورا وهو ما يعادل  اندونيسيامليار دوالر  يف كل من تايالند و  73الديون املشكوك فيها 

  .2عةمن الناتج الداخلي هلذه الدول جمتم 13%

  

                                                             
  .283 ص ،2000اجلامعية، مصر  الدار البنوك،  اقتصاديات و العوملة احلميد،  عبد املطلب عبد   1

2 Y  Crozet, Ibid, P214. 
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  .2008األزمة المالية العالمية  :الثالثالمطلب 

 سداد عن األمريكية العائالت تعجز  عندما ،2007 أوت شهر بداية من املالية األزمة بوادرظهرت   
 قروض بتقدمي املالية قامت املؤسسات حبيث دوالر، تريليون  2.5قيمتها تبلغ اليت العقارية، القروض أقساط
 بطاقات مبوجب استهالكيةكقروض  أخرى تريليون 11 و املنازل، شراء أجل من العائالت إىل تريليون 11 بقيمة

 يف عليه املبلغ احملصل لتستغل التوريق شركات إىل القروض هذه ببيع قامت الديون توريق تقنية وبفضل  ،1االئتمان
بإعالن  2008 سنة  األخري من الربع خالل هذه األزمة ةحد زادت، و عديدة مرات جديدة عقارية قروض تقدمي

وتبعه إفالس العديد من املؤسسات املالية والتأمينية يف الواليات املتحدة األمريكية " ليمان بروذرز"إفالس مؤسسة 
مليار دوالر  250ودول أخرى، فقد قدرت اخلسائر األولية يف القروض والضمانات العقارية العالية املخاطر حبوايل 

تريليون  70تتحول إىل خسارة فادحة يف االقتصاد العاملي تقدر بـأكثر من  يف الواليات املتحدة األمريكية، قبل أن
   .2دوالر

  :2007أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية  -والأ

خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم حىت مثانينات القرن املاضي، وكان االئتمان   
وقد وضعت القواعد . من التنافس ااإلقراض املتخصصة اليت واجهت قدرا حمدودالعقاري خيضع لسيطرة جهات 

التنظيمية حدودا قصوى ألسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفرتات السداد، وهو ما أسفر عن ترشيد 
االئتمان يف أسواق الرهن العقاري، كما أن األسر كانت تعاين صعوبة يف احلصول على القروض  استخدام
  .3العقارية

بدأ التحرير التدرجي لسوق الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية بداية أوائل الثمانينات من القرن   
ا شأن العديد من البلدان املتقدمة، وكان ذلك من  خالل إلغاء القيود على أسعار الفائدة و إلغاء املاضي، شأ

وإلغاء القيود على االئتمان، ذلك ما أدى إىل فتح جمال املنافسة وظهور سوق ثانوي للرهن احلد األقصى لإلقراض 
العقاري وسهولة كبرية يف متويل القروض العقارية عن طريق األسواق املالية، وتشجعت البنوك واملؤسسات املالية 

على دخول سوق الرهن العقاري، واقرتن هذا التحول باستحداث أدوات جديدة مرتبطة بالقروض  األخرى
                                                             

الراهنة جذورها رأمسالية وحلوهلا إسالمية، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية كمال رزيق، عبد السالم عقون، األزمة املالية  1
 .02، ص2009واالقتصادية الدولية واحلوكمة ، جامعة فرحات عباس سطيف، أكتوبر 

 .15، صاملرجع السابقعبد الرزاق فارس الفارس،  2
  .104ص، 2009واشنطن صندوق النقد الدويل، اإلسكان والدورة االقتصادية، أفاق االقتصاد العاملي،  3
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العقارية وسياسات إقراض أكثر مسايرة للتطورات، وأسهمت كل هذه التغريات يف سرعة منو االئتمان العقاري يف 
  .1الواليات املتحدة األمريكية والعديد من الدول املتقدمة األخرى

ا إاليف الواليات املتحدة األمريكية  2007سنة  ظهرت بشكل واضحة الرهن العقاري رغم أن أزم    أ
 إىل لتصل كبري بشكل الفائدة أسعار اخنفضت حيث ، 2000 عام منذ األمريكي االقتصاد داخل تتكون بدأت

 وارتفعت ترتفع، العقارات قيمة أخذت مث االنرتنت، شركات فقاعة انفجار مع ذلك تزامن كما ، 1% من أقل
 دول من غريها يف أو املتحدة الواليات يف سواء مستمر، بشكل بالبورصة املسجلة العقارية الشركات أسهم معها

 واالتصاالت التكنولوجيا قطاعات فيها مبا األخرى االقتصادية القطاعات يف األسهم اخنفاض مقابل لعاملا
 االستثمار دف والعقارات املساكن شراء على وشركات أفرادا األمريكيني إقبال إىل أدى الذي األمر احلديثة،

 القروض منح يف والتساهل التوسع وازداد البنوك، قبل من اإلقراض عمليات لذلك وفًقا وزادت األجل، طويل
 دون وذلك ،"الرديئة "بالقروض واملسماة السداد، على القادرين وغري املنخفضة الدخول ذوى من لألفراد العقارية
م من التحقق  ارتفعت العقاري التمويلي التشبع من حالة وحدوث 2006 عام بداية ومع .2السداد على قدر
مر األ وازداد عليهم، املستحقة األقساط سداد على قادرين غري األفراد وأصبح ، 25.5%إىل لتصل الفائدة أسعار

 إىل لتصلحجز العقارات من طرف البنوك  وازدادت للقروض، املنخفضة املثبتة الفائدةأسعار  فرتة بانتهاء ءاسو 
 ،كبرية مالية لتزاماتبا مكبلني وأصبحوا العقارات هلذه ملكيتهم أمريكي مليون 2 من أكثر وفقد ، 93% حوايل

 أطرافإىل  امتدت يف القطاع العقاري بل س عند األفراد واملؤسسات الناشطنيومل تتوقف اخلسائر وحاالت اإلفال
 :خاللمن أخرى 

 القروض سداد على التأمني على العقارات مشرتى مع باالتفاق العقاري التمويل وشركات البنوك يامق -  
 بالسداد، مطالبة التأمني شركة كانت األقساط دفع عن املشرتون عجز وعندما أقساط مقابل التأمني شركات يف

 التعثر دائرة فدخلت التعويضات لدفع الالزمة السيولة توفري عن الشركات هذه عجزت املشكلة تفاقم وعند
 .واإلفالس

 العقارية القروض جتميع خالل من ذلك مت( العقارية الديون خلصم القروض هلذه املقدمة البنوك اجتاه -  
ة  القروض أقساط بتجميع األخرية لتقوم األخرى، والعقارية املالية تللمؤسسا بيعها وإعادة واحدة سلة يف املتشا

 .عليها املرتتبة املخاطر من للحد حماولة يف وذلك )املدينني من
                                                             

  .105صندوق النقد الدويل، املرجع السابق، ص  1
  .7، ص23/03/2014: ، تاريخ اإلطالعhttp://iefpedia.com/arab: اجلوزي مجيلة، أسباب األزمة وجذورها، مقال منشور على املوقع 2
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 األصلية قيمتها من أكثر مببالغ تقوميها بعد العقارات رهن بإعادة املنازل أصحاب املقرتضون قام -  
 اليت )التوريق( اخلصم شركات إىل القروض هذه باعت بدورها اليت أخرى مؤسسات من قروض على واحلصول
، فقد بلغت القيمة السوقية لألوراق املالية للتداول والبورصات املال أسواق يف وطرحتها سندات مبوجبها أصدرت

تريليون دوالر، وهذا املبلغ يساوي كل الثروة اليت متتلكها  42.6املعروفة بالتزامات الديون املضمونة بأصول حوايل 
وحوايل عشرة ) تريليون دوالر 18.5(ة األمريكية األسر األمريكية، وأثر من ضعف القيمة الرأمسالية ألسواق البورص

 1).تريليون دوالر 4.5(أضعاف سوق السندات احلكومية األمريكية 

 األسواق يف طرحها ومت السندات هذه أسعار فروق على للمضاربة )مشتقات( مالية أدوات إصدار مت -  
البنك مبنح القرض العقاري واالحتفاظ به يف ، فبدال من أن يقوم السندات عن منفصلة تداوهلا ويتم األخرى هي

حساباته، يتم جتميع هذه القروض فيما يشبه احلزمة، ليتم بيعها للمؤسسات االستثمارية، بعد منحها تصنيفا 
عمليات التوريق بسرعة فائقة، إذ بلغ حجم سوق  تلقد تطور  .تماينانيا عاليا من وكاالت التصنيف االئائتم

اية األوراق املالية املس دوالر وهو ما ميثل حوايل  تريليون 10مستوى  2007تندة إىل رهون على سبيل املثال يف 
ا الشركات ي، يف املقابل مل من سوق السندات 40% دوالر ،  تريليون 5.8تعدى حجم السندات اليت أصدر

  2.دوالر تريليون 4.5وحجم السندات اخلزانة 

  :عالميةمن أزمة قطاعية إلى أزمة  -ثانيا

ا يف سبتمرب      إفالسها، " ليمان برذر"بإعالن مؤسسة  2008تراكمت مظاهر األزمة إىل أن بلغت ذرو
  3:لت أحداث األزمة على النحو التايلاوقد تو 

ومها من أعرق املؤسسات  **"فريدريك ماك"و  *"فاين ماي"مت تأميم املؤسستني األمريكتني  07/09/2008 -
ال العقاري يف الواليات املتحدة   . املالية يف ا

                                                             
  .29عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص   1

2  Patrick Artus, La crise des Subprimes, la Documentation Française, Paris 2008, p39.   
  .46-43عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص ص   3
  .1968قبل أن حتول إىل مؤسسة خاصة سنة  1938نشأت سنة أوهي املؤسسة الوطنية الفيدرالية للتمويل العقاري " فاين ماي"فقد   *

  .ختتص هي األخرى يف جمال متويل وإدارة العقار 1970فهي املؤسسة الفيدرالية لقروض املنازل أنشأت سنة " فريدي ماك"   **
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بسبب الصعوبات املالية " مرييل لينش"بشراء املؤسسة املالية العريقة " بنك اوف أمريكا"قام  14/09/2008 -
ا يف هذه  50اليت تواجهها هذه املؤسسة مبلغ   5220املؤسسة مليار دوالر، وبلغ عدد الوظائف اليت مت خسار

  .وظيفة

بسبب تورط املؤسسة يف املشتقات املالية للقروض " ليمان برذرز"مت إعالن إفالس مؤسسة   15/09/2008 -
يار البورصة مبقدار    .% 30العقارية، وقد أدى هذا اإلعالن إىل ا

مقابل العرض املقدم " هاليفاكس بنك أوف سكوتالند"متت املوافقة على بيع البنك الربيطاين  16/09/2008 -
  .مليار دوالر 21بـاملوافقة على خطة إنقاذ للبنك  تمت كما" بنك لويدز"من طرف 

خطة لتحويلهما إىل مؤسسات مصرفية " مورجان ستانلي"و " جولدمان ساكس"أعلن بنكا  22/09/2008 -
  .قابضة، وقيامهما باألعمال املصرفية كافة

يار  25/09/2008 - مليار دوالر من  16.7قيمته بعد تدهور سعره وسحب ما " ميوتشوالبنك واشنطن "أ
الفيدرالية،  الودائع، وقد متت السيطرة عليه من مكتب اإلشراف املايل، ووضع حتت سيطرة مؤسسة ضمان الودائع
مليار  19فشكل هذا أكرب حادث إفالس للبنوك يف الواليات املتحدة، وقدرت قيمة الديون املعدومة حبوايل 

  .دوالر

مليار  16ومقداره " فورتيز"قامت ثالث حكومات أوربية بتوفري الدعم املايل ملؤسسة املالية  28/09/2008 -
  .دوالر

، بعد أن قام "برادفورد وبنجلي"قامت احلكومة الربيطانية بتملك مؤسسة التمويل العقاري  29/09/2008 -
  .مليار دوالر 32.5املودعون سحب ودائعهم، وبلغت قيمة صفقة التملك 

وهي حتتل املرتبة السادسة يف ترتيب " واتشوفيا"بشراء مؤسسة " سييت قروب"جمموعة  تقام 29/09/2008 -
أكرب مؤسسات التمويل العقاري يف الواليات املتحدة، بعد أن وافقت مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية على حتمل 

  .مليار دوالر 12خسائر هذه املؤسسة ومتلك حصة مبقدار 

يار "بنك جليتز"قامت احلكومة اآليسلندية بتملك ثالث أكرب بنك يف ايسلندا وهو  29/09/2008 -  بعد ا
  .مليون دوالر 864أسهمه، بسبب القلق بشأن السيولة، وكانت قيمة الصفقة 
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مليار دوالر، مث  35ما مقداره  سارةصعوبات مالية ومت خ" هيبو للعقارات"واجهت مؤسسة  29/09/2008 -
  .مليار دوالر 68قامت احلكومة األملانية برفع الدعم إىل  05/10/2008يف 

ارت أسعار البنك الفرنسي البلجيكي  30/09/2008 - وقد قامت حكومات كل  %30بنسبة " دكسيا"ا
  .مليار دوالر 9.2من فرنسا وبلجيكا ولكسمبورج بتقدمي دعم له مبقدار 

  ".الندزبانكي" بنك وهو قامت احلكومة اآليسلندية بتأميم ثاين أكرب 7/10/2008 -

يار الثقة " كوبثنج"قامت احلكومة اآليسلندية بتأميم أكرب مصرف جتاري يف الدولة وهو  08/10/2008 بعد إ
  .بالنظام املصريف يف آيسلند

  .مليار دوالر 10دعما من احلكومة مبقدار " ING"قبل البنك اهلولندي  19/10/2008 -

  :العقاريانتقال عدوى أزمة الرهن  -ثالثا

نظرا ملكانة االقتصاد األمريكي بني اقتصاديات العامل فقد كان لتشابك العالقات االقتصادية بينه وبني     
غريه من دول العامل األخرى األثر الواضح يف تعدي أثار األزمة املالية إىل مجيع أحناء العامل يف وقت قياسي مل يكن 

، حدث %7.1بأمريكا وهبوط املؤشر العام بنسبة " توول سرتي"بورصة متوقعا، فعلى إثر هبوط قيم األسهم يف 
، ويف %5.4، ويف باريس %8.8يف أملانيا بنسبة " فرانكفورت"انتقال للعدوى، فقد اخنفض املؤشر العام لبورصة 

، والرياض %9.8، ويف ساوباولو %6، وشنغهاي %5.1ويف طوكيو  %3.8، ويف مدريد %7.5لندن 
  1.%4.3، والقاهرة %3يب ، وبورصة د9.4%

من املعروف أن السوق األمريكية ترتبط ارتباطا عضويا باالقتصاد األورويب واآلسيوي، مبعىن أن الشركات و 
ا داخل السوق األمريكية، ويف حالة % 70الصناعية يف هذه الدول تعتمد بنسبة تتعدى  على ترويج منتجا

ا وتراجع رحبيتها، وعندما تظهر تراجع نشاط االقتصاد األمريكي تعاين هذه  الشركات من اخنفاض حجم مبيعا
مؤشرات على هذا الرتاجع تبدأ البورصات العاملية يف االحندار والتقهقر، نظرا ألن صناديق االستثمار ومؤسسات 

إىل تراجع ا من أسهم، وتزداد عمليات البيع يف كافة أسواق املال مما يؤدي ز أس املال تبدأ يف التخلص عما حبو ر 
القيمة السوقية لألسهم واخنفاض أسعارها على املستوى العاملي، أخذا يف االعتبار أن مؤسسات املال العاملية سواء  

                                                             
  .57، ص 2010فريد راغب النجار، إدارة التغيري االسرتاجتي العريب ملواجهة األزمة املالية العاملية، الدار اجلامعية، مصر   1
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كانت أمريكية أو أوروبية حترص على تنويع حمافظها املالية عن طريق االستثمار يف كافة بورصات األوراق املالية مبا 
  1.يل درجة املخاطر املرتتبة على تراجع األسهم يف أي من البورصات العامليةفيها البورصات الناشئة، وذلك لتقل

وعلى الرغم من كل اإلجراءات إال أن هذا مل يؤد إىل منع انتشار الظاهرة عامليا، واليت عربت عن نفسها   
كان تراجع   ، ووتايوانيف تراجع أسواق املال يف كل من تايالند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة 

ا ال متتلك استثمارات مرتبطة مبشكالت  ا اآلسيوية حيث أعلنت البنوك يف الصني أ سوق الصني أقل من نظريا
دد النظام املايل  ا أزمة خطرية  الرهن العقاري األمريكي، ويف أوروبا وصف احملللون املاليون األزمة هناك بأ

قد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا والنمسا والدمنارك وفنلندا األورويب ولكنها ليست كارثية، و 
الفرنسي وڤوسيت الربيطاين وميبتل اإليطايل  40واخنفض مؤشر فاينانشيال تاميز الربيطاين وداكس األملاين وكاك

  .ومؤشر نيكاي الياباين

العاملية على أهم اقتصاديات العامل، و أكثر انتقال عدوى األزمة املالية ويظهر اجلدول التايل حجم تأثري   
  .القطاعات تأثرا يف هذه االقتصاديات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 14/07/2013: ، تاريخ االطالع/alraid.com-http://iidمنشورة على املوقع  ،حماولة للفهم األزمة املالية العاملية احلالية  ،حازم الببالوي 1

  .9ص 
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سنة  المتضررة القطاعات وأكبر المالية األوراق قيمة في االنخفاض معدل): 1-3( رقم جدولال
  أهم االقتصاديات العالمية في 2008

معدل   الدولة
  االنخفاض

  أكثر القطاعات تضررا

  .السيارات و العقارات و البنوك قطاع  36%  املتحدة الواليات
  .الصادرات و السيارات قطاع 46%  اليابان
ركودا  واجهت اليت العامل يف الثانية الدولة و ،تالسيارا و البنوك قطاع 41%  أملانيا

  .اركود تواجه العامل يف دولة أول و ، العقارات و البنوك قطاع 34%  بريطانيا
  .األزمة أثناء منوا حققت اليت الوحيدة الصناعية الدولة هي و العقارات 34%  كندا
  .السيارات و البنوك قطاع 42%  فرنسا
  .الخنفاض الصادرات تكتم بعد عنه اإلعالن إىل الدولة اضطرت و الصناعي، النشاط 50%  الصني

  .%7تراجعت معدالت النمو االقتصادي إىل أقل من  ،الصناعي النشاط 50%  اهلند
  .الطريان قطاع 49%  إيطاليا

  .البرتول قطاع 33%  املكسيك
  .البرتول قطاع 66%  روسيا

  .6% إىل  10% من النمو معدالت تراجع و األخشاب قطاع 50%  أندونيسيا
  .التصدير قطاع 42%  اجلنوبية كوريا

  .ا البورصة دور تواضع ضوء يف عالية نسبة هي و 53%  تركيا
  .البرتول قطاع 40%  السعودية

  .ا البورصة دور تواضع ضوء يف عالية نسبة هي و 36%  إفريقيا جنوب
  .الزراعة قطاع 42%  أسرتاليا
  .السيارات و االخشاب و املعادن قطاعات 44%  الربازيل

  .2001أزمة من كاملة بصفة اقتصادها تعايف عدم بسبب 65%  األرجنتني

 اجلامعية، الدار العاملي، املايل النظام إصالح و املالية األزمة النجار، العزيز عبد إبراهيم: المصدر
 .75ص ،2009مصر
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الدور الكبري يف عدوى انتشار أزمة الرهن العقاري، من خالل قيام البنوك األمريكية لقد كان آللية التوريق   
ول يف البورصات األمريكية بأقل من اسندات مغطاة بأصول وطرحها للتدبتحويل الكثري من القروض العقارية إىل 

افت عاملية القتنائها مشلت باإلضافة ملستثمرين  قيمتها حتت ضغط احلاجة للسيولة، الشيء الذي أثار حالة 
من طرف البنوك وصناديق يكيني، حيث مت اقتناء تلك األصول ، الكثري من املستثمرين غري األمر أمريكيني

ا بعدا  االستثمار وشركات التأمني من خمتلف أحناء العامل، وهو السبب اجلوهري الذي منح األزمة عند نشو
  1.عامليا

تقومي سعر صرف العمالت من بني القنوات اليت  على كما تعترب التجارة الدولية وهيمنة الدوالر األمريكي  
  :عاملية من خاللسامهت يف انتشار أزمة الرهن العقاري وحتوهلا إىل أزمة 

من  %52من إصدار السندات،  %36يشكل (باعتبار الدوالر األمريكي أكثر العمالت تداوال يف العامل  -
من    %15بفإن تراجع قيمة الدوالر ، )ياطات الصرف يف البنوك املركزيةمن احت %65فوترة التجارة العاملية، 

، أدى إىل تراجع حصة الدوالر األمريكي من احتياطات الصرف للبنوك 2008إىل ديسمرب   2007جويلية 
كما أدى هذا الرتاجع يف خسارة نقدية يف  2008.2سنة  %62.4إىل  2000سنة  %71.2املركزية من 

خاصة يف الدول اليت تثبت عملتها يف مقابل  سواء  يف الواليات املتحدة أو خارجها االستثمارات املالية بالدوالر
         .الدوالر

من التجارة العاملية، لذلك فأن  %14أكرب مستورد يف العامل، وتساهم بنحو  األمريكيةتعترب الواليات املتحدة  -
أن األثر كان تراجع الواردات األمريكية متأثرة بأزمة  الرهن العقاري أثر على أسعار املواد األولية، باإلضافة إىل 

  .واضحا على اقتصاديات الدول ذات التوجه حنو التصدير كأملانيا و اليابان

  :وتكاليف األزمة المالية العالميةنتائج  - ارابع

ا    أسواق املال العاملية، والديون املعدومة اليت حتملتها املصاريف تشمل نتائج األزمة اخلسائر اليت تكبد
التجارية، واخلسائر اليت حتملها االقتصاد العاملي؛ جراء حتول معدالت النمو القوية واملوجبة إىل معدالت سالبة، 

ليف وتكاليف اخنفاض حجم التجارة العاملية، وتكاليف ارتفاع معدالت البطالة على مستوى العامل، وتكا

                                                             
األزمة املالية "عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي، األزمات املالية سجال التدويل وأطروحات التعومل الثالثي، املؤمتر العلمي الدويل حول   1

  .12، ص2010، عمان األردن ديسمرب "إسالميواالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور 
  .187نادية العقون، املرجع السابق، ص   2
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تريلون  74وتشري التقديرات أن اخلسائر بلغت حوايل ، صفقات اإلنقاذ والدعم املايل الذي قدمته احلكومات
  2010.1دوالر يف حدود سنة 

اخلسائر يف أسواق األسهم العاملية حبوايل  "ماكينزي"تقدر مؤسسة : خسائر األسواق المالية العالمية -1
، ويضاف إىل ذالك خسائر يف قيمة 2009والنصف األول من  2008، خالل عام تريليون دوالر 28.8

من اخنفضت فقط؛ إذ إن قيمة هذه األصول  2008تريليون دوالر يف عام  16األصول املالية األخرى مبقدار 
  2 .2008تريليونا عام  178إىل  2007تريليون دوالر يف وقت الذروة سنة  194

بلغ عدد البنوك  د، فقباألزمة املتضررة القطاعات أكثر من املصريف القطاع يعترب: خسائر القطاع المصرفي -2
فرعا للمصارف التجارية  115وأغلق  3،حدهالو يف الواليات املتحدة  2008بنك سنة  25إفالسها  أشهرتاليت 

 يف ضخمة مالية مؤسسات لتضرب األمريكية املتحدة الواليات حدود األزمة تعدت، 2008و 2007بني عامي 
يار يف البداية مت حيث أوروبا،  اإلقراض يف قطاع بريطانية مصرفية ةمؤسس أهم خامس "روك ورثنن" مصرف ا

 إىل إضافة ،"وبينغلي برافورد" بنك احلكومة الربيطانية أممت كما بتأميمه، الربيطانية احلكومة والذي قامت العقاري
 من البنوك، من العديد األزمة ضربت فقد بريطانيا خارج أما بريطانيا، يف بنك أكرب رابع "إس أو إتش يب" بنك
والتأمينية  املصرفية موعةأميم ات مت كما أملانيا، يف "إيستيت هيوريل" وبنك آيسلندا، يف "جليتينري" بنك أمثلة

 منوهو " باريبا يب إن يب بنك" مجد كما ولوكسمبورغ، وبلجيكا هولندا سلطات قبل من" فورتيس" العمالقة
  .دوالر مليار 2.3 بقيمة استثمارات الكربى الفرنسية البنوك

فقد تراجع الناتج احمللي  تراجعت معدالت النمو االقتصادي يف معظم الدول،: تراجع النمو االقتصادي -3
 معدل اخنفض، و 2009تريليون دوالر عام  57.9إىل  2008تريليون دوالر عام  61.2اإلمجايل العاملي من 

 معدل تقلص كما ، 2007 عام  2%كان أن بعد 2008 عام 1.1% إىل األمريكية املتحدة الواليات يف النمو
 استثمارات خسائر نتيجة وذلك ، 2008 عام يف 0.9% إىل 2007 عام يف  2.7%من اليورو منطقة يف النمو
 أسواق قيم باخنفاض تأثرت اليت األوروبية املالية األوراق أسواق وخسائر املتحدة، الواليات يف األوروبية البنوك

                                                             
  .47املرجع السابق، ص عبد الرزاق فارس الفارس،  1
   والدراسات األكادميية املتميزة وتقدم احللول  رائدة يف جمال استشارات األعمال، وتشتهر الشركة بالعديد من األعمال االستشارية شركةماكنزي هي

عمل لديها ما يزيد على   1926تأسست الشركة يف  االستشارية للشركات واحلكومات على السواء َ االت اإلدارية 9000وي . مستشار يف كافة ا
  .إدارة األعمال ماجستريباستقطاب أفضل خرجيي درجات  1996اشتهرت منذ العام 

  .48نفس املرجع، ص 2
3 Banque de France, la crise financière, documents et débats, n°2, Paris février 2009, p50. 
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 سالب منو معدل وسجل الياباين االقتصاد تأثر كذلك األسيوية، الدول ويف املتحدة الواليات يف املالية األوراق
 من كبري جزء يف السبب ويرجع ، 2007 عام يف موجبا كان أن بعد ، 2008سنة يف  -0.6%  حبوايل قدر
 جمال يف العاملية املالية األسواق على الكبري العتماده العاملية املالية باألزمة الياباين االقتصاد تأثر إىل الرتاجع هذا

 %14.4 - ، وشهدت دول وسط أسيا أكثر الرتاجعات يف معدالت النمو االقتصادي حدة1واالستثمار التجارة
-وبلغ معدل الرتاجع فيها ) هونغ كونغ، كوريا اجلنوبية، سنغافورة وتايوان(تليها الدول األسيوية حديثة التصنيع 

  2.%10.4-مث دول وسط أوربا وشرقها  10.9%

ارتفع معدل البطالة يف الواليات املتحدة األمريكية  :عجز الموازنةوالتضخم وتفاقم  ارتفاع معدالت البطالة -4
عام  %6.1، كما انتقل معدل البطالة يف البلدان األوربية من 2010عام  %9.7إىل  2008عام  %5.8من 

، ويعترب القطاع املايل وقطاع صناعة السيارات األكثر تعرضا لتسريح 2010عام  %10إىل حوايل  2008
  3.العمال

 2008 سنة من األول الربع يف ذروته إىل وصل والذي يف الواليات املتحدة األمريكية امليزانية عجز تفاقم  
 منها أمريكي دوالر تريليون 32 إىل املديونية حجم عارتفيل، كما اإلمجا احمللي الناتج حجم من2.9%  يعادل مبا

جتاوزت  اليت التضخم معدالت عت، ارتفالعقارية بالقروض املتعلقة األفراد نو يد دوالر تريليون 9.2 حوايل
%4.5.  

