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  لخص امل

إن مجيع دول العامل مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع االستثمارات األجنبية املباشـرة أو املسـتثمرين         

األجانب وهذا نظرا ملا حتققه هذه االستثمارات من عوائد على الدول املضيفة، لكن يف بداية هذا العقـد ويف ظـل   

، أصبحت العديد من الدول سواء املتقدمة أو النامية تسـعى إىل تطـوير   الظروف العاملية املتحولة املعروفة باألزمات

آليات جلذب االستثمار األجنيب املباشر، نظرا الخنفاض املصادر الداخلية بسبب عدم كفاية املدخرات احمللية، كما أن 

هذه القروض من أتعاب خدمة البديل اآلخر اخلاص بالقروض األجنبية أثبتت عدم كفاءا وفعاليتها للنتائج املترتبة عن 

أثر على تدفقات االستثمارات األجنبيـة   2008إن التراجع الذي حدث يف معدالت النمو االقتصادي سنة  ،الديون

املباشرة، والذي كان نتيجة لألزمة املالية الراهنة واليت جعلت أسواق الدول املتقدمة أقـل قـدرة علـى اجتـذاب     

 .باقي دول العاملاستثمارات جديدة أو تصديرها إىل 

من أزمة اليونان وأزمـات الـدول األوروبيـة واحتمـاالت      ا تبعهالألزمة املالية ومت اخلطريةتطورات اليف ظل       

يف تغيريها لألمناط االقتصادية، فكان من البـديهي علـى الـدول     أثرياتانتشارها، بكل ما حتمله هذه الظاهرة من ت

يدة و أن تستغل كل الفرص اليت ميكن أن تتاح هلا، و تعمل قدر اإلمكان لتجنـب  املضيفة أن تعي هذه املعطيات اجلد

  املخاطر احملدقة ا و تأخذ كل اإلجراءات الستقطاب و دعم هذه االستثمارات

ماهي اآلليات املسـتخدمة جلـذب االسـتثمار    : ودف هذه الدراسة إىل اإلجابة على اإلشكالية اليت فحواها     

     .؟-دراسة حالة دول مشا افريقيا  –عاملية اشر يف ظل األزمة املالية الاألجنيب املب
  أزمة اليونان  . األزمة املالية العاملية، االستثمار األجنيب املباشر، أزمة اليورو :الكلمات املفتاحية 

Résumé 
     Tous les pays dans le monde quels que soient les niveaux de leur développement 
traitent avec les investissements directs étrangers ou les investisseurs étrangers et cela 
vu la rente des investissements dans les pays hôtes, mais au début de la présente 
décennie et vu les circonstances internationales métamorphiques appelées crises 
beaucoup de pays que se soient développés ou en développement visent à moderniser 
des mécanismes dans le but d’attirer les investisseurs étrangers, ceci est dû à la 
régression des sources de revenus à cause de l’insuffisance des épargnes locales en 
effet d’autre alternatif concernant les dettes étrangers à prouvé son compétence et son 
efficacité pour les frais des services des dettes, Le recul des taux de croissance 
économique en 2008 à influencé les jeux des investissements directs étrangers qui est 
le résultat de la crise financière actuelle qui a amoindri la capacité des marchés des 
pays développés à attirer de nouveaux investissements ou les exporter ailleurs.                                              
     Vu l’évolution de la crise financière et ses répercussions de la crise en Grèce et 
celles des pays  européens et le risque de sa diffusion  dans toutes les différentes 
implications de ce phénomène de changer les modèleséconomiques , elle était évident 
au pays hôtes  à être au courant de ces nouvelles données et de profiter de toute 
occasion offerte à eux et de travailler autant que possible pour éviter les problèmes 
que les encerclent et prendre toutes les mesures nécessaires à attirer et soutenir ces 
investissements . 
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     Cette étude vise à répondre à l’interrogation suivante : 
Quels sont les mécanismes utilisés pour attirer les investissements directs 
étrangers au sein de la crise financière mondiale –étude de cas des pays 
d’Afrique du nord- ? 
Les mots clés : Crise financière mondiale, l’Investissement étranger direct , Crise 
d’euro, la Crise Grecque. 
 
Abstract 
     All the countries in the world, whatever the levels of development deals with 
foreign direct investment or foreign investors, that was for what they achieve from 
this investment as returns of the host countries, but in the beginning of this decade 
and in the light of global conditions metamorphic known crisis, many countries have 
become both developed or developing seeks for the development of mechanisms to 
attract foreign direct investment, due to the low internal sources due to insufficient 
domestic savings, and the other alternative with the private foreign credits its 
efficiency and effectiveness of the consequences for these loans from the debt service 
fees, that the decline that has occurred in economic growth rates in 2008, had 
impacted on foreign direct investment flows, which was the result of the current 
financial crisis which has made markets of developed countries are less able to attract 
new investment or exported to the rest of the world. 
       In light of developments in the current sweeping financial crisis and its 
repercussions of the crisis in Greece and the crisis of European countries and the 
potential for spread, in every sense of the phenomenon of the implications of the 
changing economic patterns, it was self-evident on the host countries to be aware of 
these new data and to take advantage of all the opportunities that may be available to 
it , and working as much as possible to avoid the risks and threats to take all measures 
to attract and support these investments 
     This study aims to answer to the problem that its content: What are the 
mechanisms used to attract foreign direct investment in the light of the global 
financial crisis - the case study tattooed African countries -? 
Key words: the global financial crisis, foreign direct investment, the euro crisis. 
Greece crisis 
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  71  .................*تأطري فكري وإيديولوجي * اخللفيات املفسرة لألزمة : املطلب الثالث           

  71  ................................ ........................تشخيص األزمات:  أوال

  72  ...........األزمة املالية جمرد انعكاس لألزمة اليت يصنعها االقتصاد األمريكي : ثانيا

  72  ................................... أزمة نظام 2008األزمة املالية العاملية لسنة : ثالثا

  73  ...............................األزمة املالية نتيجة طبيعية لعمل االقتصاد املعومل: رابعا

  73  ...…األزمة املالية جتل من جتليات أزمة العالقة بني االقتصاد واألخالق والدين: خامسا

  74 ....…األزمة املالية نتاج لتهميش االقتصاد احلقيقي والتعامل بأدوات مالية ومهية:سادسا

  74  ............................ الفرق بني األزمة الراهنة وباقي األزمات الرأمسالية: سابعا

  76  .......................................وطرق عالجهاالعاملية آثار األزمة املالية : املبحث الثاين    

  76  آثار األزمة املالية على االقتصاد النقدي واحلقيقي وعلى الدول املتقدمة والنامية: املطلب األول     

  76  ...............يات األزمة املالية العاملية على االقتصاد النقدي آثار وتداع: الفرع األول 

  77  ...............آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد احلقيقي : الفرع الثاين

  78  .......اقتصاديات الدول املتقدمة  ىآثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستو: الفرع الثالث

  80  ..اقتصاديات الدول النامية والناشئة ىآثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستو: الفرع الرابع

  81  ........اقتصاديات الدول العربية ىآثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستو: الفرع اخلامس

  86  ........ .............................................قنوات عوملة األزمة : املطلب الثاين         

  86     ............................…………………قناة الصفقات التجارية: الفرع األول              

  91  ............................…………قناة األسواق املالية : الفرع الثاين 

  93   ...... ..…….…….…" اس الدوالرياالحتب"االرتباط بالدوالر : الفرع الثالث  

  95 .................................اآلليات املتبعة ملعاجلة األزمة املالية العاملية: الثالثاملطلب 

  95 .............................................اخلطط واخليارات األمريكية: الفرع األول

  100  ..................................................خطط وخيارات أوربا : الفرع الثاين

  102  ............................................*أزمة اليورو* تداعيات األزمة املالية : املبحث الثالث

  102  .................................معابر انتقال األزمة إىل االحتاد األورويب: املطلب األول 

  102  ..........................................معرب األسواق املالية املعوملة: األول فرعال

  104  .األزمة لإلحتاد األورويب لكآلية النتقا" االرتباط الدوالري" معر سوق النقد : الفرع الثاين

  107  ................................................معرب الصفقات التجارية : الفرع الثالث
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  109  "..قراءة يف املسار الزمين، األسباب، اآلثار" أزمة الديون السيادية يف اليونان : املطلب الثاين

  109  ..........................................قراءة يف طبيعة االقتصاد اليوناين: الفرع األول

  111  ............................................مسار األزمة اليونانية وأسباا : الفرع الثاين

  115  ...................................آثار أزمة اليورو على االحتاد األورويب: الفرع الثالث

  116  ....................اليونانية الديون السيادية أزمةاحللول املقترحة ملعاجلة : ثالثاملطلب ال

  117  ..............................................حلل األزمة احللول املقترحة: الفرع األول

  118  .........................................................احللول االحتادية: الفرع الثاين

  120  ...................:اإلصالحات و احللول املطبقة من قبل احلكومة اليونانية: الفرع الثالث

  122  .................................................................صل الثاينخالصة الف

  170-123  ...............االستثمار األجنيب املباشر ودوره يف التنمية االقتصادية : لثالفصل الثا

  124  ....................................................................:لثالثامقدمة الفصل       

  .....................................التأصيل النظري لالستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول  
125  

   ...........................................ماهية االستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول
125  

  ......................................... :تعريف االستثمار بشكل عام: الفرع األول
125  

  126 .........................................ماهية االستثمار األجنيب املباشر: الفرع الثاين

  126  ............................... :املباشر األجنيب االستثمار قيام دوافع: الفرع الثالث

  128  ....................... .املباشر وغري املباشر ألجنيبا االستثمار بني الفرق: الفرع الرابع

  131  ................................النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثاين

  131   ................................"العائد معدل"  النيوكالسيكية النظرية: الفرع األول  

  132   ................................................االحتكارية امليزة نظرية :الفرع الثاين

  132 ..............................................اإلنتاج تدويل نظرية: الفرع الثالث

  j.l.mucchiell.....  133و السنتيتكية  j.h.dunningنظرييت اإللكتيكية  :الفرع الرابع          

  137  .............................*مفاهيم وإجراءاته* املناخ االستثماري  :ملطلب الثالثا

  137 ......................................... :مفهوم املناخ االستثماري :الفرع األول

  138  ....................................االستثمار مناخ تقييم مؤشرات:  الفرع الثاين

  142  ...................................إجراءات خلق مناخ استثماري : لفرع الثالثا

  143  .........................مفاهيم أساسية حول النمو والتنمية االقتصادية : املبحث الثاين

  143  .........................................االقتصادية ةماهية النمو والتنمي: املطلب األول

  144  ..............................................مفهوم النمو االقتصادي: الفرع األول

  146  ................................................االقتصادية التنمية مفهوم: الفرع الثاين

  147  .......................................أبعاد وخصائص التنمية املستدامة : املطلب الثاين

  147  ....................................املستدامة التنمية وخصائص تعريف :الفرع األول

  150  ................................................أهداف التنمية املستدامة: الفرع الثاين     
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  152  ...................................... ............املستدمية التنمية أبعاد: الفرع الثالث       

  155  ........ ........................................النمو االقتصادي املستدام:املطلب الثالث      

  155  ........................ ........................تعربف النمو األحضر: الفرع األول           

  156  ................ ................................. …أبعاد النمو األخضر :الفرع الثاين 

  159  ....................................................أهداف النمو األخضر :الفرع الثالث

  160 .....................................الستثمار األجنيب املباشراملتنوعة لثار اآل :املبحث الثالث   

  160  .......................أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي: املطلب األول      

  160   ......................التكنولوجيا توطنيأثر االستثمار األجنيب املباشر يف : الفرع األول

  161  ................................راألجو على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع الثاين

  162  ..............………البشرية املوارد على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع الثالث

  162  ..........................أثر االستثمار األجنيب املباشر على االستثمار احمللي: الفرع الرابع        

  163  .......التصديرية القدرة وتعزيز التنافسية على املباشر األجنيب ستثماراال أثر: الفرع اخلامس      

  164 .....................................أثر االستثمار األجنيب املباشر على البيئة : املطلب الثاين      

  164 ...........................................االستثمار األجنيب املباشر والبيئة: الفرع األول       

  166 .....................................الراشد واحلكم املباشر األجنيب االستثمار:الفرع الثاين          

  167 "..............اجلانب االجتماعي* أثر االستثمار األجنيب املباشر على اتمع : املطلب الثالث     

  167  .......................الفقر من التخفيف على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع األول         

  167    ................................ العمالة على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع الثاين        

  168 ...................... ..الغذائي األمن حتقيق يف املباشر األجنيب االستثمار دور: الفرع الثالث         

  170 ........................ ........................ .................خالصة الفصل الثالث

يف دول مشـال   ذب االستثمار األجنيب املباشـر جل املستخدمة لياتاآل: الفصل الرابع

  . 2008  األزمة املالية لسنة بعد إفريقيا

171-284  

  172  ......................................................................رابعالفصل المقدمة       

  173  .........................واقع االستثمار األجنيب املباشر العاملي وتوزيعه القطاعي: املبحث األول   

      دمـة والناميـة  تدفقات االستثمارات األجنبيـة املباشـرة للـدول املتق   : املطلب األول    

2000- 2013........................................................................  

173  

  173  .2008تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول املتقدمة والنامية قبل أزمة : الفرع األول         

اشرة للدول املتقدمة والنامية خـالل الفتـرة   تدفقات االستثمارات األجنبية املب: الفرع الثاين

2008-2013.......................................................................  

176  

  180  2013-2000تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول العربية : املطلب الثاين       

  املباشرة يف الـدول العربيـة خـالل الفتـرة    تدفقات االستثمارات األجنبية : الفرع األول

2000-2007......................................................................  

180  

تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربية خالل الفتـرة  : الفرع الثاين         

2008-2013.......................................................................  

183  
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التوزيع القطاعي واجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر يف العامل خالل الفترة : املطلب الثالث        

2000-2013..............................................................................  

188  

  188          …………لتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول األجنبيةا: الفرع األول         

  190        ..………التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربية : الفرع الثاين         

ستثمـار األجنيب  املنـاخ االستثماري العام وتطوير آليات وسياسـات جـذب اال: املبحث الثاين

  ............................................................................يف دول مشال إفريقيـا

192  

  192  ......................................الواقع االقتصادي لدول مشال إفريقيا: املطلب األول      

  192 .............................................. .للجزائر ياالقتصاد الواقع :األول الفرع         

  196 ..............................................الواقع االقتصادي لتونس: الفرع الثاين

  198  ............................................. .للمغرب االقتصادي الواقع : الثالث الفرع

  200  ..............................................ملصر االقتصادي الواقع :بعالرا الفرع    

وآليات تطوير سياسـات جـذب   التصنيف العاملي للمناخ االستثماري وتقييمه : املطلب الثاين   

  .…………………………………دول  مشال إفريقيا يف االستثمار األجنيب املباشر

204  

  204  .................... املناخ االستثماري اجلزائري وفق املؤشرات الدوليةتقييم : الفرع األول          

  204  ..............................................واقع املناخ االستثماري يف اجلزائر: أوال              

  205  ........................يف اجلزائر املباشر ستثمار األجنيبتطور سياسات جذب اال: ثانيا              

  208  ...........................................اإلطار املؤسسايت لالستثمار يف اجلزائر: ثالثا             

  213  .......................تقييم املناخ االستثماري التونسي وفق املؤشرات الدولية: الفرع الثاين          

  213  .......................تقييم املناخ االستثماري املغريب وفق املؤشرات الدولية: الثالفرع الث          

  215  .......................تقييم املناخ االستثماري املصري وفق املؤشرات الدولية: الفرع الرابع          

  216  ..................ؤشرات الدوليةمصر وتقييمه يف ظل املواقع املناخ االستثماري يف : أوال             

  218  ........................تطور سياسات جذب االستثمار األجنيب املباشر يف مصر : ثانيا             

  223 املالية العاملية تدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا قبل وبعد األزمة: املبحث الثالث

  223 ………لالستثمار األجنيب املباشر يف مشال إفريقيا التوزيع القطاعي واجلغرايف: لاملطلب األو     

  223 .………يف اجلزائر املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع: الفرع األوىل       

  223 ................ ........................ ........................القطاعي التوزيع :أوال          

  225 ........................ ........................ ................اجلغرايف التوزيع: ثانيا           

  227  …………تونس يف املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع:  الفرع الثاين      

  227 ........................ ........................ ............. :القطاعي التوزيع : أوال          

  228 ........................ ........................ ................اجلغرايف التوزيع: ثانيا           

  231  .غربيف امل املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع:  الفرع الثالث    

  231  ........................ ........................ ..............القطاعي التوزيع : أوال           

  233 ........................ ........................ ..............اجلغرايف التوزيع: ثانيا            

  235  …………مصر يف املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع:  الفرع الرابع       

  238يف املؤشـرات   هاوضـع وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا : املطلب الثاين   
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  ..………………………2007لعام  الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العاملية

  238  …2007-2000مار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفترة تدفقات االستث: الفرع األول       

  239  .…………تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر قبل األزمة املالية العاملية : أوال          

  240  .………وضع اجلزائر يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العاملية: ثانيا          

  243  ……2007-2000تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تونس خالل الفترة : الفرع الثاين       

  243   .……………قبل األزمة املالية العاملية تونست االستثمار األجنيب املباشر يف تدفقا: أوال          

  244  ..………ل األزمة املالية العامليةيف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبتونس وضع : ثانيا          

  247  .…2007-2000خالل الفترة  املغربتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : لثالفرع الثا       

  247  ….………قبل األزمة املالية العاملية  املغرب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف: أوال          

  248  .……… املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العامليةيفاملغرب وضع : ثانيا          

  251  ……2007-2000خالل الفترة  مصرتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : رابعالفرع ال       

  251  .……………قبل األزمة املالية العاملية  مصر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف: أوال          

  252  ………يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العامليةاملصري وضع : ثانيا          

األزمة املالية العاملية  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا بعد: املطلب الثالث       

  ...........................................................................……2008 لعام 

255  

اجلزائر بعد األزمة املالية العاملية، وتقييمهـا  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : ولالفرع األ        

  .…………………………………للمناخ االستثماري  ةمن خالل املؤشرات الدولي

255  

  255  ...………ر يف اجلزائر عقب األزمة املالية العامليةتدفقات االستثمار األجنيب املباش: أوال             

  256  ..…………حجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر، طبيعتها وتوزيعها: ثانيا             

    وضع اجلزائر يف املؤشرات الدولية لقيـاس املنـاخ االسـتثماري خـالل الفتـرة     : ثالثا             

2008-2013......................................... ........................ ...........  

259  

  263  …2013-2008خالل الفترة تونس تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : ثاينالفرع ال

  269  2013-2008خالل الفترة املغرب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : ثالثالفرع ال

  269   ..………….…………عقب األزمة املالية العامليةغريب االقتصادي امل الواقع: الأو            

تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املغرب والسياسات انعكاسات األزمة املالية على : ثانيا        

  ....................... .................………......... ................العالجية 

272  

  276  ……2013-2008خالل الفترة مصر  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف: رابعالفرع ال        

  277  .……….……………االقتصادي املصري عقب األزمة املالية العاملية  الواقع: أوال

  281 ..….……………تأثري األزمة املالية على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف مصر: ثانيا

  284  ........................ ........................ ..................... :الفصل الرابعخالصة 

  294 -285 .............................................................................اخلامتة

  308-295 ......................................................................قائمة املراجع
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 فهرس اجلــداول

  الصفحة  عنــوان اجلــدول                           رقـم اجلــدول
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  151  أهداف ومؤشرات لتحقيق املساواة االجتماعية  ) 3-3( اجلدول رقم 
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  194  2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد اجلزائري خالل الفترة   ) 5-4( اجلدول رقم 

  198  2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد التونسي خالل الفترة   ) 6-4( اجلدول رقم 

  200  2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد املغريب خالل الفترة   ) 7-4( اجلدول رقم 

  202  2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد املصري خالل الفترة   ) 8-4( اجلدول رقم 

حسب املؤشرات العامة لقياس مناخ االستثمار خـالل الفتـرة   ترتيب اجلزائر   ) 9-4( اجلدول رقم 
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  2009 و      2002

224  
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2007  
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2000-2007  

247  
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بداية األزمة الراهنـة بـني عـامي     تباطؤ معدالت النمو يف االقتصاد العاملي مع  )8-2(الشكل رقم 

  2009إىل  2003

78  

كمؤشر لتزايد االنفتـاح   2000-1980تراجع معدل التعريفة اجلمركية بني   )9-2(الشكل رقم 
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  90  اآلليات الرئيسية لكيفية انتقال األزمة عرب قناة الصفقات التجارية  )12-2(الشكل رقم 

التقلبات يف األسواق املالية األوروبية بفعل أزمة الـرهن العقـاري األمريكيـة      )13-2(الشكل رقم 

2000-2009 

103  

خسائر سوق رأس املال األورويب واألمريكي وحجم رؤوس األمـوال الـيت مت     )14-2(الشكل رقم 
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  :مقدمة

ت احلرية للمصارف وجعلت االستدانة سهلة بغض النظـر عـن   يأعط ،عقب فصل الذهب عن الدوالر     

 اسـتفادت  يتاملصارف وال االضمانات اليت من املمكن أن تكفل الديون، وبسبب سوء املمارسة الذي مارسته

الدول والشركات واألفراد وبات االقتراض سهال على من يريد أن يقترض بغض النظـر عـن إمكانيـة     امنه

أزمة الديون "السداد وهو أصل األزمة اليت ضربت العديدة من االقتصاديات يف خمتلف دول العامل منها اليونان 

 "يون السيادية للواليات املتحدة األمريكيـة األزمة املالية وأزمة الد"والواليات املتحدة األمريكية "  اليونانية

 1994الدول األخـرى كاملكسـيك    باقيمثل  1986ن هذه املمارسات كانت موجودة منذ سنة أحيث 

،كل هذه الدول استفادت من إمكانية االقتراض من غـري  2001الربازيل  ،1998روسيا ، 1995السويد 

االلتفات إىل إمكانية السداد، وعليه فإن هذه الدول املذكورة آنفا استدركت وقامت بضـبط ماليتـها بعـد    

  .االيارات املالية اليت حدثت هلا

مارات األجنبية املباشرة أو املستثمرين إن مجيع دول العامل مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع االستث     

األجانب وهذا نظرا ملا حتققه هذه االستثمارات من عوائد على الدول املضيفة، لكن يف بداية هذا العقـد ويف  

ظل الظروف العاملية املتحولة املعروفة باألزمات، أصبحت العديد من الدول سواء املتقدمة أو النامية تسعى إىل 

االستثمار األجنيب املباشر، نظرا الخنفاض املصادر الداخلية بسبب عدم كفاية املـدخرات   تطوير آليات جلذب

احمللية، كما أن البديل اآلخر اخلاص بالقروض األجنبية أثبتت عدم كفاءا وفعاليتها للنتائج املترتبة عـن هـذه   

ل حافظة األوراق املالية قد القروض من أتعاب خدمة الديون، وكما أن البديل اآلخر اخلاص بالتوظيف يف شك

حتدثه من أزمات اقتصادية يف الدول املضيفة عند خروج هذه األموال بطريقة مفاجئة وهذا  اثبتت فشلها نظرا مل

  .كما حدث يف دول شرق آسيا

 تونس، املغرب ،اجلزائر :حمل الدراسة واملقارنة وهي إفريقياومن بينها دول مشال  لذا جند أن دول العامل       

تفضل بديل االستثمارات األجنبية املباشرة ملا توفره من فائدة على الدول املضيفة يف جمـال التشـغيل    ومصر

واإلنتاج ونقل التكنولوجيا إىل غري ذلك، فرغم أن أغلب االستثمارات األجنبية تكون يف الدول املتقدمة فـإن  

وهذا بتوفري مناخ هلذه االستثمارات األجنبية، ولـذا  الدول النامية كلها تتنافس على جذب اجلزء الباقي إليها 

فإن هذه االستثمارات تتعرض للعديد من املخاطر، وهي بالطبع تبحث عـن املواقـع ذات املخـاطر األقـل     

فاملؤسسات األجنبية تكون خماطرها أقل كلما كانت الظروف مواتية واملعطيـات الـيت هلـا عالقـة ـذه      

ل اليت تكون فيها الظروف غرب مناسبة أو منعدمة وبصورة أدق غـري واضـحة   االستثمارات واضحة، أما الدو

  .كانت االستثمارات املتدفقة هلا قليلة

 على والنامية املتقدمة العامل دول معظم بني املنافسة جماالت أهم أحد املباشر األجنيب االستثمار جذب يعد     

 وأزمة العربية، املنطقة يف األخرية السياسية والتطورات العاملية واالقتصادية املالية األزمة بعد سواء، والسيما حد
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 طرأت اليت احلديثة التطورات جانب إىل هذا لالستثمار، العاملية األسواق عرفته الذي اليورو واالنكماش منطقة

 جنيباأل االستثمار لتدفقات التصاعدي االجتاه باخلصوص أبرزت واليت األجنبية، رؤوس األموال اجتاهات على

  .واالنتقالية النامية الدول إىل

 تنمويـة  جتـارب  هذا القرن من األوىل العشرية خالل دول مشال إفريقيا حمل الدراسة واملقارنة خاضت     

 جديـدة  حتـديات  ظهـور  أفرز ما وهو الراهنة، الدولية االقتصادية كنتيجة للتحوالت جاءت نسبيا جديدة

  .الدول هذه أطلقتها اليت األجلوطويلة  متوسطة املخططات يف جتسدت

 .ةـاإلشكالي: أوال

من أزمة اليونان وأزمات الدول األوروبية واحتمـاالت   أثريااألزمة املالية وتاخلطرية ل تطوراتاليف ظل        

دول يف تغيريها لألمناط االقتصادية، فكان من البديهي علـى   تأثرياتانتشارها بكل ما حتمله هذه الظاهرة من 

و تعمـل قـدر    أن تعي هذه املعطيات اجلديدة و أن تستغل كل الفرص اليت ميكن أن تتاح هلـا  إفريقيامشال 

ومن خالل ما  اإلمكان لتجنب املخاطر احملدقة ا و تأخذ كل اإلجراءات الستقطاب و دعم هذه االستثمارات

 :تقدم تربز إشكالية البحث واليت ميكن صياغتها على النحو التايل

دراسة حالة - ماهي اآلليات املستخدمة جلذب االستثمار األجنيب املباشر يف ظل األزمة املالية احلالية       

 .؟-دول مشال إفريقيا

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية

 ؟ 2008ماهي مالمح و أسباب حدوث األزمة املالية لسنة  -

  ؟ املباشر على اقتصاديات الدول املضيفةكيف يؤثر االستثمار األجنيب  -

 يف املتاحة لالستثمار الفرص هي وما ؟ ال أم االستثمارات حجم على ستؤثر املعقدة األزمة هل هذه -

 . ؟إفريقياعلى االستثمار األجنيب املباشر يف دول مشال   احلاليةاألزمة؟ وما تأثري األزمة  هذه ظل

 .الفرضيات: ثانيا

 :على النحو التايل ابتحديد إشكالية البحث ميكننا تقدمي الفرضيات اخلاصة  بعدما قمنا      

 .األزمة احلالية هي نتيجة متوقعة للسياسة االقراضية التوسعية وقصور أدوات إدارة املخاطر -

 .يعمل االستثمار األجنيب املباشر على حتقيق معدالت كبرية من النمو االقتصادي -

 . بري يف تغيري معدالت االستمارة األجنيب املباشر يف الدول املضيفةاألزمة املالية هلا أثر ك -

هلا تـأثري   ،وأزمة الديون السيادية األوروبيةمن أزمة اليونان  2008 سنةل العاملية األزمة املالية تأثريات -

 . حمل املقارنة والدراسة إفريقياعلى حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول مشال 
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 .الدراسةأمهيـة  :ثالثا

األزمة املالية العاملية وأثرها على  أثرياتمن كوا تعاجل موضوعا هاما يتمثل يف دراسة ت دراسةتنبع أمهية ال      

االستثمار األجنيب املباشر، حيث يشكل االستثمار األجنيب املباشر أهم مصادر التمويل اخلـارجي للتنميـة يف   

الدول املضيفة له، حيث احتل املرتبة األوىل ضمن مكونات هذا التمويل خالل السنوات املاضية، كما ميكـن  

  .االقتصاد ومظهرا للعوملة من خالل أهم جمسد له، وهي الشركات املتعددة اجلنسيةاعتباره مؤشرا على انفتاح 

يف الدول النامية اليت تعاين من تفاقم أزماا املالية الشـيء   استثنائيةاألجنيب املباشر أمهية  االستثماروحيتل      

الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل املختلفة و يف ظل تصاعد مؤشرات املديونية و تضـخم التكـاليف   

من العامل اخلارجي فإن مصادر التمويل اليت تبقى متاحة أمامها تنحصر يف العمل على جلب  القتراضهااملرافقة 

 .احمللـي و السـيطرة عليـه مـن جهـة أخـرى       االسـتثمار األجنيب املباشر من جهة و تنشيط  االستثمار

        التنافس بني الدول على جذب االستثمارات األجنبية من خـالل إزالـة احلـواجز    اشتدمن هذا املنطق      

  . ودخوهلا إىل السوق احمللي والعراقيل اليت تعيق طريقها و منحها احلوافز و الضمانات اليت تسهل قدومها

 .الدراسةمربرات : رابعا

متثلت مربرات اختيار هذا املوضوع يف مربرات موضوعية وذاتية، حيث متثلت هذه األخـرية يف حـب   

اإلطالع وامليل هلذا النوع من البحوث، وكذلك من أجل رفع كفاءتنا املنهجية واملوضوعية باعتبار أن املمارسة 

  . أدوات وأساليب املنهجية العلمية العملية للبحث تثري معارفنا وتزيد من قوة اإلدراك والوعي على التحكم يف

فتمثلت يف التخصص الذي يفرض هذا النوع من البحوث، زيادة على  املـربرات املوضـوعيةأما عن        

آليات  إجيادأمهية املوضوع، وكون أن األزمات كانت والزالت تترك تبعات على اقتصاديات الدول، وضرورة 

 .ظل األزمة املالية واألزمة األوروبية وما ينجر عليها من تبعات يف األجنبيةجديدة جلذب االستثمارات 

  .لدراسةأهداف ا: خامسا

دف هذه الدراسة إىل املسامهة يف النقاشات اليت تدور يف الوقت احلاضر يف الدول، حـول ضـرورة          

األجنبية، ويتباين هذا النقاش ضمن إجتاه جديد بدأ بأخـذ مكانـة يف    االستثماراتتفعيل دور املنافسة حول 

  .الرامي إىل معاجلة اإلختالالت االقتصاديالدول النامية الذي يرتكز يف تبني سياسات اإلصالح 

اليت أصبح منها العامل على شكل قرية كونية، فإن الدول النامية نسعى  االقتصاديةوباعتبار أننا ضمن العوملة     

، ومع إدراكنا أن هذه األخرية تكون بفضل رؤوس األموال املتمثلـة  االقتصاديةجاهدة إىل الوصول إىل التنمية 

  .األجنبية االستثماراتيف 

 التنمية يف مسامهته خالل من وذلك ذاته، حد يف املباشر األجنيب االستثمار إىل إبراز أمهية دراسةدف الو     

 الـراهن نظـرا   الوقت يف االستثمار من النوع هذا إىل األخرية هذه احتياج ومدى النامية، للدول االقتصادية

 الدول الستقطاب هذه بني ما يف التنافس إىل أدى الذي األمر ،اقتصادياته أغلب تعرفها اليت املزرية لألوضاع
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 وحتسينها لبيئـة  يئتها عند الدول هذه تتحملها اليت التكاليف إىل باإلضافة تدفقات،  من ممكن حجم أكرب

  .والضرييب اإلنفاقي بشقيها املنتهجة املالية السياسة خالل من واضحة تبدو واليت األعمال،

  .حدود الدراسة: سادسا

 حتاد األورويبعلى اإلبذلك  مؤثرةبا نعلم جليا أن األزمة أثرت على االقتصاد العاملي وانتقلت إىل أورو -

 .ور، األسباب واحللولذر العامل ذه الطفرة من حيث اجللذلك كان لزاما دراسة مدى تأث

احلقبة الزمنية املختارة فكانت بداية األلفية الثالثة ملا هلا من مدلوالت عاملية فأصبحت األزمات معوملة  -

ملا هلا من ارتباطات تارخيية  إفريقياوتطور قنوات انتشارها وتسريبها، وكيفية انتقاهلا حىت لدول مشال 

 .واقتصادية مع الدول املعوملة لألزمة

وإىل غاية   2000عام مار األجنيب للدول حمل املقارنة والدراسة بداية من كان دراسة تدفقات االستث -

خر تقرير صادر ملناخ االستثمار العريب، و كذلك ملختلف التقارير الدولية سواء من الصندوق العريب آ

 2000أو البنك الدويل وغريها من اهليئات الدولية والعاملية، أي أن حدود دراستنا امتدت من عـام  

  .2014غاية إىل 

 :الدراسةاملنهج واألدوات املستخدمة يف : سابعا

  :ملعاجلة اإلشكالية املطروحة نتبع املناهج التالية واليت بدورها ستقوم برسم مالمح حبثنا

  .سنوظفه يف تتبع مراحل نشوء وتطور األزمات أو كرونولوجيا األزمات :املنهج التارخيي -

   .وسنستخدمه من أجل وصف األزمة املالية واالستثمار األجنيب املباشر :املنهج الوصفي -

  . ونستخدمه يف حتليل خمتلف البيانات واملعطيات اخلاصة باألزمة واالستثمار: املنهج التحليلي -

  .كدراسة حالة إفريقياعند استخدامنا لدول مشال : منهج دراسة حالة -

  .األجنبية يف كل بلد من بلدان الدراسة اتاالستثمارعند مقارنتا حلجم : املنهج املقارن -

فإا تتمثل يف خمتلف القوانني اخلاصة باالستثمار، اإلحصائيات، الندوات أما األدوات املستخدمة يف الدراسة 

واملؤمترات، امللتقيات املقدمة يف شكل تقارير عن خمتلف املراكز الوطنية والدولية املقروءة سواء عن طريـق  

    . رنت، الكتب واالت، الربيد اإللكتروين، الدوريات واجلرائداإلنت
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 :من الدراسات السابقة الدراسةموقع : ثامنا

لقد كانت الدراسات السابقة ملوضوع األزمة املالية يقتصر عليها نظريا وإن طبق فهـو يطبـق يف           

  .نطاق حمدود

  :ذكر ما يليأما الدراسات اليت مت االطالع عليها  فيمكن 

  اــكرمية فرحي، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركي -

مصر واجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملاليـة  

االستثمارات األجنبية املباشـرة يف  ، حيث قامت بدراسة 2013-2012، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 

هذه الدول وتبيان أمهيتها يف كل دولة على حدى، كما قامت باستعراض الواقع االقتصادي للـدول  

 .وكذلك دراسة املناخ االستثماري فيها

، رسالة مقدمة لنيـل  "دراسة مقارنة" أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربيةفارس فضيل،  -

االقتصادية، جامعـة  دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص التخليل االقتصادي، كلية العلوم شهادة ال

، حيث تطرق يف أطروحته إىل االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربية مـع  2004التسيري، 

 .تبيان أمهيته وأقسامه والدور الذي يلعبه على مستوى اقتصاديات الدول العربية

       كرامة مروة، انعكاسات األزمة املالية على تـدفق االسـتثمار األجـنيب املباشـر خـالل الفتـرة        -

   لعلـوم االقتصـادية  ، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاحستري يف ا2000-2010

، واليت تناولـت  2011-2012غري منشورة، ختصص اقتصاد دويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائـر، وعـن حالـة املنـاخ     على  2008ثار أزمة آ

  .االستثماري اجلزائري

 يف املسـتدامة  االقتصادي والتنمية النمو على املباشر األجنيب االستثمار أثر العيد، تقييم حممد بيوض -

 نيل متطلبات من كجزء مقدمة املغرب، مذكرة اجلزائر، تونس، :مقارنة دارسة املغاربية، االقتصاديات

 اإلقتصـاد  :االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص العلوم يف الدكتوراه مدرسة إطار يف املاجستري شهادة

تناولت  ،  واليت2011-2010املستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  والتنمية الدويل

حتسني االقتصاد والرفع من عجلة النمو عن طريق حتقيق التنمية أمهية االستثمارات األجنبية املباشرة يف 

 .االقتصادية، وكذلك حتقيق التنمية املستدامة، والوصول إىل اإلنتاج واالستهالك املستدام

دراسة يف العالقة السببية بـني   –بوصبيع صاحل رحيمة، التكتالت االقتصادية يف ميزان األزمة العاملية  -

مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة   ، -كتل دراسة حالة اليونان ضمن التكتل األورويبانتشار األزمات والت

املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعـة  



 

 

 -و -

 

  ، والـيت تناولـت األزمـات املاليـة    2011-2010حممد خيضر، يسكرة، اجلزائر، غري منشورة، 

 .ة اليورو ومدى تأثريها على اإلحتاد األورويب ومنطقة اليورو كأمنوذجوأخذت عينة أزم

  .صعوبات الدراسة: تاسعا

  :واجهتنا يف حبثنا عدة عقبات وصعوبات من بينها

 ؛إفريقياقلة اإلحصائيات املتعلقة بدول مشال  -

مشال  دولاملنشورة يف املواقع احلكومية ل اختالف واضح بني األرقام الصادرة من اهليئات الدولية وتلك -

 .إفريقيا حمل الدراسة واملقارنة

  :هيكل البحث: عاشرا

 :ميكن استعراض ذلك على النحو التايلمت تقسيم دراستنا إىل أربع فصول أساسية     

كرونولوجيا  األزمات وتأصيلها النظري، حيث تناولنا من خالل مباحثه الثالثة ملاهية  الفصل األولدرسنا يف 

املؤشرات االقتصادية وطرق التنبؤ باألزمـات  األزمات االقتصادية و املالية، أهم األزمات املالية العاملية وأخريا 

  . واألسلوب العلمي إلدارا

واألزمات اليت صاحبتها، مفاهيم، أسباب وطرق  2008ية لـسنة األزمة املالدرسنا فيه : الفصل الثاين      

ودرسـنا يف   -أزمة الرهـون العقاريـة    –العالج وذلك من خالل دراسة جلذور وماهية األزمة املالية العاملية 

جـاء  املبحث الثاين من هذا الفصل آثار األزمة املالية وطرق عالجها وقنوات انتقاهلا عامليا، أما املبحث الثالث ف

  .ومعابر انتقاهلا إىل االحتاد األورويب* أزمة اليورو* معنونا حول تداعيات األزمة املالية 

أثر االستثمار األجنيب على النمو والتنمية االقتصادية من خـالل التطـرق إىل    درسنا فيه :الفصل الثالث    

املبحـث  ، أمـا  التأصيل النظري لالستثمار األجنيب املباشر حيث جاء املبحث األول حول،ث فيهاملباحث الثال

آثار االستثمار األجنيب  حولكان  املبحث الثالثوأخريا مفاهيم أساسية حول النمو والتنمية االقتصادية  :الثاين

  .املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة

االستثمار األجنيب املباشر يف دول مشال إفريقيـا بعـد   اآلليات املستخدمة جلذب  :كان حولالفصل الرابع    

، حيث مت دراسة واقع االستثمار األجنيب العاملي وكـذلك معرفـة املنـاخ العـام     2008األزمة املالية لسنة 

نه معرفة حجم التـدفقات قبـل األزمـة    مرنة، وااالستثماري يف العامل العريب وعلى دول العينة اخلاضعة للمق

  .يزان خمتلف االقتصاديات يف مؤشرات املناخ العامليوبعدها وكذلك م

وكل هذه الفصول جاءت بني مقدمة تطرح اإلشكال وتوضح السؤال وتربر األسـباب، وبـني خامتـة         

  . واضحة املعامل جتلي اللبس وتعطي النتائج واالقتراحات وتربهن الفرضيات، وتقترح دراسات مستقبلية
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 :مقدمة الفصل األول

يعترب نشاط بورصات األوراق املالية مرآة تعكس حيوية االقتصاديات الرأمساليـة، ومؤشـر للـتغريات         
يف البورصة مؤشر لبداية انتعـاش  االقتصادية، واالضطرابات اليت تعاين منها بلدان العامل، و ميثل اجتاه األسعار 

أو ركود اقتصادي عاملي أو أزمات مالية عاملية، وهذه األخرية مرتبطة بكفاءة السوق املالية الدولية وسـيولتها  
األوضاع االقتصادية اخلاصة بالشركات املتعاملة ق تغريات األسعار مع املعلومات وونقصد بالكفاءة مدى تواف

  .يف البورصة

، مث االثنني األسـود  1929 عامالعامل مجلة من األزمات املالية العنيفة، بداية بالكساد العظيم  احجتافقد      
، وصوال إىل أزمات األسواق الناشئة يف التسعينات و أزمة جنـوب  1989، وتلتها أزمة أكتوبر 1987 عام

فقد تعرضت هـي األخـرى    ،شرق آسيا اليت مل تسلم منها هاته البلدان اليت حتقق مستويات عالية يف النمو
ألزمات حادة يف سعر الصرف و أسواق رأس املال، لذلك شكل تكرار هذه األزمات املالية ظـاهرة مـثرية   

ستقرار االقتصادي و السياسي للدول النامية، نتيجة انتقال العدوى االللقلق و االهتمام، وديدا حقيقيا على 
زمات املالية، وحماولـة إجيـاد   لباحثني و االقتصاديني للتعرض لألا هذا ما أثار اهتمام الكثري من، من بلد آلخر

  .تفسري حلدوثها، أمال يف تفادي هزات اقتصادية عاملية مستقبال
ذه األزمات يف ظل ليربالية جديـدة  هللقد وقفت املنظمات املالية الدولية عاجزة عن إجياد حلول جذرية      

الكامل لرؤوس األموال، ما أثار شكوك حول قدرة العوملة على حتقيـق  لعوملة واليت أدت إىل التحرير لحاضنة 
  .تنمية اقتصادية شاملة، وحصر انعكاسات األزمة يف حدود ضيقة منعا النتقاهلا إىل دول أخرى

 :ويف هذا الفصل نتطرق لدراسة املباحث التالية     
  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 ماهية األزمات االقتصادية و املالية : املبحث األول

  أهم األزمات املالية العاملية: الثاين املبحث

  طرق التنبؤ باألزمات واألسلوب العلمي إلدارااملؤشرات االقتصادية،  :املبحث الثالث
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  ماهية األزمات االقتصادية واملالية :املبحث األول

عامليا خالل الفترة القريبة املاضية، فزعا بـني االقتصـاديني    أثارت األزمة املالية وتداعياا اليت تفاقمت     
ي العـامل  االقتصادرار اآلثار السلبية اليت أصابت الكلية من تك االقتصادياتواملستثمرين واملسئولني عن إداراة 
 االقتصـاد عايف ، ففي الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض مؤشرات ت1997جراء األزمة املالية اآلسيوية عام 

على خـرب   2008سبتمري  14وم العاملي من التداعيات املتمخضة عن األزمة املالية اآلسيوية، استيقظ العامل ي
مخس مصارف يف الواليات املتحدة األمريكية، نتيجـة  أحد أكرب  ،Lehman Brothersإفالس بنك أزمة 

  .ألزمة الرهونات العقارية عالية املخاطر

  األزمات يف ميزان الفكر االقتصادي : املطلب األول

فكـل   متعـددة،  نظر وجهات من املالية األزمات مفهوم حتديد إىل والباحثني الكتاب من العديد تطرق     
وتصنيفاا، ومهما كانت براعة القادة واملستثمرين يف عرفها تبعا لطبيعة أحباثه وكذلك تعدد أنواع املشكالت 

اختاذ احليطة واحلذر لتجنبـها  ذا وجب وهل إال أن حدوث األزمات ال مفر منها،  باملشكالتنبؤ التخطيط والت
ي للحد مـن أضـرارها ومنـع    ن مل يكن فإدارا باألسلوب العلمإدة لتجاوزها ووالوقاية منها وإلعداد الع

  .انتشارها

  :واالقتصادي لظاهرة األزمة يالتفسري التارخي: أوال

حول أسباب األزمات االقتصادية واملالية، وذلـك بـاختالف املنـاهج    ختتلف وتتعدد آراء االقتصاديني      
واملدارس املنسوب إليها، فالنظام االقتصادي مير مبراحل اعتيادية يطلق عليها الدورات االقتصادية، متثل تقلبات 

وتشهد هـذه الـدورات    ، 1ء االقتصاديف النشاط االقتصادي الكلي وسرعان ما تنقل آثارها إىل كافة أجزا
  .أحيانا اختالالت تعرف باألزمات

واليت بدورها تنحدر من الكلمـة اليونانيـة    Crisisمن الكلمة الالتينية  Crise تنحدر الكلمة الفرنسية    
κρίσις  وتكتب عادةKrisis   وفق احلروف الالتينية، وقد ظهرت األزمة املالية ألول مرة عنـد الكاتـب ،

  .18232، يف عام Comte de Las Cases الكونت دي الس كاز

على اتمع الرأمسايل، وذلك  يف جمتمع سابق االقتصاديةيعترب العامل املقريزي أول من قام بالتنظري للدورات     
الـيت أدت  هجرية، مبينا أن األسباب  806اليت حلت مبصر سنة من خالل حتليل أسباب األزمات االقتصادية 

  : االقتصادية  كانت إما بسببإىل حدوث األزمات 

                                       
  .21، ص2005، مطبعة اإلسراء، بدون ذكر بلد النشر، مدخل إىل التقلبات االقتصاديةحممد غرس الدين، ياسر حممد جاد اهللا،  1
، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبـد العزيـز   ، يف األزمة املالية العاملية أسباب وحلول من منظور إسالمي؟ ما معىن األزمةعبد الرزاق سعيد بلعباس،  2
 .8 -5، ص ص 2009سعودية، ال
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 ؛كاخنفاض منسوب ر النيل واآلفات اليت تصيب احملصوالت الزراعية: الطبيعة - 

وتتضمن الفنت واالضطرابات وتفشي الرشوة وغالء املعيشـة، دور السـكن، ارتفـاع    : سلوك اإلنسان - 
 .أجورها واخنفاض قيمة النقود

من خالل دراسته عـن   وجد بأن األزمة املالية ظاهرة تتكرر بصفة دورية،  لشارل كندلربغيف إحصائية      
  .1990سنة  من اإلمرباطورية الرومانية وصوال إىل الفقاعة اليابانية ابتداءأزمة مالية كربى  34ما يقل عن 

ية لتشخيص أسباب األزمات ظهرت مدارس فكرثر األزمات املتتالية اليت عرفها االقتصاد الرأمسايل، إوعلى     
  :ونظريات، ومن بينها نذكر ما يلي إيديولوجياتمتأثرة يف ذلك بفلسفات، 

 :املدرسة الليربالية -1

التلقائية، وبالتايل فهم يعارضـون  أن سبب األزمة يرجع إىل عدم التقيد بآليات السوق  يرى الليرباليون
عامة، أو سياسة دعم الصناعات اليت متر مبرحلة صـعبة  سياسة إعادة دفع عجلة االقتصاد عن طريق اإلنفاقات ال

      .1ويقترحون سياسة تسهل املنافسة، مرونة األجور ومراقبة تصاعد الكتلة النقدية

 :املدرسة الكرتية -2

           Keynesجـون مينـارد كـيرت    " يؤكد أتباع املدرسة الكيرتيـة بقيـادة االقتصـادي الربيطـايل           

يف األزمات وضرورة تدخل الدولة  خاصة عـن طريـق االسـتثمار    قلة الطلب على دور ، )1883-1946(
ى أن السبب الرئيسـي يف انتظـام   رلكيرت الذي ي ، وتعترب نظرية فيض االستثمار جزء من النظرية العامة2العام

ذا األخـري الـذي   هالدورة وطول فترا يرجع إىل التقلبات يف الكفاية احلدية لرأمسال وسعر الفائدة النقدي، 
يتناسب عكسيا مع الطلب االستثماري، حيث يزيد الطلب على السيولة من قبل أصحاب األعمـال كلمـا   

فهو مرتبط بسعر ، أما تأثري الكفاية احلدية لرأمسال على االستثمار اخنفض سعر الفائدة مما يشجع على االستثمار
   . الكفاية احلدية لرأمسال بسعر الفائدة السائد يف السوقنيبالفائدة، والختاذ القرار االستثماري علينا أن نقارن 

                                                                                      :املدرسة املاركسية -3

هي أزمـات   ةيرى أتباع املدرسة املاركسية أن األزمات االقتصادية الدورية واملتعاقبة يف الدول الرأمسالي     
وتـراكم   الربح طبيعية ناجتة عن التناقض بني قوى اإلنتاج وحالة العالقات االجتماعية، حبيث تقود إىل زيادة

  .رأس املال
 

                                       
 .17، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق سعيد بلعباس،  1
  -دراسة حالـة اجلزائـر   – 2010-2000انعكاسات األزمة املالية على العاملية على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة كرامة مروة،  2

اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممـد خيضـر، يسـكرة، اجلزائـر     يف العلوم االقتصادية، ختصص  جستري غري منشورةمذكرة ما
 .68، ص2011-2012
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 :مدرس األسواق التامة والتوقعات العقالنية -4

وحالة عدم التأكد، وهي مبادئ ميكـن أن  يرتكز أساسا على فرضية العقالنية تقدم هذه املدرسة تفسريا      
ظهـور  تفسر سلوك األعوان االقتصاديني عند التعرض لصدمات خارجية، فاستنادا هلذه النظرية فإنه مبجرد 

ظهور حالة مـن اهللـع لـدى     إىلالبنوك مما يؤدي ألزمة خارجية من شأنه التأثري على نوعية أصول بوادر 
ودائعهم، ويف هذه احلالة عادة ما تسود قاعدة أول من يأيت للبنك هـو   املودعني، فيقبلون حنو البنوك لسحب

أن ال  حىت نفاذ أصول البنك، يف هذه الظروف ال بد على املـودعني العقالنـيني  أول من يسترجع وديعته، 
، وما يثبت صحة فرضية هذه 1سيولة قبل نفاذ األصول إىليتأخروا يف القدوم إىل البنك قصد حتويل ودائعهم 

وودائعهم مـن   أمواهلمسحب  إىلما حدث بعد األزمة املالية العاملية حيث هرول الكثري من املودعني املدرسة 
جمملها وفقدان ثقة املدخرين يف البنوك  إفالس وإعالنالبنوك ما نتج عنه نزيف وفقدان السيولة بالنسبة للبنوك 

  .2راتللمدخ ةالقيمة احلقيقيواخنفاض 

 :مدرسة عدم االستقرار املايل -5

يقصد باالستقرار املايل مدى قدرة القطاع املايل على امتصاص أثر الصدمات االقتصادية اخلارجية واحلـد       
من تداعياا على مكونات القطاع املايل الرئيسية، وعلى الرغم من صعوبة االتفـاق علـى مفهـوم واحـد     

شيوعا يف العـامل حاليـا هـو أن     لالستقرار املايل نتيجة اختالف اهلياكل االقتصادية، إال أن مفهوم  األكثر
حدة الضغوط على احلالة اليت يستطيع فيها القطاع املايل استيعاب وختفيف  إىلاالستقرار املايل يعين به التوصل 

  .3مؤسساته من جراء األزمات االقتصادية
الصـدمات اخلارجيـة   وعليه فعدم االستقرار املايل يتمثل يف عدم قدرة القطاع املايل على امتصاص أثر       

  .وإمكانية التعامل معها بشكل يقلل من أثارها وجتنبها
أن األزمة املالية ما هي إال نتاج آلية داخلية، تفرض أن املتعاملني االقتصاديني ليسـوا  وتعترب هذه املدرسة      

دراية بكل شكل مما  ىلباخلربة والكفاءة وعفقط من املتعاملني أذكياء ويتميزون  وأنه يوجد عدد قليلمتشاني 
يبني وجود عدم التجانس بني األعوان االقتصاديني من حيث احلصول على نفس املعلومة، ألن هذه األخـرية  
تتطلب تكاليف باهظة، ففي هذا املنظور ويف حاالت عدم التأكد قد يكون من املنطقي أن يعتمد كل عـون  

                                       
1 Lacoue La Barthe.D, Finance internationale " l’état actuel de la théorie", edition économica, France, 1992, 
P 409. 

 .333، ص2009 ،مصر، اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،العاملية املصرفية املالية واألزمة املتعثرة املصرفية الديون احلميد، عبد املطلب عبد 2
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي  التطورات النقدية واملصرفية ويف أسواق املال يف الدول العربية،، 2010التقرير االقتصادي العريب املوحد  3
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كفاءة وهلم املعلومات اليت متكنهم من اختـاذ القـرارات   تقليد العون اآلخر، والذين يعترب أم أصحاب خربة و
  .1الصائبة والدقيقة، وبفعل هذا التقليد واحملاكاة ينتج لنا هنا سلوك عقالين

إذ توصل هلا ، "Human Minsky "هيمان منسكي  –وهذه الفرضية جاء ا االقتصادي األمريكي      
الرأمسالية، ويف الكتاب الذي نشره تجارية يف االقتصاديات ، بعنوان التقلبات ال1994من خالل أطروحته عام 

، إذ يرى أن األزمات املتعلقة باملديونية املفرطـة  2م بعنوان إحداث استقرار يف اقتصاد غري مستقر1986عام 
تكون الظـروف مواتيـة ويسـتفيد الفـاعلون     متهد يف بعض األحيان لالقتراض بشكل غري منطقي، عندما  

االقتصاديون من شركات وعائالت من النمو ومن معدالت الفائدة املنخفضة، ولكن عندما تنقلب معـدالت  
املصرف الفائدة حنو االرتفاع خاصة نتيجة التضييق النقدي أي عندما يتم رفع معدل الفائدة األساسي من قبل 

ملعدالت الفائدة، تصبح غـري مطاقـة     املركزي، فإن املديونية اليت كانت تبدو حمتملة  نظرا للمستوى املعتدل
  2008ما حدث يف اآلونة األخرية عند حدوث األزمة املالية العاملية سـنة   وهو، 3ومتيل إىل املديونية املفرطة

اخلـوف الشـديد يف   وما أدت إليه من عدم استقرار وتذبذب يف األسواق املالية العاملية، واىل إجياد حالة من 
مستقبل االقتصاد واالستثمار، دفعت بالكثري منهم إىل عدم الرغبة يف حتمل املخـاطر   أوساط املستثمرين بشأن

املخاطر تفوق  نبل دفعت البعض منهم للمطالبة بعالوات عوالبحث عن استثمارات آمنة يف قطاعات أخرى، 
حيـال  عالوة على ما أحاط بعمليات االندماج واالستحواذ من شـكوك وغمـوض    ،ما تقدمه احلكومات

  .4لصفقات اليت تتضمن مبالغ جديدة من أدوات الدينا

  :التعاريف املختلفة لألزمة: ثانيا  

فهذه يكاد العامل خيتنق من حدة األزمات وكثرا فكل عقد تظهر لنا أزمة أكثر حدة من اليت سبقتها،         
 الزمن حىت صارت خطرا حقيقيـا علـى   الدورية لألزمات أعطت هلا طابع وأبعاد مدمرة تضخمت مع مرور

 .5مجعاء الذي فتح الباب ألزمة حضارية فعليةمستقبل اإلنسانية 

  :نورد أمهها باختالف الرؤيا والتوجهات ومع كثرة التعاريف 

                                       
1 BARTHALON. E, Crises Financières " un panorama des explications ", revue problème économiques, 
N°2595, 1998, P P 4-5. 

العزيـز  ، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد ؟ يف األزمة املالية العاملية أسباب وحلول من منظور إسالميمأم أزمة نظا...أزمة عقارأمحد مهدي بلوايف،  2
  .254السعودية، ص

3 Artus Patrick et autres, La crise des subprimes, Conseil d’analyse économique, La Documentation française, 
France, 2008, P 263. 

للبحـوث   ة، مركـز البصـري  دراسات اقتصـادية جملة  األزمة املالية العاملية وانعكاساا على التجارة اخلارجية للدول العربية،حسن عبد املطلب األسرج،  4
 .78، ص2009، سبتمرب 13واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، العدد 

 .269، ص2004، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1، طمناهضة العوملةمسري أمني، فرانسوا أوتار،  5
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ظاهرة إدارية غري مستقرة متثل ديدا مباشرا وصـرحيا لبقـاء   " :كواتعرف األزمة من الزاوية اإلدارية  -
 .1"واستمرارها، تتميز بدرجة من املخاطرةاملنظمة 

 .2"رجوأا حلظة حامسة أو وقت حسوأ ضل أو األفنقطة حتول إىل األ" :كواتعرف من الناحية اللغوية  -

حالة من عدم االستقرار تنبئ حبدوث تغيري حاسم ووشيك قد "  :كواتعرف من الناحية االصطالحية  -
مرحلة أو ظاهرة تعرب عن خلل عميق قـد  " ، وتعىن كذلك بأا3"تكون نتائجه غري مرغوبة بدرجة عالية

 .4"وقع يف واحدة على األقل من مؤشرات االقتصاد الكلي أو اجلزئي

 جانبني جانب إجيايب وجانب سليب، فهي ال تعد فقط خطرا بل فرصة أيضا فاجلانب املـدمر ال ولألزمة       
بد منه لتطوير املنظمة، فاملوت واحلياة والنظام والفوضى والبناء واهلدم واألداء العادي واألزمة جيب أن ال ينظر 

  .اال لقيام عمليات ودورات إنتاجية حديثة ة، إلتاح5كمتضادات بل كوحدة كاملةإليها 
اإلداري الذي أصيب ا، مشكلة حلظة حرجة و حامسة تتعلق مبصري الكيان "على أا  وعموما فاألزمة تعرف

  :  7، فاألزمة حسب ما سبق هلا بعدين 6"بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار جتعله يف حرية بالغة

 ؛األساسية للدولة التهديد للمصاحل -

 ؛التدخل السريع من مصدر القرار إىلاحلاجة  -

  أنواع األزمات االقتصادية و املالية: املطلب الثاين

  : تعدد أنواع األزمات االقتصادية و املالية و ختتلف، إال أنه ميكن تصنيفها على النحو التايلت     

  ارجية اخلديونية املأزمات : أوال

هي أزمات تعين أن بلد أو جمموعة من البلدان أصبحت غري قادرة على خدمة ديوا اخلارجية أي عـدم       
  .8القدرة على التسديد

 

                                       
 .36، ص2006دار الشروق للنشر واإلعالن، عمان، األردن،  االجتاهات احلديثة يف املنظمات اإلدارية،عبوي زيد،  1
 .35-31، ص ص 1993، ، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة ، مصرإدارة األزمات يف عامل متغريالعماري عباس،  2
 .57-53، ص ص 2004، مصر، 2004، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، إدارة األزماتحممد نصر مهنا،  3
 13، مركز النصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر ، العـدد  ، جملة دراسات اقتصاديةقراءة يف األزمة املالية الراهنةالرمحان تومي،  عبد 4

 .119، ص2009سبتمرب 
-25شركة أبو ظيب للطباعة والنشر، أبو ظـيب، ص ص  ، إدارة األزمات يف بورصات األوراق املالية العربية والعاملية والتنمية املتواصلةعماد صاحل سامل،  5

26. 
  . 54، اإلسكندرية، مكتب مدبويل، السنة غري مذكورة، صإدارة األزماتحمسن أمحد اخلضريي،   6
 .20-19، ص ص 2009، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر، األزمة املالية وإصالح النظام املايل العامليابراهيم عبد العزيز،  7
 1998، صندوق النقد الدويل، واشـنطن، مـاي   -خصائصها واملؤشرات الدالة التعرض هلا - األزمات املاليةجمموعة من خرباء صندوق النقد الدويل،  8

  .91ص
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  ة أزمات مصرفي: ثانيا

هي نوع من األزمات اليت يتعرض فيها بنك أو عدد من البنوك لعدم القدرة على مواجهة طلبات سحب      
 .1الودائع عند حدوث تدافع شديد للمودعني

  أزمات عملة  :ثالثا

حيدث هذا النوع من األزمات عندما تتعرض عملة بلد ما هلجوم مضاريب عنيف، يـؤدي إىل اخنفـاض        
اخنفاضا كبريا، أو إىل إكراه السلطات احلكومية هلذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريـق إنفـاق   قيمتها 

 .2جانب كبري من احتياطاا الدولية أو عن طريق رفع أسعار الفائدة عليها بشكل حاد

  أزمات مالية شاملة : رابعا

را على العمل بكفاءة، و تـؤدي إىل  أزمات تتميز باضطرابات شديدة يف األسواق املالية، تضعف من قد هي
 : آثار غري مرغوب فيها بالنسبة لالقتصاد احلقيقي، و يتضمن هذا النوع صورا خمتلفة أمهها ما يلي

 :  أزمة سيولة - 1
غالبا ما تنتج عن االندفاع حنو سحب الودائع من البنوك، و اليت قد تكون بسيطة إذا تعلق األمر ببنـك       

يف هذه احلالة بيع بعض أصوله اة طلبات املودعني، لكن إذا كان التـزاحم علـى   واحد، حيث يستطيع 
ن تنافس البنوك على التصرف يف أصوهلا و حماولـة  إسحب الودائع ظاهرة عامة تتعلق بكل النظام املصريف، ف

الوفـاء   تسييلها يؤدي إىل ايار قيمتها، و من مث تتحول مشكلة السيولة إىل مشكلة عـدم القـدرة علـى   
 .بااللتزامات

 :أزمة التوقف عن الوفاء بااللتزامات - 2
تنتج عن اختالل اهلياكل التمويلية للمشروعات، و عدم توافق هياكل االستحقاق بني أصول و خصـوم       

البنوك و حمدودية رؤوس أمواهلا، عندما تتعرض املشروعات و البنوك إىل التعثر و تصبح على وشك التوقـف  
بالتزاماا، فتميل إىل الدخول يف جماالت استثمار مرتفعة املخاطر أمال يف احلصول علـى عوائـد   عن الوفاء 

مرتفعة، كبديل من الدخول يف جماالت استثمار آمنة منخفضة العائد، و يف كثري من األحيان ينتهي ا هـذا  
  .مانيناتأ مطلع الث.م.السلوك إىل اإلفالس، كما حدث لبنوك اإلقراض و االدخار يف الو

 
  

                                       
، صندوق النقد الدويل التنميةجملة التمويل و  مؤشرات احليطة الكلية وأدوات جديدة لتقييم سالمة النظام املايل،بول هيلربز، راسل كروجز، ماريتا مورييت،  1

  .06، ص2002سبتمرب 
، ص ص  2001دار النيل للطباعة و النشر، مصر،  ،األزمات املالية يف األسواق الناشئة مع إشارة خاصة ألزمة جنوب شرق آسياأمحد يوسف الشحات،  2

14 – 16 .  
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  :أزمة انفجار فقاقيع األصول - 3
حتدث العديد من األزمات يف أسواق املال نتيجة ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعة، حيـث تتكـون         

مربر، وهو ما حيـدث   الفقاعة عندما يرتفع سعر األصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على حنو ارتفاع غري
عندما يكون اهلدف من شراء األصل هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل علـى  
توليد الدخل، يف هذه احلالة يصبح ايار أسعار األصل مسألة وقت عندما يكون هناك اجتاها قويا لبيع ذلـك  

ذعر يف الظهور فتنهار األسعار وميتد هذا األثر حنو أسعار األصل فيبدأ سعره يف اهلبوط، ومن مث تبدأ حاالت ال
، و خري مثال عن ذلك أزمة الكساد العظيم يف 1األسهم األخرى سواء يف نفس القطاع أو القطاعات األخرى

  .1990أ، و ايار سوق األوراق املالية يف اليابان عام .م.يف الو 1929

  :أزمة استراتيجيات وقف اخلسائر - 4
هذا النوع من األزمات عند إصدار املضاربني و التجار أوامرهم بالبيع أو الشراء إىل السماسـرة   حيصل      

بسعر معني، فإذا ما انتشرت هذه املمارسات، فان اخنفاض األسعار سيتفاقم بشكل ضـخم، و مـن أشـهر    
  .أ.م.يف الو 1987األمثلة على ذلك أزمة أكتوبر

  ةأسباب األزمات املالي: ثالثللب ااملط

 معمقـة  دوليـة  دراسة ففي ظروفها، حبسب ألخرى دولة اقتصاد من ختتلف األزمات هذه أسباب إن      
 درجـة  من يتكون مزدوج مؤشر استخدم( املاضية عام العشرين خالل بلد لعشرين مالية أزمة 102مشلت 
 بلدان أكثر أن مفادها نتيجة إىل الدراسة هذه توصلت ،)االحتياطات يف اخلسارة ونسبة العملة، قيمة اخنفاض

 املصـرفية  األزمات و املالية، أسواقها يف حتررا شهدت اليت البلدان هي املالية لألزمات عرضة املدروسة العينة
 اليت املشاكل مع العمالت، وأزمة املصرفية األزمة بني السببية للعالقة نظرا عمالت، أزمة إىل بدورها أدت اليت

  .2املعين للبلد املدفوعات ميزان تواجه
 ما يعرف مبباريات حتت "Game théorie"املباريات  نظرية طرحته ما املالية لألزمة احلديثة التفسريات ومن

 " Coordination Games". املالية  األسواق يف الالعبني بني التنسيق
 احللبـة  العبـو  يتخـذها  اليت القرارات بني موجبة عالقات وجود االقتصادي التحليل أدوات تؤكد إذ     

 الـذي  االجتاه باختاذ األحيان من كثري يف املستثمر قرار يكون فقد ،...)املستثمرون املضاربون،( االقتصادية
 قيمـة  بأن التوقع على بناًء ما، أصل شراء قرار يكون قد آخر، مبعىن يتخذوه أن اآلخرين املستثمر هذا يتوقع
 القـرار  املستثمر يتخذ قد أخرى أحيان يف ببنما مرتفع، دخل توليد على القدرة له وأن ستزداد، األصل ذلك
 بعـض  أكدت وقد ،خمتلفة الصورة تبدو حينئذ القرار، ذات بأخذ اآلخرين املستثمرين قيام لتوقعه نظراً ذاته

                                       
   www . pidegypt.org/downlaod/azma/doc                              :عبد اهللا شحاتة، األزمة املالية، املفهوم واألسباب نقال عن 1
 .200ص ، 1999 عمان، األردن، للنشر، جمالوي دار ،الدويل التمويل احلسين، تقي عرفات 2



�ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ��:  :  :  :  �	��� �����	��� �����	��� �����	��� ���� 

 

-10- 

 

 Paul Krugman"بـول كرومجـان   " منوذج مثل العملة أزمات لتحليل استخدمت اليت الرياضية النماذج
 .السلوك ذلك
  :التالية النقاط دولة ما يف يف املالية األزمات نشوء أسباب إمجال ميكن األسباب يف تفصيل وقبل الشروع     

 ؛التضخم معدل الصرف وارتفاع وأسعار العاملية الفائدة أسعار وتقلبات التجاري التبادل شروط اخنفاض -

 املاليـة  أسـواق األوراق  وايار اخلارج من األموال لرؤوس الكبرية والتدفقات االئتمان منح يف التوسع -
 ؛املالية األزمات من للعديد املشترك القاسم كانت

 .1والتنظيمي احملاسيب والرقايب النظام ضعف من مالية ألزمات تعرضت اليت الدول معظم تعاين -
  :كالتايل األسباب هذه تفصيل وميكن

  عدم االستقرار االقتصاد الكلي: أوال

إن أحد أهم مصادر األزمات اخلارجية هو التقلبات يف شروط التبادل التجاري، فعندما تنخفض شروط       
التجارة يصعب على عمالء البنوك املشتغلني بنشاطات ذات العالقة بالتصدير و االسترياد الوفـاء بالتزامـام   

من الدول النامية اليت حدثت ـا   %75خصوصا خدمة الديون، و تشري بيانات البنك الدويل إىل أن حوايل
  :أزمة مالية، شهدت

قبل حدوث األزمة، وهذا العامل يعد سببا رئيسـيا  % 10حبوايل  :اخنفاضا يف شروط التبادل التجاري - 1
لألزمة املالية يف كل من فرتويال و اإلكوادور،  حيث  االعتماد الكبري على الصادرات النفط اخلام مع صـغر  

 .حجم االقتصاد و قلة تنوعه

  اليـة يف الـدول الناميـة   أحد املصادر اخلارجية املسببة لألزمات املهي : تقلبات  أسعار الفائدة العاملية - 2
فتغرياا ال تؤثر فقط على تكلفة االقتراض بل األهم من ذلك هو تأثريها على تدفقات االسـتثمار األجـنيب   

 تكلفـة  يف فقـط  تؤثر ال عاملياً الفائدة أسعار يف الكبرية اشر و درجة جاذبيته يف هذه الدول، فالتغرياتاملب
 تعتـرب  كمـا  جاذبيتها، ودرجة املباشر األجنيب االستثمار تدفقات يف تؤثر أا ذلك من األهم بل االقتراض
 الكلـي   االقتصاد مستوى على االضطرابات مصادر من الثالث املصدر احلقيقية الصرف أسعار يف التقلبات

  .2املالية األزمات من العديد حلدوث مباشر غري أو مباشراً سبباً كانت واليت

                                       
 :االلكتروين ، املوقعواألسباب املفهوم املالية األزمةشحاتة،  اهللا عبد 1

 www.iefpedia.com .                                              12/02/2012 تاريخ االطالع: األزمة املالية العاملية: املفتاحية الكلمات  
 الدويل امللتقى ، كتاب-اجلزائر حالة - املباشرة األجنبية لالستثمارات املتوقع األداء على وتداعياا الراهنة املالية األزمة مجيلة، اجلوزي ايد، عبد قدي 2

 ديسـمرب 8/9إبـراهيم، يـومي   دايل جامعـة  إفريقيـا ،  ومشال األوسط الشرق اقتصاديات منطقة على وانعكاساا الراهنة العاملية املالية األزمة حول الرابع
 .15، ص2009اجلزائر،
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هي عامل حاسم يف قدرة القطاع املصريف على القيـام بـدور الوسـاطة     :التقلبات يف معدل التضخم - 3
سعار ، و قد اعترب الركود االقتصادي الناتج عن ارتفاع مستويات األ)منح االئتمان و توفري السيولة(املالية

 . املالية يف دول أمريكا اجلنوبية و الدول النامية سببا مباشرا حلدوث األزمات

يعترب أحد مصادر االضطرابات على مستوى االقتصاد الكلي و اليت  :صرف احلقيقيةالتقلبات يف أسعار ال - 4
كانت سببا مباشر أو غري مباشر حلدوث العديد من األزمات املالية كما حدث يف الدول النامية يف أمريكا 

 مبـا يف  اجلنوبية، اليت عانت من اضطرابات يف أسعار الصرف احلقيقية مبعدل أعلى من أي إقليم يف العامل
 ارتفـاع ذلك دول جنوب شرق آسيا، حيث أن االرتفاع احلاد يف أسعار الصرف احلقيقية أحـد آثـار   

 .األرباح يف قطاع التجارة اخلارجية أو ارتفاع أسعار الفائدة احمللية

  1املايل القطاع اضطرابات: ثانيا

من اخلارج و ايار أسـواق األوراق   شكل التوسع يف منح االئتمان يف التدفقات الكبرية لرؤوس األموال     
املالية القاسم املشترك الذي سبق حدوث األزمات املالية يف حالة دول جنوب شرق آسيا، فلقد شهدا القطاع 
املايل يف تلك الدول خالل حقبة الثمانيات و التسعينات توسعا كبريا، تواكب مع االنفتـاح االقتصـادي و   

وقائي و غري احلذر بعد سنوات من االنغالق و سياسات الكبت املـايل مبـا يف   التجاري و التحرر املايل غري ال
  .ذلك ضغط االقتراض و صغر حجم و دور القطاع املايل يف االقتصاد

ح يف األطر املؤسسية القانونية ضعف واضالتهيئة الكافية للقطاع املايل وفلقد عانت تلك الدول من عدم       
أدى التوسيع يف منح االئتمان إىل حدوث ظاهر تركز االئتمان سـواء يف نـوع   التنظيمية، من ناحية أخرى و

معني من القروض مثل القروض االستهالكية أو العقارية مثل ما حدث يف األزمة  املالية يف كوريا اجلنوبية، أو 
  .لقطاع واحد كالقطاع احلكومي أو الصناعي أو التجاري كما حدث يف تايالندا

النامية يف مجيع األزمات املالية حصول انتعـاش كـبري يف مـنح     تقليدية اليت شاهدا الدولور المن األم    
القروض، وهذه الظاهرة مل تقتصر على الدول النامية فقط بل مشلت أيضا الدول الصناعية مثل فلندا، النرويج 
السويد و الواليات املتحدة كما كانت انتكاسة سوق األوراق املالية  القاسم املشترك يف العديد من األزمات 

  .  ملصرفيةا

  :عدم تالؤم أصول و خصوم املصارف -1

تظهر هذه املشكلة بسبب التوسع يف منح القروض، وعدم االحتفاظ بقدر كايف مـن السـيولة ملواجهـة        
التزاماا احلاضرة و العاجلة يف فترات تكون فيها أسعار الفائدة العاملية مرتفعة و أكثر جاذبيـة مـن أسـعار    

                                       
 .7-5ص ص ،2004ماي  الثالثة، السنة والعشرون، التاسع العدد العربية، األقطار يف التنمية يا بقضا تعىن ريةدو سلسلة ،املالية األزمات التوين، ناجي 1
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تعرض زبائن البنوك كذلك إىل عدم التالؤم بالنسبة للعملة األجنبية، و عدم التالؤم أيضـا  الفائدة احمللية، وقد ي
 . بالنسبة لفترات االستحقاق

 :حترر مايل غري وقائي -2

إن التحرر املتسارع غري احلذر للسوق املايل، بعد فترة كبرية من االنغالق و التقيد، قد تؤدي إىل حدوث      
ـ عند حترير أسعار الفائدة فإن البنوك احمللية تفقد احلماية اليت كانت تتمتع ـا يف  األزمات املالية، فمثال  ل ظ

تقييد أسعار الفائدة كما يسبب هلا التحرر املايل ضغوطا تنافسية نتيجة دخول بنوك أخـرى للسـوق املـايل    
 جة ضـعف اإلعـداد  باإلضافة إىل ذلك يؤدي إىل استحداث خماطر ائتمانية جديدة قد ال تتحملها البنوك نتي

التهيئة الرقابية وقلة املوارد و اخلربات الالزمة للتعامل معها، وخري مثال على ذلك األزمات املالية اليت حدثت 
 .يف الربازيل، الشيلي، املكسيك و فرتويال

  :تدخل احلكومة يف ختصيص االئتمان -3

الية املتاحة على قطاعات اقتصادية و أقـاليم  يف الكثري من األحيان كانت احلكومة تقوم بتوزيع املوارد امل      
جغرافية بعينها يف إطار خطة للتنمية أو خلدمة أغراض أخرى قد تكون سياسية بالدرجـة األوىل و ليسـت   

 .اقتصادية
ويف الدول العربية، ال يزال القطاع املصريف ملكا للدولة، مما يترتب عنه مشاكل من حيـث اخنفـاض          

لكفاءة و احلافز على اإلبداع، ويف كثري من األحيان يعاين القطاع املصريف من احتكار احلكومة اإلنتاجية، قلة ا
لنشاطاته، فأدى هذا الوضع إىل حصول األفراد ذوي النفوذ و االتصاالت الواسعة مع احلكومة على القروض 

  .دون األخذ يف االعتبار سالمة املشروع االستثماري أو القدرة املالية للمقترض

  :ضعف النظام احملاسيب و التنظيمي -4

تعاين معظم الدول اليت تعرضت ألزمات مالية من الضعف يف النظام و األجراء احملاسبية املتبعة و درجـة       
اإلفصاح عن املعلومات خصوصا فيما يتعلق بالديون املعدومة و نسبتها يف حمفظة البنك االئتمانية، كما تعاين 

 املساند للعمليات البنكية، و عدم االلتزام بالقانون اخلاص باحلد األقصى للقـروض  من ضعف النظام القانوين
  .املقدمة ملفترض واحد و نسبتها من رأمسال البنك

  1تشوه نظام احلوافز: ثالثا     

 األساسـية  األسباب من كانت خربا، وقلة املصارف يف العليا اإلدارات أن على العاملية التجارب دلت      
 حـدوث  تفـادي  يف تنجح مل اإلدارية املناصب وتدوير املصرف هيكل تعديل عملية وأن املصرفية لألزمات

                                       
  املوقع االلكتروين مواجهتها، وسياسات العاملية املالية األزمات أسباب الكناين، عدنان  1

 www.iqra-ina.com                                             12/02/2012تاريخ االطالع، 2008األزمة املالية العاملة : الكلمات املفتاحية      
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 تغـري  حيـدث  مل حبيث القرارات اختاذ مواقع يف ظل اإلداري الفريق نفس ألن آثارها من احلد أو األزمات
 العليا اإلدارات أن على كذلك التجارب ودلت االئتمان، ملخاطر وإدارا تقييمها وطريقة اإلدارة يف حقيقي

 املصرفية الرقابة لضعف نتيجة وذلك لسنوات للمصرف املعدومة الديون إخفاء يف جنحت متعددة حاالت يف
إىل  التعـرف  الصعب من جعل الوضع وهذا أخرى، ناحية من احملاسبية واإلجراءات النظم وضعف ناحية من

        .آثارها من والتخفيف حدوثها لتفادي اجليد واالستعداد املالية األزمات حلدوث السابقة العالمات

مالك البنوك و اإلدارات العليا ال يتأثرون ماليا من جراء األزمات املالية اليت سامهوا يف حدوثها  نأ حيث     
 فال يتم إاء خدمام أو حتميلهم اخلسائر اليت حدثت من جراء األزمة، فلقد أثبتـت اإلدارات عجزهـا يف  

  .تعديل هيكل البنك و تدوير املناصب اإلدارية

     1سياسات سعر الصرف: رابعا

تعترب الدول املعتمدة على سعر الصرف الثابت أكثر عرضة للصدمات اخلارجية، ففي ظل هذا النظـام          
يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور البنك امللجأ األخري لالقتراض بالعمالت األجنبية حيث أن ذلك 

زمة العملة مثل املكسيك و األرجنـتني  يعين فقدان السلطات النقدية الحتياطاا من النقد األجنيب و حدوث أ
وقد متخض عن أزمة العملة ظهور العجز يف ميزان املدفوعات، ومن مث تنقص يف عرض النقـود و ارتفـاع   

  .أسعار الفائدة احمللية مما يزيد من تفاقم األزمة

 2الشفافية نقص:خامسا

 يتعلـق  فيما خاصة االقتصادية، سساتواملؤ الشركات من الكثري أداء عن املعلومات دقة عدم ا ويقصد    
 وهـروب  الثقة فقدان إىل ؤديي مما األجنبية، العمالت من الدولية لالحتياطات احلقيقي احلجم عن بالكشف

  .اخلارج إىل األموال رؤوس
  بأا اضطرابات حتدث يف أسواق املـال  :ات بصفة عامة ذلكبحث لتعريف األزملقد تطرقنا يف هدا امل      

غري مرغوب فيها، و تتنوع هاته األزمـات   آثار تضعف قدرة هده األسواق على العمل بكفاءة، و تؤدي إىل
 و أزمة استراتيجيات وقف اخلسـائر  وتنقسم إىل أزمة سيولة، التوقف عن الوفاء بااللتزامات، فقاقيع األصول

اد الكلي و مشاكل القطاع املايل إضـافة  وترجع أهم أسباب االضطرابات املالية عامليا إىل عدم استقرار االقتص
إىل تشوه إدارة البنوك و خمتلف و املؤسسات املالية وأخريا سياسات سعر الصرف املتبعـة، و سـنتعرض يف   

 .املبحث املوايل إىل أهم األزمات املالية العاملية اليت نتجت عن األسباب سابقة الذكر
 

                                       
، عـدد مـارس   متويل التنميةجملة  ،بلدان الشرق األوسط و مشال إفريقيا هل  تعوم عمالا أم تربطها بعملة أخرى؟فيتاىل كرمارينكو،  عبد العلي جبيلي،  1

2003 . 
 .16ص  بق ذكره،رجع سم  مجيلة، اجلوزي ايد، عبد قدي  2
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  ةأهم األزمات املالية العاملي: املبحث الثاين

حيتاج االقتصاد السليم إىل بقاء قنوات النظام التمويلي مفتوحة لكي يتم نقل رؤوس األموال القطاعـات       
املختلفة، فالقطاع التمويلي يشبه شبكة شرايني وأوردة جسم اإلنسان، حيث يقوم بنقل السـيولة   االقتصادية

كافة أعضاء اجلسم، وعند انسداد هـذه   إىل، كما ينقل الدم االقتصاديةالالزمة لكافة الفعاليات والقطاعات 
  .1فتتعطل هى األخرى االقتصادإىل بقية أجزاء  واالئتمانالقنوات فإنه يصعب نقل السيولة الالزمة من النقد 

ة باإلضاف 2منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرونلقد مر االقتصاد الرأمسايل العاملي بأزمات      
ارت ا معدالت النمو بـأكثر  اا الواليات املتحدة، فاألزمات اخلمسة الكبرية اليت  تزمات اليت مراألإىل 
 1992اليابـان  و، 1991، السويد 1991، فنلدا 1987، النرويج 1977، حدثت يف اسبانيا % 5من 

، فرنسـا  1983كنـدا   ،1989وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك أزمات مصرفية ومالية حدثت يف أسـتراليا  
  .1995، 1991 ،1974يف  3، بريطانيا1977، أملانيا 1994

  :العاملي االقتصادشهدها  اليت األزماتالتعرض ألهم  إىلوسوف نقوم يف هذا املبحث      

  ، قراءة يف اجلذور، األسباب والنتائج1929الكساد العظيم سنة أزمة : املطلب األول   

بعد األزمة اليت اجتاحت معظم دول العامل خالل سنوات احلرب العاملية  األوىل، شـهدت العالقـات          
النقدية و املالية الدولية استقرارا نسبيا، بفضل اإلصالحات و التعديالت اليت أدخلت على األنظمـة النقديـة   

، و اليت مشلـت  1929ادية العاملية السائدة، لكن هذا االستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار األزمة االقتص
جماالت اإلنتاج، التجارة و خمتلف العالقات النقدية و املالية، حيث بدأت أسـعار األوراق املاليـة ببورصـة    

أعلـى  واستمرت باالرتفاع على مدى مخس سنوات، إىل أن وصلت إىل  1924نيويورك باالزدهار منذ عام
حيـث   ارتفاعات شديدة مل يسبق هلا مثيـل،  (*)داو جونزشر ، وارتفاع مؤ1929أكتوبر 28مستوياا يف 

                                       
فاالقتصـاديون أمثـال    ، وعالقتـه بـالنمو االقتصـادي،   ....)البنوك، أسواق التأمني، البنوك االسـتثمارية  ( خيتلف االقتصاديون خبصوص أمهية دور القطاع التمويلي  1   

McKinnon1973  وWalter Baehot 1973  وJohn Hicks 1969 يعتقدون بأن القطاع التمويلي قد لعب دورا هاما يف إشعال فتيل الثورة الصناعية يف ،
بـأن أي نظـام    –هي مدرسة كالسيكية  –صاحب املدرسة االقتصادية النمساوية  Shumpeter 1934بريطانيا، وذلك عن طريق توفري رؤوس األموال، يف حني يعتقد 

ج االقتصادية، وهناك بعض األدلة صريف فعال يستطيع خلق التطور التقين من خالل تشخيص املستثمرين ومتويلهم، وأن التطور التقين هو مفتاح النمو االقتصادي يف كل النماذم
، منت اقتصادياا خالل العقود الثالثة اليت تلتها أفضل من 1960حول تأثري نظام اإلئتمان على النمو االقتصادي، حيث أن بعض الدول اليت كان هلا قطاع متويلي كبري يف عام 

، أسرع من %2.3: ايل  للفرد بقيمة تقدر بـالدول اليت مل يكن هلا قطاع متويلي، كذلك فإن الدول النامية اليت جماهلا لالستثمار األجنيب املباشر ارتفع فيها الناتج القومي اإلمج
فـريى   Robert Lucasأن النمو االقتصادي تسبب يف نشوء القطاع التمويلي وليس العكس، أما   Joan Robisonجهة أخرى يرى  مثيالا االيت أغلقن السوق، من

   .ويعتقد بأن االقتصاديون يبالغون بأمهية دور القطاع التمويلي يف التنمية االقتصادية
 14-13املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي واإلسالمي، جامعة لبنان، ، مؤمتر األزمة أسباب األزمة املالية وجذورهااجلوزي مجيلة،  2

  .2، ص2009مارس 
3 Herbert Hoover, The Great Depression 1929-1941, THE MACMILLAN COMPANY, NEW YORK, 1952,  
p p 2- 3. 

سهم ألكرب املؤسسات يف الواليـات املتحـدة و    30أهم املؤشرات يف البورصة رغم صغر عينته، و يرجع ذلك الحتوائه على  زيعترب مؤشر داو جون -(*) 
 .أكثرها تأثريا على االقتصاد
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خسارة املسـتثمرين  ، وأدى ذلك إىل %273نسبة مقدارها نقطة، ب 300نقطة إىل  110انتقل املؤشر من 
  .1بنك يف يوم واحد 3500مليار دوالر، و إفالس حوايل  200يف عمليات السوق تقدر حبوايل 

  :1929مميزات أزمة الكساد العظيم  -1

  :2ومتيزت هذه األزمة باخلصائص التالية 

 ؛زعزعة االستقرار النسيب يف النظام الرأمسايل بكاملهوذلك من حيث : حالة الالستقرار -

دية الدوريـة يف النظـام   كانت هلا صفة الدورية انطالقا من ارتباطها الوثيق باألزمات االقتصا :الدورية -
ت االقتصادية، فألكثر من مائيت عام كانت هناك فترات الرأمسايل،  وكل ذلك يعود إىل ما يعرف بالدورا

 ؛3من التوسع الشديد يف اإلنتاج تتخللها أزمات مفاجئة تتحطم فيها قطاعات كاملة من الصناعة وتتوقف

  سنوات؛ 04حيث استغرقت حوايل  استمرارها لفترة طويلة نسبيا: االستمرارية -

         ثال، اخنفضت الودائـع لـدى البنـوك   الواليات املتحدة معمق وحدة هذه األزمة، ففي  :العمق واحلدة -
كما اخنفضت عمليات اخلصم و االقتراض مبقدار مرتني، ووصل عدد البنوك املفلسة من عـام  % 33 ب 

 ؛من إمجايل عدد البنوك األمريكية% 40بنك، أي حوايل  10000أكثر من  1933إىل  1929

لفائدة، حيث كان سعر اخلصم يف بنك اجنلتـرا خـالل الفتـرة    االخنفاض الكبري يف مستويات أسعار ا -
حيث يرجع سبب ارتفـاع أسـعار    ،1929يف عام % 5.5مقابل % 3.1حبدود  1930-1933

الفائدة يف بداية األزمة إىل تزايد الطلب على النقود لسداد القروض السابقة، فاملستويات املتدنية ألسـعار  
   ة، كما أن املقرضني كانوا يغالون يف طلب الضمانات على القـروض الفائدة تسببت يف إطالة أمد األزم

   ؛مما كان يؤدي إىل اخنفاض الطلب عليها

 ؛اختالف مدة وحدة األزمة من بلد آلخر بشكل كبري -

ترافق األزمة بتقلبات حادة يف أسعار صرف العمالت، مما نتج عنه ايار النظام الذهيب يف معظم الـدول   -
عن ذلك   ، و قد نتج1931سبتمرب 21إيقاف قابلية إبدال النقود الورقية بالذهب بتاريخ ففي اجنلترا مت 

تدهور قيمة اجلنيه اإلسترليين، وعموما سببت هذه األزمة يف ختفيض قيم العمـالت  الرئيسـية الدوليـة    
 ؛4باملقارنة مع املستوى قبل األزمة%) 84-%50(حبوايل

                                       
، جامعـة اجلزائـر   غري منشورة ، رسالة ماجستريحالة تطبيقية سوق عمان املايل –سوق األوراق املالية و دورها يف التنمية االقتصادية وليد أمحد صايف،  1

  .132ص ،1997
  2000ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،  ، 3ط ، 2اجلزء  ،)البورصات و مشكالا يف العامل النقد و املال(األسواق النقدية و املالية مروان عطون،   2

  .، بتصرف103-100ص ص 
 .59النشر، ص سنة ، دون ذكر5دراسات اشتراكية، مركز الدراسات االشتراكية، العدد  ،"يومالرأمسالية والسوق ال" االقتصاد انون كريس هارمين،  3
، مذكرة 2009-2007أثر األزمة املالية على أداء األسواق املالية العربية، دراسة حالة سوق الدوحة لألوراق املالية خالل الفترة حممد اهلامشي حجاج،  4

 .77، ص2012-2011اجلزائر،  يف علوم التسيري، ختصص مالية األسواق، جامعة قاصدي مرباح، غري منشورة املاجستري
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 . ية منها أملانيا و النمسادولة عن سداد قروضها اخلارج 25توقف  -

 : 1929أسباب أزمة الكساد العظيم  -2

  :1ميكن إرجاع أسباب األزمة إىل األسباب التالية      

 ؛%89: ب 1929عوام الثالثة اليت تلت سنة يف سوق األسهم واخنفاض مؤشر داو جونز يف األايار  -

 أسواق األسهم بشهور؛تقليص حجم القروض جراء افالس املصارف التجارية بعد ايار  -

 ؛Bank of Americaمصرف ومنها  608ما ال يقل عن  إفالس -

 تقليص االحتياطي الفيدرايل من قروضه للنظام املصريف مما أسهم يف تفاقم األزمة؛ -

عن نية إدارة الرئيس فرانكلني روزفلت خفض سعر الدوالر، مما دفـع النـاس إىل بيـع    انتشار إشاعات  -
 .الدوالر وشراء الذهب

 مـن  للعديـد  الطريق مهدت إذ منوذجية، حالة الكبري الكساد بأزمة تسمى واليت 1929 أزمة أصبحت لقد     
2واجتماعية وسياسية اقتصادية عواقب هلا كانت فقد خمتلفة، جماالت ويف النظرية البحوث

 إىل األزمة هذه أدت،  

 يف االقتصاديون وقام،  "مير دعه يعمل، دعه" احلر الكالسيكي االقتصادي للنظام األساسية الفروض شرعية فقدان
 علـى  لتؤكـد  الكيترية النظرية ظهرت ذلك عن وفضال ، احلر االقتصاد ملشكالت حلول عن بالبحث الغرب

 حمـاوالت  بدأت وقد ،تلقائيا املشاكل إصالح يف الرأمسايل السوق على االعتماد وعدم احلكومي التدخل ضرورة

 من املالية امؤسسا ملنع فتدخلتالبنكي  وقطاعها املاليةا مؤسسا ارآث من خوفا األزمة الحتواء الدول من العديد

  .3املاضي لقرنا من عقدين مدار على األزمة واستمرت ،اإلفالس
 واستفاد الدولية واملالية النقدية العالقات يف االستقرار من نوعا األوىل العاملية احلرب بعد ما فترة عرفت لقد       

 سياسات بعض طريق عن واالقتصادي املعيشي املستوى يف زيادات من األمريكية املتحدة الواليات يف املواطنون

 يف التوسـع  زيادة إىل أدى مما الفترة، تلك اشهد اليت واملالية النقدية اإلصالحات نتيجة وذلك املسهلة اإلقراض
 ونتيجـة  الديون، حدة زيادة وبالتايل االستهالكية، املواد خمتلف شراء أجل من األمريكي املواطن لدى االقتراض

 انصـبت  كمـا  املضـاربة  عمليات يف كبريا ارتفاعا 1925 سنة منذ فلوريدا والية شهدت فقد األوضاع هلذه

  .4العقارية املضاربة  (la spéculation immobilière) ذلكب فعرفت املالية، األوراق أسواق على املضاربة

     

                                       
  .138- 137، ص ص 2009، ليجند للنشر، اجلزائر، Sub-Primeتداعيات األزمة املالية العاملية أزمة عبد القادر بلطاس،  1

2 Salah mouhoubi, La face cachée de la crise financière mondiale, édition L'harmattan, paris 2009,  
p 12.  

 مصر املنصورة، جامعة العاملية املالية لألزمة واالقتصادية القانونية اجلوانب حول العلمي املؤمتر ،العاملية املالية واألزمة العقارية الرهون فريد، أبوالفتوح نصر 3

  .15، ص2009أفريل  2  -1
4 Jean kogej, Les Multations de l'économie Mondiale, Ed. Bréal ,France 2008, P108. 
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  الثمانيناتو السبعينات األزمات املالية يف: املطلب الثاين   

  :هانموجة من األزمات االقتصادية واملالية ونذكر من بي هذه الفترةشهدت      

  )  1969 – 1967( األزمة النقدية : أوال

الصـناعية  مست معظم الدول  1967، ظهرت أزمة أخرى سنة فة إىل األزمة االقتصادية الكربىإضا       
الكربى من خالل االخنفاض احلاد يف معدالت منو اإلنتاج الصناعي و اإلختالالت يف أسعار الصرف الرمسيـة  

  .للعمالت اليت حتددها البنوك املركزية

 أسباب األزمـة  -1

  :  تعود أسباب حدوث هذه األزمة إىل

ا البنوك املركزيـة و أسـعار   اتساع الفروقات بني مستويات أسعار الصرف الرمسية للعمالت اليت حتدده -
  ؛الفعلية يف األسواق اليت حتددها عوامل العرض و الطلب

  ؛ارتفاع معدالت التضخم  -

اليت كثريا ما تسبب يف تغـيري  ) األموال الساخنة ( اشتداد حركات تنقل رؤوس األموال قصرية اآلجل    -
  ؛أسعار الصرف للعمالت

        ة بسبب العجز الدائم يف موازين مدفوعات بعض الدولاختالل التوازن يف العالقات النقدية الدولي -
   ؛)الواليات املتحدة، إجنلترا( 

  ؛عدم التناسب و التطابق بني األسس اليت قام عليها النظام النقدي الدويل و التطورات االقتصادية الدولية  -

 .اإلفراط يف إصدار العمالت عدم توافق إصدار العمالت الوطنية مع التطورات االقتصادية احلقيقية مبعىن  -

   1969 – 1967نتائج األزمة النقدية  -2

         إن اخنفاض معدل النمو االقتصادي و الصعوبات واملشاكل االقتصادية اليت واجهتها فرنسـا عـامي       
أدت إىل تدهور قيمة الفرنك، ومما  كان يزيد من حدة هذا التدهور ارتفاع معدالت )  1969 - 1968( 

التضخم يف فرنسا و مع انتشار بعض التوقعات رفع قيمة املارك األملاين انتشرت عمليـات الـتخلص مـن    
   يف قيمـة الفرنـك   استمرار االخنفاضالفرنكات الفرنسية عن طريق إبداهلا باملاركات األملانية  مما تسبب يف 

كما ترافق ذلك بانتقال كميات كبرية من رؤوس األموال باجتاه أملانيا لذلك تطلب األمر ختفيض قيمة الفرنك 
أما يف أملانيا االحتادية فقد اختلـف األمـر     1969مقابل العمالت األخرى يف عام  % 12.5ب الفرنسي 

إىل ارتفاع قيمة املارك فعال ) توقع ارتفاع قيمة املارك  بسبب( حيث أدى تزايد الطلب على املاركات ، 1متاما
اشترى البنـك املركـزي األملـاين    )  1969سبتمرب 24(فخالل يوم واحد فقط  ،مقابل العمالت األخرى
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مما استدعى تدخل السلطات النقدية األملانية، و مث رفـع   ،مببلغ مليار مارك) مقابل املاركات( عمالت أجنبية 
و لقد ساهم هذا اإلجـراء يف حتديـد أوضـاع     ،رمسيا مقابل العمالت األخرى % 9.3نسبة قيمة املارك ب

موازين مدفوعات الدول األوروبية األخرى من خالل زيادة قدراا التنافسية يف األسواق الدوليـة وبالتـايل   
زيادة صادراا باجتاه أملانية االحتادية أي هناك عالقة عكسية بني سعر الصرف و القدرة التنافسية لصـادرات  

  .الدولة

  )  1975 – 1971( زمات النقدية الدولية األ: ثانيا

ظهرت أزمة السبعينات لعدة عوامل مسببة حبدوثها و اليت كان هلا أثر كبري على السوق املـايل الـدويل        
لكـن   1929وأسعار الصرف العمالت الدولية، ورغم أن األمر مل يصل إىل شدة وعنف األزمة العاملية لسنة 

ضاع يف هذه املرة يعترب بعيدا عن أطر الصورة املألوفة للتطور الدوري ملـا بعـد   بات من الواقع أن تأزم األو
  .احلرب

  السمات العامة لألزمة    -1

بدأت أزمة اقتصادية عاملية تركت ورائها، من حيث مقاييسها وعمقها مجيع األزمـات   1974يف عام      
تتجاوز كثريا مجيع أزمات ما بعد  1975- 1974فاهلزات االقتصادية لعامي  ،السابقة لفترة ما بعد احلرب

احلرب من ناحية املؤشرات اليت تعرب عن عمق األزمة ومشوهلا وهي يف هذا الشأن قابلة للمقارنـة متامـا مـع    
 الكسـاد " أكثرية األزمات الدورية العاملية قبل احلرب،  بل تتجاوزها يف جوانب عديدة، وانتصـب شـبح   

فوق العامل الرأمسايل و قبل كل شيء هو أن األزمة مشلت ألول مـرة   1933 – 1929للسنوات " العظيم 
مشلت مجيع  1975 – 1974أوروبا الغربية واليابان بقدر ال يقل عن مدى مشوهلا للواليات املتحدة، فأزمة 

  .املتحدة مل تتميز بأي شئ ذي شأن الدول الرأمسالية املتطورة حبيث أن الواليات
واختفى عدم التزامن يف مرحلة األزمة من الدورة بقيت بعض الفروق يف وقت اجتياز مرحلة األزمة، ولكنـها  

بتلك اهلـزات الدوريـة    1975 – 1974كانت ضئيلة و من زاوية درجة التزامن ميكن متاما مقارنة أزمة 
 1908األزمات مـن  )  standard( صبحت يف هذا الشأن مبثابة مقياس العاملية يف االقتصاد الرأمسايل اليت أ

  :ميكن سردها كالتايلاملسببة لألزمة ، ولعل أهم العوامل  19381- 1937لغاية 
ايار نظام بروتون ( :إلغاء السعر الرمسي للذهب و التوقف عن استعماله يف تسوية اإللتزمات الدولية - 

 ؛)وودز

 .2أمهيته كعملة احتياطية دولية وإتباع نظام أسعار الصرف العائمةفقدان الدوالر بعض  - 
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  تأثري األزمة واإلجراءات املتخذة -2

  :من أهم نتائج هذه التغريات  
جلوء املستثمرين إىل اختيار السندات احملولة بالعمالت اليت كانوا يروا مناسبة وأفضل من غريهـا و   - 

؛ا الشرائية باملقارنة مع بقية العمالتهي تلك اليت تعترب أقل عرضة الخنفاض قو  
ثرت بشكل  كبري على خمتلف أقسام السـوق املـايل   أ 1974 – 1971إن األزمة النقدية الدولية  - 

 .الدويل

) الدول املكونة للجنة  بازل ( وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة داخل جمموعة الدول العشر  األزمةملواجهة هذه 
  :             إىل اتفاق من أهم بنوده ما يلي 1971مت التوصل يف اية عام 

  ؛ % 8ختفيض قيمة الدوالر حبوايل  - 
  ؛ونصةدوالر لأل 38إىل  35مسي للذهب من رفع السعر الر - 
  ؛األخرى رفع قيمة بعض العمالت - 
       ؛ % 4.5كحد أقصى إمجايل إىل %2توسع هامش التقلبات يف أسعار صرف العمالت من  - 
 .اجلمركية اإلضافيةإلغاء الضريبة  - 

   1986 – 1981أزمة اقتصاد السوق الدويل و سيادة التضخم قراءة وحتليل يف : ثالثا

و يلزم التطـرق إىل طبيعتـها  ودراسـة    األزمة مبا حتتويه من تضخم هي أزمة هيكلية و ليست دورية،      
اجتاهات تطور االقتصاد الرأمسايل الدويل يف الزمن الطويل جدا إبتداءا من القرن التاسع عشر منذ بدء سـيطرة  

  .االجتاه االحتكاري و ظهور إمكانية التحكم يف االئتمان

 1982أزمة الديون العاملية  -1

حلكومة دول العامل الثالث، وقـد اقترنـت    يف عملية منح القروضيف ظل توسع البنوك التجارية العاملية      
هذه بتعثر تلك احلكومات وإعالن الدول املدينة عدم قدرا علـى سـداد تلـك    حركة التوسع يف اإلقراض 

اليت ارتبطت بعمليات الديون وما ترتب عليها من خدمات الدين، فترجع أزمة املديونية إىل سنوات اإلزدهار 
ر ما دمرته احلرب العاملية الثانية وما جاء بعدها من تراخي الطلب العاملي على املوارد األولية الـيت  إعادة اعما

، وتدهور شروط التبادل التجاري، حيث تفاقمت األزمة مع حصول الدول النامية على 1تنتجها الدول النامية
ة بضخ كميات هائلة من القروض للـدول  استقالهلا والبدء بعمليات التنمية والتصنيع، فقامت الدول الرأمسالي

النامية ملساعدا على النهوض بالتنمية، وكذلك من أجل توظيف أمواهلا واحلصول على فوائـد مـن جهـة    
أخرى، واحملافظة على التبعية اإليديولوجية يف ظل احلرب الباردة، فقامت الدول الرأمسالية بتمويلها يف إطار ما 

                                       
 .89مرجع سبق ذكره، ص ،كرامة مروة 1



�ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ��:  :  :  :  �	��� �����	��� �����	��� �����	��� ���� 

 

-20- 

 

دوالر، لتمويل  -ي تدوير الفوائض النفطية والسيولة املتراكمة يف أسواق األورودوالر أ-يعرف بتدوير البترو
عجز موازين مدفوعاا، وبعد ذلك حصلت تغريات عديدة على هيكل املديونية وشروط اإلقراض املرافقة هلا 

ا، حيث طالبـت  عاملية وعدم قدرة الدول النامية على الوفاء بديوا وخدمامما أدى إىل اندالع أزمة مديونية 
بإعادة جدولتها مع اجلهات املاحنة، فنتج عنه التوقف التام يف عمليات التنمية للكثري مـن الـدول، وتـردي    

فمنذ مطلع السبعينات تراكمت لدى الـدول   ،1مستويات املعيشة، وتعرض النظم االقتصادية ألخطار حقيقية
تريليون دوالر، وقد تصاعدت هذه الديون لدى العديد من الدول النامية الـيت   1.4ديونا دولية بلغت النامية 

  بكميات هائلة من املصارف اخلاصة للدول املتقدمة، بغية متويـل احتياجاـا الرأمساليـة املتناميـة    اقترضت 
ن تفاقم اإلختالالت اخلارجية لعـدد  االرتفاع ما زاد م ولتسديد فواتري النفط املرتفعة خالل السبعينات، هذا

كبري من الدول املستوردة للنفط، وهكذا اضطرت الدول النامية إىل االقتراض من الدول املتقدمة لتغطية العجز 
يف ميزان مدفوعاا، فانطلقت بذلك القطرة اليت أفاضت الكأس بعجز الدولة واحلكومة املكسيكية عن عجزها 

  .2رجيةعن إبراء ذمتها من ديون خا

  1987أكتوبر  19قراءة يف أزمة االثنني األسود  -2

، حيـث  1929أكتوبر 24عد االيار الرهيب يف يعد يوم االثنني األسود االيار األكثر قوة يف التاريخ ب    
، عندما اارت أسواق املـال العامليـة   1987أكتوبر 19أطلقت الصحافة العاملية اسم االثنني األسود على 

وذلك حبدوث خلل يف التوازن بني الطلب والعرض ليس يف األسواق احلاضرة فقـط بـل   رك، يورصة نيووبب
، هذه األزمة مل تستطع العديد من املدارس الفكرية التنبؤ ـا وال إختـاذ   3وأيضا يف أسواق العقود املستقبلية

ة واحـدة إىل بيـع   حيث اندفع املستثمرون مـر ، 4اإلجراءات السريعة ملواجهتها أو تفسري أسباب حدوثها
نقطة يف يوم واحد، و سرعان ما انتشر هذا الذعر  508جونز مبقدار  أسهمهم، متسببني يف هبوط مؤشر داو

الذي بدأ يف بورصة وول ستريت إىل باقي بورصات العامل، وسادت الفوضى أسواق املال العاملية، و كانـت  
 17، طوكيـو  % 22و لندن %  26بنسبة  بليون دوالر، أي 800رك يوففي بورصة نيو :اخلسائر كبرية

  .5% 12يف أمستردام و%  15، فرانكفورت %

                                       
، ص ص 2010حامد للنشر والتوزيـع، األردن،  ، دار آليات العوملة االقتصادية وآثارها املستقبلية يف االقتصاد العريبهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،  1

182-183. 
 .84-83ص ص  مرجع سبق ذكره، احلسين، تقي عرفات 2
 .583، ص1998 مصر، للطباعة، دالتا مكتبة ،املال رأس وأسواق املالية األسواق ،اهلندي إبراهيم منري 3
 اللبنانيـة  املصرية الدار ،3 ج ،8 ط ،"الدولية التجارة يف معايرة قضايا" الدولية والتجارة الدويل االقتصاد يف احلديثة االجتاهات حامت، عفيفي سامي 4

 .194-193، ص ص  2005مصر، 
  .87، ص1990طباعة و النشر، اجلزائر، دار اهلدى لل ،1989 – 1986األزمة االقتصادية العاملية ضياء جميد املوسوي،   5
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، حيث 1929أكتوبر  28و يعد االثنني األسود االيار األكثر قوة يف التاريخ بعد االيار الرهيب يف        
نوعا  30أسعار  جونز الذي يعرب عن تقلبات مؤشر داوفقد  ففيه، 1يعد أسوأ يوم تداول ملدة قرن على األقل

من مستواه السابق البالغ %  22.5من أسهم الشركات الصناعية األعرق و األكرب يف الواليات املتحدة نسبة 
، و هبطت أسعار األسهم 2نقطة 2722.41نقطة بينما كان أعلى مستوى له حىت بداية األزمة  2247.04

الطلب الناشئ من جراء سيل متدفق من أوامر البيع يف بورصة نيويورك نتيجة اخللل يف التوازن بني العرض و 
مل يسبق له مثيل، أصاب كافة األسهم، فقد كان كبري لدرجة أن املتخصصني فشلوا يف مواجهته من خـالل  

 سـبقت  اليت األيام ، فقد شهدت3السماسرة، أو من خالل جتار الصفقات الكبرية، هذا عن السوق احلاضرة

 االستثمار نسبة حيث بلغت املالية، األوراق يف االستثمار نسبة يف كبريا اخنفاضا يةاملال األوراق أسواق يارا

 .41987 سبتمرب اية  26% إىل النسبة هذه واخنفضت  60% حوايل األسهم يف

أما يف سوق العقود فإن الوقت مكلف و مثني، و أن التغري يف السعر هو األداة الوحيدة إلعادة التـوازن        
وباختصار انتهى األمر بوط األسعار يف سوقني وضعف سيولة كالمها، حيث أصبح من املسـتحيل التنفيـذ   
الفوري للصفقات اليت ترد إىل السوق إال تكلفة عالية، متثلت يف االخنفاض الشديد يف سعر السـهم الـذي   

شركة تتعامـل يف   5000هم تتضمنه الصفقة، وبقدر مل يتعود عليه العمالء من قبل، مما تسبب يف تعرض أس
مليون دوالر تقريبا، كما أعاقت هذه األزمـة الكـثري مـن     490البورصات األمريكية إىل خسارة قدرها 

الشركات الصناعية حديثة التكوين، حيث كانت تعتمد هذه األخرية يف متويل مشـاريعها علـى البورصـة    
  .5بةبإصدار األسهم و السندات، لكن هذا التمويل أصبح أكثر صعو

  :العوامل املسببة ألزمة االثنني األسود 2-1

  :6املسامهة يف حدوث األزمة إىلومن بني العوامل 
 ؛1987التطور اهلائل يف نشاط السوق املالية الدولية الذي بلغ ذروته عام  - 

 ؛اشتداد و توثيق الروابط و الصالت بني هذه األسواق - 

 ؛العامليةضخامة الصفقات و العمليات يف األسواق املالية  - 

 ؛تنوع األصول املتعامل ا - 

                                       
1 Benoît Mandelbrot, Richard L. Hudson, Une Approche Fractale des Marchés : risquer, perdre et gagner, Ed, 
Odile Jacob, paris, 2009, P 22. 
2 David Swensen, Gestion de Portefeuilles Institutionnels, Ed. Maxima, Paris 2009, P 235. 

  .583مرجع سبق ذكره، صمنري إبراهيم اهلندي،   3
4 Claude Broquet, Robert Cobbaut, Roland Gillet, Gestion de portefeuille, Ed. de Boeck, Bruxelles 2004, P 

433. 
  .89مرجع سبق ذكره، صضياء جميد املوسوي،  5
  .204ص مرجع سبق ذكره،، األسواق املالية والنقدية البورصات ومشكالا يف عامل النقد واملال، مروان عطوان  6
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 ؛التقنية العالية و املتطورة جدا املستخدمة يف إدارة نشاطها و عملياا - 

العمليات و ساعد على  رها تطورا، مما زاد يف سرعة أداءاستخدام أحدث األساليب يف االتصال و أكث - 
 ؛سرعة انتقال األزمات من سوق آلخر

ة و املالية الدولية، حيث أصبح تداول العمالت الرئيسية الدولية من طبيعة وخصائص العالقات النقدي - 
أهم قنوات انتقال األزمات و خري برهان على ذلك الدور اهلام الذي لعبه الدوالر، حيث تسبب تدهور قيمته 

 .1987يف تفاقم األزمة املالية الدولية يف أكتوبر 

بني  األسواق املالية الدولية من خمتلف أنـواع القيـود    نالحظ أن حترير عمليات انتقال رؤوس األموال      
ساعد على إضعاف صيغتها الوطنية، و اكتساا صفة الدولية، على سبيل املثال استخدم أحـدث األجهـزة   
االلكترونية يف هذه األسواق يسمح بإجراء عمليات عرض أو طلب ألصل، أو جمموعة من األصول املاليـة يف  

   ؛وقت واحد
إىل األصول املالية قصرية ) األسهم(الكثري من املستثمرين من اقتناء األصول املالية طويلة األجل  لقد حتول - 

حبثا عن ضمانات أكرب، و جتنبا ملخاطر تقلبات قيم األسهم يف ظل حاالت عدم االسـتقرار  ) السندات(األجل 
وكان املخـرج الوحيـد    ،1سهماالقتصادي، مما تسبب يف فقدان بورصة نيويورك جزء هاما من نشاطها يف األ

لألزمة هو البحث عن أطراف أخرى من السوق للمساعدة يف إزالة اخللل، وهذا ما حدث يف اليوم الثاين فقـد  
شراء أسهمها، كما تدخل البنك املركزي حبث البنوك على منح املزيـد مـن    إلعادةدخلت الشركات الكبرية 

عار األسهم باالجتاه صعودا شيئا فشيئا، مما انعكـس اجيابيـا علـى    فبدأت أس ،2االئتمان لتجار األوراق املالية
 .   1987أكتوبر  21مستويات األسعار يف األسواق األمريكية يف يوم 

   بعض اإلجراءات املتبعة للخروج من األزمة  2-2

كان املخرج الوحيد لألزمة هو البحث عن أطراف أخرى من السوق للمساعدة يف إزالة اخللل وهـذا    - 
أوقف التعامل يف العديد من األسـهم املتداولـة يف بورصـة    ، 1987أكتوبر  20ما حدث يف اليوم الثاين أي 

نيويورك ويف أسواق االختيار والعقود املستقبلية للخروج من األزمة فقد تدخلت الشركات الكبرية إلعادة شراء 
ن لتجارة األوراق املالية، وقرب اإلقفال أسهمها كما تدخل البنك املركزي وذلك حبث البنوك على منح االئتما

يف يوم الثالثاء بدأت أسعار األسهم تتجه إىل الصعود شيئا فشيئا  مما انعكس إجيابيا على مستويات األسـعار يف  
 ؛4، وكذلك  النظر جديا يف إعادة تنظيم الوضع النقدي الدويل19873أكتوبر  21األسواق األمريكية يف 

                                       
  .86مرجع سبق ذكره، صضياء جميد املوسوي،   1
  .586مرجع سبق ذكره، ص ،اهلندي إبراهيم منري  2
 .312 -311ص ص  مرجع سبق ذكره،ضياء جميد املوسوي،  3
 .134-133، ص ص 1981 اإلسكندرية، ،، دار اجلامعة املصريةاالقتصاد الرأمسايل الدويل يف أزمته ،حممد دويدار 4
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 لفائدة إليقاف تدهور أسعار األوراق املالية؛استخدام سياسة أسعار ا - 

جلوء بعض الدول لشراء مليارات الدوالرات بعمالا الوطنية للحد من اخنفاض قيمة الـدوالر مقابـل    - 
 عمالت هذين البلدين بشكل خاص؛

 ؛لتنظيم عمليات البورصة واحلد نوعا من اشتداد عمليات املضاربة قيام احلكومات بوضع قيود وضوابط - 

عاجلة ملعاجلـة أوضـاعها   مطالبة الدول األوروبية واليابان للواليات املتحدة األمريكية باختاذ إجراءات  - 
املالية، خاصة إيقاف اخنفاض قيمة الدوالر وختفيض العجز يف امليزان التجاري واملوازنة العامة باستخدام خمتلـف  

 ؛وأنواع السياسات

 ؛اعلية يف مواجهة هذا النوع األزماتاقتصادية أكثر مشولية وف إجراءاتاستخدام  - 

 ؛جلوء بعض احلكومات لفتح حتقيقات حول بعض املضاربات املشبوهة يف البورصات واألسواق املالية - 

 ؛1988إعالن احلكومة األمريكية عن إجراء خفض آخر يف املوازنة العامة إضافة إىل ختفيض عام  - 

ملانيا االحتادية لكي جتري ختفيضات يف أسعار فائدا قيام الواليات املتحدة األمريكية على الضغط على أ - 
  ؛دف إيقاف تدهور الدوالر مقابل املارك

 .تدخل احلكومة بشكل مباشر يف عمليات البيع والشراء كمتعامل - 

    .1989أكتوبر  13قراءة يف أزمة اجلمعة اليتيمة : رابعا

اإلنتاج الصناعي واألسعار وعرض النقود وأيضـا  كان هناك تفاوتا كبريا يف معدالت منو  1988يف عام      
أوضاع املوازين التجارية يف أهم البلدان الصناعية، حيث يالحظ اخنفاض اإلنتاج الصناعي يف كل من فرنسا و 
أملانيا االحتادية وإيطاليا وإجنلترا بنسبة متباينة، أما اليابان والواليات املتحدة فقد حققـت زيـادة يف اإلنتـاج    

  .على التوايل %8أو  %5بلغت  الصناعي
بالرغم من ذلك ارتفعت أسعار االستهالك يف مجيع هذه الدول مبعدالت عالية بسبب الزيـادة الكـبرية يف    

عرض النقود يف كل هذه الدول حىت يف تلك اليت اخنفض فيها اإلنتاج الصناعي، ففي اليابـان ارتفـع فيهـا    
لذلك ارتفعت فيها أسعار االستهالك بنسـبة   %6.5د بنسبة ازداد عرض النقو %5اإلنتاج الصناعي مبعدل 
  .فقط %5أقل من الدول األخرى 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فأن الزيادة يف عرض النقود كانت أقـل مـن االرتفـاع يف أسـعار          
ريكية عـن ارتفـاع   ثر إعالن احلكومة األمإ، وعلى 1االستهالك بالرغم من حتقيق معدل منو مرتفع يف اإلنتاج

على التوايل، مع امتناع البنك املركـزي  % 5و % 9بنسبة  1989أسعار اجلملة و التجزئة يف شهر سبتمرب 
عن ختفيض أسعار الفائدة، تسببت هذه األخبار يف بداية األزمة صبيحة ) البنك االحتياطي الفدرايل(األمريكي 
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نقطـة   2569مستوى  نقطة، و أقفل عند 190 جونز حوايل عندما فقد مؤشر داو 1989أكتوبر  13يوم 
نقطة، كما أضاع مؤشـر   647عن اليوم السابق، ويف طوكيو فقد مؤشر نيكاي % 7أي باخنفاض مقداره 

  . نقطة 142فايننشال تاميز
ما جتدر اإلشارة إليه أن املؤشرات االقتصادية لبلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية مل تكـن مـربرا       

كافيا للذعر الذي سببته هذه األزمة، كما أن مؤشرات أسعار األوراق املالية قد وصلت إىل أعلى مسـتوياا  
لى سابقتها، لذلك فإن القلق و التشـاؤم   ، ولقد جاءت هذه األزمة بعد مرور أقل من سنتني ع1989خالل 

الذي أشاعته يف نفوس املستثمرين يعود بالدرجة األوىل إىل اخلوف من تفاقم األمور و اشتداد األزمـة كمـا   
  .حصل سابقا، رغم أن املعطيات احلقيقية مل تكن تشري إىل احتمال حصول أزمة اقتصادية حقيقية

  بداية األلفية الثالثةوأزمات  واق الناشئةاألس اتأزمقراءة يف : املطلب الثالث

لقد عاىن االقتصاد العاملي يف فترة التسعينات من عدة أزمات مالية و نقدية هزت اقتصاديات الدول العامل      
رغم أن معظم هذه األزمات اليت حدثت يف هذه الفترة كانت من نصيب األسواق الناشئة خاصة املكسيك و 

يقصد باألسواق الناشئة، أسواق عدد من البلدان املختلفـة  ، وشرق أسيا و الربازيل و دول جنوباألرجنتني 
اليت تتلقى كميات ضخمة من تدفقات رأس املال اخلارجي، فأصبحت أكثر اندماجا يف السوق الدولية وأكثر 

عود على تلقي استجابة و أشد حساسية آلليات السوق، األزمة املالية يف سوق ناشئة تعين أن اقتصادا صاعدا ت
تدفقات ضخمة من رؤوس األموال لفترة طويلة من الزمن، مث توقفت هذه التدفقات، وبدأ االقتصاد يواجـه  
طلبا متزايدا و فجائيا ملدفوعات خدمة هذه التدفقات الوافدة يف صورة تدفقات عكسية خارجة لرأس املال، و 

قد تؤدي إىل التوقف عن دفع ديونه، ممـا يسـتلزم    تؤدي هذه التدفقات العكسية إىل ارتباك مايل نظرا ألا
الدخول يف مفاوضات إلعادة جدولة الديون أو للحصول على قروض جديدة متكنه من متويـل مـدفوعات   

وقد اتسمت األحداث و التطورات اليت اصطبغت ا معظم األسواق الناشـئة خبصـائص   ، 1القروض القدمية
  : 2مشتركة أمهها

  ؛تدفقات رأمسالية وافدة إىل تدفقات خارجةحتوالت فجائية يف ال - 
 ؛أحدث و تطورات غري متوقعة - 

 ؛اجتاهات انكماشية عميقة يف البلدان املدينة - 

 .بعض اخلسائر بالنسبة للمستثمرين األجانب - 

فلقد شهدت األسواق الناشئة عدد من األزمات يف كل من األرجنتني، املكسيك و فرتويال وغريها، لذا       
  .ودول جنوب شرق آسيا يلي بعرض موجز الزمة كل من املكسيك و األرجنتني سنقدم فيما

                                       
  .291ر اجلامعية، السنة غري مذكورة، ص، اإلسكندرية، الداالسياسات الدولية يف املالية العامةيونس أمحد البطريق،   1
  .34، صمرجع سبق ذكره أمحد يوسف الشحات،  2
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  The Mexico’s Financial Crisis 1994 املكسيكيةاملالية األزمة : أوال
األسواق الناشئة ت الدول النامية ووكشفت عن ضعف اقتصاديا 1994لقد حدثت أزمة املكسيك سنة       

االقتصادي و حتول هـذه  ة املالية بسبب التحرير املايل واليت حتدثها العومليف الصمود و التكيف مع الصدمات 
  .الدول إىل اقتصاد السوق

جنمت هذه األزمة عن تدفق مذهل لرؤوس األموال إىل خارج، بشكل سريع مثري لالنتباه، وممهد االيار       
: ذي السابق لصندوق النقد الدويلاملدير التنفي "Michel Camdessus"النظام املايل العاملي، فحسب قول

كانت األزمة الكبرية األوىل يف عاملنا اجلديد، عامل األسواق املعوملـة، الـيت    1995إن األزمة املكسيكية عام 
جرت وراءها أزمات يف عدد كبري من الدول العامل، وال سيما يف بلدان جنوب شرق آسيا و غريها من بلدان 

 .1أوربا الشرقية
حبوايل  )البيزو(سعر الصرف يف املكسيك تفاقما و بلغت ذروا عندما اخنفضت قيمة  ةزدادت أزمفلقد ا      

، مما دفع باألسواق املكسيكية إىل الشعور باخلوف من استمرار 1994من قيمتها يف منتصف ديسمرب % 40
فقات املالية للمكسيك بعـد  العجز الكبري يف حساب املعامالت اجلارية مليزان املدفوعات، أما فيما يتعلق بالتد

 . 2هذا التاريخ كان هلا أثر على االستهالك يفوق بكثري أثرها على االستثمار

   1994ية كسيكامل املالية زمةاألأسباب  -1

 1990مليار دوالر بني عامي 103تدفقت على املكسيك كميات غري مسوقة من رؤوس األموال بلغت      
من إمجايل التدفقات الرأمسالية إىل االقتصاديات النامية خالل هذه الفترة وقـد   % 20أي بنسبة  1993 –

أسهمت هذه التدفقات يف توسيع الطلب الكلي يف زيادات أسعار األسهم والعقارات وأدت إىل منو متسـارع  
  3.لألصول واخلصوم املصرفية وعجز ضخم يف احلساب اجلاري للمكسيك

 : سعـر الصـرف املكسيكـي ميكننا ذكر أهم أسبـاب أزمـة 
 تقيم العملـة الوطنيـة بأعلـى من قيمتهـا احلقيقيـة، و اختفـاء التدهـور يف املدخـرات اخلاصة  - 

 األجنبيــة   الناتـج عن تـدفـق رؤوس األمــوال وإخفاء العجـز يف حساب العمليات اجلـارية،  

اإلصـالح يؤدي  االعتقـاد بأن تأجيـلالقتصـادي، بسبـب تنفيذ املكسيـك لربنامـج اإلصـالح ا
    ؛إىل تكلفـة أعلـى لإلصـالح

                                       
غـري   رسـالة ماجسـتري   ، 2000 -1990دراسة حالة اجلزائر الفترة  -حترير حركة رؤوس األموال و آثارها على ميزان املدفوعاتنادية، العقون   1

 .99، ص 2004 -2003، جامعة حممد خيضر بسكرة، منشورة
  ، جامعة حممـد خيضـر بسـكرة   غري منشورةرسالة ماجستري  ،-دراسة حالة اجلزائر –العوملة املالية و انعكاساا على اجلهاز املصريف ، رايس مربوك   2

  . 103، ص 2005
 .291ص ،مرجع سبق ذكره  يونس أمحد البطريق، 3



�ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ��:  :  :  :  �	��� �����	��� �����	��� �����	��� ���� 

 

-26- 

 

 السلع اليت يعتقد أن أسعارها سوف ترتفع فيما بعد، و هذا  ادرياستاالرتفاع الكبري يف االستهالك و يف  - 

                                                                                                         االرتفاع ناتج عن املغاالة يف تقسيم البيزو؛
إدارة الدين احلكومي، قصري األجل و التوسع يف االئتمـان املمنـوح للجهـاز    يعد ارتفاع سعر الفائدة و - 

دفع احلكومة إىل انتهاج سياسـة نقديـة   املصريف من أهم األسباب املؤدية حلدوث أزمة املكسيك، و الذي 
  .متشددة و توسيع جمال التدخل يف سعر الصرف للمحافظة على استقرار العملة

ية علـى االقتصـاد   ارثإن تقلبات سعر الصرف و االضطرابات املالية املتتالية نتجت عنها آثار سلبية ك     
مـن قيمتـها يف منتصـف ديسـمرب     %  40ب ) البيزو(املكسيكي، حيث اخنفضت قيمة العملة املكسيكية 

، و يرجع ذلك إىل أسباب اقتصادية خارجية أدت إىل اخنفاضات متتاليـة يف االسـتثمارات غـري    19941
املباشرة، و أسباب سياسية داخلية متثلت يف إشاعة جو من الغموض الشديد على املسـتوى االقتصـادي، و   

إىل التوسع السريع املمنوح إىل البنوك من قبل البنك ، حيث أدت 1994التساهل يف السياسة النقدية خالل 
املركزي املكسيكي و املمنوح للقطاع اخلاص من قبل البنوك التجارية و بنوك التنمية، كما ال ننسـى قـرار   

  .احلكومة بتعومي البيزو و ختليها عن إدارة نظام سعر الصرف

   1995 – 1994النتائج املستخلصة من األزمة املكسيكية  -2

املـدفوعات، أدى إىل توقـف    لقد بدأت األزمة بعجز ضخم يف ميزان العمليات اجلارية يف ميـزان   - 
املكسيك عن سداد ديوا اخلارجية، مث اارت العملة الوطنية، و لوال تدخل صندوق النقد الدويل و الواليات 

 ؛ديوا مليار دوالر استخدمته املكسيك خلدمة 40املتحدة األمريكية بتقدمي قرض قدره 

إن فهم مشكلة أزمة سعر الصرف املكسيكية مل تكن صعبة بقدر صعوبة تنفيذ اإلجراءات االقتصادية  - 
  ؛السليمة الحتوائها، حيث ظلت األموال املتدفقة إىل اخلارج تقوم بتمويل العجز يف احلساب اجلاري

املال يعترب إجراء متسـرعا   اقالكامل، و فتح أسو إن إلغاء قيود حتويل العملة الوطنية و تطبيق التعومي - 
 ؛ 2قامت به املكسيك

قرار احلكومة ببيع جزء من احتياطي العمالت األجنبية لديها دف احلفاظ على استقرار عملتـها مل   - 
  ؛3يكن قرار صائبا حيث أدى إىل اخنفاض هذا االحتياطي

بسبب فقدان الرقابـة   املتلقيةلة إن االعتماد على التدفقات الرأمسالية  تسبب يف مشاكل القتصاد الدو - 
  .و املغاالة يف سعر الصرف احلقيقياحمللية 

                                       
 .32-31ص ص  ،مرجع سبق ذكره  ابراهيم عبد العزيز، 1
 2005-2004االقتصاد ، اإلسـكندرية ،   الناشر قسم  ،قضايا اقتصادية معاصرةمصطفى إبراهيم، إميان حمب زكي،  ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية 2

 .129 – 128ص ص 
 .105ص ،مرجع سبق ذكره  رايس مربوك، 3
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يف ظل التحرر املايل و ضعف الرقابة و اإلشراف اجليد للبنك املركزي على البنوك والسياسة النقديـة أدى إىل  
  .تعرضها ملخاطر االئتمان و السيولة

     اإلجراءات املتخذة ملعاجلة األزمة املالية املكسيكية -3

اختاذ جمموعـة مـن اإلجـراءات     1995 – 1994تطلبت األزمة املالية اليت  حدثت يف املكسيك يف     
   والتدابري ملعاجلتها ووقف ايار النظام املايل واجلهاز اإلنتاجي، وكان مـن التـدابري التصـحيحية الفوريـة    

  من تقليص هذا العجز التخفيض من عجز احلساب اجلاري اخلارجي وذلك بدعم مايل استثنائي مسح ب
، وعلـى  1997 – 1995من الناتج احمللي اإلمجـايل لسـنة    % 1إىل  1994 – 1992بني  % 6.7

  . املستوى النظام املايل اختذ إجراء تعومي سعر الصرف وحترير األسواق
سعت املكسيك " النافتا " ونظرا الرتباط املكسيك مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا ضمن اتفاقية        

إىل إشراك الواليات  األمريكية يف معاجلة األزمة واتفقت مع الدولتني يف جتنب التوقف عن دفع االلتزامـات  
 إىلمليارات دوالر أمريكي، إضافة  09 حيث قامت الواليات املتحدة األمريكية بتقدمي قرض قيمتهاخلارجية، 

كما أن اللجوء إىل صندوق مليار دوالر أمريكي مقابل اإليرادات املستقبلية للنفط،  12.5عقد مبادلة بقيمة 
، حيث منح صندوق النقد الـدويل قـرض   النقد الدويل والبنك املركزي ملساعدة املكسيك يف معاجلة األزمة

  .ومن مث العمل على منع امتدادها إىل بلدان أخرى ي،مليار دوالر أمريك 17.8بقيمة 
نستنتج أن التدابري التصحيحية على املستوى املايل املتجسدة يف تعومي سعر الصرف و حتريـر األسـواق        

باإلضافة إىل اللجوء إىل صندوق النقد الدويل، و على املستوى الداخلي متثلت يف دعم البنوك و توفري السيولة 
من الناتج احمللي لسنة %  12كانت هاته اإلجراءات فعالة و ذات فائدة رغم ضخامة تكلفتها البالغة ، النقدية

  .سنة 30يستهلك على مدى  1997

  1995 يةاألرجنتيناملالية  زمة األ: ثانيا

ثار ذات قيمة يف أسواق األرجنـتني  آ 1995و أوائل  1994كان ألزمة البيزو املكسيكي يف أواخر        
املالية، يف ظل نظام مايل ضعيف و معدالت تبادل غري مرنة، واعتماد كلي على تدفقات رأس املال األجـنيب  

زمات مالية، ومن مث كانت النتائج غري مبشـرة  رجنتني الكثري من مؤشرا التعرض ألقصري األجل، أظهرت األ
  .باخلري
، حيث بلغ معـدل  1995و بداية  1994عام القوي لألرجنتني يف  فعلى الرغم من األداء االقتصادي       

، إال 1 1994يف سنة % 3.9إىل % 20.6واخنفض معدل التضخم من % 7.7منو الدخل القومي اإلمجايل 
األجانب بشأن استقرار سعر الصرف، فبدؤوا بسحب أمواهلم مـن  كان يساور املستثمرين احملليني وأن القلق 

                                       
 .50، ص2005، دار الفكر اجلامعي، مصر، العوملة املالية وإمكانيات التحكم يف عدوى األزماتعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي،  1
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  كسيك، فتحولت طلبات السحب إىل حالة مـن الـذعر الشـديد   البنوك على إثر االيار الذي حدث يف امل
  .1وأصبحت البنوك بنقص السيولة و عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات

% 20مليار دوالر، وبلغ معـدل البطالـة    145 بفعجزت األرجنتني عن سداد ديوا اخلارجية املقدرة      
، مما استوجب على وزير االقتصـاد ختفـيض اإلنفـاق    %30 باإلضافة إىل تدهور قيمة العملة احمللية حبوايل

، و خفض املرتبات إىل النصف، كما أدى الوضع إىل السحب من مدخرات صندوق %20احلكومي بنسبة 
التأمينات و املعاشات لدفع الرواتب املستحقة، وانتشر الفقر و الفساد، فثار الشعب األرجنتـيين و اسـتقال   

دوالر من صندوق النقد  20ت األرجنتني احلصول على قرض دويل طارئ قدره ، لكن استطاع2رئيس الدولة
  .3الدويل من أجل تصحيح األزمة

  :األرجنتينية أسباب األزمة -1
 :4ترجع أهم أسباب عجز االقتصاد األرجنتيين  إىل 

رفع  منو الصناعة يف األرجنتني خلق أسوار محاية مرتفعة منذ الستينات، و عدم عمل هذه الصناعات على - 
 ؛كفاءا اإلنتاجية، فعجزت عن املنافسة وتعرضت املنشآت لإلفالس

ضعف ثقة املنشآت الصناعية يف برنامج اإلصالح األرجنتيين، مما قلل من رغبتـها يف إجـراء الـتغريات     - 
 ؛اهليكلية يف أمناط اإلنتاج

ى إىل ارتفاع التكلفـة  عدم مرونة أسواق العمل يف األرجنتني، وتعرضها لالضطرابات و التشوهات مما أد - 
 ؛و اخنفاض الكفاءة اإلنتاجية يف الصناعات املختلفة

ارتفاع القيمة احلقيقية للبيزو األرجنتيين و الذي يرجع سببها إىل سياسة سعر الصرف الثابت املتبعة حملاربة  - 
 .  ينالتضخم، تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل، وضعف اجلانب احلقيقي لالقتصاد األرجنتي

 :  الدروس املستفادة من األزمة -2

 :األزمة االقتصادية يف األرجنتني نستطيع  أن نركز على أهم الدروس املستفادة من     
خطورة التقيد بنظام سعر الصرف الثابت على الرغم من تغري الظروف االقتصادية الداخلية و اخلارجيـة   - 

يف الوقت املناسب، شرط أنه ال يؤثر هذا على التغيري  فيجب أن يتخذ القرار اخلاص بتعديل نظام سعر الصرف
 ؛بشكل سليب على مصداقية النظام

                                       
  .268، ص2004مصر، الدار اجلامعية،  ،الدول النامية و العوملةحممد صفوت قابل،  1
  .113ص ،مرجع سبق ذكره ، إميان حمب زكي،مصطفى إبراهيم ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية  2
  . 275، ص مرجع سبق ذكره حممد صفوت قابل،  3
  .123ص ،مرجع سبق ذكرهمصطفى إبراهيم، إميان حمب زكي،  ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية  4
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ضرورة العمل على رفع معدالت االدخار احمللي، وذلك بإعادة النظر يف سياسات سعر الصرف و سـعر   - 
 ؛الفائدة

الوطين، وذلـك  جيب أن تسبق عملية التحرير التجاري القدرة على رفع مستوى األداء احلقيقي لالقتصاد  - 
 ؛يتطلب تنوع هيكل اإلنتاج يف إطار برامج اخلوصصة لرفع كفاءة اإلنتاج الوطين

ال جيوز االعتماد على تدفقات رأس املال احلافظة لسد عجز ميزان املدفوعات، حيث أن هذه التدفقات ميكن  - 
 ؛العملة الوطنيةأن رب للخارج بشكل مفاجئ و سريع، وال يكفي احتياطي النقد األجنيب للدفع عن 

 ؛ضرورة مراعاة أن يكون حجم الديون اخلارجية يف مستوى مقبول - 

لقد كانت أسواق املال يف األرجنتني عرضة للعدوى واإلصابة من املكسيك بسبب ضعف النظام املصريف يف  - 
  ؛األرجنتني أثناء األزمة

صريف يف األرجنتني أعباء قـروض  ، حتمل النظام امل1994ارتفاع نسبة القروض غري الفعالة يف ديسمرب سنة  - 
  ؛من قروض البنوك اخلاصة متثل قروض غري فاعلة % 10بنكية وكان ما يزيد عن 

فقدان الثقة يف النظام املصريف األرجنتيين كـان أحـد    :فقدان الثقة يف البنوك من قبل مجهور املتعاملني معها  - 
  ؛األزمةاالنسحاب املفاجئ للودائع خالل  األسباب الرئيسية وراء

مل تتبىن األرجنتني معايري احملاسبة املصـرفية   1994يف ديسمرب  :ضعف النظام احملاسيب املعمول به يف البنوك - 
املعلومات جعل من الصعب على البنك املركـزي أن يقـيم   ان الشفافية وسوء حالة البيانات ففقد ،الدولية

  ؛1ويسجل عمليات املؤسسات املالية على حنو سليم
 .هتمام بالبعد االجتماعي عند وضع و تنفيذ برامج اإلصالح االقتصاديضرورة اال - 

  1995نتائج أزمة األرجنتني  -3

فقد اخنفض معدل منو الناتج احمللي فيها من  1995لقد تعرضت األرجنتني بدورها إىل أزمة مالية يف عام      
يف عـام   % 4وذلك قبل أن يرتفع مـرة أخـرى إىل    1995يف عام  % 4إىل سالب  1994عام  % 8

، وايار األوراق املالية يف أسواقها املالية إبتداءا من الربع األخري من عام 1997يف عام  % 8مث إىل  1996
وتواصـل   1996، وذلك قبل أن تبدأ يف الصعود يف عام 1995وشهد مزيد من االيار طوال عام  1994

  . 1997 عام ارتفاعها يف
ومل تبدأ تدفقات رأس املال الوافدة يف استعادة نشاطها وتتحول إىل تدفقات داخلية صافية إال بعـد عـامي    

 1995وبدايـة   1994فعلى الرغم من األداء االقتصادي القوي لألرجنتني يف عـام  ، 2 1998 – 1996

                                       
 .53-52ص ص  ،مرجع سبق ذكرهعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي،  1
 .131ص ،مرجع سبق ذكرهمصطفى إبراهيم، إميان حمب زكي،  ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية 2



�ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ��:  :  :  :  �	��� �����	��� �����	��� �����	��� ���� 

 

-30- 

 

يف سنة  % 3.9إىل    %2.6واخنفض معدل التضخم من  % 7.7حيث بلغ معدل الدخل القومي اإلمجايل 
19951.  

بسحب أمـواهلم مـن    واؤفبدإال أن القلق ظل يساور املستثمرين احملليني واألجانب بشأن استقرار الصرف،  
البنوك على أثر االيار الذي حدث يف املكسيك، فتحولت طلبات السحب إىل حالة مـن الـذعر الشـديد    

ن سداد فعجزت األرجنتني ع ،2 من نقص السيولة وعدم القدرة على الوفاء بااللتزاماتوأصبحت البنوك تعاين
     %.20 مليار دوالر، وبلغ معدل البطالة 145 بديوا اخلارجية املقدرة 

، مما اسـتوجب علـى وزيـر    2001يف أواخر  % 30باإلضافة إىل تدهور قيمة العملة احمللية حبوايل      
كما أدى هـذا  الوضـع إىل   ،وخفض املرتبات إىل النصف % 20نفاق احلكومي بنسبة االقتصاد ختفيض اإل

وانتشر الفقر والفسـاد، فثـار   ملعاشات لدفع الرواتب املستحقة، السحب من مدخرات صندوق التأمينات وا
، لكن استطاعت األرجنتني احلصول على قرض دويل طارئ قدره 3الشعب األرجنتيين واستقال رئيس الدولة

  .دوالر من صندوق النقد الدويل من اجل تصحيح األزمة 20

  1998 – 1997 جنوب شرق آسيااملالية يف دول زمة األ: ثالثا

 كـل  فاقـت  اقتصادي منو معدالت حتقيق من آسيا شرق جنوب دول ساعدت عديدة عوامل هناك     

 معـدالت  حتقيق على عملت اليت االستقرار لتحقيق املوجهة االقتصادية السياسات أبرزها من لعل التوقعات

 كمـا  العاملية، األموال ورؤوس الشركات من املزيد بذج على العمل وكذلك منخفضة، وضرائب تضخم

 جنحت حيث الدول، تلك يف مرتفعة منو معدالت حتقيق يف واالستثمار االدخار معدالت يف االرتفاع ساهم

  .اإلمجايل احمللي الناتج إىل اخلاصة الوطنية املدخرات نسبة رفع يف آسيا شرق دول
لقد انبهر كثري من االقتصاديني مبعدالت النمو االقتصادي اليت حدثت يف آسـيا الشـرقية، إذ شـكل          

النموذج التنموي األسيوي مثاال نال إعجاب كثري من املالحظني يف اال االقتصادي و املايل، و لعل هذا ما 
مثل  1997حيث عرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام  دفع برجال األعمال لالستثمار فيها،

البعد العـاملي  ن أخطرها من حيث العمق الداخلي ووغريمها، إال أ 1980، كوريا سنة1978اندونيسيا يف 
  ، فكيف حدثت هذه األزمة؟1997كانت أزمة 

   :جذور األزمة اآلسيوية -1

 إىل العدوى انتقلت ما وسرعان تايلندا من انطالقا 1997 جويلية شهر منذ التغيري يف األوضاع بدأت     

 وهونج اجلنوبية وكوريا اليابان (أسيا يف اقتصاديا األقوى تعترب اليت البلدان وإىل أسيا شرق جنوب بقية دول

                                       
 .50ص ،مرجع سبق ذكرهعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي ،  1
 .268ص ،مرجع سبق ذكرهحممد صفوت قابل،  2
 .113صمرجع سبق ذكره،  مصطفى إبراهيم، إميان حمب زكي، ،عطية عبد القادر حممد عبد القادر 3
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 إىل الـذعر  منها انتشر اليت تايلندا فإن الواقع ويف ،1ما حد إىل ومتقاربة متباينة تكون قد ، بدرجات) كونج

 كبري بشكل اصادرا تراجعت حيث ، 1996سنة منذ األزمة عوارض عليها بدأت قدااورة  الدول بقية

 وبعـض  لتايلندا التنافسية القدرة فقدان إىل أدى ما العام ذلك األمريكي الدوالر شهده الذي االرتفاع نتيجة

 .سياآ شرق جنوب دول

 الـيت  األسباب أحد كانت اخلارجية الديون حجم وارتفاع لتايلندا األجنيب النقد احتياطات وجود عدم إن   

 ملدة البات عملتها عن الدفاع يف التايلندية احلكومة استمرار ومع حيث ،)البات (عملتها بتعومي تايلندا عجلت

 ربـط  عـن  ختلت النهاية يف اأ إال األجنيب، النقد من ااحتياطا من األكرب اجلزء استتراف إىل أدى ما طويلة
 مستويات إىل ذلك إثر على التايلندية العملة اوتو تعوميها يف وشرعت األمريكي بالدوالر الوطنية عملتها

 أن كما الناشئة االقتصاديات من العديد يف الصرف أسعار مؤشرات يف الصعوبات هذه برزت وقد قياسية،

 .2مضطربة دولية بيئة يف للتقلبات عرضة كانوا الياباين والني األمريكي الدوالر مثل الرئيسية العمالت

 تكـن  ومل كـبري  بوقت حدوثها قبل ظهرت قد تايلندا يف األزمة بوادر فإن الدويل النقد لصندوق وفقا      

 عـدم  حيـث  املاليـة،  باألزمـات  عالقة ذات اقتصادية مؤشرات هناك كانت فقد، (surprise)باملفاجأة

 وفقـدان  األجنبية، بالعملة الداخلي الدين وتزايد املدفوعات، ميزان يف وعجز العملة صرف لسعر االطمئنان،

 يضاف الرقابية، األنظمة وضعف املال، رأس أسواق يف املضاربة فقاعات وتشكل للصادرات، التنافسية القدرة

ة الشـفافي  انعدام ذلك (le manque de transparence) والشركات احلكومة بني العالقات حول إىل
 عاجلة تدابري اختاذ ضرورة على وشدد احملتملة املشاكل من تايلندا الدويل النقد صندوق حذر وقد ، 3والبنوك
 ألزمـة  إليهـا  امتـدت  اليت الدول حذر كما ،4ذلك بشأن تصحيحية إجراءات أي تتخذ مل احلكومة ولكن

  .املالية اقطاعا يف الضعف جوانب من التايلندية
يتمتعون  نيسيا، تايالند، كوريا و ماليزيالالزمة املالية اآلسيوية، كانت اندوعلى مدى العقود الثالثة السابقة     

بسجل رائع يف األداء االقتصادي، لكن جتاهل هذه البلدان للمشكالت اليت طفت على السطح ظنا منها أـا  
حيث اخنفضت أسعار الصرف بفعل عمليـات   1997حمصنة، سبب هلا تفاقم يف أزمة سعر الصرف يف سنة 

ملضاربة على سعر العملة و تدين األرباح يف أسواق األسهم مما اضطر السلطات النقدية إىل رفع الفائدة هلدف ا
وقف التحويل من العملة الوطنية إىل العمالت األجنبية خاصة الدوالر األمريكي، فارتفعت أسعار الفائـدة يف  

                                       
1 Luc Bosson, Corinne Evarard, Christian Jacques, L'Asie du Sud-Est: des nouveaux pays industrialisés, Ed.    

de   boeck, bruxelles 1998, P29. 
2 Andrew Harrison, Ertugrul dalkiran, Ena elsey, Business international et mondialisation: vers en nouvelle 
Europe, Ed. de Boeck, bruxelles 2004, P264. 
3 Bernard jouve , Yann roche, des flux et des territoires: vers un monde sans états, Presses de L'université du 
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مرين يتخلصون من األوراق املاليـة الـيت   وبدأ املستث من السعر السابق،% 200أسواق بعض هذه الدول إىل 
لديهم إليداع قيمتها يف البنوك و االستفادة من سعر الفائدة، وبلغت نسبة اخنفاض أسعار األسـهم مـا بـني    

من أسعار السائدة يف السوق، وقد بدأت األزمة يف تايالند العتبارها أضـعف احللقـات يف   % 50و % 25
، حينما قام ستة من كبار جتار العملة يف بانكوك باملضـاربة علـى   1997املنظومة اآلسيوية و كان ذلك يف 

العملة الوطنية لتايالند بعرض كمية كبرية منه للبيع، ففشلت احلكومة يف احلفاظ على عملتـها  " البات"خفض 
  .  بسبب تآكل احتياطي رهيب ألسعار األسهم بعد قرار األجانب باالنسحاب من السوق

مقارنـة بسـنة    15/09/1997يف % 17.8مث انتقلت العدوى إىل ماليزيا فاارت عملتها بنسـبة         
  .1%20، أما التايوان فقد حافظت على مستوى عملتها، لكن اخنفض مؤشر سوق املال ا حنو 1996

ضـخمة مـن    وبالنسبة هلونج كونج أقوى احللقات يف املنظومة اآلسيوية، و اليت تستحوذ على احتياطـات 
ـ فوقـع حتو % 200العمالت األجنبية، امتدت العدوى إليها مما دفع باحلكومة إىل رفع سعر الفائدة إىل  ل ي

ضخم لألموال من سوق األوراق املالية إىل األسواق النقدية مما أدى إىل ايار أسعار األسهم و السـندات و  
نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت و طوكيـو  :  اتبورصمثل التأثري على أسواق الدول املتقدمة يف العامل 

  .ولكن سرعان ما عادت هذه األسواق لالنتعاش، بينما استمرت األزمة يف األسواق اآلسيوية

    :خصائص األزمة -2

  : 2ما يلي تتميز األزمة األسيوية خبصائص فريدة باملقارنة بأي أزمة اقتصادية  أخرى و من أهم اخلصائص
  ؛مناطق العامل منواأا حدثت يف أسرع   - 
  ؛أا حدثت بشكل مفاجئ و عنيف و حاد و بدون أي تدرج - 
خطرية بتلك األبعاد حيث مل تدخل  عدم القدرة على التنبؤ حبدوث األزمة، أي إشارة بإمكانية حدوث أزمة  - 

  .ية العاملية أو البنوك الدوليةيف توقعات أحد سواء حكومات دول األزمة أو املؤسسات االقتصاد

  :دول جنوب شرق آسيا أزمةباب سأ  -3

 اإلعالم وسائل واهتمت وأسباا أصوهلا عن الكثري كتب سياآ شرق جنوب دول يف األزمة بداية منذ       

 والسياسـيني  املركزيـة  البنوك وحمافظو األكادمييني قدم وقد املوضوع، هذا يف كبري بشكل احمللية واألجنبية

 ويرجـع  ،3العاملي االقتصاد بقية إىل العدوى انتشار من وللتخوف االستفادة بغرض منتظم م بشكلحتليال

 سياسـات  مثـل  واالقتصادية واملالية النقدية بالسياسات تتعلق داخلية أسباب إىل األزمة احملللني هذه بعض

                                       
  .45، ص2002ا، دار الثقافة و النشر، ، سوري01، الطبعة دكتاتورية رأس املالأديب دميتري،   1
 .184، ص2005اإلسكندرية، ، ، مؤسسات شباب اجلامعةالسياسة املالية و أسواق األوراق املاليةعاطف وليم اندراوس،  2

3 Eddy lee: La crise financière asiatique: les enjeux d'une politique sociale, Bureau international du Travail, 

Genève 2000, P12. 
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 تتعلـق  خارجيـة  وأسباب واليابان، آسيا شرق جنوب دول اقتصاديات وببنية وأسعار الصرف االستثمار

 بشـكل  العالقات هذه تنعكس حيث األخرى، والدول أسيا شرق جنوب بني دول االقتصادية بالعالقات

 .عليها املؤثرة والعوامل والواردات الصادرات من كل تطور املدفوعات مثل ميزان على مباشر

 معدالت كون إىل أساسا يرجع آسيا شرق جنوب دول ألزمة املباشر السبب أن احملللني من العديد ويرى     
 علـى  واالقتصـادية  املالية املؤسسات قدرة من وأقوى أكرب كانت الدول هذه اشهد اليت االقتصادية النمو

 .املطلوب بالشكل معها التعامل

 ، 1مرتفعة ومبعدالت األجنبية األموال رؤوس تدفق هي األزمة نشوب إىل أدت اليت األسباب أهم إحدى من
 مـن  أديـر  الذي احمللي االستثمار يف الزيادة إىل آسيا شرق جنوب دول إىل األموال رؤوس تدفق أدى حيث

 االئتمـان  منح يف التساهل إىل أدى مما للرقابة، خاضعة وغري وضعيفة هشة ومصرفية مالية مؤسسات طرف

 كلـها  ليسـت  مشروعات يف األموال هذه وتوظيف الدائنة، األجنبية البنوك على الرقابة تشديد يف والتهاون

 يف اهلشـة  االقتصاديات وإىل املالية النظم ضعف إىل األسيوية األزمة أسباب األوروبيون ويشرح كما جمدية،
 (économies fragiles) .آسيا شرق دول معظم

 :2نذكرها كما يليوهناك أساب أخرى 
سيا إذ وصل العجز اجلاري يف ماليزيا آاالختالل يف توازن احلساب اجلاري ملوازين مدفوعات دول شرق  - 

 ؛1995يف كوريا عام  % 4.75و  1997و 1996يف عامي   % 4.6إىل 

 ؛ل التنمية بالقروض القصرية األجلويمت - 

 ؛منح القروض للقطاع اخلاص بدون دراسة سليمة أو ضمانات كافية - 

انسحاب احلكومـة مـن   ضعف و قصور اجلهاز املصريف و املايل وفساده و عدم القدرة على تطويره، و - 
 ؛القطاع املصريف نتج عنه عدم كفاءة التخصيص احمللي للموارد األجنبية

حرية البنوك يف االقتراض من األسواق العاملية بأسعار فائدة منخفضة وبدون خماطرة يف صرف العمـالت   - 
 ؛األجنبية، مما أدى إىل زيادة اإلنفاق

ت من العملة الوطنية إىل العمالت األجنبيـة ممـا حـول    الرفع يف أسعار الفائدة دف احلد من التحويال - 
 ؛االستثمار يف األوراق املالية، إىل إيداعات بالبنوك

نقد األجنيب لـديها حيـث   كل احتياطي الآندا يف احلفاظ على قيمة عملتها نتيجة تفشل احلكومة يف تايل - 
راجع حاد ألسعار األسهم بعد أن قـرر  ندا إىل خفض رمسي يف قيمة العملة نتج عنه بصورة فورية تجلأت تايل

                                       
1 Paul R Krugman, Maurice Obstfeld, Achille Hannequart, économie internationale, Ed. de Boeck, Bruxelles 

2003, P125. 
  .163، ص2003بريوت، لنشر و التوزيع، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و االعالقات االقتصادية الدوليةبسام احلجار،   2
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حيث كانت أغلب رؤوس األموال األجنبية قصرية األجـل و يف شـكل    ،األجانب االنسحاب من السوق
  ؛ 1)األموال الساخنة ( مضاربات األسواق املالية 

 ؛باملخاطرالتوسيع يف التعامل باملشتقات املالية و الصرفية، وفتح اال واسعا أمام املضاربات احملفوفة  - 

االعتماد الكبري يف متويل العجز يف املوازنة العامة لبعض دول جنوب شرق آسيا علـى تـدفقات رؤوس    - 
 ؛األموال األجنبية

تراجع معدل منو الصادرات مع انكماش حجم الصادرات حسب الركود الذي أصاب السـوق العامليـة    - 
  ؛لذي أدى  إىل ايار األسعارنتيجة لوجود فائض عرض جنم عن اإلفراط يف االستثمار األمر ا

ثبات سعر الصرف إىل أسعار الصرف يف بلدان جنوب شرق أسيا مثبتة عمليا مما ولد إحساسا زائفا ممـا   - 
شجع املؤسسات املالية إبرام ديون مالية مقومة بالدوالر من دون حتفظ مما جعلها معرضة ألخطار اخنفـاض  

  ؛قيمة العملة
ل الضغوط التضخمية املتجسدة حباالت العجز اخلارجي الواسع و اضطراب فشل السلطات العاملية يف تقلي - 

  ؛أسواق املال
خر مث آخنفاض يف قيمة الدوالر األمريكي إىل منافسة العمالت األسيوية اليت ترتبط به  بشكل أو باالأدى  - 

 ؛إىل تضاؤل درجة منافسة الدول األسيوية يف األسواق العاملية

لدى الدول الصناعية منذ منتصف التسعينات إىل تضخم رؤوس أموال ضخمة  أدى اخنفاض أسعار الفائدة - 
  ؛2إىل دول جنوب شرق أسيا

حرية البنوك يف االقتراض من األسواق العاملية بأسعار فائدة منخفضة، و بدون خماطرة يف صرف العمالت  - 
  ؛األجنبية مما أدى إىل زيادة االتفاق

  .3املصرفية و فتح جماال واسعا أمام املضاربات كثرية املخاطر التوسع يف التعامل باملشتقات املالية و - 

 : نتائج أزمة جنوب شرق آسيا -4

 نطـاق  اتساع ومع أنه إال باألزمة تأثرا الدول أكثر كانت آسيا شرق جنوب دول أن من الرغم على      

 إىل األزمة آثار تنتقل أن بد ال كان العاملية، واألسواق الدول هذه أسواق بني ارتباط وجود ظل ويف، األزمة

 أخرى دول واقتصاديات واملتقدمة النامية الدول يف املالية األسواق من العديد وطالت األسيوية املنطقة خارج

 إىل دولـة  مـن  تأثريها خيتلف قد األسيوية األزمة فإن األزمات باقي ومثل والدويل، اإلقليمي املستوى على

  : األسيوية األزمة على ترتبت اليت واآلثار النتائج أهم يلي وفيما أخرى،

                                       
 .204 ص مرجع سبق ذكره، عرفات تقي الدين احلسيين،  1
 .233- 232الدار اجلامعية، جامعة عني الشمس، اإلسكندرية، ص ص ، التطورات العاملية و انعكاساا على أعمال البنوكطارق عبد العال محاد،  2
   .163صمرجع سبق ذكره،  ،بسام احلجار 3
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وعلى  األسيوية البورصات يف األسهم أسعار تدهورت، األزمة نطاق واتساع األوضاع تردي تسارع مع - 
فضال عن ذلك عدم  الفلبني، ماليزيا، اجلنوبية، كوريا تايالند، اندونيسيا،  :اخلمس البورصات اخلصوص وجه

 وجهةأنشطة املصارف وإخفاق أغلبها يف إجراء التقييم الصحيح ملخاطر الديون املتوافر نظام صارم للرقابة على 
الكايف من أرباحها للتغلب على مشكلة عدم السداد مما أضـعف مـن    االحتياطيللقطاع اخلاص، إذ مل جتنب 

النكماش وزعزعة مصداقيتها االئتمانية العاملية وتقليص قدرا على تقدمي االئتمان الالزم لتزيد بذلك من عمق ا
  ؛1املنطقةاملترددين يف العودة إىل  نالثقة يف العمالت وإثارة املزيد من الذعر يف صفوف املستثمري

 من األجانب املستثمرين من الكثري وختوف األجنبية األموال رؤوس تدفقات اجتاه يف املفاجئ التحول - 

 حجم بيع يف يسارعون جعلهم مما ،هلم املفضلة األماكن أحد كانت بعدما آسيا شرق دول اقتصاديات تدهور

 ؛ األسهم قيمة تدهور زيادة إىل أدى ما وهو اخلسائر، من للتقليل األسهم من كبري

- مسـتويات   وتدين والفقر، البطالة معدالت وارتفاع واالقتصادية املالية املؤسسات من العديد وإفالس يارا
نسـبة   أن حيـث  األزمة، جراء من تضررا األكثر البلدان وكوريا وماليزيا وتايالند أندونيسيا وتعترب املعيشة،
الكبري  االرتفاع يوضح املوايل واجلدول 1997 بسنة مقارنة 1999 سنة يف أضعاف بثالثة تضاعفت البطالة

  .األسيوية الدول لبعض البطالة نسبة يف
 .1999- 1997الفترة  ت البطالة لبعض دول جنوب شرق آسيا خاللمعدال :)1- 1(اجلدول رقم 

  1997  1999  

  5.8  2.4  هونج كونج

  15.0  4.9  اندونيسيا

  8.5  2.3  كوريا

  5.2  2.6  ماليزيا

  4.5  1.8  سنغافورة

  6.0  2.2  تايلندا
Source : Tendances des migrations internationales, édition de L'OCDE, paris 2009, p 52. 