  :مواجهة األزمة - خامسا

من خالل دعم وتأميم املؤسسات  ؛بعد أن عجز االقتصاد األمريكي عن مواجهة األزمة يف مراحها األوىل  
حيث  املتعثرة، انتقلت األزمة إىل القطاع احلقيقي يف معظم اقتصاديات العامل خاصة يف الدول الرأمسالية الكربى،

ولة للتقليل من أثار األزمة واخلروج من حالة تنسيق اجلهود يف حمامت تبنت خطط إنقاذ شاملة بشكل منفرد، كما 
ملواجهة هذه الركود االقتصادي، ومن الطبيعي أن تكون الواليات املتحدة األمريكية هي السباقة يف اختاذ التدابري 

  .األزمة

                                                             
  .14 ص ،املرجع السابق الباجوري، البنداري الوهاب عبد خالد  1
  .49عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص  2
  .192نادية العقون، املرجع السابق،   3



 لحركة الدولية لرؤوس األموال على ا 2008 العالمية الماليةاألزمة أثر                                          :الثالثالفصل 

105 

 أكرب هيوزير اخلزانة األمريكية " هنري بولسن" عرفت خطة اإلنقاذ األمريكية باسم: خطة اإلنقاذ األمريكية -1
، وبعد أخذ ورد بني جملس النواب، لإلنقاذ املخصصة األموال وحجم األمهية حيث من التاريخ يف إنقاذ خطة

 أصوال الدولة تشرتي أن هو األمريكية اإلنقاذ خطة جوهر، و 3/10/2008وجملس الشيوخ مت اعتماد اخلطة يف 
  .دوالر مليار 700 بقيمة العقارية بالرهون مرتبطة هالكة

  1:فتمثلت يف ما يلي ةاألمريكي اإلنقاذ خطة يف البارزة النقاط أهم أما  

 250 إىل تصل بقيمة  هالكة أصول بشراء األمريكية للخزينة السماح ويتم ،حلمرا على اإلنقاذ خطة تطبيق -
 الرئيس من بطلب دوالر مليار 350 إىل ليصل املبلغ هذا زيادة إمكانية مع األوىل، املرحلة يف دوالر مليار

  .ياألمريك
 احملددة، املبالغ تتجاوز  اليت اهلالكة األصول شراء عمليات على الفيتو النقض حق األمريكي الكونغرس ميتلك - 

 .ر دوال مليار  700 عن الشراء لعمليات السقف يزيد أن جيوز ال األحوال كل ويف
 أن معناه وهذا اإلنقاذ، خطة من تستفيد اليت الشركات وأرباح أموال رؤوس يف حصتها على الدولة حتصل -

 . األسواق وانتعشت املالية األزمة هذه جتاوز مت إذا جمزية أرباح على ستحصل الدولة
 أجل من األخرى الدول يف والسلطات املركزية املصارف مع والتنسيق بالعمل األمريكية اخلزانة وزير تكليف مت -

 . كيةرياألم اإلنقاذ خطة منط على العاملية املالية األزمة من إنقاذ خطط وضع
 ملدة أمريكي دوالر ألف 250 إىل أمريكي دوالر ألف 100 من للمودعني الضمانات سقف رفع اخلطة أقرت -

 . واحد عام
 . الوسطى وللطبقة للشركات دوالر مليار 100 إىل تصل بقيمة ضريبية إعفاءات اخلطة أقرت -
م(م عقارا مبصادرة املهددين املالكني حلماية إجراءات على اخلطة نصت -  تنفيذ املقرر من كان أنه علماً  ،)بيو

 .2009 يف العام ) البيوت( العقارات مبصادرة يتعلق إجراء مليوين حوايل
 يتم والذين فيها  واملسؤولني الشركات مديري لصاحل جدا الكبرية التعويضات دفع منع على اخلطة أكدت -

 . األمريكية اخلزانة لوزارة أصوال باعت اليت الشركات من يستقيلون أو تسرحيهم
 ومغامرات خماطر على الشركات ومسؤويل مديري تشجع اليت التعويضات دفع منع ضرورة على اخلطة أكدت -

 .منها جدوى وال العواقب آمنة غري وجمازفات

                                                             
: ، منشورة على املوقع12-10، جامعة القدس املفتوحة، كلية االقتصاد، ص ص 2008يوسف أبو فارة، قراءة يف األزمة املالية العاملية   1

http://iefpedia.com07/09/2013: ، تاريخ االطالع.  
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 )بيةالضري التخفيضات  من يستفيدون والذين( الشركات ومسؤويل ملديري املالية املكافآت اإلنقاذ خطة حددت -
 . دوالر ألف 500 بقيمة

 مل متوقعة أرباح عن الشركات ومسؤويل ملديري دفعها مت اليت العالوات اسرتجاع ضرورة على اخلطة نصت -
 . بعد تتحقق

لس وهذا اإلنقاذ، خطة تنفيذ على يشرف رقابة جملس تكليف على اخلطة نصت -  االحتياطي رئيس يضم ا
 .ورئيسها األمريكية اخلزانة ووزير الفيدرايل

 وحيافظ احلسابات،  يف والتدقيق األصول شراء عمليات على) للكونغرس التابع( العامة احملاسبة مكتب يراقب -
 . األمريكية اخلزانة وزارة يف حضوره على املكتب هذا
 .اخلزانة وزير قرارات يراقب مستقل عام مفتش تعيني على اخلطة نصت -
 .اخلزانة وزير يصدرها اليت القرارات يدرس القضاء أن على اخلطة نصت -
  .املمتلكات على اليد وضع عمليات ضد حمددة إجراءات على اخلطة نصت -
 .العقارية القروض منح شروط ومراجعة بتدقيق للدولة السماح على اخلطة تنص -
 .العقاري الرهن أزمة  بفعل الضرر طاهلا اليت الصغرية احمللية املصارف وإعانة مساعدة على اخلطة نصت -

لقد سارت معظم الدول يف النهج الذي اختذته الواليات املتحدة  :خطط اإلنقاذ ألهم الدول األوربية -2
 ؛اإلمثان، من خالل ضخ مبالغ مالية ضخمة يف االقتصاد إلنعاش القطاع املايل، واسرتجاع قدرته يف منح األمريكية

الذي يعترب حمرك االقتصاد الرأمسايل بصفة أساسية، ويلخص اجلدول التايل املبالغ املرصودة من طرف الدول 
  .األوربية وأهم التدابري اليت اختذت
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  أهم التدابير التي اتخذنها الدول األوربية لمواجهة األزمة): 2-3( رقم جدولال

  المعتمدة التدابير  الخطة مبلغ  الدولة
 مليار  640   بريطانيا

  أورو
 غاية إىل متلك أن للدولة ميكن و ، أورو مليار 47 غاية إىل البنوك رمسلة إعادة صندوق -

  البنك رأمسال من  %60
  أورو مليار 256 مببلغ سيولة وضخ أورو مليار 321 ب البنوك بني ما القروض ضمان -

 . أورو مليار 80 غاية إىل البنوك رمسلة إعادة صندوق -  أورو مليار  480  أملانيا
  . أورو مليار 400 مببلغ البنوك بني ما القروض ضمان -

  .أورو مليار 40 غاية إىل البنوك رمسلة إعادة صندوق -   أورو مليار  360  فرنسا
  . أورو مليار 320 مببلغ البنوك بني ما القروض ضمان -

  السيولة لضخ أيضا املبلغ يستخدم و ، أورو مليار 20 ب البنوك رمسلة إعادة صندوق - مليار أورو 200   هولندا
  . أورو مليار 180 مببلغ البنوك بني ما القروض ضمان -

  . املايل النظام إستقرار ضمان و بنوكها ملساعدة ضروري هو ما بإنفاق احلكومة تلتزم -  أورو مليار 100  إيطاليا
   بنكية لرمسلة وجود عدم مع أورو مليار 100 ب البنوك بني ما القروض ضمان -  أورو مليار 100  إسبانيا
 .السيولة لضخ املبلغ يستخدم و ، البنوك بني ما القروض ضمان - أورو مليار 20  الربتغال

يد، عبد قدي: المصدر ا و العاملية االقتصادية األزمة ا  ،ةعربي اقتصادية حبوث جملة العاملية، تداعيا
 .15 ص ،2009 هرةالقا ،46 العدد االقتصادية، للبحوث العربية اجلمعية عن تصدر

 تفتقر الصناعية للدول أحادية بتحركات املالية األزمة مواجهة بدأت لقد :تنسيق الجهود لمواجهة األزمة -3
 األزمة مواجهة يف الدول هذه بني املشرتك التنسيق أمهية إدراك إىل األمر تطور مث بينها فيما املشرتك التنسيق إىل

و  الناشئة و الصناعية للدول العشرين جمموعة قمة أبرزها لعل و اجتماعات عدة انعقدت السياق هذا يف، املالية
  .اجتماع تنسيقي بني جمموعة الدول الصناعية السبعة الكربى

على  القمة هلذه اخلتامي البيان نص و ن،بواشنط 2008 نوفمرب 15 يف ةاملنعقد: قمة مجموعة العشرين -أ
 :مها حمورين من عمل خطة

 .الفقرية الدول ملساعدة العاملية املالية املؤسسات إصالح و الدويل، املايل النظام ضبط يف الدويل التعاون  -
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 على العمل مع ا، العمل ضوابط حتسني عن فضال األسواق يف الثقة استعادة و الشفافية لدعم خطة إعداد  -
اقتصاد  مبادئ على التأكيد مع ألصوهلا، الشركات تقومي سبل أداء حتسني و الدولية، احملاسبة قواعد مراجعة
 .االستثمار نظم و احلرة التجارة و السوق

 1:أمهها قرارات عدة القمة اختذت قد و  

 .املالية األزمة من تضررا األكثر الدول ملساعدة دوالر مليار 100 حنو الدويل النقد صندوق إقراض -
 .االئتمان قطاعات على الرقابة لتشديد الدعوة -
 .املراقبني هيئة مسمى حتت العامل يف مصرفا ثالثني أكرب ملراقبة هيئة إنشاء -
 .الناشئة لالقتصاديات وإعطاء أمهية أكرب الدويل البنك و الدويل النقد صندوق داخل التصويت نظام مراجعة -

 البلدان جمموعة دول يف املركزية البنوك حمافظيو  املالية وزراء اتفق: مجموعة السبع بلدان الصناعية الكبرى - ب
 على 2008 أكتوبر 10 يف )ناليابا و إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، أملانيا، كندا، أ، م الو( الكربى السبعة الصناعية

 :رئيسية نقاط مخسة من تتألف خطة

 .باإلفالس املهددة املؤسسات جلميع مشروطة غري مساعدات -
 .النقدية األسواق يف السيولة توفري و القروض لتحريك الالزمة اإلجراءات مجيع اختاذ  -
 .املؤسسات و األسر إقراض يف استمرارها دف رمسلة البنوك، إلعادة اإلجراءات مجيع اختاذ -
 .البنوك يف ودائعهم تأمني خالل من املودعني ثقة استعادة إىل دف وطنية برامج -
 األزمة يف سببا كان الذي العقاري الرهن قروض سوق تنشيط إعادة و حتريك أجل من الزم هو ما بكل القيام -

 .املالية

لقد سعت الواليات : التدخل المباشر للدولةعودة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية و  -4
املتحدة األمريكية ومن بعدها الدول األوربية الستخدام أدوات السياسة النقدية من خالل ختفيض أسعار الفائدة 
وضخ السيولة ملعاجلة تداعيات األزمة، مبا يتماشى مع الفكر النقدوي املنتهج يف أغلب هذه الدول، إال أن هذه 

ة، لذا جلأت أغلب الدول إىل التدخل املباشر يف احلياة االقتصادية وإنقاذ مل تكن كافية لكبح مجاح األزماجلهود 
املؤسسات املهددة باإلفالس واختاذ إجراءات تدعيمية مشلت قطاعات اقتصادية حمددة، ومؤسسات وفئات من 

                                                             
ا، امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية واحلوكمة ناصر  1 العاملية، جامعة  مراد، األزمة املالية العاملية األسباب واآلثار وسياسة مواجها

  .9، ص 2009أكتوبر  21- 20فرحات عباس سطيف، 
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تمع األكثر  لة منع حدوث  و ا، حملمن األزمة، باإلضافة الستخدام أدوات السياسة املالية باملوازاة مع ذلك تضرراا
شكل حتوال يف الفكر االقتصادي  مما، ولقد جنحت يف ذلك، 1929كساد اقتصادي كالذي حدث إبان أزمة 

  .وأعاد االعتبار للنظرية الكينزية

السياسة النقدية كردة فعل طبيعية يف املراحل  أدواتاستخدمت : لمواجهة األزمةالسياسة النقدية استخدام  -أ
األوىل لألزمة، كتخفيض أسعار الفائدة، وتعقيم السيولة املوفرة للمؤسسات املالية من خالل عمليات السوق 

، ففي الواليات املتحدة األمريكية مت ختفيض املفتوحة، وكانت اإلجراءات بشأن أسعار الفائدة متباينة بني الدول
وعلى العكس من ذلك  ،20081يف أكتوبر  %1.5إىل  2007يف آوت  %4.75ة عدة مرات من سعر الفائد

 2008 جويلية  يف التضخم معدالت ختفيض دف %0.25 ـب الفائدة معدالت رفع فإن البنك املركزي األوريب 
 معدالت يف كذلك اخنفاض األخرى هي فعرفت، املتحدة اململكة سويسرا، كاليابان، األخرى البلدان أما ،

ويوضح اجلدول التايل أهم احلزم  ،2009 جانفي بداية يف التوايل على  %1.5 و  %0.5 أصبحت واليت الفائدة
  : الدول املتقدمة ملواجهة األزمةالنقدية اليت اختذت يف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Jacquillat Bertrand, Instituer de nouvelles règles de gouvernance des institutions financières, Revue 
Problèmes économiques, n°2958, Paris novembre 2008, p12. 
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لمواجهة األزمة المالية إجراءات السياسة النقدية في الدول المتقدمة ): 3-3( رقم جدولال
  العالمية

  لدى بعض الدولالخطوات المتخذة   السياسة
يف الواليات املتحدة متت زيادة حدود التأمني يف احلسابات الفردية، واستحداث ضمان  -  ضمانات القروض

  ؛غري حمدد للحسابات اليت ال تتسلم فوائد
بإعطاء لدول األعضاء يف منطقة اليورو متت زيادة احلد األدىن املضمون، مع السماح ل -

  ضمانات أعلى؛
  . يف بريطانيا مت توسيع الضمان ليشمل كل حسابات التجزئة -

ضمان التزامات 
  البنوك التجارية

لضمان الديون اجلديدة للبنوك التجارية، ومؤسسات حزم مؤقتة يف الواليات املتحدة  -
  ؛التمويل العقاري والشركات القابضة هلا

صارف، مع رسوم تتباين  اإلعالن عن ضمانات لديون امليف الكثري من الدول األوربية مت  -
  بني الدول؛

  .يف بريطانيا مت استحداث نظام ضمان لشهادات اإليداع واألوراق التجارية -
ضمان أصول 

  املؤسسات املالية
ضمانات حمددة يف الواليات املتحدة مشلت سييت جروب، وبنك اوف أمريكا، وشركة  -

  ؛AIGالتأمني األمريكية 
  ت دول عدة على ضمان أصول مصارفها؛يف أوربا أقدم -
  .الضمانات؛ لتشمل اإلقراض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليابان مت توسيع نطاق -

قروض للمؤسسات 
  املالية

يف الواليات املتحدة األمريكية مت توسيع خطوط االئتمان للمؤسسات اليت تواجه  -
  ؛مشكالت

الية املدعومة بالقروض الواليات املتحدة قام االحتياطي الفيدرايل بشراء األوراق امليف  -  شراء األصول
  العقارية؛

  .يف عدة دول أوربية مت إنشاء صناديق لشراء األصول من البنوك التجارية -

  .79عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص : المصدر
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خاصة يف ظروف  اكان أثر السياسة النقدية حمدود: استخدام أدوات السياسة المالية لمواجهة األزمة - ب
األزمة، لذا اجتهت جل الدول لتعزيزها من خالل حزمة سياسات مالية حتفيزية لدعم الطلب الكلي؛ فقامت 

والواليات املتحدة اجلنوبية  وكوريا خاصة أملانيا واليابانالدول املتقدمة مجيعها ومعظم االقتصاديات الناشئة 
إجراءات السياسة املالية؛ كتخفيض الضرائب املباشرة وغري  وسنغافورة، باختاذ جمموعة من وبريطانيا والصني

والقطاعات اإلسرتاجتية، واإلنفاق املباشرة، واإلنفاق على البنية األساسية وشبكات الضمان االجتماعي واإلسكان 
  .ويلخص اجلدول التايل أهم اإلجراءات املالية املتخذة يف الدول املتقدمة .رية واملتوسطةعلى املشروعات الصغ

أهم تدابير السياسة المالية في الدول المتقدمة لمواجهة األزمة المالية ): 4-3( رقم جدولال
  .العالمية
األموال التي  حجم المتخذة اإلجراءات أهم الدولة

 أنفقتها
 االتحاد
 األوروبي
(UE)  

 ؛2010-2009  لفرتة مقرتحة تدابري -
  ؛TVA ختفيض -
 ؛البطالني تعويضات ملدة مؤقتة إطالة -
  .املنخفضة املداخيل على الضرائب ختفيض - 

 أورو مليار  20
 يف عضو دولة  27ـل

  .األورويب االحتاد

 :يلي فيما اإلجراءات بعض نذكر  فرنسا
 ؛أورو مليار 2 بقيمة السيارات صناعة تدعيم -
 ؛أورو مليون 500 بقيمة التشغيل سياسة -
  (PME) ؛املؤسسات إعفاء خالل من الصغرية املؤسسات يف العمالة دعم -

 ؛أورو مليون 700  بقيمة 2009 لسنة التوظيف رسوم من واملتوسطة
 مليار 10 من أكثر بقيمة واملتوسطة الصغرية خاصة املؤسسات خزائن تدعيم -

  .أورو

 أورو مليار  26
 

 ؛الغاز خيل مدا ارتفاع  بواسطة 2009 لسنة إنعاش مشروع متويل  -  هولندا
 ؛األسر و املؤسسات على الرسوم ختفيض  -
  ؛TVA رفع مشروع إلغاء  -
 ؛سيولة مشكلة من تعاين اليت املؤسسات مساعدة  -
 ؛االبتكار و املؤسسات استثمارات لتسهيل اإلجراءات خمتلف اختاذ  -
  اجتماعية و ضريبية إجراءات اختاذ  -

 أورو مليار  8.5
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 المملكة
  المتحدة

 .؛العقار السوق لدعم طوارئ خطة -
  ؛الطاقة أسعار ارتفاع من املتضررة األسر مساعدة  -
 بني ما ترتاوح اليت الفرتة خالل % 15 إىل % 17,5 من TVA ختفيض  -
 ؛2010  جانفي 1 إىل  2008 ديسمرب 1
 ؛املؤسسات على الضريبة رفع إلغاء  -
  .؛واملتوسط الصغرية للمؤسسات تسهيالت منح  -
 .املساكن جتديد و بناء  -

جنيه   مليار  20
 اسرتليين

 .PIBمن  1.5%

 ؛2012  سنة حىتيورو  800  إىليورو  570 من األدىن األجر رفع  -  إسبانيا
  ؛املساكن تأهيل إلعادة الضرائب ختفيض  -
  ؛2012  سنة حىت 30%  بنسبة للمؤسسات اإلدارية األعباء ختفيض  -
 ؛واملتوسطة  الصغرية املؤسسات ملساعدة إجراءات اختاذ -
  ؛املساكن بناء -
 .البطالني توظيف خالل من التأمينات أقساط من املؤسسات إعفاء -

  مليار يورو 50.9
  .PIBمن  3.7%

 

الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

 :يلي كما منها جزء توزع
 إلصالح وكذا الكربى األشغال سياسات لدعم مينح دوالر مليار  - 385.5

 .الصحة قطاع
 إعفاءات شكل على واملؤسسات األسر على يوزع دوالر مليار  - 275

 .املثال سبيل على ضريبية
 منصب بدون واألفراد لألسر مساعدات شكل على يقدم دوالر مليار  - 94

 .شغل

 دوالر مليار  825
  

  Banque de France, Documents et débats, n°2, Paris 2009, pp 66-68: المصدر
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  .االستثمار األجنبي المباشرحجم وتوزيع أثر األزمة المالية على : المبحث الثاني

إن هبوط األداء االقتصادي العاملي؛ كان البد أن يؤثر على حركة االستثمار األجنيب املباشر على   
املستوى العاملي، فقد كان لألزمة املالية العاملية تأثريا سلبيا على االستثمار األجنيب املباشر، ويرجع ذلك باألساس 

لبيانات األونكتاد فقد تراجع تدفق االستثمار األجنيب  إىل فقدان الثقة املتزايد يف أداء االقتصاد العاملي، ووفق
، وهبطت التدفقات العاملية الواردة من االستثمار 2007مقارنة بسنة  2008يف سنة  %14املباشر بنحو 

مليار دوالر سنة  1489إىل  2007مليار دوالر سنة  1871األجنيب املباشر من مبلغ مرتفع عامليا مقداره 
2008.1  

  .أثر األزمة المالية على حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر: األولالمطلب 

اضطرابات حادة ارتفاعا واخنفاضا الواردة لالستثمار األجنيب املباشر تدفقات التتبع تطور حجم يظهر   
  :كما يظهر يف الشكل التايل  2008بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر الواردة خالل الفترة ): 1-3( رقم الشكل
  بالمليار دوالر) 2014- 1995(

  

االستثمار يف أهداف  2014مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العاملي : المصدر
   .2، ص2014وجنيف  نيويوركاملتحدة،  األمم، التنمية املستدامة

                                                             
وجنيف  نيويوركاملتحدة،  األممالزراعي والتنمية،  اجواإلنتالشركات عرب الوطنية  2009مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العاملي   1

   .5، ص2009
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عرفت معدالت ، فقد لتدفقات الدولية الواردة لالستثمار األجنيب املباشر معتربا ل امنو  عرفت بداية األلفية  
مقارنة بسنة  2007سنة   %34 و 2004مقارنة بسنة  2005سنة  %50 أكثر وصلت إىلمنو سنوية هائلة 

، 2009و 2008لألزمة  األولني، قبل أن تبدأ يف الرتاجع حيث سجلت معدالت منو سلبية يف العامني 2006
  .سنويا -20% فاقتفقد تراجع تدفق االستثمار األجنيب مبعدالت كبرية 

، لكن 2011و  2010عادت تدفقات االستثمار األجنيب لالرتفاع وسجلت معدالت معتربة يف سنيت 
حجم التدفقات الدولية بذلك يرتاجع و ، 2014و  2012لتعرف تراجعا سنة  ؛هذه االنتعاشة مل تستمر

ا بـ 2014مليار دوالر سنة  1750لالستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة إىل   1871، بعدما كانت يف ذرو
  .2007مليار دوالر سنة 

الواردة خالل  المباشر األجنبي االستثمار تدفقات حجم ومعدل النمو السنوي ل): 5-3( رقم جدولال
  .2014باألسعار الجارية للدوالر األمريكي سنة ) 2014- 2003(الفترة 

 األجنبي االستثمار تدفقات   السنوات
  )مليار دوالر(الواردة  المباشر

  معدل النمو السنوي

2003  552,0   
2004  682,7  %23,69 
2005  927,4  %35,84 
2006  1 393,2  %50,22 
2007  1 871,7  %34,34 
2008  1 489,6  %20,41- 
2009  1 186,4  %20,35- 
2010  1 328,1  %11,94 
2011  1 563,7  %17,74 
2012  1 402,9  %10,29- 
2013  1 467,2  %4,59 
2014  1750,0 %16,29- 

ؤمتر املتحدة للتجارة والتنمية قاعدة بيانات م معطيات ، بناء علىالباحثمن إعداد : المصدر
  .06/02/2015: تاريخ اإلطالع،  http://unctadstat.unctad.org :على املوقع) األونكتاد(
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 وقد الناشئة، إىل االقتصاديات مةاملتقد البلدان من كبرية رأمسالية تدفُّقات حدثت املالية، األزمة بداية قبل  
 يكن مل املاضي، يف وقعت اليت لألحداث خالفًا  ، ولكن 2008عام يف مفاجئة بصورة قاتفالتد هذه توقفت

 مفرط قدر تسجيل عن وال مةاملتقد البلدان يف الفائدة أسعار يف زيادة حدوث عن ال نامجااملفاجئ  فهذا التوق
 عن ناتج كان أنه يبدو بل .الناشئة االقتصاديات يف الديون خدمة يف مشاكل أو اجلاري احلساب يف العجز من

 املستثمرين وحماوالت األخرية، االقتصاديات هذه على املالية لألزمة احملتملة التداعيات من يقنيال عدم حالة
 قاتالتدف عادت وعندما ر،للمخاط لتعرضهم اإلمجايل املستوى من حد أدىن إىل التقليل إىل الرامية الدوليني
 تطوراً  أيضًا  هذا كان ،2011 و 2010 عامي يف االرتفاع إىل الناشئة االقتصاديات سواقأ إىل اخلاصة الرأمسالية

 هذه إىل الواردة قاتالتدف ركود من ممتدة فرتة تعقبها ما عادة للتدفقات املفاجئ التوقف حاالت ألن عادي، غري
 من كان الرئيسية، املالية املراكز يف الربح حتقيق فرص تراجع مواجهة ويف .منها اخلارجة اتقالتدف حىت أو البلدان
على اعتبار معدالت  الناشئة، االقتصاديات إىل السريعة العودة يف عهميشج ما املستثمرون جيد أن عتوق املمكن

ا من استقراراً  أكثر ربتتع االقتصاديات هلذه املالية النظم أن رو تص إىل ضافةالنمو االقتصادي اجليد، باإل  يف مثيال
 ةمر  ليحد عاد البلدان، هذه لبعض السيادية بالديون املتصلة املخاطر مستوى ارتفاع توقع أن غري ة،ماملتقد البلدان
 اإلمجايل املستوى من للتقليل املستثمرون سعى حيث الناشئة، االقتصاديات إىل الرأمسالية قاتالتدف من أخرى

م حوافظ عليها تنطوي اليت للمخاطر    1.استثمارا

 الفرتة خالل املباشر األجنيب االستثمار انتعاش يقلب 2012سنة  الوافدة التدفقات يف احلاد االخنفاض  
 عام يف متقدمًا  اقتصادًا  38 أصل من 23 يف هبطت الوافدة فالتدفقات ب،عق على رأساً   2011- 2010

 األورويب االحتاد يف مسجل 41% بنسبة تراجع إىل املائة يف 32% بنسبة احلاد اهلبوط هذا ويعزى،   2012
 التوايل على ونيوزيلندا أسرتاليا إىل الوافدة التدفقات واخنفضت ة،املتحد الواليات يف مسجل 26% بنسبة وتراجع
 سنتني بعد إجيابية قيمة اليابان إىل الوافدة التدفقات سجلت ذلك من النقيض وعلى .33% و 13% بنسبيت

  2.ةالوافد التدفقات يف زيادة املتحدة اململكة شهدت كما،لالستثمارات الصايف اهلروب من متتاليتني

عزى    ُ  أوروبا، يف يماسال العامة، السياسات تطبع اليت يبةر وال النمو توقعات ضعف إىل العام االخنفاض وي
 الشركات يف الداخلية املعامالت فإن ذلك، على وعالوة .ةستخراجيإلا الصناعات يف االستثمار فتور عن فضالً 
. 2012 عام يف التدفقات اخنفاض يف أثرت- التقلب إىل بطبيعتها متيل اليت - للشركات الداخلية القروض مثل

                                                             
  .27، ص2013، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف 2013مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية   1
  .28نفس املرجع، ص  2
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، نسبياً  مستقراً  ظل الرأمسايل اإلنفاق مستوى فإن متقلبة، املباشر األجنيب االستثمار تدفقات كانت ولئن
 االحتاد يف اخنفاض اخلصوص على جلوس ،%23  بنسبة املتقدمة البلدان عن الصادرة التدفقات وتراجعت
 االستثمارات تصفية هو ذلك وراء األساسي والسبب ،%17ة بنسب املتحدة الواليات ويف %40  بنسبة األورويب
 فإن ذلك، ومع "والرتقب الرتيث"ج  إتباع يف املتقدمة للبلدان اململوكة املتعددة اجلنسيات الشركات واستمرار
   .1%14  بنسبة منوًا  سجلت قد اليابان عن املباشر الصادرة األجنيب االستثمار تدفقات

  

  .األزمة المالية العالمية على التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشرأثر : لمطلب الثانيا

كان متباينا فيما بني الفئات االقتصادية الرئيسية الثالثة  ،2008االخنفاض املسجل عامليا يف عام   
ما ينم عن ) املستقلةالبلدان املتقدمة والبلدان النامية واالقتصاديات االنتقالية يف جنوب شرق أوربا ورابطة الدول (

، ففي البلدان املتقدمة منشأ األزمة اخنفضت االستثمارات األجنبية إحداث األزمة املالية العاملية أثرا أوليا متباينا
ا يف البلدان النامية واالقتصاديات االنتقالية ،2008الوافدة يف عام  ، بينما واصلت هذه االستثمارات زياد

ويعزى معظم  ،%29بنسبة  2008نبية املباشرة الوافدة إىل البلدان املتقدمة يف عام واخنفضت االستثمارات األج
 %39بنسبة  للشركات متعددة اجلنسياتعرب احلدود واحليازة هذا االخنفاض إىل تراجع قيمة عمليات اإلدماج 
ا  اندماجبا هبطت صفقات و ففي أور  ،2007بعد فرتة مخسة سنوات من االرتفاع انتهت سنة  الشركات وحياز

أي تلك اليت تتجاوز (يف مجيع أحناء العامل والصفقات الكربى  ،%43ويف اليابان بنسبة  %56عرب احلدود بنسبة 
ا املليار دوالر  .2كانت هي األشد تضررا باألزمة) قيمة معامال

  :لالستثمار األجنبي المباشرلتدفقات الواردة التوزيع الجغرافي لتأثير األزمة المالية العالمية على  -أوال

ويظهر اجلدول التايل مقارنة بني التوزيع اجلغرايف حلركة االستثمارات األجنبية الواردة على الفئات الرئيسية   
  .يف العامل قبل وبعد األزمة املالية العاملية

  

                                                             
املتحدة،  األمم، التنمية أجل من والتجارة االستثمار :العاملية القيمة سالسل 2013تقرير االستثمار العاملي مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   1

  .13-12ص ص ، 2013وجنيف  نيويورك
  .5، املرجع السابق، ص2009تقرير االستثمار العاملي  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  2
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العالم خالل الفترة الفئات الرئيسية في على الوارد توزيع االستثمار األجنبي المباشر ): 6- 3(رقمجدول ال
)2003 -2015.( 

 الدول االنتقالية الدول النامية الدول المتقدمة  السنوات

 

حجم التدفقات 
مليار (الواردة 

 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية

معدل النمو 
 السنوي

حجم 
التدفقات 
الواردة 

مليار (
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية

معدل 
النمو 
 السنوي

حجم 
التدفقات 
الواردة 

مليار (
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية

معدل النمو 
 السنوي

2003 337,1 %61 
 

195,5 36% 
 

17,8 03% 
 

2004 395,5 57% 17% 263,7 38% %35 28,9 04% 63% 
2005 587,7 62% 49% 331,7 35% %26 28,3 03% 06% 
2006 943,2 67% 60% 402,9 29% %21 58,8 04% 92% 
2007 1289,4 68% 37% 525,5 28% %30 87,2 05% 48% 
2008 801,9 54% %38- 578,4 39% %10 117,3 08% 35% 
2009 654,3 55% %18- 465,3 39% %20- 61,7 05% %47- 
2010 699,8 50% 07% 625,3 45% %34 63,6 05% 03% 
2011 817,4 52% 17% 675,1 43% %07 79,2 05% 25% 
2012 787,3 52% %04- 658,7 44% %02- 64,7 04% %18- 
2013 691,02 48% %14- 662,4 46% %01 84,5 06% 30% 
2014 522,04 41% %23- 698,4 55% %05 56,4 04% %33- 
2015 962,496 55% 84% 764,6 43% %09 34,9 02% %38- 

على ) األونكتاد(للتجارة والتنمية ؤمتر املتحدة قاعدة بيانات م معطيات من إعداد الطالب، بناء على: المصدر
  .12/11/2016: تاريخ االطالع ،http://unctadstat.unctad.org :املوقع

خبصوص استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة،  نكيف انقلبت املوازي  أعالهيظهر من خالل اجلدول   
 %60املتقدمة تستقطب النسبة األكرب من االستثمارات األجنبية املباشرة اليت ال تقل عن فبعدما كانت الدول 

لتزامن مع ذلك ارتفعت حصة الدول با، 2008بدأت هذه النسبة يف الرتاجع بداية من سنة  قبل األزمة املالية،
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ا الدول املتقدمة ، حيث استقطبت الدول النامية نسبة 2014سنة  هاجاوز قبل أن تت، النامية لتقرتب من نظري
من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي، ويعزى ذلك إىل أن االخنفاض الكبري يف تدفقات االستثمار  55%

  .ملالية سجل يف البلدان املتقدمةاألجنيب الوافدة العاملية الناتج عن األزمة ا

إىل الدول املتقدمة إىل تسجيل  االستثمارات األجنبية الوافدةتشري معدالت النمو السنوية يف تدفقات   
، قبل أن 2008سنة  -38%حيث وصلت نسبة الرتاجع إىل  سالبة خاصة يف فرتة اشتداد األزمة،منو معدالت 