  :حيث أن
 ؛1997، باستثناء اندونيسيا، تايلندا فيفري 1997عام ت يف اية كل املعدال - 

، كوريا وهونج كونج 1998، اندونسيا وماليزيا وتايلندا ديسمرب 1998سنغافورة نسبة تقديرية سنة  - 
 .1999والصني جانفي 

                                       
-83، ص ص 2003، عالم الكتب، القاهرة، مصـر،  1، ط"األمهية، السبل مقترحات النجاح" بورصات األسواق املالية صالح الدين حسن السيسي،  1

84. 
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  1997النتائج املستخلصة من أزمة دول جنوب شرق أسيا  -5

واحلصانة لالقتصاد القومي إذا كانت هناك اختالالت هيكلية إن االحتياط من النقد األجنيب ال يوفر احلماية  -
  ؛يف ميزان املدفوعات

   ؛يؤدي التخفيض يف العملة الوطنية إىل املخاطرة باالحتياطات من العمالت األجنبية لدى البنك املركزي -
اد يف متويل التنميـة  عدم االعتماد على التدفقات املالية األجنبية قصرية األجل مبختلف أنواعها، عدم االعتم -

   ؛على االستثمارات األجنبية غري املباشرة حلساسيتها الشديدة اجتاه تقلبات سعر الصرف
جتنب البنوك احمللية التعامل باملشتقات املالية نظرا لتوافر اخلربة الطويلة واالحتياطات الضخمة لدى األسواق  -

  ؛العاملية الدولية
ظمة والضوابط والسياسات النقدية والتمويلية حىت تتماشى واقتصاد البنـك  العمل على التطوير الدائم لألن -

 ؛املركزي يف اإلشراف والرقابة على أعمال البنوك

التنوع يف املنتجات واخلدمات، والتنويع يف التعامل مع عمالء عديدين ومناطق جغرافية خمتلفة و قطاعـات   -
   . 1عديدة جتنبا للتركز

مما سبق يتبني أن األزمة املالية يف جنوب شرق آسيا، هي أزمة نشأت عن االقتراض اخلـارجي املفـرط و      
الذي خالفا لالستثمارات املباشرة يعترب مثري للمتاعب، ومما يعزز هذا الرأي أنّ الدول الـيت كانـت فيهـا    

  . مار األجنيب تأثرت بدرجة أقلمستويات التدفقات املالية قصرية األجل أدىن من حيث نسبتها إىل االستث

  :األزمات املالية خالل األلفية الثالثة: رابعا

لقد شهدت البورصات األمريكية ثالث أزمات يف مطلع القرن احلادي و العشرين األزمة األوىل يف شهر      
 11أما األزمة الثالثة فقد كانت نتيجة أحـداث   2001و األزمة الثانية يف شهر مارس  ،2000أفريل عام 

 .2007بالواليات املتحدة األمريكية أوت  الرهن العقاريباإلضافة إىل أزمة  2001سبتمرب 

شهدت أسـعار  : أزمة فقاعات شركات االنترنت* 2000 ايار أسعار األسهم األمريكية يف أفريل -1
 1987أكتـوبر   19مل تشهده من قبل منذ أزمة  2000كية تدهورا شديدا يف أفريل األسهم األمري

أي أسهم شـركات التكنولوجيـا   " باالقتصاد اجلديد " حيث تركز اهلبوط احلاد يف أسهم ما يسمى 
  .املتطورة

   :بوادر األزمة وخسائر البورصات األمريكية  1-1

يف شكل موجـة بيـع متصـاعدة     2000بدأ اخللل يصيب األسواق املالية بشكل ملموس منذ مارس      
تركزت على أسهم شركات التكنولوجيا و املعلوماتية واليت يطلق عليها االقتصاد اجلديد مثل أسهم احلاسبات 
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أيضـا موجـة بيـع    ن الشهور السابقة شهدت ووسائل اإلعالم أل 1اآللية واالنترنت واالتصاالت الالسلكية
جتـارة  ، زراعـة  ،املتمثل يف االقتصاد التقليدي من صناعة" االقتصاد القدمي " تركزت يف حينها على أسهم 

وخدمات عزوفا عن أرباحها املتدنية باملقارنة مع أسهم التكنولوجيا من جهة ورغبة يف احلصول على مزيد من 
ت موجة البيع املركـزة علـى أسـهم شـركات     السيولة لشراء تلك األسهم من جهة أخرى، وعندما بدأ

أثر اإلعالن عن نتائج خميبة لآلمال مـن  ، 2أو ما يعرف االقتصاد اجلديد 2000التكنولوجيا يف شهر مارس 
بعض الشركات الكبرية الرائدة ذا القطاع، حدث شيئان مهمان، متثل األول من ختوف صغار املسـتثمرين  

لبيـع أسـهمهم    اقترضواوميثل الثاين من اضطرار بعض املستثمرين ممن  بشكل متصاعد من اخلسائر احملتملة،
حيث شهدت بورصة وول ستريت أسوأ فترة تعامالت يف النصف األول  ،شتروا ا هذه األسهمالسداد اليت 

نقطة  355.49، حيث اخنفض مؤشر ناسدك الذي يضم أسهم القطاع التكنولوجي 2000من شهر أفريل 
نقطة يف ذلـك اليـوم     3321.29وقد بلغ املؤشر ،  %9.7أفريل بنسبة  14يوم اجلمعة يف اية تعامالت 

أما مبقارنة مستوى هذا املؤشر الذي وصل إليه يف اية تعامالت يـوم   ،يف اليوم السابق 3676.78مقارنة 
) أفريل  14- 10( أسبوع تعامالت  نقطة، فإن مجلة خسائر على مدار 4446.45أفريل، وهو  8اجلمعة 

  . نقطة 1125.16تصل إىل 
كرب معدل اخنفـاض يف تـاريخ   أ، مما يعد  % 25.3ويشكل هذا االخنفاض يف أسعار األسهم ما نسبة      

عاما، عن اهلبوط املتتايل ألسعار أسهم شركات التكنولوجيا خـالل شـهري    29مؤشر ناسداك املمتد عرب 
نقطة و ذلك مبقارنة   1727.33أفريل  14، أدى إىل اخنفاض مؤشر ناسداك يف 2000مارس و أفريل عام 

مـارس وهـو    10مع مستواه القياسـي الـذي سـجله يف    ) نقطة  3321.29( مستواه يف ذلك اليوم 
وهي تعد نسبة كبرية خالل فترة و جيـزة، كمـا    % 34.2نقطة و متثل نسبة هذا االخنفاض  5048.02

وهـو   %5.7نقطة بنسـبة    617.78حوايل  2000أفريل  14الصناعي يف يوم اخنفض مؤشر داو جونز 
نقطة يف ذلك اليوم مقارنة مـع   10305.77كرب اخنفاض يشهده هذا املؤشر يف يوم واحد، فقد بلغ املؤشر أ

  .نقطة يف اليوم السابق 10923.55

  :أسباب األزمة  1-2

يل بعض العوامل الرئيسية اليت أدت إىل ايار أسعار األسهم تناول الكثري من خرباء االستثمار والتحليل املا    
  :ما يليوأهم هذه العوامل واألسباب  2000األمريكية وغريها من األسواق املالية يف شهر أفريل 

                                       
1 H bourachot, G renouard, J L rettel, 100 Fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers, Ed. 

Bréal, paris 2006, P182. 
2 Elsa Poupardin, Communiquer dans un monde en crise, Ed. L'harmattan, paris, 2005, P129. 
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واملعلومات، دف  املضاربة املفرط واملبالغ الشديدة يف أسعار األسهم وخباص أسهم شركات التكنولوجيا  -
  ؛ممكن من األرباح السريعةكرب قدر أجين 

األخبار غري السارة عن نتائج أعمال بعض الشركات الكبرية الرائدة بقطاع التكنولوجيا الـيت مت اإلعـالن    -
  ؛2000عنها يف شهر مارس 

بدأت أسواق املال األمريكية موجة من التراجع احلاد يف أسعار أسهم التكنولوجيا عقب صدور قرار إحدى  -
بإدانة شركة مايكروسوفت كربى شركات برجميات الكمبيوتر  2000الفيدرالية يف أول شهر أفريل احملاكم 

يف العامل، مبمارسة أنشطة احتكارية، األمر الذي فتح الباب أمام تعرضها لعقوبات قد تؤثر على مستقبلها وهو 
عام على أسـعار األسـهم   مليار دوالر دفعة واحدة، وأثر بشكل  60ما أحلق ا خسائر كبرية وصلت إىل 

  ؛التكنولوجية يف أسواق املال األمريكية واألوروبية واألسيوية على حد سواء
تزامن اآلثار السلبية الناجتة عن احلكم الصادر ضد شركة مايكروسوفت مع تقرير وزارة العمل األمريكيـة   -

خالل شهر مـارس   % 0.7سبة الذي أظهر معدالت التضخم االستهالكي يف الواليات املتحدة األمريكية بن
، خصوصا أن هذه الزيادة يف أسعار املستهلك هي األكرب إىل تفاقم األوضاع يف وول ستريت مما أدى 2000

  ؛1منذ ما يقرب من العام
وقد جتاوزت تقديرات احملللني واخلرباء، ويف حينها أصبحت املخاوف من زيادة جديدة قد تكون قياسـية   -

   .جل كبح التضخمأفائدة األمريكية من بعض الشيء يف أسعار ال

   2001ايار أسعار األسهم األمريكية يف سبتمرب  -2

شهد نتائج خميبـة لآلمـال بشـأن     2001فإن شهر مارس  2000امتداد ملا حدث يف شهر أفريل عام      
ت شركات الكمبيوتر وتراجع أرباحها، والقلق من مستقبل سعر الفائدة األمريكـي، فقـد أظهـرت بيانـا    

االستهالك يف هذا الشهر مقارنة بالشهور السابقة، فيما كان املسـتثمرين ينتظـرون اخنفـاض مسـتويات     
االستهالك، لتعزيز احتماالت قيام بنك االحتياطي الفيدرايل بتخفيض سعر الفائدة بنسـبة كـبرية إلنعـاش    

رباحها، إضـافة إىل ارتفـاع   االقتصاد األمريكي، عن تزايد عدد شركات الكمبيوتر اليت أعلنت عن اخنفاض أ
مستويات االستهالك، فقد أدى إىل اخنفاض أسعار األسهم األمريكية حيث اخنفض مؤشر ناسداك إىل أقل من 

اليت بـدأت فيـه    2001أدىن مستوى له خالل عامني نتيجة التدهور يف أسعار أسهم التكنولوجيا يف مارس 
  .  حتذيرات واسعة النطاق لشركات الكمبيوتر

وأضـرار  إىل خسـائر   2001سبتمرب  11الثاء أدت اهلجمات على الواليات املتحدة األمريكية يوم الث     
كبرية خصوصا على أحد رموزها االقتصادية وهو مركز التجارة العاملي يف نيويورك ومـبىن وزارة الـدفاع   
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بواشنطن، مما كان له تأثري سليب على األسواق املالية األمريكية وغريها من األسـواق  " ون غالبنتا" األمريكية 
الدولية واالقتصاد العاملي، فعدد الشركات اليت كانت مكاتبها مبركز التجارة العاملي وهلا عالقة مباشرة بوول 

ال واالقتصاد الذين فقـدوا  دولة يعمل لديها آالف من املوظفني وخرباء امل 26شركة من  400ستريت يبلغ 
ثر هـذه اهلجمـات املـدمرة وقـام     إبرجي مركز التجارة العاملي، فقد توقف العمل بالبورصات األمريكية 

ـ بالسوق املايل األمريكي ببذل جهود كبرية للتأكيد من سالمة  لونؤواملس تئناف البنية التحتية واملعلوماتية الس
إغالق للبورصات األمريكية منذ الكساد العظيم يف الثالثينات مـن  وإاء أطول فترة  ،التعامالت مرة أخرى

ليفقد مؤشر داو جـونز يف ذاك   ،2001سبتمرب  17القرن املاضي، حيث مت افتتاح وول ستريت يوم االثنني 
يف أول جلسة تعامل بعد أربعة أيـام منـذ داو    % 7.13نقطة وميثل هذا االخنفاض حوايل  684.81اليوم 

  .1998نقطة وهو أدىن مستوى يصل إليه منذ ديسمرب  8920.70قفال جونز عند اإل
صدر قرار بنـك االحتيـاطي الفيـدرايل     2001ديسمرب  17وقبل افتتاح وول ستريت يوم االثنني       

بتخفيض سعر الفائدة مبقدار نصف نقطة مئوية، مما حال دون املزيد من هبوط أسعار األسهم األمريكيـة، يف  
ا باإلضافة إىل انتهاج بعض الوسائل األخرى إلنقاذ السوق من االيار من أمههـا السـماح   ذلك اليوم وهذ

للشركات بالتدخل لشراء أسهمها للحفاظ على األسعار، وإعالن املستثمرون تصـميمهم وعـزمهم علـى    
قتصـاد  التدخل بقوة لشراء األسهم املتراجعة حىت ال يتسبب هذا االخنفاض يف حدوث كارثة مالية تضرب اال

توالت حتذيرات مـع االسـتمرار   )  2001سبتمرب  21 – 17( األمريكي، وخالل أسبوع من التعامالت 
  .باالستغناء عن العمالة يف بعض القطاعات احليوية والكبرية مثل الطريان و التأمني

    كانت مؤشرات البورصات تتهاوى فقد بلغت خسارة مؤشر ناسداك يف ذلك األسـبوع مـا يعـادل         
نقطة وهو أقل مستوى يصـل   1423.19سبتمرب  21ليصل مستواه يف اية تعامالت يوم اجلمعة  % 16

إليه املؤشر وهي أكرب خسارة من حيث عدد النقاط اليت يفقدها هذا املؤشر خالل مخسة أيام فقـط وتشـري   
تريليـون دوالر   1.4 التقديرات إىل خسائر األسهم يف وول ستريت من جراء تراجع القيمة السوقية حبـوايل 

، متثلت يف اخنفاض مستويات اإلنفاق 20011وعلى الرغم من أن االقتصاد األمريكي يف أزمة منذ بداية عام 
وتراجع أرباح الشركات، مما تطلب ختفيض تكلفة االئتمان يف حماولة ملواصلة النمو االقتصادي وعدم الركود 

القتصادية اليت تواجه االقتصاد األمريكي، و ألول مـرة يف  ولكن أحداث سبتمرب أدت إىل تراكم التحديات ا
تاريخ الس االحتياطي الفيدرايل أن تشهد سنة واحدة تسعة اخنفاضات متتالية ألسعار الفائدة خالل عشـرة  

 2سـبتمرب،   17أوت،  21جوان،  27ماي،  15أفريل،  18مارس،  20جانفي،  31جانفي،  3( أشهر 
   .)أكتوبر
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  املؤشرات االقتصادية وطرق التنبؤ باألزمات واألسلوب العلمي إلدارا :لثاملبحث الثا

السلبية اليت تنجر عن األزمة املالية قد تبني وتأكد على مدى أمهية وضرورة التنبؤ مبثـل هـذه    اآلثارإن      
األزمة، تشخيصها، قياسها، وكذلك معرفة إمكانية العدوى وطرق انتشارها، واملراحل األساسـية إلدارـا   

  .وطرق التعامل معها، وذلك قصد اختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب
التنبؤ هذه تعين إجياد مؤشر وعدة مؤشرات قد تسمح بالكشف والتحذير عن إمكانية وقوع أزمة فعملية      

  .مالية مستقبال
قياس األزمة والعدوى وسوف نناقش يف مبحثنا هذا أهم املؤشرات االقتصادية حلدوث األزمات وكذلك      

  .تاملراحل وطرق التعامل لإلدارة األزما، ويف األخري وقنوات انتشارها

  املالية لألزمات االقتصادية املؤشرات :األول املطلب

 وإال يقـيين،  بشـكل  مستقبال األزمات حدوث على للداللة واضحة مؤشرات توجد ال األمر حقيقة يف     

 فقط الدالة املؤشرات من جمموعة هناك بل األزمة، جتنب إمكانية مت ومن ظهورها، مبجرد املوقف معاجلة أمكن

" نظام لإلنذار املبكـر "و املنهج الشائع لالستخدام هو بناء  لألزمات، التعرض خماطر بتزايد تتسم مواقفعلى 
يعين حتديد جمموعة من املتغريات االقتصادية اليت خيتلف سلوكها يف الفترة اليت تسبق األزمة عن سلوكها املعتاد 

  .1فمن خالل مراقبة هذه املتغريات ميكننا التنبؤ بوقوع األزمة

 :مؤشرات حدوث األزمة يف نظام اإلنذار املبكر -1

وذلك ضمن سـعيهم   "نظام اإلنذار املبكر"وتعرف بنماذج  ييستخدم اخلرباء النماذج من االقتصاد القياس   
لتنبؤ بأزمات العملة قبل حدوثها وتركز هذه النماذج على تقلبات اخلارجية وتستغل العالقة املنتظمة اليت تظهر 

 :تارخيية للمتغريات املرتبطة وتشمل هذه املؤشرات أو املتغريات ما يليمن البيانات ال

 ؛نسبة الدين القصري األجل إىل احتياطات النقد األجنيب: املؤشر األول -

  ؛)سعر الصرف االمسي ( ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي بالنسبة لالجتاه السائد : املؤشر الثاين -

 .اجلاري للمعامالت اخلارجيةالعجز يف احلساب : املؤشر الثالث -

وتوحي كل من النظرية أنه كلما ارتفعت قيمة كل متغري من هذه املتغريات ازداد احتماال وقـوع األزمـة       
وتتمثل ميزة هذه النماذج بأا تصف وبصورة منظمة وموضوعية العالقات التارخيية بني املـتغريات املرتبطـة   

يبها فيمثل يف أا حتاول أن جتمع كل البلدان واألزمات يف سلة واحـدة  بالظروف املفضية إىل األزمات، أما ع
مع إغفال كم هائل من املعلومات اليت ميكن قياسها بسهولة ومن أوجه اخلالف األخرى هلذا النهج أنه ال يوفر 

  .بسهولة وصفات السياسات للبلد املعرض للنظر ألنه يركز على التنبؤ باألزمات

                                       
  . 18، صمرجع سبق ذكرهأمحد يوسف الشحات،   1
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  1:يلي فيما عموما املبكر اإلنذار نظم وتساعد
 ؛االختالالت بعض فيها تقع أو مشاكل فيها تكون أن حيتمل اليت املؤسسات داخل املواقع على التعرف - 
 ؛للفحص املسبق والتخطيط اإلشرافية للموارد األمثل والتخصيص الفحص أولويات حتديد يف ساعدةامل - 

 .البنوك على املشرفني قبل من السليم والتوقيت االهتمام - 

 هي الرائدة املالية واملؤشرات املبكر اإلنذار نظم ومهمة البنوك أنشطة يف املخاطر من العديد هناك أن كما    

 خماطر أو التشغيل ملخاطر إضافة والسيولة، االئتمان خماطر السوق، خماطر وتشمل املخاطر، هلذه النظر توجيه

 أو حدوثها ملنع وقائية إجراءات اختاذ يف السياسات واضعي املخاطر هلذه املبكر االكتشاف ويساعد األعمال

 .املخاطر هذه لتجنب إمكانية هناك تكن مل إذا ممكن حد ألدىن اخلسائر بتقليل عليها املترتبة اآلثار من احلد

 األزمـة  ألسباب شخص كل فهم على اآلخر البعض دون بعضها اختيار ويتوقف املتغريات، نطاق يتسع     

 االئتمـان  احلكومي، االستهالك املايل، العجز على يعتمد فسوف مالية، اأسبا أن السائد االعتقاد كان فإذا

 غريها من أكثر مسؤولة اخلارجي القطاع مشكالت بأن االعتقاد كان إذا أما وغريها،...العام للقطاع املصريف

 احلسـاب  ميزان احلقيقي، الصرف سعر مثل أخرى ملؤشرات تعطى سوف األولوية فإن األزمات، حدوث يف
 .2وغريها احمللية الفائدة أسعار تفاوت الدويل، التبادل معدل تغريات التجاري، التبادل معدل تغريات اجلاري،

 االقتصادية املتغريات بعض سلوك أن على ومتخلفة متقدمة دول مشلت اليت الدراسات من العديد أظهرت وقد

 .سنتني أو بسنة املالية األزمة حدوث قبل املعتاد سلوكها عن اختلفت قد

خر على فهم كل شـخص ألسـباب   يتوقف اختيار بعضها دون البعض اآليتسع نطاق املتغريات، و         
األزمة، فإذا كان االعتقاد السائد أن أسباا مالية، فسوف يعتمد على العجز املـايل، االسـتهالك احلكـومي    

وغريها، أما إذا كان يعتقد أن مشكالت القطاع اخلارجي مسؤولة أكثـر  ....العاماالئتمانات املصرفية للقطاع 
سعر الصـرف احلقيقـي، ميـزان    : من غريها عن األزمات، فان األولوية سوف تعطى ملؤشرات أخرى مثل 

  .احلساب اجلاري، تغريات معدل التبادل الدويل، تفاوت أسعار الفائدة احمللية و غريها
دولة متقدمة و متخلفـة خـالل    53نهج السابق، أظهرت دراسة أجريت على عينة مشلت باستخدام امل      

أن سلوك بعض املتغريات االقتصادية األساسية مثل أسعار الصرف، مؤشـرات   1997 – 1975الفترة من 
صـنيف  األسواق النقدية و املالية، قد اختلفت عن سلوكها املعتاد قبل حدوث األزمة بسنة أو سنتني، ميكننا ت

                                       
  :مــأخوذ مــن املوقــع االلكتــروين  7-6، ص ص التنبــؤ باألزمــات املاليــة باســتخدام املؤشــرات املاليــة القائــدةامساعيــل الطــوخي،  1
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أهم املؤشرات االقتصادية الدالة على إمكانية تعرض دولة ما ألزمات يف سوق األوراق املالية و العمـالت يف  
  : 1صنفني مها 

 ؛التطورات يف السياسة االقتصادية الكلية - 

 ).البنيوية(اخلصائص اهليكلية للسوق  - 

  واجلدول التايل يبني بشيء من التفصيل مؤشرات كل صنف      
  :املؤشرات االقتصادية التقليدية للتعرض لألزمات املالية: ) 2-1( قم اجلدول ر

  اخلصائص اهليكلية أو البنيوية  التطورات يف االقتصاد الكلي

  ارتفاع معدل التضخم
 منو سريع يف الدفق النقدي

 .اخنفاض حقيقي ملعدل منو الصادرات
 .عجز مايل متزايد

 .السائدارتفاع معدل التبادل بالنسبة لالجتاه 
النمو السريع يف االعتمادات املالية احمللية كنسبة مئوية مـن  

 .الناتج القومي اإلمجايل
 .ارتفاع نسبة القروض غري املنتجة إىل إمجايل القروض

ارتفاع نسبة العجز يف احلسابات اجلارية كنسبة مئوية مـن  
 .الناتج القومي اإلمجايل

 .لعمالت األجنبيةمنو الديون اخلارجية و زيادة الديون يف ا
 .اخنفاض االحتياطي العاملي

  
 .اخنفاض النمو االقتصادي احلقيقي

  
 .ارتفاع معدل األسعار و األرباح

  . ارتفاع معدالت الفائدة احمللية و ارتفاع معدل البطالة

  

  .نظام مجود معدالت التبادل
 .إستراجتية النمو املتزايد يف الصادرات

 .قطاع التصدير أكثر تركيزا
 .ارتفاع معدل التغري للديون اخلارجية

 .ارتفاع حجم الدين اخلارجي قصري األجل
 .حترر سوق املال احلديث

  
 

 .إطار ضعيف لإلشراف على األموال و تنظيمها
 .أسواق االئتمان مضمونة بأصول مالية أو عقارية

  
 

 .اخنفاض االكتتاب يف سوق األسهم
 

 .سيطرة بعض املؤسسات على سوق األسهم
 .رة بعض الصناعات على سوق األسهمسيط

 .الرقابة على دخول السوق و اخلروج منه
 
  

، 2005اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، . العوملة املالية و إمكانات التحكم عدوى األزمات املاليةعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي،  :املصدر
  .39ص

                                       
  .38صعبد احلكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سبق ذكره،   1
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إن التدفق السريع لألموال و منو االعتمادات املالية احمللية اليت تشجع على إزدهار سوق األسهم، يشـكل       
معدالت الفائدة املطلوب حلماية العمالت املتدنية بشكل تدرجيي  ارتفاعضغطا على العملة احمللية يف حني أن 

معدالت البطالة يشري إىل عـدم اسـتعداد    مبحو شهرة و بريق االستثمارات يف األسهم العادية، كما أن تزايد
  . الدولة للتضحية بالنمو االقتصادي مقابل حتقيق زيادة معدل التبادل

يبدو لنا اآلن أننا نعرف بعض الشيء عن حمددات االيـارات يف سـوق األسـهم، فاحلركـات يف           
خم املايل احمللي و التحركات يف معدل  االحتياطات العاملية، عملية التصدير و النمو االقتصادي احلقيقي، التض

التبادل احلقيقي هي من بني املؤشرات املفيدة  جدا يف التنبؤ باألزمات يف الدول املتقدمة و أسـواق الـدول   
  . النامية

 :حتليل متطلبات متويل وكفاية االحتياطي ومراقبة السيولة -2

ؤ باحتمال وقـوع األزمـات ومـدى عمقهـا     يعد االفتقار لالحتياطي من السيولة مؤشرا رئيسيا لتنب     
واالحتياطات الرمسية هي االحتياطي الواقي الرئيسي بالنسبة لبلدان األسواق الناشئة قد دف بسرعة شديدة 
يف مناخ حسابات رأس املال املفتوحة لسبب تدهور قدرة البلد إىل الوصول إىل أسواق رأس املال الدولية وقد 

كل املستثمرين يف صالحية السياسات احمللية ويف هذه الظروف من املهم وضع حيدث هذا التدهور بسبب تش
  : تتمثل يف تقديرات

احتياجات البلد من التمويل اخلارجي مبا يف ذلك عجز احلساب اخلارجي والتزامات الديون اليت يصـل        
 .اخلارج موعد استحقاقها خالل فترة القادمة ومقدار األموال اليت حيوهلا املقيمون إىل

تلك املصادر التمويلية املضمونة بصورة أو بأخرى مبا فيها االستثمار األجنيب املباشر وافتراض من السوق على 
 .هيئة سندات وقروض مضمونة بالفعل

  :تقييم قابلية الدين املستدامة -3

كبري وغري  ترض أن يواصل خدمة ديونه إجراء تصحيحقميكن تعريف ذلك بأنه موقف يتوقع فيه من امل      
واقعي يف املستقبل يف ميزانية دخله ونفقاته وبالعكس يصبح الدين غري قابل لالستدامة حيث يتراكم مبعـدل  
أسرع من قدرة املقترض على خدمته ينظر االقتصاديون كجزء من العمل املتصل مبؤشـرات التعـرض مـن    

ة لالقتصاد ما إن االقتراض إىل اخلارج ميكن املخاطر إىل املستوى الذي يكون فيه الدين قابل االستدامة بالنسب
أن يساعد البلدان إىل النمو بشكل أسرع من خالل متويل استثمار املنتج وميكن أن خيفف آثـار االخـتالل   

  .االقتصادي ولكن إذا تراكم ديون بلد ما بدرجة تفوق قدرا على خدمته
اجتماعية كبرية وهلذا السبب من املهم قياس فقد تنشب أزمة دين حيتمل أن تنطوي على تكاليف اقتصادية و

  :منة من خالل ما يليآحجم الدين بطريقة 
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   :تقدير قابلية الدين لالستدامة 3-1
ميكن استدامته يتطلب تقدير إمكانية تطور رصيد اخلصوم غري مسددة مع  الذي إن حتديد مستوى الدين     

ائدة وأسعار الصرف واالجتاهـات يف مسـتوى   فالتراضات بشأن أسعار فوكذلك توصل إىل ا ،مضي الوقت
  .الدخل يف املستقبل

  : حتديد عتبة الدين القابلة لالستدامة 3-2
وتعترب أصعب خطوة لتقدير قابلية الدين االستدامة يف حتديد العتبة اليت يعترب الدين عنـدها غـري قابـل         

عليه نقطة التحول اليت ميكن عندها أن يثبـت  االستدامة إذ ال توجد عتبة وحيدة ميكن أن حتدد بشكل يعول 
دين بلد ما أنه غري قابل االستدامة، حيث تلعب العوامل وظروف معينة خاصة بالبلد وظروف تتجاوز نسـبة  
الدين أدوار مهمة يف هذا الصدد فعلى سبيل املثال، ال يتأثر ارتفاع نسبة الدين أكثر من القلق بالنسبة للبلدان 

  .1 جمال التصديرتتبع بنمو أسرع يف

  :متابعة صندوق النقد الدويل ملسار الدين 3-3

نظرا لدور احلاسم الذي يلعبه الدين يف كثري من األزمات يقوم صندوق النقد الدويل كجزء من مهامـه        
  :بإعداد ما يلي

 ؛إسقاطات متوسطة األجل يف ميزان املدفوعات وتطورات مالية - 

 ؛الصفقات اجلارية متوسطة األجل وسعر الصرف احلقيقيتقديرات االستدامة حلساب  - 

مبا يف ذلك من تأثري على استدامة الدين العمومي واخلارجي خاصة يكون هناك دين كبري يسمى بالعملة  -
  ؛األجنبية

إجراء تقديرات بشأن استقرار قطاع املايل وهي وتوضح تعرض القطاع املايل ملختلف الصـدمات مـع    - 
 .مهمة على التزام غري متوقع على احلكومة اختالف حدوث تداعيات

واستنادا إىل هذه العناصر قام الصندوق النقد الدويل بإنشاء إطار قياسي لتقيـيم قابليـة الـدين االسـتدامة     
يستكشف اإلطار كال من االستدامة املالية للميزانية واخلارجية للدين ويتمحور علـى إسـقاطات رجعيـة    

الدويل بالنسبة االقتصادية بلدها وباإلضافة إىل إسقاطات مرجعيـة متعلقـة   متوسطة اآلجال لصندوق النقد 
  .بالدين العمومي واخلارجي

  :وميكن أن يكون اإلطار اجلديد مفيدا يف ثالثة مواقف خمتلفة

بالنسبة للبلدان اليت تعاين من املديونية املرتفعة بصورة معتدلة ولكنها ال توجـد أزمـة    :املوقف األول - 
  ؛أن يساعد اإلطار على حتديد خمتلف أنواع التعرض للخطر وشيكة ميكن

                                       
  .11، ص التنبؤ باألزمات املالية باستخدام املؤشرات املالية القائدةامساعيل الطوخي،  1
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  :املوقف الثاين - 

بالنسبة للبلدان اليت تكون على حافة األزمة أو يف خضمها وتعاين من ضغط تسـديد يتسـم بتكـاليف        
اقتراض مرتفعة أو االفتقار إىل فرص الوصول إىل األسواق فإن اإلطار ميكن أن يسـتخدم لبحـث إمكانيـة    

 ؛استخدام ديناميكيات حتقيق استقرار الدين

  :املوقف الثالث - 

 اإلطـار بالنسبة للبلدان اليت جتد نفسها حقيقة وبالفعل يف وضعية ختتلف عن الوفاء بالدين ميكن استخدام     
 .الستكشاف ديناميكيات الدين اليت تعقب إجراء إعادة هيكلة حمتملة

 :اتأمهية بيانات امليزانية يف تفادي األزم -4

لقد أدركه كثري من املراقبني أنه كان ميكن اكتشاف إشارات وقوع متاعب وشيكة احلدوث لو كـانوا        
قد فصحوا بدقة أكثر عن بيانات ميزانيات البلدان وأكدوا بالتحديد اهتماما أكرب بعدم التوافق بـني رصـيد   

حدوث أزمة وحلها بإلقاء نظرة على بيـان  األصول لبلد ما ورصيد بلد آخر يبد أن ج بيان امليزانيات ملنع 
امليزانية اخلارجية املوحدة لبلد ما والديون اخلارجية حلكومة البلد، البنوك، الشركات بالنسبة ألصوهلا اخلارجية 

  ).خاصة االحتياطات اخلارجية السائلة ( 
التوقف على املستوى القطـاعي   الء عناية كبرية إىل بيانات امليزانية للقطاعات الفردية ألن عدميولكن ينبغي إ

قد ال يظهر يف بيان امليزانية املوحد ومع ذلك ميكن أن يفجر أزمة مالية تشمل القطاعات الرئيسـية قطـاع   
  ).الشركات واألسر املعيشية ( والقطاع غري املايل ) البنوك ( احلكومة والقطاع املايل اخلاص 

 :مؤشرات احليطة الكلية
يطة الكلية كال من مؤشر احليطة اجلزئية امعة على سالمة املؤسسات املالية كـل  وتتمثل مؤشرات احل     

على حدا ومتغريات االقتصاد الكلي املرتبط بسالمة النظام املايل فكثريا ما حتدث األزمات املالية عندما يشـري  
ومهددة بصـدمات  كال النوعني من املؤشرات إىل جوانب الضعف أي عندما تكون املؤسسات املالية ضعيفة 

  :يف مؤشرات احليطة الكلية واجلزئيةوتتمثل االقتصاد الكلي 

 :رأس املال
كفاية رأس املال هي اليت حتدد يف النهاية إىل أي مدى تستطيع املؤسسة املالية التغلب على الصـدمات يف        

ميزانياا لذلك من املفيد أن تتبع معدالت كفاية رأس املال اليت تأخذ يف حساباا أهم املخاطر املالية، الصرف 
  .ن املخاطر ألصول املؤسسةاألجنيب واالئتمان واملخاطر سعر الفائدة، حتديد أحجام م
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 :األصول - 

تكون قدرة املؤسسات املالية على السداد يف خطر يف العادة عندما تضعف أصوهلا لذلك من املهم رصـد       
املؤشرات الدالة على نوعية أصوهلا من حيث زيارة تعرض ملخاطر معينة واجتاهات بالنسبة للقروض املعدومـة  

 .البنوك خاصة قطاع الشركاتوسالمة ورحبية املقترضني من 

 :اإلدارة - 

اإلدارة السلمية عنصر أساسي يف أداء البنوك ولكن من الصعب قياسها وهي أساس عنصر نوعي يطبـق        
 .على املؤسسات إال أن عدة مؤشرات ميكن أن تصلح معامل مقاييس الكفاءة كمؤشر على سالمة اإلدارة

 :اإليرادات - 

خرى وإذا ما قورنت باملؤشرات األ ،مزمن تتعرض خلطر عدم السداد لمرحبة بشكاملؤسسات املالية غري       
قد يكون أكثر صعوبة فعلى سبيل املثال الرحبية العالية بشكل قوي وبشـكل   تهافإن تفسري االجتاهات يف رحبي

 . غري عادي ميكن أن تعكس خماطر مفرطة

لبداية ميكن أن تدفع إىل اإلفالس بسـبب اإلدارة  املؤسسات املالية ذات القدرة على السداد يف ا :السيولة - 
السيئة للسيولة على املدى القصري وجيب أن تعطي املؤشرات موارد التمويل وتضع يدها علـى التفـاوت يف   

 .تواريخ االستحقاق

 :احلساسية ملخاطر السوق - 

ة يف ديـد سـعر   تشترك البنوك بشكل متزايد يف عمليات متنوعة وكلما تتعرض ملخاطر السوق وخاص      
الفائدة وتنفيذ الصفقات العملة األجنبية ويف البلدان اليت تسمح للبنوك بالتجارة يف األسواق األوراق املاليـة أو  

 .يف تبادل السلع تكون هناك أيضا ضرورة لرصد مؤشرات خماطر األسعار األسهم والسلع
وكثريا ما يستخدم املؤشرات اخلاصة مبشاعر السوق مثل أسعار ومردودية األدوات املالية وتقديرات اجلـدارة  

  . االئتمانية بالنسبة للمؤسسات املالية لالستكمال املعلومات اليت يتم احلصول عليها

 :مؤشرات االقتصاد الكلي - 

وتتأثر املؤسسات املالية بدرجة كبرية بالتغريات يف يتوقف عمل النظام املايل على نشاط االقتصادي الكلي       
االقتصاد الكلي وقد يثبت دراسات حديثة أن اجتاهات معينة يف االقتصاد قد سبقت يف كثري من األحيان مـن  

خاصة تعرض ( األحيان نشوب أزمات البنوك لذلك فإن تقييم السالمة املالية جيب أن يشمل الصورة العريضة 
 .1)ر انعكاسات تدفق رأس املال حنو اخلارج وبأزمات العملة اقتصاد ما ملخاط

                                       
 1955أوت سـكيكدة   20تسـيري، جامعـة   كلية العلوم االقتصادية وعلـوم ال "  إدارة األزمات يف ظل اقتصاديات املعرفة" امللتقى الدويل الرابع حول  1

 .27/05/2008-26سكيكدة، اجلزائر، 
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  قياس األزمة والعدوى وقنوات انتشارها :املطلب الثاين

 ياس األزمةق -1

نستطيع قياس األزمة مبقارنتها بأزمات أخرى، منثلها بيانيا يف كلى االجتاهني، على سبيل املثال إذا كانت  - 
، من املمكن أن يكون اهلدف هو ختفيض قيمة تأثري 8.5قدرها  CIVقد تنبأت مبوقف قيمة تأثري أزمة 

األزمة احملتملة إىل عدد قابل لالحتمال إذ رمبا تكون قد أعطيت عشرة درجات لسؤال التعـارض مـع   
  .عمليات العمل االعتيادية

 البحث عن سبل بديلة ملمارسة األعمال قبل أن تنجر األزمة، أو إذا تنبأت بأن األزمة سـوف تشـكل   - 
  .خطرا، ينبغي عليك أن تبحث عن طرق إلجياد فرصة

الحتمال حدوث ما يأيت نتيجـة ألزمـة   ) األعلى ( وعشرة ) األقل ( نعطي درجة تتراوح بني صفر  - 
  :حمتملة

 ؛تصاعد شدا - 

 ؛اخلضوع للمراقبة الشديدة من جانب وسائل اإلعالم أو احلكومة - 

 ؛التعارض مع عمليات العمل االعتيادي - 

 ؛عامة إجيابية للخطرتعريض صورة  - 

 .اإلضرار بالنتائج النهائية األعمال شركة ما - 

جلمع الدرجات اخلمس كلها مث أقسم اموع على مخسة مث مثل إجيابتك بيانيا على مقيـاس تـأثري األزمـة    
  .1العمودي

املتنبأ ـا    CIVإجياد مبادرة حنو اإلجناز والتعرف على عالمات اخلطر اليت تتسبب يف جعل قيمة تأثري األزمة 
م التأثري الذي أحدثه سومثلما يكون اق ،مرتفعة، مث بادر بالبحث عن فرص بديلة للقضاء على اخلطر أو تفاديه

اخلاصـة بـه    CIVأزمة حمتملة ما، فإنه من املهم أيضا قياس احتمالية حدوث األزمة، فاملوقف الذي نكون 
إعطاؤه نفس االهتمام الشـديد الـذي    ينبغينه ال وتكون فرصة حدوثه واحد يف املليون من الواضح أ 9.5

ولـذلك  ، وميكن أن حيدث غدا، كما ال ينبغي أيضا إمهاله وجتاهله 7.0قدرها  CIVينبغي توجيهه ملوقف 
  .فاخلطوة الثانية يف التنبؤ هي مقارنة قيمة تأثري األزمة بعامل االحتمالية

باستخدام مقياس عددي، حاول أن تكون واقعيا من الناحية الذاتية يف نطاق مقياس الثقة، اخلاص بك وقرر ما 
حيث أن أفضل منبئ باملسـتقبل هـو األحـداث     ،%70، فرصة بنسبة % 50إذا كان هناك فرص بنسبة 

نوع أزمتـك يف املاضـي، يف   املاضية، فإن املنطق يقتضي البدء يف قدير عوامل االحتمالية مبعرفة درجة تواتر 
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إدارتك أو شركتك، أو يف شركة منافسة أو حىت يف أنواع مماثلة من الصناعات حتت مسميات عرضية مثـل  
  .إخل...التصنيع، الزراعة 

ومن نفس املنطق، إذا كان هناك سابقة هامة لنوعية األزمة احملتملة موضع اهتمامك فإن باستطاعتك أن تلـم  
باحتمالية احلدوث التقديرية ولكن أيضا بتكلفة األزمة أيضا، ومن شأن ذلك أن جنعـل  إملام جيد وليس فقط 

قيمة تأثري األزمة، وعامل االحتمالية أكثر موثوقية وكمثال هلذه النقطة، تقوم شركة جنرال موتورز بتدشـني  
يفتـرض أن   تورن وعلى حني أن السيارة األوىل مل تغادر بعد خط التجميع،وشركة سيارات جديدة هي سا

تورن اجلديدة سوف تتمكن من تقدير احتمال حدوث سحب من األسواق بناء على واإلدارة العليا مبصنع سا
  .1التاريخ السابق لعمليات السحب احلادث لدى صناع السيارات اآلخرين أو يف أقسام شركة جنرال املوتورز

  العدوى أنواع  -2

كي خلطر النظام من مث فانطالقا من خطر النظام ميكن أن نعرفهـا  ميكن اعتبار العدوى بأا الطابع الدينامي    
عـرب  ) اخنفاض أسعار األصول ( أو موقف ما ) إفالس ( ظاهرة انتشارها اضطراب ما، خاص مبتدخل معني 

  .كافة النظام نظرا لترابطات املوجودة لألنشطة وتصرفات املتداخلني والترابط املتزايد لألسواق
  :ز بني صنفني من العدوىوميكن التميي     

   :العدوى احملاكية 2-1
وهي ختص املتداخلني يف نفس السوق أو نفس القسم من النظام املايل باإلضافة إىل نشـر األزمـة بـني         

األعوان الدين ينتمون إىل نفس السوق، وهي تنتج عن مشكل ال تناظرية املعلومات، وكما بشري إليه فاحملاكاة 
ات بصفة عامة، ومن مث فكل واحد منهم تنتج من االلتقاء العشوائي موعة من األفراد ال حيوزون على املعلوم

  .اول تقليد اآلخرين نظرا لسوء انتشار املعلومات بينهمحي
   : وميكن أن منيز بني صنفني من هذه العدوى 

راجعـة إىل التوفيقـات   : عن طريق االرتباطات املوجودة بني خمتلف األسواق املالية :العدوى األفقية - 
 ؛املوجودة بني األسواق املالية اليت هي نتاج األنظمة اآللية للتقييم اآليل لألسهم

إن التكامل العمودي بني األسواق يتزايد تـدرجييا، فقـد أصـبحت     :العدوى العمودية بني األسواق - 
واألسواق النقدية أكثر ترابطا بفصل سعر الفائدة، وهو األمر الذي قد يعترب كواحد من  األسواق املالية

مع األخذ بعني االعتبار الروابط املوجودة بني األسواق املالية وأسواق  1987أسباب األزمة املالية لسنة 
  .الصرف والعالقة بينهما

                                       
 .46 -45 ص ص ،2001، ، دار الفكر للطباعة والنشر اإلسكندريةإدارة األزماتعبد الرمحان توفيق،  1



�ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ���ــ���ـــ�	���ـــــ� ����ــــــــــ�� �������ــــــــــ� �	��ـــــــــــ��:  :  :  :  �	��� �����	��� �����	��� �����	��� ���� 

 

-49- 

 

ات بني املودعني أي بائعي وصول املاليـة، وبـني   إن السبب األساسي للعدوى احملاكية هو ال تناظرية املعلوم
البنوك، ولتقليل من حدة هذه العدوى عن اإلقبال الكبري للمودعني حنو البنوك يف حالة اهللع املايل، ال بد مـن  

  .وجود معلومات صادقة، تامة ومنتشرة أو موزعة على شكل املواد

   :العدوى النظامية 2-2
واليت تتمثل يف ظاهرة انتشار اضطراب متموضع يف قسم ما حنو األقسام األخرى من النظام املايل، وميكننا      

التمييز بني األزمات املالية املعممة واالضطرابات املالية اليت تتمركز يف جزء معني من النظام املايل اسـتنادا إىل  
    ضطرابات األسواق املالية يف ثالثة أسـواق خمتلفـة   التعريفات السابقة لألزمة فحسب تلك التعريفات تظهر ا

  .1)سوق القروض، سوق االستدانة، سوق الصرف وسوق الودائع باإلضافة إىل أسواق األموال اخلاصة ( 

حاالت عديدة انتقلت فيها انعكاسات أزمة الصرف إىل البنـوك ختللتـها أزمـة     1974شهدت سنة و     
ظام قاعدة الصرف بالذهب يف العالقات النقدية الدولية، كانت انعكاسـات  الصرف الناجتة عن التخلي عن ن

أزمة الصرف هذه على البنوك معتربة نسبيا، فعلى سبيل املثال، بعد أن قام البنك األملاين بعدة عمليات مضاربة 
موالـه  على أسعار الصرف يف هذه الفترة اجنرت هذه العمليات بنكية هذا البنك خسائر تقدر بعشر مـرات أ 

ويف نفس الفترة أعلـن البنـك    ،وهو ما أدى إىل قرار غلق حمافظ البنك املركزي األملاين هذا البنك ،اخلاصة
  .املركزي األمريكي إفالسه من جراء تكبده خسائر صرف

 املالية األزمات انتشار  قنوات -3

 أقسام أحد من املالية األزمة تنتشر فقد املالية، األزمة وتوسع انتشار يف تساهم القنوات من جمموعة توجد

 .أخرى دول لتشمل تتسع أن ميكن كما األخرى، األقسام باقي إىل املايل النظام

 الواحد املايل النظام أقسام عرب االنتقال   3-1

 سوق يف واملتمثل الواحد املايل النظام أقسام أحد يف تظهر املايل االضطراب من حالة املالية األزمة متثل     

 عـرب  األخـرى  األسواق إىل تنتقل ما سرعان لكن املالية والسوق الودائع سوق الصرف، سوق االستدانة،

   .انتشار قنوات

     أخرى دول إىل دولة من االنتقال  3-2

 األقسـام  باقي إىل املايل النظام أقسام من قسم من املالية األزمة انتشار قنوات إىل تطرقنا قد نكون اآلن حىت
 الدولة غري أخرى دول يف مالية نظم إىل لتنتقل تتسع بل املايل النظام كافة مبس تكتفي ال املالية األزمة أن غري

 2 :التالية والقنوات بالطرق وذلك لألزمة املتعرضة
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 ؛الصرف سعر على ضغوطات من عنها ينجم قد وما التجارية االتفاقيات - 

 يف إعادة النظـر  إىل باملستثمرين يدفع الذي ما لبلد احمللية العملة صرف لسعر واملعترب السريع االخنفاض - 
 هـؤالء  يضـعها  اليت على الثقة سلبا يؤثر الذي األمر وهو أخرى بلدان يف باالستثمار املرتبطة للمخاطر تقييمهم

 ؛البلدان هذه يف املستثمرين

 وانتقـال  السـلبية  االنعكاسات انتشار إىل تؤدي اليت البلدان خمتلف بني مالية وروابط عالقات وجود - 

  .األخرى البلدان باقي إىل ما بلد يف الظاهرة املالية الصعوبات

  املراحل األساسية لإلدارة األزمات وطرق التعامل معها : املطلب الثالث

  املراحل األساسية لإلدارة األزمات -1

  :يري البعض أن إدراة األزمة متر مبراحل أربع هي
 ؛مةتلطيف أو ختفيف حدة األز - 

 ؛االستعداد والتحضري - 

 ؛املواجهة - 

 .إعادة التوازن - 

يف حني يرى البعض اآلخر أن هناك مخس مراحل متر ا إدارة األزمة للعمل على درء وقوعها أو التخفيف     
من آثارها، بل والقدرة على حتقيق التوازن وإعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل وقوع األزمة، وهـي علـى   

  :النحو اآليت

 اكتشاف إشارات اإلنذار: املرحلة األوىل

عادة ما ترسل األزمة قبل وقوعها سلسلة من إشارات اإلنذار املبكر أو األعراض اليت تنبـئ باحتمـال        
وقوعها، وتعين اكتشاف إشارات اإلنذار تشخيص املؤشرات واألعراض اليت تنبئ بوقوع أزمة ما، واألزمات 

  ؛1اإلشارات حتدث عادة بسبب االنتباه لتلك

  ستعداد والوقايةاإل: املرحلة الثانية

ر وتعين التحضريات املسبقة للتعامل مع األزمة املتوقعة بقصد منع وقوعها أو إقالل آثارها، وجيب أن يتوف      
كافية للوقاية من األزمات ويشمل ذلـك االختيـار الـدقيق واملسـتثمر      لدى املنظمة استعدادات وأساليب

كل اإلدارة للتعرف على أي أعراض ألزمات احملتملة، وتعمل علـى اسـتظهار أي عالمـات    للعمليات وهيا
  ؛للضعف قد تسبب أزمات وبالتايل معاجلتها قبل أن يستغلها اخلصوم بإحلاق الضرر باملنظمة
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 احتواء األضرار واحلد منها: املرحلة الثالثة

ة واحليلولة دون تفاقم األزمة، وانتشارها، ففي هـذه  وتعين تنفيذ ما خطط له يف مرحلة االستعداد والوقاي     
املرحلة يتم احتواء اآلثار الناجتة عن األزمة وعالجها لتقليل اخلسائر، فمن املستحيل منع األزمات من الوقوع 
 مادام أن امليول التدمريية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم، وبالتايل فإن املرحلة الثالثة يف إدارة األزمـات هـي  

  ؛احلد من األضرار ومنعها من االنتشار

  استعادة النشاط: املرحلة الرابعة

وهي العمليات اليت يقوم ا اجلهاز اإلداري  لغرض استعادة توازنه ومقدرتـه علـى ممارسـة أعمالـه          
عـدة  االعتيادية كما كان من قبل، وتشمل إعداد وتنفيذ برامج جاهزة واختبارات بالفعل، وتتضمن املرحلة 

جوانب منها حماولة استعداد األصول امللموسة واملعنوية اليت فقدت وعادة ما يشاب اجلماعة اليت تعمل يف هذه 
  ؛من احلماس حيث تتكاتف يف مواجهة خطر حمدد يءاملرحلة ش

 التعلم: املرحلة اخلامسة

ات من الدروس السـابقة  وهي املرحلة األخرية وهي بصورة ووضع الضوابط ملنع تكرار األزمة وبناء خرب     
لضمان مستوى عايل من اجلاهزية يف املستقبل، وتتضمن تلك املرحلة دروسا هامة تتعلمها املنظمة من خرباا 
السابقة واملنظمات األخرى اليت مرت بأزمات معينة، وكذلك التعلم املستمر وإعادة التقومي ولتحسني مـا مت  

  .1يات املاضي اليت خلفتها األزمةإجنازه يف املاضي رغم أنه مؤمل حيث ذكر
من خالل الطرح السابق يتبني لنا الفرق الشاسع ما بني اإلدارة السابقة املبادرة املعتمدة على التخطـيط       

قبل حدوث األزمات واإلدارة اليت تنظر وقوع األزمات لتتعامل معها مبنطق رد الفعل كحال اإلدارة العربيـة  
  .ذار واالستعداد والوقاية يكاد يكون املسيطر على واقع املنظماتفغياب عنصري استكشاف اإلن

  طرق التعامل معها -2

إن التعامل مع األزمات يرتبط بتحديد االختيارات واملسارات اليت يتعني على متخذ القرارات أن يسلكها      
اع األزموي، ومـا  ويتعامل معها وملعرفة التغريات والتحوالت اليت حتدث وتطرأ كل حلظة لدى أطراف الصر

  :يستدعيه من مستوى عال من التحرك ثالثي األبعاد والذي يشمل اجلوانب الثالثة اآلتية
 ؛حترك ذايت داخلي لتدعيم القدرات الذاتية - 

 ؛حترك حميطي خارجي الستقطاب القوى املعتمة باألزمة - 

 .حترك تأثريي تدمريي ملصاحل الطرف اآلخر - 

                                       
 .209 ص مرجع سبق ذكره، عرفات تقي الدين احلسيين،  1
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وهي اليت متثـل   ،لنجاح يف حتقيق هدف التغلب على األزمة اليت يواجهها وهناك جمموعة من املبادئ والوصايا
الدستور اإلداري الذي يتعني على كل متخذ قرار أن يعيه جيدا عند التعامل مع أي أزمة تواجهـه، وهـذه   

  :الوصايا شديدة األمهية واخلطورة وأن ال يتسىن أو يتجاهل إحداها
 ؛توخي اهلدف -

 ؛وعنصر املبادأةاالحتفاظ حبرية احلركة  -

 ؛املباغتة -

 ؛احلشد -

 ؛التعاون -

 ؛االقتصاد يف استخدام القوة -

 ؛التفوق يف السيطرة على األحداث -

 ؛األمن والتأمني لألرواح واملمتلكات واملعلومات -

 ؛املواجهة السريعة والتعرض السريع لألحداث -

 .استخدام األساليب غري املباشرة كلما كان ممكنا -

املبادئ على توفر روح معنوية مرتفعة، وهدوء أعصاب، ومتاسك تـام خـالل أحـرج    ويعتمد تطبيق هذه 
  .املواقف، والقدرة العالية على امتصاص املعدومات ذات الطابع العنيف املتولد عن األزمات الكاسحة

قـة  فضال عن ضرورة توفر جهاز استخبارات كفء لتوفري املعلومات الكافية الالزمة والتفصيلية الدقي       
  . واحلديثة والكاملة عن األزمة وتطوراا وعواملها، ومن مث التعامل معها يف إطار معرفة شبه كاملة
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  :خالصة الفصل األول

أزمة  1929نستخلص أن االقتصاد على املستوى العامل عاىن من جمموعة من األزمات املالية الدولية مند       
إىل  األزمـات ، و ترجع أهم أسباب هاته السلسـلة مـن   1997الكساد العظيم إىل أزمة جنوب شرق آسيا

  .اضطرابات يف أسعار الصرف و تدفقات رؤوس األموال و تشوهات النظام املصريف
، إال إا لفتت أنظـار الـدول و احلكومـات إلجـراء     األزماترغم اآلثار السلبية اليت خلفتها هاته        

إصالحات عميقة للهيكل املايل و البنكي، تفاديا حلدوثها مستقبال وحماولة منع انتشارها إىل الدول األخـرى  
، وأهم األسـباب اخلفيـة والظـاهرة    2008 الفصل الثاين سوف نتطرق إىل األزمة املالية العاملية لسنةففي 

   .لنشوئها وكذلك ما اجنر عنها من نتائج ومن أزمات أخرى
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  :الثاين مقدمة الفصل

الرأمسـايل، الـيت    االقتصاديإن األزمات والتقلبات والنمو والركود هي من مرتكزات ومميزات النظام       

يصعب التنبؤ ا وال ميكن التخلص منها، وكل ما نسعى إليه دائما هو التخفيف من وطأا، فقـد تعرضـت   

 1873، 1857، 1844(أزمات ماليـة عـدة    إىلالواليات املتحدة األمريكية عرب تارخيها القصرية نسبيا 

يضا، حدثت أزمات مالية واجلميع يتذكر ، وبعد احلرب العاملية الثانية أ) 1929، 1907، 1893، 1890

  .، اليت كان هلا تداعيات دولية أيضا1987أزمة سوق األسهم عام 

) KEYNESIAN POLIVIES( كانت ردود الفعل تتمثل بسياسات كيرتيـة   1929وبعد أزمة      

  املريضة، باستخدام سياسـة ماليـة توسـعية    االقتصادياتملعاجلة األزمة عن طريق التدخل احلكومي لنجدة 

 إتباع، ورمبا أن أحد األسباب املهمة هو اإلصرار على !وبالرغم من كل ذلك فقد استمرت األزمات باحلدوث

 تسياسة مالية يعتقد بأا توسعية، يف حني يفترض حدوث تغيري حقيقي يف السياسات عند حـدوث األزمـا  

كار املطروحة آنذاك فإنه يفضل أن تكون احللول مبنية على أفكـار جديـدة   وبدال من استقاء احللول من األف

األمريكي القائم مريض، واآلن هو الوقت املناسب لتغيري طريقـة عملـه    االئتماينوسياسات بديلة، إن النظام 

  .وليس ترقيعه، وذلك باستخدام سياسات جديدة بدال من سياسات استعملت يف املاضي ومل تغري شيئا

 :ويف هذا الفصل نتطرق لدراسة املباحث التالية     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 –أزمة الرهون العقارية  –األزمة املالية العاملية : املبحث األول

  آثار األزمة املالية وطرق عالجها: املبحث الثاين

  *أزمة اليورو* تداعيات األزمة املالية : املبحث الثالث
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  –أزمة الرهون العقارية  –املالية العاملية األزمة : املبحث األول

، فالناس متول استهالكها من السلع واخلـدمات عـن طريـق    االقتراضاألمريكي مبين على  االقتصادإن      

لتنفيذ مشاريعه، وإذا ما عطل  االقتراض إىلواملستثمر يسعى  كثريا ورمبا األغلبية تنفق أكثر من دخوهلا االئتمان

، وقد تعود األسباب إما ...أو البنوك االئتمانالنظام التمويلي فإنه قد يكون بسبب تعطل بعض أجزائه كنظام 

يف تسـعري األصـول بسـبب     لخاطئة، أو لسوء يف الرقابة والقواعد والضوابط، أو خلل اقتصاديةلسياسات 

وبة فهمها، أو لكوا واضحة للبعض وليس كذلك لآلخـرين، أو  أو بسبب ندرة املعلومات أو صع الغموض،

اختاذ قـرارات   إىلرمبا بسبب اختالل يف نظام احلوافز للمقرض واملقترض، وكلها تؤدي باألفراد واملؤسسات 

  .اخل...االستثمارأو  االدخارغري صحيحة إما يف اإلنفاق أو 

 جذور األزمة املالية : املطلب األول

اليل العلماء واخلرباء واألساتذة فيما خيص األزمة املالية فكل يرجعها إىل سـبب معـني فهـي    اختلفت حت     

ومن بني هذه التحاليل نذكر على سبيل املثال  ةاألفكار والصراعات اإليديولوجي كانت والزالت مادة لتجاذب

  :ال على سبيل احلصر ما يلي

     االقتصادينياألزمة يف ميزان املفكرين : الفرع األول   

يف كتابـه   1929الركود أو الكساد العظيم الذي بدأ يف الواليات املتحدة عـام  كيرت  Keynes عزا      

  :، اليار سوق األسهم، ومن أشهر ما ورد يف حتليله1الشهري النظرية العامة للتشغيل وأسعار الفائدة والنقود

، ويقصـد أن  Animal Spiritروح حيوانية  تقودها Unstableأصالاالستثمار عملية غري مستقرة  - 

 .املستثمرين عادة ما يتبع بعضهم البعض حبا باملال بدون معرفة ما جيري حقا وكأم قطيع من املاشية

غري راشدين، ويؤدي هذا النوع من القرارات أو التصرفات إىل زيـادة يف الطلـب علـى    وأي غري عقالنني 

 Marketيكـون لـه عالقـة بأساسـيات السـوق       أسعارها باجتاه قـد ال األصول، وبالتايل إىل ارتفاع 

Fundamentals وهو ما صار يعرف بالفقاعة ،Bubble  

تنفجر الفقاعة يف اية املطاف عند اخنفاض األسعار، ويتسابق املستثمرون لبيع األصول قبـل اخنفـاض     - 

سعار، وهكذا حىت تبدأ الودائع املصرفية مث أسعارها أكثر، وتؤدي هذه الزيادة يف العرض إىل سرعة اخنفاض األ

  .القروض وبعدها االستثمارات بالتناقض واالستهالك باالخنفاض مث االنكماش يف الطلب العام وعندئذ البطالة

يفهم من كل شي هذا أن كيرت يعتقد بأنه ال ميكن االعتماد على السوق الرأمسايل يف إصالح املشاكل تلقائيـا   

املوقـف   إلنقاذسعار، ألن األسعار ال تتغري بالسرعة الكافية، وأنه ال بد من تدخل حكومي عن طريق تغيري األ

  .كما جيري اليوم

  

                                         

1 J, M, Keynes, The General Theory of Employment Interest and Money, 1936. 
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، بتوثيـق التـاريخ   Friedman and Schwartzقام ملتون فريدمان وآنا شوارتز  1966يف عام       

 A Monetary History of The 1960 -1867النقدي للواليات املتحدة األمريكيـة بـني عـامي    

United States    قدما فيه براهني تشري إىل أن تداعي سوق األسهم مل يكن سـبب الركـود العظـيم، مل ،

الغري عقالنيـة حتـدث بـني الفينـة      االستثماراتيعلمنا أن  االقتصادييعارضا موضوع الفقاعة ألن التاريخ 

الفيدرايل قد ارتكب خطّأ جسيما بإتباعه سياسـة نقديـة    االحتياطيواألخرى، ولكن املشكلة هي أن البنك 

انكماشية خالفا لألهداف اليت أسس من أجلها، وهي توفري السيولة الكافية لتحقيق االستقرار املايل، حيث قام 

ألن  االقتصـادي بزيادة سعر الفائدة على القروض للبنوك التجارية، وهو ما كان السبب يف حدوث الركـود  

  .اخلاص االستثماردة املرتفعة تؤثر سلبا على أسعار الفائ

 1873، 1857، 1844، 1792(  1929إن األزمات املالية اليت مأل ا االقتصاد األمريكي قبل عام    

، فالنظام 1913، حدثت حتت نظام نقدي خمتلف عن ذلك النظام الذي اتبع بعد )1907، 1893، 1890

 The Gold، هـو نظـام قاعـدة الـذهب     1913ىت عام ح 1879النقدي الذي كان سائدا منذ عام 

Standard  مل يكن حتويال تلقائيا بل تضمن بعض التدخل من احلكومة، والذي بدأ بالزوال خالل احلـرب ،

  .1العاملية األوىل 

اخلبري االقتصادي مبعهد كيتو بواشنطن ومدير املركز األورويب للنمو االقتصادي أن " ريتشرد ران"ويرى       

إدارة الرئيس األمريكي إبان  1938جذور األزمة تارخييا أعمق مما نتصور، فهو يعتقد أن املشاكل بدأت سنة 

معية الفيدرالية للرهن اجل" وقام بإنشاء احلكومة يف ذلك،  بإشراك اإلسكانيةروزفلت عندما قرر توسيع امللكية 

بغرض شراء الرهون العقارية من املصارف واليت احتكرت سوق العقار  ،) (Fannie Mae" العقاري الوطين

العديدة اليت منحتها هلا احلكومة األمريكيـة، ومت خوصصـتها    االمتيازاتاألمريكي بشكل شبه مطلق بفعل 

تأسـيس   1970بعد عـامني أي يف سـنة    ، ومت1968شكل شكلي من طرف الكونغرس األمريكي عام ب

ؤسسـات املاليـة   ى مدى نصف قرن املاضي استمرت امللتكون املنافس هلا وعل ،) (Freddie Maeشركة

باهلبوط ألدىن مستوياا، نظرا لوجـود   اإلقراضرهن العقاري، كما مسحت ملعايري باضطراد يف منح قروض ال

والا إىل صناديق استثمارية مضمونة تعرض للجمهور كأصـول  لتني ستشتريان تلك الرهون وحتلاملؤسستني ا

ضة اخلطر، كما مثل قرار الرئيس األمريكي السابع والثالثون ريتشـارد نيكسـون يف أوت   فمالية ممتازة ومنخ

والتغريات اليت شـهدها  ، ولعل التطورات 2، بفصل العالقة بني الذهب والدوالر البداية الفعلية لألزمة1971

                                         

  .مل يكن هذا النظام حرا من حيث حتويل كمية الذهب إىل نقد، أو من حرية الناس باالحتفاظ بالذهب ولكن كانت احلكومة تتدخل بشكل كبري  1 
للنشر والتوزيع ، إثراء 1ط، "قدميها وحديثها، أسباا ونتائجها، والدروس املستفادة" األزمات املالية الوهاب العزاوي، عبد السالم حممد مخيس،  دحممد عب 2

 .46، ص2010عمان، األردن، 
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 -عهده شهد الكثري من األزمات االقتصادية واملالية –يس األمريكي ريغان يف مثانينات القرن املاضي عهد الرئ

  :1ث عوامل هيالية ومتثلت هذه التغريات يف ثالكانت عامال إضافيا ومساعدا لقيام األزمة املالية احل

اإلجراء رفع مجيع القيود الـيت  ا ذإلغاء الضوابط اليت تنظم نشاط األسواق املالية، وكان أخطر ما يف ه - 

 ؛تنظم نشاط املؤسسات املالية

ىل سلع خاصة، وقد طالت هذه العملية مرافق حيويـة  خصخصة املرافق العامة وحتويل السلع العامة إ - 

الطابع العسكري فضال عـن خصخصـة    األخرى ذات األموريف املرافئ واملطارات وبعض  األمنختص 

 لملكية الفردية؛تكريس احلق الفردي لاالكتشافات العلمية اجلديدة و

 .تبين العقيدة العسكرية حلروب الصدمة والرعب االستباقية - 

  :املالية األزمةوفيما يلي سرد ألهم جذور 

 ؛إن البيئة املالية يف عصر الرأمسالية احتكارية وعوملة خلقت فقاعات متتالية يف أسواق األسهم والعقارات - 

الرأمسالية عند أواخر السبعينات من القرن املاضي أحد مظاهر أزمة النظام ية التوظيفات دشكل تدين مردو - 

ية اليت مسحت بظهور دولة الرفاهية، ومت وضع اجليل الثاين مـن شـرعية   االقتصاد الرأمسايل يف ظل الكيرت

كزه وأطرافه ومت القفز إىل الليربالية اجلديدة وتعميمها على العامل الرأمسايل يف مرا ،*يف ظلها اإلنسانحقوق 

ومت إطـالق   والبنك العاملي، الدويلومت فرضها كإيديولوجية على مؤسسات النظام العاملي كصندوق النقد 

 مرحلة جديدة من العوملة بقيادة أمريكا؛

مثلت الليربالية اجلديدة مصاحل الشركات الكربى املعوملة، واليت قلصت نطاق الدميقراطية يف دول املراكـز   - 

بحت تتحكم يف صناعة الرأي العام، ومتويل وتسويق السياسيني الذين يعملـون ملصـاحلها   الرأمسالية وأص

NOREENA HERTIZحيث تقول  الرأمساليـة العامليـة ومـوت     –السـيطرة الصـامتة   " يف كتاا  

هـي يف أيـدي   عامل السيطرة الصامتة حيث حكومات العامل يف األلفية اجلديدة  ، وهذا هو" -الدميقراطية

     ؛2املؤسسات والشركات العاملية

لقد حتول ميزان القوى حتوال جذريا بني السياسة والتجارة عرب العقود املاضية، تاركا وبشكل متزايد رجال  - 

السياسة يف مرتلة أدىن من مرتلة القوة االقتصادية الضخمة لألنشطة التجارية الكبرية، وأن هذه العملية اليت 

ين الباردة، قد كربت بشكل خميف يف العقد وازداد تسارعها بعد اية احلرب، -ريغان-أطلقها حمور تاتشر

متنوعة، ومن أي زاوية نظرنا إىل هـذه الظـاهرة جنـد أن     املاضيني، وتتجلى اآلن بصورة إجيابية وسلبية

 ؛الشركات الكربى تتوىل مسؤولية احلكومة

                                         

 47، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة، العدد ، جملة حبوث اقتصادية عربيةاالقتصادية الكلية يف ظل األزمة العاملية الراهنة السياسات، منري احلمش 1

  .11- 10، ص ص 2009صيف 
  .14، ص2007، ترمجة صديقي حطاب، عامل املعرفة، الكويت،  -الرأمسالية العاملية وموت الدميقراطية -السيطرة الصامتةهريتس،  نورينا  2

 .يعىن اجليل الثاين من شرعية حقوق اإلنسان بضمانات القوى العاملة وشبكات األمان هلا واملؤسسات النقابية احلامية *



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 59 - 

 

 امليزان التجاري وميزان  عجزالرأمسالية يف معاجلة  األزمةإىل تفاقم  العامليةاملالية  األزمةميكن إعادة جذور  - 

املدفوعات اجلاري ألمريكا والذي حوهلا تدرجييا من أكرب الدول الدائنة بعد احلرب العاملية الثانيـة، حيـث مل   

، الذي عمل على تنسيق السياسات االقتصادية لـدول مراكـز النظـام الرأمسـايل     **جيدي نفعا مؤمتر اللوفر

، أي نظام النقد العاملي، وأدخلت مبدأ سعر الصرف العائم الـذي  "بريتون وودز" فأسقطت أمريكا اتفاقات 

و  2001حلقيقيـة بـني سـنيت    ا أدى إىل اختالالت أسواق النقد يف العامل فقد خسر الدوالر نصف قيمتها

، وأحلقت هذه التطورات يف بنية القطاع املايل أضرارا يف قطاعات االقتصاد احلقيقي وساعدت بشكل 2005

ية رؤوس األموال فقد شتت عوملة األسواق املخاطر اليت منـت بشـكل   دحل مشكلة تدين مردو كبري وآيل يف

 ؛1بة الفعالة ملؤسسات الرقابة املاليةاجلديدة املعوملة خارج إطار الرقا كبري وأصبحت األسواق

  اد حلول جذريةاألمام بدل من إجي أزمتها املالية إىل عأمريكا عند بداية الثمانينات منذ القرن املاضي مت دف - 

آالن غـرين  " ما أدى إىل تراكمها وتفاقم أمراض النظام، ويف هذا يقول حمافظ البنك املركزي األسـبق  

 ؛2"إن الرأمسالية مل تعد تعمل، وهناك عملية جتري إلفساد النظام املايل" سبان

إىل األزمـة    Maurice Allaisمنذ عقد من الزمن تطرق االقتصادي احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد  - 

، معترب أن الوضع على حافة بركان ومهدد "الليربالية املتوحشة" اهليكلية اليت يشهدها االقتصاد العامل بقيادة 

 ؛3"املديونية والبطالة" بااليار حتت وطأة األزمة املضاعفة 

ئدة ليصبح قرر جملس االحتياطي االحتادي األمريكي خفض سعر الفا 2001سبتمرب  11عقب هجمات  - 

االقتصاد، وهذا ما مسح بتطور الفقاعة العقارية يف الواليات  إنعاشيف املائة تشجيعا لالقتراض، وأمال يف  1

  .4املتحدة األمريكية، وما مييز الفقاعة هو حجمها وأمهيتها بالنسبة لالقتصاد العاملي والنظام املايل الدويل

  رأوجه الشبه بني املاضي واحلاض: الفرع الثاين

مر االقتصاد الرأمسايل العاملي بأزمات كثرية باإلضافة إىل أزمات اليت مرت ـا الواليـات املتحـدة    لقد       

، النرويج 1977، حدثت يف اسبانيا % 5فاألزمات اخلمسة الكبرية اليت اارت ا معدالت النمو بأكثر من 

، وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك أزمـات مصـرفية   1992، اليابان 1991، السويد 1991، فنلدا 1987

، بريطانيا 1977، أملانيا 1994، فرنسا 1987، الدمنارك 1983، كندا 1989ومالية حدثت يف أستراليا 

                                         

األزمة املالية واالقتصـادية الدوليـة واحلوكمـة العامليـة، السياسـات      : ، امللتقى الدويل حولاألسباب واآلفاقبوعشة مبارك، األزمة املالية اجلذور،   1 

 .29، ص2009أكتوبر  – 20، جامعة فرحات عباس، سطيف، واالستراتيجيات البديلة لعالج األزمة املالية واالقتصادية
  .48 -47، ص ص 2008، مركز الدراسات اإلستراتيجية، لبنان، خريف األوسط، جملة شؤون أمريكا وأزمة النظام االقتصادي العامليغالب أبو مصلح،   2
  .2008، دمشق، النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دار ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةسامر مظهر قنطفجي،   3

4 George Soros, The New Paradigm for financial Markets, “The credit Crisis of 2008 and What it Means”, 

First edition, Public affairs, New York, 2008, p82 
 .األمريكي ريف باريس، يهدف إىل حتقيق االستقرار يف أسواق العمالت الدولية ووقف التدهور املستمر للدوال 1987فيفري  22مت انعقاد مؤمتر اللوفر يف   **
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، بتحليل كمية كبرية مـن البيانـات   Rogoff  1 و  Reinhartوقد قام  1995و  1991و  1974يف 

  :فوجدا تشاا نوعيا على األقل، يف البيانات واملؤشرات خالل هاتني األزمتني مهها

اليت تعاين مـن تـدفق رؤوس    األمريكيةاخنفاض أسعار األصول كالعقارات واألسهم يف الواليات املتحدة  - 

 األموال األجنبية الكبرية؛

يف السنة السابقة الالزمة باإلضافة إىل وجود عجـز شـديد يف    االقتصادي اخنفاض شديد يف معدل النمو - 

 ؛  Current Account Delicitsامليزان التجاري 

  .ارتفاع كبري يف الدين العمومي - 
 Adjusted S&B 500   أسعار األسهم: )1-2(رقم الشكل البياين 

 
 .15، ص 2009، ماي 32اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم  وشاح رزاق، األزمة املالية احلالية، سلسلة اجتماعات: املصدر

 يف سنة BUSTمث بدأت باالخنفاض  ،BOOMيوضح الرسم البياين السابق كيف ارتفعت أسعار العقار      

  .سهم تتبع مسارا متشااواستمرت حيث كانت أسعار األ 2007

  الناتج القوميمعدل منو : )2-2(رقم الشكل البياين 

 
  .15ص ، 2009، ماي 32سلسلة اجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم  وشاح رزاق،: املصدر

ليس هناك بيانات حديثة ولكن الناتج القومي اإلمجايل األمريكي ال زال يواصل اخنفاضـه، يف احلـاالت         

للنمو إىل االجتاه العام، ولكن خالل األزمات الكبرية كاليابان، فنلـدا  الصعبة يأخذ االقتصاد سنني حىت يعود 

، وبقي منخفضا حتت االجتاه العام، ملدة أكثر مـن  %05النرويح، اسبانيا والسويد اخنفض معدل النمو حبدود 

                                         

1 Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff, 2008, Is the 2007 U.S. Sub Prime Financial Crisis So Different? An 

International Historical Comparison , Working Paper School of Public Policy at the University of Maryland. 
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عتمد ثالث سنوات وعليه فان من املمكن جدا أن يظل االقتصاد األمريكي راكدا ملدة ثالث سنوات أو أكثر وي

  .1احلالية االقتصاديةذلك على عديد من األمور أمهها السياسات 

  العجز يف امليزان التجاري: )3-2(رقم الشكل البياين 

  .16ص ، 2009، ماي 32سلسلة اجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم وشاح رزاق، األزمة املالية احلالية، : املصدر 
ولكن السؤال يف احلقيقة  اإلمجايل، من الناتج القومي %06عجز امليزان التجاري كبري فهو يف حدود  إن      

ولكن هل ميكن استمرار االقتصاد يف العمل بشكل طبيعي مع هكـذا عجـز؟ هنـاك     ليس عن حجم العجز،

تحدة االسـتمرار رغـم   القول أنه نعم ممكن، حيث تستطيع الواليات امل حياولأدبيات كثرية يف اال بعضها 

العجز يف امليزان ابدون خماطر جسيمة حيث أن بريطانيا واستراليا وكندا استمرت يف حتقيق عجـز يف امليـزان   

، يعتقد أنه إذا ما كان سعر الصرف حر عائما بعيدا عن تـدخل   Collins et al(2(التجاري لعدة عقود 

جز، وأن تغيري سعر الصرف سـيعمل وكأنـه مضـاد    احلكومة، فإنه سوف يبدأ بالتدهور كمؤشر لزيادة الع

 .، وهو الذي حيمي االقتصاد احلقيقي)Shock Absorber(للصدمات

  الديــن العـــام: )4-2(رقم الشكل البياين 

     
  .17ص ، 2009، ماي 32سلسلة اجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم وشاح رزاق، : املصدر

  

                                         

 .18، ص2009، ماي 32املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم سلسلة اجتماعات اخلرباء، ، األزمة املالية احلالية، وشاح رزاق 1
2 Collins, S., F. N. De Simone, and D. Hargreaves, 1996, The Current Account Balance: An Analysis of 

Issues, Reserve Bank of New Zealand Bulletin Paper, Vol 61, No.1, P P15-34. 
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، منذ مثانينات القرن املاضي ولكن كنسبة من الناتج القومي، ال  Public Debtلقد تصاعد الدين العام      

لقد كان ذلـك   ،كون الدخل القومي قد ازداد زيادة هائلة 1930يكاد يقارن بسنوات الركود العظيم عام 

  .مؤشرا مهما حلدوث األزمات يف كل األزمات السابقة اليت حصلت بعد احلرب العاملية الثانية

الرأمسايل  االقتصادكل هذه املؤشرات تدل على وجود تشابه نوعي، وليس كمي بني األزمات اليت مر ا      

  .العاملي واألمريكي

الية سببها ندرة املعلومات اجليدة النوعية وانعدام املواءمـة بـني   أن األزمة امل Xavier Vives( 1(يعتقد      

فإنه   )Asymmetric( متساوحوافز الالعبني يف السوق، فعندما تكون املعلومات نادرة وموزعة بشكل غري 

يتوقع أن ال تعكس األسعار مستوى الطلب والعرض، ولذا تنحرف عن أساسيات السوق،  إذا قـد يكـون   

ن هناك عالقة بني موعد وصـول  أ )*Xavier Vives( ويرى ا ورشيدا أكثر مما يتوقع اجلميع، التوقع عقالني

، كما حـدث  )BUBBLE(التقنيات املختلفة إىل األسواق وبني زيادة أسعار األصول بأشكال غري عقالنية

  .اخل....، واالنترنت 1920عند اكتشاف القطار والكهرباء يف بداية القرن العشرين والسيارة علم 

واإلقراض كان هائال، هذا اجلمع وإعـادة   االئتمانإن التطور التقين الذي صاحب عملية صناعة سالت      

، ممـا جعـل   )Securitization(تركيب هذه السالت الذي يعرف بالتوثيق قد خلط كثريا مـن األوراق  

األمر الذي أدى إىل صعوبة التسـعري   املعلومات واخلربات الالزمة لتسعري هذه السلع نادر وموزعة هنا وهناك،

  .وخصوصا تسعري املخاطر

رمبا ميكن حتمل نتائج التداعيات اليت حصلت يف أسعار أسواق األسهم والسـندات واألصـول، كـون         

 االقتصـادية معدالت اإلنتاجية عالية جدا يف الواليات املتحدة، مع اخنفاض املخاطر النامجة عـن السياسـات   

صبحت هذا السياسات أكثر عقالنية يف السنوات األخرية، أما العجز يف امليزان التجاري الـذي  الكلية، حيث أ

الفائض العايل، فيعتقد أغلب اخلرباء بأن هذا يكون تفسـريه ضـمن العوملـة     2/3عندما كان ذروته وصل 

 .األخرية، حيث انفتحت أبواب االقتصاد األمريكي لتدفقات رأس مال كبرية وهائلة

  

  

  

  

                                         

1 Vives, X, Fads, 2009, Frenzies, and Finance, Project Syndicate. 

حاليا رئيس حتريـر جملـة    ، وهو) 2008-2003( جملة اجلمعية االقتصادية األوروبية وحمرر يف  ) 2002-1998(راجعة االقتصادية األوروبية املرئيس  *

وقد شارك على نطاق واسع يف مناقشة السياسة يف أوروبا مع مسامهات لعدد كبري من  ،دارةاإل إستراتيجيةالنظرية االقتصادية وحمرر مشارك يف جملة االقتصاد و 

 .الشبكات وكذلك األعمدة يف صحيفة فاينانشال تاميز، وول ستريت جورنال و الصحافة اإلسبانية CESifoو  CEPRالتقارير اليت نشرا 
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 *أزمة الرهون العقارية األمريكية * أسباب نشوء األزمة املالية : طلب الثاينامل

إن األزمة هلا أسباب بنيوية وأسباب آنية هلا عالقة بسياسات معينة مت إتباعها وتبني أا كانـت خاطئـة         

 إىلفكري، اقتصادي وفقهي اقتصادي، يعود  إيديولوجيأسباا البنيوية تعود إىل أكثر من سبب واحد فكري 

، وأن األزمـة  1الوجود بداية الثمانينات من القرن املاضـي  إىلالفكر االقتصادي الليربايل الذي بشكل واضح 

املالية احلالية مت التنبؤ ا من طرف العديد من االقتصاديني وهذا منذ مدة طويلة، حيث بدأت املالمـح األوىل  

لوح يف األفق مع تسارع حركة اضطراب السوق النقدية واملالية عرب بوابة املكسيك سـنة  لظروف انفجارها ت

، ويف البلدان الناشـئة ال سـيما   ALENAاتفاقية التبادل احلر ألمريكا الشمالية  إىل انضمامها، مع 1994

 .2001سـنة  ، مث األرجنـتني  1998 -1997، مث روسيا والربازيـل  ....كوريا اجلنوبية، تايلندا، ماليزيا

  :والشكل رقم يظهر األزمة املالية
  األزمة املالية: )5- 2(الشكل رقم 

    أزمة الدوالر ومؤسسات
BRETTONWOODS 

  

  

 أزمة القروض  

  سوق العقارات                                                      

  

    

  ركود اقتصادي

  

  ايار البورصة  
SOURCE: Jean-Francois Ponsot, de le crise des subpimes a la crise systématique ,  les 

écueils de la titrisation, Economie stratégique d entreprise, p 12. 

  

  

  

                                         

  .74، ص2008اإلستراتيجية، لبنان، خريف  تمركز الدراسا، ، جملة شؤون األوسطاألزمة املالية العامليةلياس سابا، إ  1

 

 عدم التوازن الدويل

 أمريكا  - آسيا

 أزمة سيولة

 أزمة بنوك

 أزمة  ثقة

  أزمة الديون املتعثرة

SUBPRiME 

 حترير رؤوس األموال -

 CDSالتوريق  -

CDO 



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 64 - 

 

 باألزمة االقتصاديةعالقة السياسة  :الفرع األول

تشرت لبقية األسـواق، إن  نن األزمة كما هو معلوم ويتفق عليه اجلميع حدثت يف سوق العقار أوال مث اإ     

عقار انصهار سوق العقار يف الواليات املتحدة األمريكية ليس شيئا جديدا، فقد حدث وأن انصهرت أسواق ال

سابقا يف أمريكا ويف اململكة املتحدة يف سبعينات القرن املاضي ويف اليابان ويف هونج كونج يف تسعينات القرن 

  .املاضي، ولكن األسباب قد تكون خمتلفة

وقـد   % 47فراد املالكني للعقار يف الواليات املتحدة األمريكية يف مطلع القرن املاضـي  لقد كانت نسبة األ

  .أي بعد قرن كامل فقط 2009يف عام  % 68أصبحت 
  مقياس معدل ملكية العقار يف أمريكا: )6- 2(الشكل رقم 

  
  .21ص ، 2009، ماي 32سلسلة اجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،العدد رقم وشاح رزاق، : املصدر

  .األمريكية يف سوق العقارمل ترتفع نسبة ملكية العقار يف أمريكا إال بتدخل من احلكومة 

وق العقار أو يف أي سوق آخر، حيـث  سادة بشكل دقيق للغاية سواء كان يف عراض قتتم عمليات اإل      

املقترض على سداد الدين، وقد أنشأت احلكومة األمريكية سوق رهن عقاري ثانوي يسمى  إمكانيةجيب تقييم 

Subprimeي الدخل، وذلك عن طريق التدخل احلكـومي لتبسـيط   ، لغرض زيادة امللكية العقارية حملدود

  Lower Mortgage Lending Standardsقواعد اإلقراض العقاري

  :ويقصد بذلك أنه

 ال ضرورة لتقدمي الدفعة األوىل؛، ولإلقراضالسيئ مشكال أو عائقا  االئتماينال يعترب التاريخ  - 

 .ال تعترب نسبة القرض إىل قيمة العقار مؤشرا مهما - 

  التسلسل الزمين للتدخل احلكومي يف سوق العقار: الفرع الثاين

تدهور سوق العقار األمريكي كباقي األسواق، حيـث أعطيـت   : خالل فترة الكساد 1930عام  -

قروض ولكن لفترة قصرية جدا تتراوح بني سنة أو سنتان، ألن البنوك كانت حباجة إىل النقد، ومل يكن مهمـا  

 .الدفع بالكامل عند الوقت أمرا مهمامتديد قيمة القرض، وكان 

اإلدارة الفيدرالية لإلسكان اليت كانت مهمتها ضمان القـروض يف   بإنشاء، 1934هلذا تدخلت احلكومة سنة 

  .حالة عدم قدرة املقترض على الدفع، أو عدم الوفاء بالديون
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لغرض شراء القروض العقارية من اإلدارة الفيدرالية لإلسكان  Fannie Maeأسست  1939عام  - 

وكانت مؤسسة  ،ككل مث توسعت لغرض شراء وإعادة إقراض األموال من العقار من القطاع اخلاص لالقتصاد

فاين ماي تشتري القروض من شركات اإلقراض العقاري لتعيد بيعها للمؤسسات املاليـة ومنـها شـركات    

 .1صيلة يف شراء قروض جديدة من شركات اإلقراض العقاريالتأمني، لتستخدم احل

بدأ السكان البيض مغادرة مراكز املدن والعيش يف أحياء سـكنية بعيـدة    :بعد احلرب العاملية الثانية - 

، يف حني بقى الفقراء عموما وهم من السـود  Suburbsخارج املدينة، أخذت باالتساع ومسيت بالضواحي 

األقليات يعيشون داخل املدينة، فتحولت مراكز املدن إىل مناطق كثيبة ذو مبان قدميـة   –من أمريكا الالتينية 

 Community Reinvestment Act, 1977هلذا أصدرت احلكومة األمريكية قانون إعادة االسـتثمار 

ارسة الذي يفرض على البنوك القيام بأعمال مصرفية يف مناطق جغرافية واسعة تضم مراكز املدن، ومنعها من مم

أعماهلا يف األحياء السكنية للبيض حصريا لذلك أصبح دور احلكومة األمريكية يف سوق العقار كبريا جـدا يف  

 .سبعينات من القرن املاضي

 Home Mortgage Disclosure Act, 1975ر فانون كشف الرهن العقاري للمساكنوصد - 

الذي يتطلب من البنك املقترض اإلفصاح عن كافة املعلومات املتعلقة بالشخص املقتـرض، أرادت احلكومـة   

 .كان هناك متييز عنصري من قبل البنوك يف منح القروض العقارية إذااألمريكية من ذلك التعرف على ما 

بيانـات واسـتنتج أن   الفيدرايل يف بوسطن بدراسة وحتليل هذه ال االحتياطيقام البنك  1992عام  - 

استخدمت نتائج هذه الورقة إلغراض سياسية  حيث كل ، وة للتمييز العنصري من قبل البنوكاألقليات معرض

وضاعة نوعية التحليل االقتصادي فعنـدما قامـا بإزالـة     أما صعقا من Dayو  Liebowitz 1998من

وجدا بأن تأثري التمييز العنصري قـد   االقتصادياملشكالت املتعلقة بقاعدة البيانات اإلحصائية وإعادة التحليل 

 .اختفى متاما من النتيجة
  معدل التخلي عن العقارات: )7- 2(الشكل رقم 

  
Source: Liebowitz, S, 2008, Anatomy of Train Wreck, Causes of the Mortgage Meltdown, The Independent 

Institute Policy Report.  

                                         

 .415، منشاة املعارف اإلسكندرية، صاهلندسة املالية باستخدام التوريق واملشتقات: الفكر احلديث يف إدارة املخاطرمنري ابراهيم هنيدي،  1
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يزعم اإلحتاد العام للباعة يف الواليات املتحدة األمريكية أن نسبة العقارات املشتراة ألغراض املضاربة متثـل       

، هذه النسبة تبدو هائلة إذ ما علمنا أن 2006يف عام  %22، و2005ام املبيعات يف ع إمجايلمن  % 28

 1تريليون دوالر أمريكي يف السنة  5املبيعات يف الواليات املتحدة رقم هائل أيضا حيث يبلغ يف حدود  إمجايل

إن ، 2فإن كان هناك جزء صغري من هؤالء هم من املضاربني فإن ذلك كافيا لتفسري كل ما يف سوق العقـار  

، تبني أن النسبة العظمى من الديون  Liebowitzو  Mian and Sufiالبيانات اإلحصائية املتوفرة مثال يف 

ا ، هـذ عقارات املشتراة ألغراض املضاربةاملتعثرة هي للفقراء ومتوسطي الدخل وميثلون أكرب نسبة من مالكي ال

نسبة املتخلني عن العقارات هو الشـراء أساسـا   مع العلم بأن كل الدالئل تشري إىل أن السبب الرئيسي لزيادة 

  .ألغراض املضاربة

من خالل ما سبق يطهر جليا أن السياسة األمريكية يف سوق العقار كانت سياسة تدخلية مباشرة يف آليـة      

 السوق، رغم هدفها النبيل الساعي إىل توفري مساكن للناس، إذا املسألة ليسـت مسـألة حتريـر األسـواق    

Deregulationوإمنا العكس متاما، لقد كان من األفضل للحكومة إتباع سياسـات   ، كما يفهم الكثريون

  .حتفز على زيادة دخول واإلنتاجية ورفع مستوى املعيشة لبعض الفئات لتمكينها من شراء العقارات

  آراء يف مسببات األزمة  :الفرع الثالث

سياسـة   –األمريكي يعود إىل خطأ يف السياسة النقديـة  أن سبب األزمة يف سوق العقار  Tallerيقول      

  –نقدية توسعية 

يكمن اخلطأ يف السياسة النقدية يف تذبذب أو عدم استقرار السياسة وتغيريها بشكل مفاجئ بـني فتـرة         

، هنا رفع وخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ ومتكرر، أن خالل مدة طويلة استمرت عدة سنواتوأخرى، 

يف سعر الفائدة صعودا ونزوال بشكل مفاجئ ليس أمرا سلميا، باإلضافة إىل ذلك فقد لوحظ أن أسـعار   التغري

  2004إىل منتصف عـام   2000الفائدة اخنفضت كثريا بشكل مل يكن متوقعا أو مفهوما يف الفترة من عام 

يف النقـد يـؤدي يف ايـة     إن اخنفاض الشديد يف سعر الفائدة يعين طبعا سياسة نقدية توسعية، وهذا التوسع

  .3املطاف إىل تضخم نقدي  إما بشكل عام يف أسواق معينة وقد نال سوق العقار نصيبا كبريا منه

إذا مشكلة زيادة الطلب على العقار مث اخنفاضه وارتفاع األسعار مث هبوطها السريع قد تكون متعلقة بالسياسة 

  .النقدية أساسا

                                         

تريليون دوالر أمريكـي، وأن   04من أجل فهم أمهية هذه األرقام، يالحظ أن الناتج القومي اإلمجايل لثاين أكرب بلد اقتصاديا يف العامل وهو اليابان هو حبدود  1

 . تريليون دوالر  05اقتصاديات بريطانيا وفرنسا معا تصل إىل 
، إن العالقة بني املضاربة والدخل عكسية يف إحصاءات السكان وليس ..غراض اإلجازات واملصايفهذا املقياس منحرف قليال ألنه يتضمن عقارات وبيوت أل 2

ها أصحاا، والـيت  حسابات سوق العقار، ما يفيد به الشكل هو أن املضاربة أكثر ارتباطا مبا جرى يف سوق العقار يكمن يف بيانات عن العقارات اليت ختلى عن

 .غري السكن من قبل املشتري، ولكن ليس هناك بيانات عن ذلك كانت أساسا قد اشتريت ألغراض
، فإن كل زيادة يف كمية النقود  تؤدي إىل توقع ازدياد التضخم النقدي واليت جتعل الناس تسـرع إىل شـراء األصـول الثابتـة     James Tobinحسب  3

  .كالعقارات
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رئـيس البنـك    Bernankeيف حماولة للدفاع عن السياسة النقدية األمريكية قال البعض ومن منـهم       

الفيدرايل أن هناك الكثري من االدخار يف العامل، وأن هذه االدخـارات النامجـة عـن األوضـاع      االحتياطي

أثرت بالتأكيد على خفض  االقتصادية املزدهرة خارجة عن سيطرة السلطات النقدية يف الواليات املتحدة، وأا

دخارات العاملية مل تكن يف فيالحظ أن اال، أنه عند النظر إىل البيانات Tallerأسعر الفائدة بشكل كبري، يقول 

تزايد، لقد كان هناك فجوة بني االدخارات واالستثمارات العاملية، ولكن االجتاه مل يكن تصاعديا بـل كـان   

  .ل مما تنفققه اخلصوص كانت تدخر أتنازليا، والواليات املتحدة على وج

  يف احلقيقة لقد كانت أسعار الفائدة يف أغلب دول العامل متجه جنوبا، والسؤال املهم هو ملاذا؟

بأن السياسة النقدية األمريكية التوسعية هي من األسباب األساسية للمشـاكل الـيت    Tallerإذا يعتقد      

النظر هذه صحيحة ولكنها ال تفسر ملاذا السياسة النقدية التوسـعية  حصلت يف سوق العقار، قد تكون وجهة 

  .يف نيوزلندا واستراليا وما صاحبها من تضخم نقدي مل يؤديا إىل أزمة عقار يف هاتني الدولتني؟

 :من أبرز األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمةو    

 ، قيام االحتياطي الفدرايل 2001، وأحداث سبتمرب 2000النتائج الكارثية لفقاعة االنترنت لسنة  -1

، األمر الذي مسـح  2004باملائة، وإبقائها كذلك إىل غاية سنة  01 إىلاألمريكي بتخفيض سعر الفائدة 

للفقاعة العقارية بالنمو يف الواليات املتحدة األمريكية، ومثل هذه الفقاعة كان ميكـن مالحظتـها يف دول   

الربيطانيا واسبانيا، لكن ما مييز الفقاعة األمريكية حجمها وأمهيتها صناعية أخرى وبشكل خاص يف اململكة 

أدى إىل هبوط قيمة العقارات  2007الفقاعة يف صيف  انفجار، إن 1لالقتصاد العاملي والنظام احلايل الدويل

يكـي  ومل يعد األفراد قادرين على سداد ديوم حىت بعد بيع عقارام املرهونة وفقد أكثر من مليـوين أمر 

ملكيتهم لعقارام وأصبحوا مكبلني بااللتزامات املالية طيلة حيام، ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة نتيجة عدم 

 .سداد املقترضني لقروضهم هبطت قيم أسهمها يف البورصة أعلنت شركات عقارية عديدة عن إفالسها

 : الرهون العقارية -2

نا لدين جتاري عليه أو على غريه، أن يسلم مـاال إىل  عقد يلتزم به شخص ضما :بأنهيعرف الرهن       

الدائن أو إىل شخص أخر يعينه املتعاقد وأن خيوله حبس هدا املال إىل أن يستويف حقه أو أن يتقدم الدائنني 

  .العاديني أو املرنني له يف املرتبة من مثن هدا املال يف أية يد يكون

الوفاء، احملل، السبب، وجيـب أن يكـون   : وملا كان الرهن عقدا فهو ينشأ بأركان العقد العامة وهي     

ثار قانونية أمهها بالنسبة للمدين، املال املرهون، ونقل آالراهن مالكا للمال املرهون ويترتب عن هدا العقد 

 من القـانون املـدين   951املادة حيازته إىل الدائن أو إىل شخص أخر يتفقان على تسليمه املال املرهون 

                                         

  .الدخل الضعيف نشري هنا أنه يف الواليات املتحدة األمريكية شجعت السلطة السياسية إلصدار تشريعات حتث املؤسسات املالية لتقدمي قروض للمواطنني ذوي 1
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وصيانته وحفظه من يوم تسليمه إىل يوم إعادته عند استيفاء احلق، ويترتب للدائن حق حبس املال وحـق  

   .1التقدم عن غريه من الدائنني العاديني

   يتفقان عليه، حيتبس هذا العقار إىليد الدائن عقارا هو أن يضع املدين يف :"أما تعريف الرهن العقاري   

أن يدفع له دينه بتمامه فإذا استحق الدين ومل يدفع، حق للدائن مالحقة نزع امللكية اجلربي لدى دائرة التنفيذ 

العقار يف السجل العقاري وجيوز أن يضمن العقار املرهون دينا علـى غـري    ويسجل هذا العقد على صحيفة 

  .2وافقة الدائناملالك كما أن رهن العقار مينع من بيعه أو التصرف به إال مب

  من قانون النقد والقرض يف تعيني االجتاه حيث ينشأ رهن قانوين على األموال غري  179املادة وتشري 

املنقولة العائدة للمدين وجيري لصاحل البنوك واملؤسسات املالية ضمانا لتحمي الديون املترتبة هلا وااللتزامـات  

العقاري ميثل واحدة من أفضل الصيغ اليت تضمن القروض البنكيـة  املتخذة جتاهها ومن هنا نالحظ أن الرهن 

   .3نظرا ملا يقدمه من ضمانات فعلية، وما ميثله من قيمة يف ذاته

  اخنفاض معدالت العائد على االستثمار يف القطاعات البديلة تيجة نوالرهون العقارية املتعثرة كانت       

،  فحصل ارتفاع كبري *األمريكية املواطنني على شراء مساكنهم لقطاع تكنولوجيا املعلومات، شجعت الدولة

 - 2001، خـالل الفتـرة   %100يف الطلب على العقارات أدى ذلك إىل ارتفاع أسعار املنازل بنسـبة  

اهلائل يف أسعار املنازل وانتعاش سوق العقارات أدى إىل مزيد مـن الثقـة لـدى     االرتفاع، إن هذا 2003

املستثمرين والشركات العقارية، مما حذاها على تقدمي مزيد من القروض العقارية لدى ذوي الدخل الضعيف و 

ون دوالر سنة تريلي 3.9املتغري، حيث أشارت بعض الدراسات أن املبلغ اإلمجايل للقروض العقارية قدر حبوايل 

2003. 

 ارتفـاع إن ارتفاع نسبة العمولة لعمال قطاع العقارات والشركات العقارية أدى م إىل إخفاء حقيقـة      

تكاليف القروض العقارية ذات أسعار الفائدة املتغرية، وغريها من أنواع القروض ذات أسـعار فائـدة ثابتـة    

  :فقروض الرهن العقاري بدل املخاطر املتعددة منها

تتغري أسعار الفائدة تبعا لتغري سعر الفائـدة الـذي حيـدده البنـك     " القروض بأسعار فائدة متغرية  - 

 ؛االحتياطي الفدرايل

 ؛القروض بأسعار فائدة ثابتة - 

 .تكون أسعار الفائدة فيها ثابتة خالل الثالث سنوات األوىل لتصبح بعدها متغرية: القروض اهلجينة - 

                                         

 .430-429، ص ص 2001اجلزائر،  ،عكنون نب ،، ديوان املطبوعات اجلامعيةالعقود التجارية اجلزائريةري مجيل، حسني الفتالوي، مس 1
    :قع الكتروينوامل ،احلثمية الدياليتيكية  االيار املايل و، غزاوي مترمن 2

http:// www.cds-banque.com./commercial banc, iterm, php2 : consulté le 12/11/ 2011 , 17 :09. 
  .172 – 171، ص ص 2005 اجلزائر، ،بن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  3

 .أنواع من املنتجات املالية املتمايزة 3توريق ديون الرهن العقاري اتبعت ثالث مراحل ومن خالل خلق * 
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 :1 يةوين العقاريتسنيد الد" توريق -3

 أقـدمت املشتقات املالية، حيث " األدوات املالية املستحدثة استخداميف  اإلفراطحيث مت ذلك من خالل       

سـندات وتسـويقها إىل    إىلوك واملؤسسات االستثمارية يف حماولة التخلص من القروض الرديئة بتحويلها نالب

مؤسسات مالية أخرى بعروض وفوائد مغرية، وقامت هذه األخرية بدورها أيضا ببيع تلك السندات إىل بنوك 

وشركات استثمارية أخرى، وهكذا توالت عمليات البيع والشراء مما أدى إىل تشابك أعمال تلك املؤسسـات  

د التقليدي ومن ذلك حسم السندات والكمبياالت لكن األخرى، وتوريق الديون بالبيع أمر مألوف يف االقتصا

األمر توسع على الصعيد املايل الدويل وسريته بنوك الواليات املتحدة األمريكية ظاهرة يف اية مثانينات القـرن  

، بسبب تكاليف البنوك على توريق ديوا، كما عرفـت عمليـة التوريـق    "جنون الثمانينات" املاضي مسي 

 .، خاصة على القروض العقارية2006 – 2004ة ما بني ديناميكية كبري

هناك جمموعة من األسباب االقتصادية ذات األبعاد الكربى على االقتصاد األمريكي وبالتايل العـاملي   -4

 :ومن بينها

لتجاري األمريكي بسـبب تزايـد   تالزم عجز امليزان ا: العجز التوأم يف امليزان اجلاري وامليزانية العامة -

من الصني واهلند والدول اآلسيوية األخرى وازدياد حركة السياحة إىل خارج الواليات املتحـدة   تاإليرادا

 2008، ومع عجز متصاعد يف املوازنة العامة بلغت سنة 2006مليار دوالر سنة  758األمريكية واليت بلغ 

 .2003مليار بعد احتالل العراق عام  410حوايل 

يشكل االقتصاد األمريكي أمهية خاصة لالقتصاد العاملي وميثل : األمريكيضعف الثقة العاملية باالقتصاد   -

 إيراداتـه يف حجمه ربع االقتصاد وهو أكرب منتج للنفط يف العامل وأكرب مستهلك ومستورد، حيث تشـكل  

، كما أن الدوالر هو العملة القيادية يف العـامل  2006العاملية سنة  ، من اإليرادات%15.5السلعية حوايل 

ولذلك فإن املؤشرات  تشكل األرصدة الدوالرية املكون األكرب يف عرض النقد العاملي واالحتياطات العاملية،و

عـام   %4.9السابقة يضاف إليها صورة الختالالت االقتصاد األمريكي تؤكدها نسبة التضخم تصـل إىل  

 .%0.02ب ، ومعدل منو متباطئ يقدر % 10، وبطالة تتوقع أن تصل إىل 2008

 وتتمثـل يف مراقبـة  :  عدم التزام املؤسسات املالية الدولية باألهداف األساسية اليت أنشأت من أجلها -

ومعاجلة التذبذب يف أسعار صرف العمالت للدول األعضاء ومساعدة هذه الدول على معاجلة اإلخـتالالت  

                                         

  .قيم عقارية مستظهرة بدين، وهو الشكل الكالسيكي للتوريق: ABS: هذه املشتقات تتمثل يف  1 

- CDO: سندات مضمونة مستظهرة مبجموعة أصول عادة ما تكون ديون.  

تريليون  20ب من إمجايل سوق املشتقات الديون، واملقدرة  % 16ختلط مستويات خمتلفة من األخطار مع بعضه، وحقل هذا النوع يعترب افتراضيا، غري حمدود متثل  -

 .دوالر، يف منتجات ديون مهيكلة ومتكونة من حمفظة أصول ذات عائد ثابت أو متغري

- Siv: صناديق مشتركة تدمج بشراء سندات مضمونة. 

- CDOV: عادة ما تكون خارج ميزانية البنوك مبا يسمح هلا باإلفالت من قواعد احلذر.  
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جـود خلـل يف أداء هـذه    الـذي أدى إىل و  األمر الدول النامية، اقتصادياتيف موازين مدفوعاا وتنمية 

اال واسعا للدول الدائنة الكربى يف التحكم يف قراراا والتدخل غري املربر يف السياسـات   املؤسسات وترك

 .األخرىاالقتصادية واالجتماعية للدول 

هي احلذر الشديد واهلروب من مواقع اخلطر ففـي حالـة    إن واحدة من الصفات املعروفة لرأمسال  -5

ؤسسات املالية لإليار يدب الذعر واهللع يف أوساط املودعني أو محلة األسهم فيلجـؤون إىل  تعرض إحدى امل

حىت وإن كانت مؤسسام سليمة املوقف األمر الذي ميكن أن يـؤدي إىل   إيداعامالتخلص من أسهمهم أو 

 .إفالس تلك املؤسسات

يف وول ستريت بشكل خـاص   :يةاملضاربات احملمومة اليت تضاعفت بال ضوابط يف األسواق املال  -6

  أدت إىل اهتزاز الثقة باألسواق تلك وباالقتصاد األمريكي عموما، األمر الذي بأحد االقتصاديني للقول

لقد تسبب أباطرة وول ستريت يف تلويث االقتصاد بقروض الرهن العقاري الفاسـدة، وعلـيهم أن   " 

 ".يتحملوا تكاليف التنظيف

واليت تعين حرية حترك رؤوس األموال، حيث متيزت هذه املرحلـة بتحـوالت   : سيادة العوملة املالية  -7

 :عظيمة الشأن على الصعيد الدويل، ومن أهم هذه التحوالت

 .التقدم التكنولوجي وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وظهور املشتقات املالية - 

 :اجلوانب السياسية لألزمة  -8

إذا كانت العناصر السابقة الذكر متثل البعد االقتصادي الذي ولدت يف أحضـانه األزمـة املاليـة          

األمن القومي  إلستراتيجيةواالقتصادية احلالية، فإن البعد السياسي يتمثل يف النتائج املباشرة وغري املباشرة 

ة العسكرية من أجل فرض ، وما صاحب تلك من استخدام القو2002األمريكي، اليت أعلنها بوش سنة 

 األوسـط جدول أعمال خاص باملصاحل األمريكية خالل عملية عسكرة العوملة وطرح مشروع الشـرق  

ورمبا جر ، الكبري، ويشري البعض إىل أن توقيت األزمة يأيت يف حماولة حملاصرة صعود الصني السلمي اجلبار

 .لقوة الصاعدةاالقتصاد الصيين إىل أزمة مفتعلة حتاصر معامل النجاح وا

 :1اجلانب الثقايف -9

إن هذه األزمة ليست جمرد أزمة اقتصادية حبتة، بل هي أيضا أزمة ثقافية، فهي تكشف بكل وضـوح فشـل    

  .الثقافة األمريكية السائدة اليت تبلورت يف عهد ريغان واليت تقوم على دعامتني أساسيتني

  

  
 

                                         

، ص ص 2008، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1، طضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العامليةامر مظهر قنطقجي، س   1

16-18.  
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  *فكري وإيديولوجي تأطري * اخللفيات املفسرة لألزمة : املطلب الثالث

 :1يتم تشخيص األزمات من خالل إتباع إحدى أو كل املناهج التالية : تشخيص األزمات:  أوال

أحداث وأسباب وعوامـل قبـل   األزمة ال تولد وال تنشأ فجأة ولكنها نتاج تفاعل : املنهج التارخيي  -1

ميالدها وظهورها على السطح، وبالتايل يعتمد التشخيص على املعرفة الكاملة بتاريخ األزمة وكيفيـة  

أو عقود وعهود معينة وكيفية حتليل ووصـف كـل   تطورها وإمكانية تقسيم هذا التاريخ إىل مرحل 

 .مرحلة والعوامل املؤثرة فيها

هيتها وأوضاعها وأطرافها من حيث ما وصفا شامال ومتكامال األزمةيتم فيه وصف : املنهج الوصفي  -2

 .ومراحل هذه األزمة والتداعيات اليت وصلت إليها

يتم فيه حتليل البيئة املؤثرة على األزمة من خالل عناصر القوة والضـعف واملخـاطر   : املنهج البيئي  -3

 :عات مؤثرة على األزمة وهيوالتهديدات البيئية اليت أفرزت األزمة، ويتم حتديد ثالث جممو

 ؛قوى بيئية ميكن التحكم فيها بالكامل - 

 ؛قوى بيئية ال ميكن السيطرة عليها - 

 .معني ونسيبقوى بيئية ال ميكن التحكم فيها ولكن ميكن توجيهها بشكل  - 

 :ينظر لألزمة يف هذا املنهج على أا نظام متكامل والنظام حيتوي على: منهج النظم  -4

سواء كانت مدخالت مستمرة أو منقطعة وهي كذلك إما مـدخالت تسـعى    :مدخالت األزمة - 

األزمة للحصول عليها بسبب حاجتها إليها أو مدخالت تفرض على النظام من واقع املنـاخ احملـيط   

وتؤدي املدخالت على اختالف أنواعها وظيفة أساسية وهي توفري الظروف املالئمة لكـي تنطلـق   

 ؛األزمة

مدخالت األزمـة وتغيريهـا   وهو النظام املختص باألنشطة اهلادفة إىل حتويل : نظام تشغيل األزمة -

 واإلفادة منها أو التخلص منها حىت يتم إفرازها بشكل منظم ومستمر؛

 .وهي سلسلة اإلجنازات أو النتائج عن العمليات واألنشطة اليت قام ا النظام: خمرجات األزمة  -

يعتمد على دراسة كل أزمة على حدى على اعتبار أا حالة مستقلة بنفسـها  : منهج دراسة حالة   -5

وأن األزمات ال تتماثل متاثال تاما، ويتم هنا التشخيص بدقة وتتبع اخلطوات وما أفرزته من نتائج وال 

 .سواء كان يف املاضي أو احلاضريتم جتاهل أي عامل من العوامل املؤثرة عليها 

                                         

دراسة يف العالقة السببية بني انتشار األزمات والتكتل دراسة حالة اليونان ضمن  –التكتالت االقتصادية يف ميزان األزمة العاملية بوصبيع صاحل رحيمة،  1

   ، ختصص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، يسكرة، اجلزائراملاجستريمذكرة مقدمة لنيل شهادة ، -التكتل األورويب

  .86، ص2011- 2010 غري منشورة،



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 72 - 

 

ة متعمقة عن األزمة ومن مث تساعد متخذ القرار على رسم طـرق ملعاجلـة األزمـة    رؤي إىلومن مث الوصول 

  .وضوعية أكثرمب

ـ  األزماتويعتمد على دراسة  :منهج الدراسات املقارنة  -6 م تيف املاضي ومقارنتها بأزمات احلاضر وي

 .وحجة ما بلغته األزمة وشدا األزمةاملقارنة حسب الزمان واملكان وأنشطة 

  : األزمة املالية جمرد انعكاس لألزمة اليت يصنعها االقتصاد األمريكي: ثانيا

يرى العديد من اخلرباء واملراقبني أن األزمة املالية العاملية كانت نتيجة طبيعية لتفاعالت الوضع االقتصادي      

عجز امليزانية واختالل ميزان الكلي الذي يعاين يف الواليات املتحدة األمريكية من مشاكل خطرية، يف مقدمتها 

البطالة والتضـخم والفقـر   املدفوعات، وتفاقم املديونية اخلاصة والعامة، إضافة إىل االرتفاع املستمر ملؤشرات 

ات يفاألزمة صنعت يف أمريكا على أكثر من حنو، فقد صدرت أمريكا رهنها العقاري السام ملختلف االقتصـاد 

عومة باألصول، كما صدرت فلسفة السوق احلرة اليت ألغت التنظيمات وكانت مدالعاملية يف هيئة أوراق مالية 

فة غري سليمة، كما صدرت ثقافة عدم املسؤولية اليت شجعت على انتشار احليل احملاسبية الـيت أدت دورا  فلس

  .يف هذا االيار، وأخريا صدرت أمريكا انكماشها االقتصاديمهما 

سابقا، يعاين االقتصاد األمريكي مشكلتني خطريتني مها مشـكلة البطالـة    املذكورةإىل جانب املشكالت      

حيـث تراجعـت    اإلمجايلوالتضخم، كما عرفت قطاعات االقتصاد احلقيق تدين مستوى نصيبها من الناتج 

البنية  إنتاجه، يف حني أن القسم األكرب من الناتج تولت اإلمجايلباملائة من الناتج احمللي  13نصيب الصناعة إىل 

  .1املالية يف االقتصاد نتيجة املضاربات ومنو املشتقات املالية املتاجر ا

  :أزمة نظام  2008األزمة املالية العاملية لسنة  : ثالثا

  :إن كل نظام اقتصادي يقوم على ثالث ركائز أساسية هامة وهي    

ام الرأمسايل نتيجة عدم ثقة األفـراد  أي اإلحساس باألمان واالستقرار وهو ما افتقده النظ: الركن الفلسفي -

 ؛يف هذا النظام

ع ئيشري إىل حدوث تفاوت شاوهي حتقيق الرفاهية والشغل والتنمية البشرية، إال أن الواقع : أهداف النظام -

 ؛بني األغنياء والفقراء، بسبب طغيان املادة واجلشع يف اتمع الرأمسايل

من الوسائل واألدوات اليت حترك النظام وتسريه إال أن املالحظ هـو  هي عبارة عن جمموعة  :آليات النظام -

 .للنظام الرأمسايل كافة هذاتسيري شلة من وول ستريت 

هذا وقد أسست الرأمسالية على مبادئ أخرى خاطئة كانت سببا يف األزمة املالية املعاصرة، اليت أصابت العـامل  

  :بكوارث مزمنة ومن بني أهم هذه املبادئ

                                         

، ص 2010، خريف 52، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد ، جملة حبوث اقتصادية وعربيةزاألزمة املالية العاملية يف الفهم والتجاوشهب، بديعة ل 1

 .74-73ص 
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  ؛الليربالية املطلقةمبدأ  - 

 ؛مبدأ التكتالت والوحدات االقتصادية الكبرية - 

 املالية واالقتصادية؛ املعامالتمبدأ فصل القيم واألخالق عن  - 

 مبدأ العملة العاملية السائدة؛ - 

ـ  ابته يف وال سبيل إىل فهم األزمة املالية املعاصرة إال بالنظر إىل التغريات اهليكلية يف االقتصاد الرأمسايل، اليت أص

املراحل السابقة لألزمة، فهي تغريات أدت إىل هزائم حلقت بالرأس املال الدويل وتعديل يف تركيبته من حيـث  

 . 1الوزن النسيب

  :األزمة املالية نتيجة طبيعية لعمل االقتصاد املعومل: رابعا

، بقيت السياسات األممتتعلق املشكلة األساسية اليت يواجهها العامل بالعوملة فبينما متت عوملة اقتصاديات       

حمصورة ضمن النطاق الوطين، هذا التناقض هو يف صلب الكثري من االيارات يف هذه احلقبة، وهـي نتيجـة   

ياب عملية سياسية ميكنها تقدمي حلول عامليـة  ات املترابطة اليت تنتج مشاكل عاملية، وغيطبيعية لتباين االقتصاد

  .يف املقابل

احلـرة العامليـة لـيس    السوق ستقرارها ففالرأمسالية العاملية يف تركيبها احلايل حتمل يف طياا بذور عدم ا     

باستطاعتها تنظيم نفسها بنفسها بأكثر مما كان يف استطاعة األسواق الوطنية يف املاضـي ودون تنسـيق دويل   

اجح سيحصل املزيد من االيارات ويف النهاية قد حيدث تراجع عن عوملة نفسها حنو النمو البطيء املتمثل يف ن

  .2ات الوطنية احملميةياالقتصاد

  :األزمة املالية جتل من جتليات أزمة العالقة بني االقتصاد واألخالق والدين :خامسا

 وهو ما وضحه سـبحانه وتعـاىل يف   ،اليت فطره اهللا سبحانه وتعاىل تعترب الرأمسالية خمالفة لسجية اإلنسان     

   :اهللا عليه وسلم، ومن مناذج خمالفة الرأمسالية للشريعة اإلسالمية ما يلي كتابه الكرمي وسنة نبيه حممد صل

ـ   :فصل الدين والقيم عن املعامالت املالية -1 دون اهللا وأصـبح   نحيث أصبح املال الصنم املعبود م

و الرفاهية الدهرية، وترتب عن ذلك الشقاء وانتشار الفساد يف جمال املعامالت كالرشـوة  الدين ه

  .حتكار، اجلشع وأكل أموال بالباطلالربا، الغش، اال

هذا النظام الربوي هو سيد قرارات التمويل والتسعري وحنو ذلك أمـا  أصبح : التعامل بنظام الفائدة -2

 .فحرمت مناذج وصور الفائدة كافة وما يشتق من ذلك من أشكال ربوية اإلسالميةالشريعة 

يرى علماء الصريفة االلكترونية التقليدية أن البنوك تقوم على نظام اإلقراض من : التجارة يف الديون -3

وهو ما يقود من الناحية املودعني بفائدة واقتراض العمالء بفائدة، أي تقوم على التجارة يف الديون، 

                                         

 .40 -39مرجع سبق ذكره، ص ص  ،االقتصاد الرأمسايل الدويل يف أزمته ،حممد دويدار 1
 .75مرجع سبق ذكره، ص  بديعة لشهب، 2
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فية إىل خلق النقود واملعامالت والسيولة الومهية، ويكون ربح البنك هو الفرق بـني سـعري   املصر

الفائدة، وعند حدوث خلل يف دورة التجارة االلكترونية كأن يتخلف العمالء عن سداد القـروض  

م البنكي، وينعكس اختالله على املودعني وتظهر هنا ما يعرف ظافوائدها من خدمة الدين خيتل النو

 .شكلة السيولةمب

 .أي زيادة الدين نتيجة لزيادة األجل: تقوم املعامالت مع املدينني على نظام اجلدولة -4

  :األزمة املالية نتاج لتهميش االقتصاد احلقيقي والتعامل بأدوات مالية ومهية: سادسا

الراهنة تعامل املؤسسات املالية األمريكية بأدوات ومهية وحتايلها على النظام البنكي يعترب أصل األزمة املالية     

فضخمت حجم أصوهلا يف األسواق، فقد جلأت هذه البنوك ومن حذا حذوها يف العامل إىل اسـتخدام أدوات  

قيمـة أصـوله   مالية تتسبب يف حلظة بفقاعة اقتصادية وعمدت إىل متويل القطاع العقاري بديون هائلة زادت 

باملائـة   70يف اقتصاديات الدول الغربيـة إىل  بصورة ومهية، وقد أدى ذلك إىل زيادة قيمة األصول العقارية 

وأغرت هذه الظاهرة بنوك عاملية كربى وصناديق استثمار، فدخلت سوق القروض العقارية يف أمريكا وهو ما 

خلسائر اجلسيمة اليت ستلحق بالدوالر جـراء متاعـب   وعليه حذر احملللون من اأدى إىل زيادة نسبة املخاطرة، 

  .الوضع املايل األمريكي

عملت ثورة املعلومات واالتصاالت على تسهيل انتقال الثروات املالية يف شكل ومضة كهربائية أو نبضـة      

ل عن العينية االستقال إىلإلكترونية بني البلدان املختلفة دون أن تصطدم حبواجز، وأصبحت الثروة املالية أقرب 

آخر، ومن عملة  إىلنوع من االقتصاد الرمزي حتركه  هذه األصول املالية اليت تنتقل من مكان  إىلوانتقل العامل 

، وهو ما أدى إىل تفاقم عدم االستقرار الكـامن  أخرى يف حلظات ودون أن تدركها عني أو تعيقها سلطة إىل

       قارها إىل إطار مستقر لتوجيه النظام النقدي الـدويل فمنـذ ايـار   يف طبيعة األسواق املالية العاملية، بسبب افت

ية اتفاقية مل تكن هناك أ 1977و 1971للتعاون االقتصادي الدويل يف ما بني عامي " اتفاقية بريتون وودز" 

التعامل لفرض أسعار ثابتة للصرف، وعليه شهدت حقبة الثمانيات  والتسعينات من القرن املاضي اتساع دائر 

      .يف األصول املالية ومشتقاا

  :الفرق بني األزمة الراهنة وباقي األزمات الرأمسالية: سابعا

، هـذه األزمـة   1930حنن نعيش اليوم يف خضم أزمة مالية مل يسبق هلا مثيل منذ الكساد العظيم يف سنة     

، كاألزمة املصـرفية لعـام   1980املايل سنة شرائح معينة من النظام  ليست مماثلة لألزمات الدورية اليت ابتلت

  1997األسـواق الناشـئة    وأزمـة ، 1987، وكارثة حمفظة التأمني سنة 1986، وأزمة القروض 1982

 األزمة ال تقتصر على شركة معينة أو قطاع معني من النظام املـايل ، هذه ... 2000وفقاعة التكنولوجيا عام 
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وجيري احتواؤه فقط بصعوبة بالغـة، وسـيكون    شفى حفرة من االيارفقد أصبح النظام املايل بأكمله على 

  .1لذلك آثار بعيدة املدى

فقد أحىي االرتفاع الشديد يف أسعار البترول وغريه من السلع األساسية الذكريات غري السعيدة للكسـاد       

ألزمة املالية العاملية منذ سبتمرب ، وحديثا أعاد االحتدام العادي لاملقترن بالتضخم يف سبعينات من القرن املاضي

، وقد تبـدو  ، إىل األذهان الكساد العظيم يف الثالثينات من القرن املاضي"براذرز ليمان"واليت صاحبها ايار 

مقارنة األزمة املالية احلالية بأعمق وأكثر الزالزل االقتصادية تدمريا، وأطول أمدا ولكن ليس هناك شـك اآلن  

  .2ية قد أصبحت أكثر األزمات خطورة يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانيةيف أن األزمة احلال

فقد كان االقتصاد العاملي خالل أزمة الكساد العظيم صغري احلجم نسبيا وقليل التعقيد، فكانت تشـعبات       

ـ األزمة حمدودة مقارنة مع ما حيدث اآلن حيث العوملة والتحرير املايل واألسواق املالية  رابط والتكـامالت  والت

مـن  االقتصادية، كما أن هذه األزمة االقتصادية هي األشد خطورة حىت اآلن من حيث ما كان أن تؤدي إليه 

وأيضا خطورة األزمة من خالل مسبباا وهـي الكـم   ايار واسع للمصارف بشكل هستريي وغري مسبوق 

اهلائل من املشتقات االستثمارية عالية اخلطورة اليت مت تطويرها وتزايد استعماهلا بسرعة كبرية خـالل العقـد   

املنصرم ومازالت تطفو يف األسواق االستثمارية، وكذا من حيث تزامنها مع العوملة واالنفتاح االقتصادي ممـا  

والتطور غري املسبوقني الـيت شـهدا أسـواق     ومناجلغرافية، ومما أضيف إىل ذلك الساع رقعتها أدى إىل ات

  .3السندات واألسهم يف األسواق الناشئة للدول النامية مذ أواخر التسعينات

أين استقبلت احلكومة وقوع اخلزانة يف عجز باقتصارها  يف النفقات احلكومية 1929وعلى خالف أزمة      

لرعاية الصحية ورفعها ملعدالت الضرائب، مل تسع إدارة بوش إىل ختفيض عجز امليزانية بل زادته ومت ضخ على ا

  . 4حنو تريليون دوالر لتهدئة خماوف املستثمرين والشركات واملصارف وإقرار خطة بولسون يف سيولة األسواق
 
 
 
 
 

                                         
1  George Soros, Op - cit, p 81. 

 .18، ص2008، ديسمرب 4، العدد 45صندوق النقد الدويل، الة  جملة التمويل والتنمية،كوليتر، األزمة يف عيون التاريخ،  تشارلز 2
، املركز اجلامعي مفهومها، أسباا وانعكاساا: الراهنةاليوم الدراسي حول األزمة املالية العاملية حممد الناصر محيداتو، األزمة واالقتصاديات العربية والنفط،  3

 .47، ص2009فيفري  03بالوادي، 
مؤمتر حول األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظـور النظـام   زكريا بلة باسي، األزمة املالية وكيفية عالجها من منظور االقتصاد الغريب واإلسالمي،  4

  .12، ص2009مارس  14-13جامعة اجلنان، لبنان،  ،االقتصاد الغريب واإلسالمي
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  وطرق عالجهاالعاملية آثار األزمة املالية : املبحث الثاين

 علـى  اآلثار من العديد أحدثت فقد والعشرين الواحد القرن زلزال هي العاملية املالية األزمة أن إطار يف     

 أخذت أا لدرجة تتفاعل أخذت اآلثار تلك أن حىت والنامية، والناشئة املتقدمة االقتصاديات خمتلف مستوى

 آثار من أحدثه مبا ،  1933-1929 يف حدث الذي الكبري الكساد شبح إىل العاملي االقتصاد بدخول تلوح

 مـن  أكثـر  علـى  اآلثار من جمموعة األزمة هذه تركت فقد العامل، يف االقتصاديات جوانب كل يف ودمار

  .مستوى

  آثار األزمة املالية على االقتصاد النقدي واحلقيقي وعلى الدول املتقدمة والنامية: املطلب األول

لى خمتلف اقتصاديات دول العامل نتيجة ترابط االقتصاد األمريكي وبـاقي  تداعيات ع 2008كان ألزمة      

 تزال قائمـة  ، هذه التداعيات ال1اقتصاديات العامل، باعتبار الواليات املتحدة األمريكية القوة االقتصادية األكرب

بدأت آثارهـا  أصبحت مصدر قلق مفزع لكل جمتمع، ومن املعلوم أن أزمة الرهن العقاري قد ومستمرة، بل و

   .2السلبية تظهر للعيان يف الواليات املتحدة األمريكية، مث أخذت باالنتشار  لتشمل الدول األوروبية والراقية

  آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد النقدي  :الفرع األول

ما يلي سوف نربز أهم تداعيات األزمة لقد ألقت األزمة املالية بظالهلا على أداء خمتلف االقتصاديات، وفي     

  :على االقتصاد النقدي 2008ة لسنة املالي

 مريكية إال أن جـذورها أكثـر عمقـا   رغم أن األزمة املالية اشتعلت شرارا يف السوق العقارية األ -1

مـع   خالل العقود األخـرية  يفالتوسع يف السوق املالية جتاوز إىل حد كبري معدل النمو يف االقتصاد احلقيق

توفر فيه االستعداد الكايف ملواجهة مثل هذه التحـديات  يعقد غري مسبوق، يف الوقت الذي مل ماتسامه بطابع 

فمن النتائج املتوقعة هو تقلص حجم النظـام املـايل   والتنظيم يف القطاع املصريف، وعليه على مستوى الرقابة 

 ؛أعلى من الرقابة والتنظيمليصبح أكثر تناسبا مع االقتصاد احلقيقي يف بيئة يسودها 

 ؛ 2009يف أمريكا مع اية عام %  15إفالس متواصل لكثري من البنوك واملؤسسات املالية   -2

 فقد لوحظ على أسعار الذهب تغريها صعودا وهبوطا أثناء األزمـة  ،والعمالتتذبذب أسعار الذهب  -3

احية أخرى قد حيدث ارتفاع حاد بعد بشكل حاد فقد جند خالل أيام اخنفاضا كبريا يف أسعار الذهب ومن ن

وهكذا، ويف املقابل شهدت العمالت الدولية القابلة للتحويل تغريات شديدة وعـدم اسـتقرار أسـعار    أيام 

 ؛صرفها، وما لذلك من تأثريات سلبية على التجارة الدولية وبالتايل على اقتصاديات الدول

                                         

 .10، ص2009، 6، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العددجملة اقتصاديات مشال افريقياعبد ايد قدي، الصناديق السيادية واألزمة املالية الراهنة،  1
 .161، ص2009، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2ط قراءة يف األزمة املالية املعاصرة،ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي،  2
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املالية اخلضراء حيث هرب املستثمرون إىل الدوالر األزمة عززت بصورة مؤقتة املركز العاملي لألوراق  -4

اشتدت حدة الطلب على أذونات اخلزانـة األمريكيـة لدرجـة أن     2008طلبا لألمان ففي أواخر عام 

 ؛1ورغم ذلك مازال مستقبل الدوالر حمل جدل حام ،العوائد اخنفضت إىل الصفر أو أقل

التذبذب يف األسواق املالية العاملية، وإىل وجـود  وأدت هذه األزمة إىل إجياد نوع من عدم االستقرار  -5

حالة من اخلوف الشديد يف أواسط املستثمرين بشأن مستقبل االقتصاد واالستثمار، دفعت بالكثري منـهم  

بل دفعت البعض منهم إىل عدم الرغبة يف حتمل املخاطر والبحث عن استثمارات آمنة يف قطاعات أخرى، 

بعمليـات االنـدماج   ر تفوق ما تقدمه احلكومات عالوة على ما أحـاط  للمطالبة بعالوات عن املخاط

 ؛2واالستحواذ من شكوك وغموض حيال الصفقات اليت تتضمن مبالغ جديدة من أدوات الدين

نقص السيولة املتداولة لدى األفراد والشركات واملؤسسات املالية وهو ما يؤدي إىل انكماش النشـيط   -6

  .3التداوالت يف أسواق النقد واملال االقتصادي ومنه اخنفاض مستوى

  آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد احلقيقي  :الفرع الثاين

 :ومن بينها نسرد ما يلي      

باملائة ايـة   10، حيث ختطت أعتاب 1929سجلت البطالة ارتفاعا مل يشهده له مثيل إال يف أزمة  -1

 ؛2009السداسي الثاين من العام 

اخنفاض مستوى الطاقة املستغلة يف الشركات بسبب نقص السيولة، وجتميد احلصول على القروض من  -2

 ة؛ظاملؤسسات املالية إال بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغل

اخنفاض املبيعات ال سيما يف قطاع العقارات والسيارات وغريها، بسبب ضعف السـيولة واخنفـاض    -3

اإلدخار واالستثمار وهو ما يؤدي إىل مزيد من الكساد والبطالة والتعثـر  معدالت االستهالك واإلنفاق و

 ؛4والتوقف والتصفية واإلفالس

تراجع كبري يف نسب منو الدول الصناعية، ويتوقع أن يسحل النمو االقتصـادي العـاملي مـع ايـة      -4

صادي يف البلـدان  باملائة، كما ألقت األزمة بظالل من الشك على آفاق النمو االقت 2و  1، بني 2009

 ؛1982النامية يف األمد القصري، ومن املرجح أن ينكمش حجم التجارة العاملية للمرة األوىل منذ عام 

                                         

 .26، ص2009، سبتمرب 3، العدد 46، صندوق النقد الدويل، الد جملة التمويل والتنميةبنجامني كوهني، مستقبل عمالت االحتياطي،  1
، مركـز البصـرية للبحـوث    جملة دراسات اقتصـادية ول العربية، حسني عبد املطلب األسرج، األزمة املالية العاملية وانعكاساا على التجارة اخلارجية للد 2

 .78، ص2009واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، سبتمرب 
- 48، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة، العددان جملة حبوث اقتصادية عربيةاألزمات يف االقتصاد الرأمسايل، شريط عابد، معدل الفائدة ودورية  3

 . 53، ص2010وشتاء  2009ـ خريف 49
 .املرجع نفسه، شريط عابد 4
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باملائة، عن ما كانت عليـه   50تراجع أسعار النفط للدول املنتجة واملصدرة للنفط، بنسبة تقترب من  -5

 ؛20081يف سنة 

حادة، وذلك إثر تدين قيمة منازهلم وارتفـاع أسـعار   ترشيد املستهلكني األمريكيني إنفاقهم بصورة  -6

 .2البرتين

من اآلثار اليت مست االقتصاد احلقيقي، حدوث تباطؤ حاد يف النشاط ومع ذلك فقد اقتصر األمر على  -7

التباطؤ ومل يتحول إىل ركود، فانكمشت اقتصاديات العامل دون استثناء، إذ كان متوقعا أن يسجل مـع  

باملائة، وعلى سبيل املثال فقد سـجل االقتصـاد   03ل انكماش متوسط يف حدود معد 2009اية عام 

  .باملائة 05 بمعدل انكماش قدر  2009الربيطاين مع اية الربع الثاين من العام 
  2009إىل  2003تباطؤ معدالت النمو يف االقتصاد العاملي مع بداية األزمة الراهنة بني عامي : )8- 2(الشكل رقم 

  
  .14، ص 2009الوضع االقتصادي الدويل الراهن والتوقعات لعام األمم املتحدة، : املصدر

http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2009files/wesp09es_ar.pdf 

  آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستوى اقتصاديات الدول املتقدمة  :الفرع الثالث

 الفترة يف لضغوط خاضعة ظلت وإن االستقرار، من حالة املالية األسواق شهدت 2008 عام أواخر يف       

 الـذروة  مستويات عن منخفضة األسهم أسواق من العديد أوضاع وظلت ، 2009 املالية السنة من املتبقية

 املاليـة  املؤسسات دخلت للدين، القياسي التراكم من طويلة سنوات وبعد  40% عن تزيد بنسبة املسجلة

 تـدهور  ظل يف املصرفية الديون شطب حاالت بتزايد مدفوعة املؤملة، املايل الرفع اخنفاض مرحلة يف واألسر

 الوقـت  ويف ،الشركات وبعض لألسر بالنسبة الزمنية الفترات عرب االدخار اجتاه يف والتحول االئتمان جودة

 بدأت املايل، الرفع زيادة أساس على القائمة ،‘‘الرمسي غري املصريف  النظام’’ توقعات من العديد أن جند احلايل

 اآلثار حلقة تناوب نتيجة أجلها، امتد املايل الرفع دورة عن النامجة املالية الضغوط نطاق اتسع فقد ،الزوال يف

 قطـاعي  يف السـداد  عدم احتماالت زيادة أدت الناتج، انكماش ومع ، احلقيقي االقتصاد مع الضارة املرتدة

                                         

 .93، مرجع سبق ذكره، ص بوصبيع صاحل رحيمة 1
، خريـف  49- 48، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القـاهرة، العـددان   جملة حبوث اقتصادية عربيةتأمل ومراجعة، ...، األزمة املالية العامليةعلة مراد 2

 . 17، ص2010شتاء  - 2009
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 العموميـة  امليزانيات يف باالئتمان املرتبطة اخلسائر وازدياد العائد فروق اتساع إىل املعيشية واألسر الشركات

     بلـغ  الناتج يف مسبوق غري اخنفاضا املتقدمة االقتصاديات شهدت ، 2008 من الرابع الربع ويف ،للبنوك

  .1السنوي املعدل أساس عل حمسوبا  %70

 العميـق  الركود هاوية إىل البالد دفع يف الكبري الكساد منذ مالية أزمة أكرب تسببت املتحدة، الواليات ويف    

 الزائـدة  الـيقني  عـدم  مشاعر وكانت ،هبوطها األصول أسعار وواصلت االئتمانية الضائقة تكشفت حيث

 أدىن إىل املسـتهلكني  ثقة تراجع أسباب من اإليرادات توقعات اخنفاض على فضال الضخمة الثروة وخسائر

 . االدخار معدالت يف كبرية طفرة حدوث إىل أدى مما مستوياا

امتدت آثار األزمة يف السوق العقارية األمريكية إىل الشركات املالية وإىل أسواق األسـهم ومـن مث إىل          

ري أمريكية عملياـا  شركة رهن عقا 70بقية االقتصاد، فعلى صعيد السوق العقارية األمريكية علقت قرابة 

، وأعلنت العديد من البنوك واملؤسسات املالية يف أمريكـا  2شركة رهن عقاري بأمريكا 70ومت إعالن إفالس 

وأوروبا إفالسها، مما أدى إىل انكماش النشاط االقتصادي يف أغلب هذه الدول، كمـا هبطـت مؤشـرات    

صات األمريكية إىل غلق تعامالا بعدما اخنفض البورصات يف كل من آسيا وأوروبا وأمريكا، واضطرت البور

نقطة يف العقود اآلجلة، حبيث فاقت اخلسارة يف شهر أكتوبر لوحـده عشـرة آالف   550 بمؤشر داو جونز 

         امع الذي تغلب عليـه شـركات التكنولوجيـا     NASDAQمليار دوالر، بعدما اخنفض مؤشر ناسداك 

  .3نقطة 95.2 ب

أفلس بنك ليمان براذرز وهو رابع أكرب بنك أمريكي، وكان يطلـق عليـه    2008سبتمرب  16ويف يوم      

عمالق صناعة االستثمار املصريف األمريكي، حيث قامت السلطات املختصة بتصفية وبيع أنشطته وأصوله، ويف 

ت السـلطات الفيدراليـة   شهد أكرب إيار مصريف يف التاريخ األمريكي حيث أغلق 2008سبتمرب  25يوم 

 6.9مليار دوالر ومت بيعه بقيمة امسيـة ال تتعـدى    300مصرف واشنطن ميوتشيدال الذي تزيد أصوله عن 

مليار دوالر إىل بنك جي يب مورجان األمريكي مقابل حتمله عشرات املاليني من الـدوالرات الـيت تشـكل    

   .ر واملتعثرةاخلسائر املرتبطة بأصول الرهن العقاري املرتفعة املخاط

 الرابع الربع يف 6% عن تزيد بنسبة احلقيقي احمللي الناتج إمجايل تراجع االستهالك، معدالت اخنفاض ومع   

 .8.5% إىل البطالة نسبة وارتفعت 2009 من األول الربع يف 5.7% و 12008من

 15 ففـي  العاملية املالية باألزمة تأثرت قد أنه إال العامل يف البنكية السرية رائدة تعترب سويسرا كانت وإذا    

 ختفـيض  علـى  وافقت سويسرا أن بريز رودلف هانز املالية ووزير السويسري الرئيس ذكر 2009 مارس

                                         

 .18-17، ص ص 2009صندوق النقد الدويل، التقرير السنوي  1
مللتقى العلمي الدويل حول أزمة النظـام  ، ا"مقارنة واستخالص العرب"  2008إىل األزمة املالية  1929من األزمة املالية بولعيد بعلوج، وردة جاب اخلري،  2

 . 14، ص2009أفريل  07-06املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
 .114مروة كرامة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 مركـز  أكـرب  سويسرا أن ويذكر الضرييب، التهرب ملنع أكرب بدرجة والتعاون البنوك بسرية املتعلقة القواعد

 وقـد  اخلارج، يف املودعة الثروات إمجايل من دوالر تريليون حنو ولديها العامل يف اخلارجية املصرفية للتعامالت

 يو بنك استهدف ضرييب احتيال عن أمريكي حتقيق بسبب البنك سرية قواعد ختفيض لضغط سويسرا تعرضت

 .عمالئه من ألف 52 حسابات كشوف بتقدمي األمريكية السلطات تطالبه الذي سويسرا بنوك أكرب أس يب

 حـذر  نتيجـة  العـامل  يف السـيارات  سوق يف ركودا العاملية املالية األزمة أحدثت أخرى ناحية ومن      

 الكربى السيارات شركات بعض لتعرض نتيجة أسعارها تنخفض أن أمل على الشراء عمليات يف املستهلكني

 ويف العـامل  يف السيارات مبيعات اخنفاض إىل املالية األزمة أدت وقد العاملية املالية باألزمة متأثرة مالية خلسائر

 مـن  التخفـيض  السيارات تصنيع شركات دفعت كما اخلصوص، وجه على واألمريكية األوروبية األسواق

  2008أكتـوبر  يف 9.2 %حبـوايل  األورويب االحتـاد  دول يف السيارات مبيعات تراجعت حيث إنتاجها،

 لتراجع نتيجة وذلك يف إنتاجها تقليص السبع الكربى الصناعية الدول يف الكربى السيارات شركات وأعلنت

  .1مبيعاا

  آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستوى اقتصاديات الدول النامية والناشئة :الفرع الرابع     

 دور مـن  تلعبه ملا وذلك والصني واهلند روسيا ازيلالرب وباألخص الناشئة باالقتصاديات االهتمام كثر لقد    

 العامليـة  املالية باألزمة تأثرت أا إال العاملي االقتصادي النمو حمرك تعتر إذ العاملي االقتصاد مستوى على مهم

 وقت املتقدمة االقتصاديات إىل الصادرات تراجع إزاء فعل كرد التجارية الروابط خالل من املايل للضغط نتيجة

 العشـرين  مدى على متزايدة أمهية التجارية الروابط اكتسبت املتوقع أو الراهن الطلب تباطؤ عن تعبريا األزمة

 20% من يقارب ما إىل  10% من أقل من املتقدمة االقتصاديات إىل الصادرات ارتفعت حيث املاضية، عاما

 آسـيا  من الراهن الوقت يف الصادرات هذه نصف حوايل ويأيت ،الناشئة لالقتصاديات احمللي الناتج إمجايل من

  .2الصني خاصة الصاعدة،

 جانبيـة  آثار ظهور نتيجة واملالية التجارية الروابط خالل من األزمة انتقال يتفاقم قد ذلك عن وفضال      

 إىل وعودـا  باألزمـة  املتـأثرة  الناشـئة  االقتصاديات من التداعيات انتشار خالل من اآلثار هذه وتنتقل

 توقعـات  وحسـب  ،الناشئة االقتصاديات جمموعة ضمن االنتشارية اآلثار خالل ومن املتقدمة االقتصاديات

 أمـا  -8.8%ب   والناشـئة  الناميـة  االقتصاديات واردات معدالت تنخفض سوف الدويل النقد صندوق

  .2008 بعام مقارنة 2009   عام  -6.4%  ب ستنخفض كذلك فهي الصادرات

 الصاعدة أوروبا ببلدان بالغ ضرر أحلق ،املخاطر من واهلروب العاملية الرأمسالية التدفقات انكماش أدى وقد    

 على احلفاظ دف الغربية البنوك من الرأمسالية التدفقات على بالغا اعتمادا املنطقة بلدان من كثري اعتمدت فقد

                                         

 .329مرجع سبق ذكره، ص  احلميد، عبد املطلب عبد 1
 .18، ص 2009صندوق النقد الدويل، التقرير السنوي لسنة  2
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 املؤسسات وامتلكت احلدود عرب األوروبية البنوك يف كبرية انكشاف حاالت وظهرت ،احمللي االئتمان رواج

 األوضـاع  تـدهورت  2008 عام خريف ويف ،الصاعدة أوروبا يف البنوك من العديد املتعثرة األجنبية املالية

 الصـرف  أسعار واخنفضت شامال ارتفاعا السيادية السندات على العائد فروق سجلت حيث حادا، تدهورا

 بـل  االقتصـادي  النشاط يف مفاجئ هبوط وحدث ،املرنة الصرف نظم تعتمد اليت البلدان يف حادا اخنفاضا

 وايـار  املتقدمـة  البلدان أسواق يف الواردات على الطلب هبوط اقتران جراء من بعض يف مكتملة وأزمات

 االتساق عدم حاالت سياق يف العملة أسعار واخنفاض االئتمان على احلصول إمكانية وضعف العقارات أسعار

 اإليـرادات  وتـردي  والناتج الصادرات هبوط سرعة ومع، العمومية امليزانيات يف العمالت أسعار بني البالغ

 الدوليـة  املالية املؤسسات من وغريه الدويل النقد صندوق من الدعم على البلدان من عدد حصل احلكومية،

 .املدفوعات ميزان استقرار على للحفاظ

 الفـرص  مـن  لالستفادة االستثمارية األموال توجه يف اآلن السائد العام االجتاه أن جند أخرى ناحية ومن    

 حصـة  الناشئة األسواق نالت ، 2008 عام خالل وأخرى دولة بني تباينا يظهر الناشئة األسواق يف املتاحة

 حيث من الناشئة األسواق تصنيف مت وقد ،القادمتني السنتني خالل واالستحواذ االندماج نشاطات من كبرية

 و 3.64 على حبصوهلا األوىل املرتبة يف والصني اهلند وتربعت 5 و 1 بني يتراوح ميزان يف بإدراجها الفرص

 املرتبة يف وروسيا الربازيل من كل حلت بينما مباشرة بعدمها الشرقية أوروبا وحلت التوايل على درجة 3.59

 فيهـا  مبـا  ، 2008 عـام  خالل واالستحواذ االندماج لصفقات اإلمجايل العدد يصل أن ويتوقع، األخرية

 فقـد  آخـر،  جانـب  من ، دوالر مليار 639 تبلغ إمجالية بقيمة صفقة 11000 إىل اآلسيوية، الصفقات

  . 1األمريكية الشركات بعض على واستحوذت الدوالر ضعف من األوروبية الشركات استفادت

  آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية على مستوى اقتصاديات الدول العربية :الفرع اخلامس

يف املنطقة العربية، حيث ارتفع  2008بعد تداعيات األزمة املالية لعام على أدائه  حافظ النشاط االقتصادي    

، إال أن 2%3.20، متجاوزا معدل النمو العـاملي البـالغ   %6.40إمجايل الناتج احمللي العريب مبعدل منو بلغ 

املنطقة العربية تأثرا سلبيا بدرجـة ملحوظـة    مل تدم طويال، إذ تأثر هذا األخري يف النشاط االقتصادي ةافظحم

الناتج احمللي العـريب إىل   مجايلإ، نتيجة الشتداد تداعيات األزمة املالية العاملية حيث اخنفض 2009خالل العام 

التراجع إال أن معدل النمو يف املنطقة يظل إجيابيا مقارنة بالنمو ، وعلى الرغم من هذا % 2.42معدل منو بلغ 

  .لالقتصاد العاملي مبعدل مل حيدث منذ ثالثينات القرن املاضيالسليب 

  :ويف هذا اإلطار ميكننا تقسيم الدول العربية إىل ثالث جمموعات من حيث مدى تأثريها باألزمة وهي كما يلي

                                         

 ديسـمرب ، -االستثمارية واالستشارات البحوث إدارة -اجلديدة والفرص العاملي املايل االضطراب واالستحواذ االندماج-املالية للخدمات الراحجى شركة 1

 .6ص ، 2008
 .29، ص2008، الصادرات، الكويتستثمار وائتمان ، املؤسسة العربية لضمان اال2008تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
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 :الدول العربية ذات درجة انفتاح اقتصادي ومايل مرتفع -1

 اخنفـاض  إذ الست، اخلليجي التعاون جملس دول قتصادياتا على العاملية املالية األزمة تداعيات انعكست    

 سـتنخفض  الـيت  االقتصادي النمو معدالت على سلبا وينعكس صادراا على سيؤثر الذي هو النفط أسعار

 أن إىل التقديرات بعض تشري أخرى ناحية ومن ، 2008 عام  5.7 %مقابل 2009 عام يف  4.2 %إىل

 ماي يف أصوهلا قدرت واليت، وأوروبا املتحدة الواليات يف اخلليج دول تستثمرها اليت السيادية الثروات صناديق

 قيمـة  وهي دوالر، مليار 450 وخسرت  ،30%بنسبة مداخيلها يف تراجعا عرفت دوالر مليار 1500 ب

 درجـة  وختتلـف  باخلارج العربية االستثمارات ستتأثر كما كامل، لعام النفط من اخلليج دول دخل تساوي

 بـني  2009 عـام  يف النفط برميل سعر يكون أن املتوقع ومن فيها، االستثمار يتم اليت اجلهة حبسب تأثرها

 .2010 عام آفاق يف دوالرا  وسبعني مخسني وبني دوالرا، ومخسني أربعني

 وول بورصة ايار مع خاصة العامل، يف املستثمرين أصابت مما والفزع اخلوف فسادها للبورصات وبالنسبة     

 اخنفاضـات  مؤشـراا  وشهدت العربية املال أسواق تراجعت حيث اندونيسيا، وبورصة بنيويورك، ستريت

 خمتلـف  يف" البنـوك "و" العقـارات  " قطاعي على خاصة كبرية خسائر سجلت  37 %بنسبة مستمرة

 دول عـدة  يف القطاعني هذين جتمع اليت االستثمارية النشاطات تلك مصري حول القلق استمرار مع األسواق،

 مـن  سيزيد املالية األسواق من ألمواهلا األجنبية االستثمارية الصناديق من الكثري سحب فإن كذلك باملنطقة،

 وتواجه املالية، ألسواقنا حقيقة كارثة سيسبب مما كذلك الوضع استمر لو بكثري أسوء تكون وقد األزمة حدة

 وستتراجع العاملية البورصات يف املستثمرة املالية حمافظها جذرية يف تغريات خاصة واملصرية اخلليجية البورصات

   .املالية األسواق يف الكبرية العربية واالستثمارات التنمية على مشاريع سينعكس مما املالية فوائضها

املخاطرة فالفوائض النفطية كان أغلبها يستثمر يف السابق يف أذونات اخلزينة اليت تتصف باخنفاض العائد و     

إال أن هذه االستثمارات بدأت يف السنوات األخرية تتجه إىل قطاعات العقار ذات العائد املرتفع، وهذا يعين أن 

 هذه االستثمارات قد تأثرت بأزمة الرهن العقاري، وأدى إىل تراجع الطلب على النفط اخلام ومنـه أسـعار  

ة يف مشاريع التنمية يف هذه املنطقة، وازدادت حـدة  دى إىل حدوث آثار سلبيوإيرادات الدول اخلارجية مما أ

 .1هذا التأثري يف الدول اليت ليست لديها استثمارات خارجية عن املنطقة العربية

 17.3 سيكون حبدود 2009 لعام املتوقع ميزانيتها عجز أن خليجي اقتصاد كأكرب السعودية أعلنت وقد     

 أن إال تـأثري األزمـة   ورغـم  دوالر، مليار 160 بلغ حقيقيا فائضا 2008 لعام ميزانيتها سجلت أن بعد

 املقـدرة  املالية على فوائضها اعتمادا الضخمة التنموية املشاريع على اإلنفاق يف استمرارها أكدت السعودية

  .دوالر ليارم  440

                                         

املؤمتر العلمي احلادي عشر حول األزمات االقتصادية   وموقف االقتصاد اإلسالمي منها، 2008األزمة االقتصادية واملالية العاملية الراهنة عمر خضريات،   1

 .15-14، ص ص 2010ديسمرب  16 – 14املعاصرة، أسباا، تداعياا وعالجها، جامعة جرش، األردن، 
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 :الدول العربية ذات درجة انفتاح اقتصادي متوسط  -2

تتمثل يف الدول الغري نفطية كمصر واألردن، حيث تأثرت هذه الدول باألزمة بشكل غري مباشر، بسبب       

تراجع حجم االستثمارات الواردة إليها من الدول النفطية والغربية، واليت بدورها تأثرت خبسائرها يف األسواق 

فاقتصـاديات هـذه   ، 2008ف الثاين من عام خالل النص % 50املالية العاملية وبتراجع أسعار النفط حبوايل 

الدول يعتمد بشكل كبري على عائدات السياحة والتحويالت، فعودة املغتربني الذين صرفوا مـن وظـائفهم   

وتراجع عائدات السياحة، سامهت يف تقليص الوفورات املالية اليت تدعم وختلق فرص العمل اجلديدة لتشـغيل  

  .1عائدات من دول االغترابالشباب املقيمني باإلضافة إىل ال

فاخنفاض أسعار النفط ومعه هبوط أسعار املواد األساسية األخرى، أدى إىل استفادة دول مـن الشـرق        

يف الشـهور التسـعة    %15.5األوسط كاألردن مثال إىل تراجع وترية الغالء، حيث وصلت نسبة التضخم  

على القطـاع لـن    قطاع العقارات يف األردن فإن األثر، ولعدم توفر األرقام بالنسبة ل2009األوىل من عام 

  .يصاحبه آثار تذكر على القطاع املصريف

           حيـث قـدرت   2008ب مقارنـة   2009وفيما يتعلق بالصادرات األردنية فنجدها تراجعت عـام        

أكرب  2008مليون دوالر، وتعترب قيمة الصادرات عام  6.250.0مليون دوالر، بعدما كانت  4.040.0ب 

مليـون   4.490.4حبوايل  2007، حيث قدرت صادراا عام 2009-2005قيمة حققتها األردن خالل 

ر مليـون دوال  17.011.6 ب ، بعدما كانت تقدر 2009دوالر، وتراجعت كذلك الواردات األردنية عام 

 .2 %17.1 ب مليون دوالر متراجعة 14.095.2عام من األزمة يف حدود، حيث قدرت بعد 2008عام 

 أنواع مجيع يف وذلك السويس، بقناة املرور مبعدالت حلق الذي امللحوظ التباطؤ أما بالنسبة ملصر فنجد      

 السـفن  عدد اخنفض 2008 نوفمرب ويف ،1815كانت 2007 ديسمرب ففي البضائع، سفن السيما السفن

 اخنفض كما ، - 11.9% شهري بتغري سفينة، 1560 إىل 2008 ديسمرب يف لينخفض سفينة 1770 إىل

 2008 ديسمرب يف 270 إىل السفن هذه عدد لينخفض ، 2007 نوفمرب 373 من البترولية الناقالت عدد

 يف أمريكـي  دوالر مليون 419.8 من اخنفضت قد السويس قناة عائدات أن كما ، - 24.9% تغري بنسبة

 حجـم  لتراجـع  نتيجة ذلك وكان - 6.7% تغري بنسبة 2008 ديسمرب يف 319.8 إىل 2008 نوفمرب

 2008 عام اية يف 30% إىل يصل السياحة قطاع يف ملحوظ اخنفاض مصر شهدت كما ،الدولية التجارة

  .االخنفاض نسبة تزايد ومتوقع

                                         

  :، متاح علىالعاملية على سياسات التجارة اخلارجية يف الدول العربية ةأثر األزمة املالية واالقتصاديعالء الصيداين،  1
Css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP.pdf 

 .385، ص2010لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، الصندوق العريب جداول إحصائية، ، 2010التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  2
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إىل أنه من املتوقع أن يشهد معدل إمجايل الناتج احمللي تراجعـا   2011ويشري التقرير اخلاص بالبنك الدويل     

يف عـام   % 05ليصل قريبـا إىل   2012مع توقع انتعاش معدل النمو يف مصر عام  % 01يف مصر بنسبة 

  .1، على الرغم من آفاق النمو الزالت غري مؤكدة2013

يات األزمة املالية العاملية يف مصر، مت تطبيق ختفيضات متتالية لسعر اإلقـراض واخلصـم   وللتعامل مع تداع     

لك مت ختفيض سعري اإليداع ، وكذ2008يف اية  %11.5، مقابل 2009اية عام  % 8.5ليصل إىل 

 % 9.75لسـعر إيـداع و    % 8.25ليصل إىل  2009واإلقراض ليلة واحدة بصورة تدرجيية خالل عام 

     .  20082لإلقراض يف اية عام  % 13.50لإليداع و  %11.50اإلقراض مقارنة مع لسعر 

 :الدول العربية ذات درجة انفتاح اقتصادي منخفض   -3

تونس واجلزائر، فالنسبة للجزائر تعد بورصتها األقل تضررا باألزمـة  املغرب، وتشمل هذه اموعة ليبيا،      

، ويرجع سبب ذلك إىل اخنفاض انفتاحها واخنفاض حجم املعامالت فيها، ويعد هذا % 3.86بتراجع قدره 

، وهي تعاين من اخنفاض عـدد الشـركات   1997فمنذ نشأت بورصة اجلزائر سنة التراجع ضعيفا ومقبوال، 

ممـا  ، % 32أدى إىل ايار شروط التبادل التجاري بأكثر من  2008، فايار أسعار النفط يف 3املدرجة فيها

، وارتفعـت  2010مليار دوالر يف  57إىل  2007مليار دوالر عام  80أدى إىل ايار قيمة الصادرات من 

  .مليار دوالر 155إىل أكثر من  2009احتياطات العملة يف اجلزائر عام 

 مـداخيل  باخلـارج،  املقيمني املغاربة حتويالت السياحة، على باألساس يرتكزأما فيما خيص املغرب، فهو     

 2007 يف سـجلت  اليت اجلبائية املداخيل إىل باإلضافة والنسيج، الغذائية املواد وبعض الفوسفات صادرات

 دون، املداخيل جمموع من  89.4 %يعادل ما أي درهم، مليار 150 يفوق ما إىل لتصل استثنائية منو نسبة

 الفوسـفات  مبيعـات  وأما اإلمجايل، الداخلي الناتج من  25% بذلك ومتثل ،اخلوصصة مداخيل احتساب

  167.4% بنسـبة  ارتفاعا حمققة درهم مليار 37.5 بلغت فقد 2008 أكتوبر شهر غاية إىل ومشتقاته

 األسـواق  يف األولية املواد أسعار الرتفاع كمحصلة الزيادة هذه وكانت درهم، مليار 23.5 يعادل ما أي

 مسـتوردا  املغـرب  يعترب وباملقابل أشهر، 6 ظرف يف مرات ثالث الفوسفات سعر تضاعف حبيث العاملية،

 سـنة  يف تفاقم التجاري العجز أن الصدد هذا يف اإلشارة وجتدر ،...الغذائية  املواد من هامة ولنسبة للطاقة

 .اإلمجايل الداخلي الناتج من  23% ليمثل، 40.8 %بنسبة 2007

                                         

  2009، أبناء وهبة حممد حسان للطباعة، مصـر،  األسباب، التداعيات، سبل املواجهة" األزمات املالية واالقتصادية العامليةصالح الدين حسن السيسي،  1

  .59ص 
الصندوق العـريب لإلمنـاء، االقتصـادي     ة ويف أسواق املال يف الدول العربية،التطورات النقدية واملصرفي، 2010التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  2

 .139، ص 2010واالجتماعي، 
ـ ، جامعـة ورق جملة الباحـث ، 2008-2007حاج موسى نسيمة، علوي فاطمة الزهراء، أثر أزمة الرهن العقاري على البورصات العربية خالل الفترة  3 ة ل

 .123ص، 2010. اجلزائر، العدد الثامن
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 سـيتراجع  حيث املغريب، االقتصاد على مباشرة انعكاسات هلا ستكون العاملية املالية األزمة أن شك وال      

 يرتبط الذي السياحة قطاع أكثر وسيتأثر الغذائية، واملواد الفوسفات وخباصة املغربية، الصادرات على الطلب

 نتيجـة  باخلارج املقيمني املغاربة حتويالت اخنفاض إىل باإلضافة األزمة، جراء املتضررة األوربية بالدول أساسا

 تسـتقبل  اليت بإسبانيا خاصة بوادره تظهر بدأت والذي روبا،أو يف البطالة مشكل وتفاقم االقتصادي الكساد

 حجـم  ارتفاع وإىل الصعبة العملة من اإليرادات اخنفاض إىل سيؤدي الوضع وهذا املغاربة، املهاجرين غالبية

 حنـو  املوجهـة  االستثمارات تراجع بسبب االجتماعية، األوضاع على سلبا سينعكس مما العمومية، املديونية

 .الصحة التعليم، حيوية اجتماعية قطاعات

فهي كغريها من أسواق املغرب العريب مل تتـأثر كـثريا   أما فيما خيص انعكاسات األزمة املالية على تونس      

حها الكامل مليزان بتداعيات األزمة، ليس فقط للقيود املفروضة على تعامالت األجانب ا، ولكن أيضا لعدم فت

، هذا % 5.4وبلغ حوايل  2008عام  فيها بالنقصان اإلمجايلالتحويالت الرأمسالية، حيث تأثر الناتج احمللي 

التدين كان نتيجة تدهور أداء الصادرات من جراء اختالالت التجارة العاملية وتراجـع املبيعـات التصـديرية    

إذ أن بلدان االحتـاد  العميل التجاري واخلدمي األول بالنسبة لتونس، املوجهة لبلدان االحتاد األورويب اليت متثل 

، كما تراجـع قطـاع اخلـدمات    %80األورويب تستأثر حبصة األسد يف التجارة اخلارجية التونسية بنسبة 

يف  % 30 بأيضا، إذ تقلصت نسبة السياحة الدولية يف اجتاه املناطق التونسـية   2009السياحية خالل سنة 

  . 1املتوسط، باإلضافة إىل نشوب البطالة

النفتاحه الكبري على العـامل  أما فيما خيص االقتصاد اللييب فكان أكثر اقتصاديات املغرب العريب تأثرا نظرا      

مـن   % 83.3اخلارجي وملا بلغه قطاع التجارة اخلارجية يف االقتصاد، حيث مثلت التجارة اخلارجية فيـه  

 يسـتورد  باعتباره التحديات، من سلسلة يواجهفهو بذلك  ، 2007اتج احمللي اإلمجايل لغاية إمجايل قيمة الن

 من   4 %من أكثر تستوعب فال ة، والسياح الزراعة قطاعات أما الغذائية، احتياجاته من  75% من أكثر

 اقتصاد يزال ال اللييب االقتصاد أن يعين ما وهو اإلمجايل، احمللي الناتج من  5% بنسبة إال تساهم وال العمالة،

 .2الليبية الصادرات من  80 %حوايل النفط صادرات ومتثل   17 %تتعدى البطالة نسبة أن كما ريعي،

  

  

                                         

، املؤثر العلمـي العاشـر حـول    "دراسة احلالة التونسية" األزمة املالية العاملية األسباب والتداعيات واآلثار يف االقتصاديات العاملية عبد الفتاح العموص،  1

 .16، ص2009ديسمرب  20و 19، االقتصاديات العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، لبنان
 امللتقـى ، مصر ليبيا، املغرب، تونس، اجلزائر، :حالة دراسة، العربية االقتصاديات على وانعكاساا العاملية املالية األزمة يزيد، مقران السالم، عبد زايدي 2

 ديسـمرب  98 – يومي إبراهيم دايل جامعة إفريقيا، ومشال األوسط الشرق منطقة دول اقتصاديات على وانعكاساا الراهنة العاملية املالية األزمة الرابع، الدويل

2009  .   
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  قنوات عوملة األزمة : املطلب الثاين

املد االقتصادي األمريكي، وخاصة بعد خروجها من احلرب العامليـة الثانيـة    إعاقةال وجود لقوة ميكن هلا     

نفوذها على الصعيد الدويل، وتدخلها يف وقف هيمنتها العاملية نظرا لتمدد  وال ميكن  كأكرب منتصر اقتصادي،

ـ  انيةأن أيضا مبا خيدم، بل تتدخل أو طموحهم القومية، ليس فقط للدفاع عن مصاحلهم الشؤون العاملية  انظامه

ليب الس التأثريني بل متتد لتشمل يمريكإفقار املاليني من األاملالية ال تقتصر على  ، مما جعل خطورة أزمااالدويل

من االقتصاد  %30ميثل حوايل  األمريكياالقتصاد  أنيف االعتبار ومع األخذ  ،على الوضع االقتصادي العاملي

غـري   التـأثري ، ناهيك عن العامل من الشركاء التجاريون له ة من دولدول 50العاملي ويؤثر مباشرة يف حوايل 

املـال    أسواقمالية مست  أزمة( وارتفع سقفها من حده املايل  أفقياو  متتد عموديا األزمةمما جعل   ،1املباشر

بغري قليل من ة فإىل السقف  االقتصادي كما انتقلت من صبغتها  األمريكية إىل الصيغة العاملية عاص) األمريكية

  .2اقتصاديات الدول املتقدمة

  قناة الصفقات التجارية  :الفرع األول

ال يزال اخلطاب املبشر واملروج لتحرير التجارة سواء من خالل املفاوضات املتعددة األطراف أومـن           

 التجـارة ( عمدا لتجمع بـني    مزيج مركب، يستمد شرعيته من اجلديدة والدولية ل الترتيبات اإلقليميةخال

تعلق بالتبشري لوجود عالقة سببية متينة، عضوية ومباشرة بني حترير التجارة اخلارجيـة  ي نسقضمن  ،)التنمية و

حترير جتـاري  (وذلك لتحقيق الثنائية املتالزمة  ،وبني ارتفاع معدل التنمية االقتصادية ،ابكامل مستويات تدفقه

  .3ويتجلى ذلك يف كثري من اخلطابات الرمسية، واألحباث والكتابات العلمية، )أكرب  اقتصاديأكثر منو 

وبفرض عصر العوملة االقتصادية لنظام جتاري عاملي تزول فيه العوائق أمام حركـة السـلع و البضـائع          

جنبيـة  األ واألسـواق انعدمت احلدود وزال التمييز بني األسواق الوطنية احملليـة   واخلدمات وعوامل اإلنتاج،

ما يعين احلد بدرجة كبرية من قدرة احلكومات الوطنية على رسم سياسات اقتصادية وطنية مسـتقلة   العاملية،

وألن جتارة اقتصاد الواليات املتحدة مرتبطة بصـورة ال   ،4على اقتصاديااوعلى إضعاف سيطرة احلكومات 

 14حـوايل   2007تج القومي اإلمجايل عـام  إذا بلغ النا باقي دول العامل، واقتصادياتفكاك منها بأسواق 

                                         

 .101بوصبيع صاحل رحيمة، مرجع سبق ذكره، ص  1
رسالة مقدمـة  ، 2012 -1980دراسة قياسية لدول النافتا  –التكتالت االقتصادية كقوة ممانعة وكمعرب لتدويل األزمات الرأمسالية عقبة عبد الالوي،  2

 .159، ص 2015-2014اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ختصص جتارة دولية، علوم التسيريلنيل شهادة الدكتوراه يف 
العامليـة   األزمة واالقتصـادية : املؤمتر العلمي الدويل حولعقبة عبد الالوي، نورالدين جوادي، األزمات املالية سجال التدويل وأطروحات التعومل الثالثي،  3

 .8، ص2010ديسمرب  2-1عمان، األردن، واملعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، 
، ص ص 2009، دار النفائس، األردن، 1ط ، *من منظور االقتصاد اإلسالمي* اآلثار االقتصادية ألسواق األسواق املالية زكريا سالمة عيسى شنطاوي،  4

198- 199 . 
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 إىل األمريكيـة تنتقل من صيغتها  األمريكيما جيعل من األزمات اليت تعصف باالقتصاد ، وهو 1تريليون دوالر

  :2ارتكازا على غري قليل من املؤشرات ،صيغة عاملية بسرعة

 األمريكيةمن خالل الصادرات  األمريكيوبني القطب  الرأمساليةاملرتفع بني املراكز  طابمعدل االرت - 

 ؛x-m)(من خال الصادرات والوردات 

  .األمريكيبصفتها مستودع للخدمات باالقتصاد ) الدول النامية( األطرافمعدل ارتباط  - 

وعلـى   األخرىفظهور بوادر كساد اقتصادي يف الواليات املتحدة سوف ينعكس على صادرات البلدان      

بك مـع اقتصـاديات   ومتشا) ربع االقتصاد العاملي تقريبا (كبري  األمريكيقتصاد ن حجم االاملالية أل أسواقها

أكـرب  كرب مـدين و أكرب البورصات يف العامل وتعترب أصاحبة  األمريكية، فالواليات املتحدة معظم دول العامل

لعـام  اردات العامليـة  من الـو  %15.5  أيمليار دوالر  1919، حيث بلغت وارداا السلعية 3مستورد

كـان   األزمةعقودا من الزمان يشكلون حمرك االقتصاد العاملي فقبل  ظلوا األمريكيون، فاملستهلكون 2006

فبلغ حنو  2008عام  أما، من الناتج العاملي %16ميثل حنو  األمريكيةاالستهالك اخلاص يف الواليات املتحدة 

قـد زج   اإلنفـاق من اقتصاد يف  األمريكيونكون ما قام به املستهل أنيف  إذندوالر فال غرابة  تريليونان 10

مرحلة الركود جيعل مـن املقـيمني    األمريكيةبدخول الواليات املتحدة  إذ، 4قتصاد العاملي يف كساد عميقباال

، ومع إنفاقهم على الواردات، مبا يف ذلك اإلمجايل إنفاقهمالذين يواجهون اخنفاض دخوهلم يقلصون  األمريكيني

، ويتنقـل هـذا   إنتاجهـا صناعات التصدير للدولة املقابلة يف تقلـيص   تبدأ ردات األمريكيةواالخنفاض يف ال

  .تصاد عرب قنوات اتصال خمتلفةبقية االق إىلاالنكماش يف الصناعة التصديرية بدوره 

مع ارتفاع معدالت االرتباط يف ظل االنفتاح املسـجل   ،وقت مضى أيمن  وأكثراليوم  أصبحوعليه فقد      

من خـالل الترتيبـات    أو، رتيبات املنظمة العاملية للتجارةاحلمائية سواء من خالل ت أشكالعرب اغتيال كافة 

مـن مراكـز    األزمـة ل امن السهل انتق ،الداعمة ملرتكزات هذا التحرير) نفتاح العميق اال(اجلديدة  اإلقليمية

التبادلية للصفقات التجارية وآثار التغذية العكسية مما يسهل  باآلثاريعرف  ، عرب ماغريها من الدول إىلنشوؤها 

باقي االقتصاديات وذلك مبسـتويات خمتلفـة    يفانتقال حاالت الركود والكساد يف اقتصاديات الدول املتأزمة 

رتباط ودرجات االنفتاح ومـن  حبسب معامالت اال "اقتصادية أزمة" أو" مشكل اقتصادي" ،"اقتصاديخلل "

   .5األزماتنه كلما كان احلجم االقتصادي للدول املتضررة كبري كلما زادت احتمالية انتقال أ التأكيدهم امل

                                         

 .107، ص2009، واشنطن، موجز االقتصاد األمريكيوزارة اخلارجية األمريكية،  1
 الـدويل  امللتقىبني وصمة من انتكاس رأمسايل ووصفة من طرح إسالمي، ...فوزي حمرييق، عقبة عبد الالوي، مصيدة السيولة الكيرتية كأحد حلول األزمة 2

 .11ص .2009ماي  6 -5يومي  اجلزائر ،مليانة مخيس ياجلامع املركز واملصرفية، والبدائل املالية الراهنة املالية األزمة حول الثاين
 .23، ص2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات واألزمة املالية العامليةطارق عبد العال محاد،  3
 .24، ص2009، سبتمرب 3، عدد 46، صندوق النقد الدويل، جملد جملة التمويل والتنميةفرانشيسكو جيفانسي، النمو بعد األزمة،  4
مرجـع سـبق    ،2012 -1980دراسة قياسية لدول النافتا  –التكتالت االقتصادية كقوة ممانعة وكمعرب لتدويل األزمات الرأمسالية عقبة عبد الالوي،  5

 .162-161، ص ص  دكره
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  كمؤشر لتزايد االنفتاح التجاري 2000-1980تراجع معدل التعريفة اجلمركية بني : )9- 2(الشكل رقم 

  
Source : Le Commerce Mondial au 21eme siècle, IFRI (Institut Française des Relations 
Internationales) 2002, P 247. 