على  2011و 2010سنيت  %17، %7إن كانت متواضعة وتسجل معدالت منو إجيابية حىت و  تنتعش قليال
وتسجل معدالت منو سالبة، يف ) 2014، 2013، 2012(التوايل، لتعاود الرتاجع يف السنوات الثالثة التالية 

  .%84وصل إىل  امنوا معترب  2015حني عرفت سنة 

إىل الدول على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة ية  يظهر أثر كبري لألزمة املالية العاململيف املقابل   
واستفادت الدول االنتقالية من  .)%20-(بلغ  سالب حيث سجلت معدل منو  2009باستثناء سنة النامية 

وحققت مستويات قياسية من تدفق  ،العامل جراء األزمة املاليةأحناء أخرى من تراجع االستثمار األجنيب املتدفق يف 
مليار دوالر  117,3إىل  2007مليار دوالر سنة  87,2االستثمار إليها، حيث انتقل حجم هذه التدفقات من 

  .، قبل أن ترتاجع يف السنوات املوالية لألزمة2008سنة 

  :تأثير األزمة المالية على التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية الوافدة للدول المتقدمة -1

تعد أوربا تارخييا أكرب منطقة متلقية لالستثمار األجنيب املباشر وعرف تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل   
، حيث بلغ 2007هذه املنطقة تطورا مستمرا لفرتة ما قبل األزمة املالية العاملية، لتحقق رقما قياسيا سنة 

  .األزمة املالية العاملية تأثريمليار دوالر قبل أن ترتاجع حتت  879.69

ا مل تتعاىف    تظهر معدالت النمو السنوية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد للدول األوربية أ
ا حققت معدالت منو إجيابية يف  من أثار األزمة املالية العاملية بعد مرور أكثر من سبع سنوات، فبالرغم من أ

ا تبدو    .غري مستقرةبعض السنوات  إال أ

ينطبق نفس احلال على دول أمريكا الشمالية وباخلصوص الواليات املتحدة األمريكية، اليت عرفت تراجعا     
 55%-حتت تأثري األزمة، حيث بلغ معدل الرتاجع  2009حادا يف معدل تدفق االستثمار األجنيب املباشر سنة 
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تاليتني انتعاشا نسبيا مل يستمر الحقا، لتتصف فرتة ما بعد باملقارنة مع السنة السابقة، قبل أن تعرف السنتني ال
  .األزمة بالتذبذب

- 2003(خالل الفترة الدول المتقدمة  بينتوزيع االستثمار األجنبي المباشر الوارد ): 7-3(رقم جدول ال
2015.( 

 السنوات

 أوربا
كندا والواليات (أمريكا الشمالية 

 )المتحدة
حجم التدفقات 

مليار (الواردة 
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات للدول 

 المتقدمة

معدل النمو 
 السنوي

حجم التدفقات 
مليار (الواردة 

 )دوالر

النسبة من 
التدفقات للدول 

 المتقدمة

معدل النمو 
 السنوي

2003 263,33 %79 
 

60,64 %18 
 

2004 207,49 %59 -%21 136,21 %38 %125 
2005 476,69 %78 %13 130,50 %21 -%04 
2006 604,71 %66 %27 297,69 %33 %12 
2007 879,69 %71 %45 333,38 %27 %12 
2008 349,19 %46 -%60 367,99 %49 %10 
2009 439,22 %71 %26 166,23 %27 -%55 
2010 431,68 %65 -%02 226,73 %34 %36 
2011 478,06 %63 %11 269,24 %36 %19 
2012 483,19 %67 %01 231,58 %32 -%14 
2013 323,36 %52 -%33 283,34 %46 %22 
2014 305,98 %64 -%05 165,11 %34 -%42 
2015 503,56 %54 %65 428,33 %46 %159 

: على املوقع) األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية األمم ؤمتر قاعدة بيانات م من إعداد الطالب، بناء على،: المصدر
http://unctadstat.unctad.org  ،03/12/2016 :تاريخ االطالع.  
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  :تأثير األزمة المالية على التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية الوافدة للدول النامية -2

تستقطب دول أسيا حوايل ثلثي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة للدول النامية، وحافظت   
  :املالية العاملية، كما يظهره اجلدول التايلعلى هذه النسبة بالرغم من تأثريات األزمة 

- 2003(خالل الفترة  الناميةالدول  بينتوزيع االستثمار األجنبي المباشر الوارد ): 8-3(رقم جدول ال
2015.( 

على ) األونكتاد(تحدة للتجارة والتنمية م املماأل ؤمترقاعدة بيانات م من إعداد الطالب، بناء على،: المصدر
  .03/12/2016: تاريخ االطالع، http://unctadstat.unctad.org: املوقع

 السنوات

 أسيا والكاريبي ةالالتيني أمريكا أفريقيا

دة 
وار

ت ال
فقا

لتد
م ا

حج )
والر

ر د
مليا

ت  )
فقا

لتد
ن ا

ة م
نسب

ال
ول 

للد
مية

النا
وي 

سن
و ال

النم
دل 

مع
دة  

وار
ت ال

فقا
لتد

م ا
حج )

والر
ر د

مليا
ت  )
فقا

لتد
ن ا

ة م
نسب

ال
مية

النا
ول 

للد
وي 

سن
و ال

النم
دل 

مع
دة  

وار
ت ال

فقا
لتد

م ا
حج )

والر
ر د

مليا
ت  )
فقا

لتد
ن ا

ة م
نسب

ال
مية

النا
ول 

للد
وي 

سن
و ال

النم
دل 

مع
 

2003 18,23 %9,3 
 

45,45 %23,2 
 

131,4 %67,2 
 

2004 17,73 %6,7 %2,7- 67,79 %25,7 %49,1 177,7 %67,4 %35,3 

2005 29,63 %8,9 %67,1 76,58 %23,1 %13,0 224,9 %67,8 %26,5 

2006 34,57 %8,6 %16,7 73,62 %18,3 %3,9- 293,3 %72,8 %30,4 
2007 50,29 %9,6 %45,4 116,6 %22,2 %58,5 357,1 %68,0 %21,7 
2008 57,72 %10,0 %14,8 138,1 %23,9 18,4% 379,8 %65,7 %6,4 
2009 54,19 %11,6 %6,1- 84,23 %18,1 %39,0- 324,3 %69,7 %14,6- 

2010 43,57 %7,0 %19,6- 167,1 %26,7 %98,4 412,4 %66,0 %27,2 
2011 47,78 %7,1 %9,7 193,3 %28,8 %15,7 426,7 %63,7 %3,5 
2012 55,15 %8,4 15,4% 190,5 %28,9 %1,5- 409,5 %62,2 %4,0- 
2013 52,15 %7,9 %5,4- 176,0 %26,6 %7,6- 431,4 %65,1 %5,3 
2014 58,30 %8,3 %11,8 170,8 %24,4 %3,2- 467,9 %67,0 %8,5 

2015 54,07 %7,1 %7,2- 167,5 %21,9 %1,6- 540,7 %70,7 %15,6 
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يظهر من خالل اجلدول السابق األثر الواضح لألزمة املالية العاملية على تدفق االستثمار األجنيب املباشر   
جليا سنة  وبدامقارنة بالدول املتقدمة،  اثري جاء متأخر التأهذا رغم أن إىل الدول النامية يف القارات الثالثة، 

  .الالتينية والكارييبيف دول أمريكا ) %39- (تراجعا ملحوظا يف هذا التدفق وصل إىل اليت عرفت  2009

للدول النامية على التوزيع اجلغرايف لتدفق االستثمار األجنيب املباشر الواردة  اكبري   امل حتدث األزمة املالية أثر   
حصة الطفيف يف رتفاع اال، فقد حافظت على نفس احلصص فيما بينها، فعلى الرغم من فيما بني القارات الثالثة

قابله ) 2009، 2008(من االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة يف سنوات اشتداد األزمة  دول القارة اإلفريقية
الفرتة، إال أن هذا التوزيع عاد ليأخذ نفس الشكل تقريبا تراجع ضئيل يف حصة الدول النامية األسيوية يف نفس 

   .الذي كان عليه قبل األزمة

أصبحت تشكل نصف الدول العشرين األعلى اليت ازداد عدد الدول النامية واالقتصاديات االنتقالية   
  :نصيبا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر كما يظهر يف الشكل التايل
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مقارنة ( بمليارات الدوالرات أكبر عشرين دولة مستقطبة لالستثمار األجنبي المباشر): 2-3(قم ر الشكل 
  )بعد األزمة الماليةفترة ما و األزمة ما قبل  فترة

  

، األمم املتحدة، نيويورك 2014مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية : المصدر
، األمم املتحدة، 2006مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية  ، و4ص، 2014وجنيف 

  .5ص، 2006نيويورك وجنيف 

:2005 و 2004

:2013 و 2012
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ا كأحد أكرب الدول    يتبني من خالل الشكل السابق أن الواليات املتحدة األمريكية حافظت على صدار
ا منشأ األزمة املالية وأكرب الدول تضررا منها يف حني كان . استقطابا لالستثمار األجنيب املباشر، بالرغم من أ

املرتبة األوىل كأكرب دولة استقطابا لالستثمار  ، فبعدما كانت حتتلتراجعا ملحوظا يف مكانة اململكة املتحدة
واخنفض االستثمار ، تراجعت إىل املرتبة احلادية عشر عامليا 2005مليار دوالر سنة  165األجنيب املباشر بـ
  .2013مليار دوالر سنة  37، حيث مل يتعد %77فد للملكة املتحدة بنسبة ااألجنيب املباشر الو 

يف نصيب الدول األوربية من االستثمار األجنيب املباشر الوارد   املحوظ اتراجععرفت هذه الفرتة كذالك   
، مل تظهر إطالقا يف قائمة 2005كإيطاليا وفرنسا وهولندا، فبعد أن كانت فرنسا حتتل املرتبة الرابعة عامليا سنة 

سنت حصص الدول النامية يف املقابل حت. 2013لالستثمار األجنيب املباشر سنة  االعشرين دولة األكثر استقطاب
  .كالربازيل وكولومبيا والتشيلي  الالتينيةاملنتمية ألمريكا 

  :تأثير األزمة المالية العالمية على التوزيع الجغرافي للتدفقات الصادرة لالستثمار األجنبي المباشر -ثانيا

تستأثر الدول املتقدمة تارخييا بالنسب األهم من تصدير االستثمار األجنيب املباشر، مع ظهور بعض   
الشركات متعددة اجلنسيات يف الدول النامية تقوم هي األخرى بتصدير االستثمار األجنيب، وتبني من الشكل 

يب املباشر الصادر من الدول املتقدمة، كما على حجم االستثمار األجن ألزمة املالية العامليةاألثر الكبري لاملوايل 
  .يظهر تراجع إسهام الدول املتقدمة يف التدفقات اخلارجة لالستثمار األجنيب املباشر

تراجع حجم االستثمار األجنيب املباشر الصادر  التايل ) 3-3( يبدو جليا من خالل الشكل     
حيث قارب  2007، فبعدما بلغ مستوى قياسي سنة 2008من الدول املتقدمة بعد األزمة املالية العاملية سنة 

بذالك تراجعت نسبة إسهام الدول . 2009مليار دوالر سنة  800مليار دوالر تراجع إىل أقل من  1800
تراجعت إىل  2007سنة  %80مليا، فبعدما كانت النسبة تفوق ااملتقدمة يف تدفق االستثمار األجنيب الصادر ع

  .2014سنة  %60حدود 
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من الدول المتقدمة خالل الصادر  المباشر األجنبي حجم ونسبة  االستثمارتطور ): 3-3(رقم الشكل 
  بالمليار دوالر) 2015- 2005(الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

 UNCTAD, World investment report 2016, investor nationality :المصدر
policy challenges, United Nations, Geneva 2016, P5.   

   

مل بصفة عامة، لكن الدول املتقدمة كانت أكثر تأثر ااملباشر الصادر يف العتراجع االستثمار األجنيب 
بني سنيت  %40-و 2008و 2007بني سنيت  % 25.7-باألزمة املالية العاملية فقد بلغت نسبة الرتاجع 

، بينما مل يظهر أثر بنفس احلدة على االستثمار األجنيب املباشر الصادر عن الدول النامية 2009و 2008
اليت عرفت معدالت منو سنوية سلبية، فإن االستثمار األجنيب املباشر الصادر  2012و  2009باستثناء سنيت ف

عن الدول النامية حافظ على نفس املستوى تقريبا، مما يعكس زيادة نسبة إسهامها التدفقات العاملية لالستثمار 
ستثمار األجنيب الصادر من الفئات االقتصادية ، ويظهر اجلدول التايل تطور تدفق االاألجنيب املباشر الصادر

  :الرئيسة يف العامل

  

 

 
الحجم                                                      النسبة            

 

  .األجنبي الصادر في العالم سنويا في االستثمارنسبة إسهام الدول المتقدمة : 
  .من الدول المتقدمة بالمليار دوالراألجنبي الصادر  االستثمار حجم:  
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توزيع االستثمار األجنبي المباشر الصادرة على الفئات الرئيسية في العالم خالل ): 9-3( رقم جدولال
 ).2015-2003(الفترة 

 السنة
التدفقات  

العالمية 
 الصادرة

 المتقدمةالدول  االقتصاديات االنتقالية الدول النامية
حجم 

التدفقات 
الصادرة 

مليار (
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات  

العالمية 
 الصادرة

معدل النمو 
 السنوي

حجم 
التدفقات 
الصادرة 

مليار (
 )دوالر

النسبة 
من 

التدفقات  
العالمية 
 الصادرة

معدل النمو 
 السنوي

حجم 
التدفقات 
الصادرة 

مليار (
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات  

العالمية 
 الصادرة

معدل النمو 
 السنوي

2003 528,5 39,3 %7,4  10,5 %1,9  478,7 %90,5  
2004 897,6 114,8 %12,7 %191,9 13,6 %1,5 %30  769,1 %85,6 %60,6 

2005 818,6 110,5 %13,5 %3,6- 18,0 %2,2 %32,1 690,0 %84,2 %10,2- 

2006 1351,9 201,3 %14,8 %82,1 30,1 %2,2 %67,1 1120,4 %82,8 %62,3 

2007 2165,1 272,8 %12,6 %35,4 49,1 %2,2 %63,1 1843,1 %85,1 %64,5 

2008 1703,6 273,9 %16,0 %0,4 60,2 %3,5 %22,5 1369,4 %80,3 %25,7- 

2009 1098,8 240,0 %21,8 %12,3- 38,3 %3,4 %-36,3 820,3 %74,6 %40- 

2010 1391,9 358,0 %25,7 %49,1 50,4 %3,6 %31,5 983,4 %70,6 %19,8 

2011 1557,6 373,9 %24,0 %4,4 55,6 %3,5 %10,2 1128,0 %72,4 %14,7 

2012 1308,8 357,8 %27,3 %4,3- 33,1 %2,5 %40,3- 917,7 %70,1 %18,6- 

2013 1310,6 408,8 %31,2 %14,2 75,7 %5,7 %128,3 825,9 %63 %10- 

2014 1318,4 445,5 %33,8 %8,9 72,1 %5,4 %4,7- 800,7 %60,7 %3- 

2015 1474,2 377,9 %25,6 %15,1- 31,1 %2,1 %56,8- 1065,1 %72,2 %33 

) األونكتاد(األمم املتحدة للتجارة والتنمية  مؤمترقاعدة بيانات  إحصائيات من إعداد الطالب، بناء على: المصدر
  .03/12/2016 :االطالعتاريخ ،  http://unctadstat.unctad.org: على املوقع

وهو  2014مليار دوالر سنة  445,5بلغت قيمة االستثمار األجنيب املباشر الصادر من البلدان النامية   
من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  %39رقم قياسي، فهي تستأثر مع االقتصاديات االنتقالية بنسبة 

نتقالية بني هل األلفية، وصنفت ستة من البلدان النامية وااليف مست %12اخلارجة، مقارنة بنسبتها اليت مل تتعدى 
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العشرين دولة األكثر تصديرا لالستثمار األجنيب املباشر، ويزداد إقبال الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية على 
تايل ترتيب العشرين دولة دول املتقدمة يف البلدان النامية، ويظهر الشكل الحيازة الفروع للشركات عرب الوطنية لل
  :األكثر امتالكا للشركات عرب الوطنية

سنتي  بمليارات الدوالرات أكبر عشرين دولة مصدرة لالستثمار األجنبي المباشر): 4-3( رقم الشكل
  2013و  2012

  

  

  

  

  

  

  
  

، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف 2014مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية : لمصدرا
  .5ص، 2014

كأكثر دولة متلك الشركات عرب   2013شركة عرب وطنية سنة  338امتلكت الواليات املتحدة األمريكية 
الصني و روسيا وهونغ كونغ : وطنية، ويبني الشكل أعاله وجود ثالث دول ذات االقتصاديات االنتقالية هي

وتستحوذ الستة دول املصنفة ضمن فئة االقتصاديات  ،ضمن اخلمس الدول األكثر امتالكا للشركات عرب وطنية
من بني ما متلكه العشرين دولة األوىل عامليا يف  %31ميثل حوايل شركة ما  358على  2013سنة االنتقالية 

  .امتالك عدد الشركات عرب الوطنية
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  .أثر األزمة المالية على االستثمار المحفظي: الثالثالمبحث 

السوق املايل األمريكي بالدرجة األوىل، وانتقلت إىل باقي  2008األزمة املالية العاملية لسنة  ضربت  
نوع من عدم االستقرار والتذبذب يف  ظهورأدت هذه األزمة إىل و لفة من العامل، تاملراكز املالية املنتشرة يف مناطق خم

  . يف أوساط املستثمرين األسواق املالية العاملية، وإىل وجود حالة من اخلوف الشديد

ارتبطت العديد من األزمات املالية بانتشار االستثمار األجنيب غري املباشر  والذي ساعد يف انتقال رؤوس   
  .واعتباره عامل أخر يساعد يف حدوث األزمات يف أسواق املال) األموال الساخنة(األموال بسرعة من بلد ألخر 

  

  .المالية العالمية األزمةتطور حركة االستثمار المحفظي في ظل : المطلب األول

أسرع مكونات كانت الودائع والقروض العابرة للحدود   2007إىل  2002 الفرتة منخالل     
اية  6، إىل حوايل 2002مليار دوالر سنة  900تدفقات رأس املال العاملي، مرتفعة من  ، 2007تريليونات يف 

ا  البنوكوقد عكست هذه الظاهرة العوملة وانفتاح األسواق، حيث جلأت   إىلالسيولة  منلتمويل احتياجا
االستثمار احملفظي الصادر يف من تدفقات  %80 لــ االتجارية مصدر  البنوكوتعد  بشكل مفرط،األسواق العاملية 

  1.ستثمار احملفظي الوارد يف العاملمن تدفقات اال %80ـ وتستورد البنوك التجارية كذالك، يف العامل

بل وبعد األزمة املالية يظهر الشكل املوايل تطور حجم االستثمارات احملفظية يف االقتصاد العاملي لفرتة ما ق  
  :العاملية

  

  

  

  

                                                             
  .119عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص  1
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  )2015-2001(تطور حجم االستثمار المحفظي في العالم خالل الفترة ): 5-3(رقم الشكل 

  

: تاريخ االطالع، http://data.imf.org :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل على املوقع: المصدر
20/11/2016.   

يف حجم استثمارات احملفظة يف العامل تعرض النتكاسة  اهلائليظهر من خالل الشكل السابق أن التطور     
وصل إىل أن  2001سلسلة من النمو املتسارع واملستمر من ت تأثري األزمة املالية العاملية، فبعد ، حت 2008سنة 

ن ، قبل أ2008تريلون دوالر سنة  31، تراجع إىل رتريليون دوال 39.3عند  2007ملستويات قياسية سنة 
، متيزت بعدم الثبات وعرفت تذبذب 2015يستعيد منوه يف السنة املوالية، لكن فرتة ما بعد األزمة إىل غاية سنة 

يف منو حركة االستثمار يف حمفظة األوراق املالية على املستوى الدويل، فتارة ترتفع وحتقق منو سنويا إجيابيا، لتعاود 
  .يف السنة املواليةالرتاجع 

كان متجها الذي  وبالرغم من االجتاه العام لسلسة االستثمار احملفظي يف العامل لفرتة ما بعد األزمة املالية   
، 2007إىل غاية  2001تتزايد مبعدالت أقل مقارنة بفرتة ما قبل األزمة ففي الفرتة من  ا، إال أحنو االرتفاع

 

    

  
    

    

والر
ن د

يليو
 تر

وحيازات العمالت من للدول  الرسمية  حتياطيات  ية،  .املالية وراق من الدولية واملؤسسات املنظمات  جن
 

 
الدول   ن ب املتبادلة املحفظة ثمارات  س

محفظة  ثمارات اس إجما
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يف  %209.45تريلون دوالر حمققا نسبة منو بلغت  39.3تريلون دوالر إىل  12.7ارتفع االستثمار احملفظي من 
ارتفع حجم االستثمار احملفظي يف العامل من  2015إىل غاية  2009غضون ستة سنوات، يف حني الفرتة من 

 .يف خالل ستة سنوات كذالك %22.87تريلون دوالر بنسبة منو  46.2تريليون دوالر إىل  37.6

يفسر الرتاجع يف حركة االستثمار احملفظي الدولية، للخسائر الكبرية اليت أصابت أكرب األسواق املالية يف   
 2008تريليون دوالر خالل سنة  28.8وتقدر مؤسسة ماكينزي اخلسائر يف أسواق األسهم العاملية حبوايل العامل، 

فقط، وكان  2008قيمتها تقريبا سنة أسعار هذه األسهم نصف قد خسرت ف؛ 2009ول من سنة والنصف األ
دولة، ويضاف  112هذا اهلبوط عامليا، وقد مشل الدول اليت يغطيها املسح الذي تقوم به املؤسسة، وهو يشمل 

األوراق املالية املتعلقة بامللكية، وأوراق الدين اخلاص، والدين (خسائر يف قيمة األصول املالية األخرى إىل ذالك 
فقط؛ إذ إن قيمة هذه األصول قد اخنفضت  2008تريليون دوالر عام  16، مبقدار )املصرفية احلكومي، والودائع
  2008.1تريليونا  سنة  178، إىل 2007ريليون دوالر يف وقت الذروة سنة ت 194من قيمتها البالغة 

  

  .أثر األزمة المالية العالمية على التوزيع الجغرافي لالستثمار المحفظي: الثانيالمطلب 

تشري اإلحصائيات اخلاصة بصايف التدفقات السنوية لالستثمار احملفظي إىل خمتلف مناطق العامل، أن   
أرقام الدول املتقدمة كانت سالبة خاصة مع بداية األلفية الثالثة، أي أن التدفقات اخلارجة أكرب من الوافدة هلته 

بسبب هروب رؤوس األموال حتت تأثري األزمة املالية،   الدول، وارتفعت هذه القيم مع بوادر األزمة املالية العاملية،
. فاألموال الساخنة تعرف بسرعة استجابتها للتوقعات سواء كانت توقعات إجيابية أو سلبية وتسلك سلوك القطيع

  .كما يظهر ذلك يف اجلدول التايل

  

  

  

  

                                                             
  .48عبد الرزاق فارس الفارس، املرجع السابق، ص   1
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لم خالل الفترة صافي تدفق االستثمار المحفظي على أهم المناطق في العا): 10-3(رقم جدول ال
)2001 -2013.(  

 مليار دوالر

 
املتقدمة  تاالقتصاديا منطقة اليورو الدول املتقدمة

 G7الكربى 

املتقدمة األخرى  تاالقتصاديا
املتقدمة  تاالقتصادياباستثناء (

G7  اليوروومنطقة( 

األسواق الناشئة 
 النامية تواالقتصاديا

2001 124,12- 65,43- 270,22- 138,23 56,39 

2002 397,81- 130,31- 470,55- 114,17 21,63 
2003 443,11- 61,43- 547,32- 65,80 14,2 
2004 706,75- 55,04- 714,90- 126,81 5,25- 
2005 698,21- 131,78- 587,61- 69,24 9,18- 

2006 859,8- 232,29- 704,63- 180,57 84,36 
2007 1015,54- 171,05- 1044,23- 183,59 24,73- 
2008 1144,98- 357,10- 1180,30- 178,40 136,85 
2009 398,30- 347,60- 199,94- 106,92- 76,86- 

2010 745,95- 106,40- 540,90- 49,69- 240,41- 
2011 827,63- 331,98- 765,32- 24,80 119,29- 
2012 137,01- 122,69- 221,89- 129,99 239,88- 
2013 304,11- 146,44- 280,30- 96,40 155,40- 

 :النقد الدويل على املوقع صندوققاعدة بيانات : المصدر
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/، تاريخ االطالع :

11/12/2016. 

وبصفة أدق جمموعة الدول املتقدمة كانت أكثر تأثر باألزمة املالية  أن أعالهيظهر من خالل اجلدول   
مليار  1044,2 -إىل 2006مليار دوالر سنة  704,6 -السبعة الكربى، حيث انتقل صايف التدفق احملفظي من

، ذلك أن جمموعة الدول الكربى وعلى رأسها الواليات 2008سنة  مليار -1180,3و  2007 دوالر سنة
مريكية عانت من إفالس العديد من املؤسسات املالية واملصرفية الناشطة يف البورصة، مما أدى إىل هروب املتحدة األ
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رؤوس األموال من هذه البورصات ويف املقابل تراجع إقبال املستثمرين األجانب على االستثمار يف األسواق املالية 
  .الكربى لرتاجع عوائد االستثمار يف هذه األسواق

استعادت جاذبيتها لرؤوس األموال األجنبية أو على ويشري اجلدول السابق أن األسواق املالية الكربى   
، فقد 2009األقل تراجع هروب رؤوس األموال منها، خالل السنوات اليت تلت ذروة األزمة أي بداية من سنة 

  .عاد صايف التدفق ليسجل أرقام تتقارب مع فرتة ما قبل األزمة

  :مار المحفظي الواردة بين القاراتير األزمة المالية العالمية على توزيع تدفقات االستثتأث -أوال

واليت صادفت ذروة األزمة املالية العاملية عرفت  2008التايل أن سنة  )11-3( يظهر من خالل اجلدول  
مقارنة بالسنة السابقة  %20بنسبة فاقت يف تدفقات االستثمار احملفظي الوارد على مستوى العامل  اكبري   اتراجع

، حتملت دول قارة أمريكا الشمالية وبالدرجة األوىل الواليات املتحدة األمريكية نسبة كبرية من هذا 2007
مقارنة  2008يف سنة  %40الرتاجع، واخنفضت االستثمارات احملفظية املتدفقة ألمريكا الشمالية بنسبة فاقت 

لنفس الفرتة،  %25احملفظية املتدفقة لدول أمريكا اجلنوبية بنسبة ، يف حني تراجعت االستثمارات 2007بسنة 
  .بالنسبة لدول قارة أسيا وإفريقيا على الرتتيب %15و  %16بالنسبة لدول القارة األوربية، و  %20وبـ
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) 2015-2001(لالستثمار المحفظي بين القارات  الوافدةتوزيع التدفقات ): 11-3(رقم جدول ال
  .بالمليار دوالر

، http://data.imf.org :بيانات صندوق النقد الدويل على املوقع باالعتماد على، الباحثمن إعداد : لمصدرا
  .26/11/2016: تاريخ االطالع

ويظهر اجلدول السابق أن الدول األوربية تستحوذ على احلصة األكرب من تدفقات االستثمار احملفظي   
بعد األزمة املالية العاملية إىل ، إال أن هذه النسبة تراجعت 2009إىل  2001يف الفرتة من  %60 قاربتبنسبة 

 
 العالم إفريقيا أمريكا الشمالية أسيا أمريكا الجنوبية باو أور 

 

حجم 
التدفقات 

 الداخلة
مليار (

 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية
)%( 

حجم 
التدفقات 

 الداخلة
 )مليار دوالر(

النسبة من 
التدفقات 
 العالمية

)%( 

حجم 
التدفقات 

 الداخلة
مليار (

 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية
)%( 

حجم 
التدفقات 

 الداخلة
مليار (

 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية
)%( 

حجم 
التدفقات 
 الداخلة

مليار (
 )دوالر

النسبة من 
التدفقات 

 العالمية
)%( 

التدفقات 
 العالمية

 )مليار دوالر(

2001 7054,9 55,47 28,2 0,22 1733,8 13,63 2586,7 20,34 31,6 0,25 12719,4 

2002 8225,2 58,14 28,0 0,20 1911,0 13,51 2503,2 17,69 48,3 0,34 14147,8 

2003 11299,5 58,79 37,8 0,20 2474,9 12,88 3485,6 18,14 68,7 0,36 19219,9 

2004 14074,5 59,92 46,1 0,20 2952,5 12,57 4177,9 17,79 88,1 0,38 23489,2 

2005 15345,9 58,90 58,9 0,23 318,8 12,24 5112,0 19,62 121,6 0,47 26054,1 

2006 19850,7 59,86 111,1 0,34 3818,3 11,51 6663,9 20,09 154,6 0,47 33164,4 

2007 23226,9 59,09 155,5 0,40 4553,9 11,59 8021,5 20,41 233,6 0,59 39307,3 

2008 18470,8 59,50 116,3 0,37 3815,9 12,29 4795,3 15,45 197,7 0,64 31043,9 

2009 21838,1 58,16 150,8 0,40 4830,0 12,86 6627,0 17,65 282,2 0,75 37550,9 

2010 22312,3 54,92 200,7 0,49 5694,7 14,02 7564,0 18,62 317,7 0,78 40629,3 

2011 20714,9 52,60 180,9 0,46 5671,1 14,40 7639,0 19,40 267,7 0,68 39382,8 

2012 23020,9 52,73 199,4 0,46 6361,3 14,57 8917,1 20,42 264,4 0,61 43660,6 

2013 25666,2 53,53 222,3 0,46 6743,0 14,06 10287,8 21,46 270,7 0,56 47949,1 

2014 25823,3 52,75 236,9 0,48 6944,4 14,19 10931,9 22,33 284,1 0,58 48952,1 

2015 22610,4 48,91 227,9 0,49 7423,7 16,06 10741,3 23,24 267,9 0,58 46225,7 
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الدول األوربية بقيت األكثر استقطابا لالستثمارات احملفظية، إال أن أن ، وبالرغم من 2012سنة  %52حدود 
  .2015إىل  2009من  يف الفرتة املمتدة )%9إىل  %5(هذا الرتاجع ال ميكن إغفاله، حيث فقدت ما بني 

ا األكثر تأثر باألزمة املالية، وتراجعت حصتها من    أما بالنسبة لدول أمريكا الشمالية، فبالرغم من أ
ا سرعان ما ، 2008سنة األزمة  %15.45إىل  2007سنة  %20.41تدفقات االستثمار احملفظي من  إال أ

، لتستحوذ على نسبة وصلت إىل أكثر من 2009 اسرتجعت حصتها من تدفقات االستثمار احملفظي بعد سنة
  .2015سنة  23%

ويظهر اجلدول كذالك أن دول أسيا استحوذت على النسبة األهم من تراجع حصة دول أوربا، فقد   
يف الفرتة اليت تلت ذروة األزمة ووصلت  %14قبل األزمة إىل حدود  %11.5ارتفعت حصتها من حوايل 

  .2015سنة  %16حصتها إىل 

 :لالستثمار المحفظي اتأثير األزمة المالية على ترتيب أكثر الدول استقطاب -ثانيا

وتستأثر  لالستثمار احملفظي، اتسيطر الدول املتقدمة الكربى على ترتيب العشر دول األكثر استقطاب  
من تدفقات االستثمار احملفظي يف العامل، ويظهر اجلدول التايل مقارنة بني ترتيب الدول العشر  %67بنسبة تفوق 

  .2015و 2008و 2002األوائل لسنوات 
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مقارنة بين سنوات ( ترتيب العشر دول األكثر استقطابا لالستثمار المحفظي): 12- 3(رقم جدول ال
  بالمليار دوالر) 2015، 2008، 2002

2002  2008  2015  

ترتيب العشر دول 
األكثر استقطابا 

لالستثمار 
 المحفظي

إجمالي استثمارات 
 المحفظة الواردة

ترتيب العشر دول 
األكثر استقطابا 

لالستثمار 
 المحفظي

إجمالي استثمارات 
 المحفظة الواردة

ترتيب العشر دول 
األكثر استقطابا 

لالستثمار 
 المحفظي

إجمالي استثمارات 
 الواردةالمحفظة 

 9447,7 الواليات املتحدة 4267,87 الواليات املتحدة 2246,0 الواليات املتحدة
 3805,4 لكسمبورغ 2553,37 فرنسا 1394,5 اليابان

 3778,7 اململكة املتحدة 2426,25 اململكة املتحدة 1360,4 اململكة املتحدة
 3511,7 اليابان 2376,61 اليابان 931,9 فرنسا

 2905,6 أملانيا 2149,49 لكسمبورغ 923,4 لكسمبورغ
 2530,0 فرنسا 2149,16 أملانيا 897,8 أملانيا
 1710,2 هولندا 1759,69 ايرلندا 596,1 ايطاليا
 1256,9 هونغ كونغ 1232,04 هولندا 574,0 ايرلندا
 1232,6 سويسرا 956,61 ايطاليا 570,0 هولندا
 1215,3 كندا 909,67 سويسرا 530,4 سويسرا

 14831,4 بقية العالم 10263,25 بقية العالم 4123,4 بقية العالم
 46225,8اإلجمالي  31044اإلجمالي  14147,8اإلجمالي 

 :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل على املوقع من إعداد الباحث باستخدام: المصدر
http://data.imf.org ،20/11/2016: تاريخ االطالع.   