 115% هو االرتفاع يف قياسي لرقم فوصلت التسعينات، أواسط منذ باطراد الديون معدالت وارتفعت     

 ميكن اخلاصة املديونية يف الزيادة أن من الرغم وعلى 2003 أواسط يف فيه التصرف ميكن الذي الدخل من 

 علـى  احلد على حريصة كانت رمبا األسر بأن توحي أخرى مؤشرات أن إال للقلق، سببا تكون أن النهاية يف

  :التالية للمخاطر تعرضها

  ؛نسبيا صغري امش الدخل إىل الدين خدمة نسبة ارتفعت املنخفضة، الفائدة ألسعار فنتيجة - 

 اإلجيـار  ذلـك  يف مبـا  الـدين  خلدمة االحتادي االحتياطي بنك وصفه الذي العريض املقياس ظل - 

 بـأن  يوحي مما فيه، التصرف ميكن الذي الدخل من تقربا  18% عن شهريا املتكررة واملدفوعات

 مللكيـة  األمريكـي  املعدل ارتفع اإلجيار حمل الرهن دين أقساط ببساطة أحلت قد األسر من العديد

 ؛2003 عام منتصف يف68.5  % هو قياسي رقم إىل املنازل

  يف األسـهم  سوق انتعاش ودعم نسبيا، معتدال األسرة ألصول بالنسبة االستهالكية الديون منو كان - 

   .أكرب بدرجة األمريكية لألسر املايل الوضع  2003
  2011 - 2005نسبة التغري يف الصادرات والواردات للسلع واخلدمات بني : )10- 2(الشكل رقم 
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 فإن ناحية، ومن ،جديدة حتديات وكذلك جديدة فرصا األساسية للسلع املالية األسواق يف التوسع وخيلق     

 اكتشاف على يساعد وهو املتداولة، األساسية السلع استقرار وعدم وعمق سيولة تعزز أن ميكن املالية األسواق

 للسـلع  املالية األسواق تساهم كما ،البورصات نطاق يف وفعالية بكفاءة أداؤها جيرى وظيفة وهي ،األسعار

 جانـب  من التأمني، أشكال كأحد املالية، التغطية استخدام ميكن إذ ،للمخاطر الكفؤ التخصيص يف األساسية

 الذي األساسية السلع أسعار يف املفرط للتذبذب املصاحبة املخاطر لتقليل األساسية السلع أسواق يف املشاركني

 .والتمويل واالستثمار املوازنات خطط يعقد

 قبـل  مـن  وخاصـة  املستثمرين، اهتمامات ويف األسعار يف املتزامنة الزيادات فإن أخرى، ناحية ومن       

 يف اآلجلـة  األساسية السلع أسواق يف القياسية، املؤشرات من يستفيدون الذين بالتجارة والقائمني املضاربني

 بـأن  البعض حاج وقد ،األسعار على والطلب العرض بني التوازن اختالل أثر تضخم رمبا األخرية السنوات

 وذا األساسيات، تربره مما أعلى مستويات إىل باألسعار ودفع األسعار، تذبذب زاد املستثمرين نشاط ارتفاع

   .والطاقة األساسية السلع أسواق يف االستقرار عدم احتماالت تزيد
  الناتج لسنوات األزمة لبعض الدولتأثري اخنفاض منو الصادرات على منو : )11- 2(الشكل رقم 

  
Source: Warwick J. McKibbin And rew Stoeckel,The Potential Impact of the Global 
Financial Crisis on World Trade, The World Bank, Policy Research Working Paper 5134, 
November 2009, P29. 
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على معدالت النمو أو ما يتعلق املراكز الرأمسالية أطراف االقتصاد العاملي وفقا  هذا االخنفاض يلقي بضالله     

GDP1                            :للمعادلة اآلتية
�%  = C % + G % + I % + (X – M )%   

  الصفقات التجاريةاآلليات الرئيسية لكيفية انتقال األزمة عرب قناة : )12- 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .106مرجع سبق ذكره، س بوصبيع صاحل رحيمة، : املصدر

                                         

، وأي تدهور يف أحد املتغريات ( X – M)وكذا صايف الصادرات  Gواإلنفاق احلكومي  I ، واالستثمارC منو الناتج يرتبط أساسا بنمو االستهالك العائلي 1

 .االقتصادية الكلية يؤدي إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي

 األزمة املالية

 ارتفاع خماطر أقساط القروض، ارتفاع تكلفة رأمسال، اخنفاض أسعار األصول

ارتفاع تكلفة االئتمان 

 التجاري

 ايار االستثمارات -

 ايار االستهالك -

ــدفقات رؤوس  ــري ت تغ

 األموال

 احملليايار الطلب 
 تغري أسعار الصرف

 ايار الواردات - ايار أو ارتفاع صايف الصادرات تقلص صايف الصادرات

 احتمالية ارتفاع العرض للتصدير  -
عوائد 

 التجارة

تدفقات رأس املال وتغـري  

 أسعار الصرف

ــى  ــب عل ــاع الطل ارتف

 الواردات

 تقليص صايف الصادرات

 

 تقليص صايف الصادرات

 

 اخنفاض الواردات

 تقليص صايف الصادرات

 االقتراض احلكومي - حتفيز الطلب احمللي

  ختفيف السياسة النقدية  -

 السياسة املالية  -

ــة   ــة احلماي سياس

 التجارية 

ــأثري  تـ

 مباشر

ــتجابة  اس

 السياسات
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  قناة األسواق املالية  :الفرع الثاين

 من املخصومة املتوقعة األرباح يف تتمثل مالحظتها ميكن اليت العقاري الرهن ألزمة األولية اآلثار بني من        

  2007 جويلية منتصف يف بلغتها اليت الذروة فمنذ ،األسهم أسعار تطور ويف البورصة يف املدرجة الشركات

  12%بنسـبة  جـونز  داو مؤشـر  خسـر  حيث: حادا اخنفاضا اخنفضت املالية األسواق مجيع فمؤشرات

Eurostoxx %20 ،Nikkei   26% ، ومؤشر CAC4022%.  

 املدرجة املالية األوراق مجيع ولكن املالية الشركات أسهم على فقط يقتصر مل األسهماالخنفاض يف أسعار      

 ذلك يف مبا احلقيقي، االقتصاد إىل تنتقل أن ميكن املالية املؤسسات واجهتها اليت الصعوبات أن يعكس وذلك

 يف العقـاري  الرهن أزمة نشأت الذي الوقت يف حىت ،املستقبلية األرباح يف واالخنفاض ، االئتمان طريق عن

 يف أقوى ستكون األزمة عواقب أن يتوقعون املستثمرين فإن السوق، مؤشرات تغري ضوء يف املتحدة، الواليات

  .املتحدة الواليات من أوروبا

 من الدويل االقتصاد يف االستثمار ألمهية نظرا املالية األزمات انتقال يف تأثريا األكثر املال أسواق قناة وتعترب   

 األرباح حتقيق يف رغبة حنوها املستثمرين من كثريا لتوجه نظرا الدول يف املالية األوراق سوق دور تعاظم خالل

  .املتاحة االستثمارية األدوات على األسواق تلك يف حتصل اليت املضاربة عمليات إىل استنادا

شكل ملفت، سامهت التغريات اهلائلة يف التقنية والتكنولوجيا وتزايد استعماهلا يف األسواق املالية يف الرفع بو   

ستثمرين أو وأصبح بإمكان امل، من سرعة وحركية رأس املال العاملي، وبأحجام فلكية أكثر من أي وقت مضى

من املمكن أن يتضاعف  جعل األمر الذي املضاربني األجانب مطاردة واقتناص العوائد يف أي مكان يف العامل، 

يـار  لإل بعضها حبيث غدت هذه األسواق عرضـة بوقد ربطت هذه األسواق الوطنية  ،حجم هذه الفقاعات

األسواق املالية تعرف بكرة الثلج حبيث تنتقل من متعامل ومؤسسة مالية إىل أخري إىل أن تصبح  ى، فعدو1معا

أزمة نظامية متس النظام املايل برمته بل أكثر من ذلك فهي تنتقل من نظام مايل إىل آخر وتتم من خالل  ألزمةا

  .2لتأخذ بعدا عامليا بفعل انفتاح األسواق وعوملتها –أسعار األصول املالية  -قناة األسعار 

إن احتمال ظهور الفقاعة يف األسواق املالية يعد اعتبارا مهما بالنسبة لصناع السياسة، فقد تبين األسـواق      

، أو حىت الفقاعات القصرية األمد، لكن املشـكلة  تمر لسنواتساملالية حياة خاصة من خالل الفقاعات اليت ت

ولتدفقات رأس املال عرب احلدود والتغيري يف قاعدة ، ات أبعاد آثار كبريةتكمن فيما قد يترتب عليها من نتائج ذ

االستقرار املايل فالتذبذب املنخفض وعالوات االئتمان القليلة قد ختفي وراءاها  املستثمرين تداعيات مهمة على

                                         

  .35، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، العوملة واقتصاد السوق احلرةضياء جميد املوسوي 1
، امللتقي العلمي الدويل حول األزمة املاليـة واالقتصـادية الدوليـة    2008واملصرفية يف أعقاب األزمة املالية طبيعة اإلصالحات املالية بن نعمون محادو،   2

  .9-7، ص ص 2009أكتوبر  21-20واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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، فاألحبـاث  1قل سيولة نسـبيا أانكشافا جديدا لألخطار، وخماطر جديدة مثل ازدياد النشاط يف أصول بديلة 

احلديثة تشري إىل أن احتمال حدوث أزمات مالية معدية وحتركات مشتركة مرتفعة عرب األسواق املالية العامليـة  

  .2يف املستقبل يعززه دخول أدوات مالية جديدة وقوي فاعلة جديدة يف األسواق املالية الدولية وزيادة أمهيتها

تثمار يف عدة أسواق مالية يف آن واحد، بغرض التحوط فإذا وقد اعتاد بعض أصحاب رؤوس األموال االس     

تعرضت أسهمهم يف دولة ما للخسارة، قد ال تصاب أسهمهم األخرى خبسارة أيضا، لكن يف حاالت معينـة  

عندما بط أسهمهم يف دولة ما فسوف يسحبون أمواهلم املستثمرة يف دولة أخرى لتعويض اخلسارة أو لتفادي 

ادة ما تتم عمليات السحب اجلماعي يف الساعات األوىل من اليوم األول خلسارم ففي سنة خسارة ثانية، وع

ثر ايار بورصة وول ستريت قامت إكان اليار البورصة األمريكية آثار على بورصات العامل، فعلى  1929

بيع األوراق املاليـة الـيت   البنوك األمريكية باسترداد رؤوس أمواهلا املستثمرة يف البورصات األوربية عن طريق 

  .حبوزا رغبة منها يف حل مشاكل السيولة، مما كان له أثر يف انتشار االيار على مستوى البورصات الدولية

أما خالل اإلرهاصات األوىل لألزمة الراهنة فقد ظهرت حالة افت عاملية القتناء سندات الرهن العقاري      

األمريكيني عدد من نظائرهم األوروبيني وغريهم، بعد قيام املصارف األمريكية مشلت باإلضافة إىل املستثمرين 

بتحويل الكثري من القروض العقارية إىل سندات مغطاة بأصول مت طرحها للتداول يف البورصات األمريكية بأقل 

نح األزمـة  من قيمتها حتت ضغط احلاجة للسيولة يف إطار أزمة الرهن العقاري، وهو السبب اجلوهري الذي م

، كما اقتصرت يف البدء على أسواق الرهونات دون املمتـازة وكانـت اخلسـائر    3عند نشوا بعدها العاملي

يف املائة يف أسـعار األوراق   3-2املباشرة من الرهونات دون املمتازة نفسها صغرية نسبيا تعادل اخنفاض قدره 

وامتدت لكثري من القطاعات األساسية األخـرى مـن   املالية يف الواليات املتحدة لكن املشاكل تالمحت معا 

أن اخلسـائر   2008النظام املايل واالقتصادي وإمجاال قدر الصندوق يف تقريره عن االستقرار املايل العاملي لعام 

مليار دوالر مبجرد إدراج خسائر أخرى مثل العقارات التجارية وكانـت سـرعة    945العاملية قد تصل إىل 

  .4شي مدعاة للدهشةواتساع نطاق التف

إن فقاعة العقار السكين ليست نتاجا لتفاعالت قانون العرض والطلب ومستويات األسـعار وارتباطهـا        

علـى  مبعدالت الفائدة فقط، بل هي من صميم سياسة جديدة ومبتكرة ضمن آليات األسواق املالية، ترتكـز  

رتدادات السلبية للفقاعة القدمية، وهو مـا ميكـن أن   خلق فقاعة جديدة عند نذر انفجار فقاعة قدمية تالفيا لال

                                         

 1، العـدد  44، صندوق النقد الدويل، الد جملة التمويل والتنميةاملتغري للمتغري للمستثمرين،   هسيليا بازاربا شيوجلو، ماجنال جوسوامي، جاك ري، الوج 1

  .31، ص2007مارس 
  .29، ص2007، ديسمرب  4، العدد 44، صندوق النقد الدويل، جملدجملة التمويل والتنميةباولو مارو، بيشاي يافة، أزمات املستقبل املالية،   2
متطلبات التنمية وأعقاب إفرازات األزمـة املاليـة   : ، امللتقى الدويل الثاين حولهن العقارية األمريكيةمقاربة نظرية حول أزمة قروض الرنورالدين جوادي،  3

 .7، ص2010أفريل  29-28جامعة بشار، بشار، 
، يوينيه 2، عدد 45جملد ، صندوق النقد الدويل، جملة التمويل والتنمية، -عدوى الرهونات دون املمتازة األمريكية -راندال دود، ويول ميلر، تفشي املرض 4

 .16، ص2008
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إثر ضخ  2008-2007فبعد التهدئة القصرية اليت شهدا األزمة  ، "متازج الفقاعات" نصطلح عليه مبصطلح

السيولة يف األسواق املتضررة األمريكية انتهت بعض البنوك والشركات األوروبية لألزمة وأعلنت عن جتميد أو 

يف سوق العقارات األمريكي، مما أدى إىل تراجع النشاط العقاري وإفـالس العديـد مـن     سحب استثمارها

شركات اإلقراض العقارية وختفيض بعض الشركات للعمالة ا وهو ما يـؤثر بالسـلب علـى املسـتهلكني     

على درجـة   تؤدي الروابط املالية بني الدول يف منطقة أن، كما ميكن 1واملستثمرين واجلو النفسي العام السائد

بصورة تلقائية إىل األزمات اليت تعيشها األسواق املالية يف بعـض الـدول إىل   " التكامل االقتصادي"  عالية من

دول أخرى حيث أنه عندما تكون األسواق املالية لدول املنطقة على درجة عالية من التكامل يتوقع املتعـاملون  

ك األسواق يف آن واحد وهو ما قد يؤدي إىل اتساع رقعة أن تنعكس التغريات يف أسعار األسهم على كافة تل

  . 2انتشار األزمة

  " االحتباس الدوالري"االرتباط بالدوالر  :الفرع الثالث

 العـامل  يف األوىل الدولية العملة بصفته املاضي القرن من الثاين النصف خالل األمريكي الدوالر ستخدما      

 بعـد  مباشـرة  اإلسترليين اجلنيه نافسه حيث العمالت، من عدد طرف من واجهها اليت املنافسة على وتغلب

 نظـام  اعترب حىت الثمانينيات خالل الياباين والني األملاين املارك استخدام تزايد أنه كما الثانية، العاملية احلرب

 والـني  املـارك  استخدام تراجع التسعينيات، فترة ومع ، ين – مارك – دوالر األقطاب ثالثي الدويل النقد

 املوحـدة  األوروبية بالعملة العمل بداية غاية إىل للدوالر السيطرة وبقيت ،متواضعة مستويات على واقتصرا

  .1999-01-01يف  اليورو

 املتعلقـة  املعلومـات  نقـل  يف دوره وعلى واحلساب، التبادل وظيفيت على هيمنته، يف الدوالر  استند لقد   

 عملـة  إىل التحـول  حالة يف تترتب اليت للتكلفة نتيجة هيمنته بقيت فقد هذا، على زيادة ، النسبية باألسعار

 ماليـة  أسواق من األمريكية املتحدة الواليات به تتمتع ما على كبري بشكل ارتكزت سيطرته أن كما ،أخرى

  .ومتطورة كبرية

 وهو –الصادرات لصاىف دفعة ليعطى 2001 عام منذ األمريكي الدوالر قيمة يف التدرجيي اهلبوط جاء وقد    

 اجلـاري  احلساب يف العجز خفض على وساعد 2007 عام يف األمريكي لالقتصاد األساسية الدعامات أحد

 يتعـدى  باخنفـاض  ، 2007عام من األخري الربع حبلول احمللى الناتج إمجايل من 5% من أقل إىل األمريكي

 جدا احملدودة املرونة زيادة إىل وبالنظر   2006 عام يف بلغها اليت الذروة عن احمللى الناتج إمجايل من   %1.5

 والبلـدان  الصـني  السيما–اجلاري احلساب يف كبرية فوائض لديها اليت البلدان من عدد عمالت ارتفاع يف

 ارتفـاع  هو األمريكي الدوالر قيمة يف لالخنفاض األساسي املقابل نإف  –األوسط الشرق يف للنفط املصدرة

                                         

 .109، مرجع سبق ذكره، صبوصبيع صاحل رحيمة 1
 . 12-11عقبة عبد الالوي، نورالدبن جوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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  القويـة  الصاعدة االقتصاديات عمالت وبعض الكندي كالدوالر أخرى معومة وعمالت والني اليورو سعر

   .1قيمته من بأقل مقوما يزال ال الني كان نإو القوية، العمالت من اآلن اليورو عملة تعترب لذلك، ونتيجة

 زيـادة  إىل للدوالر االمسية الفعلية القيمة اخنفاض يؤدي أن ميكن خالهلا من اليت القنوات من عدد هناك     

  :التايل النحو على وذلك ،بالدوالر األساسية السلع أسعار

  واملعادن  النفيسة، واملعادن اخلام، النفط السيما – األساسية السلع معظم :والتكلفة الشرائية القوة قناة - 

 السـلع  جيعـل  الـدوالر  قيمة واخنفاض ،األمريكي بالدوالر مسعرة – والذرة كالقمح واحلبوب الصناعية،

 تلك طلب زيادة إىل يؤدي وبالتايل الدوالر، منطقة خبالف املناطق يف املستهلكني منظور من أرخص األساسية

 احمللية بالعملة مقومة األرباح اخنفاض من تنشأ قد األسعار على الضغوط فإن العرض، جانب على أما ،املناطق

  .الدوالر منطقة خارج املنتجني منظور من

  ختفيض إىل الدوالر قيمة اخنفاض يؤدي والتكلفة، الشرائية القوة قناة دور إىل بالنظر :األصول قناة - 

 فئة األساسية األسعار جيعل أن ميكن ما وهو بالدوالر، املقومة املالية األصول على األجنبية بالعمالت العائدات

 زيـادة  إىل الدوالر قيمة اخنفاض يؤدي ذلك، على وفضال ،األجانب للمستثمرين جاذبية أكثر ،بديلة أصول

 كالسلع – حقيقية أصول صوب االنتقال إىل املستثمرين يدفع مما املتحدة الواليات يف التضخمي الضغط خماطر

 القرن سبعينات يف األساسية السلع أسعار انتعشت املثال سبيل فعلى التضخم من التحوط أجل من  -األساسية

 .التضخم ارتفاع ساد عندما العشرين

 االقتصاديات يف النقدية السياسات إرخاء إىل الدوالر قيمة اخنفاض يؤدي أن ميكن : األخرى القنوات - 

 زيادات وإىل الفائدة أسعار ختفيض إىل هذا يؤدي وقد ،بالدوالر عمالا تربط اليت البلدان يف وخاصة األخرى

 قيمة اخنفاض أن غري ،األصول من وغريها األساسية السلع على الطلب تشطيب إىل يؤدي مث ومن السيولة، يف

 .األخرية السنوات يف األساسية السلع أسعار على أثرت عوامل بني من واحد عامل سوى يكن مل الدوالر

 حجم أن غري األساسية السلع أسعار معظم على كبري تأثري هلا األمريكي الدوالر قيمة تقلبات أن واخلالصة    

 والنفط الذهب على كبرية بدرجة قويا التأثري ويكون الزمنية، واآلفاق األساسية السلع باختالف خيتلف التأثري

 حالـة  يف مهمـا  حمددا متثل الدوالر قيمة تقلبات أن يبدو ال أنه غري ،الصناعية املعادن ذلك يف وتليها اخلام،

  .احلبوب

  

  

  

  

                                         

 .18-17، ص ص 2008صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد الدويل، أفريل  1
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 األزمة املالية العامليةآلليات املتبعة ملعاجلة ا :الثالثاملطلب 

تتمثل احللول الوضعية يف احللول اليت يضعها اإلنسان دون الرجوع إىل الشريعة لذا فكان لكل دولة خطة      

  .  وحل خاص ا حبسب نظرة املوكل إليه أمر تشخيص األزمة ووضح احللول هلا

 .اخلطط واخليارات األمريكية :الفرع األول

) ben bernanke(السياسات اليت اتبعتها احلكومة األمريكية حلل األزمة املالية، يؤكـد  لننتقل اآلن إىل      

 (school of economicsألقاه يف مدرسة لنـدن لالقتصـاد    2009يناير من عام  13يف خطاب له يف 

(London  على أن املشكلة قد بدأت يف سوق العقار الثانويsubprime  أي انه يتفق مع اآلراء السابقة ،

و أن هذه املشكالت سببت خسائر مادية جسيمة، و لكنه يعتقد أن ما حدث يف سوق العقار هو جـزء مـن   

، و هنـاك  liebowtizاملشكلة و ليس املشكلة كلها، فهناك مشاكل تتعلق بتدهور شروط اإلقراض كما قال 

         اخل...بتقييم البنوك، و هناك تعقيدات كبرية يف االئتمانـات  تقصري يف املؤسسات الرقابية و الشركات اخلاصة

تتعلـق  هي التوقف املفاجئ يف االئتمان الـذي أدى إىل مشـاكل    bernankeإن املشكلة اليت يركز عليها 

 بالعمالة األمريكية وبالتزامات التجارة للواليات املتحدة األمريكية مع منظمة التجـارة العامليـة وبالسياسـة   

   .1اخلارجية األمريكية

 خطط البنك الفيدرايل األمريكي -1

بأن السياسة التوسعية النقدية احلالية مقرونة مبخاطر أيضا أمهها ازدياد التضـخم   bernanakeيعترف      

هناك مقايضة بني إسعاف االقتصاد الـذي   أن إذالنقدي، هذه طبعا مسالة معروفة و قدمية يف النظرية النقدية، 

  .حيتاج إىل كمية هائلة من النقد مثلما حتتاج ماكينة السيارة إىل الزيت و بني التضخم النقدي الذي ينجم عنها

إضافة إىل ذلك فان البنك الفيدرايل يتبع سياسات مباشرة لدعم النظام االئتماين، هناك ثالثة جمـاميع    

       األدوات، إال أا كلها لديها تأثري كمتشابه و هو التأثري علـى جهـة املوجـودات     ختتلف فيها السياسات و

  .يف ميزانية البنك االحتياطي الفيدرايل) و ليس جهة املطويات( 

 lender of the( األخريتلك هي السياسات و أدوات هلا عالقة بكون البنك االحتياطي هو املقرض   

last resort(، السـمعة  ذات فري سيولة نقدية يف املدى القصري للمؤسسات املصرفية و البنوك وهذا يعين تو

 systemic(اجليدة، و هذه ليست سياسة ذات خماطر عالية، و إا ختفض من ما يسمى باملخاطر املنهجيـة  

risks (ان ثقة ن البنك االحتياطي سوف يوفر دعما ماديا مباشرا يف حالة فقدأعن طريق توفري الدعم و الثقة ب

املستثمرين بالقطاع التمويلي، و هو ما سيغين القطاع عن بيع أصوله بأسعار خبسة قد تسبب اضطرابا ماليا، و 

                                         
، صندوق النقد العريب، اإلمارات العربية املتحـدة  ومتويلها وضمان ائتمان الصادرات يف أعقاب األزمة العامليةالتجارة الدولية والعربية مجال الدين زروق،  1

 .24، ص2011
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هناك أيضا أدوات توفري سيولة نقدية للمقترضني و املستثمرين مباشرة و ليس للبنوك، و لكن هل يا ترى ميكن 

؟ رمبا هناك أزمة ثقة يف إدارة البنـوك و إدارة   أمواهلا إعادة ثقة الناس بالبنوك عن طريق توفري و تعزيز رؤوس

  .السوق النقدي ككل

يقوم البنك االحتياطي الفيدرايل أيضا بشراء أوراق مالية جتارية ذات نوعية عالية، و بذلك يوفر سيولة   

هـذه   اخل، و هناك الكثري من املخاطر اليت ميكن احلد منـها مـن خـالل   ...نقدية لتلك الشركات و البنوك

من هذه املخاطر هو عدم قدرة املقترض على احلصول على األموال الالزمـة لـدفع قيمـة     أحدالعمليات، و

، يشجع شراء البنك االحتيـاطي الفيـدرايل لتلـك األوراق    )rollover risk(األوراق املالية املترتبة بذمته 

  .املقرضني على اإلقراض للمستثمرين يف القطاع اخلاص بدون خوف

هناك أيضا مشروع مشترك بني البنك االحتياطي الفيدرايل و وزارة اخلزانة األمريكية يقوم من خاللـه    

، اهلدف هنا هـو دعـم   AAAبتقدمي قروض ملدة ثالث سنوات للمستثمرين الصغار مقابل أصول من صنف 

        سياسة اإلقراض اخلاص كشوف حسابات املستثمرين مبال عام لتقليل املخاطر و زيادة الثقة، و بالتايل تشجيع 

أما اموعة األخـري   ،AAAو إذا ما جنحت هذه األداة فان إطارها سوف يوسع ألصول من أصناف اقل من 

األدوات األخرى اليت تسعى إىل دعم النظام االئتماين فهي تلك املتعلقة بشراء أصول طويلـة األمـد   "من هذه 

مليـار دوالر و   100يث سيتم شراء ديون ترعاها احلكومة حبوايل لغرض البنك االحتياطي الفيدرايل نفسه، ح

حظ أن سعر فوائد الرهن العقاري قد اخنفضت فـور  ومليار، و لقد ل 500ديون الرهن العقارية املورقة حبوايل 

  .1إعالن هذه اخلطة، و هو ما من شانه تشجيع سوق العقار املريض عن التعايف

ري سعر الفائدة، فالسياسة ليست كمية كما اسـتخدم اليابـان يف   إذا هناك أدوات سياسات نقدية غ  

2001-2006.  

  سياسة تسهيل االئتمان بأا تسعى إىل توسيع ميزانية البنـك االحتيـاطي الفيـدرايل    bernanke رىي     

انـب  ليست فيها تركيز على كمية االحتياط اليت تقع عادة يف جانب املطلوبات من امليزانية، بل تركز على ج

   األصول الذي يقع على جهة املوجودات يف ميزانية البنك، أن سبب االختالف يف االجتاه بني هـذه السياسـة   

خمتلفة، فاليوم هناك عطل كبري يف سوق االئتمان يراد  ةوسياسة بنك اليابان يف اية القرن املاضي هو أن املشكل

فان البنك الفيدرايل االحتياطي يقوم بـالتركيز علـى   تنشيطه، و لغرض تنشيط الطلب العام يف الوقت احلاضر 

، فالسياسات ختتلف بسبب اختالف التأثريات فلكل سياسـة هلـا تـأثري    "فجوة االئتمان"التقليص سياسات 

         ليس هلا نفس األثـر علـى القطـاع التمويـل     األمدخمتلف، إن صرف دوالر واحد لشراء ورقة مالية طويلة 

، وإلنقاذ البنـوك واملؤسسـات املاليـة    نة مبنح قرض بقيمة دوالر واحد إىل تلك البنوكواالقتصاد ككل مقار

                                         

 :مليار دوالر حلل األزمة املالية، املوقع اإللكتروين 700 :بخطة أمريكية  1
http://www.alept.com/2012/02/21/article-155660.htmp, consulté le: . 2012/01/05  
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 عالية أصول ذاتاألخرى عن طريق شراء وزارة اخلزانة األمريكية ألوراقها املالية اليت تستند إىل قروض عقارية 

  .1املخاطر

أن البنك االحتياطي الفيدرايل سيغري سياسته التوسعية بسرعة عند حتسـن الوضـع    bernanakeو يقول    

اعتماد البنـك االحتيـاطي   لما حتسن سوق االئتمان كلما قل االقتصادي و عودة نشاط قطاع االئتمان، فك

  .الفيدرايل و كذلك حجم ميزانية البنك

           )تدخل حكـومي (إقامة بعض الضوابط على احلاجة إىل إصالح مؤسسي و  bernankeو أخريا يؤكد     

ومراجعة كـذلك    عامليا كون األنظمة االئتمانية مرتبطة بقنوات عاملية قد تكون معقدة اويتطلب األمر تنسيق

  .2نظام التصويت داخل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي إلفساح اال أمام أكرب االقتصاديات الناشئة

الواليات املتحدة يف دوامة ختفيض أسعار الفائدة وتـأميم الشـركات الكـربى وإدراك اإلدارة    بعد دخول  -

األمريكية أا لن تكون هذه احللول مفيدة يف ظل هذه الظروف اليت تعاين فيها أزمات أخـرى يف مقدمتـها   

دول املوايل يـبني  واجل ،3مليار دوالر 700فأعلنت السلطات األمريكية أا تعد خطة بقيمة ) %4(التضخم 

 :إجراءات نظام االحتياط الفدرايل خلفض أسعار الفائدة وحفز االقتصاد
  إجراءات نظام االحتياط الفدرايل خلفض األسعار الفائدة وحفز االقتصاد: ) 1-2( اجلدول رقم 

 2008معدالت تغيري االحتياط الفدرايل خالل عام 

 Fed funds Fed funds سعر اخلصم سعر اخلصم سعر اخلصم التاريخ

   ثانوي أويل  

سعر الفائـدة   معدل التغيري 

 اجلديدة

سعر الفائـدة  

 اجلديدة

سعر الفائـدة   معدل التغيري

 اجلديدة

  % 2.00 % 25 - % 2.75 % 2.25 %  25 - 2008أفريل  30

 % 2.25 % 75 - % 3.00 % 2.50 % 75  - 2008مارس  18

 - - % 3.75  % 3.25 %25  - 2008مارس  16

 % 3.00 %50 - % 4.00  % 3.50 %50 - 2008جانفي  30

  % 3.50  % 75 - % 4.50 % 4.00 %75 - 2008جانفي  22

ص  ،مرجع سبق ذكره، التنبؤ باألزمة فرص االستثمار املتاحة يف ظلها واحللول املمكنة ملواجهتها... األزمة املالية العامليةفريد كورتل،  :املصدر

19.  
  

  

                                         

 .109إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .10، ص2010، 44، العدد جملة العلوم اإلنسانيةنوزاد عبد الرمحان اهلييت، األزمة املالية العاملية وأثرها على االقتصاد العريب،  2
األزمـة املاليـة   ”:، حبث مقدم إىل مـؤمتر التنبؤ باألزمة فرص االستثمار املتاحة يف ظلها واحللول املمكنة ملواجهتها... األزمة املالية العامليةفريد كورتل،  3

 .18ص  ،م 2009أكتوبر  21و  20: الفترة ، املنعقد يف جامعة سطيف يف اجلزائر، خالل“واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية
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  :اإلنقاذ املقترحة من طرف اإلدارة األمريكيةخطة  -2

إلنقاذ النظام املايل األمريكي بعـد أزمـة   " هنري يولسون"هي اخلطة اليت صاغها وزير اخلزانة األمريكية      

  .الرهون العقارية ودف اخلطة إىل تأمني محاية أفضل للمدخرات واألمالك العقارية

مليـار   700 اة البالغ حجمهاملتعثر دف إىل تبين برنامج إغاثة األصولمعىن ذلك أن اخلزانة األمريكية      

  .1دوالر ملعاجلة األزمتني الرئيسيتني اللتني يعاين منهما النظام املصريف

  :مضمون وآثار خطة اإلنقاذ األمريكية 2-1

  : من التفاصيل ما يلي أهم ما جاء يف خطة اإلنقاذو 

دوالر مـن البنـوك واملؤسسـات     رمليا 700بشراء أصول هالكة بقيمة السماح للحكومة الفدرالية  -     

   ؛األخرى

مليـار   250يتم تطبيق اخلطة على مراحل بإعطاء اخلزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إىل  -     

 مليار دوالر بطلب من الرئيس وميلـك أعضـاء   350دوالر يف مرحلة أوىل، مع احتمال رفع هذا املبلغ إىل 

  ؛مليار دوالر 700 ب الكونغرس حق التفويض على عمليات الشراء اليت تتعدى هذا املبلغ مع حتديد سقفه

تساهم الدولة يف رؤوس أموال وأرباح الشركات املستفيدة من هذه اخلطة مما يسمح بتحقيق أرباح إذا  -      

 .حتسنت ظروف األسواق

  : اإلنقاذ فيما يليأهم اآلثار االقتصادية لتطبيق خطة وتتمثل    

حتسني االقتصاد األمريكي من خالل رفع تقييم موجودات الرهن املعـرض للمخـاطرة لتتخطـى     - 

 ؛أسعارها املتدنية

  ؛2مواصلة اجلهود وتطبيق كل إجراء إضايف من شأنه أن يساهم يف االستقرار النظام املايل - 

  ).           القطاع العام ( نقل املوجودات املتعددة اجلوانب من قطاع اخلاص إىل امليزانية العمومية  - 

 من شأن هذه اخلطة العمل على حتسني نظام االقتراض بني البنوك من خالل تعزيز شفافية امليزانية العمومية 

  . 3واستبعاد املوجودات املعقدة من امليزانية العمومية

على خطة اإلنقاذ املايل املعدلة بعد أن مت رفض يوم  2008أكتوبر  3س النواب األمريكي يوم وافق جمل

  .  سبتمرب اخلطة قبل تعديلها 30

                                         

 : مليار دوالر أمريكي، املوقع اإللكتروين 700إعادة رمسلت النظام األمريكي من خالل خطة انتقاد بقيمة  1
http://www.alept.com/2012/02/21/article-155660.htmp, consulté  le 2012/01/05 . 
2 Gabriel Banon, Le G20 cherche solution désespérément, Revue Maroc Hebdo International, N°815, 

Novembre 2008, p 41. 
 :وقع االلكتروينامل ،وتوقيع بوش اخلطة إىل قانون يف يوم نفسه ،موافقة جملس النواب على خطة اإلنقاذ املايل 3

http://www.aracbic–xinhuanet.com/arabic/2012–10/04/content–732899.htm. consulté le 2011/12/10. 
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ويستغرق اإلجراء الروتيين املتمثل يف انتقال املشروع القانون يف الكونغرس عادة بضعة أيام، ووعد وزيـر  

 . ن اإلدارة تستعمل بسرعة من أجل وضعه موضع التنفيذأاخلزانة بولسون ب

رغم أن احلل استغرق وقتا إىل حني تبلوره يف شكل واضح، إال أن جملس النواب جنح أخـريا يف حسـم   

  . 1خياراته إال أن األوضاع االقتصادية مازالت يف تدهور

إىل اقتراض املبلغ من أسـواق  مليار دوالر هي سعي الواليات املتحدة  700مصادر متويل مبلغ   كما أن

مليار دوالر 700فالتشريع الذي مبوجب مت إقرار اخلطة مينح اخلزانة األمريكية حق إصدار ما قيمة  ،املال العاملية

  .ةمن سندات اخلزان

  :أسباب فشل اخلطة والعقبات اليت واجهتها 2-2

  :    وميكن إرجاع أسباب عدم جناح اخلطة إىل

 التعامل مع فوضوية السوق املالية يربز بشكل واضــح سيطرة االقتصـاد  فشل سياسة اخلطة يف  -

  ؛على السياسة املتبعة وفقدان احلكومة قدراا على املبادرة يف معاجلة اخللل

ف واملؤسسات ى توفري السيولة وضخها يف املصارلقد تركزت املعاجلة يف هذه اخلطة باألساس عل  -

كثرية وشاملة يف أسواق البورصة ويف األسواق املالية للبنوك املتعثرة، بغـرض   املالية للحد من حصول ايارات

استمرار ممارسة أنشطتها وتعزيز ثقة اجلمهور ا فهي متثل حماولة إليقاف االيار يف هذه املؤسسات املالية فهي 

تتطلب وضع حلول عمليـة   إن املعاجلة الناجحة ،ال متثل حلول ناجحة لالزمة من جوانيها املالية واالقتصادية

وعميقة ملعاجلة أسباب األزمة ووضع اإلستراتيجيات احلقيقية إلجياد التوازن يف األنشطة على املدى التقريـب  

  .والبعيد وحتقيق أداء اقتصادي جيد

  خطة الكونغرس األمريكي اجلديدة وآثارها االقتصادية  2-3

  :وتعتمد سياسة اإلدارة اجلديدة يف اخلطة على

تقدمي تعزيز مايل اخلروج بقانون احلوافر أي االعتماد على زيادة اإلنفاق العام كوسـيلة توسـعية    -

الطرق : وتنشيطية لالقتصاد األمريكي عن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي واالستثمارات يف البنية األساسية مثل

من  %95ضريبية كبرية ألكثر من الكهرباء، التعليم وكذلك الرعاية الصحية، هذا إىل جانب توفري ختفيضات 

  ؛2املواطنني األمريكيني مع التركيز على الطبقات الوسطى والفقرية من اتمع

 ؛فيفري 10خطة فريق أوباما إلصالح الفوضى املالية اليت مت إجيازها يف خطاب وزير املالية يف  -

   ..اجلزء األصعب يف اخلطة هو الربنامج الذي يهدف إىل إصالح وضع البنوك -

                                         

  :تنفيذ خطة اإلنقاذ املالية األمريكية أصبحت من مرحلة التغيري، مأخوذة من املوقع اإللكتروين 1
  .2012 /01/05 consulté le ،html 7170  /nb /http//etndiantdz.com   

    www.laph.com/web/newspapers/2012/1/3977786.htlm, consulté le 20/03/2012           : خطة أوباما إلنقاذ االقتصاد، املوقع اإللكتروين 2
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حيث أكدت اإلدارة اجلديدة على أمهية املعاجلة الداخلية لألزمة وأكدت أن اخلطة ـدف إىل مسـاعدة   

اليت أقرهـا  " اإلنعاش االقتصادي" األمريكيني املتضررين، كما أن هذه اخلطة توافقية بني مشروع قانون اخلطة

قانون مماثل أقره جملس الشيوخ يف  مليار دوالر، ومشروع 819جملس النواب يف أواخر جانفي املاضي بقيمة 

  .مليار دوالر 858وقت سابق بقيمة 

وحبسب مصادر الكونغرس فإن خطة أوباما ستساعد على توفري مابني مليون وثالثـة ماليـني وظيفـة    

 .1دوالر 400جديدة، كما أا ستمنح معظم اإلفراد خصما ضريبيا يصل إىل 

  :األمريكيإقرار اخلطة بالكونغرس   - أ

مليار  789ن شهر فيفري وافق جملس الشيوخ األمريكي بشأن حزمة التحفيز االقتصادي قيمتها م 11يف 

إلنقـاذ االقتصـاد   ) باإلضافة إىل إنفاق اخلطة القدمية(دوالر تتضمن ختفيضات ضريبية وإنفاقا حكوميا جديدا

والدميقراطي يشرف علـى إنفـاق   وأشار الرئيس أوباما أن جملسا مستقبال من احلزبني اجلمهوري ، األمريكي

  .2حزمة احلفز االقتصادي لضمان عدم تبذير األموال

  : آثار اخلطط األمريكية على االقتصاد  - ب

وهذا يعين : مشل مشروع أوباما لتحفيز االقتصاد حتويل املباين الفيدرالية إىل مباين تستهلك طاقة أقل -

  ؛الوالياتالف املباين احلكومية يف كل آاستثمار املليارات يف 

  ؛ستعطي اليد العاملة احمللية آالف الوظائف -

تعترب شاملة يف البين التحتية حيث وعد أوباما بتحديث املدارس األمريكية وحتديث أنظمة الـربط   -

  ؛كة االنترنت، وكذلك حتديث النظام الصحيباإللكتروين لش

  ؛إصالح القطاع املصريف وعلى وكاالت الرقابة على املصاريف أيضا -

  .إنعاش قدرة املستهلك األمريكي من خالل ضح األموال وبالتايل سيزيد من الطلب يف االقتصاد -

  خطط وخيارات أوربا  :الفرع الثاين

حول أزمة الـديون   للتفكري األوربينيه ؤيف بداية األزمة دعا رئيس اإلحتاد األوريب نيكوال ساركوزي زمال     

يف منطقة اليور وعلى خطة ملوجهة األزمـة مـع ضـمان     15واتفقت الدول الـ ،والتواصل إىل نقاط إتفاق

باإلضافة إىل تواصل البنـك املركـزي األوريب يف    ،القروض بني املصاريف وإمكانية اللجوء إىل إعادة رأمساهلا

  :3ختفيض الفائدة، ويف ما يلي طرح أهم خطط اإلنقاذ األوروبية

                                         

 : الكونغرس يقر خطة حتفيز اإلقتصاد، وأرباما الرابح األكرب، املوقع اإللكتروين 1
arabic.com 2009/business/2/14/stimulus-obama/ index. Html, consulté le 2/03/2012, 

 :مليار دوالر، املوقع اإللكتروين 789 باتفاق أمريكي على خطة اقتصادية  2
. www.Aljazzera.net/ NR/exeres/AB18 FB72–E6D6- 465A–BF74–E8C69129 FODD.html, consulté le 2/02/2012 
 .5 -3، ص ص  2009، األردن، جملة مجعية البنوك يف األردن، -أبرز خطط اإلنقاذ املايل-عديل قندح، األزمة املالية  العاملية 3
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مليـار   691مليار جنيه استرليين أو ما يعـادل   400تها إىل وتصل قيم :خطة اإلنقاذ الربيطانية -1

مليار جنيـه   37ودف اخلطة إىل دعم رأمسال املصارف، حيث ستقوم حكومة اململكة املتحدة بضخ ، دوالر

 RSB،HBO،LIOYDS،TSB: مليار دوالر يف ثالث مصارف رئيسـية هـي   64استرليين أو ما يعادل 

على شكل أسهم تفضيلية أو على شكل أسهم تتعهد ا احلكومة، كما ستقوم احلكومة بضمان إقراض مشترك 

مليار دوالر  351مليار جنيه استرليين أو ما يعادل  250بني البنوك، حيث ستضمن احلكومة الربيطانية حوايل 

  .آلجال إقراض قصرية ومتوسطة للبنوك

، فقد وافق جملـس  )مليار دوالر  680( مليار يورو  500وايل وتقدر حب :خطة اإلنقاذ األملانية -2

الوزراء األملاين على خطة إنقاذ للقطاع املصريف تتضمن تقدمي دعم لرأمسال املصارف، حيث سيتم توفري مبلـغ  

مليار يورو  20مليار يورو كحد أقصى وستكون متاحة إلعادة الرمسلة، يف حني سيتم ختصيص ما يعادل  80

ذا العرض، كما ستقدم اخلطة ضمان لإلقراض املشترك بني البنوك، حيث ستقوم احلكومة األملانيـة  كضمان هل

 .2009ديسمرب  31مليار يورو على شكل ضمانات، وستسري هذه الضمانات لغاية  400بتوفري 

، فقـد كشـفت   )مليار دوالر  492( مليار يورو  360وتقدر حبوايل  :خطة اإلنقاذ الفرنسية -3

لفرنسية أا ستستخدم آليتني اثنتني للتمويل لدعم القطاع املايل وبإنشاء هيئة أو صندوق تتيح للدولة احلكومة ا

التحرك بسرعة للحصول على حصص يف البنوك اليت تواجه التعثر، وستقدم دعم لرأمسال املصاريف يصـل إىل  

 .مليار يورو، وستكون متاحا إلعادة رمسلة البنوك 40

قالت احلكومة اإليطالية بأا ستتعامل مع البنوك على أساس كل حالة على  :ليةخطة اإلنقاذ اإليطا -4

، وافق قـادة  2008ويف األسبوع الثاين من شهر ديسمرب  ،حدة، ولكن ال يتوقع إنشاء صندوق إنقاذ جديد

بقيمـة   وكان من املتوقع أن يتم تعبئة مـوارد  ،االحتاد األورويب على ما وصفوه خبطة إنعاش اقتصادية طموحة

من الناتج احمللي اإلمجايل لالحتاد األورويب، حيث  % 1.5أو حوايل ) مليار دوالر  265( مليار يورو  200

 .الناتج احمللي اإلمجايل  %1.5يتم االتفاق على أن تكون احلزمة حوايل 

مليار فرنك سويسـري   6على  UBS AGوفقا للخطة حيصل بنك  :خطط اإلنقاذ السويسرية -5

 Credit Suisseمن أسهمه، عالوة على ذلك، كشف مصـرف    %9.3من الدول مقابل متلك الدولة 

Group  بأنه سيجمع عشرة مليارات من املستثمرين اخلارجني ومن ضمنهم دولة قطر، وسيقوم بنكUBS 

مدعوما مـن البنـك املركـزي     أيضا بالتخلص من عبء األصول السيئة بتحويلها إىل صندوق جديد يكون

  .السويسري

ووفقـا لتلـك    ،)مليار دوالر  544( مليار يورو  400وتقدر حبوايل  :خطة اإلنقاذ االيرلندية -6

كما وتقـدم اخلطـة    ،اخلطة ميكن للحكومة أن تأخذ حصة يف رأي من البنوك الستة اليت تغطيها خطة عملها

 .مطلوب أخرىضمانا لودائع ستة بنوك باإلضافة إىل ضمان أية 
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  *أزمة اليورو* تداعيات األزمة املالية : املبحث الثالث

تأثريات حىت على املستوى األورويب، فقد قلبت الطاولة علـى اموعـة    2008كان لألزمة املالية لسنة      

العاملي بعـد  األوروبية بعدما كسبت القليل من الثقة يف انسجامها وطموحاا يف املنافسة على عرش االقتصاد 

الواليات املتحدة األمريكية، لكنها كانت أضغاث أحالم فمجرد سقوط أمريكا اوت جـل االقتصـاديات   

أوروبا وأمريكـا تربطهمـا    ، وذلك لكونكأحجار الدومينو، فأصبحت هباء منثورة تنتظر احللول األمريكية

  .التجارة بينهما جعلها يف بوتقة واحدة عالقات تارخيية تعود إىل احلرب العاملية الثانية، وتعاظم عمليات

 حتديات اإلحتاد األورويب، وخاصة النظـام  ربوميكن القول وملا ال اجلزم بأن األزمة اليونانية كانت من أك      

، فكانت البداية لتهاوي بعض اقتصاديات أوروبا كالربتغال، ايرلنـدا، فرنسـا   "اليورو" املايل والنقدي املوحد 

  ".وراليو" وايطاليا، معلنة بذلك فشل السياسة املوحدة وتفكك النظام النقدي املوحداسبانيا 

  معابر انتقال األزمة إىل االحتاد األورويب: املطلب األول

هناك عدة معابر وقنوات مكنت من انتقال األزمة من الضفة الرأمسالية الغربيـة إىل الضـفة املتوسـطة          

  :واتاألوروبية ومن بني هذه القن

  املعوملة املالية معرب األسواق : الفرع األول

وتعود أصال إىل الكمية اهلائلة من النقود واألموال اليت تنتقل بني اقتصاد البلدين، مبا يف ذلك االستثمارات      

مليـار دوالر إىل الواليـات    239.5تدفقت  2009املباشرة والغري مباشرة واألوراق املالية احلكومية، ففي 

تحدة األمريكية من الدخل املكتسب على األصول اليت حيتفظ ا سكان االحتاد األورويب، كمـا تـدفقت   امل

مليار دوالر إىل االحتاد األورويب باعتبار الدخل املكتسب على األصول اليت عقـدت يف الواليـات    190.7

مليار دوالر إىل الواليات املتحدة األمريكية كتحويالت  6.4 املتحدة األمريكية باإلضافة إىل ذلك، تدفق صايف

اجلاري مع اإلحتـاد   ، وتكبدت الواليات املتحدة األمريكية فائضا يف احلساب2009من جانب واحد يف عام 

  .1دوالر مليار 9.22األورويب من 

حدة األمريكية آلثار إضافية سـلبية  اجتاه الواليات املت البلدان ذات االنفتاح املايل املباشر وعموما تتعرض      

على التدفقات الرأمسالية الداخلة نتيجة تشديد السياسة النقدية األمريكية مقارنة بالبلدان الغري منكشفة بشـكل  

مباشر، ويقاس االنكشاف  املايل املباشر اجتاه الواليات املتحدة األمريكية على أساس نسبة األصول واخلصـوم  

اجتاه الواليـات  مريكي من جمموع األصول واخلصوم اخلارجية فإذا كان االقتصاد منكشفا احملررة بالدوالر األ

باملائة، يؤدي االرتفاع يف سعر الفائدة احلقيقي  16املتحدة األمريكية انكشافا ماليا مباشرا يف حدود املتوسط 

اد غري املعـرض  رض له االقتصاألمريكي على حنو غري متوقع، وإىل هبوط التدفقات الصافية، إضافة إىل ما يتع

                                         

1 William H. Cooper, EU-U.S. Economic Ties: Framework Scope and Magnitude, Congressional Research 

Service, January 27, 2011, p 6. 
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ويصبح هذا األثر سلبيا أكرب مرور الوقت بينما يكون أقل بكثري يف حالة ارتفاع سـعر  ملثل هذه االنكشاف، 

  .1الفائدة احملقق أو الفعلي

وباعتبار دول االحتاد األورويب من الدول شديدة االنكشاف على الواليات املتحدة األمريكيـة انتقلـت        

مبجرد حدوث البوادر األوىل مما كبد خسائر فادحة للبنوك املركزية، وتراجع معـدالت  ألزمة املالية تداعيات ا

تقدمي اإلئتمان فيها، األمر الذي دفع البنوك املركزية لضخ املزيد من األموال يف أسواق املـال لتقليـل حـدة    

  .2األزمة

  2009-2000بفعل أزمة الرهن العقاري األمريكية التقلبات يف األسواق املالية األوروبية : )13- 2(الشكل رقم 

  
Source: European Commission, European Economy: Economic Crisis in Europe Causes 
Consequences and Responses, 7-2009, Luxembourg, 2009, p12. 

  مسجلة منذ بداية األزمـة األمريكيـة  وبالتركيز على األسواق املالية األوروبية نالحظ حالة من االخنفاض     

الترابط احلاصل بني األسواق املالية األوروبية بأسواق املال األمريكية، نتيجة معدالت االنفتاح املايل على اعتبار 

  .الشديدة، وذلك وفقا ما يعرف بأثر الدومينو
 2007األموال اليت مت ضخها خالل الفترة خسائر سوق رأس املال األورويب واألمريكي وحجم رؤوس : )14-2(الشكل رقم 

  .2010إىل الربع األول من عام 

Source: European Commission, Towards more responsibility and competitiveness in the European 
financial sector, Belgium, 2010, p10. 

                                         

 .115صاحل رحيمة، مرجع سبق ذكره، صبوصبيع  1
صندوق النقد الـدويل، أفريـل    ؟ آفاق االقتصاد العاملي،التدفقات الرأمسالية الدولية، موثوقة أم متقلبةجون بلودورن، روبا دوتا غويتا، جيمي غواجارود،  2

  .3، ص2011
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، حيث جند أن حجـم  2008أهم اخلسائر اليت تسببت ا األزمة املالية العاملية لسنة الشكل السابق  ويبني     

اخلسائر كان متفاوتا من دولة إىل أخرى، حيث تربعت الواليات املتحدة األمريكية على حصة األسـد مـن   

ملراكـز  األورويب، كما توزعت اخلسائر على اومل تسلم من هذه اخلسائر الشريك االقتصادي حجم اخلسائر، 

الرأمسالية املختلفة، وكذا أطراف االقتصاد الدويل، بنسب خمتلة حبسب حجم اقتصاد كل بلد وعالقته بالشريك 

  .األمريكي، وكذا معدل ارتباطه من خالل قناة األسواق املايل

واليت يكون انعكاسات على املدى الطويـل ومتـس    ومن بني احللول كذلك إتباع سياسة مصيدة السيولة     

  :آثارها كل من

 ؛القطب األمريكي -

 مراكز االقتصاد العاملي؛ -

 .أطراف االقتصاد العاملي -

  :حيث تؤدي سياسة املصيدة إىل

 ؛"توفري السيولة" رفع الكتلة النقدية   -

 رفع حجم االستثمار؛ -

سقف املطلوب مما يستوجب انتهاج سياسة مالية داعمة من خالل رفع اإلنفاق  وتبقى هذه احللول نسبية حتت 

 .  1على اعتبار السياسة النقدية يف معظم الدول قد تستفيد من إجراءات خفض الفائدة

  :كآلية النتقال األزمة لإلحتاد األورويب "االرتباط الدوالري" معر سوق النقد  :الفرع الثاين

ويف مقدمتها الـدوالر  باألزمة االقتصادية،  اكثر عرضة للتأثر من غريهاأل النقدي هي السوق يف العمالت     

، حيـث  2وهو الذي يعيش مرضا مزمنا من آثـار أزماتـه   ،من أهم العمالت املتداولة فيه باعتباره األمريكي

ـ     2008ف سجلت قيمة احتياطات العمالت العاملية اخنفاضا كبريا يف العقد املاضي، فقـد كانـت يف منتص

يف ايـة عـام    % 71.2 ب، فقط من العمالت اليت حتتفظ ها البنوك املركزية، مقارنـة  % 62.4تشكل 

  .العامليعلى املستوى  % 27إىل  % 18، يف حني يف نفس الفترة ارتفع نصيب اليورو من 2000

حيـث اخنفضـت    وارتفعت مؤخرا الذبذبة يف سعر صرف العمالت حدة مع تزايد عمق األزمة املاليـة،      

اخنفضت قيمة الـدوالر  ، واستنادا إىل بنك االحتياطي الفيدرايل 2008جراءها قيمة الدوالر خاصة يف صيف 

وذلـك   2011، كما اخنفضت قيمته خالل اية شهر جانفي 2010مقابل العمالت الرئيسية األخرى عام 

                                         

  :التالية للتوسع أكثر يف جمال السياسة النقدية واملالية ميكن العودة إىل املراجع 1

 .53، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، طاملدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد ايد قدي،  -

 .2006-2005أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،  السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي،دواسي مسعود،  -

  .2003-2002أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،  ياسة النقدية،، النقود والسصاحل مفتاح -
                                                 www.uslamonline.net: -هجر الدوالر مينع االنتقال - أشرف حممد دوابة، عدوى األزمة املالية  2
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الر العام عن كان عليه قبل األزمـة يف  مقابل باقي العمالت الرئيسية، كما اخنفضت قيمة الدو % 1.1بنسبة 

  .1ورو والنيمقابل الي %5حبوايل  2008ربيع 

  تغري سعر الصرف الدوالر مقابل اليورو: )15- 2(الشكل رقم 

  
 

  .122ص ،بوصبيح صاحل رحيمة، مرجع سيق ذكره: املصدر

وارتفاع اليورو له تأثري كذلك سليب يتمثل يف ارتفاع سعر الصادرات األوروبية، ومنه إضـعاف القـدرة        

التنافسية، وميكن أن تقل كلفة الطاقة يف أوروبا، فاالرتباط بني الدوالر والنفط يعد من املسلمات يف االقتصاد 

قة من أسعار الـنفط العاليـة الواليـات املتحـدة     العاملي، إذ ساعد ما يعرف بالبترو دوالر والعائدات املتحق

  .األمريكية على التعاطي مع حاالت العجز التجارية الكبرية اليت أصابت اقتصادياا

أسواق النفط تعد من أهم احملركات األساسية يف  2دولرة" ويف هذا الصدد ذكرت صحيفة الغارديان أن       

حتتـاج إىل الـدوالر   ، إذ أن غالبية الدول املستوردة للـنفط  "خريةأداء االقتصاد األمريكي خالل السنوات األ

ينتج عنه وقـوع اقتصـاديات الـدول     وارتفاع أسعار الفائدة األمريكية  ،لتسديد قيمة مشترياا من الوقود

نتيجـة   –األوروبية يف حالة انكماش مما يؤدي إىل ارتفاع البطالة، كما أن ارتفاع قيمة واردات هذه الـدول  

يزيد يف صعوبة تغطية العجز يف موازين املدفوعات وانتشار موجات متالحقـة   -رتفاع سعر صرف الدوالرال

  .3من ارتفاع األسعار

                                         

1 U.S. Department of the Treasury Office of International Affairs, Report to Congress on International 

Economic and Exchange Rate Policies, USA, February 2011, p10-12. 
  .ء كبري من أصوهلم يف شكل أدوات مقومة بالدوالرهي األخذ بنظام الدوالر، وهي حيازة املقيمني جلز: حسب تعريف صندوق النقد الدويل فإن الدولرة 2

  .14، ص2000، 28، نشرة صندوق النقد الدويل، العدد منهجية حتديد أسعار الصرف: انظر صندوق النقد الدويل 

لد ما للدوالر بفإن الدولرة هي االستخدام التلقائي قي ، Andrew Berge et Eduardo Borenszteinوحسب اندرو يرغ، ادواردو بورنز ستاين، 

 .األمريكي إىل جانب عملته احمللية يف معامالته احمللية
 .122مرجع سبق ذكره، ص ،-أزمات العمالت يف العالقات النقدية والدولية –أسعار صرف العمالت مروان عطوان،  3
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وفقد املستثمرون األجانب لثقتهم باقتصاد ومالية دول ما، تتعرض عمالا لضغوط املضـاربة، وتسـتمر        

الضغوط لتنفذ االحتياطات الرمسية للبنوك املركزية، وبالتايل فقداا لسالحها األساسي للحفاظ علـى القيمـة   

وس األموال ؤمنه، عندها يصبح استمرار وجود ر تعومي أمر ال مفرالحنو  االجتاهالتعادلية للعملة، ومن مث يصبح 

  .1قصرية األجل واليت استثمرت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة دون جدوى

كما يؤثر الدوالر على الذهب الرتباطه عكسيا حبالة الدوالر من ناحية القـوة والضـعف، باعتبـار أن         

  :فاض الدوالر إىل حتقيق فوائد للذهب على صعيدينالدوالر هو العملة االحتياطية األوىل يف العامل، فيؤدي اخن

 ؛أن سعر الذهب سيزيد عند اخنفاض سعر الدوالر ألن تسعرية الذهب يتم بالدوالر -

عندما بط قيمة الدوالر فإن االستثمارات األجنبية يف األسهم والسندات األمريكية ستهبط  -

اشرة من الطلب على الذهب ألغراض بصورة غري مب مما يؤثر سلبا على األسواق املالية ويعزز

  .استثمارية بارتفاع أسعاره

ومن جهة ثانية فإن ربط أي عملة وطنية بالدوالر يعين ربط معدالت التضخم احمللية وأسعار الفائدة باليت      

ا على يف الواليات املتحدة األمريكية، األمر الذي يعكس كل نتائج املشكالت االقتصادية اليت تعاين منها أمريك

 .هذه الدول مثل تباطؤ النمو االقتصادي، وتداعياته السلبية على املؤشرات الرئيسية

  معدل التضخم يف دول االحتاد األورويب للسنوات األخرية: ) 2-2( اجلدول رقم 

  %نسبة مئوية: الوحدة 

  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  1.6  0.3  3.3  2.1  2.2  2.2  2.2  منطقة اليورو

  1.9  0.9  3.7  2.4  2.3  2.3  2.3  اإلحتاد األورويب

  .175، ص 2010واشنطن، أكتوبر ، "التعايف واملخاطر واستعادة التوازن" آفاق االقتصاد العاملي صندوق النقد الدويل، : املصدر

، وذلك 2008ارتفعت معدالت التضخم يف كل من منطقة االحتاد األورويب ومنطقة اليورو خالل سنة       

إثر تداعيات األزمة املالية العاملية، والرتباط االقتصاد األورويب باقتصاد الواليات املتحدة األمريكية من خـالل  

كس سلبا على املستوى العام لألسعار ومن مث قنوات تدويل األزمة خصوصا منها قناة سوق النقد، وهو ما ينع

ورفاهية األفراد يف االحتاد بصفة عامة ما يؤدي تدرجييا الخنفاض معدالت النمو يف كل من منطقيت االستهالك، 

 .اليورو واالحتاد األورويب

  

  
 

                                         

 .109ص، 2007، دار األمني للنشر، القاهرة، 1، طاالقتصاد العاملي قضايا راهنةعبد األمري السعيد،  1
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  -معدل فصلي –املاضي حجم ونسبة البطالة يف منطقة اليورو واالحتاد األورويب خالل العقد : )16- 2(الشكل رقم 

  

  
Source: Eurostat News release Euro indicators, April 2011 Euro area unemployment rate at 
9.9% EU27 at 9.4%, Luxembourg, 76/2011, 31 May 2011. 

    الصفقات التجاريةربمع :الفرع الثالث

ـ لعل اهلدف الرئيسي للمجموعة األوروبية من إنشاء       و السوق األوروبية املشتركة وغريها من الوسائل ه

عالج الركود والبطالة، وتنبثق الفكرة األوروبية من أن حرية التجارة وانتقال و انتقال رأس املال والعمل يؤدي 

كة شأ االحتاد األورويب سياسة جتارية مشترن، لذا أ1إىل زيادة الناتج القومي والقدرة على حتقيق  املنافسة العاملية

، لكن التجارة العاملية اوت خالل األزمـة  من صادرات العامل % 19دول األعضاء فأصبح يسيطر على بني 

املالية العاملية، ما طفق يثبت أنه أسوأ كساد اقتصادي عاملي منذ احلرب العاملية الثانية، لكن يبدو أن االخنفـاض  

، أكرب بكثري مما توقعه العامل يف ضوء اخنفاض النشـاط االقتصـادي   2008الذي بدأ يف الربع األخري من عام 

شري ذلك إىل أن جزء من االخنفاض يعكس اختالال يف عمليات الوسـاطة املاليـة، الـذي يقـوم     ويالعاملي، 

، واالنفتاح التجاري يؤثر على أثر واستمرار 2املؤسسات املالية واملصرفية والشركات فيها بتسيري التجارة العاملية

                                         

، ص 1998، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، *اإلشكاليات واآلثار احملتملة على املنطقة العربية* الوحدة النقدية األوروبية جمدي حممود شهاب،  1

 .133 -132ص 
 .18، ص 2009، مارس 1، العدد46، صندوق النقد الدويل، الد جملة التمويل والتنميةتوماس دورسي، متويل التجارة يتعثر،  2
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األصـغر حجمـا بشـكل أكـرب     يات األزمات املالية على منو الناتج كما أنه من املعقول توقع تأثر االقتصاد

  .1للصدمات اخلارجية، نظرا ألا أقل تنوعا

ويتجلى ذلك بوضوح البعد العاملي لألزمة االقتصادية من خالل تطور التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات      

، بسبب االخنفاض 2007خالل عام  % 6.4، مقارنة بنسبة 2008أوائل عام  % 4.6إذ تباطأ منوها إىل 

، مث اخنفضت تلك 2007، بدء من الربع الرابع لعام % 7حلاد يف واردات الواليات املتحدة األمريكية مبقدار ا

  .2008الواردات حبدة خالل الربع الثاين من عام 

  النمو يف أوروبا: )17- 2(الشكل رقم 

  
  .76، ص 2009واشنطن، أكتوبر  ،*احلفاظ على التعايف* آفاق االستقرار العاملي صندوق النقد الدويل، : املصدر

مـن   % 40والواليات املتحدة األمريكية أكرب اقتصاديني يف العامل وميثالن معـا  يشكل االحتاد األورويب      

ان مرتبطان إىل درجة عالية، فما يقرب من جمموع التجـارة بينـهما تتمثـل يف    يواالقتصادالتجارة العاملية، 

، وقد حققت الواليات املتحدة األمريكية لعدة سنوات فائضا 2جانيب احمليطمعامالت الشركات املستثمرة على 

بليون دوالر عـام   73.2مث ما لبث أن حتول إىل عجز جتاري متزايد  1993 بجتاريا مع االحتاد األورويب بدأ 

للواليات جتاري شريك  ، نظرا لتزايد تشابك العالقات التجارية بينهما فقد أصح االحتاد األورويب أكرب2009

 % 20.8صادرات الواليات املتحدة األمريكية  مليار دوالر من إمجايل  220.6 باملتحدة األمريكية إذ استأثر 

صـادرات االحتـاد األورويب إىل   كما مثلـت   % 18.1مليار دوالر من جمموع واردات أمريكا  281.8و 

 من إمجايل الصادرات إىل البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب % 18.3الواليات املتحدة األمريكية متثل 

من إمجـايل واردات االحتـاد    % 12.9يف حني أن واردات االحتاد األورويب من الواليات املتحدة شكلت 

األورويب من البلدان غري األعضاء، وقد اخنفضت مستويات التجارة اخلارجية لالحتاد األورويب جـراء األزمـة   

   .املية لتكون أكثر وضوحا من االنكماش يف الناتج احمللي اإلمجايلالع

                                         

1 Davide Furceri, Aleksandra Zdzienicka, The real effect of financial crises in the European transition 

economies1, Economics of Transition, The European Bank for Reconstruction and Development, Volume 19, 
1–25, 2011, p11. 
2 EUROPEAN CUMMUNITY, financial _ markets regulatory dialogue 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/eu-us-dialogue-report-state-of 
play_en.pdf&rurl=translate.google.dz, consulté le 13/03/2013. 
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  ".قراءة يف املسار الزمين، األسباب، اآلثار" أزمة الديون السيادية يف اليونان : املطلب الثاين

 :قراءة يف طبيعة االقتصاد اليوناين: الفرع األول     

 :مميزات االقتصاد اليوناين -1

 :1أساسية وهي دعامات ثالث على اليوناين االقتصاد يقوم  

 من  68 %يستوعب أنه إىل إضافة احمللي  اإلمجايل، الناتج من  75,5% حبوايل ويساهم اخلدمات قطاع - 

  العمل؛ قوة

     حـوايل  يسـتوعب  انه إىل إضافة احمللي اإلمجايل،  الناتج من 20,6 %حبوايل  ويساهم الصناعة قطاع  - 

 العمل؛ قوة من%    20

 من  12 %يستوعب أنه إىل إضافة اإلمجايل، الناتج احمللي إمجايل من 3,7 حبوايل ويساهم الزراعة قطاع  - 

 االحتـاد  بـدول  مقارنة مرتفعا متثل مؤشرا نسبة وهي ،9 %حوايل البطالة نسبة هذا وتبلغ العمل،  قوة

 .عاما 14 ل ميتد الذي تارخيه يف أزمة أسوأ اليورو ويواجهاألخرى،  األورويب

 الكليـة  املؤشرات أبرز أن جند حيث باليورو، تتعامل األورويب االحتاد يف دولة 16 من واحدة وهي فاليونان،

  : اآلتية اهليكلية االختالالت يف تتمثل هلذه األزمة،

 احمللـي  النـاتج  حجم من  75,7% وحده يشكل اخلدمي فالقطاع االقتصادية،  القطاعات توازن عدم - 

 ومقارنـة  الثلـثني،  من أكثر أي العمل، قوة من  68 %ويستوعب أرباع، ثالثة من اإلمجايل، أي أكثر

 اإلنتـاج  قطـاع  من واتساعا حجما أكثر اخلدمات قطاع أن معناه والزراعي،  وهذا الصناعي بالقطاعني

 احلقيقي؛

وبالتايل  األوروبية االقتصاديات يف البطالة مبعدالت مقارنة جدا عالية نسبة وهي ،9%تبلغ البطالة نسبة إن - 

 لضـعف  مؤشـر  وهـو  اجلديـدة،  العمل فرص خلق على اليوناين االقتصاد قدرة عدم على مؤشر فهي

 املباشـرة  االستثماري املال رأس تدفقات جذب على اليوناين االقتصاد قدرة وحتديدا عدم االستثمارات،

 املباشرة؛ وغري

 مسـتوى  من  113 %يعادل مستوى ضمن الدين التمعد ارتفاع إىل أدى مبا لالستدانة املتزايد اللجوء - 

 االدخار؛

 األورويب؛ االحتاد من واملساعدات املعونات الستالم املتزايد اللجوء - 

 العامليـة  املالية األزمة ضغوط تزايد مع 2010 عام مطلع يف وترافقت لالستدانة، اللجوء ضغوط تزايدت - 

 معـدل  أن احلظ سوء األورويب، ومن االحتاد القتصاديات وفحصا تدقيقا أكثر األوروبية وبدأت املفوضية

                                         

   consulté le 15/03/2013   www.faculty.ksu.edu.sa                     املوقع على ديةاالقتصا اليونان أزمة توين، العزيز عبد حممود 1
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 سالبا مؤشرا األوروبيون اعتربه الذي األمر  1,3% إىل 4 %من فجأة هبط قد االقتصادي اليوناين النمو

 .باخلطر ينذر جديدا

 ، االستهالك، التضخم والبطالةمعدالت النمو اليوناين بني الناتج القومي،االقتصاد  -2

و  2004يف املتوسط بـني عـامي    %4يالنسبة ملعدالت النمو فقد حقق االقتصاد اليوناين معدل قدره       

ليعطي بذلك صورة بأنه من أكـرب املعـدالت يف منطقـة     ،2008خالل عام  %2، فيما منا مبعدل 2007

مما أدى إىل تباطؤ معدالت النمـو  ،  اليورو، لكن عدم االستقرار العاملي أثر كثريا على توازن االقتصاد اليوناين

  .% 2-يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تقدر 

  .والشكل املوايل ميثل معدالت منو الناتج احمللي والعناصر الداخلة يف تكوينه

  منو الناتج احمللي اإلمجايل والعناصر الداخلة يف تكوينه لليونان: )18- 2(الشكل رقم 

  
Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011 , p 015. 

  :من خالل الشكل السابق جند أن

 ؛% 3يف حدود  2006- 1992كان يف الفترة  الناتج القومي اإلمجايل -

 ؛على التوايل% 3.4و  % 4.3ليبلغ  2007ارتفع نسبيا عام  -

 .2007بقيم سلبية خالل صايف الصادرات اليونانية كان  -

يف حدود هذه القيمة بـني سـنيت    املائة مع ثباتب 3.1فكان يف حدود أما فيما خيص االستهالك يف اليونان 

جـراء   2009بالنسبة لالستهالك اخلاص، أما االستهالك العام فقد اخنفض بدء من سـنة   2007-2008

 .%1.5باملائة إىل   8.2ض من زامن تداعيات األزمة املالية مع أزمة اليورو، فقد اخنفت
 التضخم ومعدالت الضرائب يف اليونان :)19- 2(الشكل رقم 

  
Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011 , p 106. 
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 ة ج السـابق ئهاما يف النتـا  ومن اجلدير بالذكر أن معدالت التضخم ونسب الضرائب يف اليونان قد لعبتا دورا

  .وهو ما يوضحه الشكل السابق

إىل قيمة  2009، لتنخفض سنة %11.2بنسبة  2008- 2006وزادت الصادرات اليونانية بني عامي    

  .مليار أورو 22.8مليار يورو بعدما كانت  19.2قدرها 

وسط، لكنه ما لبـث إىل  ، وهو معدل مت% 7.6سبيا  نمستويات منخفضة  2008طالة حىت عام بلغت البو

  .20091عام  % 9.4أن ارتفعت إىل 

                       :فنظهره من خالل اجلدول التايلأما فيما خيص امليزانية والدين العمومي 

  امليزانية والدين العمومي اليونان :) 3-2( اجلدول رقم                             

  %  نسبة مئوية: الوحدة                                                                 

  92-06  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  -4.0  -6.4  -10.1  -12.9  -14.9  -13.3  -   -أو + صايف اإلقراض 

  -9.3  -9.5  -10.5  -15.4  -9.8  -6.4  -6.5  امليزان احلكومي العام

امليزانية العام معدل زن توا

  دوريا، هيكلة امليزانية

6.6-  7.5-  10.4-  14.9-  8.2-  6.1-  6.6-  

-  7.3-  9.5-  14.0-  8.6-  7.4-  7.9-  

  166.1  157.7  142.8  127.1  110.7  105.4  97.7  إمجايل الدين احلكومي

Source:European Commission, European Economic Forecast, Luxembourg, Spring 2011 , p 107.  

أما العجز يف امليزانية فقـد  ، 2009نتاجية العمالية يف اليونان واصلت ارتفاعها يف عام اإلجدير بالذكر أن     

، مما رفع شأن التوقعات القائلة بعودة اليونان 2010خالل النصف األول من عام  %46تقلص بدوره بنحو 

  .2011إىل أسواق السندات يف عام 

  مسار األزمة اليونانية وأسباا  :الفرع الثاين

 مسار األزمة اليونانية -1

األزمة املالية اليونانية بعد التعايف التدريج لألزمة املالية األمريكية، وذلك بعد عجز اليونان  بدأت أوىل بوادر    

باملائة من قيمته عام  12إذ خسر اليورو  ة،ورويب بأزماالحتاد األ وقوععن متويل العجز يف ميزانيتها واحتمال 

2000.2   

                                         

  :املؤسسة اليونانية لالستثمار والتجارة، متاح على املوقع التايل 1
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=6. Consilté le 2-05-2011. 

مـاي   9الواليات املتحدة األمريكيـة،   منشورات مراكز أمريكا انترابرايز،فينسينت راينهارت، كلرمني راينهارت، من خرافات األزمة املالية يف اليونان،  2

 .1، ص، 2010
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، بالتحديد عندما تأهل احلزب الشيوعي لتسـيري دفـة   2009بداية االنطالق كانت يف أكتوبر من عام      

بتصريح وزير املالية اجلديد جورج بابانـدريو ألعضـاء    احلكم بعد جناحه يف االنتخابات واية احلكم اليميين

من الناتج احمللـي اخلـام، أي    % 12.5يف حدود  2009، بأن عجز امليزانية اليونانية سنة اإلحتاد األورويب

ترقيمها على الـدين  ضعف ما سرحت به احلكومة اليمينية السابقة، مما أدى وكاالت الترقيم املايل إىل خفض 

  .ديد ديواالعمومي بذلك بنسبة الفائدة على هذا الدين، وأصبحت احلكومة اليونانية عاجزة عن تس

األزمة اليونانية مت الكشف أنه على مر سنوات من الزمن واحلكومة اليونانية كانت تقوم بتقدمي  روبعد انتشا    

عشرات التقارير واإلحصائيات اخلاطئة، واليت كانت تعطي صورة حسنة على االقتصاد اليوناين، ولكنـها يف  

من املزايا الذي حيققها وكذلك احلقيقة العكس، وكل ذلك كان من أجل البقاء يف االحتاد األورويب واالستفادة 

حجم ديوا والعجز يف ميزانيتها لتضليل الناخبني يف الدخل الفردي وتفادي أي ضغوط خارجية مـن   إلخفاء

من الناتج القومي، وعنـدما انـدلعت    %3شركائها، الشتراط االحتاد األورويب أن ال يتجاوز عجز ميزانيتها 

أربعة أضعاف النسبة املسموح ا، كمـا أن الـديون املعلنـة    ، أي %12 ألزمة اتضح أن العجز املايل يبلغا

،  وهو ما جعـل املستشـارة   1ن اليونان تواجه احتمال العجز عن خدمة ديواوأمليار أورو،  300جتاوزت 

يال مرييكل تشبه األزمة اليونانية بالفضيحة، واليت جعلت البنـوك تشـارك يف تزويـر املعطيـات     جنأاألملانية 

  . 2ائيات املتعلقة باملرتلة املالية احلقيقية لليونانواإلحص

أن عجزها كـان   تاليوناين بعد ثبو دينإىل ختفض ترقيمها لل" ستنداروبورز"وكذلك قامت مؤسسة          

  .% 12.5بدال من املصرح به  % 13.6يف حدود 
  الدين احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل: )20- 2(الشكل رقم 

  
Source: Eurostat European commission, Europe in figures Eurostat yearbook 2010, p40. 

                                         

 .23 -21، ص ص 2010مارس  ،-جملة السوق املالية السعودية –جملة تداول أمحد السيد علي، أزمة اليونان سياسات صارمة لترتيب املرتل من الداخل،  1
، 2010سبتمري  01، 8، تونس، العددجملة املغرب املوحد، *الفرص والتحديات* مصطفى صايج، انعكاسات األزمة املالية األوروبية على االقتصاد اجلزائري  2

 .14ص



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 113 - 

 

  :أسباب األزمة اليونانية  -2

  :1أسباب وعوامل داخلية 2-1

  بـذلك  وسـاهم  4% بنسبة، حيث منا 2007الفترة خالل انتعاشا ونشاطا اليوناين االقتصاد حقق - 

 اسـتهالك  زيادة إىل أدى مما البنوك، قبل من االئتمانية والتسهيالت القروض منح يف التوسع تسهيل

 ؛اخلاص القطاع

 ساهم ذلكنأ ، 31 %بنسبة اإليرادات زادت بينما 87 % بنسبة الفترة هذه خالل اإلنفاق زيادة  - 

 العـام  القطـاع  جهاز يف املتفشي الفساد بسبب املدفوعات، ميزان عجز زيادة يف الضرييب، التحصيل ضعف

 بلغـت  بينما ،سنويا 5% مبعدل الرواتب وزادت ،سنويا يورو بليون 20 مببلغ الضرييب التهرب قيمة وتقدر

 ؛التجاري امليزان عجز وزيادة التنافسية، ضعف إىل أدى مما النسبة هذه نصف األورويب اإلحتاد يف الزيادة

 ، وبدال من  GIIPSعزز خفض التكاليف اخلاصة باإلقراض وتوسيع الطلب احمللي عائدات الضرائب  - 

 GIIPSات  املؤقتة وحفظ املكاسب غري املتوقعة عندما تباطأ النمو، وزيادة حكومات اداالعتراف ذه اإلير 

 ؛زيادة كبرية فضال عن سوء اإلدارة املالية الصارخة للمشاكل يف اليونان اإلنفاقيف 

 قراض يف أسواق رأمسال الدولية متول اليونان العجز املزدوج يف امليزانية واحلساب اجلاري عن طريق اإل - 

 .20092من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  % 115 بوهو ما أسهم يف ارتفاع الديون اخلارجية 

  :مل خارجيةاأسباب وعو 2-2

 : يف اخلارجية األسباب أهم تتمثل إذ

 :األوروبية العملة عضوية يف الدخول  - 

 العـام  الدين نسب -ماسترخت اتفاقية مع تتماشى حقيقية، غري اقتصادية بيانات اليونانية احلكومة أصدرت 

 مما األوروبية، العملة عضوية دخول هلا يتسىن لكي وذلك ، -احمللي الناتج جممل إىل املدفوعات ميزان وعجز

  كل؛املشا هذه حلل واقتصادية مالية إجراءات اختاذ يف التأخري إىل أدى

  2008 العاملية املالية األزمة - 

 والنقل السياحة من الدخل ضعف بسبب اقتصادي ودكر يف ودخلت العاملية، املالية باألزمة اليونان أثرتت    

 عجز نسبة وبلغت ، 2009 عام يف 9 %لتصبح البطالة نسبة زيادة إىل أدى مما التنافسية، وضعف البحري،

 إىل 115 %  العام الدين نسبة بلغتو ، 2009 عام يف  13.6% احمللي الناتج جممل إىل املدفوعات ميزان

  ؛احمللي الناتج جممل

                                         
 واملصـرفية  املالية للعلوم العربية األكادميية، 4 و 3 اخلاص العدد 19 الد ، واملصرفية املالية الدراسات جملة ؟، أين إىل اليونانية املالية األزمة حبش، حممد 1

 .13 ص ، 2011 ، األردن عمان،

2
 Capitalvia, Impact of Greece crisis, www.capitalvia.com, p2.   
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  : العام الدين يف املبالغة - 

اليونـان، ايرلنـدا   : األوروبية الدول بعض يف واملستثمرون الدائنون خماوف ازدادت ، 2009 عام اية منذ

 إن ،اليونانيـة  احلكوميـة  السـندات  يف ثقة أزمة ظهور إىل أدى وهذا ، GIIPSايطاليا، الربتغال، اسبانيا  

 األسواق يف اإلنذار جرس قرع إىل أدى العام، الدين يف املبالغة هلذه لليونان االئتماين التصنيف ختفيض مصاحبة

  .املالية

ارتفعت الثقة يف آفاق النمو واالستقرار يف اقتصاديات اليونان، ايرلندا، ايطاليـا، الربتغـال، اسـبانيا      - 

GIIPS ؛عندما مت طرح اليورو، مما تسبب يف اخنفاض أسعار الفائدة لألعضاء األكثر استقرارا 

هولندا، وغريهـا مـن البلـدان     ارتفعت الصادرات حبدة كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أملانيا، - 

حدة كسياسة لزيادة الصادرات، فاعتماد عملة وا وإشباعه GIIPSاملستقرة يف أوروبا ومنو الطلب يف 

 ؛وسع االجتاهات التنافسية ألوروبا

وجـود   احتمـال أثريت خماوف حول التقصري يف سداد ديوا إضافية  2009يف أواخر شهر نوفمرب  - 

سلسلة من االفتراضات السيادية للحكومات حتت وطأة األزمة املالية مما دفـع بثقـة املسـتثمرين يف    

 ؛االقتصاد اليوناين للتراجع

 % 8 اء العامل بنيحنفقد فقدت أسواق املال يف مجيع أ على الصعيد العاملي اخنفضت أسعار السندات - 

، مع خسائر أعلى عموما يف الدول ذات الدخل املرتفع األورويب، كما كـان  2010 عام % 17 و

  .هناك اخنفاض كبري يف تدفقات رؤوس األموال على الصعيد العاملي
  منطقة اليوروهوامش االئتمان يف بعض دول : )21- 2(الشكل رقم 

  
Source: Capitalvia, Impact of Greece crisis, www.capitalvia.com, p4 
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 :آثار أزمة اليورو على االحتاد األورويب :الفرع الثالث

باملائـة مـن النـاتج احمللـي      2.6رغم صغر حجمها إال أا نغصت حياه االحتاد األورويب فهي تشكل      

ايرلندا واسبانيا وايطاليـا،ألن   النتقال األزمة لباقي دول أوروبا مبا يف ذلك الربتغال،للمنطقة، وشكلت خطرا 

هذه الدول اقترضت وبشكل كثيف إبان األزمة املالية العاملية مما خلق خماوف للمستثمرين، حيث بدأت ايرلندا 

، نتيجة طلب مـن مـدير   2009يف تنفيذ تدابري التقشف بعيدة املدى مت اعتمادها من قبل برملاا يف ديسمرب 

  .1بتقليل من احتمال امتداد األزمة" دومينيك ستراوس كان" صندوق النقد الدويل 

  القروض على السندات السيادية يف بعض بلدان منطقة اليورو وضغط على ماليتها العامة: )22- 2(الشكل رقم 

  
  .19، ص2009، يونيو 2، العدد46صندوق النقد الدويل، الدجملة التمويل والتنمية، مارتن شيهاك، سروبونا متريا، أوروبا تفقد هالتها، : املصدر

، حيث فاق العجز 2009ووفقا لصندوق النقد الدويل شهدت مجيع دول املنطقة  عجزا يف امليزانية عام      

وكان إمجايل العجـز  ايرلندا، اسبانيا، اليونان : باملائة يف حاالت 10دولة وجتاوز مستوى  16دول من بني  8

  .20082باملائة عن مستواه عام  2من الناتج اإلمجايل، مرتفعا بنسبة  %6.3يف امليزانية للمنطقة سجل نسبة

  مؤشر الديون والعجز لدول أوروبية: )23- 2(الشكل رقم 

  
Source: Capitalvia, , Impact of Greece crisis, www.capitalvia.com , p6. 

                                         

1 Rebecca M. Nelson, Paul Belkin, Derek E. Mix, op.cit, p12.   
 .3، ص2010اململكة العربية السعودية، ماي  أزمة اليورو وتداعياته على السعودية،مؤسسة جدوى االستثمار،  2
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دوالر نتيجة إقبال املستثمرين على شـراء املعـدن    1116.65ومع اندالع األزمة قفز سعر الذهب إىل      

  .دوالر  15.81النفيس يف مواجهة خماوف تصاعد األزمة يف اليونان، وحلقه سعر الفضة يف تلك الفترة إىل 

ودول أوروبا الشمالية GIIPSمعدل التضخم السنوي وعائدات احلكومة طويلة األجل  :)24- 2(الشكل رقم 

  
 Source: Uri Daudush, Sergy Aleksashenko, Shimelse Ali, Vera Eidelman, Moisès Naím, 
Bennett Stancil, Paola Subacchi, Paradigm Lost The Euro In Crisis, Carnegie endowment.  p10. 

وجود ظروف متشاة لليونان وذلك مبالحظة ما وتبدي عدة دول يف االحتاد األورويب إشارات خميفة على      

 إن العدوى املتوسطة سارية املفعول وهـي تتوجـه حنـو    فيها من أسواق عمل متخشبة، وإنفاق عام متورم،

فقد سببت األزمة خسائر أكرب يف بعض البلدان عنها يف بلدان أخـرى وأدت إىل   ،1الربتغال وايطاليا واسبانيا

والنتيجـة   منطقة اليورو، لكنها فعلت ذلك بصورة أكرب يف بعض البلدان عن غريها،ارتفاع البطالة يف كل من 

هي ضغوط تضخمية فعلية أو حمتملة، وكذلك ضغوط مالية،كما يتراءى يف اتساع نطـاق العـالوات علـى    

  .2السندات السيادية ومقايضات تعثر سداد االئتمان املرتبطة ا

  اليونانية الديون السيادية أزمةاحللول املقترحة ملعاجلة : ثالثاملطلب ال

عدة مزايا لكل مشترك فيها، وهلذا فإن اخلروج من النظام النقدي املوحد لـه آثـار     منطقة اليورو تضمن      

تكون كارثية على االقتصاد اليوناين خاصة فيما خيص الصادرات والواردات، ألن قيمة العملة األصلية لليونان س

و عليه وجب على أوروبا و دوهلا إن تتحدث بلغة موحدة للحفاظ علـى الوحـدة   منخفضة مقارنة باألورو، 

آراء خمتلفو من خمتلف الدول املكونة لالحتـاد األورويب، فمنـهم   االقتصادية و النقدية، و لكن املالحظ وجود 

ة من ذلك السيطرة الكاملة على املديونية احلزم يف معاجلة األزممتشدد ومنهم متسامح، فاملتشدد يرى بوجوب 

اخلارجية و معاملة عجز املوازنات مبا يستحقه من قرارات جريئة، فيما دول أخرى و على رأسها فرنسا تبـدو  

  .3احلازمة ةاألهم هو عدم كسر مسار انتعاشه مأمولة باختاذ قرارات أملاني أن متساحمة، و هي ترى

                                         

   2010مـاي   6، الواليات املتحدة األمريكيـة،  منشورات مركز هرييتيجسايل ماكنمارا، ج يدي فوستر، من أسباب ضعف خطة اإلنقاذ املايل لليونان،  1

 .4ص
 .153حيمة، مرجع سبق ذكره، ص بوصبيع صاحل ر 2
 .9، ص2010سبتمرب  1، 8، تونس، العددة املغرب املوحدجملسياسية واليورو سيبقى ولن يتحول إىل مرجع، ... أمحد الكرم، أزمة أوروبا اقتصادية مالية 3
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  :ل األزمةاحللول املقترحة حل: الفرع األول

 الدويل النقد وصندوق اليورو منطقة دول إىل 2010 يونيو 23 يف رمسيا طلبا اليونانية احلكومة قدمت     

 دول من قروضا اخلطة وتتضمن األوروبية، املفوضية مع أيام 10 قبل عليها اتفق اليت املايل اإلنقاذ خطة بتفعيل

 السـنة  خالل املالية للنفقات اليونانية احلكومة حتتاجها يورو مليار 45 بقيمة النقد وصندوق األورويب االحتاد

 وبسـبب  ، مـايو  شهر اية مع سدادها أجل حيل لسندات يورو مليار 16 لتسديد اليونان حاجة إىل إضافة

 .السندات هذه متويل إعادة على قادرة غري اليونان فإن  8.3% إىل الفائدة معدالت ارتفاع

 مـن  سلسـة  اليونـان  منح على الدويل النقد صندوق إىل إضافة األورويب االحتاد دول مجيع وافقت لقد    

 يونيو حىت 2010 مايو من الفترة خالل سنوات ثالث مدى على يورو مليار 110 مبجموع املالية القروض

 يـورو  مليار 30 الدويل النقد صندوق قدم فيما األورويب االحتاد دول مقدمة يورور مليار 80 منها2013

 سـل كبرو قمة يف الفائدة خفضت وقد سنوات 3 سداد وفترة 5.2% حنو القروض هذه على الفائدة وتبلغ

 مددت فيما  4.2% لتصبح 1 %بنحو الفائدة ختفيض تقرر حيث 2011 مارس يف األورويب االحتاد لقادة

 تقشف بإجراءات القيام القروض على للحصول اليونان على اشترط وقد ونصف، سنوات 7 لتبلغ السداد فترة

 مـن  املائة يف 8.1 إىل ميزانيتها يف العجز خفض اليونان على يتعني اخلطة وحبسب ،اإلنفاق خفض إىل دف

 أن ويتوقـع ،  2012 عـام  يف 6.5 و 2011 عـام  يف املائة يف 7.6 و 2010 يف اإلمجايل احمللي الناتج

 يف   2014 عـام  حبلول األقصى احلد وهو اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 3 من أقل إىل العجز ينخفض

 بداية تراجعه يبدأ أن قبل 2013 يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 150 حنو إىل العام الدين سريتفع حني

 .2014 1عام من

 مجلـة  احلزمـة  وتتضـمن  اليونان، إلنقاذ الثانية احلزمة 2012 فرباير 21 يف اليورو منطقة دول أقرت    

 القطـاع  من دائنيها مع أثينا ديون سندات لتبادل اتفاق عن فضال يورو، مليار 130 هلا خصصت إجراءات

 على ينص اخلاصة املالية املؤسسات مع مبادلة اتفاق خالل من ،يورو مليارات 107 شطب على ينص اخلاص

 مليـارات  107 يعادل ما أي املؤسسات تلك حتوزها اليت اليوناين الدين سندات قيمة من  53.5 %شطب

 فائـدة  وبنسبة سنة ثالثني بعد حيل استحقاق بتاريخ جديدة بأخرى القدمية السندات تبديل طريق عن يورو

 تنتهي أن إىل املوالية، السنوات يف  4.3% و ، 2020 حىت 3% و ، 2015حىت 2 %بني تتراوح متغرية،

 جمموعها يف فتصل الدوليون الدائنون سيقدمها اليت القروض وأما   2042يف اليونانية الديون استحقاق آجال

  . 2014 غاية إىل تدرجييا تسدد يورو، مليار 130 إىل

                                         

1 Dadush, U., Paradigm Lost : The Euro in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington, 2010, pp, 60- 63 
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 تقلـص  أن املتوقع ومن ، يورو مليار 350 تناهز اليت اليونان ديون هيكلة إعادة إىل اإلنقاذ خطة ودف    

  2020 يف  120.5% إىل اإلمجـايل  احمللي ناجتها من  160% من اليونان ديون الثانية احلزمة إجراءات

  .البعيد املدى على البالد تتحملها أن ميكن اليت للدين األقصى النسبة وهي

 اإلجراءات واستهدفت امليزانية، عجز مجاح كبح أجل من تقشفية إجراءات حزمة اليونانية احلكومة اختذت   

 رواتـب  جتميـد  عرب  5.5% إىل% 1 من والرواتب األجور على العامة النفقات إمجايل خفض احلكومية

 مشروع على اليوناين الربملان وافق ما، أالسفر وبدالت اإلضايف العمل مكافآت وتقليص احلكوميني املوظفني

  السـداد  عن وختلفها اليونانية احلكومة إفالس من خماوف إثر على يورو مليار 4.8 توفري إىل يهدف قانوين

 رواتب وخفض احملروقات وعلى املستوردة السيارات وعلى املضافة القيمة على الضرائب رفع القانون تضمن

  1 .احلكوميني للموظفني املمنوحة والبدالت املكافآت وتقليص العام القطاع

  :احللول االحتادية :الفرع الثاين

تاهت اليونان يف ظل األزمة اليت عصفت ا، وهو ما أدى ا إىل طلب يد العـون واملسـاعدة مـن دول        

و ليس املايل حىت تتمكن من االفتراض بنفس سعر الفائدة الذي تقترض به بلدان اجلوار، بدءا بالدعم السياسي 

دا ماليا، ردا على بعض التصرحيات اخلاصة حيث مل تلزم اليونان يف بداية األمر الدول األوروبية مبساع ،أخرى

و كان ذلك على ما يبدو ردا على االحتاد األورويب الذي وقفت معظـم دولـه تشـاهد    ، ةباملستشارة األملاني

طـراف يف أملانيـا و   أتفكر مبد يد العون إليها، رغم أا عضو يف االحتاد و أبدت  أناليونان و هي تغرق دون 

وبية قلقها من جمرد التفكري يف إجهاد كاهلها بعبء إنقاذ أثينا، مث خرج استطالع للرأي غريها من الدول األور

من األملان يعارضون تقـدم   %71ن نسبة أطراف يف االحتاد ملساعدة اليونان، يقول أنشر عقب مباحثات بني 

ر آثـا  طور التعايف مـن  هم ال يزال يفن بلدأهبات مالية لليونان للخروج من أزمتها، إذ يرى الناخبون األملان 

ألورويب سيعرض اقتصاد أملانيـا  ن تقدمي مساعدات مالية لدول اجلنوب اأاألزمة املالية و االقتصادية العاملية، و 

  .2نكسة تعطل تعافيه إىل

على زعماء االحتاد األورويب التصرف، ومن بني هؤالء الزعمـاء  "وقال الوزير اليوناين جلريدة بيلد األملانية     

 ".أمتىن أن تستخدم مريكل هذا املفتاح ،متسك مريكل بوصفها زعيمة أكرب دول االحتاد مفتاح احلل يف يدها

 إىل إشـارة يف " أي مقترحات جديدة قد تطرحها املؤسسـات "وأضاف فاروفاكيس أن أثنيا مستعدة لدراسة 

االحتاد األورويب واملصرف املركزي األورويب وصندوق النقد الدويل، قبل حلول موعد االستفتاء العـام علـى   

 .املقبل األسبوعشروط الدائنني األخرية الذي سيجرى 

                                         

  :مأخوذ من املوقع االلكتروين التايل 1
www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-54629-3.html. 

 .155بوصبيع صاحل رحيمة، مرجع سبق ذكره، ص  2



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 119 - 

 

أي قبل اخلامس  -فيما يتعلق بنا، حنن مستعدون للتفاوض يف الوقت الذي ينبغي على شعبنا حسم أمره "وقال 

 .1ليو املقبل موعد االستفتاء املزمعيو/ من متوز 

 .خيار االستفتاء ألا ترفض الشروط اليت يصر عليها الدائنون إىلوقال الوزير إن اثنيا جلأت 

ن البنـك مسـتعد لقبـول    أو عليه و للخروج من عنق الزجاجة، صرح حمافظ البنك املركزي األورويب      

اتفق القـادة السياسـيون    2010فريل أالسندات اليونانية األقل تصنيفا من قبل مؤسسات الترقيم املايل ففي 

سنوات و  03ملدة  أورومليار  30ن يتكفل البنك املركزي األورويب بإعانة اليونان مبقدار أورو على ملنطقة األ

القيمة احلقيقية لعجز امليزانية اليونانية مـن قبـل الـديوان األورويب    ، لكن مع ضبط %5 ببنسبة فائدة تقدر 

لإلحصاء أعلن البنك املركزي األورويب عن قبوله لكل السندات اليت ختص الدين العمومي اليوناين بغض النظر 

  .2عن نوعية ترقيمها

يضها بعمليات المتصـاص  و أضاف البنك يف بيان إن حجم هذه املشتريات مل حيدد بعد و لكن سيتم تعو     

يل طويلة األجل والسيولة حىت ال تؤثر على موقف السياسة املالية، كما أعلن البنك أيضا عن عمليات إعادة مت

ه سيعيد تفعيل خطوط تبادل العملة مع جملس االحتيـاطي االحتـادي األمريكـي    أنلثالثة و ستة أشهر و قال 

ية البنك املركزي األورويب من أن يشتري ديونا بشكل مباشر مـن  و متنع القوانني األوروب ،لإلقراض بالدوالر

و لكـن   ،احلكومات بنفس الطريقة اليت فعلها البنكان املركزيان األمريكي و الربيطاين خالل األزمـة املاليـة  

  . 3بإمكانه االلتفاف حول هذا القيد من خالل شراء ديون بشكل غري مباشر من البنوك

مليار يورو تنفـذ علـى    110األورويب و صندوق النقد الدويل على خطة إنقاذ قوامها كما اتفق االحتاد      

سنوات، لكن أسواق السندات اعتربت أن اخلطة غري كافية وواصلت هجومها على الدول املتـأثرة و   3مدى 

الربتغال قرر  حرصا على أن ال تستفحل األزمة يف بقية بلدان أوروبا ذات الدين العمومي املرتفع خاصة اسبانيا،

مليار يورو عن طريـق   750االحتاد األورويب و صندوق النقد بعد فترة وجيزة طرح ضمانات للقرض بقيمة 

لثلـث لـتمكني احلكومـة    تأسيس صندوق ضخم مسي صندوق االستقرار ساهم فيه صندوق النقد الدويل با

فائدة املرتفعة الـيت تتطلبـها أسـواق    غريها من احلكومات اليت حتتاجها من االفتراض دون دفع الاليونانية و

ماي  21بتاريخ  السندات، مث اجتازت خطة الضمانات إحدى العقبات الرئيسية مبصادقة الربملان األملاين عليها

مليـار يـورو    3موظف و  آالف 5تعتمد  أوروبيةما يشبه وزارة خارجية  تأسيس، كما مت تقرير 20104

  .كموازنة

                                         

  :متاح على الرابط التايل، مريكل لديها مفتاح حل االزمة اليونانية: وزير مالية اليونان ،مقال على صفحة اليب يب سي 1

http://www.bbc.com/arabic/business/2015/06/150628_greece_varoufakis_merkel consulté le 15/12/2014  
 .18ص ،2010ديسمرب  01، 8تونس، العددجملة املغرب املوحدة، رضا الشكندايل، االقتصاد التونسي بني تداعيات األزمة األوروبية ومتطلبات النمو،  2
 .2، ص2010ماي  10- 4، 19، ديب، العدد، أخبار املاليةدائرة املالية حلكومة ديب،  3
 .2مؤسسة جدوى االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 4
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مليار يورو كجزء مـن التمويـل    5.5يقدمه الصندوق لليونان مبلغ فوري مبقدار  و يتيح الربنامج الذي     

مليـار   20املشترك مع االحتاد األورويب حبيث يصل الدعم املايل الفوري امع الذي حتصل عليه اليونـان إىل  

ها حوايل مليارات يورو يوازي 10إىل حنو  2010ن تصل جمموع التمويل املقدم من الصندوق يف أيورو على 

مليار يورو تعهد بتقدميها إعادة األورويب، و على هذا األساس لن حتتاج اليونان إىل االستعانة باألسـواق   30

  .1مما يتيح هلا فرصة إعادة اقتصادها إىل املسار الصحيح 2012املالية الدولية حىت عام 

    :             اإلصالحات و احللول املطبقة من قبل احلكومة اليونانية: الفرع الثالث     

شركائها األوروبيني من أجل  إىليف غضون أيام قليلة " قائمة كاملة من اإلصالحات"تعهدت اليونان بتقدمي     

 .لتفادي اإلفالس إليهااحلصول على األموال اليت هي بأمس احلاجة 

قائمة كاملة بإصالحات حمـددة يف األيـام   "وبية اليومني املاضيني أن أثينا ستقدم وأعلنت املؤسسات األور    

حول هذه النقطة الشائكة اليت تشكل شـرطاً  " تقدم طفيف"، بعدما كانت أفادت حىت ذلك احلني عن "املقبلة

 .من أجل حصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة القتصادها

ستتوىل اإلشـراف  "أوروبا واملفوضية األوروبية وجمموعة اليورو أن اليونان وأعلن بيان صادر عن جملس       

 20على التعهدات اليت اختذت خالل اجتماع جمموعة اليـورو يف   التأكيد، مشريا إىل أنه مت "على اإلصالحات

 .فرباير

قضـيته إن هـذا   لكسيس تسيرباس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض أوقال رئيس الوزراء اليوناين     

 .عملية إنقاذ بالده ومواصلة اإلصالحات املطبقة فيها" أعاد إىل السكة"القرار 

، وكان يتحدث يف ختـام  "من الواضح أنه لن يترتب على اليونان أن تتخذ تدابري مسببة لالنكماش"وأضاف 

يال جنأ األملانيةل املستشارة املايل لليونان والذي مش اإلنقاذاللقاء الذي كان يهدف إىل حلحلة املفاوضات حول 

مريكل والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ورؤساء جملس أوروبا دونالد تاسك واملفوضية األوروبية جان كلود 

 .يونكر والبنك املركزي األورويب ماريو دراغي وجمموعة اليورو يورون ديسلبلوم

فربايـر   20وتسيرباس على بنود اتفاق  وبعد حمادثات استمرت ثالث ساعات أكد املسؤولون األوروبيون   

أردنا "وقال فرنسوا هوالند ، الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق اإلصالحات لقاء مواصلة خطة املساعدة هلا

إعادة تأكيد هذا االتفاق بل طلب تسريعه، أي أن يكون هناك إصالحات تعرضها احلكومة اليونانية يف أسرع 

 .2"وقت ممكن

                                         

مـاي   09واشـنطن،   ،"يورو باستخدام إجراءات املسار السـريع  30الصندوق يوافق علال قرض اليونان " ، برامج اليوناننشرة صندوق النقد الدويل 1

 .1، ص2010
  :التايلمتاح على الرابط ، اليونان أمام خطر اإلفالس تتعهد بتقدمي قائمة كاملة لإلصالحات وتسريعها ،مقال على الرياض االقتصادي 2

 http://www.alriyadh.com/1031943 



����� ��	
�� :���� ���	�� ���� 2008 �	���� ��� ،	����	� ،���	� �	� ! "#$� %&'��. 

 

- 121 - 

 

 .1العناصر يف جمموعة اإلصالحات املقررة من قبل احلكومة اليونانية و فيما يلي أهم

 الناتج حجم أساس على العامل يف 32 برتبة ، 2010 لعام الدويل البنك إحصائيات حسب اليونان تصنف    

 مـن  75 % اليونان الفردي دخل معدل كان وقد الفرد، دخل قيمة أساس على 33 اإلمجايل، وبرتبة احمللي

 وتشـكل  ، 2009 عام 97 % وأصبح 2007 عام  90% إىل ارتفع ،1980 عام الفرنسي الفرد دخل

 فهي اخلدمات أهم أما  3 %   والزراعة 18 % اإلمجايل، والصناعة احمللي الناتج من 79 % نسبة اخلدمات

 اليونان جتذب ثوالتعدين، حي الكيماويات التبغ، النسيج الغذائية،: الصناعات وأهم البحري، والنقل السياحة

 زادت اإلمجـايل،  احمللي الناتج من 18% السياحة بنسبة قطاع ويسهم سنويا، سائح مليون 16 عن يزيد ما

 .أساسيا قطاعا البحري النقل قطاع يعترب كما  19 % لتصبح 2009 عام

  :وفيما يتعلق بأهم اإلصالحات فنوردها كالتايل    

ئة من إمجايل الناتج احمللـي  ابامل 11أوضاع املالية العامة مبا يعادل  فيما يتعلق بسياسات املالية العامة ضبط .1

 2014ئة حبلول عـام  ابامل 3على مدار ثالثة سنوات، دف الوصول بعجز احلكومة العامة إىل اقل من 

 ؛ )2009عام  %13.6مقارنة بعجز قدره (

من إمجـايل النـاتج    %5.25قدرها رات وسوف تتحقق التدابري اإلنفاق و ف: فيما يتعلق باإلنفاق العام .2

سنوات، مع إلغاء العـالوات   03و سيتم األجور و معاشات التقاعد و جتميدها ملدة  2013احمللي حىت 

املعتاد صرفها للقوى العاملة مبناسبة أعياد امليالد و عيد الفصح و فصل الصيف، و محاية العاملني الـذين  

 ؛يتقاضون ادين األجور

جيري إقامة صندوق االستقرار املايل بتمويل من الربنامج التمويلي اخلـارجي  : رار املايلفيما يتعلق باالستق .3

 ؛للتامني مستوى كافا من رأس املال املصريف

ستعمل احلكومة على حتديث اإلدارة العامة و تدعيم أسواق العمل و سياسات الدخل : السياسات اهليكلية .4

 ؛عامةو حتسني مناخ اإلعمال و خصخصة املؤسسات ال

 .تتوخى اخلطة خفضا ملحوظا يف اإلنفاق العسكري خالل الفترة املستهدفة: اإلنفاق العسكري .5

إىل ختفيض التكاليف لزيـادة   ل برنامج احلكومةظو دف نوعية اإلصالحات املالية و اهليكلية اجلارية يف      

دات حادة تنطوي عليهـا بـدائل   مرونة سوق العمل و حتسني مناخ اإلعمال و االستثمار،كما إن هناك تعقي

الربنامج احلكومي هليكلة الديون بسبب شبكة الروابط االقتصادية و السياسية املتبادلة، ومنها حيازة جمموعـة  

   .          2كبرية و متنوعة من مستثمري القطاع اخلاص و الكيانات العامة للسندات اليونانية

                                         

   "مليـار دوالر  110110110110أوروبا والصندوق يتفقان مع اليونان على خطة متويليـة بقيمـة   " اتفاق على مستوى خرباء الصندوقنشرة صندوق النقد الدويل،  1

 .4-3، ص ص 2011 مرجع سبق ذكره،
 .3مرجع سبق ذكره، ص ،"سار السريعمليورو باستخدام إجراءات ا 30الصندوق يوافق علال قرض اليونان " ، برامج اليونانصندوق النقد الدويل نشرة 2
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  خالصة الفصل الثاين  

اليـة  امل لتوليد األزمـات دورية  مفرخة على أاذ بدايتها منتصف القرن الثامن عشر نمت فالية وصالرأمس    

مشكل خلل (يكاد خيلو عقد من حدوث اضطراب واحد على األقل على اختالف مستوياته  واالقتصادية إذ ال

  ....)أزمة 

 االقتصـاديات  مـن  العديد يف كبرية تغريات العقاري التمويل نظم شهدت املاضية عاما ثالثني مدار على    

 عالية لدرجة املتحدة الواليات يف العقاري للرهن الثانوي السوق خضع املاضي، القرن مثانينات فحىت املتقدمة،

 مـن  املالية اهلندسة ومتكنت ،املتخصصة اإلقراض جهات لسيطرة خيضع العقاري االئتمان وكان التنظيم، من

 هـذه  وكانـت  العقاريـة،  القروض توريق طريق عن العقاري التمويل يف املستخدمة القروض سيولة حتسني

 ملخاطر حاملها لتعرض فرص وجود وعدم السيولة حيث من احلكومية، املالية لألوراق منافسة املالية األوراق

  .التصنيف وكاالت طرف من اجليد االئتماين التصنيف ذلك ساعد وقد التوقف،

من هالة كبرية يف عملية اإلقـراض   على احلكومة اليونانية إرهاصاتوأدى انتقال األزمة وما نتج عنها من      

متجاوزة احلدود املفروضة واملسموح ا، مهددة بذلك عضويتها يف االحتاد األورويب، لكنها مل تكـن الدولـة   

ألورويب املوحد، بل انتقلت إىل دول أخرى الوحيدة اليت جتاوزت احلدود مهددة بايار وزوال النظام النقدي ا

وذلك عـن  ولكن بنسب متفاوتة، وهذه األزمة جعلت الدول األوروبية تلم مشلها لتواجه مشكلتها بيد واحد 

  .طريق إعطاء قروض لليونان ومنحها خطط طويلة املدى إلنقاص ما تبقى من دعامة اقتصادها
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  :مقدمة الفصل الثالث

      ملتقدمة اتتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس األموال األجنبية بني خمتلف الدول       
و الدول النامية على حد سواء، و ذلك نتيجة للدور اهلام الذي يلعبه االستثمار األجـنيب يف تـوفري التمويـل    
املطلوب إلقامة املشاريع اإلنتاجية و نقل التكنولوجيا واملسامهة يف رفع مستويات املداخيل واملعيشـة و خلـق   

هارات و اخلربات اإلدارية و حتقيق ميزات تنافسـية  التعزيز يف قواعد اإلنتاج وحتسني املواملزيد من فرص العمل 
  . يف جمال التصدير والتسويق

يف الدول النامية اليت تعاين من تفاقم أزماا املالية الشـيء   استثنائيةاألجنيب املباشر أمهية  االستثمار وحيتل      
الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل املختلفة و يف ظل تصاعد مؤشرات املديونية و تضـخم التكـاليف   

من العامل اخلارجي فإن مصادر التمويل اليت تبقى متاحة أمامها تنحصر يف العمل على جلب  القتراضهااملرافقة 
 .احمللـي و السـيطرة عليـه مـن جهـة أخـرى       االسـتثمار األجنيب املباشر من جهة و تنشيط  ستثماراال

       شتد التنافس بني الدول على جذب االستثمارات األجنبية من خـالل إزالـة احلـواجز    امن هذا املنطق      
  .ودخوهلا إىل السوق احملليوالعراقيل اليت تعيق طريقها و منحها احلوافز و الضمانات اليت تسهل قدومها 

 خصوصا املضيفة للدول النسبية امليزة ذات القطاعات لنمو املناسب اإلطار املباشر األجنيب االستثمار يوفر     
حنوهـا حيـث    االستثمارات هذه لتوجه اقتصادي كمحفز القطاعات هذه رحبية ارتفاع شرط توفر حالة يف

 القدرات برفع تعلق ما خصوصا االجتماعي اجلانب على املباشر األجنيب لالستثمار االجيابية التحفيزات تتنامى
 هـذه  توجـه  حالـة  يف احملليـة  العمالـة  وكفاءة قدرات وتأهيل تطوير األجور، مستوى حتسني التشغيلية،

  .النامية للدول الدميوغرافية اخلصائص أهم إحدى وهي العمالة، كثيفة قطاعات إىل االستثمارات
  :وسوف نتطرق يف هذا الفصل إىل دراسة االستثمار األجنيب املباشر من خالل التطرق إىل املباحث التالية   
  

    
  
  
  
  

  
  
  

  التأصيل النظري لالستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول   

  مفاهيم أساسية حول النمو والتنمية االقتصادية : املبحث الثاين   

  األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامةآثار االستثمار : املبحث الثالث  
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  التأصيل النظري لالستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول

 يعترب االستثمار املباشر األجنيب مبثابة ظاهرة اقتصادية بدأت تتجلى معاملها األوىل مع مطلع القرن العشرين     
توجهاا، األمر الذي زاد أشكاهلا وولتتجلى بشكل واضح بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة عرب تطور طبيعتها 

من أمهية دراستها و دفع بالكثري من االقتصاديني واخلرباء إىل حماولة تعميق تفسريها أكثر و إجياد أجوبة من 
لذلك كلّه تعددت تعريفاا بتعدد هؤالء الذين انساقوا الذي كان يكتنفها،  تزيل الكثري من الغموض شأا أن

حنو حتديد مفهومها، و كذلك تعددت تفسرياا بسبب اختالف املفكرين واملدارس االقتصادية يف إجياد وصف 
  .هلا و كذلك حتليلها و البحث و التقصي عن خمتلف اجلوانب اليت ختصها

  ملباشر ماهية االستثمار األجنيب ا: املطلب األول

كـذلك  و ذلك تبعا لتعـدد االقتصـاديني و  ظاهرة اقتصادية تعددت تعاريفها  ،االستثمـار بشكل عام     
  . املدارس االقتصادية املختلفة املتعاقبة على السـواء، الذين سامهوا يف وصفها و حتديد مفهومها

  :وهي كما يلي يف هذا السياق سنحاول بلورة بعض التعاريف اخلاصة به

  :تعريف االستثمار بشكل عام: الفرع األول

  .االقتصادينيلبعض الكتاب  ،نشري هنا على سبيل الذكر وليس احلصر لبعض املفاهيم املتعلقة باالستثمار     
االستثمـار كل اكتساب ألموال من أجل احلصـول علـى منتـوج أو    : "فحسب قربوع  عليوش كمـال

  .1"استهالكه 
) أو الطاقات اإلنتاجيـة اجلديـدة   (استخدام املدخرات يف تكوين االستثمـارات ": و عند حسن عمر، فهو

  .2"الالزمة لعمليات إنتاج السلع و اخلدمات و احملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة أو جتديدها
هو ... سائل اإلنتاجحيازة  و: "أنه y-benard j.CColliيف حني يرى املفكّرون الليرباليون و على رأسهم 

  .3"استخدام الدخل و حتويله إىل سلع جتهيزية 
احلصة الثابتة للمستثمر املقيم يف اقتصاد ما يف مشروع مقام يف "وانتهى كتاب آخرون إىل تعريفه بأنه 

  .4"اقتصاد آخر
 الـدخل  زيادة شأا من اليت التضحيات جمموعة:" هو االستثمار أن لنا يتبني التعاريف هذه خالل ومن      
 الفرد تضحية نتيجة العوائد، تولد اليت األصول امتالك خالل من األصلي املال رأس إىل الفعلية اإلضافة وحتقيق

                                                           

  .2، ص1999اجلامعية، اجلزائر،، ديوان املطبوعات قانون االستثمـارات يف اجلزائرعليوش قربوع كمـال،   1
  .37، ص2000، الطبعة األوىل، دار الكتاب احلديث، االستثمار و العمولةحسن عمر،   2

3
 y- Bernard et j-ccolli, Vocabulaire économique et financier, édition  de seuil, paris, 1976, p 36. 

  .37، ص1999، جامعة القاهرة، مجهورية مصرتقرير التمويل الدويل يف منري هندي وآخرون،   4
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 بعـني  أخذًا مستقبلية مالية تدفقات على احلصول خالل من أكرب بشكل مستقبال عليها للحصول حالية مبنفعة
   .1واملخاطرة العائد عنصري االعتبار

  االستثمار األجنيب املباشرماهية : الفرع الثاين

 الـيت  ،)شركات أو أفراد، أو حكومات(األجنبية  األموال بتلك املباشر األجنيب االستثمار تعريف ميكن      
 مـن  نسبة دفع بعد عوائدها وتأخذ األجنبية اجلهة متلكها مشاريع إقامة بقصد املضيفة الدولة داخل إىل تنساب

  .املضيفة الدولة مع عليها يتفق شروط وضمن العوائد، هذه
 سواء آخر، بلد يف لنشاط األجنيب املال ممارسة يف يتمثل املباشر األجنيب االستثمار إن" :آخر تعريف ويف       
 انتقال التكنولوجيا االستثمار من النوع هذا يرافق حبيث التحويلية، أو االستخراجية الصناعة جمال يف ذلك كان

 املشـروع  يف النشـاط  على مباشرين وإشراف لسيطرة ممارسته خالل من اآلخر، البلد إىل التقنية واخلربات
  . 2"املعين

 أو مـن  جلزء األجنيب املستثمر متلك :" هو املباشر األجنيب االستثمار أن قحف أبو السالم عبد يرى كما     
 يف الوطين املستثمر مع املشروع إدارة يف باملشاركة قيامه إىل باإلضافة هذا املعني، املشروع يف االستثمارات كل
 االسـتثمار  ملشروع املطلقة ملكيته حالة يف والتنظيم اإلدارة على الكاملة سيطرته أو املشترك، االستثمار حالة
 ااالت مجيع يف والتقنية واخلربة والتكنولوجية املالية املوارد من كمية بتحويل األجنيب املستثمر قيام عن الفض
  " 3.املضيفة الدول إىل

FMI) الدويل النقد صندوق ويعرف        االستثمار أنواع من نوع" :أنه على املباشر األجنيب االستثمار:  (
 اقتصـاد  يف مقيمة مؤسسة يف دائمة مصلحة على ما اقتصاد يف مقيم كيان حصول هدف يعكس الذي الدويل
 متتع إىل باإلضافة واملؤسسة، املباشر املستثمر بني األجل طويلة عالقة وجود على املصلحة هذه وتنطوي آخر،

 .4"املؤسسة إدارة يف النفوذ من كبرية بدرجة املباشر املستثمر

  :املباشر األجنيب االستثمار قيام دوافع: الفرع الثالث     
 مـن  ذلـك  كان سواء املباشرة األجنبية االستثمارات قيام إىل تؤدي عديدة أسبابا هناك بأن القول ميكن     

 الدولـة  جانب من أو املباشر، األجنيب االستثمار بعملية للقيام املال لرأس املصدرة الدولة حفزت اليت الدوافع
 .والتشجيعات احلوافز خالل من أراضيها على الستثماراتبا ترغب اليت املضيفة

                                                           

1
  .19ص ، 1997املناهج، دار عمان، ،االستثمار مبادئ زكرياء، أمحد صيام  

 والتوزيـع   للنشر النفائس دار األوىل، الطبعة ،اإلسالمي االقتصاد ضوء يف اإلسالمية الدول يف املباشر األجنيب االستثمار ،عبد اهللا عبد العزيز عبد حممد  2

  .17 ، ص2005 األردن، 
  . 13ص ،1989 مصر،  اجلامعة، شباب مؤسسة ،األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات قحف، أبو السالم عبد  3
، ص 2005اجلزائـر،   اجلامعيـة،  املطبوعات ديوان الثانية،  الطبعة ،"تقييمية حتليلية دراسة" الكلية االقتصادية السياسات إىل املدخل ،قدي يدا عبد  4

251.  
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  :املباشر األجنيب االستثمار تصدير دوافع - 1
 أهـداف  حتقيق وراء منها سعيا األم البلد غري أخرى دول يف االستثمار إىل األفراد أو الشركات تلجأ ما كثريا

  :1يلي فيما جنملها حمددة
 كالنحاس التكلفة، بذات موطنهم يف تتوفر مل واليت فيها املستثمر الدول من اخلام املواد على احلصول - 

  ؛اخل...البترول الزنك،
 الصـناعات  بعـض  إلنتاج حد مثة ألنه وذلك اإلنتاج، مستوى على احلجم وفورات من االستفادة - 

  للغايـة  ثقيلـة  أوعية يف ميأل الذي السائل لغازكا بعيدة ملسافات النقل أعمال تتحمل ال اليت تلك خصوصا
 ؛أخرى البلدان يف جديدة مصانع إنشاء األفضل فمن وذا
 السلع من كبري فائض تسويق خاصة األجنبية الشركات وبضائع جديدة ملنتجات جديدة أسواق إجياد - 

  ؛2موطنها يف تسويقها الشركات هذه تستطيع ال واليت الراكدة،
 هلذا املستورد البلد على والسياسية االقتصادية السيطرة فرض إمكانية يف املباشر األجنيب املستثمر رغبة - 

  ؛للبلد املستورد بالنسبة أساسية اقتصادية قطاعات يف االستثمار من النوع هذا يتركز ما فكثريا ر،االستثما
 فيها املستثمر الدول من الكثري متنحها اليت الضريبية واإلعفاءات االستثمار تشجيع قوانني من االستفادة - 
اسـتثمارات   فـرص  ، وتوفريالضريبية احلوافز تقدمي :أمهها ومن إليها، األجنبية االستثمارات جذب أجل من

  .للمستثمرين ضمانات إعطاء دائمة،

  :املضيفة الدول قبل من واسترياده املباشر األجنيب االستثمار استقبال دوافع - 2
 :التالية النقاط يف الدوافع هذه تلخيص ميكن

 األجنبيـة  االسـتثمارات  رأسها وعلى األجنبية واملدخرات باملوارد االستعانة إىل النامية الدول تلجأ - 
 ؛القومية لالستثمارات املنشودة املعدالت متويل عن التضخمية غري احمللية املوارد قصور حال يف املباشرة

 وفجـوة  االدخاريـة  بالفجوة يسمى ما لتغطية سابقًا ذكرنا كما األجنبية للموارد احلاجة هذه تنشأ - 
 ؛األجنيب الصرف

 إدخـال  إىل ـا  تـدفع  احملليـة  الشـركات  على األجنبية الشركات متارسها اليت املنافسة أن كما - 
 ؛3واالستمرار البقاء لضمان احلديثة التكنولوجيات

                                                           
  .25 ص سق ذكره، مرجع عبد، اهللا عبد العزيز عبد حممد  1
 االسـتثمارات يف  تنشـيط  سـبل  حول الثاين العلمي امللتقى إطار يف مداخلة ،انتقال مبرحلة متر اليت البلدان يف املباشر األجنيب االستثمار ،حممد زيدان  2

  .09ص ، 2004 مارس  15.14 سكيكدة، اجلزائر، جامعة إىل خاصة إشارة االنتقالية االقتصاديات
  .253، مرجع سبق ذكره، ص تقييمية حتليلية دراسة" الكلية االقتصادية السياسات إىل املدخل ،قدي يدا عبد  3
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 خالل من -التعلم على املضيف البلد قدرة بشرط– االستفادة هذه وتظهر التكنولوجيا، من االستفادة - 
ذلك  تبع إذا خاصة والعالية، اجلديدة للتكنولوجيا املوردة األجنبية احمللية بالشركات الشركات احتكاك
 ؛احملليني للعمال وتكوينا تقنية مساعدة

 حمل تبقى التكنولوجيا من املباشر األجنيب لالستثمار املضيفة الدول استفادة أن إىل ننوه أن جيب لكن - 
 التكنولوجيـا  يف التحكم على قدرة من األجنبية للشركات ملا نظرا وذلك االقتصاديني، بني اختالف
 وتقنيات ومهارات ضخمة مالية موارد من تتطلبه ملا نظرا مسايرا عن النامية الدول تعجز اليت العالية،
 ؛عالية خمتصة

 مـن  تسـتورد  السابق يف كانت ملنتجات األجنيب املستثمر إنتاج طريق عن الواردات بإحالل القيام - 
 نشـاطات  يف القليلـة  املالية مواردها باستعمال الدول هذه موارد زيادة إىل يؤدي ما وهذا اخلارج،
 أخرى أسواق إىل املنتوج من الفائض تصدير إىل العمليات هذه تؤدي أن املمكن من أنه كما أخرى،
 :ميكن وذا أجنبية
 ؛التجاري امليزان يف اخللل من والتخفيض املدفوعات ميزان حتسني - 
 تـوفري  طريق عن الوطين االقتصادي النشاط يف املباشر األجنيب املستثمر تأثري من االستفادة - 

 .1السابق يف تستورد كانت أخرى قطاعات يف لإلنتاج الالزمة واملواد املستلزمات  ضبع

  .املباشر وغري املباشر األجنيب االستثمار بني الفرق: الفرع الرابع

 أوال سـيتم  املباشر، غري األجنيب واالستثمار املباشر األجنيب االستثمار بني الكامنة الفروقات أهم ملعرفة     

 اجلوهريـة  الفروقـات  أهم استنباط التعاريف هذه على وباالعتماد ذلك بعد سيتم مث املفهومني، كال تعريف

 دولة يف جزئية أو تامة ملكية ألصول أجنيب كيان امتالك حالة يف مباشرا األجنيب االستثمار يعترب حيث بينهما،

 أمـا  أدىن، كحـد   10 % بة مقدر نسبة من إبتداء االستثمار تسيري يف النظر حق مينحه ما وهذا مضيفة،

 شـكل  يف الدولة داخل تتدفق اليت االستثمارات تلك :أنه على تعريفه فيمكن املباشر غري األجنيب االستثمار

 الصادرة الصكوك يف اكتتاب شكل يف تأيت أو خاصة، أو عامة أجنبية هيئات أو أفراد طرف من مقدمة قروض

 أن بشرط األسهم، طريق عن أو ثابتة فائدة حتمل اليت السندات طريق عن االكتتاب مت سواء الدولة، تلك عن

 هذين على وباالعتماد ،املشروع إدارة حق ختوهلم األسهم من نسبة على احلصول يف احلق لألجانب يكون ال

معيار ما يصطلح تفرقة ما بني االستثمار املباشر والغري مباشر تظهر جليا من خالل تطبيق إن ال خنلص التعريفني
   و هذا األخري يعين بكل بساطة ووضوح مدى اإلشراف على املشـروع و إدارتـه    ،"السلطة و الرقابة " عليه 

                                                           

 حممـد  جامعـة ، 03 رقم العدد ،العلوم اإلنسانية جملة العوملة، ظل يف اجلنسيات متعددة للشركات املباشرة االستثمارات على املترتبة اآلثار بعلوج، بلعيد  1

 . 62ص ، 2002 أكتوبر اجلزائر، بسكرة، خيضر،
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و من مث اختاذ القرارات الفعلية من طرف املستثمر األجنيب، إىل جانب الرقابة احلقيقية على خمتلف اجلوانب اليت 
اليت يفترض أن تتبـع   اإلستراتيجيةالرأمسال املستثمر، األهداف، : ختص املشروع االستثماري الذي يقيمه مثل

  .اخل....النشاط، العالقات مع العمالء ، املوردين،

للصيغة فوفقا  ،الصيغة الكيفية، و الصيغة الكمية: يتخذ هذا املعيار يف الواقع االقتصادي صيغتني أساسيتنيو    

فإنّ االستثمار الذي يتجسد ميدانيا و الذي ميكّن القائم األجنيب به من اإلشـراف عليـه و اختـاذ     ،الكيفية
، فعندها ميكـن  -املشاركة يف ذلك -القرارات بشأنه ومن مثّ مراقبته وذلك إما بشكل كامل أو بشكل جزئي 

ل تسجيل عدم متتع القائم األجـنيب  أما االستثمار الذي يتجسد ميدانيا يف ظ ،احلكم جزما بأنه استثمار مباشر
  . فذلك بال شك يفسر على أنه استثمار غري مباشر ،بتلك اخلاصية

فتعين تقدير نسبة من رأس املال اململوك يف مشروع استثماري خارج البلد األصل من : الصيغة الكميةأما     
و غري مباشر أي أن هذه النسبة هي الـيت  طرف املستثمر األجنيب، و اليت تسمح بأن يكون االستثمار مباشرا أ

  .تؤكد حق السيطرة و الرقابة أم ال
  :وهنا تكمن أمهّية حتديد الفرق بني االستثمار األجنيب املباشر و غري املباشر

االستثمار األجنيب املباشر يشري إىل حتركات رأس املال اليت تتضمن ملكية و نوعا من اإلدارة و التحكم  - 
ة فال من طرف املستثمر أما االستثمار األجنيب غري املباشر أو االستثمار يف األوراق املالييف اختاذ القرار 

التحكم و إمنا هو نوع من التدفق الذي يطلق عليه رأس املال التمويلي مثل يتضمن امللكية و اإلدارة و
   ؛"شراء السندات و غريها من األوراق املالية 

يعرف االستثمار األجنيب املباشر بأنه عملية تقوم من خالهلا منشـأة  :"يف اآليتتتجلّى التفرقة الكيفية وفق التعر
ما باالستثمار يف مشروعات تقع خارج موطنها األم دف ممارسة قدر من التـأثري علـى عمليـات تلـك     

صول و خيتلف االستثمار األجنيب املباشر عن حمافظ استثمارات حيث أنّ األخري يهدف إىل شراء أ ،املشروعات
   ؛1"لتحقيق عائدات دون حتكم يف األصول

لكن يف احلقيقة هناك نشاطات استثمارية استثنائية قد جتعل من هذا املعيار يفتقر للمصـداقية و للدقّـة يف        

و هكذا فإن املشتريات املنعزلة ألسهم شركة مـا  " :جيل برتانالتمييز و هذا ما تأكد من خالل ما أشار إليه 
من قبل مؤسسة أخرى واليت هي إذا أخذت على حدة، ذات مظهر توظيفي ميكـن أن تـؤدي إىل السـيطرة    

و يفهم من ذلك أنه ميكن أنّ تتحول مسامهة املستثمر األجنيب من جمرد استثمار  ،2"احلقيقية على هذه الشركة 

                                                           

، مركز النشر االقتصادي، الرياض، اململكة العربية السعودية الة االقتصادية السعودية، "مشتاق باركر، االستثمار املباشر األجنيب و جتربة الشرق األوسط   1
  .123، صهـ1419، 8العدد

  .11، ترمجة على مقلد، علي زيعور، مكتبة الفكر اجلامعي، منشورات عويدات، لبنان، ص االستثمـار الدويلجيل برتان،   2
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اشر، األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن كيفية حتقّق ذلك ميدانيا ؟ و لعله حيسن بنـا أن  حمفظي إىل استثمار مب
  .يتم ذلك عن طريق استخدام املعيار ذاته و لكن بصيغته الكمية: جنيب مبدئيا بالقول

ة رأس ماهي نسب: بالشكل الكمي يدفعنا إىل طرح السؤال األيت" اإلشراف و الرقابة " إنّ استخدام معيار     
مال املشروع االستثماري اليت جيب أن ميتلكها املستثمر األجنيب والذي يراد إقامته يف الدولة املضيفة حىت يتأكّد 
   بأن ذاك املشروع االستثماري هو استثمار مباشر و من مث حيق له اإلشراف عليه و حرية التصـرف و اإلدارة  

  وذلك بشكل كامل أو بشكل جزئي؟
ال حتدد ميدانيا بطريقة عشوائية و هذا ما أشار إليه  ،يف حقيقة األمر -اإلشراف و الرقابة-مللكيةإن عتبة ا     

wladimir andreff،األمر الذي يفهم منه أنه  ،1"عتبة املراقبة ال نستطيع حتديدها عشوائيا : "حيث أكد أن
  .وجود أساس معين لذلك يستوجب

ال يعد استثمارا مباشرا، و كذلك بنـك األعمـال    ،الشركة األم لفرعإقراض بسيط من : هناك من يرى    
من رأس مال مؤسسة هو توظيف حمفظي و لـيس اسـتثمار    % 5الذي يشتري سلة من األسهم املعادلة لـ 

  .2العمل) إدارة (مباشر ألا ال تكسبه صوتا حامسا يف تسيري 
        صندوق النقد الدويل و منظمة التعاون االقتصـادي اهليئات الدولية و على رأسها  ،و على خالف ذلك      

فالنسبة املئوية اليت يعترب االستثمار إذا زاد عنها مبثابة استثمار مباشـر   ،والتنمية هلا رأيا خمالفا يف هذا اخلصوص
  .3 %50وبني  % 25هي نسبة تتراوح بني 

حتت لواء منظمة التعاون االقتصادي و التنمية األمر نفسه ينسحب على الدول، إذ مثال ضمن الدول املنضوية 

من أربعة وعشرين أخرى مكونة هلا نشـرت إحصـائيات مفصـلة     )*( األوروبية جند هناك سبعة عشر دولة
تضمنت باخلصوص التفرقة بني املؤسسات اليت تعرف اإلشراف و الرقابة األجنبية و املؤسسات احمللية اليت ختلو 

 نّ هذه األخرية يف واقع األمر تتباين من حيث تقديرها لعتبة امللكية تتراوح ما بنيمنها، مع اإلشارة إىل أ

  :يتهذا ما يتبين من خالل اجلدول اآلو  % 100إىل  % 10 
  عتبـة امللكية حسب بعض الدول: ) 1-3( اجلدول رقم 

 100% 50% 25% %20 10% عتبة الملكية

ــدامنارك  الـدول ــات ، ال الوالي

  األمريكيةاملتحدة 

  فرنسا، فنلندا

  أسبانيا

  اليابان، أستراليا

  أملانيا، بريطانيا

  النمسا

  كنـدا

  هولندا

Source : B. hugonnier, " investissements directs coopération international et firmes          
multinationales" édition: economica, paris, 1984, p26. 

                                                           

1
 wladimir- andreff, " Les multinationales globales ", éditions: la de découverte, paris .1995, p 07.   

2  Pierre- salle, "problèmes économiques généraux", édition :dunod , paris ,1986, p 224. 
3
  .11جبل برتان، ترمجة علي مقلد و علي زيغور،  مرجع سبق ذكره، ص  

  .سويسرا بريطانيا، السويد،و هي أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، الدامنارك، إسبانيا، فلندا، فرنسا، اليونان، النرويج، هولندا،  *



����� ���	��  :���	��� ����� ������ ����� � ������ ��������. 

 

-131- 
 

  

بيانات اجلدول أعاله يتبين التباين الواضح بني الدول املذكورة يف حتديد عتبة امللكية و مـن مت  من خالل       
التقدير الكمي ملعيار اإلشراف و الرقابة الذي عندها تتحقق اإلدارة و الرقابة و اختاذ القرارات ميـدانيا مـن   

لكية لرأس مال املشروع يف حدود أقل من طرف املستثمر األجنيب، وبالتايل يالحظ أنه غري كاف املسامهة أو امل
عتبة امللكية حىت يتسىن  اإلشراف، الرقابة و اختاذ القرارات ـ التصويت لتحقيق ذلك ـ ولو أن هذه العتبـة    

فاملسامهات أو امللكيات اليت قيمتها أقل من العتبة ال تعـدو   ،تتخذ نسب خمتلفة تبعا الختالف الدول الرأمسالية
رد استثمار غري مباشر غرضه ينحصر يف دائرة حتقيق العوائد و مثل هذا النوع من االستثمارات أن تكون إال جم

   .1ال يعطي للمستثمر من احلقوق إال مبا يتمتع به أي مساهم عادي يف شركات املسامهة

  النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثاين

 وراءها الكامنة واألسباب املباشرة، األجنبية االستثمارات ظاهرة تفسري حاولت اليت النظريات توالت لقد    

 التطـرق  وسنحاول ،والتباين والتداخل التعدد هو النظريات هذه مييز وما عنها، املترتبة اآلثار مجلة جانب إىل

 .النظريات هذه أهم إىل

    :"العائد معدل"  النيوكالسيكية النظرية: الفرع األول
 بعضـها  عن منعزلة تكون ما غالبا الدول خمتلف يف املالية األسواق أن أساسى ع النظرية هذه تقوم     
 املتخلفة وخاصة الدول من الكثري التطور يف من العايل بالقدر ليست املال رأس أسواق ألن نظرا وأيضا البعض،
 ألخـرى  دولة من الفائدة سعر الختالفاستجابة  أنه على املال رأس تدفق تفسر النظرية فهذه مث ومن منها،
 شرحا قدم من أول ( 1933 ) "أولني" كانو عائد أعلي على فيها حتصل اليت املناطق إىل سيتدفق املال فرأس

 راجع بالتأكيد هو املال رأس واسترياد لتصدير عنصر حمرك أهم أن أوضح والذي الدويل، املال رأس لتحركات
 سـوق  مـن  حبرية سينتقل املال رأس فإن الكاملة، سوق املنافسة وجود افتراض فمع الفائدة، سعر الختالف

 أن تؤكـد  املال رأس لتدفق التقليدية فالنظرية الدول، بني خيتلف الفائدة سعر يف العائد معدل أن حيث آلخر،
 سـعر  اختالف وأرجع االستثمار، من النوع هذا األول حلدوث السبب هو الفائدة أسعار يف االختالف هذا

  .الدول بني املال رأس إنتاجية أو املال رأس وجود أو إتاحة مسألة إىل الفائدة
 األجـنيب  االستثمار بني متيز مل أا أمهها عديدة، ألسباب وذلك الذريع بالفشل كللت النظرية هذه لكن
 ظاهرة حتليل ميكنها جديدة أفكار عن للبحث االقتصاديني دفع ما وهذا، املباشر غري األجنيب واالستثمار املباشر

   .2األجنيب االستثمار

                                                           

  .180ص ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع، مصر،دارسات يف السياسات املاليةحامد عبد ايد دراز،   1
 مع الالتينية آسيا وأمريكا شرق وجنوب شرق من كل لتجارب مقارنة دراسة " العوملة عصر يف املباشر األجنيب االستثمار حمددات السالم، عبد رضا  2

 .20ص ، 2006 طبعة القاهرة، العربية، النهضة النشر دار السعودية، ،مصر على التطبيق
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   :االحتكارية امليزة نظرية: الفرع الثاين

     فوفقًا ،اجلنسيات متعددة الشركات عن ( 1976 ) "هامير" حتليل يف الأو االحتكاري النموذج ظهر      
 اخلـارجي  السوق علي السيطرة يف الشركة رغبة هو املباشر األجنيب لالستثمار الرئيسي الدافع فإن "هامير" ل

 إذا فقـط  باخلارج لالستثمار تتجه الشركات أن "هامير" أوضح املثال، سبيل فعلي اخلاصة قدراا من انطالقا
 كمـال  عدم (عوائق هناك تكون أن ينبغي كما املضيفة، بالدولة احمللية الشركات ا تتمتع ال مبميزات متتعت
 املميزات تلك ،األجنبية الشركات ا تتمتع اليت املميزات على احلصول من احمللية الشركات تلك متنع ) السوق
 اخلارجية بالسوق احمللية الشركات عليها حتصل اليت تلك من أعلى عائدات ىعل واحلصول املنافسة من متكنها

 متميزة منتجات بإنتاج الشركة قيام املثال سبيل ىفعل األشكال، من العديد تأخذ أن ميكن التنافسية واملميزات
 فجـوة  بسـبب  إنتاجها من السوق بذات العاملة األجنبية الشركات حىت أو احمللية للشركات ميكن ال واليت

 اإلداري التميـز  أو الكبري، لإلنتاج الراجع الوحدة تكلفة اخنفاض أو التجارية، العالمات محاية أو املعلومات
 أهم أن أوضح من أول "هامير" وكان ،الشركة ا تتمتع اليت التسويق مهارات أو اإلدارية امليزات أو والضرييب،

 ا تتمتع اليت املميزات ىعل اعتمادا العائد تعظيم يف الشركة رغبة هو املباشر األجنيب االستثمار حلدوث عنصر
   .احتكاري هيكل ذات سوق ظل يف الشركة

 :اإلنتاج تدويل نظرية: الفرع الثالث

 من احلكمة تشرح ال ولكنها املباشر، األجنيب االستثمار حيدث ملاذا جزئيا تشرح االحتكارية امليزة نظرية     
 امللكية مميزات استغالل من بدال املباشر األجنيب االستثمار خالل من أجنبية أسواق يف الدخول الشركة تفضيل
ـ  كبري بشكل تعتمد فهي املشكلة، هذه تعاجل اإلنتاج تدويل ونظرية منتجاا تصدير مثل أخرى بوسائل  ىعل
 .االنتقال تكاليف مفهوم
 يكـون  عندما وذلك الداخلية أسواقها تطوير يف تأمل الشركات أن مفادها فكرة على تركز النظرية فهذه     
 مـن  الأو قدمت قد كانت اإلنتاج تدويل وفكرة ، الشركة إطار داخل أقل بتكلفة إجنازه ميكن انتقال هناك
 الحـق  وقـت  ويف ،( 1937 ) "كواس" يد ىعل كامل بشكل تطويرها مت مث ،( 1934 ) "كايدور خالل
 يد ىعل املباشر األجنيب االستثمار نظرية إىل الفكرة تلك تطوير مت منظمة حماولة ويف، 1961 بينرسون" طورها

  1976 ) "كاسن"و ( "باكلي"
 تكـاليف  مـن  بـدال  باخلارج كامل فرع إنشاء للشركة بالنسبة األفضل من أنه على النظرية هذه تؤكد     

 أخـري  رؤية تبني النظرية فهذه ملحوظ غري كمال بعدم الدولية السوق تتصف عندما وذلك الطويلة، األذرع
   .املباشر األجنيب باالستثمار عالقته يف السوق كمال عدم لدور
 سـيطرا  عن بعيدا ذلك كان طاملا الشركة على شاقًا يكون -عدوان أي من الفكرية ملكيتها محاية- فاألمر
   .والتقنية والفكرية املادية ممتلكاا على سيطرا إحكام من ميكنها املضيفة الدولة يف فرعا بإنشاء الشركة فبقيام
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  .j.l.mucchiell و السنتيتكية j.h.dunningنظرييت اإللكتيكية  :الفرع الرابع
مل توفّق يف تفسريها له مـن كـل   املختلفة  التفسريات النظريةال شك من خالل ما مت عرضه من مضمون     

و تتمثـل تلـك   ، األمـر الذي جعلها ال ختلو من العيوب ،جوانب أساسية متعلقة بهجوانبه و بالتايل أمهلت 
   :اجلوانب اليت مل يتم تفسريها فيما يلي

  ؛ستثمارات املباشرة املتقاطعةاال -
  ؛دة من طرف بعض الدول الصناعية احلديثةستثمارات املباشرة اساال -
  .خذها التعاون الدويلشكال اجلديدة اليت يتاأل -
مطروحـة إىل  معقّدة و غامضة بقيت  مسائلجعل منها  إنّ عجزها على األقل من التطرق لتلك اجلوانب     

 اليت اندفعت حنو حتديدها على أنها إشكالية حبثها وراحت تبحث انطالقا منها على جديدة تغاية بروز دراسا
 j.h.dunningبزعامـة داينينـغ    ،اإللكتيكيـة  ةنظري، الالدراسات ن أبرز هذهمكانت  و ،ملعاجلتها حلول

  .j.l.mucchiell ميخايلي  والنظرية السنتيتكية لـ
ختيار، مـن خـالل التوجـه    خمتلف العوامل املفسرة هلذا اال نمعاصرة تبي ةاإللكتيكية هي نظري ةالنظري     

مفتاح النجاح هلؤالء الـذين   ستثمار هوالتكامل بني ظواهر التبادل واال، )األجنيب(ختراق السوق اخلارجي ال
  .1يبحثون عن صياغة نظرية اإلنتاج الدويل

لذي ينتمي إىل نفس اجلامعة اليت ينتمـي إليهـا   ا االقتصاديذلك    j.h dunningمن بني أهم روادها      
 ، و الذي انطلق يف حتليله بداية من انتقـاده  "Reading"رواد نظرية تدويل األسواق الوسطية وهي جامعة 

   :عرب طرحه لعدة تساؤالت يف هذا الشأن  )*( ،S . hirch لـ نظرية هريش
   ؛ملاذا تدويل اإلنتاج ؟ �
  ؛أين يتم تدويل اإلنتاج ؟ �
  .كيف يتم ذلك ؟ �

                                                           

1
 Gannage-elias , théories de l'investissement direct étranger , ed: economica, paris , 1995 , P101. 

S. HIRCH و فيه أشار إىل نظريته اليت هـي    1976الذي متّ تأليفه بتاريخ "نظرية الشركة, مارثالتجارة الدولية و االست "اقتصادي و صاحب كتاب (*) 
  )املسعى (و متثل هده النظرية احملاولة ,  واليت حاول من خالهلا تفسري حمددات االستثمار املباشر األجنيب و عالقته بالتجارة الدولية  "ضمن النظريات اإللكتيكية 
أيـن متّ  ,ن النظريات اخلاصة باإلنتاج الدويل يف معرفة املتغريات احملددة الختيار و مفاضلة املؤسسة بني التجارة و اإلنتاج يف اخلـارج  النظامية إلدماج جمموعة م

                                                        :وهيبلورة ثالثة جمموعات من هده املتغريات 
  .التبادل الدويل اليت متّ توضيحها من طرف هيكشر و أولني و تتضمن تكاليف اإلنتاج و التتجـري اموعة األوىل تتشكل من مبادىء -
  ......).املعارف التكنولوجية(اموعة الثانية تتضمن متغريات خاصة باملزايا املتعلقة باملؤسسة من  -
  .تم على املؤسسة اخذها بعني االعتبار عند اتخاذ القراراموعة الثالثة من املتغريات املرتبطة باملراقبة و التنظيم و اليت حت -

و لكن عمومـا مل  .  بني التصدير أو التوطّن يف اخلارج من طرف املؤسسة) املفاضلة (منوذجا لالختيار  S.HIRCHو انطالق من تلك املتغريات تبنى إذن 
  .  ديستطيع تفسري كيفية اختاذ قرار االستثمار من طرف املؤسسة يف حالة تعدد املنتجات كون أن النموذج املذكور خيص حالة خاصة ملنتوج وحي
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 تدفعت به إىل توجيه أحباثه ألجل إجيـاد إجابـا   dunningتلك التساؤالت اليت أثارت حفيظة داينينغ      
األسـباب الكامنـة    إجيادعرب توضيح عملية اختاذ قرار التدويل من جهة، و من جهة أخرى  ،واضحة و شافية

  .  عن الرخص لعوضا عن منط التصدير أو التنازوراء تفضيل املؤسسة منط االستثمار املباشر األجنيب 
و لقد كانت البداية عندما أكّد على أنّ توجه املؤسسة للقيام باالستثمار املباشر األجنيب هو مبثابة وظيفـة       

  :1ذات ثالث شروط تستدعي من املؤسسة ضرورة مراعاا، و تتمثل يف

متيزها عن باقي املؤسسات املنافسة  ةؤسسة بإمكانيات خاصالذي يكمن يف ضرورة أن تتمتع امل :الشرط األول
 .األخرى 

يتمثل يف ضرورة أن تعمد املؤسسة إىل االستخدام األمثل والعقالين لإلمكانيات اخلاصـة ـا    :الشرط الثاين
  .باإلضافة إىل اإلمكانيات املتوفرة لدى الدول املضيفة، و من مت توظيفها عن طريق قيامها باإلنتاج بنفسها

ببعض العوامل األخرى الـيت  أن يكون االستخدام لتلك اإلمكانيات يف اخلارج مرتبطا أساسا  :الشرط الثالث
حىت تتمكن هذه املؤسسـة    ،اخل... اليد العاملة الرخيصة ،جيب أن تكون متوفرة مثل املوارد الطبيعية املختلفة

  .بني جمموعة من اخليارات و ذلك حسب املزايا املقارنة للدول و التخصص) االختيار(من املفاضلة 
املؤسسة سـتكون قـادرة    ،نفاآفر تلك الشروط األساسية املذكورة و أشار أيضا يف تفسريه، أن توا          

حتما على تعظيم األرباح اليت ستحققها إىل جانب حتقيق فعالية كبرية الستثمارها يف اخلارج، إىل جانب هـذا  
ذكر أيضا بأن حمددات االستثمار املباشر األجنيب هي مرتبطة أساسا بثالثة أمناط من امليزات، حيـث يف هـذا   

من ليبين خمتلف اإلمكانيات اليت إن توافرت لدى املؤسسة، فإنها متكّنها  OLI2السياق ركّز حتليله على منوذج
  . التوطّن يف اخلارج، إىل جانب حتقيق أرباح كبرية

  : 3جنده يؤكّد على ثالثة أمناط كبرية من املزايا ،و بالنظر إىل هذا النموذج إذن
ألجل التوطّن يف بلد أجنيب، جيب عليها أن تتمتع بإمكانيات خاصة متيزهـا  ": املؤسسة" بميزات خاصة  .1

 ؛ عن باقي املؤسسات املوجودة يف الدول املضيفة

وهـي متمثلـة    ،هي متعلقة أساسا مبسألة اختيار الدولة اليت يتم فيها التوطّن :"التوطّن" بميزات خاصة  .2
عدم وجود نظام ضرييب جمحف، توافر املوارد الطبيعية  ،نوعية املوقع أساسا على سبيل الذكر وليس احلصر يف

 ؛اخل...مستوى األجور ،تنظيم العمل ،و قرا

                                                           

1
  Bonnin –bernard, l'entreprise multinationale et l'état, ed: études vivantes, paris,1984, PP 95-96. 

2
   OLI : اليت متّ الترميز هلا عن طريق احلروف الثالث وهي) امليزات (منودج يتضمن ثالثة أمناط من اإلمكانيات:  

O  : يعين adventage.ownership ) اإلمكانيات اخلاصة باملؤسسة(  
L  : يعينlocation .advantage   )اإلمكانيات اخلاصة بالتوظيف(  
I   : يعين international advantage )اإلمكانيات اخلاصة بالتدويل (  

3
 Teuleu frédéric,  la nouvelle économie mondiale, ed, PUF 4 eme édition paris 1998, P-P 421-424. 
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بتوطني النشاطات و عمليات االستثمار أيـن   ةمبعىن آخر هي ميزات مرتبط :"لالتدوي" بميزات مرتبطة  .3
ضمن هده و تت ،ن من تكاليف الصفقات املربمةيتطلب التكامل فيما بينها بغية التقليل أو التخفيض قدر اإلمكا

  .قنوات التوزيع على سبيل املثالامليزات مراقبة فعالية 
  .احملددات املختلفة لالستثمار املباشر األجنيب و مزايا تعدد اجلنسيات: ) 2-3( اجلدول رقم 

 )0(إمكانيات خاصة 

 ملكية التكنولوجيا �

 وفرات احلجم  �

 تنوع املنتجات  �

القدرة على التحديد و التفوقة بني  �

 )رقابة العالمة  (املنتجات 

الدخول بسهولة إىل أسواق العوامل  �

 و املنتجات الوسطية

ــارات و رؤوس   � ــل باإلط التموي

  . األموال

  )L(إمكانيات الدول املضيفة 

  

 اختالف أسعار املدخالت �

  نوعية املدخالت   -

تكاليف االتصـال و التوزيـع و    �

 النقل 

 نوعية اهلياكل القاعدية  �

  اجلمركية  زاحلواج �

 التقارب الثقايف و اللغوي  �

  التحفيز و التحريض لالستثمار  �

  )I(إمكانيات مرتبطة بالتدويل 

  

 ختفيض تكاليف الصرف  �

 محاية مهارة التسيري  �

تقليل حجـم حقـوق     �

 امللكية 

  .رقابة اإلنتاج و تصريفه �

Source: *Jean Louis Mucchiellé " relations économiques internationales  " Edition 
Hachette ‚ 2em.ed. Paris 1994, p 88 

فإمـا   ،فإنّ أمام املؤسسة ثالثة خيارات الختراق األسواق الدولية j .h dunning  و منه حسب وجهة نظر 
لكن السؤال الذي جيب طرحـه  و ، خيار القيام باالستثمار املباشر األجنيب أو التصدير أو التنازل عن الرخص

  هنا هو كيف تتحدد هذه اخليارات ؟
هذه اخليارات تتباين من حيث اإلمكانيات اليت جيب على املؤسسة أن تتوافر لديها، وهي علـى النحـو        
  :   األيت

 )OLI(مبعـىن   )O(،)L(،)I(يتمثل يف حالة مجع املؤسسة لثالثة جمموعات من اإلمكانيات أي  :اخليار األول
  .ر األجنيب كأسلوب لذلكفإا  حالة بال شك تؤهلها للتوجه حنو إقرار خيار االستثمار املباش

  ) I(، و)O(اجلمـع بـني إمكانيـات     عنفة بالكامل، و تسـتطي يف حالة عجز حتقيق احلالة اآل :الثاين اخليار
  . الختيار التصدير كأسلوب الختراق األسواق الدولية ة،  فإا تندفع ال حمال)L(و من مث غياب إمكانيات 

يقتصر على استخدام أسلوب التنازل عن الرخص لكون أن املؤسسة تتوفر لديها فقط إمكانيات  :اخليار الثالث
I) و (L)مع تسجيل عدم توافر لديها موعتني (O)خاصة ا أي يسمح للمؤسسة احمللية يف  بو هذا األسلو(

  . الدول املضيفة باستغالله لصاحلها
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عند هذا احلد بل تباعد  إىل حد تناوله ملسألة التعاون الدويل بـني    J.H. Dunning مل يتوقف حتليله      
ـ     ة الدول، حيث أنه يف هذا الشأن، ذكر أنّ مثة تطورات حديثة يف إطار االقتصـاد الـدويل للميـزات املتعلق

  .بالشركات متعددة اجلنسيات مقارنة بالشركات احمللية

  :1و تتجلى هذه التطورات من خالل 
تكاثر و بروز عدد الدول األصلية و ذلك من خالل الشركات األوروبية و اليابانية إىل جانب بـروز   -

اجلنسـيات  و يف هذا الصدد إنّ الشركات متعددة ، الشركات متعددة اجلنسيات التابعة للدول النامية
التابعة للدول النامية بالرغم من عدم امتالكها للميزة االحتكارية فيما خيص الرأس املال أو التكنولوجيا 

، إالّ أنها تستطيع التكيف الفعال مع عمليات اإلنتاج و أمناط التكنولوجيا و التنظـيم  )اهليمنة املطلقة(
  ؛إخل...

عوملة العمليات واألنشطة الدولية املختلفـة حبكـم    إىل الشركات املتعددة اجلنسيات العمالقة تندفع -
وهذا مـا   ،اخلصوصيات اليت تتمتع ا، مما يؤدي إىل انتشار املعارف و التكنولوجيا و مهارة التسيري

يسمح حتما بتحسني جتربة الشركات احمللية للدول املضيفة يف خمتلف األنشطة اليت يمن عليها أساسا 
 . نسياتالشركات متعددة اجل

و الـذي عـرف باسـم التحليـل     " j.lmucchielli"بعد هذه النظرية اإللكتيكية، برز حتليل ميخايلي     
  :السنتيتيكي، حيث اعتمد يف تفسريه  حملددات االستثمار املباشر األجنيب على حادثة مستويات وهي 

  ؛ )امليزة النسبية للدولة األصلية( مستوى االقتصاد الكلي  - 
  ؛ )امليزة التنافسية للمؤسسة( االقتصاد اجلزئي مستوى  - 
   .مستوى هيكل القطاع - 

هي مرتبطة حتما بالتخصص التجاري، و أن االختالف أو التباين بني ) امليزات(و عليه أكّد أنّ اإلمكانيات     
املباشر يف اخلـارج  أمناط هذه امليزات ينتج عنه التوطني، فتحليله يلح على أنّ توجه الدول األصلية لالستثمار 

  .مرتبط أساسا مبدى توافر تلك امليزات املذكورة أنفا، غري انه مل يستطيع تفسري ذلك يف قطاع اخلدمات
و " تعدد اجلنسـيات " لذا كله إذن ميكن القول أن النظرية اإللكتيكية حاولت إىل حد ما أن تقدم تفسري    

حيث يتأكد أن النظرية اإللكتيكية جيب أن تؤخذ كنظرية لتوحيد  ،كيفية التدويل إذا ما قررت املؤسسة ذلك
النمط و حتقيق األمثلية، و لكن لن تكون أفضل نظرية بالنسبة للمؤسسة، خاصة عندما يتأكّد لنـا أن تلـك   
اموعات من اإلمكانيات ال ميكنها أن تبقى على طبيعة الثبات، بل ستتغري حتما، إىل جانب هذا فاإلمكانيات 

)L( املتعلقة بالدول املضيفة هي خمتلفة باختالف الدول.   

                                                           
1
 HENRI- Bourguinat, " invesstissement international et dynamique de l' économie", édition :economia , 

paris , 1991, p76. 
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 *مفاهيم وإجراءاته* املناخ االستثماري  :املطلب الثالث

حتسني املناخ االستثماري اهتماما واسعا يف اآلونة األخرية من طرف الـدول، نظـرا لألمهيـة     لقيلقد      
  .الذي يلعبه يف جذب االستثمار األجنيب املباشر من أجل حتقيق التنمية والنمو االقتصادي اإلستراتيجية

  :مفهوم املناخ االستثماري :الفرع األول

  :     هناك جمموعة من التعاريف نذكر منها على سبيل املثال ال على سبيل احلصر     
 االستثماري املشروع جناح فرص على تؤثر أن ميكن اليت الظروف جممل :"بأنه االستثمار مناخيعرف  - 

عناصر  ومعظمها البعض ببعضها وتتأثر تؤثر متداخلة عناصر الظروف هذه وتعترب معينة، دولة منطقة أو يف
 أو طاردة جاذبة كعناصر حمصلتها وتترجم خمتلفة، مبعطيات جديدة أوضاعا تداعيها أو تفاعلها خيلق متغرية

 مـن دولـة   ختتلف األجنيب املستثمر قرار على العوامل هذه تأثري درجة أن إىل اإلشارة وجتدر لالستثمار،

 دولة متقدمة بني املقارنة عند جلية بصورة تظهر سلفا املذكورة العوامل تأثري درجة أن شك وال ألخرى،

 .1"نامية وأخرى
 تؤثر بصورة اليت والقانونية اإلدارية االجتماعية االقتصادية، السياسية، األوضاع جممل :"وهو عبارة عن     

  ".معني بلد يف االستثمارية املشاريع أداء على مباشرة وغري مباشرة

 أن حيث الواسع، باملعىن االستثمار سياسات من جمموعة إىل ينصرف االستثمار مناخ أن البعض يرى    

 على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة تؤثر اليت واألدوات واملؤشرات السياسات كل يتضمن االستثمار مناخ

 والنقديـة والتجاريـة   املالية السياسة وهي، الكلية االقتصادية السياسات ذلك يف مبا االستثمارية القرارات
 أي يف االسـتثمارية  القرارات توجهات على تؤثر اليت والقانونية والبيئية االقتصادية األنظمة إىل باإلضافة

 واألدوات واملقومـات  املكونـات  من جمموعة على ينطوي االستثمار مناخ فإن وبالتايل ، قومي اقتصاد

 وهـذه  عدمـه،  مـن  لالستثمار وجذب تشجيع هناك كان إذا ما إىل جمموعها يف تشري اليت واملؤشرات

 مشـجعة  بيئـة  ويئ لتكون معينة فترة أو مرحلة خالل البعض بعضها مع تتفاعل واملقومات املكونات

 2 .عدمه من وصاحلة ومواتية

 إىل يشـري  ومتطور، "مركب" مفهوم هو االستثمار مناخ أن نقول أن نستطيع املفاهيم، هذه خالل من     
 بالنظم اآلخر والبعض ،-بشرية أو مادية - األساسية البنية منشآت توافر مبدى متعلق بعضها متعددة، جوانب
 مناسبة املناخ هذا عناصر تكون قد ، وبالسياسات والرابع باملؤسسات والثالث السياسية، األوضاع أو القانونية

 .أخرى فترة يف ذلك غري وتكون معينة، فترة يف
                                                           

 يف االقتصـاديات  االسـتثمارات  تنشـيط  سبل" :حول الثاين الدويل امللتقى إطار يف مداخلة اجلزائر، يف األجنيب االستثمار مناخ تقييم حسني، بن ناجي  1

  .4، ص2004مارس  15-14 سكيكدة،  ، جامعة"االنتقالية
  .190سبق ذكره، ص مرجع ،) كلي حتليل (الكلي االقتصاد مستوى على االقتصادية السياسات ،احلميد عبد املطلب عبد  2
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  االستثمار مناخ تقييم مؤشرات:  الفرع الثاين
 إىل الـدوليني  األعمال ورجال االقتصاديني احملللني نظرة عن تعرب اليت الدولية املؤشرات من العديد توجد     

 من متناميا عددا هنالك أن واملالحظ األجنيب، املستثمر نظر وجهة من لالستثمار كموقع ما، دولة يف األوضاع

 مـن  ختلـو  وال والثبـات  الكاملة الدقة مرحلة إىل -واضعيها باعتراف- بعد تصل مل واليت املؤشرات، هذه

  . وترجحه القرار تزكي اليت واألدوات الوسائل من تعترب حتما لكنها األخطاء،
  :يلي ما املؤشرات هذه بني من نذكر

 االقتصادية السياسات ملكون املركب املؤشر -1

 هـذا  ويشري ، 1996سنة من بدءا االستثمار لضمان العربية املؤسسة طرف من املؤشر هذا وضع مت     

 وجـود  بعدم تتميز اليت البيئة تلك هي لالستثمار واجلاذبة واحملفزة املستقرة االقتصادية البيئة أن إىل املؤشر

 غري صرف وسعر للتضخم متدنية ومعدالت املدفوعات، ميزان يف مقبول عجز يقابله العامة، امليزانية يف عجز

 والتجـاري  املـايل  التخطـيط  ألغراض ا التنبؤ ميكن وشفافة مستقرة ومؤسسية سياسية وبنية فيه مغاىل

 إتباعها مت اقتصادية سياسات نتائج حمصلة إجراء خالل من املؤشر هذا قيمة على احلصول يتم 1واالستثماري

 النقدية السياسات جمموعة املالية، السياسات جمموعة هي جمموعات ثالث وتشمل حمددة زمنية فترات خالل

  .اخلارجية املعامالت سياسات وجمموعة

 :يلي كما يكون املؤشر تقييم بأن العلم مع

 ؛االستثمار مناخ حتسن عدم 1 من     -:          أقل
  ؛االستثمار مناخ حتسن 2 إىل 1 من   -
  .االستثمار مناخ يف كبري حتسن 3 إىل 2 من   -

 االقتصادية احلرية مؤشر  -2

 وتـأثري  االقتصاد يف احلكومية السلطة تدخل درجة لقياس وذلك 1995 سنة منذ املؤشر هذا اعتماد مت     

 :تشمل عوامل10 على املؤشر هذا ويستند اتمع، ألفراد االقتصادية احلرية على ذلك

 ؛) مجركية غري حواجز ووجود اجلمركية التعريفة معدل (التجارية السياسة �
    ؛)والشركات لألفراد الضرييب اهليكل (الدولة ملوازنة املالية اإلدارة وضع �

  ؛االقتصاد يف العام القطاع مسامهة حجم �
 ؛) التضخم مؤشر  (النقدية السياسة �
 ؛املباشر األجنيب واالستثمار اخلاص االستثمار تدفق �
  ؛والتمويل املصريف القطاع وضع �

                                                           
1
  .28ص ، 2002العربية البلدان يف االستثمار مناخ تقرير ،االستثمار لضمان العربية املؤسسة   
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 ؛واألسعار األجور مستوى �
 ؛الفردية امللكية حقوق �
  ؛والبريوقراطية اإلدارية واإلجراءات التشريعات �
  .السوداء السوق أنشطة �

 وميكـن  الفرعيـة،  املؤشرات هذه متوسط بأخذ املؤشر وحيتسب متساوية، أوزانا العشرة املكونات هذه متنح

  :يلي كما املؤشر هذا تقييم
 .يدل على حرية اقتصادية كاملة ) 1.95 -1( - 3
 .كاملة شبه يدل على حرية اقتصادية ) 2.95 -2( - 4
 .قتصادية االرية ضعف احل يدل على  ) 3.95 -3( - 5
 .قتصادية االرية احل انعدام  يدل على ) 5.00 -4( - 6

  :مؤشر االستدامة البيئية -3

 الواليـات  يف كولومبيـا  جلامعة األرض علوم ومركز العاملي االقتصادي املنتدى عن املؤشر هذا يصدر     

 على تقسم عنصرا 68 تشمل أساسيا متغريا 20 من املؤشر هذا ويتكون ،2001 عام منذ األمريكية املتحدة

 :التالية احملاور

 ؛الطبيعية البيئة على احملافظة وأنظمة قوانني .1
 ؛البيئي التلوث لتخفيف املتخذة اإلجراءات .2
  ؛االجتماعية واألوضاع والتعليم الصحة مستوى .3
  .واملؤسسية والتكنولوجية االجتماعية القدرة وضع .4

  .عليها واحلفاظ البيئة حلماية القائمة العاملية اجلهود مع التنسيق مدى .5

 :الشفافية مؤشر  -4

 درجـة  لـتعكس  1995 منـذ  للفساد النظرة أو الشفافية مؤشر سنويا الدولية الشفافية منظمة تصدر      

 حياول ، الفساد حماربة وجهود الشفافية تعزيز لغرض العاملية والشركات احلكومية اإلدارة ممارسات يف التحسن

 ودرجـة  الدولـة  يف الفساد تفشي مدى حتديد معتمدة معلومات ومصادر املسوحات من جمموعة عرب املؤشر

 املعـين  القطر يف لالستثمار العاملية األجنبية الشركات ونظرة املعوقات، أهم كأحد االستثمار مناخ يف تأثريه

 .عالية شفافية درجة يعين الذي 10 و عالية فساد درجة يعين الذي الصفر بني املؤشر قيمة وتتراوح

 :الوارد األجنيب لالستثمار اإلمكانات ومؤشر األداء مؤشر  -5

 االسـتثمار  تقرير يف والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أمانة طرف من مرة ألول املؤشر هذا وضع مت     

 األجنيب االستثمار استقطاب يف القطر جهود جناح مدى على للتعرف املؤشر هذا ويهدف 2001 لعام الدويل
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 االستثمار مسامهة درجة مع ذلك توافق ومدى االقتصادية الدولة قوة مقاربة حياول جديد، منظور من املباشر

 تطوير مت 2002  سنة تقرير ويف العمل، سوق يف وظائف وخلق واخلارجي احمللي نشاطها يف املباشر األجنيب

 اإلمكانـات  مؤشر والثاين الوارد، األجنيب لالستثمار األداء مؤشر األول :مقارنني مؤشرين ليصبح املؤشر هذا

 .الوارد األجنيب لالستثمار

 االستثمار تدفقات إىل األجنيب االستثمار تدفقات من القطر حصة قسمة إىل األداء مؤشر يستند    

  :العاملي اإلمجايل احمللي الناتج من للبلد اإلمجايل الناتج حصة إىل عامليا املباشر األجنيب
  

  

  
 مؤشـر  أما ،واحدة ملرة حتدث اليت التطورات أو املومسية العوامل تأثري من للحد سنوات ثالث متوسط يؤخذ

  :تشمل عوامل 8 إىل فيستند اإلمكانيات
  ؛اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل �
  ؛الفرد دخل متوسط �
  ؛اإلمجايل احمللي الناتج إىل نسبة الصادرات �
  ؛اهلاتف خطوط عدد �
   ؛الطاقة استهالك حجم �
  ؛الوطين للدخل والتطوير على البحوث اإلنفاق نسبة �
  ؛للسكان العليا بالدراسات امللتحقني نسبة �
 .السيادي القطر تصنيف �

 على قدرا مع االقتصادية قوا انسجام يعين فوق فما واحد معدل على الدولة فحصول األداء مؤشر وفق   

 جـذب  علـى  قدرا حيث من ضعيف وضعها أن يعين ذلك دون وما املباشرة، األجنبية االستثمارات جذب
 بـني  الفرق قسمة من حيتسب والواحد، الصفر بني يتراوح الذي اإلمكانات مؤشر ووفق، األجنيب االستثمار

  .1للمتغري قيمة وأدىن قيمة أعلى بني الفرق على للمتغري قيمة وأدىن القطر يف املتغري قيمة

 :القطرية للمخاطر املركب املؤشر -6

 ويهدف ، 1980عام منذ القطرية للمخاطر  الدويل الدليل شهريا  PRS GROUP جمموعة عن يصدر 

 املالية التزاماته مقابلة على وقدرته القطر، مع جتاريا التعامل أو باالستثمار املتعلقة املخاطر قياس إىل املؤشر هذا

 ويشكل السياسية املخاطر تقومي مؤشر تشمل فرعية مؤشرات ثالثة على املركب املؤشر يستند ، ووسدادها

                                                           

1
  .119املؤسسة العربية لضمان االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  

  عامليا املباشر األجنيب االستثمار تدفقات /املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من القطر حصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العاملي احمللي الناتج إمجايل /للقطر احمللي النتاج إمجايل



����� ���	��  :���	��� ����� ������ ����� � ������ ��������. 