على الرغم من التأثري الكبري لألزمة املالية العاملية على تدفق االستثمار احملفظي للدول العشر األوائل، كما   
ا حافظت على حصتها اليت تفوق 2008يظهر من بيانات سنة  من جمموع التدفقات العاملية، كما  %67، إال أ
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، بالرغم 2008لفرتة ما قبل األزمة مقارنة بسنة ذروة األزمة سنة  أن تركيبة الدول العشر األوائل  بقيت نفسها 
  .من بعض التغريات يف ترتيب دول العشرة األكثر استقطاب لالستثمار احملفظي

على الرغم من  لالستثمار احملفظي احافظت الواليات املتحدة األمريكية على صدارة أكثر الدول استقطاب  
ا كانت أكثر الدول تأثرا باألزمة املالية العاملية واختفت ايرلندا من قائمة الدول األكثر استقطابا لالستثمار ، أ

ال لدخول دولة كانت تصنف من بني احملفظي الدول النامية هي هونغ كونغ لدخول قائمة العشرة ، مفسحة ا
  .لالستثمار احملفظيجذبا األكثر 

يف  2008للدول العشر األوائل، مقارنة بسنة  2015كذالك اختفاء ايطاليا من ترتيب سنة   يظهر  
يدل هذا على إعادة توزيع أو باألحرى بروز مراكز مالية  منافسة مما ظهور كندا،  2015املقابل عرف ترتيب سنة 

  .العامليةخاصة بعد األزمة املالية الكربى، الستقطاب رؤوس األموال يف الدول لنظريتها 

  :أثر األزمة المالية العالمية على تدفق االستثمار المحفظي للدول النامية واألسواق الناشئة -ثالثا

، 1997ق الدول الناشئة عرضة لألزمات املالية كدول جنوب شرق أسيا سنة ابعدما كانت أسو   
ا كانت أقل تأثر 1994واملكسيك سنة  فبعد أن عرفت تدفقات ، 2008باألزمة املالية العاملية لسنة  ا، يبدو أ

يف أهم األسواق املالية للدول النامية والدول الناشئة، سرعان ما  2008ملحوظا سنة  ااالستثمار احملفظي تراجع
تطور  العاملي يف االرتفاع، ويظهر اجلدول التايل الستثمار احملفظياحصتها من تدفق اسرتجعت عافيتها واستمرت 

  .والدول الناشئة ت االستثمار احملفظي لفرتة ما قبل وما بعد األزمة املالية العاملية ألهم الدول الناميةاتدفق
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تطور تدفق االستثمار المحفظي ألهم الدول النامية والدول الناشئة للفترة ): 13-3( رقم جدولال
  بالمليار دوالر )2015- 2001(

 
 2001 2007 2008 2011 2014 2015 

 961,63 964,52 610,64 369,63 508,76 112,28 التدفقات الواردة سنغافورة
 2,08 1,97 1,55 1,19 1,29 0,88  )%( النسبة من التدفقات العاملية

كوريا 
 الجنوبية

 235,87 203,01 103,44 75,11 158,60 8,03 التدفقات الواردة
 0,51 0,41 0,26 0,24 0,40 0,06 )%( النسبة من التدفقات العاملية

جنوب 
 إفريقيا

 146,76 154,86 135,52 64,67 76,18 29,74 التدفقات الواردة
 0,32 0,32 0,34 0,21 0,19 0,23  )%( النسبة من التدفقات العاملية

 137,10 144,36 104,24 57,97 83,44 6,75 التدفقات الواردة  الشيلي
 0,30 0,29 0,26 0,19 0,21 0,05 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 119,67 126,59 128,88 131,07 154,64 0,58 التدفقات الواردة مورشيوس
  )%( النسبة من التدفقات العاملية

0,39 0,42 0,33 0,26 0,26 

 64,90 77,08 47,05 31,52 24,83 1,40 التدفقات الواردة  نكازاخستا
 0,14 0,16 0,12 0,10 0,06 0,01 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 69,13 67,84 40,28 16,13 12,93 2,27 التدفقات الواردة  ماليزيا
 0,15 0,14 0,10 0,05 0,03 0,02 )%( النسبة من التدفقات العاملية

  التدفقات الواردة المكسيك
12,91 13,13 46,64 57,07 55,41 

  )%( النسبة من التدفقات العاملية
0,03 0,04 0,12 0,12 0,12 

 67,83 56,62 44,20 24,18 19,89 1,31 التدفقات الواردة  روسيا
 0,15 0,12 0,11 0,08 0,05 0,01 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 54,96 49,91 21,07 10,29 12,59 3,32 التدفقات الواردة الصين 
 0,12 0,10 0,05 0,03 0,03 0,03 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 42,02 37,64 20,80 13,47 15,23 0,82 التدفقات الواردة  تيلندا
 0,09 0,08 0,05 0,04 0,04 0,01 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 24,83 28,24 2848 13,59 18,36 4,82 التدفقات الواردة  البرازيل
 0,05 0,06 0,07 0,04 0,05 0,04 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 23,10 24,01 18,89 17,13 22,34 11,54 التدفقات الواردة  األرجنتين
 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 )%( النسبة من التدفقات العاملية

 2027,46 2015,14 1375,39 863,21 1151,89 188,64 المجموع
 39382,848952,146225,76 12719,39307,431044,00 اإلجمالي العالمي

 4,39 4,12 3,49 2,78 2,93 1,48 )%( النسبة من التدفقات العالمية

 :معطيات قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل على املوقع من إعداد الطالب، بناء على: المصدر
http://data.imf.org  ،11/12/2016 :تاريخ االطالع.  
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أكثر الدول الناشئة والنامية استقطابا لتدفقات االستثمار ) 13-3(تشكل الدول املدرجة يف اجلدول   
موع  زادت حصتها من التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي، ويظهر من خالل اإلحصائيات أن هته الدول يف ا

، مستفيدة 2015سنة  %4.39إىل  2008سنة  % 2.78احملفظي بعد األزمة املالية العاملية حيث ارتفعت من 
ته ع حجم تدفق االستثمار احملفظي هلمن اهتزاز الثقة يف أكرب املراكز املالية العاملية نتيجة األزمة املالية العاملية، وارتف

مليار دول  391375.فقد انتقل حجم التدفق إليها من  2015 و 2011 بني سنيت %47.4الدول بنسبة 
  .2015سنة  مليار دوالر 462027.لتصل أكثر من  2011سنة 

أن سنغافورة وكوريا اجلنوبية كانت أكثر الدول  الناشئة تأثرا باألزمة املالية ) 13-3(يظهر من اجلدول   
 2007مليار دوالر سنة  76508.العاملية على املدى القصري، فقد تراجع تدفق االستثمار احملفظي لسنغافورة من 

مليار  60158.وتراجع االستثمار احملفظي املتدفق لكوريا اجلنوبية من . 2008مليار دوالر سنة  63369.إىل 
من كذالك، لكن يبدو أن هاتني الدولتني قد استفادت   2008و 2007مليار دوالر بني  1175.دوالر إىل 

تداعيات األزمة على املدى املتوسط، فقد عرفت تضاعف حجم االستثمار احملفظي الوارد إليها خالل السنوات 
، 2015و 2008لتالية لألزمة، وزاد حجم االستثمار احملفظي الوارد لسنغافورة حبوايل ثالثة أضعاف بني سنة ا

مليار دوالر، وارتفعت حصتها من إمجايل احلركة الدولية لرؤوس  961مليار دوالر إىل  369حيث ارتفع من 
كما تضاعف حجم االستثمار احملفظي الوارد   .لنفس الفرتة %2.08إىل  %1.19األموال لالستثمار احملفظي من 

 235مليار دوالر إىل  75، حيث ارتفع من 2015و 2008لكوريا اجلنوبية أكثر من ثالثة مرات بني سنيت 
  .لنفس الفرتة %0.51إىل  %0.24مليار دوالر، وزادت حصتها  من التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي من 

كازاخستان : ري لألزمة املالية العاملية على تدفق االستثمار احملفظي لكل منمل يظهر أثر يف املدى القص  
وماليزيا واملكسيك وروسيا، حيث حافظت على دينامكية النمو السنوي للتدفق الداخل هلته الدول حىت يف سنة 

رت اإلحصائيات ى املتوسط فقد أظهعلى عكس أبرز األسواق املالية العاملية، وعلى املد) 2008(اشتداد األزمة 
تلت األزمة أن هته الدول استفادت هي األخرى من تداعيات األزمة على املدى املتوسط، ويظهر  للسنوات اليت

ذلك من خالل ارتفاع حصتها من التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي، فالنسبة لكازاخستان ارتفع نصيبها من 
لنفس  %0.15إىل  %0.03، وماليزيا ارتفعت حصتها من 2015سنة  %0.14إىل  2007سنة  0.06%

، أما روسيا 2015إىل  2007من  %0.12إىل  %0.03الفرتة، يف حني ارتفعت حصة املكسيك من 
  .لنفس الفرتة %0.15إىل  %0.05فتضاعفت حصتها هي األخرى من 
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تأثرا طفيفا باألزمة  اوسجلت، أكرب سوقني ماليني يف قارة إفريقيا وموريشيوسمتثل دوليت جنوب إفريقيا   
إىل هاتني الدولتني ولو بنسبة قليلة مقارنة بالدول  2008سنة تراجع تدفق االستثمار احملفظي و املالية العاملية، 

مليار  6764.إىل  2007مليار دوالر سنة  1876.األكثر تأثرا باألزمة، حيث اخنفض االستثمار احملفظي من  
مليار دوالر يف موريشيوس  07131.مليار دوالر إىل  64154.يف جنوب إفريقيا، ومن  2008دوالر سنة 

لنفس الفرتة، أما على املدى املتوسط فال يبدو أن هاذين السوقني املاليني قد استفادا من إعادة التوزيع لالستثمار 
لى نفس النسبة تقريبا من ا عماحملفظي الذي أحدثته األزمة املالية العاملية، ويظهر ذلك من خالل حفاظه

  .التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي

بالنسبة لدول أمريكا الالتينية، كان أثر األزمة املالية جليا على دولة الشيلي، فقد تراجع تدفق االستثمار   
، لكنها استفادت فيما 2008مليار دوالر سنة  9757.إىل  2007مليار دوالر سنة  4483.احملفظي إليها من 

يف السنوات التالية لألزمة، ويظهر ذلك من خالل ارتفاع حصتها من بعد من زيادة معتربة يف حجم التدفق 
، حيث تضاعف 2015سنة  %0.30إىل  2008سنة  %0.19التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي من 

 .مليار دوالر لنفس الفرتة 10137.والر إىل مليار د 9757.حجم تدفقات االستثمار احملفظي إىل الشيلي من 
على تدفق االستثمار احملفظي للسوق أظهرت إحصائيات اجلدول السابق كذالك تأثريا طفيفا لألزمة املالية العاملية و 

وذلك على املدى القصري، حيث تراجع التدفق هلاتني الدولتني خالل سنة  واألرجنتنياملايل لكل من الربازيل 
مليار  5913.مليار دوالر إىل  3618.مقارنة بالسنوات السابقة، واخنفض حجم االستثمار احملفظي من  2008

. 2008و 2007بني سنيت مليار دوالر يف األرجنتني  1317.مليار دوالر إىل  3422.دوالر يف الربازيل، ومن 
باألزمة املالية ويظهر ذالك من خالل  هاذين السوقني املاليني مل يتأثراأما على املدى املتوسط فيبدو أن كال 

حفاظهما على نفس النسبة من التدفقات العاملية لالستثمار احملفظي ما بني فرتة اشتداد األزمة والسنوات التالية 
  .هلا

تأثرا كبريا باألزمة املالية على املدى القصري، فقد  اوتيلندا مل تظهر  نسبة للدولتني األسيويتني الصني بال  
، أما على املدى 2008و 2007ا بني سنيت مإليهتراجعا طفيفا يف حجم تدفقات االستثمار احملفظي  اعرفت

ا من التدفقات العاملية محتسن حصتهخالل إجيابيا بتداعيات األزمة ، ويتبني ذلك من  ااملتوسط فقد تأثرت
 2008سنة  %0.03من ) مكاو(لالستثمار احملفظي يف السنوات اليت تلت األزمة، فقد ارتفعت حصة الصني 

  .لنفس الفرتة %0.09إىل  %0.04، أما تيلندا ارتفعت حصتها من 2015سنة  %0.12إىل 
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  :الثالث خالصة الفصل

عرفت معظمها طريقها لالنتشار إىل  تعرضت هلا العديد من املناطق يف العامل،إن األزمات املالية الذي   
فأزمة دول جنوب شرق أسيا  نتيجة االنفتاح التجاري والتحرير املايل،ابط الدويل الرت  تزايد معأقطار أخرى خاصة 

بدأت من تيلندا قبل أن تنتقل إىل باقي األقطار األسيوية، كما وجد أن لألزمة املالية اليت ضربت املكسيك سنة 
مرة يف رؤوس األموال األجنبية املستث(دور يف أزمة دول جنوب شرق أسيا،  ذلك أن األموال الساخنة  1994

ا املكثف اجتهت يف تلك الفرتة حنو أسواق جنوب ) ةاألوراق املالي رو واليت فاقمت األزمة املالية يف املكسيك 
اتباع شرق أسيا، قبل أن حتدث نفس األثر تقريبا فقد كان هلا الدور الكبري يف تفاقم األزمة يف هته الدول نتيجة 

  .ليت تعاين اضطرابات أو أي شكوكسلوك القطيع واهلروب املكثف من األسواق ا

أزمة واسعة النطاق مشلت  لتصبح 2007حتولت أزمة قطاع اإلسكان يف الواليات املتحدة األمريكية سنة   
القروض العقارية، ومن مث املؤسسات املالية اليت تورطت بتداول العقارات املؤمنة ، والشركات الناشطة يف السيولة

، مؤثرة يف أغلب النشاطات 2008زمة يف االتساع لتصبح أزمة عاملية سنة بالسندات الورقية، وبدأت األ
االقتصادية يف العامل، وبدرجة أكرب يف القطاعات املالية فقد أدت إىل نقص يف السيولة واخنفاض قيمة األصول 

يار العديد من البورصات والبنوك وشركات التأمني   . املالية، وا

ا أدت األزمة املالية العاكما    ملية إىل إعادة توزيع ولو جزئي للقوة القتصادية يف العامل، فلقد كانت تداعيا
متفاوتة على خمتلف مناطق العامل، ويظهر ذلك من خالل التغريات اجلوهرية يف اجتاهات احلركة الدولية لرؤوس 

  .األموال، خاصة االستثمار األجنيب املباشر، وبدرجة أقل االستثمار احملفظي

انتعشت يف سنة  لكنهاكة االستثمار األجنيب املباشر تذبذبات يف السنوات اليت تلت األزمة، عرفت حر   
، كما عرف االستثمار األجنيب املباشر حتوال هاما يف التوزيع 2012سنة  اعادت لتعرف تراجعو  2011و 2010

من االستثمارات األجنبية كانت الدول املتقدمة تستقطب النسبة األكرب اجلغرايف على مناطق العامل، فبعدما  
، بالتزامن 2007بدأت هذه النسبة يف الرتاجع بداية من سنة  قبل األزمة املالية، %65املباشرة اليت ال تقل عن 

ا الدول املتقدمة، قبل أن تتجاوزها سنة    .2014مع ذلك ارتفعت حصة الدول النامية لتقرتب من نظري

، حتت تأثري األزمة  2008التطور اهلائل يف حجم استثمارات احملفظة يف العامل تعرض النتكاسة سنة إن   
 2007إىل أن وصل ملستويات قياسية سنة  2001املالية العاملية، فبعد سلسلة من النمو املتسارع واملستمر من 

ن يستعيد منوه يف السنة املوالية، لكن ، قبل أ2008تريلون دوالر سنة  31تريليون دوالر، تراجع إىل  39.3عند 
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يف منو حركة االستثمار يف حمفظة  ا، متيزت بعدم الثبات وعرفت تذبذب2015فرتة ما بعد األزمة إىل غاية سنة 
، كما األوراق املالية على املستوى الدويل، فتارة ترتفع وحتقق منو سنويا إجيابيا، لتعاود الرتاجع يف السنة املوالية

نوات اليت تلت األزمة حتسنا ملحوظا يف نصيب الدول النامية والدول الناشئة من احلركة الدولية لرؤوس عرفت الس
  .األموال لالستثمار يف حمفظة األوراق املالية على حساب تراجع نسيب ملكانة املراكز املالية الكربى
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  :الرابعمقدمة الفصل 

تقر النظرية االقتصادية بأن احلركة الدولية لرؤوس األموال ترتبط مبجموعة من املتغريات االقتصادية 
االستثمار األجنيب، كما أثبتت الدراسات التطبيقية  والسياسية واملؤسسية اليت تشكل مناخ األعمال أو بيئة

عالقة حركة االستثمار األجنيب بنوعيه، مبجموعة من املتغريات االقتصادية وحىت وإن مل تتفق  على حتديد هذه 
  .املتغريات بدقة

إن استخدام تقنيات القياس االقتصادي تساعد على حتديد قوة ونوعية العالقة بني املتغريات   
ر يف هذه التقنيات إىل زيادة دقة وموثقية نتائجها، فتطوير مناذج بانل مصادية، ولقد أدى التطوير املستاالقت

الزمنية قلل من مشاكل القياس املرتبطة بعدم التجانس، وتطوير السالسل اليت جتمع بني البيانات املقطعية و 
  .مناذج مبنية على كم معترب من املعطيات

اهية مناذج البانل ونستخدم هذه التقنية يف بناء منوذج قياسي حملددات نتطرق يف هذا الفصل مل  
، ونظرا لكون املناخ )2014-2000(االستثمار األجنيب املباشر يف عينة من الدول النامية خالل الفرتة 

دول االقتصادي خيتلف فيما بني الدول، نقدر منوذج قياسي حملددات االستثمار األجنيب املباشر يف عينة من ال
  .املتقدمة لنفس الفرتة ونقارن بني النتائج

يتم كذالك حماولة بناء منوذج قياسي حملددات االستثمار احملفظي من خالل بيانات العينتني   
 .السابقتني، منوذج خاص بعينة الدول النامية، ومنوذج لعينة من الدول املتقدمة
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  .تحليل نماذج بيانات بانل: المبحث األول

ا الدراسات يف خصوصًا  ةكبري  أمهية البانل مناذج اكتسبت    اثر يف االعتبار تأخذ األ االقتصادية، نظرً
 عينة الدراسة، بيانات يف الكامن سواء، حد على املقطعية، الوحدات بني االختالف تغري اثر و الزمن تغري

 عرب فرتة املرصودة اخل،...السلع أو األسر أو الدول مثل املشاهدات املقطعية، هي البانل ببيانات واملقصود
ويعود أساس هذه النماذج إىل حتليل التباين والتباين . الزمنية مع املقطعية دمج البيانات أي معينة، زمنية

لتاسع بالنماذج ذات األثر الثابت؛ أما أول استعمال لنماذج بانل يعود إىل القرن ا املشرتك واليت تسمى كذلك
ودية أجل معرفة املردالفلك و يف علم الزراعة ويف هذه األخرية استعمل من  معشر وكان ذلك يف ميدان عل

  .1الزراعية حسب أنواع األمسدة

 

  .مزايا نماذج البانلو تعريف : المطلب األول

 ،ؤسساتوامل األسر، :مثل اقتصادية، أو أعوان  وحدات لعدة متاحة مشاهدات لدينا يكون حينما  
،  فإذا كانت البيانات لدمج معينة أساليب إتباع جيب الغالب يف فإنه ،ة حمددةيزمن فرتة خالل وغريها والدول،
 الوحدات عن املقطعية البيانات هذه مثل جتميع اعتبار نستطيع الزمن، عرب ثابتة املعامل بقاء إمكانيةهناك 

 جتمع اليت اتالبيان وتسمى بالكفاءة، تتسم النموذج يف ملعلمات مقدرات على للحصول امناسب االقتصادية
معة بالبيان الزمنية والسالسل املقطعية البيانات بني   ).بيانات بانل(ات ا

  :تعريف نماذج بنال -أوال

ا على بانل بيانات تعرف    تشمل يث، حمعينة زمنية فرتات يف مقاسة مقطعية مشاهدات أ
 سوف الطولية البيانات مفهوم اخل، ولغرض توضيح .....املؤسسات، ،املقاطعات الدول، املشاهدات املقطعية

)االستهالك  مقدار حول دراسة لدينا هنأب نفرض ) تابع كمتغري الدخل ومقدار أسرة وخلمس  (  كمتغري (

                                                             
، 2006جامعة اجلزائر  الدين، النمو و التجارة الدولية يف الدول النامية، أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، صواليلي صدر  1
  .92ص
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 يف بانل بيانات عرض كيفية اجلدول التايل  يوضح ) 2011 ، 2009، 2010( سنوات استجابة ولثالث
  .1هذا مثالنا

 بانلفي نماذج  البيانات عرض أسلوب ):1-4( رقمالجدول 

  )(مقدار الدخل   )(مقدار االستهالك   السنوات  األسر

A 
2009      
2010    

2011    

B  
2009    

2010    

2011    

:  :  :  :  
:  :  :  :  

E 
2009      
2010    

2011    

  

ني خصائص كل من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية، فالبيانات املقطعية جتمع بيانات بانل ب  
تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات املقطعية عند فرتة زمنية واحدة، بينما بيانات السلسلة الزمنية 
تصف سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية معينة، يف حني بيانات بانل تصف سلوك جمموعة من األفراد 

                                                             
، ص ص 2012) 21(لة العراقية للعلوم اإلحصائية، العدد زكريا حيي اجلمال، اختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية، ا 1

  .2016ديسمرب : تاريخ االطالع ،/http://www.iasj.net :متوفر على املوقع، 286-287



 دراسة قياسية لمحددات الحركة الدولية لرؤوس األموال باستخدام بيانات بانل                            :الرابعالفصل 

145 

ا حتتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع  خالل فرتة زمنية معينة، وهنا تكمن أمهية استخدام بيانات بانل كو
  .1دينامكية الوقت وعلى مفردات متعددة

  :نماذج بنال مزايا -ثانيا

 االختالف أو التجانس بعدمف يوص ما االعتبار يف تأخذ اأ يف البانل بيانات استخدام أمهية وتربز   
 االجتماعية، اخلصائص أثري، الناتج مثال عن ت2الزمنية أو املقطعية سواء العينة مبفردات اخلاص امللحوظ  ريغ

 بدراسة تسمح البانل مناذج فإن التطبيقي الواقع يفو . االقتصادي األداء على للبلدان الدينية أو السياسة
 ظهور منع يف تساعد حبيث الزمنية، لالسالس أو العرضية البيانات باستخدام دراستها يستحيل مشاكل
 النماذج تقدير يف العرضي املقطع بيانات استخدام عند الظهور اخلطأ الشائعة حد تباين ثبات انعدام مشكلة

 عند السلوك حتليل املمكن من جتعل البانل مناذج فإن الكلي لالقتصاد الزمنية السالسل فبخالف القياسية،
 ثبات النعدام اهلامة املصادر من واحد كل ألن بينها، التجانس انعدام طضب مع الفردية مستوى الوحدات
 .الفردية الوحدات من نسبيا ثابتة معلومات حذف هو العرضي املقطع التجانس لبيانات

 املتوفرة للمعلومة مضاعف بعد أنه على ترمجته ميكن البانل بيانات به تتمتع الذي املضاعف ن البعدإ  
 مشاهدة فيمكن، أعلى ثقة ذات تقديرات على احلصول إمكانية وبالتايل ،الزمنية أو يةاملقطع من تلك أكثر
 احلصول هو للعينة الكبري احلجم مزايا ومن، أيضا كبرية تكون قد زمنية فرتات على الوحدات من كبريا عددا
 جهة ومن  )اتللمعلم احلقيقية القيمة من قريب أي( مرغوبة ةتقاربي خصائص متلك للمعلمات مقدرات على

 حتيز جيعل مما يزيد من كفاءة املقدرات و احلرية درجات منيرفع  للمشاهدات املرتفع العدد نإف أخرى
 التعدد مشكلة من التخفيف لنا سيتيح البانل معطيات استخدام إن، كما الصفر إىل يؤوالن وتباينها املقدرات

 .اخلطي

  

                                                             
دام بيانات بانل، أطروحة دكتورة يف جبوري حممد، تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي دراسة نظرية وقياسية باستخ  1

  :، عن299، ص 2013العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة تلمسان 
 Dielman, Poolled Cross Sectional and Time Series Data Analysis, Texas Chirstian University, 
USA 1989, p2. 

 للبحوث اإلسالمي املعهد اسالمية، اقتصادية دراسات جملة البانل، حتليل منهج باستخدام االسالمية للدول البينية التجارة عابد العبديل، حمددات 2
 ، 17، ص 2010، السعودية 1، العدد 16جملد  للتنمية، االسالمي البنك والتدريب،
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  .انلالنماذج األساسية لبيانات الب: المطلب الثاني

  1:النموذج األساسي للبيانات البانل يأخذ الشكل التايل    

  

:  t، )اخل..........الدولة، القطاع(الوحدة :  t  ،iالزمنية الفرتة عند iلوحدة لالتابع  املتغري قيمة متثل: 
قيمة املتغرية : كل وحدة، وميثل األثر الفردي اخلاص ب  i احلد الثابت اخلاص بالوحدة: الزمن، 

  .حد اخلطأ:  ،املستقلة املتغريات عدد:  معامالت االحندار، :   ،tيف الفرتة  i للوحدةاملستقلة 

  :حاالت حتدد طبيعة النموذج املستخدم ونفرق بني عدة ، إن طبيعة املعلمات 

مع(منوذج بنال متجانس  -   وهو النموذج الذي يكون فيه تطابق الثوابت ): PRM) (منوذج االحندار ا
  ).الدول يف هذه احلالة(بالنسبة لكل وحدات املقطع  وتطابق شعاع املعلمات 

  .نفرق هنا بني منوذجني: منوذج بنال غري متجانس -

يف حني أن احلد   ويستخدم هذا النموذج يف حالة تطابق شعاع املعلمات ): (ر الثابتة منوج اآلثا* 
 حسب أو ،)دولة(مقطع  كل حسب تتفاوت قواطع بوجود يسمح النموذج أن أي) األثر الثابت( الثابت 

 بعد ذات أكانت سواء امللحوظة، غري واآلثار العوامل حتواءإ جلأ من وذلك ،)سنة كل( زمنية فرتة كل
  .زمين أم مقطعي

يف حني أن   ويستخدم هذا النموذج يف حالة تطابق شعاع املعلمات ): (منوج اآلثار العشوائية * 
وذج اآلثار الثابتة فهي إىل أخرى وهي على عكس ما هي عليه يف من) مقطع(خيتلف من دولة  األثر الثابت 

غري ثابتة بالنسبة لكل مقطع وتتغري عرب الزمن فاآلثار الفردية لكل مقطع عبارة عن متغريات عشوائية ختضع 
  .لتوزيع احتمايل له وسط حسايب واحنراف معياري وتضاف يف حد اخلطأ العشوائي للنموذج

نرفض صياغة السلسلة يف منوذج خمتلف و  Nحلالة يوجد يف هذه ا املعلمات أما يف حالة عدم تطابق  -
  .شكل بيانات بانل

                                                             
1 Badi H Baltagi, Econometric analysis panel data, Third edition, England 2005, p25. 
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  :)*(موذج االنحدار المجمع ن -أوال

ثابتة جلميع    املعامالت مجيع فيه تكون حيث بانل بيانات مناذج بسطأ من النموذج هذا يعترب  
  : ج الصياغة التاليةذ ويأخذ النمو  )ردي للوحدات، ويهمل أي تأثري للزمنيهمل أي تأثري ف(الفرتات الزمنية 

  

، ( الدراسة حملالوحدات  بني العشوائي اخلطأ حدود تباينات جتانس النموذج هذا ويفرتض 
 النموذج هذا يفرتض كما،  : ، حيث أنمعدوم ) تغاير(وتباين مشرتك 

وتتمثل فرضيات منوذج االحندار املتعدد ، 1دداملتع اخلطي االحندار لنموذج املعيارية االفرتاضات بكل ييف أنه
  :واخلاصة باحلد العشوائي يف

-  
  ).ثبات التباين(  -
  .أي أن األخطاء غري مرتبطة فيما بينها ،: حيث أن  -
  .أي أن املتغريات املفسرة غري مرتبطة باخلطأ العشوائي  -
-  

 ترتب القيم أن بعد النموذج، يف النموذج معلمات تقدير يف العادية الصغرى املربعات طريقة تستخدم
  مقداره اتمشاهد وحبجم مقطعية وهكذا بيانات جمموعة أول من بدءا واملتغريات املفسرة التابع مبتغري اخلاصة

 .2  

  

  

                                                             
* PRM: Pooled Regression Model. 

 يف الفكري اخلامس رأس املال الدويل امللتقي العربية، الدول يف االقتصادي النمو على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر الشورجبي، جمدي 1
  .15 ص ، 2011 ديسمرب 14و13الشلف،  جامعة احلديثة،  االقتصاديات ظل يف العربية األعمال منظمات

  .271، املرجع السابق، ص زكريا حيي اجلمال 2
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  ):FME(نموج اآلثار الثابتة  -ثانيا

سواء كل مقطع أو حسب كل فرتة ( ثابت بأسلوب تغريي)  احلد الثابت (األثر الفردي  أن فرتضي  
 رديالف البعد متثل فهي إذن الثابتة، التأثريات بنماذج تسميتها متت األساس هذا وعلى )زمنية أو كليهما

  .الزمن مع األفراد مبقارنة النموذج تقدير ميكننا لذلك البانل لنموذج معا والزمين

   1:ميكن تقسيم هذا النوع من النماذج إىل  

يتمثل هذا النوع من النماذج يف ثبات معامل املتغرية املستقلة، بينما  :منوذج ذو أثر ثابت متعلق باألفراد - 1
إىل أخر، أي رغم عدم وجود أثر الزمن يوجد أثر أخر يتمثل  دولةأخر أي من  الثابت يتغري من فرد إىل املعامل
  .الفردي يف األثر

يتمثل هذا النوع من النماذج يف ثبات معامل املتغرية املستقلة، بينما  :منوذج ذو أثر ثابت متعلق بالزمن - 2
ولكن العامل الزمين هو الذي ) دولال(املعامل الثابت متعلق بالزمن، أي أنه ال يوجد فرق بني األفراد  تغري

  .الدولالتفرقة ما بني هذه  يؤدي إىل

معامل املتغرية املستقلة،  يتمثل هذا النوع من النماذج يف ثبات: منوذج ذو أثر ثابت متعلق بالزمن وباألفراد - 3
  ).الدول(يتغري العامل الثابت متعلق بالزمن، وبتغري األفراد  بينما

 املقطعية لوحداتا بني جتانس وعدم واضحة، فروق هناك أن )( الثابتة ارمنوذج اآلث يف يالحظ  
 النموذج هذا ملعامالت املقدرة القيم إن. تقديرها ويراد جمهولة  تعترب لذلك الثابت، احلد اختالف يفيظهر 
جانس بني الوحدات نتيجة عدم الت ةمتحيز  تكون سوفاملربعات الصغرى العادية  طريقة استخدام عن الناجتة

   .املقطعية

 استخدام خالل من املقاطع بني التجانس وعدم االختالفات االعتبار يف أخذي املشكلة هذه ولعالج  
، )السنوات(لتمثيل الفرتات الزمنية ) (و) الدول(لتمثيل املقاطع ) (بعدد  الصورية املتغريات

                                                             
  : ، عن94صواليلي صدر الدين، املرجع السابق، ص 1

Robert Yaffee, A primer for panel data analysis, Sociale science, Statistique and mapping, New 
York University, Novembre 2003, p3-4. 



 دراسة قياسية لمحددات الحركة الدولية لرؤوس األموال باستخدام بيانات بانل                            :الرابعالفصل 

149 

 طريقةوتسمى باملربعات الصغرى العادية لتقدير النموذج الذي أضيفت له املتغريات الصورية، ة ستخدم طريقتو 
  :ويأخذ هذا النموذج واحدة من الصيغ التالية). LSDV( 1الصورية املتغرياتت ذا الصغرى املربعات

   2 ):املقطع(منوذج تأثريات ثابتة خاصة باألفراد  -

 املقصودة للمقطعد معرفة احلد الثابت اإذا كان املر  1يأخذ القيمة  ) الدولة(للمقطع متغري ومهي :  حيث
  .)( أخرىد معرفة قيمة احلد الثابت لدولة اكان املر   إذاوالقيمة صفر ) (

   3:منوذج تأثريات ثابتة خاصة بالزمن-

  .متغري صوري خاص بالزمن يشمل التأثريات اخلاصة بالزمن: حيث 

 اخلاصة تلك أو ،باملقطع اخلاصة اآلثار هذه أن مفاده على افرتاض، الثابتة اآلثار منوذج ويعتمد  
   4.ابإحداه األقل على أو التفسريية باملتغريات مرتبطة بالسنوات

 يع الطبيعي مبتوسط مقداره صفر وتباين ثابتيتبع التوز  أنمع االنتباه الن حد اخلطأ العشوائي جيب   
 خالل الزمن بني كل جمموعة من املشاهدات لألخطاء املشاهدات املقطعية وليس هناك أي ارتباط ذايت جلميع

   5.فرتة زمنية حمددة املقطعية يف

 ):RME( العشوائيةنموج اآلثار  -ثالثا

 عشوائية معاملا أ على )والزمنية املقطعية آلثارا(  احلد  مع العشوائية التأثريات منوذج يتعامل
كاحنراف  الفردي األثر تعترب ، فنماذج التأثريات الثابتةأي عكس منوذج التأثريات الثابتة ثابتة معامل وليست
تأخذ  سنة كل أو دولة كل أن يفرتض فهو الوحدات بني القاطع عن اختالف ناتج االحندار لدالة معلمتني

داخل   االختالف حيسب وبذلك املستقلة املتغريات مع مرتبطا الفردي األثر يكون احلالة هذه ويف خمتلفا، قاطعا
 لكل االختالف يدرج مث ومن متوسطها عنi للوحدة  السلسلة الزمنية مشاهدات احنراف بأخذ جمموعة كل

                                                             
 LSDV: Least Squares Dummy Variable. 
2  William H Green, Econometric Analysis, 5em Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River,  New 
Jersey 2007,  p351. 
3    Ibid, P360. 

 .19عابد العبديل، املرجع السابق، ص 4
5  Badi H. Baltagi, Econometrics, fourth edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, p296. 
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 اآلثار منهج أن حني يف. الوحدات ضمن باملقدرة الفردي األثر منوذج يدعى وبالتايل النموذج، يف وحدة
العشوائي،  حدها يف ختتلف كل سنة أو دولة كل أن يفرتض فهو الثابت األثر من وأمشل أعم يعترب العشوائية

 بني جيمع اخلطأ مكونات منوذج ألن األثر العشوائي، خاصة ضمن كحالة الثابت األثر إىل ينظر حبيث
 .الوحدات بني إىل االختالف ضافةباإل الفرتات الزمنية عرب وحدة كل داخل االختالف

 اخلطأ أو مكونات نموذجب العشوائية، اآلثار منوذج يفواملقطعية معا  الزمنية وجود اآلثار حالةيشار إىل 
متغريات  مع العشوائية اآلثار ارتباط عدم وهو  :أساسي افرتاض على النموذج هذا ويقوم 1.التباين مكونات
  .التفسريية النموذج

توقع رياضي وتباين ويأخذ  له عشوائي كمتغري العشوائية التأثريات منوذج يف الثابت  يعامل احلد
  :  حيث                           :الشكل التايل

 .نيةاآلثار اخلاصة الزم: .                       اآلثار اخلاصة الفردية:            

 نموذجال يف العشوائي اخلطأ يصبح حد ولذلكج، للنموذ العشوائي  اخلطأ حد يف عشوائية كمكونات تضاف
  :يأخذ منوذج التأثريات العشوائية الشكل التايلو         :كالتايل

  

املشاهدات  جلميع مبتوسط مقداره صفر وتباين ثابتتبع التوزيع الطبيعي ت أنجيب  ، ،: املتغريات 
فرتة  املقطعية يف خالل الزمن بني كل جمموعة من املشاهدات لألخطاء املقطعية وليس هناك أي ارتباط ذايت

  :، وليس هناك ارتباط مع املتغريات املستقلة أيزمنية حمددة

                                        

ة، ويتم ذلك لتقدير النموذج التأثريات العشوائي )GLS( تستخدم طريقة املربعات الصغرى املعممة
   2:من خالل حتويل املتغري التابع واملتغريات املستقلة كالتايل

                                                                               

                                                             
 .19لعبديل، املرجع السابق، ص عابد ا 1

2 William H Green, op-cit, p382. 
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  : وهو  على  احندار  منوذجالصغرى العادية لتقدير معلمات  ستخدم طريقة املربعاتوت

  

  : حيث

  .معامل االرتباط الذايت:        .يعرب عن اخلطأ املركب  

 

  .بانللبيانات األساسية  لمفاضلة بين النماذجوا اختبارات التحديد: المطلب الثالث

تتمثل أول خطوة يف فحص خصوصية التجانس أو عدم التجانس للمسار العام للبيانات، من خالل   
اختبار تساوي معلمات النموذج يف البعد الفردي، أي اختبار يف ما إذا كان النموذج متطابق بالنسبة لكل 

النموذج وطريقة التقدير املناسبة للبيانات املدروسة بناءا على جمموعة من املفردات أو ال، ومن مث اختيار 
  .االختبارات اإلحصائية

  :)Hsiao(اختبار التجانس لهسياو  -أوال

متجانسة أو ال، فإذا افرتضنا  يف ما إذا كانت معلمات النموذج املقدر معرفة إىل االختبار هذا يهدف
  : منوذج بانل التايل

 

 جلميع يتبع التوزيع الطبيعي مبتوسط مقداره صفر وتباين ثابت حد اخلطأ العشوائي  أنافرتاض مع 
 خالل الزمن بني كل جمموعة من املشاهدات لألخطاء املشاهدات املقطعية وليس هناك أي ارتباط ذايت

 الفردي البعد يف اختالفها ميكن و  ، كما يفرتض أن معلمات النموذج فرتة زمنية حمددة املقطعية يف
 1:كالتايل ممكنة صيغ عدة يأخذ أن موذجالن هذا بإمكان لذلك الزمن، يف ثابتة لكنها

  .ويف هذه احلالة حنن أمام سلسلة متجانسة وتطابق شعاع املعلمات  تساوي الثوابت  -

                                                             
1 Hsiao, C, 1986, Analysis of Panel Data , Econometric Society Monographs N° 11, Cambridge 
University Press, p 52. 
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حسب األفراد، ويف هذه احلالة يكون لكل مفردة منوذج  اختالف شعاع املعلمات و  اختالف الثوابت  -
ا    ).بنال(وال ميكن يف هذه احلالة جتميع السالسل يف شكل بيانات مقطعية ) منوذج Nيوجد (خاص 

منوذج خمتلف   Nذالك يكون لدينا ، ويف هذه احلالة كواختالف شعاع املعلمات  تساوي الثوابت  -
  .كما يف احلالة السابقة

 تلألفراد، لنحصل يف هذه احلالة على منوذج التأثريا وتطابق شعاع املعلمات  اختالف الثوابت  -
  .الفردية

  :على مراحل و  خيترب هسياو تطابق أو اختالف املعلمات    

  : اختبار التجانس الكلي -المرحلة األولى

  : ، أيامتام ايكون ذلك من خالل اختبار فيما إذا كان النموذج متجانس

  

   1:ستخدم اختبار فيشر لإلحصائية التاليةوي

                                

  :حيث

االحندار ( املتجانس النموذججمموع مربعات البواقي الناجتة عن تقدير : عدد املعلمات املقدرة، : 
  .)معا

  .غري املتجانسجمموع مربعات البواقي الناجتة عن تقدير منوذج : 

دول نتيجة االختبار تكون من خالل املقارنة بني احصائية فيشر احملسوبة  ، واحصائية فيشر ا
  .على الرتتيب و  عند درجيت حرية  

                                                             
1 Regis Bourbonnais, Econométrie, 7ème édition, Donod, Paris 2009, p332. 
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ننتقل  ، ويف هذه احلالةأي أن النموذج غري متجانس ونرفض  نقبل  : ذا كانتفإ  
  .للمرحلة الثانية

  : اختبار تجانس المعلمات  -المرحلة الثانية

  :أي تمثل يف اختبار تطابق شعاع املعلمة ت  

  

  :ويتم استخدام اختبار فيشر كذلك من خالل اإلحصائية التالية

   

  

دول  فيشر احملسوبة إحصائيةويتم اختاذ القرار من خالل املقارنة بني  عند درجيت  ، واحصائية فيشر ا
  .على الرتتيب و  حرية 

  :ذا كانتفإ
  Nففي هذه احلالة ال ميكن بناء منوذج بنال جلميع األفراد، ويوجد  ونرفض  نقبل   

  .منوذج
فإننا ميكننا بناء منوذج بنال وننتقل  أي جتانس املعلمات  أما يف احلالة العكسية عندما تقبل 

  .للمرحلة التالية
  

  : اختبار تجانس الثوابت -المرحلة الثالثة
  :، ننتقل إلختبار تساوي الثوابت الفردية، أيبعد التأكد من تطابق شعاع املعلمات   

  

  :ويتم استخدام اختبار فيشر كذلك من خالل اإلحصائية التالية 
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  :حيث

  .جمموع مربعات البواقي الناجتة عن تقدير منوذج التأثريات الثابتة: 

  :ذا كانتفإ

  أي أن التأثريات الفردية غري ثابتة، ويف احلالة العكسية عندما نقبل  ونرفض  نقبل   
  .فنحن أمام منوذج التأثريات الثابتة

  :اختبارات التحديد -ثانيا

بعد التأكد من أن املعطيات مبكن معاجلتها يف شكل بيانات بانل، تأيت اخلطوة املوالية وهي املفاضلة   
  .ال ومن مث طريقة التقدير األنسببني مناذج بن

وكما  :)FME( موذج اآلثار الثابتةون )PRM( اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار المجمع -أ
التجميعي ومناذج التأثريات الفردية سواء كانت ثابتة أو عشوائية  االحندارذكرنا سابقا فإن املفاضلة بني منوذج 

واليت ميكن أن نصيغها باستخدام معامالت التحديد بدال من جمموع ، يتم باستخدام اختبار فيشر  
  1:خذ الصياغة التاليةمربعات البواقي لتأ

  

  :حيث

ميثل معامل التحديد لنموذج االحندار :   .نموذج التأثريات الثابتةلميثل معامل التحديد :  
مع   .ا

                                                             
1 William H Green, op-cit, P278. 



 دراسة قياسية لمحددات الحركة الدولية لرؤوس األموال باستخدام بيانات بانل                            :الرابعالفصل 

155 

يتم : )PRM(ونموذج االنحدار المجمع ) RME(اختبار المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية  - ب
مع أو باألحرى اختبار وجود اآلثار العشوائية  اختبارثار العشوائية ملفاضلة بني منوذج اآلا  ومنوذج االحندار ا

، يعتمد هذا االختبار على مضاعف القرانج )Breusch  et Pagan" (برش و باقن"باستخدام اختبار 
مع العادية لنموذج االحنالناجتة عن طريقة املربعات الصغرى  املتعلق بـاألخطاء  فرضية  اختبارحيث دار ا

  :العدم والبديلة كما يلي 

 

  

  : وإحصائية االختبار صياغتها كالتايل

 

 ).1(بدرجة حرية لتوزيع كاي تربيع  تتبع اإلحصائية  -

درجة حرية تساوي  والقيمة اجلدولية لتوزيع كاي تربيع عند يتم اختاذ القرار من خالل املقارنة بني قيمة  -
ونقبل   نرفض ، فإذا كانت )%5عند مستوى معنوية  (واحد حيث 

  .الفرضية البديلة أي وجود اآلثار العشوائية

 تتم: )FME( التأثيرات الثابتةونموذج ) RME(اختبار المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية  -ج
، Housman )(1978وذج اآلثار الثابتة، ومنوذج اآلثار العشوائية من خالل اختبار هومسان املفاضلة بني من

  :  فرضيات االختبار هي - حيث 

  .منوذج التأثريات العشوائية هو املالئم    

  .هو املالئم الثابتةمنوذج التأثريات     
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   1:الختبار هيإحصائية ا -

  

 :حيث

وذلك باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة  )REM(متثل مقدرات منوذج التأثريات العشوائية :  
)(.  

وذلك باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية بعد  )FME(متثل مقدرات منوذج التأثريات الثابتة : 
  ).(تغريات الصورية على النموذج  إدخال امل

والقيمة اجلدولية لتوزيع كاي  يتم اختاذ القرار بناءا على املقارنة بني القيمة احملسوبة إلحصائية هومسان  -
والنموذج املالئم هو  نقبل الفرضية البديلة  ، فإذا كانت )(مربع عند درجة حرية 

  .منوذج التأثريات العشوائية

  :وعموما فإن خصائص البيانات املتوفرة حتدد النموذج املالئم هلا، فمثال

قليلة، فإنه يفضل  )عدد األفراد( عدد البيانات املقطعية برية، و ك  )طول السالسل الزمنية( اذا كانت  -
  .ثريات الثابتةاستخدام منوذج التأ

كبرية ومل يتم سحبها بطريقة عشوائية من عينة أكرب، فإن منوذج التأثريات الثابتة   صغرية و عندما تكون  -
  .هو األفضل

ة مرتبط مع أحد املتغريات املفسرة، فأن منوذج التأثريات العشوائي عندما يكون حد اخلطأ العشوائي  -
 .يعطي مقدرات متحيزة، لذلك فأن منوذج التأثريات الثابتة يكون مالئما يف هذه احلالة

  

  دراسة استقرارية بيانات البانل: المطلب الرابع

 السالسل من أفضل نتائج تعطينا البانل لبيانات املتزامن والتكامل األحادية اجلذور اختبارات إن  
 البعد إىل الفردي البعد إضافة يعترب حبيث العينة، حجم تزايد مع تزداد االختبار قوة ألن ذلك الفردية، الزمنية

                                                             
1 Regis Bourbonnais, op-cit, p 392. 
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 من صغرية عينة على بالعمل تسمح البانل فمعطيات املستقرة غري الزمنية السالسل حتليل يف أمهية ذات الزمين
 البانل بياناتل الوحدة جذر اختبارات تتفوقو  ،الفردي السياق ناحية من البيانات واتساع الزمين السياق ناحية
 معا وزمين مقطعي معلومايت حمتوى تتضمن األ ذلك الفردية، الزمنية للسالسل الوحدة جذر اختبارات على

، ومييز بني جيلني من اختبارات جذر الفردية الزمنية السالسل اختبارات من دقة أكثر نتائج إىل يقود والذي
رات اجليل األول تفرتض استقاللية بني بواقي األفراد، يف حني الوحدة لبيانات السالسل الزمنية املقطعية، فاختبا

  .تفرتض االرتباط بني األفرادل الثاين ياختبارات اجل

  1:وتتمثل أهم اختبارات اجليل األول يف  
  .ملعطيات البانل ADFاختبار جذر الوحدة  -
 .)Levin, Lin and Chu )1993- 2002اختبار -
  .Hanis and Tzavalis1999  اختبار -
  ).Im, Pesaram and Shin )1997-2003 اختبار  -
  .Wu and Maddala  1999اختبار  -
  .Choi  1999اختبار  -
  .Hadri  2000اختبار  -
  .Henin, Jolivaldt and Nguyen 2001اختبار  -

  2:أما أهم اختبارات اجليل الثاين فهي  
 .Bai and Ng  2001اختبار  -
 .Moon and Perron  2004اختبار -
 .Phillips and Sul  2003اختبار  -
 .Pesaran  2003اختبار -
 .Choi  2002اختبار  -
 .O’connell  1998اختبار -
  ).Chang  )2002-2004اختبار  -

                                                             
1 Christhophe Hurlin et Valerie Mignon, , Synthèse de tests de racine unitaire sur données de panel, 
Université d’Orléans, Janvier 2005, p 02. 
2  Christhophe Hurlin, op-cit, P278. 
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  .نعرض يف ما يلي خطوات بعض هذه االختبارات  

  :لمعطيات البانل ADFاختبار جذر الوحدة  -أوال

من اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية لكل فرد أو وحدة  P-valueيستخدم هذا االختبار إحصائية  
   :1، وتكون إحصائية االختبار من الشكل)cross-section(مقطعية 

  
، ووجود متوسط الوحدات املقطعية مؤخرا مع لكل املشاهدات  هي املتوسط عرب الزمن  حيث أن 

  .املعادلة هو من أجل معرفة وجود االرتباط بني الوحدات املقطعيةفرقه األول يف 

، وهناك فائدة كبرية من هذا االختبار ذو درجة حرية   2  وتتبع إحصائية االختبار توزيع  
لك فإن اختبارات ديكي فولر املطور وهي أنه ميكنه التعامل مع معطيات البانل غري املوزونة، وعالوة على ذ

الفردية كما ميكن تطبيقها على أي اختبارات جذر  ADFتسمح باستخدام تأخريات خمتلفة يف احندارات 
  :أن هلذا االختبار مزايا أخرى منهاكما   .الوحدة األخرى

 .غري حمدود أوأي عدد الوحدات املقطعية أو األفراد ميكن أن يكون حمدود  أن البعد  -
 .أي جمموعة ميكن أن يكون هلا أنواع خمتلفة من املركبات العشوائية أو غري العشوائية -
 .ميكن أن يكون خمتلف لكل فرد أو وحدة مقطعية  بعد السالسل الزمنية  -
موعات أو األفراد جذر وحدة وللبعض اآل -   .خر الالفرضية البديلة تسمح بأن يكون لبعض ا

  :)Levin, Lin and Chu )1993 - 2002 اختبار: ثانيا

إجراء . جتانس جذر االحندار الذايت، واالستقالل بني األفراد: يستند هذا االختبار على افرتاضني  
  .يف السالسل الزمنية) ADF(االختبار مستوحى من اختبار املقدم يف مناذج ديكي فوالر الصاعد 

  1:االختبار هذا راءجإل وتستعمل ثالثة مناذج  

                                                             
1 Badi H. Baltagi, op-cit, p382. 
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        :النموذج األول

  : النموذج الثاين

  : النموذج الثالث

  :تصاغ فرضيات اختبار النماذج الثالثة كالتايل

 

 

 

 

 

 

  :هي) LLC( إحصائية االختبار

  
             : حيث

  ، :يح االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب على الرتتيب، وقيم هذين متثل مكونات تصح
وهو ما ال يسمح بظهور أثر   معدة حتت فرضية انعدام ) LLC(جداول املقياسني مقدمة يف 

  ؛التأخريات على النتائج
  : ؛املدى البواقي الفردية قصري على تباين  )(متوسط نسبة التباين طويل املدى للنموذج  
     ى ر غباستخدام طريقة املربعات الص مقدر : و)OLS(؛  

                                                                                                                                                                                         
1 Levin. A, Lin .C and Chu. C, Unit root test in panel data  Asymptotic and finite sample properties, 
Journal of  Econometrics 108, Paris 2002, p 24. 
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  :مقدر تباين املعلمة :        ، مقدر تباين .  

  .لعدم وجود جذر الوحدة لكل أفراد البانل  نقبل الفرضية   إذا كان  : القرار

  :)Im, Pesaran and Shin )1997 -2003 اختبار  -ثالثا

يرتكز هذا االختبار على فرضية استقاللية األفراد عن بعضها، وعلى خالف االختبار السابق   
)LLC ( يسمح هذا االختبار بعدم جتانس قيم )حتت الفرضية البديلة) جذر االحندار الذايت ، 

    1:أثر األفراد وغياب أثر الزمن يكون على الشكل املقدم بوجود والنموذج

   

  :بالشكل التايل) IPS(تصاغ فرضيات اختبار 

 

  

تبار ديكي فولر فرد، وترتكز على اخ Nعلى اختبارات منفصلة جلذر الوحدة من أجل  IPSيرتكز 
 : ممركزا عرب جمموعات األفراد،  وإحصائية االختبار كالتايل ADFاملطور 

  

  :   حبيث

  

   متوسط اإلحصائيات الفردية الختبار ديكي فولر)ADF(؛  

  متثل اإلحصائية الفردية واليت تتعلق بإحصائية ستودنت عند فرضية العدم: 

                                                             
1 Im. K. S, Pesaran. M and Shin. Y,  Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, revised 
version of DAE, Working paper 9526, University of Cambridge 2003, p 53. 
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  ؛مفردة بالنسبة لـ   
    ودرجة  حتسب باستخدام حماكاة العديد من قيم البعد الزمين  و

  ؛االحندار 
   :عندما  إحصائية معيارية تتبع القانون الطبيعي .  

 نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة و   إذا كان كل من  : القرار

  .وعدم استقرار سلسلة بانل بوجود جذر الوحدة 

    

  .راسةمتغيرات الد تحليل: المبحث الثاني

ين تابعني يف هذه الدراسة، يعترب متغريي االستثمار األجنيب املباشر و االستثمار احملفظي كمتغري   
ويعتمد حتديد املتغريات املفسرة لسلوك املتغريين التابعيني على ما تقره النظرية االقتصادية وما أثبتته الدراسات 

املعطيات اإلحصائية من األمهية مبا كان، قبل استخدامها  مجع ومعاجلةاالقتصادية السابقة،كما يعترب والنماذج 
  .يف النمذجة القياسية

  

  .وتحديد متغيرات الدراسة اختيار العينة: المطلب األول

الستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي باستخدام معطيات كافة لقياسية ال ميكن إجراء دراسة 
لذلك عمدنا الختيار عينة من الدول النامية وعينة من الدول املتقدمة على أن يتم التقدير باستخدام الدول، 

، أي استخدام معطيات عينة الدول النامية بصفة مستقلة عن معطيات ىل جمموعة على حدمعطيات ك
أن حمددات االستثمار األجنيب املباشر واحملفظي ختتلف بني الدول املتقدمة والدول  لكونالدول املتقدمة، 

  . النامية

  :اختيار العينة -أوال

مية، وتوقف االختيار على توفر املعطيات دولة نا 20و دول متقدمة  17مت اختيار عينة تتكون من 
دولة  14، تتمثل الدول املتقدمة يف )2014-2000(خالل الفرتة  اإلحصائية للمتغريات املراد دراستها
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النمسا، أملانيا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اململكة املتحدة، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، (أوربية 
باإلضافة لكندا وأسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية، أما عينة الدول النامية ) ل، السويدالنرويج، الربتغا

دول من أمريكا  4و بوليفيا، الربازيل، كولومبيا، بريو، أروغواي، : هي ةدول من أمريكا الالتيني 5فتتكون من 
دول من أسيا  7دوراس، باإلضافة لاملكسيك، كوستاريكا، اجلمهورية الدومينيكية، هن: هيوالوسطى الشمالية 

اجلزائر، مصر، املغرب (دوال أفريقية  4و )، تيلنداوريا اجلنوبية، ماليزيا،كابنغالديش، اهلند، الفلبني، إندونيسي(
  .)وجنوب أفريقيا

  :الدراسة تمتغيرا -ثانيا

النظرية املتوفرة يف لدراسات التطبيقية و اجلانب النظري من هذه الدراسة، باإلضافة لولقد اعتمدنا على   
األدبيات االقتصادية، باإلضافة إىل البيانات املتاحة، القرتاح املتغريات املفسرة لبناء منوذج قياسي لظاهريت 

وقع االلكرتوين لقاعدة بيانات البنك من املاالستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي، ومت جتميع البيانات 
مؤمتر األمم املتحدة  واملوقع االلكرتوين لقاعدة بيانات    http://data.albankaldawli.orgالدويل

 http://unctadstat.unctad.orgعلى شبكة اإلنرتنت  للتجارة والتنمية 

  متغيرات الدراسة القياسية): 2-4(رقم جدول ال

  تعريف المؤشر  المؤشر   المحددات
العالقة 

المتوقعة مع 
  المتغير التابع

  

1- 

FDI  االستثمار 
األجنيب املباشر 

باألسعار اجلارية (
  )للدوالر األمريكي

 

االستثمار األجنيب املباشر هو صايف تدفقات االستثمار الوافدة 
يف املائة أو أكثر  10نسبة (للحصول على حصة دائمة يف اإلدارة 

يف مؤسسة عاملة يف اقتصاد ) من األسهم املتمتعة حبقوق التصويت
عبارة عن جمموع رأس مال حقوق امللكية وهو . غري اقتصاد املستثمر

والعائدات املعاد استثمارها وغري ذلك من رأس املال طويل األجل 
وتوضح هذه السلسلة صايف التدفقات  .لورأس املال قصري األج

صايف تدفقات االستثمارات اجلديدة خمصومًا منها االستثمارات (
والبيانات . ألجانبيف البلد املعين من املستثمرين ا) اليت يتم سحبها

  .معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي

  متغري تابع
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2- 

FPI   االستثمار
باألسعار (احملفظي 

اجلارية للدوالر 
 )األمريكي

 

) غري املباشرة(وتتضمن االستثمارات يف حوافظ أسهم رأس املال 
صايف التدفقات لألوراق املالية اخلاصة بأسهم رأس املال خبالف 

ا استثمارات مباشرة، وتشتمل اال ستثمارات اليت سجلت على أ
سواء األمريكية أو (على األسهم واألرصدة وشهادات اإليداع 

، واملشرتيات املباشرة لألسهم يف البورصات احمللية من قبل )العاملية
والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر . املستثمرين األجانب

 .األمريكي

  عمتغري تاب

: أوال
وق

الس
جم 

ح
  

3- 

 GDP  إمجايل
الناتج احمللي 

باألسعار الثابتة (
للدوالر األمريكي 

 )2005يف عام 

 

إمجايل الناتج احمللي بأسعار املشرتين هو عبارة عن جمموع إمجايل 
القيمة املضافة من جانب مجيع املنتجني املقيمني يف االقتصاد مضافًا 