 

-141- 
 

   املاليـة  املخـاطر  تقومي ومؤشر  25 %االقتصادية املخاطر تقومي ومؤشر املركب، املؤشر من  50% نسبة
 :يلي كما املؤشر تقييم وميكن، % 25

 ؛جدا مرتفعة خماطرة درجة نقطة 49.5 إىل صفر من �

 ؛مرتفعة خماطرة درجة نقطة 59.5 إىل 50.0 من �

 ؛معتدلة خماطرة درجة نقطة 69.5 إىل 60 من �

 ؛منخفضة خماطرة درجة نقطة 79.5 إىل 70.0 من �

 .جدا منخفضة خماطرة درجة نقطة 100.0 إىل 80.0 من �

 :البشرية التنمية مؤشر -7

   1990 عـام  منذ سنويا  دورية بصفةUNDP اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عن املؤشر هذا يصدر      
 :هي مكونات ثالث متوسط أساس على املؤشر هذا احتساب ويتم

 ؛سنة 85 و 25 بني ويتراوح الوالدة عند املتوقع العمر مبتوسط ويقاس  :العمر طول �

  ويتراوح املختلفة التعليمية املراحل يف االلتحاق ونسب البالغني بني األمية حمو مبعدل ويقاس :املعرفة �

 ؛100% و % صفر بني         

 100 بـني  مـا  ويتراوح احلقيقي اإلمجايل احمللي للناتج الفرد دخل مبعدل ويقاس :املعيشة مستوى �

  .دوالر 40000 و دوالر
 :املؤشر قيمة حسب جمموعات ثالث يف الدول ترتيب يتم

 ؛أكثر أو 80 % عال بشرية تنمية مؤشر �

 ؛79% إىل 50% من متوسط بشرية تنمية مؤشر �

 . 50% من أقل منخفض بشرية تنمية مؤشر �

 :الناهضة لالقتصاديات األمم ثروة لقياس املركب الثالثي املؤشر -8

 على الناهضة الدول قدرة مدى قياس لغرض 1996 عام منذ املالية الشؤون مركز عن املؤشر هذا يصدر     

 علـى  قدرا مدى على وكذلك االجتماعية، األوضاع وحتسني االقتصادي النمو بني املتوازنة التنمية حتقيق

 .وجاذبة مستقرة استثمارية بيئة توفري

 فرعيـة  مكونات ثالثة من ويتكون الناهضة، االقتصاديات من دولة 70 حوايل حاليا املؤشر هذا يشمل    

 :هي مكونا 63 تضم

 االقتصـاد  يف االنـدماج  ومؤشرات الرئيسية االقتصادية املؤشرات وتشمل: االقتصادية البيئة مؤشر �

 ؛األعمال أداء بيئة ومؤشرات العاملي
 ؛استخدامها انتشار ومدى للمعلوماتية التحتية البنية مؤشر �



����� ���	��  :���	��� ����� ������ ����� � ������ ��������. 

 

-142- 
 

 الصـحة  ومؤشـرات  االجتمـاعي  واالسـتقرار  التنمية مؤشرات وتشمل :االجتماعية البيئة مؤشر �

  .الطبيعية البيئة محاية ومؤشرات

 املؤشـرات  هذه بعض يف درجته أو القطر ترتيب بني قوية إحصائية صلة هنالك أن دراسات عدة أثبتت لقد

  . االعتبار بعني املؤشرات هذه يأخذ ما غالبا األجنيب املستثمر أن أي أجنيب، استثمار من جيتذبه ما مقدار وبني

 إجراءات خلق مناخ استثماري : الفرع الثالث

  :هذه التدابري نذكر على سبيل املثال التدابري التاليةمن بني 

  :التدابري اخلاصة باألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية -1

حيث يراعى اجلانب السياسي كقاعدة أساسية ألي استثمار من خالل االستقرار السياسـي واسـتقرار        
والشفافية واملساواة، أما فيما خيص األوضـاع   قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح وإجيادالسلطة السياسية 

فتتمثل يف منط املعيشة ومستوى التعليم ومنط االستهالك وأذواق املستهلكني، ولذلك كان االجتماعية والثقافية 
لزاما على الدول املستضيفة يأت الظروف االجتماعية والثقافية مبا يتماشى مع ثقافة املستثمر، وضرورة زيادة 

   . 1 بالتدريب املهين لزيادة مهارة العمالة االهتمام
والتدابري االجتماعية تتمثل خصوصا يف معدالت الفقر ومتوسط دخل الفرد ومعـدالت البطالـة والتشـغيل    

  . ومعدالت تتعلق بالصحة والتعليم

  :االقتصادية واملالية التدابري اخلاصة باألوضاع  -2

االستثمارات هو االقتصاد املنفتح على العامل اخلارجي، حيت يتوفر علـى  احمليط األنسب واملالئم جلذب      
 وتـدعيم هياكل اقتصادية قادرة على استيعاب رؤوس األموال  إحداثللمستثمر من خالل  مجيع التسهيالت

لذي اخلوصصة االجيابية وتسهيل اإلجراءات القانونية مبا يتوافق مع التحرير االقتصادي وتنشيط النظام البنكي ا
  .باعتبارها قناة لعبور رؤؤس األمواليعد من اللبنات األساسية لالنفتاح وتفعيل األسواق املالية 

  :التدابري اخلاصة بالعوامل املالية والضريبية -3

   :2جيب توفري بعض احلوافز الضريبية واملالية واليت ميكن تلخيصها فيمنا يلي
 الضرييب عند بداية املشروع؛التخفيضات الضريبة لفترات معينة واإلعفاء  - 
عمليـة التسـعري   توفري القروض مبعدالت تفضيلية وضمان التعويض وتسهيل عمليات التحويل وترك  - 

 .تشجيع مناطق التجارة احلرة من إعفاءات مجركية ورسومات االسترياد، وبقوى العرض والطلب

                                                           

 غـري منشـورة    ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية،"دراسة مقارنة" أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربيةفارس فضيل،  1
  .14، ص2004ختصص التخليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة التسيري، 

، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف "واقع وآفاق" املؤسسات الصغرية واملتوسطة  االستثمار األجنيب يفعبد ايد يونس،  2
  .254ص ،2006أفريل  18و 17الدول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر 
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  مفاهيم أساسية حول النمو والتنمية االقتصادية : املبحث الثاين

 بـني  العالقـة  طبيعة حول رئيسي إشكال إىل يقود مرة كل يف كان التنموي املفهوم تطور حول النقاش      
 االقتصـادي  النمـو  مصطلح استخدام إىل خراآل البعض ومييل، االقتصادية والتنمية االقتصادي النمو مفهومي

 أن ورغم، تقدما األقل الدول على االقتصادية التنمية مصطلح يستخدم حني يف اقتصاديا، املتقدمة الدول بشأن

 حيـث  من الغموض بعض يشوبه مازال أيضا هو نهأ إال واسع بشكل متداوال أصبح املستدامة التنمية مفهوم

 التنميـة  عملية انتهاج يف النجاح مدى قياس خالهلا من يتم اليت املؤشرات طبيعة وكذا لتطبيقه املثلى الطريقة

 أال األمم يواجه حتدي أكرب يف والغوص املفاهيم هلذه التفصيل من وبشيء التطرق استوجب ما وهذا املستدامة،

 .املستدامة التنمية حتقيق وهو

 االقتصادية  ةماهية النمو والتنمي: املطلب األول

 الـتغريات  من جمموعة إحداث عملية على للداللة استخدم حيث االقتصاد علم يف بداية التنمية مفهوم برز     
 التحسـن  يضمن مبعدل املستمر الذايت التطور على القدرة اتمع ذلك إكساب دف  معني جمتمع يف اجلذرية
 القـدرة  مبعىن أي االقتصادي والتقدم االقتصادية التنمية بني الربط وجرى، أفراده لكل احلياة نوعية يف املتزايد

 واجتـه  مستمرة، بصورة تتنامى اليت اإلنسان حاجات تشبع اليت واخلدمات عالسل من مزيد على احلصول على
 بنمـو  ومقارنتـه  اخلـام  الوطين الناتج يف النمو قياس خالل من االقتصادي النمو إىل الفترة هذه يف اإلهتمام

 من الثانية العاملية احلرب أحدثته ما أدى مث للنمو، كمؤشر واخلدمات السلع من الفرد نصيب لقياس السكان

 اسـتفحلت  الـيت  كالبطالة كبرية اقتصادية مشاكل من صاحبها وما الصناعية الدول اقتصاديات ملعظم تدمري

 كهـدف  للشـعوب  العمل فرص بتوفري االهتمام إىل باالقتصاديني أدى هذا كل الفترة، تلك يف كبري بشكل

 املؤشـرات  بعض على باالعتماد يتم التنمية مفهوم حتديد كان وبالتايل ، 1املنشودة االقتصادية للتنمية أساسي

 االقتصادية أهدافها بعض وبني التنموية التغيريية العملية طبيعة" بني وواضح كبري خلط إىل أدى مما االقتصادية،

 الفتـرة  هذه يف االقتصادية التنمية تعريف مت وهكذا2 "...منه الفرد ونصيب اخل ...الوطين الناتج يف كالزيادة

  ". معينة زمنية فترة يف وخدمات سلع من الوطين الناتج على تطرأ اليت الزيادة :"اأ على
  
  
  
  

                                                           

 الطبعة بيضون، إلياس تنسيق طلبه، مصطفى حترير املستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية املوسوعة ،والتنمية والبيئة واملوارد السكان ،اإلمام حممود حممد  1

  .348-34، ص ص 2006بريوت،  للعلوم، العربية األوىل، الدار
  .88 ص ، 2006 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الفجر دار األوىل، الطبعة ،اإلسالمي االقتصاد يف البديل التنموي املنهج ،صاحلي صاحل  2
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  :مفهوم النمو االقتصادي :الفرع األول

   :ريف املختلفة لنمو االقتصادياالتع: أوال 

 مما، 1 "الزمن مرور مع احلقيقي الفردي الدخل متوسط يف مستمرة زيادة حدوث هو االقتصادي النمو        
 االسـتهالك  العمالـة،   الـوطين  الناتج الوطين، كالدخل الكلية املتغريات يف مرتفعة معدالت حتقيق إىل يقود

     .االقتصاد هذا ألفراد الرفاهية حيقق مبا املال رأس وتكوين االدخار

 حبيـث  الرفاهيـة  أو اإلنتاج يف الزيادة طريق عن لالقتصاد التدرجيي بالتحول" :ريفوار جون ويعرفه        

  . 2"األخرية هلذه الزيادة حنو واحد إجتاه يف هي االقتصاد إليها يصل اليت الوضعية

 من املنتجة اخلدمات و السلع كمية يف املستمرة الزيادة أنه على االقتصادي النمو:" أرو جون يعرف فيما     

 ."معني اقتصادي حميط يف الفرد طرف

 مـع  احلقيقي الفري الدخل متوسط يف مستمرة زيادة حدوث هو االقتصادي النمو أن القول ميكن إذا       

 الفرد لنصيب يشري أنه أي السكان، عدد على الكلي الدخل قسمة حاصل هو الدخل الزمن، ومتوسط مرور

 الفرد نصيب زيادة حدوث جمرد ليس االقتصادي النمو أن يعين وهذا للمجتمع الكلي الدخل من املتوسط يف

 زيادة يف ممثال الفرد معيشة مستوى يف حتسن حدوث ليعين ذلك يتعدى ألنه الكلي الناتج أو الكلي الدخل من

 عدد يف الزيادة معدل الكلي الدخل منو معدل يف الزيادة فاقت إذا إال يتحقق ال وهذا الكلي، الدخل من نصيبه

 الكلـي  الدخل من الفرد نصيب فإن السكاين النمو ملعدل مساويا الكلي الدخل منو معدل كان فإذا السكان،

 الكلي الدخل زاد إذا أما اقتصادي، منو يوجد ال مبعىن يتغري لن الفرد معيشة مستوى أن أي ثابتا، يضل سوف

 .معيشته مستوى تتدهور وبالتايل ينخفض سوف الفرد نصيب فإن السكاين النمو معدل من أقل مبعدل
  :االقتصادي للنمو التالية اخلصائص نستخرج أن ميكن التعاريف هذه خالل ومن

  ؛احلقيقي الفرد دخل يف الزيادة عنها يترتب أن للبلد الداخلي الدخل يف الزيادة على جيب - 
 معـدل  أثـر  عزل مع الفرد دخل يف النقدية الزيادة أن أي حقيقية، الفرد دخل يف الزيادة تكون أن - 

 ؛التضخم
 أي ،األسباب ختتفي أن مبجرد ختتفي ال اأ أي الطويل، املدى على الدخل يف الزيادة تكون أن جيب - 

 فقـرية  لدولة إعانة غنية دولة منح حالة ففي مؤقتة، أو عارضة ظاهرة وليس مستمرة ظاهرة النمو أن

 الزيـادة  هـذه  تعترب ال ولكن عامني أو عام ملدة فيها احلقيقي الدخل متوسط يف زيادة عنه ينجم مما

 .3 اقتصاديا منوا املؤقتة

                                                           

1
 .11 ص ، 2003اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،النمو يف حديثة اجتاهات ،عطية القادر عبد حممد القادر عبد  

2
  Jean Rivoire, L’économie de marché, Que sais-je ?, Alger, éditions Dahleb, 1994, p79. 

3
  Jean Arrous, les théories de la croissance, paris, éditions du seuil, 1999, p 9. 
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 من الفرد عليه حيصل الذي الكم يف التغري على يركز االقتصادي النمو مفهوم أن الصدد هذا يف ويالحظ     

 واخلدمات السلع بنوعية أو األفراد بني احلقيقي الدخل توزيع كلي يهتم أن دون املتوسط يف واخلدمات السلع

 رفاهيـة  يف تغيري من حيدث ما لكل شامل غري مفهوم االقتصادي النمو أن يالحظ كما عليها، حيصلون اليت

 :التالية لألسباب وذلك الفرد

 واإلضـرار  التلوث درجة كزيادة املادي االقتصادي التقدم تصاحب اليت السلبية التغريات يعكس ال - 

 ؛اخل...الصحة التعليم، العمر، معدل بالبيئة،

 والوعي السياسية واملشاركة الرأي كحرية األخرى اجلوانب ويهمل للرفاهية املادي اجلانب على يركز - 

  .وغريه الثقايف

  :النمو االقتصادي وعناصر قياس: ثانيا

 :قياس النمو االقتصادي  -1

السلع  من اخلام الوطين الناتج مبعىن أي الوطنية املداخيل ارتفاع أنه على يعرف االقتصادي النمو كان إذا      
 يف النمـو  مبعـدل  االقتصادي النمو معدل قياس ميكن إذا معينة زمنية فترة خالل ما بلد يف املنتجة واخلدمات

 الـوطين  الدخل أو احلقيقي الوطين الناتج يف املتغريات غلى التعرف خالل من يقاس أو احلقيقي الناتج الوطين

  :1 يكون حيث عرب الزمن احلقيقي
  
  
  

 الوطين الدخل يف التغري من بدال احلقيقي الفردي الدخل يف التغري معدل مبقياس لألخذ االقتصاديون ومييل    

     :أن منطلق من االقتصادي النمو معدل عن للتعبري اخلام

  

  

  

 مقسـوما  احلقيقي الوطين الدخل يف التغري معدل يساوي احلقيقي الفردي الدخل يف التغري معدل فان وبالتايل

 .السكان عدد على

 :االقتصادي النمو عناصر -2

 يف أساسـا  تتمثـل  جممعات شكل يف توضع واليت االقتصادي النمو حتدد اليت العناصر من العديد يوجد    
 :وتتضمن اإلنتاج من مستويات تضمن خمتلفة عقالنية نسب يف تركيبها ويتم التقين، والتقدم املال رأس العمل،

                                                           
  .58حممد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 1

  األساس وسنة املقارنة سنة بني الناتج أو الدخل يف التغريات                      

  ×100ــــــــــــــــــــــــــــ= معدل النمو االقتصادي 

 األساس سنة يف الناتج أو الدخل                             
 

  الدخل الوطين                          

  ـــــــــــــــــ= الدخل الفردي احلقيقي 

 عدد السكان                             
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 يف استخدامها لإلنسان ميكن اليت والثقافية الفيزيائية القدرات جمموع يف يتمثل والذي: العمل عنصر - 
 التطـوير  من يزيد والتعليم التدريب استمرار أن حيث حاجياته، لتلبية الضرورية واخلدمات السلع إنتاج

 واخلـربة  والتـدريب  والتعلـيم  العمر حسب كبرية بدرجة تتحدد العمل عنصر وإنتاجية للعمالة النوعي

 ؛1اإلنتاجية العمليات يف اإلنتاج عناصر استخدام كفاءة عليه تعتمد الذي التكنولوجي والتأهيل

 املعـدات  ونوعيـة  كميـة  يف الزيـادة  على كبرية بدرجة يعتمد الناتج حتسن إن: املال رأس عنصر - 
 للنمـو  أساسـي  كعنصر أيضا تعترب وهي أخرى وخدمات سلع إنتاج يف تستخدم السلع تلك الرأمسالية،

 ؛2ةاحملقق املختلفة االستثمارات بواسطة اإلنتاج توسيع وعلى التقين، التقدم حتقيق على ويساعد االقتصادي

 توظف واليت املتاحة للموارد فاعلية األكثر باالستخدام يسمح لإلنتاج جديد تنظيم هو :التقين التقدم - 

 حاهلـا  علـى  اإلنتـاج  كمية بقيت وإن حىت اإلنتاجية العملية يف جديدة بطريقة أو أكثر كفاءة، بطريقة

 مـن  أنـه  وبالرغم االقتصادي، النمو وحتقيق اإلنتاج زيادة إىل حتما ذلك سيؤدي فإن تقين تقدم وحدث

 ميثـل  والتطـوير  البحث على الكلي اإلنفاق فإن دولة، بكل العلمي للعلماء للناتج الدقيق القياس الصعب

 .القبول واسع مؤشرا

  .االقتصادية التنمية مفهوم :الفرع الثاين

 أو اإلنتاجيـة  أو الـدخل  لزيادة أداة اعتبارها من انطالقا التعاريف من الكثري االقتصادية للتنمية أعطي       
 يف النمـو  املسـتكملة  غري الدولة تستخدمها اليت العملية اأ على االقتصادية التنمية اعتربت حيث االستهالك
 الفرد نصيب متوسط زيادة وبالتايل احلقيقي، الوطين دخلها زيادة دف احلقيقية االقتصادية مواردها استغالهلا

 إىل اهلادفـة  والتدابري اإلجراءات جمموعة :"هي االقتصادية التنمية أن إىل بوداقجي نالرمح عبد ويذهب، .3منه
  .4"الزمن من طويلة لفترة الفرد دخل يف حقيقية زيادة تتضمن ذاتية اقتصادية  آلية بناء

  :االقتصادية إىل حتقيق مجلة من األهداف  التنمية ودف
 العدالة االقتصادية فرص وحتسني للفرد األساسية احلاجات إشباع رفع خالل زيادة رفاهية البشر من - 

 واالجتماعية؛
 الـدخل  يف الزيادة ضمان خالله ومن طويلة، زمنية لفترة الفرد دخل متوسط يف مستمرة زيادة تأمني - 

 اخلام؛ الوطين
 االقتصادية؛ الفرص وضعف والطغيان والفقر منها التخلف لبقاء الرئيسية املصادر مجيع إزالة - 

                                                           

  .34ص ، 2001 القاهرة، القاهرة، دار واملفهوم، النظرية االقتصادي النمو خليفة، حسن ناجي حممد 1
   .306 ص بريوت، للترمجة، العربية املنظمة الثانية، الطبعة عبود، ليلى ترمجة ،النمو نظرية ،روبرت سولو 2

3
 ص ، 1999 عمان، والنشر، للطباعة وائل دار األوىل، الطبعة ،الكلي االقتصاد علم يف أساسية مفاهيم عريقات، موسى حممد حريب الرمحن، عبد إمساعيل  

325.  
  .14 ص ، 1978دمشق، اجلامعية الكتب دار ،االقتصادية التنمية بوادقجي، الرمحن عبد 4
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 على باالعتماد املتقدمة الدول وبني بينها الفجوة وتقليص النامية للدول االقتصادي االستقالل حتقيق - 
 ؛1ةاملتاح الذاتية للموارد الكفء االستغالل

 إىل اإلنتاج يف الزيادة خالل من الطيبة املعيشة مستويات بأعلى يتمتع جمتمع إقامة إىل االقتصادية التنمية دف
 جانب إىل االقتصادية الوفرة وحتقيق العامة أو اخلاصة جبهوده سواء فرد لكل الكفاية وحتقيق ممكن، حد أقصى

  .2االجتماعية الرفاهية

  خصائص التنمية املستدامة وأبعاد : املطلب الثاين

 جمرد وليست وأخالقية، بيئية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، عديدة جوانب له شامال مفهوما التنمية تعترب      

 أو الثقـايف  أو التعليمـي  أو الصحي املستوى حتسن تتضمن أن جيب الدخل فزيادة الفردي، الدخل يف زيادة

 خيـار  إىل التوجه كان لذا التنمية نسيج يف خيوط تعترب العوامل هذه كل ولكن األخرى، األمور من غريها

 مواجهـة  يف البيئية واملوارد البيئة حول املتزايدة االهتمامات على اإلجابة هي اعتربت واليت املستدامة، التنمية

  .املتزايد السكاين والنمو اجلنسيات متعددة الشركات تقوده الذي والتصنيع التلوث

  .املستدامة التنمية خصائصو تعريف :األولالفرع 
 إىل يرجـع  البيئـة  جتـاه ا احلالية املخاوف وراء فالدافع جديد، اهتمام أو ظاهرة متثل ال املستدامة التنمية     

 لالنتشار كان ولقد املعاصرة، البيئية السياسة من األكرب اجلزء تصنع اليت هي اآلن فهي مضت عديدة سنوات
 التـهافت  إىل تقريبا العامل حكومات كل دفع براقا شعارا جعله يف هاما دورا املفهوم ذا  أحاط الذي الواسع

 جتاه ا جدا خمتلفة التزامات أو توجهات ذات األخرية هذه كانت ولو حىت سياسية ألجندات كشعار تبنيه على
  .احلقيقي االستدامة مفهوم

 :تعريف التنمية املستدامة -1

 الذي والبيئة، اإلنسان حول 1972 سنة ستوكهومل مؤمتر خالل مرة ألول املستدامة التنمية مفهوم برز       
 األوىل للمرة املؤمتر هذا ناقش حيث بالبيئة، العاملي االهتمام حنو خطوة مبثابة كان والذي دة،تحامل األمم نظمته

 أعداء أشد مها التنمية وغياب الفقر أن اإلقرار ومت العامل، يف التنمية وغياب الفقر بواقع وعالقتها البيئية القضايا
 بيان املشاركون تبىن حيث الدولية االنشغاالت جدول يف البيئية التساؤالت مرة ألول طرحت القمة هذه البيئة،

   .التلوث من للحد مهم عمل وخمطط مبدأ 26 ب

                                                           

 االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة ،آسيا شرق جنوب دول اقتصاديات حالة التنمية واستراتيجيات االقتصادي النمو ،مصطفى زيروين 1
  .14 ص ، 2000 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم

 القـاهرة  والتوزيـع،  للنشر اجلامعية املؤسسة األوىل، الطبعة ،أساليب – معوقات – عطاءات – مفاهيم اإلسالمي الفكر يف التنمية العسل، حسني إبراهيم 2
  .27 ص ، 2006
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 الرئيسية مهمته كانت والذي للبيئة املتحدة األمم برنامج ميالد إشارة أعطت قد القمة هذه كانت وعموما     
 والتدابري األنظمة وجعل ، (PNUE) البيئي الربامج ومتابعة البيئة جمال يف الدول بني التعاون تقرير يف تتمثل
 اخلطط ورسم الربامج تلك متويل عن فضال املستمرة، املراجعة حتت املتخلفة الدول يف والدولية الوطنية البيئية

 فكرة شرح الذي :النمو حدود لتقريره روما نادي إطالق مع تزامن ما وهو ،1ذلك يستلزمها اليت والسياسات
 املوارد فإن االستهالك  Halte à la croissance  معدالت تزايد استمر إذا وأنه الطبيعية، املوارد حمدودية
   2املسـتقبل   يهـدد  متجددة والغري املتجددة البيئية املوارد افرتاست وأن املستقبل، باحتياجات تف لن الطبيعية

  هـواء  ماء، -:طبيعية عناصر جمرد من أكثر على تدل أصبحت حبيث البيئة مفهوم توسيع املؤمتر هذا يف ومت
 ويف مـا  وقت يف املتاحة واالجتماعية املادية املوارد رصيد هي بل ، -وحيوانات نباتات للطاقة، مصادر تربة،
   .3وتطلعاته اإلنسان حاجات إلشباع ما مكان
 التخطـيط  عنـد  البيئة تتجاهل الزالت اليت واحلكومات الدول ستوكهومل مؤمتر انتقد أخرى ناحية من     

   .4للتنمية
 أعدتـه  الذي املشترك مستقبلنا تقرير صدور بعد كبريا عامليا اهتماما املستدامة التنمية مصطلح اكتسب     

 املستدامة التنمية التقرير هذا يف برونتدالند هارمل غرو عرفت حيث 1987 سنة والتنمية للبيئة العاملية اللجنة

 تلبيـة  علـى  القادمة األجيال بقدرة اإلخالل دون احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية" اأ على مرة وألول

  :6 مها أساسيني مفهومني على ركز الذي التعريف وهو، 5 "ااحتياجا
 الكربى؛ باألولويات تلبيتها ربط جيب اليت األساسية احلاجات وخصوصا احلاجات مبدأ - 

 سـعة  على ضغوط ميارس الذي االجتماعي والتنظيم التقنية باملستويات مقارنة املوارد حمدودية مبدأ - 

 .واملستقبلية احلالية االحتياجات لتلبية البيئة

 قمة يف وواضح أساسي بشكل ليتدعم املستدامة التنمية مفهوم اتسع جانيريو دي بريو األرض قمة ومنذ     

 معه يتعامل فالبعض املعاين، ومتنوع االستخدامات، متعدد املفهوم هذا أن ويبدو جبوهانسربج املستدامة التنمية

 وبديل تنموي منوذج مبثابة هي املستدامة التنمية أن آخرون يرى فيما العوملة، اهتمامات تناسب أخالقية كرؤية

                                                           

  .113 ص ، 2002اإلسكندرية، الفنية، اإلشعاع األوىل، مطبعة الطبعة ،منها احلماية ووسائل البيئة لتلوث واملالية االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد 1
 التنميـة  علـى  وأثرهـا  الدولية التجارة املستدامة للتنمية االقتصادي املنظور البيئية، اإلدارة على التركيز مع املستدمية التنمية ،الرفاعي قدوري سحر 2

 مصـر  العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ، 2006 سبتمرب يف تونس يف املنعقد البيئية لإلدارة العريب اخلامس املؤمتر عمل أوراق املستدامة،

  .23-22ص  ص ، 2007
  .24 ص ،1979الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين لسا املعرفة، عامل سلسلة ، ومشكالا البيئة ،صباريين سعيد حممد احلمد، رشيد 3
  .238 ص بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،آفاق و واقع العربية التنمية يف دراسات وآخرون، الرياشي سليمان 4

5 Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Québec, 2006, p 166. 
6 François BERTRAND, Planification et développement durable: vers de nouvelles pratiques 
d'aménagement régional ? L'exemple de deux Régions françaises, Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées, 
Thèse pour l'obtention du grade de docteur en Aménagement de l'Espace et Urbanisme, université François 
Rabelais-tours, Ecole doctorale "Sciences de l'Homme et de la Société", France, 6 décembre 2004, p 74. 
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 هذا وعثرات أخطاء إلصالح سعيه يف النظام هلذا امتداد ابأ يعتقد من وهناك أمسايل،الر النموذج عن خمتلف

 .بالبيئة عالقته يف النموذج

 وجوانبه تمعا أنشطة خمتلف تشمل اليت املتوازنة التنمية تلك هي املستدامة التنمية أن القول ميكن سبق مما    

 مبادئ واعتماد التنموية العمليات يف والبشرية املادية للموارد األمثل االستثمار لتحقيق الوسائل أفضل باعتماد

 البيئية الضوابط إطار يف تمعا أفراد جلميع الرفاهية لتحقيق العوائد توزيع وعند واالستهالك اإلنتاج يف العدالة

 .القادمة األجيال مبصاحل أو بالطبيعة أضرار إحلاق ودون

 العدالـة  :وهـي  مبادئ ثالثة من مستمدة اأ املستدامة بالتنمية املتعلقة التعاريف خالل من املالحظ        
 اجلوانـب  لربط جدي بشكل العمل الضروري من يصبح وهنا االقتصادية، والفعالية البيئة، محاية االجتماعية،
    :1هذه الدمج عمليات إحدى يبني املوايل والشكل، البيئية باجلوانب واالجتماعية االقتصادية

  الرئيسية الثالثة العناصر التقاء خالل من املستدامة التنمية حتقيق: )1- 3(الشكل رقم 
  

    

  

  

  
 

Source: OECD, Développement durable: les grandes questions, Editions de l’OCDE, 2001, p 37. 
 

                                                                                                                             املستدامة التنمية خصائص -2

  :فيما يليمن خالل ما سبق ميكن استنتاج بعض اخلصائص اليت تتميز ا التنمية املستدامة واليت ميكن حصرها 
 تنمية طويلة األمد تتعلق مبصري األجيال القادمة؛ - 
تنمية اقتصادية، عدالة اجتماعية، اسـتدامة  عملية متكاملة ومنسجمة ومترايطة بني املكونات الثالثة هلا  - 

 بيئية؛
 االهتمام باجلانب البشري وتلبية حاجياته ومتطلباته األساسية؛ - 
 .2جمتمع لكل احلضارية اخلصوصيات على واحملافظة والثقافية الروحية اجلوانب وتطوير تنمية حتاول - 

  

                                                           
1
  OECD, Développement durable: les grandes questions, Editions de l’OCDE, 2001, p 37. 

2
 .25 ص ،مرجع سبق ذكره، الرفاعي قدوري سحر  

  

قتصــادياال دـــالبع  

اعيــد االجتمــــالبع  

لبيئــــــيا دــالبع  
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 :أهداف التنمية املستدامة: الفرع الثاين

 الرعايـة  وحتقيـق  الشـعوب  احتياجـات  تلبية هو املستدامة للتنمية األساسي اهلدف أن املنظرون اتفق     

 البيئي؛ التدهور من احلد وحماولة والطبيعية البشرية املوارد قاعدة على احلفاظ مع الطويل املدى على االجتماعية
 وإدارة جهة، من واالجتماعية االقتصادية التنمية بني ديناميكي توازن إىل التوصل جيب ذلك حتقيق أجل ومن

 بشـكل  الطبيعية البيئية واملصادر اإلنسان بني متوازنة عالقة حتقيق مبعىن أخرى؛ جهة من البيئة ومحاية املوارد

  .دائم بشكل وذلك والتحديات املتغريات مع تتعامل أن العالقة هلذه يكفل
 هـذه  فيها جتتمع اجتاهات ثالثة تربز املستدامة التنمية أجلها من بنيت اليت الغايات يف التدقيق خالل ومن     

 :كاآليت هي الغايات

 االقتصادية االستدامة -1

 :دف إىل حتقيق ما يلياليت و 

 حاجـات  تلبية يف تساهم اليت والربامج األهداف لتحقيق واخلاص العام القطاعني بني اجلهود توحيد - 

 ؛ املوارداسترتاف  لوقف الفقر حدة ختفيف خالل من بينها والتوفيق واملستقبلية احلالية األجيال

 على النامية خصوصا البلدان مجيع قدرة حتسني على العمل خالل من االقتصادي النمو معدالت رفع - 

 القدرات بناء زيادة ذلك يف مبا املباشرة، األجنبية االستثمارات حتملها اليت واآلثار العوملة لتحديات التصدي

 اخلـربات  وتبادل األجنيب واالستثمار الشراكة فرص وتنشيط، بيئيا املالئمة والتكنولوجيات األموال ونقل

 ؛ 1جديد تفكري أساليب عن والبحث اإلبداع لتحفيز والتدريب التعليم تفعيل يف واملسامهة واملهارات

 للموارد ستخداميةاال الكفاءة ورفع الغذائي األمن حتقيق أجل من منها الزراعية خاصة اإلنتاجية رفع - 

 .والريفية واحلضرية والصناعية الزراعية التنمية يف املائية

 :االجتماعية االستدامة -2

 - ؛الفقرية لألغلبية الوظائف وخلق الصغرية املشاريع دعم إىل دف 

 ؛الغذائي األمن وضمان الصغرية الزراعات وأرباح اإلنتاجية حتسني  - 

 احلـد  وضمان البشر صحة حلماية والضوضاء للهواء معايري فرض إىل االجتماعية االستدامة دفو  - 

 ؛للشرب الصاحلة املياه على احلصول وتأمني الفقرية لألغلبية الصحية الرعاية من األدىن

األطفال املولودين حديثا ومحايتهم م ن خمتلف األمـراض الفتاكـة، ومحايـة    دف إىل حتسني حياة  - 
  .كذلك أمهام

                                                           

 املستدامة التنمية :الدويل العلمي املؤمتر ضمن مداخلة ،اجلزائر حالة :املستدامة للتنمية كإستراتيجية املباشر األجنيب اإلستثمار سديرة، بن عمر بوهزة، حممد 1

 الصغرية املؤسسات يف واالستثمار الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية املتاحة، اإلستخدامية للموارد والكفاءة

 300 ص ، 2008 سطيف، والنشر، اهلدى للطباعة دار األورومغاريب، الفضاء يف واملتوسطة
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  أهداف ومؤشرات لتحقيق املساواة االجتماعية: ) 3-3( اجلدول رقم 

  املؤشر  اهلدف

 :القضاء على الفقر املدقع •

ختفيض نسبة السكان الذي يقل دخلهم عن دوالر واحـد   -

 .2015-1980الفترة يف اليوم بنسبة النصف يف 

ختفيض السكان الذي يعانون من اجلوع إىل النصـف يف    -

  .2015-1990الفترة 

 .الذي يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحدنسبة السكان  -

 .نسبة السكان الفقراء -

 .معدل فجوة الفقر -

 .يف االستهالك الوطين 1/5حصيلة أفقر  -

  .سنة 15عدد األطفال ناقصي الوزن دون سن  -

 :ساواة بني اجلنسنيتعزيز امل •

إزالة الفوارق والتفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتـدائي    -

  .2015والثانوي، يف موعد ال يتجاوز 

 .نسبة اإلناث إىل البنني يف مراحل التعليم اإلبتدائي والثانوي والعايل -

 15نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة بني سن  -
 .سنة24و

 .النساء من الوظائف مدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعيحصيلة  -

  .نسبة تقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية -
  .80، ص 2010عن األهداف اإلمنائية عام  2010األمم املتحدة، تقرير عام : املصدر

 :البيئية االستدامة -3

  :1ودف إىل حتقيق مجلة من األهداف من بينها
 ومنـع  االقتصادي للنمو الضرورية الطبيعية للموارد العقالين واالستخدام املستدام االستعمال ضمان - 

 تكاليف من التلوث تكاليف حتويل على والعمل النظيفة التكنولوجيا استخدام خالل من وتدمريها ستترافهاا

 البحـث  برامج على انعكاسات له يكون قد ما وهو فيها،  املتسبب يتحملها داخلية تكاليف إىل خارجية
 ؛ املباشرة األجنبية االستثمارات خالل من املالئمة التكنولوجيا ونقل والتطوير،

 املشاركة على وحثهم إزاءها باملسؤولية إحساسهم وتنمية القائمة البيئية باملشكالت الناس وعي تعزيز - 

 .هلا احللول إجياد يف

 الطاقـة  اسـتهالك  خفض هي املتقدمة للدول بالنسبة املستدامة التنمية االقتصادية النظر وجهة فمن      

 الفقر من واحلد املعيشة مستوى رفع أجل من املوارد توظيف تعين فهي النامية للدول بالنسبة أما واملوارد،

 مسـتوى  ورفع السكاين النمو استقرار لتحقيق السعي املستدامة التنمية تعين االجتماعية النظر وجهة ومن

  .2الريفية املناطق يف خاصة والتعليمية الصحية اخلدمات

                                                           

 اجلزائر تونس، :مقارنة املغاربية دراسة االقتصاديات يف املستدامة والتنميةاالقتصادي  النمو على املباشر األجنيب اإلستثمار أثر تقييمبيوض حممد العيد،  1

 االقتصاد :ختصص، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم يف الدكتوراه مدرسة إطار يف املاجستري شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة غري منشورة املغرب، 

  .83-82، ص ص 2011-2010عباس، سطيف، اجلزائر، املستدامة، جامعة فرحات  والتنمية الدويل
 العدد سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،العاملية البيئية واملشاكل البيئة وتلوث الطاقة بلخضر، القادر عبد عبريات، مقدم 2

  .51، ص2007، 07
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 على السليب التأثري دون للمجتمع التحتية البىن يف جوهرية تغيريات إجراء هو منها الرئيسي اهلدف كان لذا

  .1البيئة عناصر

  ةاماملستد التنمية أبعاد: الفرع الثالث

  :يرتبط مفهوم التنمية املستدامة بعدة أبعاد مترابطة وتتمل يف 

  البعد االقتصادي   -1

  :وتتلخص يف النقاط التالية

من خالل معدالت االستهالك وختتلف مـن الـدول الناميـة إىل     :حصة الفرد من املوارد الطبيعية - 
 وهو الطبيعية املوارد من املكثف االستهالك على املتقدمة الدول لسكان االستهالكية األمناط تعتمد، املتقدمة

  ؛2 النامية البلدان سكان يستخدمه ما أضعاف ميثل ما

 ختفيضـات  إجـراء  يف الغنية للدول بالنسبة املستدامة التنمية تتلخص: الطبيعية املوارد تبديد إيقاف - 

 وإحداث الكفاءة مستوى حتسني عرب وذلك الطبيعية واملوارد للطاقة املبدد االستهالك مستويات من متواصلة

 الناميـة  البلدان إىل البيئية الضغوط تصدير عدم من التأكد من العملية هذه يف والبد احلياة، أسلوب يف تغيري

 ؛البيولوجي التنوع دد  اليت االستهالك أمناط تغري أيضا املستدامة التنمية وتعين

 قيادة يف خاصة مسؤولية املتقدمة الدول على تقع: معاجلته وعن التلوث عن املتقدمة الدول مسؤولية - 

 يف كبرية بنسب إسهامها كرس األحفورية الطاقات من املاضي يف املتراكم استهالكها ألن املستدامة، التنمية
 مركـز  حتتـل  جبعلها الكفيلة والتقنية املالية املوارد لديها املتقدمة الدول أن ومبا، العاملي التلوثمشكالت 

 الـنظم  محايـة  حنو ااقتصاديا حتويل أقل، بكثافة املوارد استغالل أنظف، تكنولوجيااستخدام  يف الصدارة

 ؛ العدالة من نوع حتقيق إىل ترمي أسباب والبيئة الطبيعية

 يف اخنفاض أي فإن والنامية املتقدمة الدول بني التجارية الروابط ظل يف : النامية الدول تبعية تقليص - 
 هـذه  مـن  النامية الدول صادرات اخنفاض إىل حتما سيؤدي الصناعية البلدان يف الطبيعية املوارداستهالك 

 ؛ إليها احلاجة أمس يف هي إيرادات من حيرمها مما أكرب، بدرجة أسعارها وختفيض املنتجات

 ألغـراض  الطبيعية املوارد تكريس خالل من تتجسد واليت : الفقرية الدول لدى املستدامة التنمية - 

 سكان من  20% من ألكثر بالنسبة األوىل بالدرجة أخالقية كقضية املعيشة مستويات يف املستمر التحسن

 ؛ املستدامة للتنمية امللحة األولويات من باعتباره املطلق الفقر عبئ من التخفيض بغية العامل

                                                           

  .22، ص2000 بريوت، للدراسات، اجلامعية املؤسسة ،الثالثة األلفية يف اجلامعة ورسالة التنمية األسعد، مصطفى حممد 1
 جامعة التسيري، وعلم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري ماجستري رسالة ،املستدامة التنمية ظل يف التوازن وإمكانية الطاقة إستراتيجية بلخضر، القادر عبد 2

  .98 ، ص2005 سبتمرب البليدة،
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 ملعيشـة  ا مستويات وحتسني الفقر عبئ من لتخفيض الناجحة الوسيلة إن :املوارد توزيع يف العدالة - 

 الغاية هذه وتتجسد ا،ذا حد يف غاية الوسيلة هذه وتعترب والفقرية الغنية البلدان من كل مسؤولية أصبحت

 .1األفراد مجيع بني ما يف واخلدمات واملنتجات املوارد على احلصول فرص تعادل جعل على العمل يف

  البعد االجتماعي والسياسي -2

 لاللتحـام  وسـيلة  النمـو  من جيعل والذي الضيق باملعىن اإلنساين بالبعد خاصة املستدامة التنمية تتميز     

   للتنميـة  التخطـيط  يف الشعبية املشاركة من قدر أكرب وحتقيق السياسي االختيار عملية ولتطوير االجتماعي

 هناك فإن لذا، الدول بني هو ما مبقدار األجيال بني إنصاف اختيار شيء كل قبل يكون أن االختيار هلذا والبد

 :التايل النحو على وهي االعتبار بعني أخذها جيب االعتبارات من جمموعة

 أمـر  وهـو  السكان منو تثبيت سبيل يف كبري تقدم حتقيق على العمل وتعين :الدميغرايف النمو تثبيت - 

 احلاليـة  باملعدالت شبيهة ومبعدالت طويلة لفترة للسكان املستمر النمو ألن فقط ليس بالغة أمهية يكتسي

 ؛ الطبيعية املوارد على حادة ضغوطا حيدث السريع النمو ألن كذلك بل مستحيال، أمرا أصبح

 حنـو  احلاليـة  فاالجتاهات الراهن الوقت يف بالغة أمهية السكان توزيع يكتسي :السكان توزيع أمهية - 

 بتركيـز  تقـوم  فاملدن ضخمة، بيئية عواقب هلا الكبرية املدن تطور والسيما احلضرية للمناطق أكرب توسع

 احمليطـة  البيئية للنظم واملدمرة السكان على اخلطرية األوضاع من كثري يف وتتسبب امللوثة واملواد النفايات

،اهلجرة حركة إبطاء على للمساعدة النشطة الريفية بالتنمية النهوض تعين املستدامة التنمية فإن هنا ومن ا 

 ؛ املدن إىل

 وذلـك  كـامال،  اسـتخداما  البشرية املوارد استخدام على املستدامة التنمية تعتمد: البشرية التنمية - 

 فقر يف يعيشون الذين إىل األساسية اخلدمات تصل وأن اجلوع وحماربة الصحية واخلدمات التعليم بتحسني

 ؛ النائية املناطق أو مطلق

 الناميـة  البلدان من كثري ففي املستدامة، التنمية مساعي دفع يف خاصة أمهية املرأة لدور :املرأة دور أمهية

  ؛البيئية للموارد األول املدبر هي أخرى وبعبارة املاء، ونقل والرعي املعيشية بالزراعات النساء تقوم

 مشـاركة  إىل السياسي املستوى على املستدامة التنمية حتتاج :احلكم إدارة يف الدميقراطي األسلوب - 

 اهليئـات  اختيـار  يف والدميقراطية القرارات، هلذه التخطيط يف السياسية القرارات متسهم الذين األطراف

 األفـراد  تشرك ال اليت التنمية جهود أن وهو وجيه لسبب وذلك ومتثلهم، تنفذهاواالس اليت  والسلطات

                                                           

جـوان   07-06 املديـة،  اجلامعي املركز املستدامة، والتنمية البيئة اقتصاد حول األول الوطين امللتقى املستدامة، للتنمية البشرية األبعاد حتليل ،منري نوري  1
 .4، ص2006
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 األساسية القاعدة تعد التنمية عملية إدارة يف التشاركي النمط اعتماد فإن لذلك اإلخفاق يصيبها ما كثريا

  .1الراشد باحلكم يعرف ما وهو املستقبل يف املستدامة البشرية للتنمية

 والتكنولوجية البيئية األبعاد -3

 املتجـددة  غري املوارد واقتصاد للطاقة والعقالين األمثل باالستخدام االهتمام يف البيئي البعد جوهر يكمن     

 احمليطـات  البيولـوجي،  التنوع املناخ،) اإليكولوجية للنظم حيدث قد ملا والتنبؤ (معادن فحم، غاز، بترول،

 يف تأخذ أن جيب رئيسية بصورة االقتصادية األنشطة كل أن حيث ،2والوقاية لالحتياط التنمية جراء الغابات
  .استخدامها عقلنة وكيفية األرضية الكرة على املتاحة الطبيعية املصادر ونوعية كمية احلسبان

 :يلي ما يف البيئية األبعاد إمجال وميكن 

 امليـاه  وإمدادات للزراعة القابلة األراضي استخدام املستدامة التنمية هنا تعين : الطبيعية املوارد محاية - 

 ؛كفاءة أكثر استخداما

 العاملية البيئة يف كبرية تغيريات بإجراء املخاطرة عدم ويعين :احلراري االحتباس ظاهرة من املناخ محاية - 

 ؛ املقبلة لألجيال املتاحة الفرص يف تغيري حتدث أن اشأ من واليت الدفيئة الغازات انبعاث من والتقليل

 الغـازات  النبعاث العايل املعدل من احلد إىل املستدامة التنمية ترمي كما :احملروقات استخدام عقلنة - 

 ؛للطاقة أخرى مصادر وإجياد احملروقات، استخدام من كبرية بصورة احلد عرب وذلك احلرارية،

  امليـاه  شـبكات  كفاءة وحتسني املبددة لالستخدامات حد وضع املستدامة التنمية تعين :املياه صيانة - 
 الـنظم  يف اضـطرابا  حيدث ال معدل على السطحية املياه من املسحوبات وقصر املياه نوعية حتسني تعين كما

 ؛3جتددها يضمن مبا اجلوفية املياه من املسحوبات وقصر املياه، هذه على تعتمد اليت االيكولوجية

 التنـوع  مـن  األرض ثـراء  صيانة يتم أن الا هذا يف املستدامة التنمية تعين :اهلشة األنظمة محاية - 

 ؛ املالجئ على واحملافظة الطبيعية احملميات بإنشاء وذلك املقبلة لألجيال باالنقراض املهددة واألنواع البيولوجي

 التكنولوجيـا  مع املستدامة التنمية تتعارض :الصناعية املرافق يف أنظف تكنولوجيا استعمال تشجيع - 

 مالئمـة  أكثر جيعلها مبا املستخدمة التكنولوجيا توجيه إعادة من بد ال املستدامة التنمية لتحقيق وعليه امللوثة،

 أن الناميـة  الـدول  على يتعني لذا ،والنفايات التلوث من قدر أقل وتولد للموارد أقل استخدام وذات للبيئة

 تعمل وأن املباشرة، األجنبية لالستثمارات ااستقطا عند خاصة احمللية لبيئتها مالئمة نظيفة تكنولوجيا تستورد

 ومهـارات  قدرات تكسب جيعلها مما التكنولوجيا مع بالتعامل يتعلق فيما الذاتية اقدرا تطوير على باستمرار

  .نظيفة حملية تكنولوجيا وتطوير على القدرة املطاف ايةبد يف هلا تؤمن تقنية

                                                           

  .2، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية لسنة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  1
  .15-14ص  ص ، 1993 ديسمرب ، 04 العدد ، 30 لدا والتنمية، التمويل جملة املستدامة، للتنمية اإليكولوجي النهج ريز، كولون 2
  .20ص ، 2001نيويورك، ،والتنمية والبيئة السكان املتحدة، لألمم املوجز التقرير 3
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  النمو االقتصادي املستدام:املطلب الثالث

 ولوسـي  يف املنعقد اهلادي واحمليط آسيا يف والتنمية للبيئة اخلامس الوزاري املؤمتر ويف ، 2005 مارس يف     
 واالجتماعيـة  االقتصادية اللجنة عن وهيئة عضو 52 ل الرمسي احلضور ذلك يف مبا مندوب،  340وحبضور

 النمو مصطلح عليه أطلق ما وهو بيئيا املستدام االقتصادي النمو مقاربة واعتناق تبين مت اهلادي واحمليط آلسيا

 .1األخضر
  2010 2005 - للفترة املستدامة للتنمية اإلقليمي للتعاون إستراتيجية بناء أساس املؤمتر كان ذاو     
 آسيا يف والتنمية للبيئة الوزاري اإلعالن :االجتماع يف تبنيها مت رئيسية وثائق ثالث يف معاملها تبلورت واليت

 ومبادرة، 2010- 2006 اهلادي واحمليط آسيا يف املستدامة التنمية لتطبيق اجلهوي املخطط اهلادي، واحمليط

 .2-النمو األخضر –املستثمر بيئيا   االقتصادي النمو حول سيؤول

  النمو األحضر  تعريف: الفرع األول

 االقتصادية للجنة الوزاري املؤمتر يف تبنيها مت املستدامة التنمية لتحقيق إقليمية إستراتيجية هو األخضر النمو     
 األخضر النمو إستراتيجية بناء مت حيث، 2005 سنة املتحدة لألمم والتابعة اهلادي واحمليط آلسيا واالجتماعية
 ومحايـة  صـيانة  شرط اخلام الداخلي الناتج يف النمو األخضر النمو ويشجع ، البيئية الكفاءة مبدأ على أساس

 أقـل  مع تمعا من الساحقة األغلبية واحتياجات رغبات التقاء مستوى أو نقطة عند البيئية والسالمة التكامل
 تصـل  وقت يف االقتصادية املخرجات تعظيم إىل األخضر النمو ويهدف، البيئة على السلبية اآلثار من مستوى

  .األدىن احلد إىل البيئية األعباء فيه
  :3الكفاءة البيئية اجلوانب التالية شملتو

 واخلدمات؛ السلع تستهلكها اليت املادية الكثافة خفض - 
 واخلدمات؛ السلع إنتاج يف املستخدمة الطاقة كثافة خفض - 
 البيئة؛ يف السامة املواد ضياع خفض - 

 العرضية؛ والنواتج النفايات من أدىن حد حتقيق - 

 للتجدد؛ القابلة للمصادر األقصى االستعمال - 

 .املنفعة حيث من للمنتجات أكثر استدامة - 
 

                                                           

  .95بيوض حممد العيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
2
 UNESCAP, Green Growth at a Glance: The way Forward for Asia and the Pacific, United Nations 

Publications, 2006, p 09. 
3
 Ian Barnes, The green growth approach for climate action, For The 3rd Policy Consultation Forum of the 

Seoul Initiative Network on Green Growth: Green Growth and Sustainable Consumption and Production for 
Climate Action, United Nations Documents, 18-20 September 2008, Cebu, Philippines, p 5. 



����� ���	��  :���	��� ����� ������ ����� � ������ ��������. 

 

-156- 
 

 :أبعاد النمو األخضر: الفرع الثاين

 اخلضـراء  التجارة ، املستدامة التحتية البنية اخلضراء، الضريبة :رئيسية أبعاد أربعة األخضر النمو يشمل     

ـ أ  UNESCAPتعتقد  اليت اجلوانب تغطي جمتمعة األبعاد هذه ،املستدام واالستهالك واإلنتاج مهمـة  ا 

 احلاضـر  الوقت يف يستمر أن للنمو ميكن وبذلك استدامة أكثر لتصبح االقتصاديات لترقية والزمة وضرورية

  :أيضا واملستقبل

  : الضريبة اخلضراء -1

 املشـرعني  يد يف قوية أداة وهي البيئية والضريبة اخلضراء بالضريبة أيضا يعرف ما أو اخلضراء الضريبة إصالح

 اجتماعيـا  مفيـد  فعال، كفؤ، اقتصاد بعده ومن ضرييب نظام بناء اجل من الكلية االقتصادية السياسات وبناة
   .بيئيا ومستدام
  :النمو على اخلضراء الضرائب أثر يظهر املوايل والشكل

  .إصالح الضرائب البيئية والنمو األخضر: )2- 3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: UNESCAP, greening growth in Asia and the Pacific, follow-up to the World summit on 
Sustainable Development: Taking action on the regional Implementation Plan for Sustainable 
development in Asia and the Pacific 2006-2010, United Nations publication, 2008, Thaïland, p 21. 

، -ضرائب دخول شحصية - سلع وخدمات، عمل: أنشطة رحبية اقتصادية

 -الضرائب على الشركات  –رأمسال 

  :تلوث واستخدام غري كفؤ للموارد

استخدام املوارد الطبيعية خيضع  -استخدام غري كفؤ للموارد - 

 .لقانون العرض والطلب

 .البيولوجلياتلوث املصادر وضياع األنواع  - 

ليصبح من الضروري فرض ضرائب ورسوم على مواقع دفن وطمر 

  .النفايات، انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون وتلوث مصادر املياه

 

 .تزايد التوظيف وبيئة أنظف - 

 .-فرضية بورتر –بيئة تنافسية وبيئة أنظف  - 

أعباء وضرائب 

 إضافية

كفاءة + منو اقتصادي أحسن 

بيئة + أكرب للموارد املستعملة 

النمو األخضر= أنظف   
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 العائدات ورفع الفقر معدالت خلفض الضريبية السياسة مشرعي يد يف رئيسية أداة اخلضراء الضريبة وتعترب     

 التحتية البىن الستدامة واملوجه والقائد املفتاح فهي ،البيئية واجلودة العامة والصحة البيئية الكفاءة واثبات املالية

 علـى  اخلضراء الضرائب تطبق أن وميكن ، واالستهالك اإلنتاج أمناط واستدامة خضراء، جتارة إىل والوصول

  .الطبيعية واملوارد اخلام املواد النفايات، اإلنتاج، الطاقة، النقل، قطاعات

 مستدامة حتتية بنية -2

 green احلـراري  لالحتباس املسببة الغازات نبعاثاتا من  75% يقارب ما عن مسئولة البنايات إن       

house gas ،هلذه مسبب أو مصدر أهم ومبعرفة، الكربون أوكسيد ثاين خاصة اخلصوص وجه على ومنها 

 التحتيـة  البىن هي ما هو مطروح يبقى الذي السؤال لكن ، املناخ تغري ظاهرة من التخفيف  ميكن االنبعاثات

 ؟مستدامة اأ ما لبلد حتتية بنية على حنكم مىت أو ؟املستدامة

 : 1أن جيب األخضر النمو حتقيق أو بلوغ يف أهدافها وختدم مستدامة ما لبلد التحتية البىن تكون حىت

 ا؛حيا دورة طيلة البيئية اآلثار وكذا املوارد استخدام من ختفض �

 وتدعمه؛ البيئي النظام سالمة على حتافظ �

 األوزون؛ ستترافاو املناخ كتغري سلبية كونية ومشكالت ظواهر نشوء يف تساهم ال �

 اقتصاديا؛ فعالة وخدمات سلع ختلق �

 األطراف؛ مجيع مصاحل خيدم والذي املدى بعيد اقتصادي النمو وتسرع تعظم �

 ماليا؛ وفعالية جدوى ذات تكون �

 .اجتماعيا شاملة تكون �

 املبادرة هذه أن يتوقع حيث املستدامة، املدن سياسة وتطبيق وانتهاج تبين يف الرائدة الدول من سنغافورة وتعترب
 ومبـادرات  سياسات فبضع، 30% بنحو االستدامة ملعايري املطابقة البنايات يف املستعملة املياه من ستخفض

  .املستدامة التحتية البىن فكرة دعم سبيل يف جيدة دفعة تشكل أن املمكن من جيد بشكل موجهة

 :التجارة اخلضراء -3

يف جـوان   ، UNESCAP طـرف  من واملنظم "للتجارة كفرصة والبيئة اخلضراء التجارة" مؤمتر يف مت     
 السياسات حلول من خمتلف نوع املؤمتر وقدم ، األخضر للنمو ثالث كبعد اخلضراء التجارة اعتبار،  2007

 :التالية التساؤالت على املؤمتر وركز، -اخلضراء التجارة -التجارة منو الستدامة التجارية واملمارسات العامة

 البيئية؟ واالستدامة االقتصادي النمو لتقود البيئية الكفاءة تسخري كيفية -

  وتكلفة؟ عبء اعتبارمها بدل جتارية كفرصة البيئية والكفاءة احلماية من كل جعل كيفية -

                                                           
1 Report of the UNESCAP Expert Group Meeting on Sustainable Infrastructure Development in Asia and 
the Pacific, 11-13 June 2007, Bangkok, Thailand, p 20 
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 الفعال لدوره نظرا النسبية أمهيته منهما كل يأخذ لالستدامة، معنيني اخلضراء التجارة مفهوم عن يتفرع      

 معناهـا  يف لالسـتدامة  األول املعـىن  ويكمن، األسهم أصحاب أو للمالك مضافة قيمة خلق يف يلعبه الذي

 أن يف أعمـال  رجل كل رغبة يترجم فهو وتستمر، تتحمل أن لألنظمة عندها ميكن اليت احلالة وهو التقليدي

 من مستدامة كفايات توفر يستوجب ما وهو ،واالستمرار التنافس على القدرة وتكتسب أعماله، وتنمو تزدهر

 وإدارة الكافية املالية املوارد العالية، اإلنتاجية املنافسة، على املنتجة واخلدمات السلع قدرة :التجارة أساسيات

  .النقد تدفقات

 على تنص اليت املستدامة التنمية مببادئ التجارية العمليات تقيد يف يتجلى ثان معىن لالستدامة أصبح واآلن    

 االجتمـاعي  املال رأس افسترتا خالل من املنشودة الرفاهية توفري على القادمة األجيال بقدرة اإلضرار عدم

 .والطبيعي البشري

 الصعيد على تنافسية خمرجات من لالستفادة املدخالت تقليل إىل املستدامة أو اخلضراء التجارة تسعى وبذلك

 . البيئية الكفاءة على باالعتماد البيئي

  :االستهالك املستدام -4

 عنونـة  مت حيـث  جانيريو، دي بريو املنعقدة 1992سنة األرض قمة يف مرة ألول املفهوم هذا تداول مت    

 إىل ذلك يف السبب ويرجع ،"االستهالك أمناط تغيري" بعنوان القمة عن املنبثقة 21 األجندة من الرابع الفصل

 يف خصوصا املستدامة غري واالستهالكية اإلنتاجية األمناط هو العاملية للبيئة املستمر للتدهور الرئيسي السبب أن
 حـول  مستديرة مائدة أوسلو العاصمة يف النروجيية احلكومة استضافت ، 1994سنة ويف ، الصناعية الدول

 األمـم  جلنـة  أطلقت املوايل العام ويف ، حكومية غري ومنظمات حكومات ممثلي حبضور املستدام االستهالك

  1997 سنة 5 + ريو قمة ويف ، واالستهالك اإلنتاج أمناط لتغيري دويل عمل برنامج املستدامة للتنمية املتحدة
 املستدامة التنمية حول النقاش صلب يف وتدخل ضرورية قضية نهأ على املستدام االستهالك احلكومات عرفت
 احلكومة نظمت السنة نفس ويف ، االستهالك مبوضوع خاصة بصفة 1998 لعام البشرية التنمية تقرير واهتم

 القمة يف الدعوة متت كما إطالق عن الورشة هذه أعمال ومتخضت كابالف، مدينة يف عمل ورشة النروجيية

(SC.Net) املستدام االستهالك لشبكة (UNEP) املسـتدامة  للتنمية العاملية للبيئة املتحدة األمم برنامج 

        ".واإلنتاج االستهالك أمناط تغيري" إىل 2002 سنة جبوهانسبورغ املنعقدة
 سـنوات  10 مدتـه  برنامج إطار " تطوير ضرورة القمة عن املنبثق العمل خمطط من الثالث الفصل وأورد

  .1ماملستدا واالستهالك اإلنتاج إىل االنتقال لتسريع واجلهوية واحمللية الوطنية املبادرات وتدعمه
  

                                                           
1 Tim Jackson, Laurie Michaelis, Sustainable Consumption & Production, Economic,regeneration: Policies 
for Sustainable Consumption, Sustainable Development Commission, 2003, p 13. 
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 البيئية األنظمة حدود حيترم اجتماعي وتطور مستمر اقتصاد نهأ على املستدام واالستهالك اإلنتاج ويعرف    

 .ومستقبليا حاليا أفضل، حياة اجل من األفراد وتطلعات احتياجات ويوفر لألرض،

  األخضرأهداف النمو  :الفرع الثالث

  الرحبيـة  على القائم الرأمسايل االقتصادي النشاط ملمارسة وسيلة األخضر النمو إستراتيجية انتهاج يعترب     
 تتميـز  الـيت  القطاعـات  يف واالسـتثمار  جهة من البيئية بالضوابط ومرهون حمدود يبقى النشاط هذا لكن

 حتقيق إىل األنشطة هذه خالل من األخضر النمو يسعى لذلك ، الكربون من واخللو والتجدد البيئية باالستدامة

 :1اآلتية األهداف

 اخلضراء؛ الضرائب استعمال توسيع -

 واإلنسان؛ بالبيئة الضارة املواد وطرح استعمال عن النامجة السلبية التأثريات ختفيض -

 القادمة؛ األجيال إىل الكربى البيئية التوازنات استمرار ضمان -

 البيولوجي؛ والتنوع الطبيعة محاية إجراءات حتسني -

 عليها؛ املفروضة البيئية القيود تقليل يكفل مبا االقتصادية األنشطة توجيه -

 البالستيكية؛ البيوت غازات انبعاث ختفيض  الكربون؛ تدوير أو ختفيض -

 املتاحة الطاقة كفاءة زيادة خالل من الناضبة والطاقات البترول عن الطاقوي االستقالل وترقية دعم -

 النووية؛ والطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية، الطاقة الرياح، كطاقة ومتجددة نظيفة طاقات وتطوير

 املناخية؛ التغريات ألثار املبكرة االستجابة خالل من املناخية التغريات مع التكيف على القدرة رفع -

 كفـاءة  وتطـوير  ابتكـار  يف االستثمارات توسيع خالل من اخلضراء التكنولوجيا وتسويق تطوير -

 على باالعتماد واملتوسطة الصغرية واملؤسسات اخلاص القطاع إىل نقلها وتسهيل اخلضراء التكنولوجيا

 املباشرة؛ األجنبية واالستثمارات الشراكة مشاريع

 .التدوير إعادة مبدأ على يعتمد وصناعي اقتصادي هيكل وبناء اخلضراء للتجارة الترويج -

 ؛ البيئية االستدامة حتسني -

 ما خصوصا هش قانوين وإطار ضعيف مؤسسايت هيكل يف احلالية العوائق تتبلور: البيئي األداء تطوير -

 ؛ السياسات بني والتناسق والتكامل الترابط وقلة الوظيفية املسؤوليات تداخل اإللزام،بآليات  تعلق

 ؛ املستدام االقتصادي للنمو كفرصة البيئية للحماية الترويج -

 الطبيعيـة  للموارد العالية والنوعية اجلودة على احلفاظ طريق عن :نوعيا جديدة استثمارات جذب -

  .جديدة ومشاريع استثمارات جيذب أن األخضر للنمو ميكن االقتصاديات داخل املتوفرة

                                                           
    .122-121بيوض حممد العيد، مرجع سبق ذكره ص ص   1
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  الستثمار األجنيب املباشر ل تنوعةاملثار اآل :املبحث الثالث

األجنبيـة  من أجل حتقيق التنمية املستدامة تسعى الدول وخاصة الدول النامية إىل توجيه االسـتثمارات        
به، ومـع تزايـد سـعي    زمات وأدبيات حمفزة جلذياملباشرة للتمركز داخل اقتصادياا وذلك من خالل مكان

ب االستثمارات من أجل حتقيق تنميتها املنشودة وجب علينا معرفة أهم اآلثار اليت تنتجهـا  جذاحلكومات إىل 
  االستثمارات األجنبية املباشرة على خمتلف األصعدة

 أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي: املطلب األول

 االقتصاديإن االستثمارات األجنبية املباشرة من شأا زيادة قيمة اإلنتاج الكلي ومنه رفع معدالت النمو      
 1 %ب اإلمجايل احمللي الناتج إىل نسبة املباشر األجنيب االستثمار يف الزيادة أن حيثعلى املدى الطويل والقصري 

 أمـا   0.8%   ب تقـدر  املضيفة الدولة مستوى على للفرد اخلام احمللي الناتج منو معدل يف زيادة إىل تؤدي 

 لزيـادة  املقابلة الفردي اخلام احمللي الناتج منو معدل يف الزيادة نسبة فان (Wacziarg)  لواكزيارك بالنسبة
  .%1 0.4 و % 0.3 بني اخلام تتراوح الداخلي الناتج إىل املباشرة األجنبية استثمارات نسبة يف   01%ب تقدر

  توطني التكنولوجياأثر االستثمار األجنيب املباشر يف : الفرع األول

تكنولوجيا بالنسبة للدول املضيفة، حيث حتـتفظ  ة اجلنسيات دورا هاما يف نقل الدتلعب الشركات متعد     
من أجل تعظيم أرباحها يف إطار املنافسة مـع املؤسسـات   هذه الشركات بأحدث التكنولوجيات واملعارف 

 مراقبـة  خالل من اإلنتاجية مساراا لتحسني الفرصة وتترصد احمللية الشركات تتهيأ النامية الدول ويف احمللية،
 الـتعلم - املباشر االحتكاك تشمل اليت الشراكة مشاريع وكذا اجلنسيات متعددة كاتالشر ممارسات وتقليد

 يف واملتمثلة االستعمال طريق عن التعلم وهي التكنولوجيا لنشر أخرى وسيلة وهناك -باملراقبة التعلم بالتفاعل،
  .املنعكسة املهارات مجلة
 بـذلك  للقيـام  املتاح السبيل والتطوير البحث جمال يف واخلارج الداخل املباشر األجنيب االستثمار وميثل    

 مـن  األجيـال  آخـر  إىل للوصول النامية البلدان أمام جديدة فرصا يفتح والتطوير البحث مشاريع فتدويل
 حيـث  مـن  عالية مضافة قيمة وذات عالية بيئية كفاءة ذات وخدمات منتجات احلديثة وإلنتاج التكنولوجيا

 تطـوير  إىل باإلضافة ،للبيئة صديقة تكنولوجيا وتطوير ابتكار خالل ومن املدخالت، واستعمال التكلفة تقليل
 بـني  واالرتبـاط  الشـراكة  أثـار  طريق عن االبتكار ثقافة ورعاية جديدة مهارات وخلق األداء مستويات

   .احمللية والشركات املباشرة األجنبية االستثمارات

                                                           
1
 Esso Loesse Jacques, Investissements directs étrangers: Déterminants et influence sur la croissance 

économique, revue de politique économique et développement, N° 117, Cellule d’Analyse de Politiques 
Economiques du CIRES, Juin 2005, p 11. 
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 جمـال  يف املباشـر  األجنيب االستثمار تستضيف اليت النامية االقتصاديات يف الرئيسية القلق أوجه وتكمن     
 األجـنيب  االستثمار ينطوي عندما القائمة والتطوير البحث أنشطة حلجم احملتمل التخفيض يف والتطوير البحث
 مع تتعاون اليت احمللية للشركات العادل غري التعويض وعلى وطنية شركات على استيالء عمليات على املباشر

 وحدوث الباحثني، سوق من احمللية الشركات وإزاحة والتطوير، البحث جمال يف اجلنسيات متعددة الشركات
 .1والتطوير بالبحث املتصل املباشر األجنيب االستثمار الجتذاب القاع إىل سباق

  .األجور على املباشر األجنيب االستثمار أثر :الفرع الثاين

قصري وتتراوح ترفع من مستوى األجور يف الدول النامية خالل الفترة الاالستثمارات األجنبية املباشرة  إن     
 مـن  أن القول ميكن بعد دخول االستثمارات األجنبية املباشرة،  وبذلك 20% و  10% هذه الزيادة ما بني

 ختفـيض  إىل سـيؤدي  مما جديدة شغل رصف توفري إما النامية الدول إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفق نتائج
 األجـنيب   الطرف إىل ملكيتها نقل مت اليت الشركة يف األصليني للعمال األجور سقف زيادة أو البطالة، نسب
  .العمالية الفئات من ما لفئة املعيشي املستوى حتسني ذلك عن سينتج احلالتني كلتا ويف

 جوانـب  خيـص  ما يف اجلنسيات متعددة والشركات احمللية الشركات بني بسيطة مقارنة إجراء خالل ومن
 النتـائج  إىل الشـركات  حول الدويل البنك أجراها اليت األحباث توصلت العمل، التوظيف واألجور وظروف

  :2اآلتية
 عمل؛ فرص من توفريه حملية شركة تستطيع ما ضعف اجلنسيات متعددة شركة توظف املتوسط يف - 
 بنسـبة  احمللية امثيال تدفعه مما أكثر اجلنسيات متعددة شركة طرف من املدفوعة املتوسطة األجور  - 

 ؛50 %إىل تصل
 املسـتوى  يف الفـرق  إىل باإلضـافة  هذا الالتينية، وأمريكا آسيا يف خصوصا الفروقات هذه وتظهر - 

  واإلنتاجي؛ التكنولوجي
 النشـاط  معـدل  أن كما ،ائهازألج إضافية تكوين فرص توفري إىل اجلنسيات متعددة الشركات متيل - 
 -النقـايب  والنشاط التكوين - العامالن هذان احمللية، الشركات مستوى على منه أعلى مستواها على النقايب

 املباشر األجنيب لالستثمار أن البديهي من أصبح أنه ومبا، املمنوحة لألجور العايل املستوى فهم على يساعدان

 بني شرسة منافسة يفرز أن نهشأ من هذا فان املضيفة النامية، االقتصاديات يف األجور مستوى على قوية ثارآ

  .العمال احملليني على اجلنسيات متعددة والشركات احمللية الشركات

                                                           

  .30-29ص ص  ، 2005 العاملي االستثمار تقرير األونكتاد، 1
2 OECD, L’impact de l'investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, 
conférence OECD-OIT sur la responsabilité sociale des entreprises, Emploi et relations professionnelles: 
Promouvoir un comportement responsable des entreprises dans une économie mondialisée 23-24 Juin 2008, 
Centre des conférences de l’OECD, Paris, France, 2008, p16 
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  .البشرية املوارد على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع الثالث 

 نـه أ حيث مباشرة غري بطريقة البشري املال رأس على املباشر األجنيب االستثمار يفرزه الذي األثر يتجلى    
 نتيجـة  أو اجلنسيات، متعددة بالشركات احمللية العمالة احتكاك بفعل املكتسبة واخلربة للتعلم نتيجة إما ينشأ

 يف منها استفادة أقصى تضمن حىت الشركات هذه على كقيود املضيفة الدول حكومات تسنها اليت للتشريعات
 تسـهر  اليت والسياسات الربامج التدابري، اإلجراءات، مجلة إىل احمللي، وبالنظر البشري املال رأس تأهيل جمال

 جنـد  املباشر األجنيب لالستثمار مستقطب استثماري مناخ خلق جلأ من توفريها على النامية الدول حكومات
 امليـادين  كـل  يف للمستجدات مستوعب مثقف جمتمع خلق دفوذلك  التعليم، يف االستثمار أمهها من أن

 وهذا املباشرة األجنبية لالستثمارات اجلاذب احلافز تعظيم شانه من ما وهو مستوياته بكل الشغل لعامل ومؤهل
  .1املباشر األجنيب لالستثمار اجيايب تأثري ذاته حد يف

 املـال  رأس أصـبح  إذ ،املـادي  املال رأس على فقط يعتمد ال اإلنتاج بأن احلديثة النمو نظرية وأشارت    

 االقتصادي وكان باألمهية، له مساويا يعترب والتدريب التعليم خالل من األساسية املهارات زيادة أي البشري،

Robert Lucas  على واحملافظة البشري املال رأس زيادة على يؤكد والذي للنمو جديدا منوذجا طور قد 

 على احلديثة النظرية أشارت كما ،االقتصادي النمو باستمرار يسمح مما تناقصها عن عوضا ثابتة حديثة عوائد

 مبإكسا وذلك البشرية، املوارد يف االستثمار خالل من يتحقق أن ميكن اإلنتاجية زيادة على العمالة قدرة أن
 أيضا التعليمي النظام خارج أو أساسية بصفة التعليم عملية خالل من واملهارات واخلربات التكوين من املزيد

 االستثمار خالل من احلديثة الكالسيكية النظرية أوضحته الذي الغلة تناقص قانون على التغلب ميكن أنه وترى

 التعلـيم  من أدىن حد لديها يكون ماهرة عمالة وتوفري متوازي، بشكل املال ورأس العاملة القوى من كل يف

  .السريعة التكنولوجية التغريات مع تتوافق حبيث

  أثر االستثمار األجنيب املباشر على االستثمار احمللي: الفرع الرابع

 زيـادة  يف ودورها النمو على املباشر األجنيب االستثمار تدفقات ثارآ حتليل الدراسات من العديد تناولت     
 تدفقات على جورجيو ودي يل برونزستاين، ا قام اليت الدراسة وخلصت النامية، الدول يف الكلي االستثمار
 1989 و 1970 بني املمتدة الفترة يف نامية، دولة 69 من مكونة عينة اشهد اليت املباشر األجنيب االستثمار

 بـني  تتـراوح  بنسبة احمللي االستثمار زيادة إىل تؤدي  01% بنسبة املباشر االستثمار األجنيب يف الزيادة أن
  .1.3% و  %0.5
 اجلنسيات نتيجة متعددة الشركات به وتتميز متارسه الذي املرتفع اإلنتاجية معدل عن ينجم وعموما

 :منها اجيابيات عدة من احمللية الشركات استفادة النامية االقتصاديات مستوى على الستقرارها

                                                           

1
 OECD, L’investissement direct étranger au service du développement, Op. Cit, pp 16-17. 
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 الشركات تطبقها اليت واإلدارية اإلنتاجية املمارسات تبين خالل من احمللية الشركات إنتاجية حتسن - 
 ؛متعددة اجلنسيات

 العملية املعارف انتقال يكفل احمللية الشركات إىل اجلنسيات متعددة الشركات من العمال انتقال  - 
  ؛احمللية الشركات مستوى على الناشطني العمال إىل احلديثة واإلدارية

 معايري احترام أساس على معهم التعامل عند احملليني مورديها على اجلنسيات متعددة الشركات تؤثر  - 
 ؛املقدمة اخلدمات ونوعية املوردة السلع جودة من حيسن مما الوسيطية السلع على املطبقة اجلودة

 الشركات إنتاجية على باإلجياب ينعكس مما املنافسة درجة من اجلنسيات متعددة الشركات ترفع - 
  .اإلنتاجية العملية خالل الفعالة غري املسارات على ختليها خالل من احمللية

  .التصديرية القدرة وتعزيز التنافسية على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع اخلامس         

 احمللي املستوى على املنافسة تنشيط خالل من االقتصادية التنمية بقوة االستثمار األجنيب املباشر سيدعم      
املتاحة، أما يف حالة  للموارد الفعال والتخصيص األسعار اخنفاض اإلنتاجية، حتسني خالل من تترجم واليت

يف السوق احمللية، فهذا من شأنه أن يعرقل املنافسة توجه الشركات املتعددة اجلنسيات إىل التركيز على املنافسة 
  .خاصة يف ظل عدم تكافؤ القوى