ًا منه أية إعانات دعم غري إليه أية ضرائب على املنتجات وخمصوم
ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهالك . مشمولة يف قيمة املنتجات

األصول املصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور املوارد 
البيانات معرب عنها بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي يف . الطبيعية

  .دوالر أمريكي. 2005عام 

طردية مع 
املتغريين 

  عنيالتاب

انيا
ث

 :
دي

صا
القت

اء ا
ألد

ا
  

4- 

INF   التضخم
 )سنويا(% 

  

يعكس التضخم كما يقيسه مؤشر أسعار املستهلكني التغّري السنوي 
للنسبة املئوية يف التكلفة على املستهلك املتوسط للحصول على 

 .سلة من السلع واخلدمات

عكسية مع 
املتغريين 
 التابعني

5- 

 ER  سعر صرف
عملة حملية (رمسي 

بل الدوالر مقا
  األمريكي

يشري سعر الصرف الرمسي إيل سعر الصرف الذي حتدده السلطات 
ا قانوناً  ويتم . الوطنية أو السعر احملدد بسوق الصرف املسموح 

وحدات (حسابه كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات الشهرية 
  ).العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي

طردية مع 
FDI 

عكسية مع 
FPI 

6- 
INR  سعر فائدة

 (%)اإلقراض 
سعر فائدة القرض هو السعر الذي تتقاضاه البنوك على القروض 

  .املقدمة للعمالء الرئيسيني
عكسية مع 
املتغريين 
  التابعني

7- 
EG   منو إمجايل

(% الناتج احمللي 
  )سنوياً 

معدل النمو السنوي إلمجايل الناتج احمللي بأسعار السوق على 
وتستند اإلمجاليات إىل السعر . ة احملليةأساس سعر ثابت لعمل

 . 2005الثابت للدوالر األمريكي عام 

طردية مع 
املتغريين 
 التابعني
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8- 
NY   نصيب الفرد

من إمجايل الناتج 
  احمللي 

نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي هو حاصل قسمة إمجايل الناتج 
لثابتة باألسعار ا(احمللي على عدد السكان يف منتصف العام، 

 ) 2005للدوالر األمريكي يف عام 

طردية مع 
املتغريين 
 التابعني

  

9- 

DT   أرصدة
(% الدين اخلارجي 

من إمجايل الدخل 
 )القومي

إمجايل الدين اخلارجي هو عبارة عن مبلغ الدين العام واملضمون من 
قبل احلكومة، والدين اخلاص طويل األجل غري املضمون، واستخدام 

نقد الدويل، والدين قصري األجل يشمل الدين ائتمان صندوق ال
قصري األجل كافة الديون اليت يبلغ أجل استحقاقها األصلي عامًا 

  .واحداً أو أقل، والفوائد املتأخرة على الديون طويلة األجل

مع  عكسية
املتغريين 
  التابعني

الثا
ث

 :
دي

صا
القت

ح ا
نفتا

 اال
رجة

د
  

10-

EX   صادرات
السلع واخلدمات 

لثابتة باألسعار ا(
للدوالر األمريكي 

 )2005يف عام 

  

متثل صادرات السلع واخلدمات قيمة كافة السلع وخدمات السوق 
وهي تشمل قيمة السلع، . األخرى املقدمة إىل بقية بلدان العامل

والشحن، والتأمني، والنقل، والسفر، وحقوق االمتياز، ورسوم 
ءات، الرخص، وغريها من اخلدمات مثل االتصاالت، واإلنشا

واخلدمات املالية، واملعلوماتية، واألعمال واخلدمات الشخصية 
وهي ال تتضمن تعويضات املوظفني ودخل االستثمارات . واحلكومية

واملدفوعات ) اليت كانت تسمى من قبل خدمات عوامل اإلنتاج(
  التحويلية البيانات معرب عنها بالقيمة الثابتة للدوالر 

 .2005األمريكي يف عام 

ة مع طردي
املتغريين 
 التابعني

11-
TRD   التجارة

من إمجايل (% 
  )الناتج احمللي

التجارة هي جمموع الصادرات والواردات من السلع واخلدمات 
قاسة كحصة من إمجايل الناتج احمللي  .مُ

طردية مع 
املتغريين 
 التابعني

: رابعا
حتية

 الت
بنية

ال
  

12-

CD  النفقات
النهائية لالستهالك 

العام للحكومة 
باألسعار الثابتة (

للدوالر األمريكي 
  )2005يف عام 

استهالك (وتشمل نفقات االستهالك النهائي للحكومة العامة 
مجيع النفقات احلكومية اجلارية على ) احلكومة العامة سابقاً 

كما ). مبا يف ذلك تعويضات العاملني(مشرتيات السلع واخلدمات 
نيني، ولكنه يستبعد تشمل أيضًا معظم نفقات الدفاع واألمن الوط

اإلنفاق العسكري احلكومي الذي يشكل جزءاً من تكوين رأس 
البيانات معرب عنها بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي . املال احلكومي

  .2005يف عام 

طردية مع 
FDI  
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13-

GDI  إمجايل
تكوين رأس املال 

باألسعار (الثابت 
الثابتة للدوالر 

األمريكي يف عام 
2005  

إمجايل االستثمار احمللي (ايل تكوين رأس املال الثابت يشمل إمج
األسوار واخلنادق وقنوات تصريف املياه، (حتسينات األراضي ) سابقاً 

، ومشرتيات اآلالت واملاكينات واملعدات، وإنشاء الطرق، )اخل
والسكك احلديدية، وما شابه، مبا يف ذلك املدارس، واملكاتب، 

  .صة، واملباين التجارية والصناعيةواملستشفيات، واملساكن اخلا

طردية مع 
املتغريين 
 التابعني

  .من إعداد الباحث: المصدر

  

  دراسة استقرارية السالسل الزمنية: المطلب الثاني

 سلسلةال يفقبل تقدير مناذج معطيات البنال بصفة عامة، ال بد من فحص وجود جذر الوحدة   
، فإن االحندار الذي حنصل عليه بني  ةستقر ت السلسة غري مما إذا كانفي حالة قطعية لكل متغري، فامل

بإجراء اختبارين على السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة  سنكتفي، سلة الزمنية غالبا ما يكون زائفامتغريات السل
  .)LLC ،ADF Fisher(مها 

   :الناميةاختبار استقرارية السالسل الزمنية للدول  -أوال

، حيث تشري للسلسلةيف الصيغ الثالثة  )LLC ،ADF Fisher(لسابقني نستعمل االختبارين ا
فقط، وجود احلد الثابت  إىل عدم وجود احلد الثابت وال االجتاه الزمين، وتشري الصيغة الثانية إىلالصيغة األوىل 

 )EVIEWS 10(باالستعانة بربنامج  احلد الثابت واالجتاه الزمين مع، إىل وجودبينما تشري الصيغة الثالثة 
  :تايللكانت نتائج االختبارات كاف
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  للدول الناميةالستقرارية على السالسل المجمعة نتائج اختبارات ا): 3-4(الجدول رقم 
 ADF Fisherاختبار LLCاختبار

 
و الثانية الصيغة الثالثة الصيغة و الصيغة الثانية الصيغة الثالثة الصيغة  الصيغة

 
t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob 

CD  9,591  1,000  5,426  1,000 -6,030  0,000  0,836  1,000  4,887  1,000  64,685  0,008 

DT -3,250  0,0006 -4,712  0,000 -1,847  0,0324  52,0660  0,0406  44,2349  0,1630  27,4047  0,8477 

EG -1,121  0,1312 -4,889  0,000 -3,665  0,0001  35,9284  0,6541  75,5445  0,0006  55,4888  0,0525 

ER -0,946  0,1721 -5,298  0,000 -5,799  0,000  32,6425  0,7891  59,9572  0,0221  59,3358  0,0250 

EX  6,04822  1,0000 -2,242  0,0125 -3,674  0,0001  2,73942  1,0000  19,6799  0,9971  57,4998  0,0360 

FDI  2,63102  0,9957  0,32050  0,6257 -2,950  0,0016  14,6255  0,9999  28,8632  0,9045  60,5959  0,0194 

GDI  8,90261  1,0000  5,13794  1,0000 -3,387  0,0004  2,19843  1,0000  11,3060  1,0000  43,3306  0,3312 

GDP  11,3942  1,0000  4,48961  1,0000 -4,135  0,000  0,57023  1,0000  4,49905  1,0000  54,5544  0,0623 

INF -3,063  0,0011 -5,700  0,000 -7,339  0,000  42,0950  0,3803  76,8006  0,0004  77,1314  0,0004 

INR -3,370  0,0004 -119,18  0,000 -126,55  0,000  67,2935  0,0044  61,1841  0,0171  98,5123  0,000 

NY  9,494  1,00  1,512  0,934 -5,097  0,000  1,13557  1,0000  14,4265  0,999  54,507  0,062 

TRD  0,531  0,702 -2,418  0,007 -2,853  0,002  24,545  0,9740  34,305  0,723  43,414  0,328 

FPI -9,056  0,000  -10 ,510  0,000  -11,37  0,000  136,207  0,000  110,44  0,000  84,79  0,000  

  .EVIEWS 10الباحث بناءا على خمرجات برنامج  إعدادمن : المصدر

معة مستقرة يف شكلها ) 3-4(تشري النتائج املدونة يف اجلدول  أن أغلب السالسل الزمنية ا
 FPI (فبعض السالسل مستقرة بالصيغة األول أي بدون حد ثابت وبدون اجتاه زمين كسلسلة األصلي، 

يف حني بعض )  INR، وسعر الفائدةINF، والتضخم DTالدين اخلارجي ي، االستثمار األجنيب احملفظ
 ERمعدل النمو االقتصادي،  EG(السالسل مستقرة بالصيغة الثانية أي وجود حد ثابت وبدون اجتاه زمين 

، أما باقي السالسل فهي مستقرة يف شكلها )TRDالصادرات، درجة االنفتاح التجاري  EXسعر الصرف، 
، FDI، االستثمار األجنيب املباشر GDIتراكم رأس املال الثابت (د حد ثابت واجتاه زمين وهي األصلي بوجو 

  .)NYوالدخل الفردي ، GDPالناتج الداخلي اخلام 

دولة  13 مكونة من عينة على االستثمار األجنيب احملفظي أجريت  FPIأن اختبار سلسلة نشري إىل 
فإن بناء النموذج دول األخرى، لذلك  7ي ال تتوفر يف السبعة ألن بيانات االستثمار احملفظفقط نامية 

ذا املتغري سيبىن باالعتماد على بيانات    .دولة فقط 13القياسي اخلاص 

 



 دراسة قياسية لمحددات الحركة الدولية لرؤوس األموال باستخدام بيانات بانل                            :الرابعالفصل 

167 

   :المتقدمةاختبار استقرارية السالسل الزمنية للدول  -ثانيا

  :نلخص نتائج االختبارات يف اجلدول التايل

للدول  )Panel data(الستقرارية على السالسل المجمعة نتائج اختبارات ا): 4-4(الجدول رقم 
  المتقدمة

 
 ADF Fisherاختبار LLCاختبار

 
و الثانية الصيغة و الصيغة الثانية الصيغة و الصيغة الثانية الصيغة  الصيغة

 
t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob 

CD 4,22684 1,0000 -3,288 0,0005 -3,120 0,0009 9,822 1,0000 36,8437 0,3387 25,9266 0,8381 

*DCD -4,18437 0,0000 -3,419 0,0003 -4,150 0,0000 62,73 0,0019 53,5853 0,0176 62,7657 0,0019 

EG -5,54096 0,0000 -6,152 0,0000 -7,087 0,0000 98,193 0,0000 73,4332 0,0001 61,7236 0,0025 

ER -5,97193 0,0000 -11,913 0,0000 -6,195 0,0000 68,747 0,0002 102,717 0,0000 25,7263 0,7756 

EX 3,77774 0,9999 3,173 0,9992 -1,043 0,1484 7,0239 1,0000 15,2641 0,9977 29,9411 0,6669 

DEX -6,62287 0,0000 -5,518 0,0000 -4,538 0,0000 103,613 0,0000 79,5304 0,0000 50,0178 0,0376 

FDI -3,19225 0,0007 -0,502 0,3077 0,804 0,7894 29,4009 0,6926 43,0966 0,1363 39,9726 0,2220 

DFDI -12,7032 0,0000 -2,108 0,0175 -0,071 0,4717 174,931 0,0000 90,9964 0,0000 53,2479 0,0189 

FPI -5,93722 0,0000 -1,345 0,0892 -0,750 0,2266 89,9537 0,0000 63,4428 0,0016 47,1410 0,0663 

GDI 0,71881 0,7639 -1,98 0,0239 -3,104 0,0010 21,0618 0,9595 28,2235 0,7462 35,3703 0,4034 

DGDI 
-9,06983 0,0000 -5,873 0,0000 -5,181 0,0000 126,227 0,0000 78,6374 0,0000 56,9576 0,0081 

GDP 4,74760 1,0000 -1,826 0,0339 -3,633 0,0001 5,55639 1,0000 21,2180 0,9572 26,6592 0,8109 

DGDP -5,20517 0,0000 -6,500 0,0000 -6,465 0,0000 94,0000 0,0000 72,7308 0,0001 53,6162 0,0174 

INF -4,83419 0,0000 -7,028 0,0000 -8,304 0,0000 59,4544 0,0044 89,9368 0,0000 83,8280 0,0000 

INR -3,43872 0,0003 -2,221 0,0132 -5,036 0,0000 34,3920 0,0236 19,7789 0,2303 31,6628 0,0111 

NY 3,12679 0,9991 -3,880 0,0001 -3,685 0,0001 8,75244 1,0000 32,0264 0,5647 24,1285 0,8952 

TRD 1,23126 0,8909 -1,589 0,0559 -5,530 0,0000 12,1745 0,9998 27,0517 0,7955 44,1490 0,1141 

DTRD -11,1408 0,0000 -7,546 0,0000 -6,255 0,0000 147,252 0,0000 82,6032 0,0000 51,8404 0,0257 

  .أمام السلسلة تشري إىل الفروقات من الدرجة األوىل Dالعالمة  *     

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر
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، EG(أن سالسل متغريات  إىلتشري نتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغريات الدول املتقدمة 
ER ،FPI،  INR، INF( الثالثة للسلسة مستقرة يف شكلها األصلي ويف الصيغ.  

فهي مستقرة يف شكلها ) CD ،FDI ،GDI ،GDP ،TRD(أما السالسل الزمنية ملتغريات  
وجود حد ثابت (مستقرة يف الصيغة الثانية  NY، CDكل من   حدى الصيغ الثالثة، فسلسلةاألصلي يف إ

، يف حني أن السلسلة الزمنية ملتغرية )جود اجتاه زمينو جود حد ثابت و و ب(والصيغة الثالثة  )وبدون اجتاه زمين
FDI  أما املتغريين  ،)بدون حد ثابت وبدون اجتاه زمين(مستقرة يف الصيغة األوىلGDP  ،GDI  تنيمستقر 

، مع مالحظة أن هناك تضارب يف مستقرة يف الصياغة الثالثة TRDيف حني أن يف الصيغة الثانية والثالثة، 
لذلك أخذنا الفروقات من ) CD ،FDI ،GDI ،GDP ،TRD(النتائج بني االختبارين بالنسبة لسالسل  

دام السالسل يف شكلها األصلي عند التقدير الدرجة اليت كانت مستقرة يف هذا املستوى، على أن يتم استخ
 EXتبقى السلسلة ، و وإذا ظهرت نتائج غري متوقعة سنلجأ الستخدام سالسل الفروقات من الدرجة األوىل

  .من الدرجة األوىل غري مستقرة يف شكلها األصلي ولكنها مستقرة عند مستوى الفروقات

  

  .الدراسة متغيراتتحليل معامالت االرتباط بين  :المطلب الثالث

غري التابع واملتغريات املستقلة من جهة، ومن جهة أخرى جتنب بغرض معرفة نوعية وقوة العالقة بني املت
التعدد اخلطي يف حالة وجود عالقة قوية بني املتغريات املستقلة، سنعمل على تقدير معامالت االرتباط بني 

  .متغريات الدراسة

نفصل بني املتغريات اخلاصة االستثمار األجنيب املباشر اليت  :دول الناميةاالرتباط بين متغيرات ال -أوال
  .دولة فقط 13دولة، وبني املتغريات اخلاصة باالستثمار احملفظي اليت تشمل  20تشمل معطيات 

قيم معامالت  يظهر اجلدول التايل :االرتباط بين محددات االستثمار األجنبي المباشر للدول النامية -1
   .دولة نامية 20اط بني سالسل متغريات الدراسة اخلاصة باالرتب
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  معامالت االرتباط بين متغيرات الدول النامية): 5-4(رقم جدول ال

 
FDI EX ER EG DT CD GDI INF NY INR TRD GDP 

FDI 1,000 0,460 0,023 -0,029 -0,189 0,697 0,656 -0,007 0,179 0,183 -0,228 0,739 

EX 0,460 1,000 0,091 -0,016 -0,274 0,814 0,842 -0,168 0,731 -0,243 0,175 0,828 

ER 0,023 0,091 1,000 0,083 0,167 0,060 0,056 0,087 -0,055 -0,036 -0,128 0,053 

EG -0,029 -0,016 0,083 1,000 0,025 -0,012 0,062 -0,081 -0,137 -0,289 0,064 -0,009 

DT -0,189 -0,274 0,167 0,025 1,000 -0,320 -0,351 -0,060 -0,431 0,019 0,325 -0,322 

CD 0,697 0,814 0,060 -0,012 -0,320 1,000 0,960 -0,038 0,482 -0,006 -0,243 0,989 

GDI 0,656 0,842 0,056 0,062 -0,351 0,960 1,000 -0,045 0,497 -0,057 -0,168 0,968 

INF -0,007 -0,168 0,087 -0,081 -0,060 -0,038 -0,045 1,000 -0,144 0,334 -0,112 -0,049 

NY 0,179 0,731 -0,055 -0,137 -0,431 0,482 0,497 -0,144 1,000 -0,126 0,136 0,500 

INR 0,183 -0,243 -0,036 -0,289 0,019 -0,006 -0,057 0,334 -0,126 1,000 -0,339 0,041 

TRD -0,228 0,175 -0,128 0,064 0,325 -0,243 -0,168 -0,112 0,136 -0,339 1,000 -0,216 

GDP 0,739 0,828 0,053 -0,009 -0,322 0,989 0,968 -0,049 0,500 0,041 -0,216 1,000 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

قوية مع  أن االستثمار األجنيب املباشر يرتبط بعالقة طردية يظهر من خالل اجلدول السابق     
) CD ،GDI ،GDP(كل من حجم االستهالك، إمجايل تكوين رأس املال الثابت، والناتج الداخلي اخلام 

حجم الصادرات (، كما يرتبط االستثمار األجنيب املباشر طرديا بكل من )0,6(حيث يفوق معامل االرتباط 
EX الدخل الفردي ،NY وسعر الفائدة ،INR(.  

املباشر يف الدول النامية بعالقة عكسية مع كل من رصيد الدين اخلارجي يرتبط االستثمار األجنيب   
DTودرجة االنفتاح التجاري ، TRD . ويظهر اجلدول السابق أن االستثمار األجنيب املباشر له عالقة

  . INFوعكسية مع معدل التضخم السنوي ، ERضعيفة طردية مع سعر الصرف 

 إمجالر نتائج اجلدول السابق ارتباط قوي جدا بني هاملستقلة فتظأما فيما خيص العالقة بني املتغريات   
، حيث جتاوز GDPوالناتج الداخلي اخلام  CDو نفقات االستهالك العام  GDIتكوين رأس املال الثابت 
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عند بناء النموذج القياسي نستعمل متغري واحد لذلك   )0,95(معامل االرتباط بني هذه الثالث متغريات 
  .هته الثالثة لتفادي مشكلة التعدد اخلطي واحلصول على مقدرات متسقةفقط من بني 

قيم معامالت االرتباط  يظهر اجلدول التايل :للدول النامية المحفظياالرتباط بين محددات االستثمار  -2
  دولة نامية إلظهار عالقة باقي املتغريات باالستثمار احملفظي 13بني سالسل متغريات الدراسة اخلاصة ب

  دول الناميةللمتغيرات االستثمار المحفظي وباقي المعامالت االرتباط بين ): 6-4(رقم جدول لا

 
FPI FDI EX ER EG DT CD GDI GDP INF INR NY TRD 

FPI 1,000 0,293 0,161 -0,059 0,146 -0,210 0,353 0,381 0,383 0,086 0,174 0,015 -0,186 

  .EVIEWS 10رجات برنامج من إعداد الباحث بناءا على خم: المصدر

  

االستثمار األجنيب : يرتبط االستثمار احملفظي الوارد للدول النامية بعالقة طردية واضحة مع كل من  
وتكوين رأس  CDواالستهالك العام  EGومعدل النمو االقتصادي  EXوحجم الصادرات  FDIاملباشر 

يف حني يرتبط االستثمار احملفظي . INRئدة و سعر الفا GDPوالناتج الداخلي اخلام  GDIاملال الثابت 
درجة االنفتاح الجتاري  ERوسعر الصرف  DTعكسيا برصيد الدين اخلارجي إىل الناتج الداخلي اخلام 

RDT.  

   :المتقدمةاالرتباط بين متغيرات الدول  -ثانيا

  .مةوضح اجلدول التايل معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة اخلاصة بالدول املتقدي
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  المتقدمةمعامالت االرتباط بين متغيرات الدول ): 7-4( رقم جدولال

 
FDI FPI GDP EG NY GDI CD EX TRD ER INF INR 

FDI 1,000 0,511 0,704 0,089 0,600 0,691 0,710 0,745 -0,298 -0,256 0,274 0,187 

FPI 0,511 1,000 0,650 -0,017 0,406 0,644 0,651 0,602 -0,462 0,016 -0,062 -0,011 

GDP 0,704 0,650 1,000 -0,065 0,614 0,994 0,999 0,936 -0,705 -0,005 -0,008 -0,089 

EG 0,089 -0,017 -0,065 1,000 -0,005 -0,040 -0,066 -0,128 0,189 -0,025 0,266 0,244 

NY 0,600 0,406 0,614 -0,005 1,000 0,596 0,619 0,643 -0,199 -0,274 -0,068 -0,316 

GDI 0,691 0,644 0,994 -0,040 0,596 1,000 0,992 0,904 -0,724 0,011 -0,002 -0,056 

CD 0,710 0,651 0,999 -0,066 0,619 0,992 1,000 0,936 -0,694 -0,020 0,005 -0,086 

EX 0,745 0,602 0,936 -0,128 0,643 0,904 0,936 1,000 -0,569 -0,093 -0,004 -0,149 

TRD -0,298 -0,462 -0,705 0,189 -0,199 -0,724 -0,694 -0,569 1,000 -0,329 0,264 0,159 

ER -0,256 0,016 -0,005 -0,025 -0,274 0,011 -0,020 -0,093 -0,329 1,000 -0,416 -0,127 

INF 0,274 -0,062 -0,008 0,266 -0,068 -0,002 0,005 -0,004 0,264 -0,416 1,000 0,478 

INR 0,187 -0,011 -0,089 0,244 -0,316 -0,056 -0,086 -0,149 0,159 -0,127 0,478 1,000 

RSK 0,089 0,112 0,192 -0,099 -0,261 0,209 0,189 0,143 -0,169 0,043 0,150 0,665 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

  

واملتغريات املستقلة للدول ) FDI ،FPI(ريين التابعني عالقات بني املتغ) 7-4(نتائج اجلدول  تظهر
إال أن عالقة املتغريين التابعني مع  املتقدمة يف نفس االجتاه وبنفس الدرجة تقريبا مقارنة بنتائج الدول النامية، 

بالنسبة للدول املتقدمة معاكسة للعالقة ) INR، وسعر الفائدة INF، والتضخم ERسعر الصرف (كل 
ملتغريات بالنسبة للدول النامية، فمثال أظهرت النتائج الدول النامية عالقة طردية ضعيفة بني بني هاته ا

أظهرت نتائج الدول املتقدمة عالقة حني  يف) r=0,023( بسعر الصرف FDIاالستثمار األجنيب املباشر 
عالقة طردية بني  كما أظهرت نتائج حتليل االرتباط لبيانات الدول املتقدمة. )-r=0,256(عكسية واضحة 

  .االستثمار األجنيب املباشر وأسعار الفائدة على عكس نتائج بيانات الدول النامية

و  GDIاالرتباط القوي جدا بني إمجال تكوين رأس املال الثابت ) 7- 4(تأكد نتائج اجلدول 
  .GDPوالناتج الداخلي اخلام  CDنفقات االستهالك العام 
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ومحددات االستثمار  اسي لمحددات االستثمار األجنبي المباشربناء نموذج قي :المبحث الثالث
  .المحفظي

معاجلة السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة سنفاضل بني ثالث مناذج معطيات بانل، سواء بالنسبة بعد 
  .للدول النامية أو املتقدمة

  

  .حددات االستثمار األجنبي المباشرتقدير نموذج قياسي لم :المطلب األول

نستخدم معطيات الدول النامية يف ول تقدير منوذجني حملددات االستثمار األجنيب املباشر، حيث حنا  
ونستخدم معطيات الدول املتقدمة لتقدير منذج قياسي لالستثمار األجنيب املباشر يف هذه الدول،  جتقدير منوذ 

ا   .قياسي خاص 

  :في الدول الناميةاشر تقدير نموذج قياسي لمحددات االستثمار األجنبي المب -أوال

دالة يف توليفة من املتغريات  FDIيأخذ النموذج املراد تقديره صياغة أن االستثمار األجنيب املباشر   
  .  املفسرة

مع، منوذج األثر الثابتة، منوذج األثر العشوائية(نقدر مناذج بنال الثالثة  على ) منوذج االحندار ا
  :نت النتائج كالتايلمتغريات الدراسة فكا
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  الستثمار األجنبي المباشر في الدول الناميةامحددات نتائج تقدير ): 8-4(رقم جدول ال

سر
لمف

ت ا
غيرا

المت
 ة

مع    )REM(منوج اآلثار العشوائية   )FME(  منوج اآلثار الثابتة  )PRM(منوذج االحندار ا
 املعلمة

Coefficient  

اإلحصائية 
t-stat 

االحتمال 
prob  

 املعلمة

Coefficient  

اإلحصائية 
t-stat 

االحتمال 
prob  

 املعلمة

Coefficient  

اإلحصائية 
t-stat 

االحتمال 
prob  

C 3,769 1,929 0,055 -3,073 -0,694 0,488 7,302 3,693 0,000 
GDP 0,132 13,325 0,000 0,208 9,969 0,000 0,151 14,386 0,000 
GDI -0,103 -5,530 0,000 0,108 2,628 0,009 0,003 0,177 0,860 
EG -0,219 -1,225 0,222 0,003 0,021 0,984 -0,241 -1,908 0,057 
CD -0,092 -7,437 0,000 -0,252 -11,136 0,000 -0,157 -11,603 0,000 
EX -0,060 -4,652 0,000 -0,106 -5,312 0,000 -0,051 -4,853 0,000 
DT -0,038 -1,301 0,194 -0,058 -2,469 0,014 -0,049 -2,222 0,027 
ER 0,000 0,976 0,330 0,001 1,104 0,271 0,000 0,516 0,607 
INF 0,057 0,557 0,578 0,039 0,479 0,632 0,060 0,798 0,425 
INR -0,161 -3,316 0,001 -0,064 -1,345 0,180 -0,205 -5,580 0,000 
NY 0,000 -2,292 0,023 0,002 2,644 0,009 -0,001 -2,910 0,004 

TRD 0,037 2,144 0,033 -0,044 -1,590 0,113 0,005 0,295 0,768 
                    

 R2 0,727    0,886   0,599معامل التحديد 
 0,584   5521,048   13231,69  مجموع مربعات البواقي

F-statistic  69,277   69,263   38,859 
Prob(F-statistic)  0,000   0,000   0,000 
Durbin-Watson  0,5772   1,278   0,779 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

قبل إجراء االختبارات اإلحصائية للمفاضلة بني النماذج الثالثة، نالحظ أن هناك بعض املتغريات   
ت بعض املعلمات ، كما أن هناك إشارا)INF(، والتضخم )ER(معلمتها غري معنوية كمتغرية سعر الصرف 

ومعدل ) CD(و االستهالك العام ) GDI(تتناىف مع املنطق االقتصادي مثل معلمة تكوين رأس املال الثابت 
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وقد يعود ذلك إىل مشكلة التعدد اخلطي نظرا  ،حيث أن معلمات هذه املتغريات الثالثة سالبة) EG(النمو 
  .لك سابقالقوة االرتباط بني بعض املتغريات املفسرة كما رأينا ذ

 املتغريات لتحديد وذلك ،املفسرة املتغريات من خمتلفة توليفة باستخدام مناذج عدة بناء إىل جلأنا ولذا  
، )ER(سعر الصرف ومت استبعاد متغري ، يف حتديد االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية األمهية ذات

، لعدم معنويتها يف جل النماذج اليت )TRD(ي واالنفتاح التجار ) INR(، سعر الفائدة )INF(والتضخم 
لتفادي ) CD( ، ومتغري االستهالك العام)GDI(مت استبعاد متغري تراكم رأس املال الثابت  اكم. مت جتريبها

، ومت إضافة متغري )GDI(التعدد اخلطي نظرا لالرتباط الكبري بني هاتني املتغريين ومتغري الناتج الداخلي اخلام 
إضايف حلل مشكلة االرتباط الذايت تغري مفسر كم FDI(-1) ألجنيب املباشر للسنة السابقةاالستثمار ا

ربة ومت تقدير النماذج األساسية الثالثة لبنال ونعرض النتائج يف . لألخطاء اليت ظهرت يف أغلب النماذج ا
  .اجلداول التايل

  جنبي المباشر في الدول الناميةنتائج تقدير محددات الرئيسية لالستثمار األ): 9-4(رقم جدول ال

سر
لمف

ت ا
غيرا

المت
 ة

مع  منوذج االحندار ا
)PRM(  

منوج اآلثار الثابتة للدول 
)FME(  

 للزمن منوج اآلثار الثابتة
)FME(  

منوج اآلثار العشوائية 
(REM) 

 املعلمة

Coeffi 

االحتمال 
prob  

 املعلمة

Coeffi 

االحتمال 
prob  

 املعلمة

Coeffi  

االحتمال 
prob  

 املعلمة

Coeffi 

االحتمال 
prob  

C -1,162 0,268 -8,435 0,002 -0,562 0,607 -1,162 0,248 
FDI(-1) 0,915 0,000 0,650 0,000 0,888 0,000 0,915 0,000 
GDP 0,007 0,001 0,039 0,000 0,009 0,000 0,007 0,000 
EG 0,360 0,003 0,312 0,013 0,111 0,425 0,360 0,002 
EX -0,011 0,073 -0,061 0,001 -0,015 0,021 -0,011 0,061 
DT -0,003 0,880 -0,052 0,046 0,015 0,470 -0,003 0,875 
NY 0,0001 0,877 0,001 0,021 0,000 0,988 0,0001 0,872 
 R2 0,871 0,890 0,882  0,871معامل التحديد                 

 6078,978  5559,868 5185,149 6078,978 مجموع مربعات البواقي
F-statistic 306,210 81,914 101,969 306,210 

Prob(F-statistic) 0,000 0,000 0,000 0,000 
Durbin-Watson 2,249 2,051 2,216  2,249 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر
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السابق، ويظهر ) 8-4(قارنة باجلدول حتسن النتائج م) 9- 4(تظهر نتائج التقدير املبينة يف اجلدول    
باإلضافة إىل خلو النماذج من االرتباط ) املعنوية الفردية واملعنوية اإلمجالية(الناحية اإلحصائية ذلك من خالل 
    .الذايت لألخطاء

بني منوذج االحندار (أي يتم اختبار فيما إذا كان النموذج متجانس أو غري متجانس كما ذكرنا سابقا     
 Hsiasمن خالل تطبيق اختبار التجانس لـ) يعي ومناذج التأثريات الفردية سواء كانت ثابتة أو عشوائيةالتجم

ويقوم هذا االختبار على إحصائية فيشر الذي يسمح لنا مبعرفة وجود اختالف بني احلد الثابت ) 1986(
 : لألفراد من عدمه، وإحصائية االختبار هي

 

  :للدولبالنسبة للتأثريات الفردية  -

 ، و  : جند أن    

أن ، أي أي أن النموذج غري متجانس ونرفض  نقبل  : مبا أن    
  .قواطع الدول غري متجانسة

  : بالنسبة للتأثريات الفردية للزمن -

 ، و  : جند أن

، أي أن قواطع أي أن النموذج متجانس ونرفض  نقبل  : مبا أن  
خيتلف من ) األثر الفردي(، أن احلد الثابت الدول متجانسة من حيث الزمن، أي ال يوجد أثر فردي للزمن

  .دولة ألخرى، وال خيتلف من سنة ألخرى

 Housmaومنوذج اآلثار العشوائية من خالل اختبار هومسان املفاضلة بني منوذج اآلثار الثابتة،  تتم  
  :، فكانت النتائج كالتايل1978)(
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 نتائج اختبار هوسمان): 10-4(جدول رقم ال

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 40.829765 6 0.0000 
     
     

  .EVIEWS 10خمرجات برنامج : المصدر

  :نالحظ أن    

   
  : كما أن

-4(الثابتة، وتعزز نتائج اجلدول التأثريات والنموذج املناسب هو منوذج   ونرفض تايل نقبل الب    
باإلضافة ، نتائج اختبار هومسان حيث تظهر نتائج تقدير منوذج اآلثار الثابتة معنوية كل املتغريات املستقلة) 7
تظهر من خالل معنوية إحصائية فيشر، كما تظهر حتسن يف معامل التحديد اليت لمعنوية الكلية للنموذج ل
)R2 = 0,890 (يف وبذلك يأخذ منوذج حمددات االستثمار األجنيب املباشر  .وجود ارتباط ذايت لألخطاء وعدم

  :الصياغة التاليةالدول النامية 

 

يعين أن مقبول وهذا ) R2=0,890( السابق، أن معامل التحديد ) 9- 4(اجلدول رقم نتائج توضح 
من التغريات اليت حدثت % 89املتغريات االقتصادية  اليت تضمنتها نتائج النموذج القياسي تفسر ما يقرب من 

،  وإن العوامل األخرى )2014 -2000(يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر للدول النامية خالل الفرتة 
من التغري يف هذا % 11تعترب مسئولة عن ما يقرب من  )اليت مل تدرج يف النموذج(واملؤسسية  واإلداريةالقانونية 

  .التدفق

  
R2=0,890 F-statistic=81,914 Durbin-Watson=2,051 

 BGD BOL BRA COL CRI DOM DZA EGY HND ZAF الدولة
 3,770- 7,619 6,328 2,728 2,431 1,780 1,984 10,677- 7,802 5,102 اص بكل دولةالثابت اخل

 IDN IND KOR MAR MEX MYS PER PHL THA URY الدولة
 1,100- 8,387 6,483 4,134 7,475 13,497- 5,204 31,510- 12,729- 5,825 اص بكل دولةالثابت اخل
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دولة،) F= 81,914( أوضحت النتائج ارتفاع قيمة مة ئوهذا يعين مال وهي أكرب من القيمة ا
املتغريات و لالستثمار األجنيب املباشر  صايف التدفقات الوافدةالنموذج القياسي املستخدم يف شرح العالقة بني 

  .ملدرجة يف النموذجاالقتصادية ا

، على ضوء نتائج تقدير منوذج التأثريات الثابتة حملددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية
املباشر للسنة السابقة، والناتج الداخلي اخلام، ومعدل النمو االقتصادي، وحجم فإن االستثمار األجنيب 

اخلي اخلام والدخل الفردي، متثل احملددات الرئيسية لتدفق الصادرات ونسبة الديون اخلارجية إىل الناتج الد
  .االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية

تظهر معلمات النموذج التأثري القوي لالستثمار األجنيب املباشر للسنة السابقة على تدفق االستثمار 
ة يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف األجنيب للسنة احلالية، كما تساهم معدالت النمو االقتصادي املرتفع

الدول النامية، وتأخذ االستثمارات األجنبية املتدفقة للدول النامية يف احلسبان حجم السوق فكرب السوق 
يشجعها على التوجه هلذه البلدان ويظهر ذلك من خالل العالقة الطردية بني االستثمار األجنيب املباشر 

تكشف نتائج التقدير عن التأثري االجيايب للدخل الفردي على االستثمار األجنيب و . والناتج الداخلي اخلام
  ).(املباشر إال أن هذا التأثري ضعيف  كما تشري لذلك معلمة متغري الدخل الفردي 

إن اإلشارة السالبة ملتغري رصيد الدين اخلارجي يدل على أن هناك عالقة عكسية بني االستثمار 
وهو ما يتوافق مع املنطق االقتصادي، حيث أن توافر املوارد التمويلية احمللية   املباشر والدين اخلارجياألجنيب

لدى الدولة املضيفة يؤثر إجيابيا على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إليها، وأن ارتفاع الديون اخلارجية يعكس 
وعلى الرغم من عدم وجود املربر  .ثمار األجنيب املباشرالصعوبات التمويلية القتصاد الدولة ويثري خماوف االست

الكايف إال أن النتائج تكشف عن عالقة عكسية بني حجم الصادرات يف الدول النامية وتتدفق االقتصادي 
  .املباشر األجنيباالستثمار 

 :المتقدمةتقدير نموذج قياسي لمحددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول  -ثانيا

لتقدير ) 2014-2000(دولة متقدمة خالل الفرتة  17سنستخدم بيانات إليه اإلشارة بق كما س  
منوذج حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة، باإلضافة للمتغريات اليت استخدمت يف حالة 

 عن متغري كمتغري مستقل، ونستغين FPIالدول النامية، سنضيف متغري صايف تدفقات االستثمار احملفظي 
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ليأخذ النموذج . كون جل دول العينة ليست لديها ديون خارجية خالل الفرتة املدروسة DTالدين اخلارجي 
  :الصياغة العامة التالية

  

ومؤشر  )GDI(و إمجايل تراكم رأس املال  )EX(بعد بناء عدة مناذج مت استبعاد متغريات الصادرات 
بينها فيما  درجة االرتباطهلا كلة التعدد اخلطي ألن هته املتغريات ، ذالك لتفادي مش)CD(االستهالك العام 

كمؤشر عن فقط  استخدام هذا األخري مت ، لذا )GDP(قوية جدا ومرتبطة بقوة مبتغري الناتج الداخلي اخلام 
كما مت استبعاد متغري سعر الصرف   .تأثري حجم السوق على االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة

)ER( التضخم، ومتغري )INF( ومتغري الدخل الفردي ،)NY ( ومتغري سعر الفائدة)INR (لعدم معنويتها 
  .يف كل النماذج اليت مت جتريبها

يف ) EX ، GDI ،CD ،GDP(البد من اإلشارة أن استخدام واحد فقط من املتغريات األربعة 
األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة، إال أن استخدامها النموذج أظهر تأثري معنوي هلته املتغريات على االستثمار 

إىل ظهور مشاكل يف النموذج كعدم معنوية بعض املتغريات أو إشارات بعض املتغريات ال تتوافق  ىجمتمعة أد
لذلك اقتصرنا على استخدام متغرية واحدة بدل من استخدامها مجيعا، ونعرض نتائج  ،مع املنطق االقتصادي

  .جلدول املوايلالتقدير يف ا
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  المتقدمةالستثمار األجنبي المباشر في الدول انتائج تقدير محددات ): 11-4(رقم جدول ال

ت 
غيرا

المت
سر

لمف
ا

 ة

مع    )REM(منوج اآلثار العشوائية   )FME(منوج اآلثار الثابتة   )PRM(منوذج االحندار ا
  المعلمة

Coeff 

  االحتمال

Prob  

  المعلمة

Coeff 

  الاالحتم

Prob  

  المعلمة

Coeff 

  االحتمال

prob  
C -27,737 0,011 -152,643 0,000 -27,737 0,006 

FDI(-1) 0,556 0,000 0,343 0,000 0,556 0,000 

GDP 0,010 0,000 0,071 0,000 0,010 0,000 

FPI -0,247 0,027 -0,211 0,051 -0,247 0,018 

TRD 0,411 0,001 0,697 0,128 0,411 0,001 

EG 3,201 0,028 3,026 0,036 3,201 0,019 
         

 R2 0,560 0,641 0,560معامل التحديد 

F-statistic 58,644 18,233 0,560 

Prob(F-statistic) 0,000 0,000 0,000 

Durbin-Watson 1,936 1,922 1,936 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

  

دول السابق نالحظ أن أحسن منوذج ميثل حمددات حركة االستثمار األجنيب املباشر يف اجل من خالل
الدول املتقدمة، هو منوذج اآلثار الثابتة ويظهر ذلك من خالل معامل التحديد هلذا النموذج مقارنة 

ط ذايت لألخطاء بالنموذجني اآلخرين، باإلضافة ملعنوية كل املتغريات املستعملة يف التقدير وعدم وجود ارتبا
وللتأكد من ذلك جنري االختبارين التاليني للمفاضلة بني النماذج ، )2قيمة داربن واتسون تقرتب من القيمة (

  :الثالثة
  :االختيار بني منوذج االحندار التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة -

 ، و  : جند أن    
، أي أن أي أن النموذج غري متجانس ونرفض  قبل ن : مبا أن    

  .قواطع الدول غري متجانسة
  :فكانت النتائج كالتايل ومنوذج اآلثار العشوائية من خالل اختبار هومسان منوذج اآلثار الثابتة االختيار بني -
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الستثمار األجنبي المباشر للدول الختيار النموذج ا نتائج اختبار هوسمان): 12-4(جدول رقم ال
  المتقدمة

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 47.769704 5 0.0000 
     
     

  .EVIEWS 10خمرجات برنامج : المصدر

  :نالحظ أن    
  : كما أن  

 

الثابتة، وبذلك يأخذ منوذج والنموذج املناسب هو منوذج التأثريات   ونرفض تايل نقبل الب    
  :الصياغة التالية مةاملتقداالستثمار األجنيب املباشر يف الدول  حمددات

  
 AUS AUT CAN DEU ESP FIN FRA GBR GRC الدولة

 99,31 2,82- 12,26- 85,64 52,36 85,07- 43,38 68,46 86,09 اص بكل دولةالثابت اخل
 IRL ITA JPN NLD NOR PRT SWE USA الدولة

 643,89- 67,76 96,80 84,89 137,38 178,52- 0,09- 41,84 اص بكل دولةالثابت اخل 
 

  

-2000(يظهر النموذج أن االستثمار األجنيب املباشر املتدفق لعينة الدول املتقدمة خالل الفرتة 

يتحدد حبجم السوق للدولة املتوجه إليها، ويظهر ذلك من خالل العالقة اإلجيابية مع الناتج الداخلي ) 2014
األداء االقتصادي جنيب املباشر كمؤشر على االستثمار األالنمو االقتصادي يؤثر إجيابيا على اخلام، كما أن 
درجة االنفتاح االقتصادي تأثر اجيابيا على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل عينة أن ، كما للدولة املستقبلة

الدول املتقدمة ويؤشر ذلك على أن ارتفاع حجم التجارة اخلارجية مقارنة بالناتج الداخلي اخلام يشجع 
    .يب يف الدول املتقدمةاالستثمار األجن
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يلعب دورا كبريا يف تدفق تكشف نتائج التقدير كذلك أن االستثمار األجنيب املباشر للسنة السابقة 
االستثمار يف السنة احلالية وميكن أن يفسر ذلك على اعتبار االستثمار األجنيب املباشر يكون يف العادة طويل 

عني االعتبار وضعية وحجم االستثمارات األجنبية السابقة اليت  األجل، وأن املستثمرون األجانب يؤخذون يف
تكشف مسعة الدولة املستقبلة وتعاملها مع هذه االستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى تعكس مدى رحبيتها 

  .ن األجانبملستثمريوحتقيق أهداف ا

يف الدول احملفظي  األجنيب االستثمارحركة يرتبط االستثمار األجنيب املباشر بعالقة عكسية مع 
وميكن تفسري ذلك كون هذين يف النموذج السابق، ) FPI(املتقدمة كما يظهر ذلك من إشارة معلمة متغري 

الشكلني للحركة الدولية لرؤوس األموال بديلني فيما بينهما، فاملستثمر األجنيب عند اإلقبال على االستثمار يف 
تايل زيادة تدفق االستثمار احملفظي ال املباشر وغري املباشر، وبإحدى دول العينة يفاضل بني االستثمار األجنيب
  .يقابله تراجع يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر

تراكم رأس املال الثابت واالستهالك العام والصادرات هلا تأثري : ن متغرياتأالبد من اإلشارة إىل 
، هذا ما يدل على أمهية حجم السوق يف استقطاب إجيايب على االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة

االستثمارات األجنبية، ومل نستخدم هذه املتغريات يف النموذج نظرا لالرتباط القوي فيما بينها ومع متغري الناتج 
 .الداخلي اخلام كما سبق وأن أشرنا لذلك

ة الفردية أي أن مجيع تظهر االختبارات اإلحصائية أن النموذج مقبول، فالنموذج معنوي من الناحي
أقل من (كلها احتماالت صغرية " ستودنت"املعامل ختتلف عن الصفر ألن االحتماالت املقابلة إلحصائية 

، مما يدل على عدم وجود ارتباط ذايت 2تقرتب من " داربن واتسون"، باإلضافة إىل أن إحصائية )05%
وهذا يعين مالئمة إحصائية فيشر لذلك تشري ا لألخطاء، كما أن النموذج معنوي من الناحية الكلية مثلم

ن معامل إ يف حني، النموذج يف شرح العالقة بني صايف تدفق االستثمار األجنيب املباشر واملتغريات املفسرة
اليت تضمنتها نتائج النموذج القياسي تفسر ما يقرب  يعين أن املتغريات االقتصادية) R2=0,641( التحديد 

 - 2000(خالل الفرتة  املتقدمةاليت حدثت يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر للدول  من التغريات% 64من 

احلاصل يف صايف التدفقات السنوية يرجع إىل عوامل أخرى غري من التغري  %36يف حني أن ،  )2014
ات مستغلة اغلب القطاعات واإلمكانفيها مدرجة يف هذا النموذج، فدول العينة من الدول املتطورة اقتصاديا و 

واملنافسة كبرية، لذلك فتدفق االستثمار األجنيب املباشر إليها ال يتوقف على ) تشغيل كفء لعوامل اإلنتاج(
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العوامل االقتصادية فحسب، بل يتوقف كذالك على القدرة على خلق أفكار جديدة يف سوق تشغل عوامل 
  .اإلنتاج بطريقة مثلى

  

  .ددات االستثمار المحفظيبناء نموذج قياسي لمح: الثانيالمطلب 

نستخدم هنا كذالك بيانات عينيت الدول النامية والدول املتقدمة بصفة مستقلة عن بعضهما، فنحاول   
  . جمموعة حملددات االستثمار احملفظي لج خاص بكذ تقدير منو 

  :في الدول النامية المحفظيتقدير نموذج قياسي لمحددات االستثمار  -أوال

ولة نامية لتقدير منوذج قياسي حملددات االستثمار احملفظي ذلك أن السبعة دول د 13نستخدم بينات   
ا بيانات لالستثمار احملفظي كما سبق اإلشارة إليه، ونستخدم نفس املتغريات االقتصادية  األخرى ال توجد 

وذج الصياغة اليت استخدمت لبناء منوذج حمددات االستثمار األجنيب املباشر كمتغريات مفسرة، ليأخذ النم
  : العامة التالية

 

االستثمار احملفظي باستخدام كل املتغريات  حملددات البانل لنموذج تقدير الصيغ الثالثة  مت البداية يف
 إىل جلأنا ولذا ،تنايف املنطق االقتصادي بإشارات وبعضها معنوي، غري املتغريات بعضت ظهر  وقد املستقلة،

 ذات الكلية املتغريات لتحديد وذلك الكلية، االقتصادية املتغريات من خمتلفة توليفةباستخدام  مناذج عدة بناء
، وقد مت جتريب الصيغة اللوغرامتية لبعض الناميةاحملفظي األجنيب يف عينة الدول يف حتديد االستثمار  األمهية

متغري الناتج الداخلي املتغريات، إال أن أغلب املتغريات املستخدمة مل تكن معنوية يف كل النماذج باستثناء 
اليت أظهرت تأثري معنوي ) INR(، ومتغري سعر الفائدة )EG(، ومتغري النمو االقتصادي )GDP(اخلام 

ونلخص النتائج يف اجلدول ) 2014-2000(على صايف تدفق االستثمار احملفظي لعينة الدول النامية يف الفرتة 
  .التايل
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  االستثمار المحفظي في الدول النامية نتائج تقدير محددات): 13-4(رقم جدول ال

سر
لمف

ت ا
غيرا

المت
 ة

مع    )REM(منوج اآلثار العشوائية   )FME(منوج اآلثار الثابتة   )PRM(منوذج االحندار ا

  المعلمة

Coeff  

  االحتمال

prob  

  المعلمة

Coeff  

  االحتمال

prob  

  المعلمة

Coeff  

  االحتمال

prob  
C -4,4305 0,0023 2,0452 0,6085 -4,2984 0,0036 

EG 0,5955 0,0091 0,4324 0,0864 0,5786 0,0107 

GDP 0,0075 0,0000 0,0069 0,1788 0,0076 0,0000 

INR 0,0833 0,081 -0,3105 0,0549 0,0762 0,1256 

         

معامل التحديد   R2 0,1861 0,2706 0,1691 

F-statistic 14,5544 4,4263 12,9600 
Prob(F-statistic) 0,0000 0,0000 0,0000 
Durbin-Watson 2,0420 2,1976 2,0571 

  .EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

يف اجلدول السابق ضعف معامل التحديد يف النماذج الثالثة، الشيء الذي قدير التتظهر نتائج   
يف حتديد تدفق االستثمار احملفظي  مهمور يعكس أن هناك عوامل أخرى اقتصادية وغري اقتصادية تلعب د

  .للدول النامية

  :كما سبق وأن أشرنا إليه يتم املفاضلة بني مناذج بانل الثالثة من خالل  

  :االختيار بني منوذج االحندار التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة -
 ، و  : جند أن    
وأن منوذج ، أي أن النموذج متجانس  ونقبل  فضنر  : مبا أن    

) صايف تدفقات االستثمار احملفظي للدول النامية(االحندار املتعدد هو األنسب لتقدير العالقة بني املتغري التابع 
احملفظي  االستثمار منوذج وبتايل. )النمو االقتصادي، والناتج الداخلي اخلام، وسعر الفائدة(واملتغريات املفسرة 

  :ليةالصياغة التايف الدول النامية يأخذ 
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تأثر ) 2014-2000(خالل الفرتة يظهر النموذج أن تدفق االستثمار احملفظي لعينة الدول النامية 
يؤدي إىل ) %1(إجيابيا مبعدالت النمو االقتصادي يف هذه الدول، حيث أن زيادة معدل النمو بوحدة واحدة 

ــزياد ــ ، ويفسر ذلك على اعتبار )مليار دوالر حوايل (وحدة  ة يف صايف تدفق االستثمار احملفظي بـــ
أن معدالت النمو االقتصادي املرتفعة تعكس ازدهار يف أسعار األسهم نتيجة لألرباح والقيمة املضافة احملققة 

الطبيعي أن زيادة العوائد املتوقعة من األسهم يؤدي إىل زيادة  من طرف الشركات الناشطة يف االقتصاد، ومن
وتزيد معدالت النمو السنوية املرتفعة واملستقرة من الثقة يف اقتصاديات . املالية األجنبية تتدفق االستثمارا

يف  املتداولةالية على االستثمار يف األوراق امل اإلقبالالثقة يف أسواقها املالية ويزيد بذلك  الدول النامية ومن مث
  .هذه األسواق

يعترب الناتج الداخلي اخلام كذلك من بني حمددات تدفق االستثمار احملفظي األجنيب إىل الدول 
النامية، فكلما كان حجم اقتصاد الدولة أكرب زاد من تدفق االستثمار األجنيب يف سوقها املايل، إال أن قوة 

واليت متثل ميل االستثمار ) (مة الناتج الداخلي اخلام التأثري ضعيفة كما يظهر من خالل صغر معل
  .احملفظي بالنسبة للناتج الداخلي اخلام يف الدول النامية  طبعا

تدفقات االستثمار األجنيب احملفظي، ويظهر ذلك من  زيادةاإلقراض إىل على يؤدي ارتفاع سعر فائدة 
أن ارتفاع سعر الفائدة يعكس زيادة يف طلب  ن تفسري ذلكوميكخالل معلمة سعر الفائدة يف النموذج، 

تايل تقدمي حتفيزات للحصول الوب من طرف األعوان االقتصاديني، ) األجنيب(التمويل مبا فيه التمويل اخلارجي 
  .على تدفق االستثمارات املالية األجنبية

، %1إىل  مستوى أقل من وارتفاع معنويتها اإلحصائية ) F= 14,55(أوضحت النتائج ارتفاع قيمة 
الستثمار صايف تدفقات ا(املتغري التابع  مة النموذج القياسي املستخدم يف شرح العالقة بنيئوهذا يعين مال

لعينة الدول النامية  ) النمو االقتصادي، والناتج الداخلي اخلام، وسعر الفائدة(واملتغريات املفسرة ) احملفظي
تدل على عدم وجود ارتباط ) 2,04(ا قيمة إحصائية داربن واتسون ، كما أن)2014- 2000(خالل الفرتة 

حتد من قدرة النموذج يف تفسري ظاهرة تدفق ) 0,1861(ذايت لألخطاء، لكن ضعف قيمة معامل التحديد 
من التغري احلاصل يف صايف تدفق االستثمار  %81احملفظية للدول النامية، ذلك ألن أكرب من  تاالستثمارا

ذا النموذج وإمنا يعود إىل متغريات أخرى غري مدرجة يف هذا ا احملفظي غري   . لنموذجمفسر 
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وتعرف تقلبات ميكن تفسري ضعف معامل التحديد بكون ظاهرة االستثمار احملفظي قصرية األجل 
سريعة يوميا وحىت حلظيا، وتستجيب لتوقعات العائد واخلطر يف كل حلظة، يف حني أن البيانات املستخدمة يف 

النموذج مبين على (لسلوك الظاهرة املدروسة  اكبري   ا، لذلك مل يظهر النموذج تفسري لنموذج بيانات سنويةا
  ).أساس بيانات سنوية ال ميكنه أن يفسر بدقة ظاهرة تعرف بالتغري يف كل حلظة

  :المتقدمةفي الدول  المحفظيتقدير نموذج قياسي لمحددات االستثمار  -ثانيا

ولة متقدمة حملاولة بناء منوذج قياسي حملددات االستثمار، ونستخدم نفس د 17نستخدم بينات   
املتغريات االقتصادية اليت استخدمت لبناء منوذج حمددات االستثمار األجنيب املباشر كمتغريات مفسرة، ليأخذ 

  : النموذج الصياغة العامة التالية

 

ديد من النماذج باستخدام توليفات خمتلفة كما هو الشأن بالنسبة للنموذج السابق فقد مت جتريب الع  
من املتغريات املتاحة وبصيغ رياضية خمتلفة، بالرغم من حتسن قيمة معامل التحديد مقارنة بنموذج حمددات 
االستثمار احملفظي يف الدول النامية، إال أن أغلب املتغريات مل تظهر تأثري معنوي على صايف تدفقات 

الثة ألحسن النتائج ري التضخم، ونعرض مناذج بانل الثالناتج الداخلي اخلام ومتغ االستثمار احملفظي باستثناء
  :اجلدول التايل يف امت التوصل إليه اليت
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  نتائج تقدير محددات االستثمار المحفظي في الدول المتقدمة): 14-4( رقم الجدول

ت 
غيرا

المت
سر

لمف
ا

 ة

مع    )REM(منوج اآلثار العشوائية   )FME(ابتة منوج اآلثار الث  )PRM(منوذج االحندار ا

  االحتمال  المعلمة  االحتمال  المعلمة  االحتمال  المعلمة
C 4,9106 0,1228 16,8966 0,3179 5,3994 0,1339 

GDP 0,0104 0,0000 0,0741 0,0015 0,0094 0,0000 

LINF -7,0796 0,0241 -10,0788 0,0041 -7,8478 0,0143 

         

معامل التحديد   R2 0,4221 0,4755 0,3447 

F-statistic 92,0343 11,8856 66,2766 

Prob(F-statistic) 0,0000 0,0000 0,0000 

Durbin-Watson 1,7823 1,9419 1,7762 

  EVIEWS 10من إعداد الباحث بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

ارب النتائج بني النماذج الثالثة سواء من ناحية تقارب معلمات املتغريين تق) 14-4(يظهر اجلدول   
  :املستقلني، أو من خالل التقارب بني معامالت التحديد، تظهر اختبارات املفاضلة بني النماذج أن

  :االختيار بني منوذج االحندار التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة -
 ، و  : جند أن    
، وأن منوذج أي أن النموذج متجانس  ونقبل  نرفض : مبا أن    

صايف تدفقات االستثمار احملفظي للدول (االحندار املتعدد هو األنسب لتقدير العالقة بني املتغري التابع 
وبتايل منوذج االستثمار احملفظي يف الدول النامية  )التضخمالناتج الداخلي اخلام، و (واملتغريات املفسرة ) املتقدمة
  :ليةالصياغة التايأخذ 

  
  

ين ، وهــذا يعـــين أن املتغـــري )0,42(منخفضـــة نســـبيا معامـــل التحديــد قيمـــة الســابق أن  النمـــوذجح يوضــ
الــيت  فقـط مـن التغـريات% 42تضـمنتها نتـائج النمـوذج القياسـي ال تفســر إال مـا يقـرب مـن  الـذي ناالقتصـادي

ــة الــدول املتقدمــةاألجنــيب احملفظــي  لالســتثمار  الســنويالتــدفق صــايف حتــدث يف  -2000(خــالل الفــرتة  لعين
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ــأثري متغــريات  %58يف حــني أن ) 2014 مــن التغــري يف صــايف التــدفقات الســنوية لالســتثمار احملفظــي تعــود لت
ـذا النمـوذج  = F-statistic( ائية فيشـر إحصـ أيضـا أوضـحت النتـائج ارتفـاع قيمـة . أخـرى غـري مدرجـة 

النمـوذج  مالئمـةوهـذا يعـين ) 0.000% (1وارتفاع معنويتها اإلحصائية إىل  مستوى أقل مـن ) 92,0343
  .واملتغريين املستقلني املدرجني يف النموذج املتغري التابعالقياسي املستخدم يف شرح العالقة بني 

جـم حاخلي اخلـام تـدل علـى العالقـة الطرديـة بـني الناتج الد كذلك أوضحـت النتائج، أن إشارات متغري
النـاتج معلمـة قيمـة االقتصـاد وتـدفق االسـتثمارات األجنبيـة لالسـتثمار يف السـوق املـايل للـدول املتقدمـة، وتشـري 

يف النــاتج الـــداخلي اخلــام يـــؤدي إىل تغــري يف نفـــس ) مليــار دوالر(واحـــدة  ةإىل أن التغـــري بوحــد الــداخلي اخلــام
  ).مليون دوالر 10(وحدة  0,01ايف تدفق االستثمار احملفظي قدره االجتاه يف ص

تتفق اإلشارة السالبة ملتغري التضخم مع املنطق االقتصادي، حيث ارتفاع معدالت التضخم يعرض   
عكس يف املستثمرين املاليني األجانب إىل تآكل عوائدهم من عملية االستثمار ، فمعدالت التضخم املرتفعة ت

تايل زيادة خطر سعر الصرف الذي يؤدي تراجع تدفق االستثمارات الملة احمللية، وبراجع قيمة العجانب منها ت
  .املالية األجنبية يف السوق املايل احمللي
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  :الرابع خالصة الفصل

 استخدام أمهية وتربز جتمع بيانات بانل بني خصائص كل من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية،  
 مبفردات اخلاص امللحوظ  غري االختالف أو التجانس بعدمف يوص ما االعتبار يف تأخذ اأ يف بانلال بيانات
، وهذا ما يتوافق مع طبيعة بيانات هذه الدراسة اليت مشلت مجلة من املتغريات الزمنية أو املقطعية سواء العينة

باحلركة الدولية لرؤوس األموال ) القتصاديةمن خالل الدراسات السابقة والنظرية ا(االقتصادية اليت هلا عالقة 
هذه البيانات ختص عينة تتكون . االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي: لغرض االستثمار يف شكليها

  ).2014-2000(من عشرين دولة نامية وعينة ثانية تتكون من سبعة عشر دولة متقدمة خالل الفرتة 

األجنيب املباشر تتفق نتائج العينتني يف كون أن االستثمار األجنيب  فيما يتعلق مبحددات االستثمار
املباشر للفرتة السابقة يؤثر على تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف الفرتة احلالية، كما أن الناتج الداخلي اخلام 

صحة وجود لات وهذا إثبومعدل النمو االقتصادي من بني احملددات الرئيسية لالستثمار األجنيب املباشر 
تعكس حجم السوق واألداء العالقة االفرتاضية بني االستثمار األجنيب املباشر وبعض املتغريات االقتصادية اليت 

  . االقتصادي

يظهر االستثمار األجنيب ) الناتج الداخلي اخلام والنمو االقتصادي(باإلضافة إىل العاملني السابقني 
بة ملتغريات اقتصادية أخرى كحجم الصادرات والدخل الفردي والدين املباشر الوارد للدول النامية استجا

يف حني يرتبط االستثمار األجنيب املباشر الوارد للدول املتقدمة بدرجة االنفتاح االقتصادي اليت  ،اخلارجي
  .اليت تعتمد أكثر على التجارة اخلارجية اقتصادياتعكس تفضيل االستثمار األجنيب يف الدول املتقدمة 

ما فيما يتعلق مبحددات االستثمار احملفظي فيعترب الناتج الداخلي اخلام ومعدل النمو االقتصادي وسعر أ
يف حني يستجيب . الفائدة أهم املتغريات االقتصادية اليت تأثر على تدفق االستثمار احملفظي للدول النامية

  .يف معدالت التضخم يف الدول املتقدمةتدفق االستثمار احملفظي للتغري يف الناتج الداخلي اخلام والتغري 
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ـــذه الظـــاهرة، حملاولـــة إن ا ـــة لـــرؤوس األمـــوال جـــذب االهتمـــام  لتطـــور اهلائـــل يف حجـــم التـــدفقات الدولي
ع الزوايا الـيت تنوّ  ا،داحمّد و  ا وتصنيفهاوماهيتهتها تسميب ما يتعلقختالف فياالتفسريها واالستفادة منها، ويعكس 

ن بدراسة هذه الظاهرة، من هذا املنطلق جـاءت هـذه الدراسـة حملاولـة حتديـد مفهـوم واضـح املهتمو من خالهلا ينظر 
ـــا، باإلضــافة إىل  تصــنيف يعتمــد علــى معــايري دقيقـــة  اعتمــادللحركــة الدوليــة لــرؤوس األمــوال وحتديــد أهــم مكونا

وواضحة للتفرقة بني أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموال، باإلضافة حملاولة إظهار أهم العوامل االقتصادية احملـددة 
  . على هذه التدفقات 2008العاملية لسنة  االقتصاديةالتدفقات الدولية لرؤوس األموال، وتبيان أثر األزمة  الجتاه

  

  : ائجالنت -أوال
  :توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية

يون قصرية األجل وطويلة ألجل، الد: أشكاال متعددة مثلاحلركة الدولية لرؤوس األموال اختذت  - 1
، إال أن اجلزء األكرب من هذه التدفقات يتمثل يف االستثمار وقروض صندوق النقد الدويل تجاريال ئتماناال

عرفت احلركة الدولية لرؤوس  بنهاية الثمانينات ومطلع التسعيناتواالستثمارات األجنبية املباشرة، فاحملفظي، 
وطغى عليها طابع االستثمار حجامها أو من حيث االنتشار اجلغرايف، أاألموال تطورا هاما سواء من حيث ارتفاع 

حتركات األموال من إحدى  هيلرؤوس األموال باحلركة الدولية  فاملقصوداألجنيب سواء املباشر أو غري املباشر، 
األصول على السندات املالية طويلة األجل وقصرية هذه دف شراء األصول وتشمل  ،الدول إىل دولة أخرى

  .األجل باإلضافة لألسهم واألصول املادية مثل اآلالت والعقارات

موعة من العوامل املصاحبة لظاهرة يرجع التطور اهلائل يف حجم التدفقات الرأمسالية الدولية إىل جم - 2
والتوجه حنو االنفتاح على األسواق العاملية العوملة االقتصادية، لالستقرار النسيب الذي عرفه النظام النقدي الدويل 

وزيادة نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، واخنراط أغلب دول العامل يف تكتالت  ،واالستثمارات األجنبية
  . اقتصادية

بسبب التطورات اليت عرفتها  املباشر األجنيب االستثمارلظاهرة  املفسرة  نظرياتوال التعاريف تعددت - 3
هذه الظاهرة، وكذالك بسبب تعارض املواقف من االستثمار األجنيب كظاهرة اقتصادية هلا أثار إجيابية على 

تعددة اجلنسيات مع املؤشرات االقتصادية، أو كظاهرة سلبية هلا أبعاد سياسية نتيجة لتعارض أهداف الشركات م
مطية لالستثمار األجنيب املباشر يف قيام مستثمر بشراء أو مسامهة بنسبة تفوق ، وتتمثل الصورة النالدول املضيفة

  .يف شركة مقيمة يف دولة أجنبية 10%
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خيتلف االستثمار احملفظي األجنيب عن االستثمار األجنيب املباشر يف كون االستثمار احملفظي ال  - 4
أسهم (أصول مالية االستثمار احملفظي يف شراء  يعطي لصاحبه القدرة على إدارة الشركة املستثمر فيها، ويتمثل

عدد (يف الشركة املستثمر فيها  %10تجاوز نسبة املسامهة  من سوق مالية أجنبية، على أن ال ت) وسندات
 .)من رأس مال الشركة %10األسهم اململوكة للمستثمر األجنيب ال تتجاوز 

 ولمي اليت األصول اإلنتاجية ملكية أن املباشر يفختتلف القروض اخلارجية عن االستثمار األجنيب  - 5
 تكوين األجنيب التمويل من النوع على هذا يرتتب أجنبية وال وليست وطنية ملكية القروض تصبح ذه إنشاؤها
مبلغ الدين العام واملضمون من قبل احلكومة، والدين  القروض اخلارجية تضمنتو  مباشرة لألجانب، ملكية حقوق

، ولقد  اخلاص غري املضمون، واستخدام ائتمان صندوق النقد الدويل، والفوائد املتأخرة على الديون طويلة األجل
اية احلربباإلضافة للمنح واملساعدات كانت القروض الدولية   يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل غاية 

، قبل أن أشكال احلركة الدولية لرؤوس األموالالباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيايت، أهم 
يرتاجع دورها بزيادة أمهية االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملفظي، كمصدرين للتمويل الدويل بديلني 

  .للقروض الدولية

أعطت التدفقات الضخمة لرؤوس األموال على املستوى الدويل، بدائل متويلية مهمة للدول املتلقية   - 6
تسبب  هروب رؤوس األموال األجنبيةكما أثبت دورها اإلجيايب يف متويل التنمية خاصة يف الدول النامية، إال أن 

عرفت  رضت هلا العديد من املناطق يف العامل،تعاألزمات املالية الذي فيف العديد من األزمات املالية وانتشارها، 
 ابط الدويل نتيجة االنفتاح التجاري والتحرير املايل،الرت  تزايد معمعظمها طريقها لالنتشار إىل أقطار أخرى خاصة 

فأزمة دول جنوب شرق أسيا بدأت من تيلندا قبل أن تنتقل إىل باقي األقطار األسيوية، كما وجد أن لألزمة املالية 
رؤوس األموال (دور يف أزمة دول جنوب شرق أسيا، ذلك أن األموال الساخنة  1994يت ضربت املكسيك سنة ال

ا املكثف اجتهت يف تلك الفرتة ) األجنبية املستثمرة يف األوراق املالية رو واليت فاقمت األزمة املالية يف املكسيك 
با، وكان هلا الدور الكبري يف تفاقم األزمة يف هته حنو أسواق جنوب شرق أسيا، قبل أن حتدث نفس األثر تقري

  .الدول نتيجة إتباع سلوك القطيع واهلروب املكثف من األسواق اليت تعاين اضطرابات أو أي شكوك

لتصبح أزمة واسعة النطاق  2007حتولت أزمة قطاع اإلسكان يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  - 7  
طة يف القروض العقارية، ومن مث املؤسسات املالية اليت تورطت بتداول العقارات مشلت السيولة، والشركات الناش

، مؤثرة يف أغلب النشاطات 2008املؤمنة بالسندات الورقية، وبدأت األزمة يف االتساع لتصبح أزمة عاملية سنة 
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يولة واخنفاض قيمة فقد أدت إىل نقص حاد يف الس ،االقتصادية يف العامل، وبدرجة أكرب يف القطاعات املالية
يار العديد من البورصات والبنوك وشركات التأمني   . األصول املالية، وا

على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العامل، فقد  2008أثرت األزمة املالية العاملية لسنة  - 8
، وهبطت التدفقات 2007مقارنة بسنة  2008يف سنة  %14تراجع تدفق االستثمار األجنيب املباشر بنحو 

إىل  2007مليار دوالر سنة  1871العاملية الواردة من االستثمار األجنيب املباشر من مبلغ مرتفع عامليا مقداره 
  .2008مليار دوالر سنة  1489

يف مابني الدول املتقدمة والدول النامية، فقدت حتملت  متباينةرا ااألزمة املالية العاملية أث تثأحد - 9
 %29الدول املتقدمة اجلزء األكرب من تراجع تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة يف العامل بنسبة فاقت 

مقارنة بالدول  ةمتأخر  ت أثار األزمة املالية على الدول الناميةجاءيف حني  ،2007مقارنة بسنة  2008سنة 
الدول النامية  يف) %20(اليت عرفت تراجعا ملحوظا يف هذا التدفق وصل إىل  2009ملتقدمة، وبدا جليا سنة ا

  .دول أمريكا الالتينية والكارييبيف  )%39(جمتمعة، وإىل حويل 

إىل تراجع حصة الدول املتقدمة من االستثمار األجنيب املباشر يف املقابل  األزمة املالية العامليةأدت  -10
فبعدما كانت الدول املتقدمة تستقطب النسبة األكرب من االستثمارات األجنبية املباشرة زيادة حصة الدول النامية، 

، بالتزامن مع ذلك 2008بدأت هذه النسبة يف الرتاجع بداية من سنة  قبل األزمة املالية، %65اليت ال تقل عن و 
ا الدول املتقدمة، قبل أن تتجاوزها سنة  ، حيث استقطبت 2014ارتفعت حصة الدول النامية لتقرتب من نظري

  .من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي %55الدول النامية نسبة 

للدول تثمار األجنيب املباشر الواردة على التوزيع اجلغرايف لتدفق االس اكبري   امل حتدث األزمة املالية أثر  -11
، فعلى الرغم من االرتفاع الطفيف يف حصة دول القارة اإلفريقية من االستثمارات النامية فيما بني القارات الثالثة

قابله تراجع ضئيل يف حصة الدول النامية ) 2009، 2008(األجنبية املباشرة الواردة يف سنوات اشتداد األزمة 
الدول فتقريبا الذي كان عليه قبل األزمة،  النسباألسيوية يف نفس الفرتة، إال أن هذا التوزيع عاد ليأخذ نفس 

من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد للدول ) %70-65(نسبة تراوحت ما بني تستقطب األسيوية 
-20(، أما دول أمريكا الالتينية والكارييب فتستقطب نسبة ترتاوح ما بني )2015- 2003(الفرتة  لالنامية خال

  .خالل نفس الفرتة) %10-7(تراوحت حصة الدول اإلفريقية ما بني حني ، يف )25%
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مليا، فبعدما  االصادر عاملباشر تراجعت نسبة إسهام الدول املتقدمة يف تدفق االستثمار األجنيب  -12
، يف املقابل زادت نسبة إسهام 2014سنة  %60تراجعت إىل حدود  2007سنة  %80كانت النسبة تفوق 

وهو  2014مليار دوالر سنة  445,5 تهبلغت قيمو  ،االستثمار األجنيب املباشر الصادرالدول النامية يف تدفق  
من جمموع تدفقات االستثمار  %39 تفوق مع االقتصاديات االنتقالية بنسبة بذلك تساهمرقم قياسي، فهي 

هل األلفية، وصنفت ستة من يف مست %12 نسبة تتعدى بعدما كانت مسامهتها الاألجنيب املباشر اخلارجة، 
  .يف العامل نتقالية بني العشرين دولة األكثر تصديرا لالستثمار األجنيب املباشرالبلدان النامية واال

 من  تراجع أثرت األزمة املالية العاملية على تدفقات االستثمار احملفظي يف العامل بشكل كبري، فقد -13

وبالرغم من اجتاه االستثمار احملفظي يف ، 2008تريلون دوالر سنة  31، إىل  2007تريليون دوالر سنة  39.3
ففي الفرتة  ،تزايد مبعدالت أقل مقارنة بفرتة ما قبل األزمةيه ، إال أنيف فرتة ما بعد األزمة املاليةالعامل حنو االرتفاع 

تريلون دوالر حمققا  39.3تريلون دوالر إىل  12.7ارتفع االستثمار احملفظي من  ،2007إىل غاية  2001من 
ارتفع حجم  2015إىل غاية  2009يف غضون ستة سنوات، يف حني الفرتة من  %209.45نسبة منو بلغت 

يف خالل  %22.87تريلون دوالر بنسبة منو  46.2تريليون دوالر إىل  37.6االستثمار احملفظي يف العامل من 
  .ستة سنوات كذالك

أدت األزمة املالية العاملية إىل تراجع حصة الدول األوروبية من تدفقات االستثمار احملفظي الوافد  -14
ا حافظت، فيف العامل يف الفرتة اليت  %60، إال أن هذه النسبة تراجعت من حوايل صة األكربعلى احل رغم أ

مبا فيها الواليات املتحدة  أما بالنسبة لدول أمريكا الشمالية. 2015سنة  %50سبقت األزمة، إىل أقل من 
األكثر تأثر باألزمة املالية، وتراجعت حصتها من تدفقات االستثمار احملفظي من فقد كانت ، األمريكية
ا سرعان ما اسرتجعت حصتها من تدفقات 2008سنة األزمة  %15.45إىل  2007سنة  20.41% ، إال أ

  .2015سنة  %23، لتستحوذ على نسبة وصلت إىل أكثر من 2009االستثمار احملفظي بعد سنة 

الدول النامية  ة منعينلمبحددات االستثمار األجنيب املباشر تتفق نتائج الدراسة القياسية فيما يتعلق  -15
يف كون أن االستثمار األجنيب املباشر للفرتة السابقة يؤثر على تدفق االستثمار األجنيب  ،الدول املتقدمةعينة من و 

املباشر يف الفرتة احلالية، كما أن الناتج الداخلي اخلام ومعدل النمو االقتصادي من بني احملددات الرئيسية 
 صحة وجود العالقة االفرتاضية بني االستثمار األجنيب املباشر وبعضلإثبات وهذا لالستثمار األجنيب املباشر 

  . تعكس حجم السوق واألداء االقتصادياملتغريات االقتصادية اليت 
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توجد عالقة طردية بني االستثمار األجنيب املباشر الوارد للدول النامية وحجم الصادرات والدخل  -16
ارتفاع الدين اخلارجي عكسيا على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل  الفردي يف هذه الدول، يف حني يؤثر

  .الدول النامية

الناتج الداخلي اخلام ومعدل : بعالقة طردية مع كل مناالستثمار احملفظي الوارد للدول النامية  يرتبط -17
  .النمو االقتصادي وسعر الفائدة يف هذه الدول

، يف حني الناتج الداخلي اخلام و إىل الدول املتقدمة ستثمار احملفظيتدفق االتوجد عالقة طردية بني  -19
  .معدالت التضخم يف الدول املتقدمة يرتبط االستثمار احملفظي بعالقة عكسية مع

  

  :االقتراحات -ثانيا
  :ميكن من خالل نتائج هذا البحث أن نقدم االقرتاحات التالية  

اهليئات االقتصادية الدولية احلكومات و إن ضخامة حجم التدفقات الدولية لرؤوس األموال يتطلب من  -
بصفة خاصة، وضع ضوابط دقيقة ختص عملية حتويل األموال والعمالت، ومتابعة عمليات التحرير املايل بالنسبة 

  .للدول املقبلة على عمليات التحرير

يل قصري األجل مع تشجيع االستثمارات متوسطة وطويلة األجل، من التقليل من صيغ االستثمار املا -
  .اعتماد معايري دولية للحد من حركة األموال الساخنةو خالل اعتماد آليات تشجيعية هلذه األخرية، 

أن تتبىن إطارا  - صندوق النقد الدويل والبنك العاملي بصفة خاصة-ميكن للهيئات االقتصادية الدولية  -
ريعيا تعمل على تعميمه العتماده يف كل الدول املنتسبة هلا، ومن شأن ذلك أن يقلل من التفاوت يف تنظيميا وتش

التوزيع اجلغرايف لالستثمارات األجنبية يف العامل، ويضمن أن تستفيد كل الدول من التدفقات الدولية الضخمة 
  .لرؤوس األموال
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  :أفاق البحث -ثالثا
التفصيل فيها،  الكثري من اجلوانب مل يتسىن لنا هناك املتوصل إليها، نشري إىل أنه تائج أهم النبعد عرض   

فالتطرق لشكل واحد من احلركة الدولية لرؤوس األموال ستكون دراسته أكثر تفصيال وميكن استخدام عينة أكرب 
سواء تعلقت هذه - أكثر دقة، كما أن استخدام بيانات شهرية أو أسبوعية وفرتة دراسة أطول وستعطي نتائج

سيعطي نتائج أكثر دقة، فيما خيص حمددات حركة  - البيانات بسوق مايل واحد أو جمموعة من األسواق املالية
   .االستثمار احملفظي يف العامل

 



 

 

 

 
 

 
 
 

  



  قائـمـــــــــــــــــــــــة المراجع
 

197 
 

  :باللغة العربيةالمراجع  -أوال
  :الكتب -1

 .2009إبراهيم عبد العزيز النجار، األزمة املالية وإصالح النظام املايل العاملي، الدار اجلامعية، مصر  - 1
أمحد يوسف الشحات، األزمات املالية يف األسواق الناشئة مع إشارة خاصة ألزمة جنوب شرق آسيا، دار  - 2

 .2001النيل للطباعة و النشر، مصر 
 ، دار اهلدى للطباعة و النشر، اجلزائر1989 – 1986املوسوي ضياء جميد، األزمة االقتصادية العاملية  - 3

1990. 
 .1998اهلندي منري إبراهيم، األسواق املالية و أسواق رأس املال، مكتبة دالتا للطباعة، مصر  - 4
الياس ناصف، الشركات القابضة هولدينغ والشركات حمصور نشاطها خارج لبنان أوفشور، اجلزء الثالث،  - 5

 .1998، 3دون دار نشر وبلد نشر، ط
أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، الدار  - 6

 .2005اجلامعية، اإلسكندرية، مصر 
 .2003بسام حجار، العالقات االقتصادية الدولية، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت  - 7
االقتصادي و التنمية،  مطابع مركز التدريب املهين للشرطة،  مجال غريب، صالح الدين عقدة، التخلف  - 8

 .مصر بدون سنة نشر
طه عبد اهللا منصور، حممد عبد الصبور حممد، العالقات االقتصادية : جون هدسون، مارك هرندر، ترمجة - 9

 .1987الدولية، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، 
 .2011األردن  تصادي، دار صفاء للنشر والتوزيع،والنمو االقحسني كرمي محزة، العوملة املالية -10
رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر -11

2007. 
، دار رضا للنشر، سوريا الطبعة األوىلرعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية املعاصرة، اجلزء الثاين، -12
 .1987، الكويت 8رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، سلسلة عامل املعرفة رقم -13
 .2011زاهد حممد ديري، إدارة األعمال الدولية، دار الثقافة، األردن -14
 .2015سامل رشدي سيد، إدارة التمويل الدويل، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن -15
 .1994سامي عفيف حامت، التجارة اخلارجية بني التنظيم والتنظري، الدار املصرية اللبنانية، مصر -16
 .2000سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية، دار حامد، األردن  -17
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سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية، مدخل يف حتليل اخليارات املالية للشركة -18
ا يف عصر العوملة، دار احلامد للنشر والتوزيع،   .2001عمان متعدية القومية وحتديا

 .1978مسري أمني، الرتاكم على الصعيد الدويل، دار بن خلدون، لبنان -19
مسري حممد عبد العزيز، التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف إطار العوملة، مكتبة  ومطبعة اإلشعاع، -20

 .2001اإلسكندرية، 
 .2009صندوق النقد الدويل، اإلسكان والدورة االقتصادية، أفاق االقتصاد العاملي، واشنطن -21
عبد الرزاق فارس الفارس، األزمة املالية العاملية األسباب والتداعيات واحللول، مركز اإلمارات للدراسات -22

 .2010والبحوث اإلسرتاجتية، اإلمارات العربية املتحدة 
 .1991عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات االستثمار الدويل، املكتب العريب احلديث، مصر -23
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، 1عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، ط-24

 .2001بريوت، 
عبد السالم أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر -25

2001. 
 .2000عبد املطلب عبد احلميد،  العوملة و اقتصاديات البنوك،  الدار اجلامعية، مصر -26
 مصر العاملية، الدار اجلامعية،عبد املطلب عبد احلميد، الديون املصرفية املتعثرة واألزمة املالية املصرفية -27

2009. 
ا، الدار اجلامعية، مصر -28 ا تداعيا ا شركا  .2008عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية منظما
 .1999عرفان تقي احلسين، التمويل الدويل، دار جمدالوي للنشر، عمان األردن، -29
 .2010عصران جالل عصران، االستثمار غري املباشر يف حمافظ األوراق املالية، دار التعليم اجلامعي، مصر -30
ا يف عامل النقد واملال، الطبعة الثالثة، ديوان -31 عطوان مروان، األسواق النقدية واملالية البورصات ومشكال

 .2005املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 
 .2009علي عباس، إدارة األعمال الدولية املدخل العام، دار املسرية، الطبعة األوىل، األردن -32
 .2007علي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدويل نظريات وسياسات، دار املسرية، األردن -33
عماد صالح سالم، إدارة األزمات يف بورصات األوراق املالية العربية والعاملية والتنمية املتواصلة، شركة أبو -34

 .2000ظيب للطباعة والنشر،  أبو ظيب 
 .2001عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر -35
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فريد راغب النجار، إدارة التغيري االسرتاجتي العريب ملواجهة األزمة املالية العاملية، الدار اجلامعية، مصر -36
2010. 

 .2004فليح حسن خلف، التمويل الدويل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن -37
 .2004قابل حممد صفوت، الدول النامية والعوملة، الدار اجلامعية، مصر -38
 .2001لبنان ، حممد دياب، التجارة الدولية يف عصر العوملة، دار املنهل اللبناين-39
 .2010حممد علي إبراهيم العامري، اإلدارة املالية املتقدمة، دار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن -40
 .2005حممد ماطر وفايز تيم، إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل، األردن -41
حممد حممود اإلمام، التكامل االقتصادي اإلقليمي بني النظرية والتطبيق، معهد البحوث والدراسات العربية، -42

 .2000القاهرة، 
 .2011حممود عبد الرزاق، قضايا تارخيية ومعاصرة يف التمويل الدويل، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر -43
 .1997مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنيب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة -44
 .2011منري إبراهيم هندى، أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية، دار املعرفة اجلامعية، مصر -45
حممد ابراهيم منصور، علي مسعود عطية،  مدخل لالقتصاد الدويل، دار املريخ، : مجةمورد خاي كريانني، تر -46

 .2007الطبعة الثانية عشر، السعودية 
 .2012نشأت علي عبد العال، االستثمار والرتابط االقتصادي الدويل، دار الفكر اجلامعي، مصر -47
نوزاد عبد الرمحن اهليثي، منجد عبد اللطيف اخلشاين، مقدمة يف املالية الدولية، دار املناهج للنشر والتوزيع، -48

 .2007الطبعة األوىل، األردن 
، منشورات بيت -49 هناء عبد الغفار السامرائي، االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية الصني أمنوذجًا

 .2002احلكمة، العراق 
حممد مسري كرم، االقتصاد الدويل احلديث،  مكتبة الوعي العريب، لبنان  :يراوان، ترمجة. هوجيندورون و ب-50

1979. 
لس الوطين 336صدقي حطاب، سلسلة عامل املعرفة، العدد : ترمجة هريتس نورينا، السيطرة الصامتة،-51 ، ا

 .2007للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 
  .2004يونس أمحد البطريق، السياسات الدولية يف املالية العامة، الدار اجلامعية، مصر -52
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  :مقاالت ودوريات -2

إبراهيم موسى، قياس وحتليل اثر التدفقات املالية الدولية يف التنمية االقتصادية يف بلدان نامية خمتارة، جملة   - 1
 .2009، 9كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 

أكرم احلوراين، املتغريات الدولية ومدى انعكاسها على األسواق املالية الناشئة، جملة جامعة تشرين  - 2
 .2004بحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا للدراسات ال

حممد نايف، أثر التجارة اإلليكرتونية وبعض املتغريات االقتصادية يف تدفق رأس املال األجنيب و  أمنار حاجي - 3
  .2006 لعينة من الدول اآلسيوية باعتماد التصنيف الصناعي، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل،

املؤسسة العربية لضمان االستثمار، معوقات االستثمار يف الدول العربية، سلسلة دراسات اقتصادية  - 4
 .، الكويت بدون سنة نشر7واستثمارية، رقم 

، املعهد العريب للتخطيط، 30بلقاسم العباس ، إدارة الديون اخلارجية، سلسلة جسر التنمية، العدد  - 5
 .2004الكويت 

ر، التحول يف دور الدولة وإعادة اكتشاف احلكومة، جملة الوحدة االقتصادية العربية، جت حممد أبو النص - 6
لس الوحدة االقتصادية العربية، العدد الرابع والعشرين، السنة الرابعة عشرة، جوان   .2002األمانة العامة ا

يب للتخطيط، الكويت حسان خضر، االستثمار األجنيب تعريف وقضايا، سلسلة جسر التنمية، املعهد العر  - 7
2004. 

حسني عبد املطلب األسرج، سياسات تنمية االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية، رسائل بنك  - 8
 .2005، ديسمرب  83الكويت الصناعي، العدد

لة العراقية  - 9 للعلوم زكريا حيي اجلمال، اختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية، ا
 ./http://www.iasj.net: ، متوفر على املوقع2012) 21(اإلحصائية، العدد 

لد -10 ،  2، العدد 13زينب عباس زعزوع، دور املنح واملساعدات األجنبية يف التطوير التنظيمي، النهضة، ا
 .2012كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر 

سامل م داربار وأخرون، تقييم املراكز املالية فيما وراء البحار، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، -11
  .2003واشنطون سبتمرب 

لة علوم إنسانية، جملة الكرتونية، سرمد كوكب اجلميل، املسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنيب املباشر، جم-12
  http://www.uluminsania.net: متوفر على املوقع،  2005، سبتمرب 18العدد 
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طالل زغبة، األشكال اجلديدة لتدفقات االستثمار األجنيب غري القائم على املسامهة يف رأس املال وأثارها -13
على التنمية االقتصادية يف الدول النامية، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، 

 .2014، اجلزائر 11العدد 
حتليل البانل، جملة دراسات  منهجعابد العبديل، حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام -14

، 1، العدد 16اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جملد  املعهداقتصادية إسالمية، 
 .2010السعودية 

عبد الرزاق محد حسني وعامر عمران كاظم، قياس أثر االستثمار األجنيب غري املباشر على بعض املتغريات -15
 .2009، العراق 18الكلية للبلدان النامية اهلند حالة دراسية، جملة حبوث مستقبلية، العدد 

عال عادل علي عبد العال، دور االستثمار األجنيب غري املباشر يف تنشيط البورصة املصرية، حبوث اقتصادية -16
، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 64-63عربية، العدد 
  .2013مصر ولبنان 

مالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق، ماهر كنج شكري ومروان عوض، املالية الدولية الع-17
 .2004معهد الدراسات املصرفية، األردن 

حممد كمال أبو عمشة، االستثمار يف أسوق املال اخلليجية ودورها يف جلب االستثمارات األجنبية دراسة -18
، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع 62-61حالة بورصة قطر، حبوث اقتصادية عربية، العدد 

 .2013مركز دراسات الوحدة العربية، مصر ولبنان 
مفتاح صاحل  وبوعبد اهللا علي، واقع االستثمار األجنيب يف أسواق األوراق املالية العربية، جملة أحباث -19

لوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر ،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع14اقتصادية وإدارية، العدد 
2013. 

مفيد ذنون يونس و دنيا أمحد عمر، حمددات االستثمار األجنيب يف أقطار عربية خمتارة، جملة حبوث -20
 .2006، العراق 15مستقبلية، العدد 

،  2004ي ناجي التوين، األزمات املالية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية،  عدد ما-21
 .2004السنة الثالثة،  املعهد العريب للتخطيط، الكويت 

هشام حنصل عبد الباقي، تقدير حجم املعونة األمثل لالقتصاد البحريين، حبوث اقتصادية عربية، العدد -22
 .2007، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، مصر ولبنان 40
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  :أطروحات ومذكرات -3

إبراهيم حمسن عجيل، الشركات متعددة اجلنسيات وسيادة الدولة، رسالة ماجستري، األكادميية العربية    - 1
 .2008املفتوحة يف الدمنارك، 

العقون نادية، العوملة االقتصادية واألزمات املالية الوقاية والعالج، أطروحة دكتورة العلوم يف العلوم    - 2
 .2013االقتصادية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر 

أمال قحايرية ، الوحدة النقدية األوروبية اإلشكاليات و اآلثار على املديونية اخلارجية لدول اجلنوب، رسالة    - 3
 .2006رة غري منشورة، جامعة اجلزائر دكتو 

 .2007أنور احلاج ، املناطق احلرة يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية، رسالة دكتورة، جامعة اجلزائر   - 4
بوبكر بعداش، مظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العاملية متعددة اجلنسيات حالة قطاع البرتول،    - 5

 .2008أطروحة دكتورة غري منشورة، جامعة اجلزائر 
جبوري حممد، تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي دراسة نظرية وقياسية باستخدام    - 6

 .2013بيانات بانل، أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة تلمسان 
رة غري منشورة، حسني بن الطاهر، دراسة وحتليل مديونية العامل الثالث دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتو    - 7

 .2008جامعة قسنطينة، اجلزائر 
صواليلي صدر الدين، النمو و التجارة الدولية يف الدول النامية، أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصادية غري    - 8

 .2006منشورة، جامعة اجلزائر 
عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة اخلارجية حالة اجلزائر، أطروحة  دكتورة دولة يف العلوم    - 9

 .2003االقتصادية، جامعة اجلزائر 
عبد القادر باب، سياسة االستثمارات يف اجلزائر وحتديات التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة، أطروحة -10

 .2004غري منشورة، جامعة اجلزائر دكتورة يف العلوم االقتصادية، 
عبد القادر بريش، التحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك -11

 .2003اجلزائرية، أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة اجلزائر 
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