 على الصادرة املباشر األجنيب االستثمار لتدفقات اإلجيابية اإلفرازات أهم من التنافسية القدرة تطوير ويعترب      
 الصادرة التدفقات مع طردية بعالقة للشركات التنافسية املزايا ترتبط حيث النامية الدول يف احمللية الشركات
 األهداف وحتقيق والنمو االستمرار على القدرة احمللية للشركات بالنسبة ميثل ما وهو املباشر، األجنيب لالستثمار
على  مفتوح اقتصاد ظل يف خصوصا متزايدة سوقية حصص على االستحواذ أو األرباح كتعظيم املسطرة
 األسواق وغزو للتوسع مباشرة وسيلة الصادرة املباشرة األجنبية االستثمارات ومتثل اخلارجي،  االقتصاد
  .السلع من معينة أنواع استرياد على التجارية وغري التجارية احلواجز وجود حالة يف خصوصا اخلارجية

 األجـنيب  لالستثمار توجهها من النامية للدول التابعة اجلنسيات متعددة الشركات من الكثري واستفادت     

 معها تزايدت واليت األرباح حجم زيادة :أمهها من مكاسب على احلصول يف األم الدولة حدود خارج املباشر

 واملاليـة  االقتصـادية  التبادالت خريطة يف معتربة سوقية حصص انتزاع خالل من وذلك املتاحة املالية املوارد

 حيث األداء، فجوات وتقليل التكاليف يف التحكم على اوقدر اإلنتاجية اكفاء زيادة إىل باإلضافة ، العاملية

 اطاقا وزيادة أسواقها توسيع من أجنبية اقتصاديات يف االستقرار حنو بنشاطها تتوجه اليت الشركات تستفيد
  .1اإلنتاجية اكفاء لتطوير كنتيجة التسويقية

                                                           
1
 John H. Dunning and Feng Zhang, Foreign direct investment and the locational competitiveness of 

countries, Transnational Corporations review, volume 16, number 01, United Nations publications, Switzerland, 
April 2007, p 09. 
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 أثر االستثمار األجنيب املباشر على البيئة : املطلب الثاين

 حنو تكنولوجية قفزة إحداث يف تساهم نظيفة تكنولوجيات املباشر األجنيب االستثمار يقدم أن املمكن من
  .األوىل بالدرجة البيئي مبعناها املستدامة التنمية حتقيق

 االستثمار األجنيب املباشر والبيئة: الفرع األول

 طرحت اليت اجلوهرية القضايا من واحدة هي املباشر األجنيب لالستثمار البيئية النتائج حول النقاش إن        
 إىل تعمد النامية الدول أن البعض يرى حيث املستدامة،  والتنمية العوملة حول الواسعة النقاشات خضم يف

 خلق إىل أدى ما وهو املباشرة األجنبية االستثمارات من ممكن قدر أكرب تستقطب حىت البيئية معايريها ختفيض
 الشركات رغبة إبراز على 'القاع إىل السباق' أو 'التلوث مالجئ' نظرية التلوث، وتركز مبالجئ يسمى ما

 يف أكرب استثمارية كفاءة وحتقق أقل تكاليف ذات دول مستوى على ااستثمارا توطني يف اجلنسيات متعددة
 للدولة النسبية املزايا استغالل تستطيع أين دول يف االستثمار تفضل فهي السائدة، التنظيمية الضوابط ظل

  .االستثمار على العائد تعظيم أجل من املضيفة
 االسـتثمار  نوع باألحرى أو اخلارج حنو التوجه من الشركة غاية أو نوع على ذلك إثبات وسيعتمد        

   :1كاآليت الغاية باملباشر حس األجنيب

 املباشر األجنيب االستثمار من النوع هذا حيتمل ال : األسواق عن الباحث املباشر األجنيب االستثمار �

 تقليل على باالعتماد املستهدفة احمللية السوق يف تنافسي موقع عن البحث بصدد ألنه العالية البيئية التكاليف

 األوىل؛ بالدرجة نوعها كان مهما التكاليف

 جتاه الكبرية باحلساسية النوع هذا يتميز ال :اإلنتاجية القاعدة عن الباحث املباشر األجنيب االستثمار �

 خالل من البيئية التكاليف يعوض حيث للتصدير، موجهة إنتاجية قاعدة تكوين بصدد ألنه البيئية التكاليف

 اقتصـاديات  خالل من وكذا املضيفة الدول طرف من املباشرة األجنبية لالستثمارات املمنوحة املزايا مجلة

  احلجم؛

 لألعبـاء  حساس يكون االستثمارات من النوع هذا :املوارد عن الباحث املباشر األجنيب االستثمار �

 هـامش  علـى  تلعب املباشر األجنيب االستثمار إىل التوجه وخيار احمللية السوق بني هنا املفاضلة ألن البيئية

 .األم الدولة سوق يف يتوفر مما اونظريا املستهدفة السوق يف املتوفرة املوارد أسعار بني بسيط

 تشجيع إىل تؤدي أن املمكن من البيئية التشريعات صرامة فإن بورتر فرضية وحسب أخرى جهة من         

 الـتقين  التقدم هذا يؤثر أن ميكن حبيث ،للبيئة صداقة أكثر لتصبح اإلنتاجية العملية وتوجيه االبتكارية الكفاءة

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development and Sustainable Business Institute at the European 
Business School, Op. Cit, p 55. 
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 تواجـه  اليت التهديدات وخفض اإلنتاجية القدرة تعزيز جانب إىل ختفيضها إىل فيؤدي التكاليف على بفعالية

   .الكربى البيئية التوازنات
 اإلمجاليـة  التكـاليف  اخنفاض مقاربة تستعمل التلوث مالجئ تناولت اليت الدراسات معظم فإن وأخريا،    

 إىل ميكن ذلك، ومع ،املضيفة النامية للدول البيئية املعايري على الصرامة وفرض تشديد إىل الدعوة لتربير للتلوث

 عدم جيب وقت يف التلوث لتخفيف سعيها يف املضيفة للدولة التقنية للجهود كمقياس املؤشر هذا اعتبار ما حد

 .1ةالكفؤ اجلنسيات متعددة للشركات التقنية اجلهود وتناسي إمهال

 عالية مستويات لتحقيق مفتاح هي العوملة أن الكثريونفيعتقد العالقة بني البيئة والعوملة  أما فيما خيص       
 لذلك عظيمة فرصة توفر العوملة ألن ما حد إىل صائبة الفكرة هذه وتعترب العامل، دول لكل والرفاهية التنمية من

 رغبات األوىل بالدرجة تشجع فالعوملة ، بعني تؤخذ أن البد سلبية وانعكاسات أخطار أيضا هناك لكن
 االستثمار عامل يف والدخول واملادية املالية اوإمكانيا مشاريعهم تدويل على األعمال ورجال املستثمرين

 القواعد باستعمال الدولية التجارة قنوات عرب التبادلية األنشطة تدويل أخرى مرحلة ويف املباشر األجنيب
  .املضيفة للدول والتصديرية اإلنتاجية
2سليب أو اجيايب أثر ذات تكون أن ميكن بالتجارة مرتبطة أساسية بيئية تأثريات ستة هناك عموما

 : 

 زيادة أدى إذا سليب أثر االقتصادي النشاط حجم لتغري ويكون : االقتصادي النشاط حجم تغري تأثري �

 احلمايـة  من املزيد يف التجارة تتسبب عندما إجيابية اآلثار هذه وتصبح ،التلوث من املزيد إىل التجارة حجم

 املستعملة والتكنولوجيا اإلنتاجية العمليات حتفز واليت التنموية والسياسات االقتصادي النمو خالل من البيئية

 املخرجات؛ من وحدة لكل التلوث من ممكن قدر قلأ إفراز حنو

 رغبـة  حتمـل  واليت النمو دافعها اليت التجارة غرار على إجيابية هي التأثريات هذه :الدخل منو تأثري �

 موارد يف الزيادة مقدار ذلك على عالوة ،الشخصي الدخل بتزايد املتبوعة البيئية التكاليف حتمل يف عظمى

 ؛والنسبية املطلقة الشروط يف وكالمها البيئية، احلماية لربامج ختصيصه يتم امليزانية

 على اإلنتاج أو االقتصادية األنشطة أمناط يف تغريات وهي :االقتصادي النشاط هيكل يف التغري تأثري �

 أثـر  متارس فهي التجارة، تنامي عن الناشئة اجلغرافية التأثريات أو االستثمار أو االستهالك الكلي، املستوى

 الزراعة خلدمة املركزة الكيميائية الطرق على تعتمد اليت احملاصيل إنتاج ختفيض ذلك على وكمثال إجيايب بيئي

 الرطبـة  املناطق يف املتوزعة اجلوفية املياه استتراف ذلك ومثال البيئة على بالسلب أثارها تنعكس أو احمللية،

 التجارة؛ عن الناجم اإلضايف الطلب لتلبية

                                                           

1
  .145-144مرجع سبق ذكره ص ص بيوض حممد العيد،   

2 United Nations Conference on Trade and Development and Sustainable Business Institute at the European 
Business School, Op. Cit, p 54. 
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 طريق عن تتم التجارة كانت إذا إجيابية التأثريات هذه تكون :املنتجات استهالك يف التغيريات تأثري �

 بيئيا؛ ضارة سلع تداول مت إذا حالة يف سلبية وتكون بيئية، سلع تداول

 ختفـيض  إىل املستخدمة التكنولوجيا أدت إذا إجيابية التأثريات هذه تكون :التكنولوجيا انتشار تأثري �

 امللوثة؛ التكنولوجيات انتشار حالة يف وسلبية منتجة، وحدة لكل التلويث معدل

 للنمو استجابة البيئية السياسات تعزيز خالل من إجيابية وتكون :للتجارة املشجعة التشريعات تأثري �

 وتكـون  جتارية، اتفاقيات تضمنتها معينة إجراءات خالل من أو التجارة تنامي يف ينعكس الذي االقتصادي

 .البيئية السياسات على التجارية قيود أو ضغوط بسبب البيئية السياسات إرخاء عند سلبية

 .الراشد واحلكم املباشر األجنيب االستثمار:الفرع الثاين
 املباشـرة  األجنبيـة  الراشد تفضل االستثمارات واحلكم املباشر األجنيب االستثمار بني العالقة حيث ومن     

 وخصوصـا  االجتماعيةأو  االقتصادية الناحية من سواء استقرارا واألكثر خطرا األقل الدول إىل عادة التوجه
  .السياسية

 وGloberman قـام  الراشـد،  واحلكـم  املباشـر  األجـنيب  االستثمار بني العالقة حيث ومن          

Shapiroوتوصال األمريكية املباشرة األجنبية لالستثمارات بالنسبة الراشد احلكم أمهية باختبار 2003  سنة 

  .األمريكية االستثمارات استقطاب تستطيع ال الراشد احلكم من أدىن حد خلق يف تفشل اليت الدولة أن إىل
 بالطريقة الراشد احلكم ممارسة تكفل حتتية ببىن املضيفة الدولة حتلي ضرورة على الضوء تسليط إىل إضافة    

 واألكثـر  خطـرا  األقل الدول إىل عادة التوجه املباشرة األجنبية االستثمارات وتفضل ، والكاملة الصحيحة

 سـنة  متت دراسة خالل من Carstensen و Toubal أثبت وقد ،االقتصادية الناحية من سواء استقرارا

 الـدول  يف املخـاطر  مؤشرات بني وثيقة ارتباط عالقة وجود نامية دولة 28 من مكونة عينة على 2004

  .2002 – 1984خالل الفترة  املباشر األجنيب واالستثمار
 ملعطيـات  دراسـته  بعد توصل حيث، 2005سنة  Batana Y.M  إليها خلص اليت النتيجة نفس وهي    

 إىل،  2002 -1972 الفترة خالل إفريقيا لغرب والنقدي االقتصادي - لالحتاد تابعة دول لسبعة اقتصادية

 لتفسـري  مالئمـة  األكثر العوامل هي السياسية واألخطار العمومي االستهالك الداخلي، االستثمار معدل أن

 .االحتاد دول إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات

 املنخفضة الفساد مستويات الراشد، احلكم السياسي، االستقرار مثل السياسية العوامل أصبحت فقد ذاو   

 إىل املباشـرة  األجنبية االستثمارات توجه يف واملتحكمة املهمة احملددات من البشري املال رأس يف واالستثمار

  .1غريها دون دول

                                                           
1 Joseph Djaowe, Investissements Directs Etrangers (IDE) et Gouvernance: les pays de la CEMAC sont-ils 
attractifs?, Revue africaine de l’Intégration, Volume 3, Numéro 1, Cameroun, janvier 2009, pp 09-12. 
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  "اجلانب االجتماعي* أثر االستثمار األجنيب املباشر على اتمع : الثالث املطلب     

  :الل أقسامه املختلفةخيؤثر االستثمار األجنيب املباشر على اجلانب االجتماعي وذلك من 

  .الفقر من التخفيف على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع األول

 وهو وسيط متغري استخدام سيتم الفقر ختفيض على والقدرة املباشر األجنيب االستثمار بني العالقة لتوضيح    

 واالخنفـاض  املباشـر  األجنيب االستثمار حيدثه الذي األثر بني الرابط املؤشر يعترب والذي االقتصادي، النمو

  .النامية الدول مستوى على الفقر معدالت يف امللموس
 االقتصادية للبيانات حتليلية بدراسة 1998 سنة قام قد Bende Nabendeالفيتنامي  االقتصادي وكان     

 إىل وخلص، وتايالند سنغافورة الفلبني، ماليزيا، اندونيسيا، :وهي آسيا شرق جنوب منطقة من دول خلمسة 

 عالقـة  عن الدراسة هذه أفرزت حيث االقتصادي، والنمو املباشر األجنيب االستثمار بني تربط عالقة وجود

 بينمـا  ، ماليزيا و الفلبني اندونيسيا، من كل يف االقتصادي النمو ومعدل املباشر األجنيب االستثمار بني إجيابية

 على عالوة ،وتايالند سنغافورة من كل يف االقتصادي النمو مع سلبية بعالقة املباشر األجنيب االستثمار يرتبط

 املال رأس خالل من الدول تلك يف النمو حفز املباشر األجنيب االستثمار أن الدراسة هذه نتائج كشفت ذلك

 والتنميـة  للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أعدها اليت الدراسة انتهجته الذي املسار نفس وهو، والتوظيف البشري

 حبسـب  وذلك االقتصادي النمو على املباشر األجنيب لالستثمار وسلبية إجيابية ثارآ وجود إىل خلصت واليت

  .1الدراسة مشلتها اليت املتغريات
 الفلـبني  يف الرأمسايل التكوين على اجيابيا حافزا يولد املباشر األجنيب االستثمار أن إىل الدراسة وخلصت     

 تايالنـد  لناتج بالنسبة احلياد وينتهج الفلبني، ناتج على سلبيا الدائر املال رأس تكوين يؤثر حني يف وتايالند،

 من مجلة تولد أن ميكن الفوائض هذه أن إىل باإلضافة املال رأس تكوين طريق عن يكن مل الفوائض حتقيق وأن

 على اجيايب أثر تفرز ما منطقة يف املباشر األجنيب االستثمار تدفقات فإن هلذا املضيفة، الدولة على اإلجيابية اآلثار

 ناتج حتقق املباشرة األجنبية لالستثمارات استقطابا األكثر املنطقة أن يعين مما املنطقة، هذه يف االقتصادي النمو

  .أعلى إمجايل حملي

   .العمالة على املباشر األجنيب االستثمار أثر: الفرع الثاين     

 يف املنتشرة فروعها مستوى على احمللية للعمالة توظيفها أثناء باستمرار تبحث اجلنسيات متعددة الشركات     
 املضيفة الدول كاهل عن البطالة عبء من والكوادر، حيث تسعى إىل  التخفيف الكفاءات على النامية الدول
 والـيت  املاضـية  القليلة السنوات خالل العاملي االقتصاد هزت اليت املالية األزمة عن النامجة السلبية اآلثار رغم

 كانـت  اجلنسيات متعددة الشركات أن ومبا، 20082 سنة 3.7 % إىل وصل سليب منو معدل يف انعكست
                                                           

1
    .132-131مرجع سبق ذكره ص ص بيوض حممد العيد،   

2
 CNUCED, rapport sur l'investissement dans le monde, sociétés, 2009: transnationales, production 

agricole et développement, p 12. 
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 داخـل  تنشئها اليت الفروع مستوى على العمالة يف العجز لسد األم الدولة من االسترياد على املاضي يف تعتمد
  .العاملة احمللية سوق احمللي العرض على االعتماد إىل حتولت النامية الدول

فهي تؤثر علـى توجيـه القـرار    العمل  سوق مرونة على املباشر األجنيب االستثمار أما فيما خيص أثر      
 متتلكها اليت التنافسية واملزايا املستعملة احلديثة التكنولوجيات االستثماري وازدياد الطلب على العمالة وتؤدي

 املـاهرة  العمالـة  على الطلب لزيادة نتيجة احمللي، االقتصاد يف املاهرة العمالة إنتاجية رفع إىل الشركات هذه
 الشـركات  متنحهـا  اليت األجور ترتفع املثال سبيل وعلى، العادية بالعمالة مقارنة األجور مستويات وحتسن

 بينما املضيفة االقتصاديات يف احمللية الشركات متنحه مبا مقارنة  7 %و 3.4 % بني تتراوح بنسبة الربيطانية
  .احمللية الشركات يف السائد املستوى عن 20  %بنسبة اإلنتاجية تزيد

  .الغذائي األمن حتقيق يف املباشر األجنيب االستثمار دور :الثالثالفرع 
 االسـتثمارات  من النوع هذا يصبح املباشرة األجنبية االستثمارات تشهده الذي الباهر االزدهار ظليف      
 الزراعـي  القطـاع  يف الناميـة  الدول إليها تصبو اليت التنموية األهداف معظم حتقيق تكفل اليت الفعالة األداة

احتياجاـا   لسد واحمللية األجنبية واخلاصة العامة االستثمارات إىل احلاجة أمس يف النامية الدول وأن خصوصا
  .التمويلية

 حيـث  الفقر وتقليص املستدامة التنمية لتحقيق جوهرية أداة والعشرين احلادي القرن يف الزراعة ومازالت    

 مـن  أقـل  على شخص مليار 2.1 ويعيش ريفية مناطق يف النامية البلدان يف فقراء أربعة كل من ثالثة يعيش

 علـى  معظمهـم  ويعتمد اليوم، يف دوالرين من أقل على شخص مليون 880 يعيش كما اليوم، يف دوالر

 تشجيع يعترب وجه، أفضل على به القيام ميكنهم وما تواجدهم أماكن وباعتبار رزقهم، كسب أجل من الزراعة

 نسبة بتخفيض واخلاص اإلمنائية األلفية أهداف ضمن املتحدة األمم أقرته الذي باهلدف للوفاء ضروريا الزراعة

 من يعانون والذين الفقراء أعداد وختفيض الفقر تقليص ومواصلة ،2015م عا حبلول النصف إىل واجلوع الفقر

 الفقـر  لتقليص لوحدها كافية تكون لن الزراعة أن ورغم، التاريخ ذلك بعد السنوات من عقود لعدة اعةا

  .1املهمة بتلك القيام يف وجناعتها الفريدة اقو أثبتت لكنها هائال، تقليصا
 دوالر مليـار  3 قيمتـه  ما إىل لتصل الزراعي للقطاع املوجهة املباشرة األجنبية االستثمارات وتضاعفت     
 العاليـة  السكانية الكثافة ذات الناشئة االقتصاديات حاجة ضغط حتت 2007 و 1990 بني الفترة يف سنويا

 واملياه الطبيعية واملوارد األراضي واستتراف احليوي الوقود على الطلب ارتفاع الغذائية، السترياد املواد املتزايدة
  .النامية الدول يف

 املنبع من الزراعية الصناعات قيمة سلسلة على املتقدمة الدول من اجلنسيات متعددة الشركات يمن كما    

 األجنبية االستثمارات على يعتمد الزراعي اإلنتاج أن يعين ما وهو التوزيع، التصنيع، املصب ومن التوريد
                                                           

    .1ص واشنطن، ،عام عرض التنمية اجل من الزراعة 2008 العامل يف التنمية عن تقرير البنك الدويل، 1
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 -الزراعية الصناعات حتتاجها اليت الطبيعية املوارد على بتوفرها تتميز واليت - النامية الدول من القادمة املباشرة

 وبذلك ،والتصدير اإلنتاج مهمة تتوىل واليت املتقدمة الدول من القادمة االستثمارات على االعتماد قدر بنفس

 :إىل ستؤدي مباشرة أجنبية استثمارات شكل على الزراعة يف اجلنسيات متعددة الشركات فمشاركة

 يف االسـتثمارية  واملشاريع احلديثة التكنولوجيات نقل قنوات على له املستقطبة االقتصاديات انفتاح �
 العضوية؛ األمسدة الوراثية، اهلندسة والتطوير البحث ميادين

 العلمـاء  قبـل  مـن  احلديثة الزراعية البيئية املعارف تطبيق خالل من األداء ومعايري مهارات تطوير �

 واملزارعني؛

 زيادة يف بالرغبة تقترن واليت والعاملية احمللية لألسواق والولوج التمويل وعقبات عراقيل على التغلب  �

 .ككل واالقتصاد األساسية الغذائية باملنتجات أساسا تتعلق واليت القطاع إنتاجية

 التمـوين  عنـد  فقط تتوقف ال الغذائي األمن يف اجلنسيات متعددة الشركات مسامهة فان سبق ما إىل إضافة

 بشرط لألسعار العام املستوى استقرار يف واملسامهة العامة الصحة حتسني إىل لتصل بكثري ذلك تتجاوز لكنها

 واإلفرازات التكاليف منخفضة املسامهة من ممكن قدر أكرب جلذب مناسبة وإجراءات لتدابري املضيفة الدول تبين

 االستثمارات حتدثها الذي ثاراآل يبني املوايل والشكل اجلنسيات، متعددة للشركات البيئة على السلبية واآلثار

  .واملزارعني الزراعي القطاع على املباشرة األجنبية
 االستثمار خالل من املضيفة الدول يف املنبع من للقيمة خالقة أنشطة اجلنسيات متعددة الشركات ومتارس    

 أحنـاء  مجيع يف القطاع وتنمية تطوير يف اإلجيابية مسامهته من تزيد اليت التعاقدية والزراعة الزراعي اإلنتاج يف

 بالتصـنيع  الغذائية املواد من واسعة تشكيلة تعاجل أين ومتحولة، نامية دولة 110 يفوق ما فيذلك مبا العامل،

  .أيضا اإلنتاج جماالت أحيانا وتبلغ
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  :خالصة الفصل الثالث

 من يوفره مبا املضيفة للدول االقتصادي النمو ودعم مساندة يف دورا هاما املباشر األجنيب االستثمار يلعب     
 لالسـتثمار  حتفيـز  احمللية، والتطوير البحوث لربامج دعم احلديثة، للتكنولوجيا نقل وتنظيمية، إدارية خربات

 ذات القطاعات لنمو املناسب اإلطار املباشر األجنيب االستثمار التصديرية ويوفر للقدرة وتعزيز احمللية واملنافسة
 لتوجه اقتصادي كمحفز قطاعاتال هذه رحبية ارتفاع شرط توفر حالة يف خصوصا املضيفة للدول النسبية امليزة
  .حنوها االستثمارات هذه
 أنه إال املستدامة، التنمية دفع يف املباشر األجنيب االستثمار جدوى حول ويدور دار الذي النقاش كل رغم     

 الـيت  والتصنيعية اإلنتاجية األنشطة عن نامجة تكون قد به، ختتص وسلبية إجيابية ثارآ له أن القول ميكن عموما
 للدولـة  الداخلي االقتصادي باحمليط التزامه درجة عن نامجة تكون قد كما املضيفة، الدولة أرض على يقيمها
 يف اجلنسـيات  متعددة الشركات نوايا خالل من أكثر وتظهر تتجسد اآلثار هذه أن هو األكيد ولكن املضيفة

  .أخرى دون دولة يف االستثمار
 التنميـة  جوانب خمتلف على املباشر األجنيب االستثمار من املتأيت والضرر النفع مدى حتديد أن واملالحظ    

 شـبه  ملـس  ميكن حيث التحليل، صاحبة للجهة والفكرية اإلقليمية باالنتماءات جوهريا تأثرا يتأثر املستدامة
 يفرزها اليت اآلثار إجيابية على املتقدمة الدول عليها تشرف اليت واهليئات الدولية املنظمات قبل من كلي إمجاع

 واملنظمات البحث هيئات أراء تنتهج حني يف املضيفة، الدولة يف املستدامة التنمية على املباشر األجنيب االستثمار
 أحـد  باعتباره املباشر األجنيب االستثمار على أخرى أحيان يف والتهجم احلذر بعض النامية الدول إىل املنتمية
   .الوطنية والسياسية االقتصادية السيادة ديدو لالحتالل اجلديدة األمناط
 برفـع  تعلـق  ما خصوصا االجتماعي اجلانب على املباشر األجنيب لالستثمار االجيابية التحفيزات تتنامى     

 هـذه  توجه حالة يف احمللية العمالة وكفاءة قدرات وتأهيل تطوير األجور، مستوى حتسني التشغيلية، القدرات
 .النامية للدول الدميوغرافية اخلصائص أهم إحدى وهي العمالة، كثيفة قطاعات االستثمارات إىل



 


�	�    ���ــ�ــ����ــ�ــ����ــ�ــ����ــ�ــ����	�
���	�
���	�
��:::: 

�������� ـــ� ـــ� ��ــــــــــــــ ـــ� ��ــــــــــــــ ـــ� ��ــــــــــــــ ــ����� �    ��ــــــــــــــ ــ����� ����ــــــــ ــ����� ����ــــــــ ــ����� ����ــــــــ ـــ�� ���ــــــــ ـــ�� ـــــــــــــــ ـــ�� ـــــــــــــــ ـــ�� ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

����� �����"!� �ــــ��� �����"!� �ــــ��� �����"!� �ــــ��� �
     �"!� �ــــ�#�$�� 
#�$�� 
#�$�� 
(   )'% &ـــ�% (   )'% &ـــ�% (   )'% &ـــ�% (   )'% &ـــ�% ��$�#

�/�� �����ــــــــ	.	.	.	.-,
+*�ــ� -,
+*�ــ� -,
+*�ــ� -,
+*�ــ� � ������ ��/�� ������ ��/�� ������ ��/�        �2008 � � � ــــ� ���� ���� ���� ���ــــــــ� �

 



��������������������    ���	�����	�����	�����	�� : : : :�����������������������    ���������ـ�ـ�ـ�ـ    ��������������������������������        ���������������������������� 2008    �� ��� ��� ��� �    ������������������������ �"/���"/���"/���"/��    �.��.��.��.�    -,	+*��-,	+*��-,	+*��-,	+*��    )ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&    (&'(&'(&'('& %%%%    ��$�#	��$�#	��$�#	��$�#	    �"! ��"! ��"! ��"! �    �

 

- 172 - 
 

  :مقدمة الفصل الرابع

 علـى  والنامية املتقدمة العامل دول معظم بني املنافسة جماالت أهم أحد املباشر األجنيب االستثمار جذب يعد    

 وأزمة العربية، املنطقة يف األخرية السياسية والتطورات العاملية واالقتصادية املالية األزمة بعد سواء، والسيما حد

 طرأت اليت احلديثة التطورات جانب إىل هذا لالستثمار، العاملية األسواق عرفته الذي اليورو واالنكماش منطقة

 إىل األجنيب االستثمار لتدفقات التصاعدي االجتاه باخلصوص أبرزت واليت األجنبية، رؤوس األموال اجتاهات على

  .واالنتقالية النامية الدول
 تنمويـة  جتارب اجلديدة األلفية من األوىل العشرية خالل واملقارنةة سدول مشال إفريقيا حمل الدرا خاضت     

 جتسدت جديدة حتديات ظهور أفرز ما وهو الراهنة، الدولية االقتصادية للتحوالت كنتيجة جاءت نسبيا جديدة

  .الدول هذه أطلقتها اليت األجلوطويلة  متوسطة املخططات يف
 :يلي بنوع من التفصيل والتحليل وسنحاول يف هذا الفصل دراسة ما        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  .واقع االستثمار األجنيب املباشر العاملي وتوزيعه القطاعي: املبحث األول   

يف  وتطوير آليات وسياسات جذب االستثمار األجنيب املناخ االستثماري العام : املبحث الثاين   

  .دول مشال إفريقيا

قبل وبعد األزمة املاليـة   دول مشال إفريقيال االستثمار األجنيب املباشر تدفقات: املبحث الثالث  

  .العاملية
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  واقع االستثمار األجنيب املباشر العاملي وتوزيعه القطاعي: املبحث األول   

كان لزاما على حكومات خمتلف دول العامل أن تكثف من إجراءات جذب االستثمارات األجنبية وذلـك       
عة من النمـو  بغية جلب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، فهي تلعب دورا اجيابيا يف حتقيق معدالت مرتف

، حيث تلعب الشركات املتعددة اجلنسيات الدور الريـادي يف عمليـات جلـب وتـوطني     والتنمية االقتصادية
التكنولوجيا، فكل من الدول سواء األجنبية أو العربية أو املغاربية تسعى إىل احلصول على نصـيب كـري مـن    

ن أجل نيل أدىن درجات االستثمار ملا له من منافع االستثمارات األجنبية املباشرة، وكل ذلك يف حدة التنافسية م
  .اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية

  2013 -2000تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول املتقدمة والنامية : املطلب األول        

وروبية واإلفريقية، وعرفت بعيد األزمة املالية انتكست الكثري من االقتصاديات العاملية سواء األمريكية أو األ     
انسداد يف تدفق استثماراا األجنبية بسبب هروب رؤوس األموال خوفا من األزمة وتبعاا، وهلذا سوف نـبني  
حجم االستثمارات العاملية املباشرة قبل وبعد األزمة املالية ملعرفة اآلثار النامجة املتعلقة بتأثري األزمة املالية العامليـة  

  .تثمارات املباشرة يف العاملعلى حجم االس
  .2008تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول املتقدمة والنامية قبل أزمة : الفرع األول

عند تتبعنا ملسار االستثمار األجنيب خالل بداية األلفية اجلديدة جنده كان يف خبال التذبذب، حيـث بلـغ        
، أن 2000ية يف تقريرها السنوي حول االستثمار العـاملي يف سـنة   مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمحسب 

مليـار دوالر، ومنـذ    1186.8واالستثمار األجنيب الصادر مليار دوالر،  1414حجم االستثمار العاملي بلغ 
للعام الثالـث علـى    2003مث اخنفضت مرة أخرى عام   ذلك الوقت والتدفقات تشهد حركة نزول  وتراجع،

مليار دوالر، بسبب االخنفاض الذي 559.6العاملية لالستثمارات األجنبية املباشرة إىل التوايل للتدفقات الداخلة 
وميكن إرجاع سبب هذا االخنفـاض إىل عـدم   حدث يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتقدمة، 

، وأثرها على العديد 2001سبتمرب  11القدمية يف معظم الدول، وما جرى من أحداث قوانني االستثمار  مالئمة
خاصة والبلدان األخرى عامة، وظهور أزمـة   من األوضاع السياسية واالقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية

  .فقاعات شركات االنترنت يف بداية األلفية اجلديدة
قانون يؤثر  244سنة فاصلة يف جمال االتفاقيات واملعاهدات الدولية، حيث مت تغيري  2003ة كانت سن         

معاهـدة   86مت عقد كانت يف اجتاه املزيد من التحرير واالنفتاح، و 220، منها على االستثمار األجنيب املباشر
  .1معاهدة ازدواج ضرييب 60استثمار ثنائية، 

  :دول التايلاجلوكل هذه التدفقات نوضحها يف 
  

                                         
 .8-1، ص ص 2004، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، ، التحول حنو اخلدمات2004لسنة  تقرير االستثمار العاملي 1
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  .2003-2000خالل الفترة  الصادرة والواردة العاملية تدفقات االستثمار األجنيب املباشر :) 1-4( اجلدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة  

2000  2001  2002  2003  2000  2001  2002  2003  

  569.6  547.6  658.1  1083.9  366.6  489.9  571.5  1108  البلدان املتقدمة

  337.0  351.2  429.2  806.2  295.2  374.0  357.4  671.4  االحتاد األورويب

  13.3  13.3  17.9  53.3  15.1  6.2  11.4  26.0  باقي أوروبا الغربية

  28.8  32.3  38.3  31.6  6.3  9.2  6.3  8.3  اليابان 

  151.9  115.3  124.9  142.6  29.8  62.9  159.5  314.0  أ.م.و

  35.6  44.0  59.9  98.9  172.0  157.6  219.7  252.5  االقتصاديات النامية

  1.3  1.  -2.5  1.3  15.0  11.8  19.6  8.7  إفريقيا

  23.6  37.9  50.3  83.8  107.1  94.4  111.9  146.1  آسيا 

  23.5  34.7  45.1  80.0  96.9  86.3  102.2  142.7  ش ج ش آسيا.ج

  7.0  4.9  3.5  4.0  21.0  31.2  26.4  27.5  ا الوسطى والشرقيةبأورو

  612.2  596.5  721.5  1186.8  559.6  878.8  817.6  1388.0  العامل

  .3، ص2004من إعداد الباحث واعتماد على تقرير االستثمار العاملي لسنة  :املصدر

شهدت طفرة نوعية وغري مسبوقة بالنسبة حلجم تدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر    2004يف عام          
، أما البلدان املتقدمة عانت من اخنفاض التـدفقات  2003عن سنة  % 02الداخلة حمققة نسبة ارتفاع قدرها 

          مليـار دوالر  380تقدمـة  الداخلة إليها، حيث بلغت قيمـة االسـتثمارات األجنبيـة الداخلـة للـدول امل     
، وتراجع اإلحتاد األورويب عن احتالل الصدارة وخلفته الواليـات  1مليار دوالر 637.4واالستثمارات اخلارجة 
يف املرتبة الثانية  % 10.3يف املتوسط، مث تأيت بلجيكا ولوكسمبورغ بنسبة  % 26.7املتحدة األمريكية بنسبة 
 %3.4، %5ا واليابان على التوايل مبسامهة تقدر ني، مث تأيت كل من هولندا، أملا% 9.9وتليها بريطانيا بنسبة 

2.7%.  
، ويرجع منـو  %40مليار دوالر أي بنسبة  223فقد بلغت  2004سنة أما لالستثمارات املتدفقة خالل      

التنافسية خاصة يف الصناعات مما جعلها حتـذو  ة إىل الكم اهلائل من الضغوط االستثمار األجنيب يف البلدان النامي
جا جديدا يهدف إىل اكتشاف طرق جديدة من أجل حتسني القدرة التنافسية، وتتمثل جممل هـذه الطـرق يف   

ـ  زء مـن  توسيع العمليات يف األسواق سريعة النمو كاالقتصاديات الناشئة بغية زيادة كمية املبيعات واحتكار ج
السوق، ويف ترشيد األنشطة اإلنتاجية بغية حتقيق وفورات احلجم وختفيض تكاليف اإلنتاج، كذلك أدى ارتفاع 

إىل حفز توجيه االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان الغنية باملوارد الطبيعية مثـل  أسعار كثري من السلع األساسية 

                                         
وجنيف ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير، 2005تقرير االستثمار العاملي لسنة  1

 .3-1، ص ص 2005
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 % 18بنسبة  2004يف عام  ازدادتستثمار األجنيب املباشر فقد النفط واملعادن، أما التدفقات اخلارجة من اال
  .مليار دوالر 730أي حوايل 

، وهي السـنة  %29بشكل ملحوظ بنسبة ، ازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 2005ويف سنة      
 %22بزيادة قـدرها  مليار دوالر  334الثانية على التوايل اليت تسجل فيها زيادة لتصل أعلى مستوى، إذ بلغ 
مليـار دوالر، أمـا التـدفقات     590.3مسجلة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف الدول املتقدمة 

مليار دوالر، واستمر االرتفاع أيضا يف االستثمار الصادر من الـدول الناميـة    706.7اخلارجة منها فقد بلغت 
       .1مليار دوالر 33بقيادة هونغ كونغ مببلغ يصل 

مليـار دوالر   857.5بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف الدول املتقدمة  2006ويف سنة      
فقد حافظت الدول املتقدمة على مراكزها  2007سنة  ويفمليار دوالر،  1022.7لغت التدفقات اخلارجة بو

قات االستثمار األجنيب اخلارجـة لتصـل إىل   كأكرب مصدر لالستثمارات األجنبية املباشرة وارتفعت كذلك تدف
وحققت الدول النامية رقما قياسيا لتدفقات االستثمار األجنيب الصادر   مليار دوالر 1924مستوى قياسي بلغ 

  .مليار دوالر 292وصلت 
  .2007-2004خالل الفترة   العاملية الصادرة والواردة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر):  2-4( اجلدول رقم     

  مليون دوالر: الوحدة

  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة  

2004  2005  2006  2007  2004  2005  2006  2007  

  1924  1022.7  706.7  746.0  1444  857.5  590.3  418.9  البلدان املتقدمة

  -  668.7  691.2  394.5  -  566.4  495.0  204.2  االحتاد األورويب

  56  49.1  35.7  27.8  164  83.8  75.5  94.3  أمريكا الالتينية و الكارييب

  -  50.3  45.8  31.0  -  6.5-  2.8  7.8  اليابان 

  -  216.2  27.7-  258.0  -  175.4  101.0  135.8  أ.م.و

  292  174.4  115.9  117.3  565  379.1  314.3  283.5  االقتصاديات النامية

  11  8.2  2.3  2.1  63  35.5  29.6  18.0  إفريقيا

  -  117.1  77.7  8.1  -  259.8  209.1  170.0  آسيا 

  178  -  -  -  259  -  -  -  ش ج ش آسيا.ج

  -  18.1  214  13.8  -  42.9  26.0  26.9  كمنولث الدول املستقلة

  2268  1215.8  873.2  877.3  2100  1305.9  945.8  742.1  العامل

  .7-6، ص ص 2007الباحث واعتماد على تقرير االستثمار العاملي لسنة من إعداد : املصدر

  

  

                                         
، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك الشركات عرب الوطنية والصناعات االستخراجية والتنمية، 2007تقرير االستثمار العاملي لسنة   1

 .3-2، ص ص 2007وجنيف، 
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  2013-2008 تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول املتقدمة والنامية خالل الفترة: الفرع الثاين

آثار غري سلبية فقد جاءت عكس التوقعات وذلك إثر إبرام صفقات كـبرية   2007كان لألزمة املالية عام      
، مبا يف ذلك قيام جمموعة مصارف تضـم مصـرف اسـكتلندا امللكـي     2007خالل النصف الثاين من عام 

  .مليار دوالر 98يف صفقة بلغت  ، NV BN-AMRO HOLDINGوفورتيس، وسانتاندير بشراء شركة 
وارتباط االستثمار األجنيب املباشر مبعدل منو االقتصاديات النامية أدى يف خضم األزمة إىل ضعف قدرته على      

جذب التدفقات املالية، أو تصديرها للخارج حبكم هيمنة االقتصاديات املتقدمة على حصة األسـد يف إمجـايل   
  .التدفقات العاملية

اهات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بسبب األزمة املالية، حيـث  ، اختلف األمر يف اجت2008ففي سنة    
شهدت االستثمارات اخنفاضا واضحا، فاقدة اململكة املتحدة مركزها الريادي يف الدول املصـدرة لالسـتثمار   

ليصـل   % 17: ب اليابان حمافظة على مركزها، وقد قدر هذا اإلخنفاض مام اإلحتاد األورويب، بينما بقياألجنيب أ
  .1مليار دوالر 1.507إىل 
مليـار دوالر أي نسـبة    965حيث بلغت التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب يف الـدول املتقدمـة       

 % 80.7مليـار دوالر أي بنسـبة    1541أما التدفقات اخلارجة منه يف نفس السنة فقد بلغت ، 55.3%
ت ، أما التـدفقا % 16.2مليار دوالر بنسبة  3.9اعها بالغة من املناطق النامية ارتفووصلت التدفقات اخلارجة 
، حيث بلغت عدد تعديالت القـوانني التنظيمـات   %37.7مليار دوالر بنسبة  658الداخلة منها فقد بلغت 

 كانت أكثر مواتاة لالستثمار األجنيب املباشـر  85إجراء، منها  110اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر حوايل 
  .20072األقل مواتاة على حاهلا مقارنة بعام  لإلجراءاتبة املئوية وظلت النس

فإن األزمة املالية العاملية قادت إىل حتوالت مهمة غريت خارطة توزيع تدفقات االستثمار  2009أما يف عام      
  .األجنيب املباشر

ت حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر باألزمة املالية العاملية كثريا وذلـك بتفـاوت املنـاطق    وقد تأثر     
حيث أن منطقة أمريكا الشمالية كانت األشد تأثرا باألزمة املالية، حيث شهدت الواليات املتحـدة  اجلاذبة له، 

تدفقات إىل اليابان فتقلصـت بنسـبة   ، وكندا مبا يزيد عن النصف، أما ال%60األمريكية اخنفاضا يقدر بنسبة 
نسبة   األزمة عليها أقل وطأة إذ بلغتريبلد كان تأث 27، والبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب وعددها 51%

، وعلى الرغم من تقلص التدفقات يف الدول املتقدمة على غـرار اململكـة املتحـدة    %33االخنفاض فيها إىل 
وقد أسفر هذا عن ترتيب خمتلف كس يف دول أخرى كأملانيا، إيرلندا وهولندا، لجيكا واسبانيا، فقد حدث العبو

                                         
1 word investment rapport 2009, transnational corporation "agricultural production and development", united 
nations conference on trade and development, united nation, new York and Geneva, 2009, P 4. 

 .5، ص2009، وزارة التجارة اخلارجية لإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات العربية املتحدة، 2009تقرير االستثمار لعام قراءة يف   2
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، ورغم اخنفاض التدفقات يف الواليات 20091ألكرب البلدان املتقدمة لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف عام 
قائمة أكرب الدول املضـيفة   املتحدة األمريكية واليت تعترب قلب األزمة األزمة املالية، إال أا حافظت على تصدرها

  .لالستثمارات األجنبية املباشرة عامليا، تلتها كل من فرنسا، الصني، اململكة املتحدة األمريكية وأخريا روسيا
  :إىل العديد من األسباب تتمثل يب الدول املتقدمة من إمجايل التدفقاتصوميكن إرجاع ن           

 املناسب لتلك االستثمارات؛قيام تلك الدول بتهيئة املناخ  - 

 .لتدفقات هذا النوع من االستثمارتواجد شركات دولية للنشاط فيها واليت تعترب املصدر الرئيسي  - 
وبعد تداعيات األزمة املالية  العاملية، ولدت اقتصاديات الدول النامية مستويات قياسـية مـن التـدفقات          

 ليت وجه الكثري منها إىل بلدان أخرى يف اجلنوب، وهذا يشكل برهانـا اخلارجة من االستثمار األجنيب املباشر، وا
آخر على تنامي أمهية االستثمار األجنيب املباشر بالنسبة لالقتصاد العاملي، وأمهية التعاون واالستثمار بني اجلنـوب  

البلدان النامية غري السـاحلية  وفقات املتجهة إىل إفريقيا وأقل البلدان منوا فالتدواجلنوب بالنسبة للتنمية املستدامة، 
وكان نصيب إفريقيا مـن جممـوع التـدفقات     ، 2010اجلزرية الصغرية قد اخنفضت مجيعا عام  والدول النامية

، أما التدفقات الداخلة إىل الصني فقـد بلغـت   %4.4الداخلة العاملية من االستثمارات األجنبية املباشرة نسبة 
  .2مستقطب لالستثمار األجنيب املباشرلد نامي ب رب، وبالتايل فهي أك11%

  2013-2011واإلسقاطات املتعلقة بالفترة  2010-2002التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة : )1-4(الشكل رقم 

  
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة أشكال اإلنتاج الدويل والتنمية عرب القائمة على املسامهة يف رأس املال،  ،2011تقرير االستثمار العاملي لسنة : املصدر

  .3، ص2011والتنمية، نيويورك وجنيف، 

أن االستثمارات األجنبية املباشرة يف بداية األلفية اجلديدة تعـرف تذبـذبا   من خالل الشكل السابق نرى      
إجراء بعض التعديالت يف األنظمة والقوانني املتعلقة ، إال أن 2003-2000ملمتدة من نوعيا، خاصة يف الفترة ا

                                         
مؤمتر املتقدمة بعد سنني من االخنفاض يتوقف على تزايد االندماج وشراء احلدود،  نتعاش االستثمار املباشر يف البلداننشرة صحيفة حول االستثمار العاملي، ا  1

 . 1األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، ص
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، نيويـورك   ، أشكال اإلنتاج الدويل والتنمية عرب القائمة على املسامهة يف رأس املال،2011تقرير االستثمار العاملي لسنة   2

 .3ص، 2011وجنيف، 
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 2007، أدى إىل حتريك حركة االستثمار العاملي وواصلت صعودها إىل غاية سـنة  2000باالستثمار يف سنة 
  .لحوظا أين عرف انتعاشا م 2010وبعد األزمة عرف االستثمار األجنيب املباشر تراجعا كبريا حىت سنة 

  2010-2000الرقم القياسي الربع سنوي لالستثمار األجنيب املباشر على نطاق العامل خالل الفترة :)2-4(الشكل رقم 

  
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة أشكال اإلنتاج الدويل والتنمية عرب القائمة على املسامهة يف رأس املال،  ،2011تقرير االستثمار العاملي لسنة : املصدر

  .2ص ، 2011والتنمية، نيويورك وجنيف، 

عدي، وارتفعت التدفقات العامليـة  ا التصاهاألجنيب املباشر اجتاهاستعادت تدفقات االستثمار  2013يف عام    
ئيسية هده التدفقات يف اموعات االقتصادية الر، وازدادت 2013تريليون دوالر عام  1.45لتبلغ  %9بنسبة 
ليبلـغ   % 9، وارتفع رصيد االستثمار األجنيب املباشر العـاملي بنسـبة  -املتقدمة منها والنامية واالنتقالية -كافة

  .1تريليون دوالر 25.5
 2014تريليون دوالر عـام   1.6األونكتاد أن تزداد التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر لتبلغ  ويتوقع   
  .2016تريليون دوالر علم 1.85، و 2015عام  تريليون دوالر 1.75و

وسيكون الدافع الرئيسي وراء هذه الزيادة هي انتعاش اقتصاديات الدول املتقدمة واسـتقرارها االقتصـادي        
خـاطر املرتبطـة   واملوتوسع نطاقه، وقد يظل التأثري السليب هلشاشة الوضع االقتصادي يف بعض األسواق الناشئة 

 على صعيد السياسة العامة والرتاعات اإلقليمية ليحد من الزيادة املتوقعـة لالسـتثمار األجـنيب    حبالة عدم اليقني
  .املباشر
إىل عـودة التوزيـع   يف البلدان املتقدمـة  وقد ينخفض النمو املتوقع من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر       

تفاع حصة البلدان املتقدمة من التدفقات العاملية الوافـدة  اإلقليمي هلذه التدفقات إىل النمط التقليدي املتمثل يف ار
  .غري أن مستوى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية سيظل مرتفعا يف السنوات املقبلة

                                         
 2014والتنمية، نيويورك وجنيـف،  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ،  االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، خطة عمل، 2014تقرير االستثمار العاملي لسنة  1
 .18ص
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وتوقعات  2013 -1995تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة، العاملية وحسب اموعات االقتصادية، : )3-4(الشكل رقم 

  ) مبليارات الدوالرات(    2016-2014الفترة 

  
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ، االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، خطة عمل، 2014تقرير االستثمار العاملي لسنة  :املصدر

  .18، ص2014نيويورك وجنيف، 

ومع أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اقتصاديات الدول املتقدمة استأنفت انتعاشها بعد احنـدارها       
 %39من جمموع التدفقات العاملية ال تزال تقف عند مستوى متدن تارخييـا  ، فإن حصتها 2012احلاد يف عام 

  . % 57بنسبة  2007تزال دون الذروة اليت بلغتها عام  وال
وتشكل البلدان النامية واالقتصاديات االنتقالية يف الوقت احلاضر أيضا نصف البلدان العشـرين األعلـى         

تصنيفا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وانتقلت املكسيك إىل املرتبة العاشرة، فيما سجلت الصني أعلـى  
أكرب متلق هلذه التدفقات  على موقعها كثاين مستوى هلا من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة وحافظت

  .1يف العامل
وهو  -مليار دوالر 454وبلغت قيمة االستثمار األجنيب املباشر يف الشركات عرب الوطنية يف البلدان النامية      

باملائة من جممـوع تـدفقات االسـتثمار     39، فهي تستأثر مع االقتصاديات االنتقالية بنسبة -رقم قياسي آخر
 باملائة يف مستهل األلفيـة الثانيـة، وصـنفت سـتة     12ألجنيب املباشر اخلارجة، مقارنة بنسبتها اليت مل تتعد ا

، ويزداد إقبال الشركات عرب الوطنية مـن  2013مستثمرا يف العامل عام  20اقتصاديات نامية وانتقالية بني أكرب 
  .2للبلدان املتقدمة يف البلدان الناميةالفروع للشركات عرب الوطنية احتياز البلدان النامية على 

  
  

                                         
 .4مرجع سبق ذكره، ص  ،2014تقرير االستثمار العاملي لسنة  1
 .5مرجع سبق ذكره، ص  ،2014تقرير االستثمار العاملي لسنة  2
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  2013 -2000تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة للدول العربية : املطلب الثاين   

تسعى الدول العربية يف اآلونة األخرية إىل جذب االستثمار األجنيب املباشر عن طريـق تطـوير بيئـة أداء          
ويئته مبختلف التخفيضات واإلعفـاءات الضـريبية   فقامت مبحاولة حتسني مناخها من حماور متعددة، األعمال 

، وكذلك بناء شراكات وتكتالت من أجل إبرام العديد رامج وتشريعات قانونية وقوانني جديدةبوذلك بإصدار 
هـذه  مـن إمجـايل   فإن نصيب الـدول العربيـة   وبالرغم من ذلك واإلقليمية والدولية، من الترتيبات الثنائية 

  .االستثمارات على املستوى العاملي مازال ضئيال وال يرقى إىل املستوى املأمول
  2007-2000 ية خالل الفترةبتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العر: الفرع األول

 5898حـوايل   2000عـام   لقد بلغت االستثمارات األجنبية املباشرة اإلمجالية الواردة يف الدول العربية      
مليون دوالر، حيث أن املتتبع حلركـة   2284مليون دوالر، وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادر 

يف  3.3البحـرين   363.6: بقـدرت   اتاالستثمار د أن حجم تلكجي الواردةت األجنبية املباشرة االستثمارا
يف  16.3يف األردن،  913.3، العـراق يف  3.1-يف مصر حمتلة بـذلك املرتبـة األوىل،    1235.4جيبويت، 
يف فلسـطني،   62.0يف املغرب،  422.2، موريتانيايف  40.1يف ليبيا،  141.0يف لبنان،  964.1الكويت، 

 183.0 251.6، 83.2نيب الوارد فيهـا بقيمـة   أما عمان، قطر، السعودية فجاءت تدفقات االستثمار األج
  .1يف كل من الصومال والسودان وسوريا على الترتيب 270.0، 392.2، 0.3مليون دوالر على التوايل و 

حيث بلغـت   االخنفاضيف نصيب االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل عادت التدفقات  2002أما يف سنة     
مليون دوالر، فقد قـدرت   3114فعت التدفقات الصادرة منه وقدرت مببلغ مليون دوالر، يف حني ارت 7253

، الكويت 13.8، األردن 27.8، مصر 190.2التدفقات الصادرة يف الدول العربية فرادى يف كل من البحرين 
         على الترتيـب، ويف فلسـطني، عمـان وقطـر     28.4، -136.0، 0.2: ب، لبنان وليبيا واملغرب 76.7 –
مليون دوالر، أما السعودية،سوريا، تونس، اإلمارات واليمن قدرت علـى   2020.0، 21.0 -، 359.7: ب

       .مليون دوالر 39.3، 441.1، 6.5، 122.1:بالتوايل 
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة للـدول العربيـة    تفقد شهد 2004و 2003النسبة لسنيت وب     

مليون دوالر على التوايل، يف حني شـهدت تـدفقات    25244و 15012 :بحيث قدرت ارتفاعا ملحوظا 
، وبعدها ارتفعت يف السـنة املواليـة   2003االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من الدول العربية اخنفاضا عام 

 2006-2005مليون دوالر على التوايل، واستمرت يف ارتفاعها إىل غاية  7424و  -1694بنصيب قدره 
مليـون   70380و 4756 :بالتدفقات الواردة إىل الدول العربية زيادة ملحوظة وقدرت قيمتـها  إذ شهدت 

  .مليون دوالر على التوايل 21785و 11677ب والتدفقات الصادرة منه أيضا  على التوايل،دوالر 

                                         
 .146مروة كرامة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ية خالل هذه الفترة إىل ويعزى االرتفاع الكبري يف قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول العرب     
البترولية مع االرتفاع غري املسبوق ألسعار الـنفط اخلـام، وفـتح     تنامي االستثمارات البينية بتأثري تزايد العوائد
 االتصاالت، النقل، توليد الطاقـة : وخصوصا يف قطاع اخلدمات مثل قطاعات جديدة لالستثمار األجنيب املباشر

ة التحتية ي إطالق املشاريع الصناعية والسياحية والعقارية الضخمة، ومشاريع البنوقطاعي النفط والغاز والتوسع يف
ومواصلة برامج اخلصخصة يف الدول العربية، إىل جانب قيام العديد من الدول العربية بتنشيط وحتسـني الـنظم   

وتوفري قواعـد البيانـات    واإلجراءات املتعلقة بنظام االستثمار وتعزيز جهود الترويج لالستثمار وتعزيز املنافسة
  .واملعلومات احلديثة

ا ملحوظا وقياسيا للعام السابع على ورتطفقد شهدت االستثمارات الواردة للدول العربية  2006سنة أما يف    
مليار  45.8مليار دوالر مقابل  62.4دولة عربية مشلها التقرير ما قيمته  21إمجايل التدفقات يف التوايل، إذ بلغ 
فقط  %0.4من اإلمجايل العاملي مقابل  %4.8ذلك شكلت ب، و%36.2نسبتها ، بزيادة 2005دوالر عام 
السعودية، مصر، لبنـان، السـودان، اجلزائـر    : دولة عربية هي 14زيادة يف  ظ، حيث لوح2000خالل عام 

ويف املقابل شهدت التـدفقات   حرين، قطر، تونس، األردن، سوريا، سلطنة عمان، ليبيا، جيبويت والصومال،بال
اإلمارات العربية، املغرب، الكويت، فلسطني والعراق، ويف حني حتولت : عربية هي الواردة تراجعا يف مخس دول

استمرت التدفقات السالبة إىل اليمن للعام الثاين والتدفقات املوجبة يف موريتانيا إىل تدفقات سالبة خالل الفترة، 
   .1على التوايل

  2006-2000تطور حصة الدول العربية من إمجايل االستثمارات األجنبية الواردة عامليا   :)4-4(الشكل رقم         

  
  .63، ص2007املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الكويت، ، 2007تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : املصدر

االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الـدول العربيـة يف عـام    رتفعت تدفقات ا 2007أما يف سنة      
 ودولة مشلها التقرير حن 21للعام الثامن على التوايل، إذ بلغ تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل  2007
، وعلى %6.2ت نسبتها بزيادة حمدودة بلغ ،2006مليار دوالر خالل سنة  67.9مليار دوالر مقابل  72.1

مـن اإلمجـايل     %3.9الرغم من تلك الزيادة تراجعت حصة الدول العربية من هذه التدفقات إىل ما نسـبته  

                                         
 .62، ص2007، الكويت، لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، املؤسسة العربية 2007مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة تقرير   1
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ربية يف اإلمجايل العـاملي مـن   عالعاملي، بعد أن شهدت السنوات الست السابقة اجتاها تصاعديا حلصة الدول ال
  .20061و 2005للعامني  %1.8إىل حنو  2000عام  0.4%
  تطور حصة الدول العربية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد عامليا:  )5-4(الشكل رقم             

       
  .56ص، 2008املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الكويت، ، 2008تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : املصدر

ويعزى سبب تصاعد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة للدول العربية يف السـنوات الـيت سـبقت         
  :2، تضافر عدة عوامل أمهها2007
املرونة على األطر التشريعية اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر يف عد من الدول العربية  إضفاء املزيد من - 

  ؛لية، العقارية واالتصاالتوخباصة يف جمال اخلدمات املا
مثلت عامل جذب حلصص أكرب من االستثمارات من خالل الشركات عـرب  خصخصة تلك اخلدمات  - 

الشعيب اجلزائـري خـالل    االئتمان نكاالنتهاء يف اجلزائر من خصخصة ب الوطنية، فعلى سبيل املثال مت
الربيطاين ودوتشيه األملاين السوق اجلزائري احمللي للخدمات املاليـة   HSBCالعام، كما كان لغزو بنك 

األملانية على حصة يف رأمسال شركة إنتاج الغاز اجلزائرية اململوكة للحكومة، أثـر   LINDEوجمموعة 
 إجيايب على زيادة التدفقات إىل اجلزائر؛

ة دور مهم أيضا يف زيادة التـدفقات  تنفيذ برامج اخلصخصة يف القطاعات غري اخلدمية يف املنطقة العربي - 
 ؛من االستثمار األجنيب املباشر

اإلزدهار االقتصادي الكبري يف الدول املصدرة للنفط جذب استثمارات جديدة، ومت إبرام العديـد مـن    - 
 .3الصفقات الضخمة يف إطار عمليات اإلندماج والتملك عرب احلدود الوطنية

  

  

                                         
 .56، ص2008، الكويت، ، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة تقرير  1
 .57مرجع سبق ذكره، ص ،2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة تقرير  2
 .58مرجع سبق ذكره، ص ،2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة تقرير  3
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  2013-2008 االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربية خالل الفترةتدفقات : الفرع الثاين  

توزيع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حيث شهدت حصـة  أدت األزمة املالية إىل تغيري خارطة تدفقات       
رتفاعا شـديدا لتصـل إىل   الدول النامية واالقتصاديات االنتقالية من التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر ا

للـدول الناميـة    620.7مليار دوالر منـها   735وبقيمة بلغت  2008من اإلمجايل العاملي يف عام  43%
  .مليار للدول املتحولة 114.3و

دولـة   21 –ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول العربيـة   2008سنة وخالل      
مليـار دوالر سـنة    80.8، وذلك مقارنة مع 2008م امليار دوالر ع 96.5إىل  % 19.4مبعدل   -عربية

تريليون دوالر  1.7من اإلمجايل العاملي البالغ  %5.7،  حيث تبلغ التدفقات الواردة إىل الدول العربية 2007
  .      مليار دوالر620.7من إمجايل الدول النامية البالغ  %36.6و

خالل الفترة املاضية حيـث ارتفعـت   وكانت حصة الدول العربية من التدفقات العاملية قد شهدت تدبدبا      
 %5.7، قبل أن تعاود الصـعود إىل  2007عام  %4.4مث تراجعت  2005عام  %4.8بشكل طفيف من 

، السعودية، السـودان  األردن، البحرين، اجلزائر( دولة عربية  12وارتفعت التدفقات الواردة إىل ، 2008عام 
 %70.64لـألردن،   % 0.21بنسب تراوحت ما بني  ،)العراق، تونس، جيبويت، سوريا، فلسطني، قطر، لبنان 

الصومال، الكويت، املغرب، سلطنة عمان، ليبيا، موريتانيا، اإلمـارات  : دول وهي 9لتونس، فيما تراجعت يف 
واليمن، حيث جاءت السعودية يف املرتبة األوىل عربيا كأكرب دولة مضيفة لالستثمار األجنيب املباشر بتـدفقات  

، تلتها اإلمارات العربية يف املرتبة الثانيـة  من اإلمجايل العريب %39.6مليار دوالر وحبصة بلغت  38.2بلغت 
مليـار دوالر وحبصـة    9.5، مث مصر يف املرتبة الثالثـة بقيمـة   % 14.2مليار دوالر وحبصة  13.7بقيمة 
9.8%1.  
  2008-2007تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد للمنطقة العربية خالل الفترة :  )6-4(الشكل رقم        

  .69ص، 2009املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الكويت، ، 2009تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : املصدر

                                         
 .68، ص2009، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2009تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
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فشـهدت تراجعـا   أما فيما خيص التدفقات اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر الصادرة عن الدول العربية        
، وارتفعت التـدفقات  2007مليار دوالر عام  51.8الر مقارنة مع مليار دو %39.7إىل  %23.3بنسبة 

اجلزائر، السودان، العراق، سلطنة عمان، سوريا، فلسطني، لبنان، ليبيـا، مصـر   : دولة عربية 13الصادرة من 
للسودان، فيما تراجعت  5.81بالنسبة لفلسطني و %2.27اإلمارات واليمن، بنسب تراوحت بني  ،موريتانيا

 %2.94طر، بنسب تراوحت مـا بـني   ق، السعودية، الكويت، املغرب واألردن، البحرين: عربية دول 6يف 
  .1بالنسبة للسعودية % 91.8بالنسبة للبحرين و

 -دولة عربية 21 –الوافدة إىل الدول العربية فاخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  2009أما سنة     
، بعد حتقيق قفزات متتالية من خالل السنوات الست املاضية 2009مليار دوالر عام  86.3إىل  %11عدل مب

 االئتمـان احلاد يف  االنكماشة أساسية إىل ف، ويعزى هذا التراجع بص2008مليار دوالر عام  96.9مقارنة مع 
جيل التنمية يف املنطقة اليت تشمل املصريف مبا ساهم يف تراجع صفقات االندماج والتملك داخل املنطقة العربية وتأ

  .على حصة مرتفعة من االستثمار األجنيب املباشر
ومن اجلدير بالذكر أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل املنطقة العربية شـهدت أقـل معـدل        

، الدول %42.9، الدول املتحولة %24.1مقارنة مع الدول النامية  %11مبعدل  2009اخنفاض خالل عام 
  .2%37.1العامل و  %44.4املتقدمة 
تريليـون دوالر   1.1من اإلمجايل العاملي البـالغ   %7ومتثل التدفقات الواردة إىل الدول العربية ما يقارب      
  .مليار دوالر 478.3من إمجايل الدول النامية البالغ  %18و
  2009-2008ر الواردة للمنطقة العربية خالل الفترة تدفقات االستثمار األجنيب املباش:  )7-4(الشكل رقم     

  
  .72ص، 2010املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الكويت، ، 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : املصدر

  

                                         
 .70ص مرجع سبق ذكره، 2009تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .70، ص2010، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
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  2011-2010أما فيما خيص سنة      

دولة عربية اخنفاضـا مـن    21الواردة إىل الدول العربية يف شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  فقد    
مليـار   76.3، ومقارنـة 2011مليار دوالر عام  43إىل  %37.4مبعدل  2010مليار دوالر عام  68.6

مليار دوالر خالل الفترة بني عامي  66.2، ومتوسط بلغ 2008مليار دوالر عام  96.3و 2009دوالر عام 
2005 -2006.  
تريليـون   1.5من اإلمجايل العاملي البـالغ   %2.8االستثمارات الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته ومثلت      

مليار دوالر، وكانت حصة الدول العربية من إمجـايل   684.4البالغ من إمجايل الدول النامية  %6.3ودوالر، 
 %4.5طفيف من متوسط بلـغ   التدفقات العاملية قد شهدت تذبذبا خالل الفترة املاضية حيث ارتفعت بشكل

 %5.2، قبل أن يتراجع إىل 2009عام  %6.4، مث إىل 2008عام  %5.4إىل  2007-2005بني عامي 
  .20111عام  %2.8مث إىل  2010عام 
دول عربية  09وقد تباينت أداء الدول العربية بشكل واضح، حيث ارتفعت االستثمارات األجنبية املباشرة يف    

مليـون   781لتصـل إىل   %400.6مليون دوالر، البحرين بنسبة  2571إىل  %13.6بة منها اجلزائر بنس
مليـون دوالر، األردن   1617لتصل إىل  %15.8مليون دوالر، العراق  78لتصل  %189دوالر، جيبويت 

  .مليون دوالر، وكذلك يف الكويت، املغرب، فلسطني واإلمارات 1653لتصل إىل  12.4%
  2012سنة أما فيما خيص         

مليـار دوالر عـام    43تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول العربية ارتفاعا مـن   شهدت     
 76.3، إال أن قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مـع  2012مليار دوالر عام  47.1إىل  % 9.5مبعدل  2010

  .2008مليار دوالر عام  96.3و 2009مليار دوالر عام 
تريليـون   1.3من اإلمجايل العاملي البـالغ   %3.6ت االستثمارات الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته ومثل     

ـ  680من إمجايل الدول النامية البالغ  %6.9دوالر، و  ن إمجـايل  مليار دوالر، وكانت حصة الدول العربية م
  .2التدفقات العاملية تذبذبا طفيفا

  :العربية أربعة مالمح أساسية وهيومييز االستثمار يف الدول     
عدل يتخطى معدالت النمـو يف  مبارتفاع التدفقات يف االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية يكون  - 

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل مجيع البلدان؛

 تقدم اموعات اجلغرافية األخرى على حساب الدول العربية يف قيمة االستقطاب؛ - 

 االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للمنطقة العربية يف عدد قليل من الدول والقطاعات؛ تركز - 

                                         
 .98-97ص ص ، 2011، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2011تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت ، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار، 2013-2012االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير مناخ 2

 .75-74ص ص ، 2013
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  . خارج املنطقة العربية يف عدد حمدود من الدول نتركز املستثمرين األجانب م - 

  2013أما فيما خيص سنة           

مليـار   53.5من  %9بية تراجعا بنسبة شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول العر     
، وظلت قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مـع مسـتواها   2013مليار دوالر علم  48.5إىل  2012دوالر عام 

ه بت، وقد مثلت االستثمارات الواردة إىل الدول العربية ما نس2008مليار دوالر عام  96.3القياسي الذي بلغ 
مليـار   778من إمجايل الدول النامية البالغ  %6.2تريليون دوالر، و 1.45من اإلمجايل العاملي البالغ  3.3%

  .دوالر، وكانت حصة الدول العربية من إمجايل التدفقات العاملية شهدت تذبذبا طفيفا
العربيـة حيـث    تركز االستثمارات األجنبية املباشرة يف عدد حمدود من الدول 2013وتواصل خالل العام     

مليار دوالر حبصـة   9.3، مث تلتها السعودية يف املركز الثاين بقيمة %21.6استحوذت اإلمارات العربية بقيمة 
مليار دوالر  3.4، املغرب رابعا بقيمة %11.5مليار دوالر حبصة  5.6، مصر يف املرتبة الثالثة بقيمة 19.2%
   .1 %6.4ة مليار دوالر حبص 3.1 يف املركز اخلامس بقيمة، مث السودان %6.9حبصة 

  تدفقات االستثمار األجنيب : )8-4(الشكل رقم الواردة     تدفقات االستثمار األجنيب املباشر)  3-4( اجلدول رقم 

  مبليون دوالر 2013للدول العربية لعام  الواردة  املباشر                  مبليون دوالر        2013-2012العربية للدول 

  
املؤسسة العربية لضـمان االسـتثمار وائتمـان    ، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،  2014تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : املصدر

  .76، ص 2014الصادرات، الكويت، 

                                         
 2014املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار، 2014تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1

 .75ص 
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  :ميكن استخالصها أبرزها وتوجد عدة من املؤشرات
مشروع  464يف الدول العربية حيث منت من  األجنيب املباشرتطور عدد املشروعات يف جمال االستثمار  - 

مشـروع عـام    870، مث اخنفضت بفعل األزمة املالية إىل 2008مشروع يف  1338إىل  2003يف 
 ؛2013

 شركة؛ 7423تقدر عدد الشركات األجنبية العاملة يف الدول العربية بنحو  - 

مت تقديرها  2014-2003ني عامي التكلفة االستثمارية للمشاريع اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر ب - 
 مليون فرصة عمل؛ 1.6تريليون دوالر، كما مت تقدير فرص العمل اليت وفرا تلك املشروعات بنحو ب

عمار اإلماراتيـة  إ: أمساء شركات عربية مثلشركات مستثمرة يف الدول العربية  10ضمت قوائم أكرب  - 
 .راك من اجلزائر، بنك قطر الوطيناطزين الكويتية، سون

  :2013أما فيما خيص االستثمار األجنيب املباشر الصادر من الدول العربية خالل سنة        
 18.2من  %62شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من الدول العربية ارتفاعا كبريا بنسبة ف   

مليـار  قيمة التدفقات الصادرة ، وقد بلغ متوسط 2013مليار دوالر عام  29.5إىل  2012مليار دوالر عام 
تدفقات االستثمارات الصادرة من الدول العربيـة مـا   ، ومثلت 2012-2005دوالر خالل الفترة بني عامي 

 454من إمجايل الدول النامية البـالغ   %6.5تريليون دوالر، و 1.4من اإلمجايل العاملي البالغ  %2.1نسبته 
  .مليار دوالر

، حيـث  2013لعـام   %9.5ر الرئيسي للتدفقات الصادرة من املنطقة بنسـبة  ومثلت دول اخلليج املصد    
 8، تلتها قطر %28.4لغت بمليارات دوالر وحبصة  8.4تصدرت الكويت قائمة الدول العربية املصدرة بقيمة 

، مث اإلمارات % 16.8مليار دوالر وحبصة  4.9يف املرتبة الثالثة عربيا مث السعودية  % 27.2مليارات وحبصة 
مليـار   1.4، مث سلطنة عمان يف املرتبة اخلامسة بقيمة % 9.9مليار دوالر وحبصة  2.9يف املركز الرابع بقيمة 

  .%3.6مليار دوالر وحبصة  1.1، مث البحرين يف املرتبة السادسة بقيمة % 4.7وحبصة 
، مث لبنان يف املرتبة %3.1ر وحبصة مليون دوال 915السابع بقيمة وكان من الالفت حلول السودان يف املركز 

مليـون دوالر وحبصـة    538، مث العراق يف املرتبة التاسعة بقيمـة  % 2.3صة حبمليون و 690الثامنة بقيمة 
، مث كل من املغرب، مصر، ليبيا، اليمن، تونس، األردن، موريتانيا بقيم حمدودة وأخريا فلسطني واجلزائر 1.8%

  .بقيم سالبة
مليار دوالر  231.6أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من الدول العربية فقد بلغت عيد أما على ص     

من اإلمجايل العاملي  % 1، ومثلت أرصدة االستثمار األجنيب املباشر من الدول العربية أقل من 2013اية سنة 
  .1تريليون دوالر 25البالغ 

                                         
 .80-79 صص ، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،  مرجع سبق ذكره، 2014تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
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 2013-2000لالستثمار األجنيب املباشر يف العامل خالل الفترة  التوزيع القطاعي واجلغرايف: املطلب الثالث

لقد اختلفت أسباب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  بني الدول املتقدمة والنامية مبا فيها الدول العربيـة        
وذلك حسب األهداف اليت تسعى كل منهما إىل حتقيقها يف خمتلف قطاعاا االقتصادية، فزادت املنافسة علـى  

بينها، وفيما بني الدول النامية واملتقدمة على مباشر وواضح وكبري على مستوى الدول النامية فيما جذبه بشكل 
  .حد سواء، بغرض االستفادة من زيادة حجم التدفقات فيها

           التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول األجنبية : الفرع األول

ما بني قطـاع البتـرول    فيها توزعت االستثمارات خالل العقد األخري على حسب القطاعات اليت تنشط     
واملواد املنجمية والصناعات التحويلية، وبني قطاعات الزراعة والنقل والبنوك واخلدمات، وكذا الصناعات الـيت  
تتسم بكثافة تكنولوجيتها، وذات دقة عالية وخاصة اخلدمات املالية واملصرفية، وأخذ التوزيع القطاعي هلذا النوع 

زيع القطاعي على املستوى العـاملي، حيـث اسـتحوذ قطـاع     قدمة نفس اجتاه التومن االستثمار يف البلدان املت
 %44.8مع اية القرن املاضي وبداية القرن احلايل، إال أا عادت لالخنفاض بنحو  %71اخلدمات على حنو 

  .20031-2001خالل الفترة 
من جمموع قيمة عمليـات انـدماج    % 63، فقد بلغ نصيب قطاع اخلدمات حوايل 2004 يف عامأما       

قيمة عمليات اندماج وشـراء   ثع، وكان نصيب اخلدمات املالية ثلوشراء  الشركات عرب احلدود يف هذا القطا
  وشراء الشركات شراء شركة آيب ناشيونال  جاالندماوكانت أكرب صفقة من صفقات الشركات عرب احلدود، 

Abbey National ، من جانب شركة سانتاندر سنترال ميسانو  Santander Central Hispano ،  والـيت
  .2مليار دوالر 16قد بلغت 

، لوحظ أن الدول املتقدمة أصبحت تتجه حنو جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حبيـث  2005ويف عام     
عمال التجارية وأصبحت بنفس أمهيـة  أصبحت شبكات املوجات العريضة النطاق من األدوات اهلامة يف عامل األ

تقريبا خالل النصـف   %15املشتركني يف هذه الشبكات يف البلدان الصناعية بنسبة  الكهرباء واملاء، وزاد عدد
  .3مليون مشترك 158ليبلغ  2005األخري من عام 

ل حنو ثلثـي  صفقة  ما ميث 172بلغ عددها  حيث ، سجلت زيادة  يف الصفقات الكربى2006أما يف سنة      
املناطق  ربوقد انتشرت هذه املعامالت على نطاق واسع عالقيمة اإلمجالية لعمليات االندماج وشراء عرب احلدود، 

والقطاعات، إذ كادت عمليات االندماج والشراء عرب احلدود تتضاعف يف أمريكا الشمالية بفضل بضع صفقات 

                                         
 -األردن -مصر -املكسيك -ماليزيا -دراسة مقارنة بني كوريا اجلنوبية"  االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان العربية الواقع والتحديات ،قبالنفريد أمحد  1

 .83ص ،2008دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر،  البحرين، -تونس
 .13-5مرجع سبق ذكره، ص ص  ،2005تقرير االستثمار العاملي لسنة  2
، مؤمتر األمم "آثاره على التنمية" املباشر الصادر من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية ، االستثمار األجنيب 2006تقرير االستثمار العاملي لسنة  3

  .24، ص2006املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 
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متثل يف تزايد أمهية االندماج وشراء الشركات عرب احلدود يف صناعة التعدين، وظهر اجتاه ملحوظ آخر يف نشاط 
األخرى، حيث شاركت هذه الصناديق يف هذه الفترة يف عمليات  االستثمار اجلماعية صناديق األسهم وصناديق

   .مليار دوالر 158االندماج والشراء عرب احلدود بلغت قيمتها 
املباشر الداخلة واخلارجة على حد سـواء يف قطـاع    تركزت تدفقات االستثمار األجنيب 2007ويف سنة      

، وتدهورت االستثمارات األجنبية املباشرة الصـادرة  1اخلدمات، والسيما يف صناعة االتصاالت واخلدمات املالية
، ويعـزى ذلـك بدرجـة كـبرية إىل     %30مليار دوالر، أي بنسبة  24إىل  2008من غرب آسيا يف عام 

 احلدود اليت قامت ا شركات غرب آسيا عرب الوطنيـة  ربيات االندماج والشراء عاالخنفاض يف قيمة صايف عمل
وأكثر حاالت االخنفاض شدة حدثت يف االستثمار األجنيب املباشر الصادر عن اململكة العربية السـعودية، فقـد   

سائر كبرية نتيجة األزمة باتت البلدان املستثمرة يف اخلارج أكثر نزوعا إىل جتنب املخاطرة، نظرا ملا حلق ا من خ
  .2املالية العاملية

 االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات، وانتعشت عمليات اندماج ومتلك ، تراجع2010أما يف سنة       
 2010من االستثمار األجنيب املباشـر يف عـام   الشركات عرب احلدود، فاالنتعاش املعتدل يف التدفقات الداخلة 

قطاعية كبرية، فاالستثمار األجنيب املباشر يف جمال اخلدمات، كان مسؤوال عـن معظـم   فات حيجب خلفه اختال
االخنفاض الذي حدث يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر نتيجة األزمة، قد استمر يف مساره التنازيل يف عـام  

االستثمار األجـنيب  اخلدمات الرئيسية، ويف حني شهدت تدفقات  ، وقد اخنفضت بذلك مجيع قطاعات2010
املباشر يف القطاع املايل أحد أكثر االخنفاضات حدة، وقد ارتفع نصيب التصـنيف إىل حنـو نصـف مشـاريع     
االستثمار األجنيب املباشر، وظلت الصناعات الكيمائية ما يف ذلك الصناعات الصيدالنية تتمتع بالقـدرة علـى   

        .التكيف أثناء األزمة
اإلنتاج والتنمية الدولية املمولة بغري أدوات حقوق امللكية نشاطا كبريا عرب احلـدود يف   وقد شهدت أمناط      

مية، وأسهمت وبشكل متزايد يف حركة التجارة واالستثمار حول العامل ويقدر ما الدول النايمجيع أحناء العامل الس
ر عن عقود التصنيع واالستعانة تريليون دوال 1.3و 1.1، متثلت يف 2010تريليون دوالر خالل عام 2مبيعاا 

  مليـار دوالر للتـراخيص   360و 340مليار دوالر لالمتيازات،  330 -350مبصادر خارجية للخدمات و 
  .3لعقود اإلدارةمليار دوالر  100وحنو 
  :فتظهر وفق اجلدول التايل 2014-2011أما خالل سنة     

                                         
، مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة  2007ياسيا آخر يف عام االستثمار يف غرب آسيا يسجل مستوى ق، 2008نشرة صحفية حول تقرير االستثمار العاملي لسنة  1

 . 2، ص2008والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 
 .6، صمرجع سبق ذكره، 2009االستثمار العاملي لسنة  يف تقريرقراءة  2
املؤسسة العربية لضمان االسـتثمار  ، 2011الدول العربية لعام آفاق االستثمار األجنيب املباشر يف ، 2011نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية سنة  3

 .7، ص2011، وائتمان الصادرات، الكويت
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  مليار دوالر:  الوحدة                       تدفقات االستثمار األجنيب الصادر والوارد يف العامل : ) 4-4( اجلدول رقم 

 املنطقة التدفقات الواردة التدفقات الصادرة

2013 2012 2011 2013 2012 2011 
 الدول املتقدمة 880 517 566 1216 853 857

 االحتاد األوريب 490 216 246 585 238 250

 أمريكا الشمالية 263 204 250 439 422 381

 الدول النامية 725 729 778 423 440 454

 إفريقيا 48 55 57 7 12 12

 آسيا 431 415 426 304 302 326

 شرق وجنوب شرق آسيا 333 334 347 270 274 293

 جنوب آسيا  44 32 36 13 9 2

 غرب آسيا 53 48 44 22 19 31

 أمريكا الالتينية والكارييب 244 256 292 111 124 115

 الدول املتحولة 95 84 108 73 54 99

 العامل 1700 1330 1452 1712 1347 1410

  .70ص ، 2009املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الكويت، ، 2014تقرير مناخ االستثمار للدول العربية لسنة : املصدر

           العربيةالتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول : ع الثاينلفرا       

مشلت االستثمارات األجنبية املباشرة يف مجيع القطاعات تقريبا يف عدد حمدود من الدول العربية وخصوصا       
اخلـدمات يف دول جملـس   الدول ذات االقتصاديات املتنوعة، يف حني تركزت يف قطاعات معينة مثل الـنفط و 

، فإىل 2000جاذبة لالستثمار األجنيب املباشر منذ عام التعاون اخلليجي وليبيا، وظهرت مؤخرا قطاعات جديدة 
جانب قطاع الصناعات التحويلية والصناعات اإلسخراجية هناك حتول ملحوظ حنو القطاع اخلدمي، ال سـيما  

واملايل، وقطاع النقل البحري واجلوي وخدمات البناء والتشييد قطاع املعلومات واالتصاالت، والقطاع املصريف 
واخلدمات التعليمية والصحية والثقافية والسياحية واللوجستية والبىن التحتية املرتبطة هـذا القطاعـات، حيـث    
استحوذ قطاع اخلدمات على احلصة األكرب من االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة خـالل الفتـرة األخـرية    

  :ويرجع ذلك إىل ثالثة أسباب وهي
 تزايد نصيب اخلدمات يف الناتج احمللي لدى كافة الدول العربية تقريبا؛ - 

 قابلية معظم اخلدمات للتبادل التجاري الدويل؛ - 
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مساح العديد من الدول العربية بنفاذ املستثمر األجنيب املباشر للعديد من القطاعات اخلدمية وفقا جلداول  - 
لتزامات املقدمة من الدول العربية إىل منظمة التجارة العاملية يف إطار االتفاقيـة العامـة   تتضمن اال زمنية

 .1لتحرير التجارة يف اخلدمات
مـن   %44تركزت االستثمارات العربية البينية يف قطاع اخلدمات، إذ اسـتحوذت علـى    2007يف عام    

، وقطـاع  %1من اإلمجايل، وقطاع االتصاالت الـيت بلغـت    %16حصة القطاع السياحي  اإلمجايل مبا فيها
، مث القطـاع الصـناعي   %35، تاله االستثمار يف القطاع العقاري بنسبة %27اخلدمات األخرى الذي بلغ 

  .2% 6 وأخريا القطاع الفالحي بنسبة %12بنسبة 
تدفقات الواردة، يف حـني  من إمجايل ال %27.7استحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته  2009ويف سنة      

  من اإلمجايل، مث قطاع الزراعة حبصة بلغت من اإلمجايل   %36.7استحوذ قطاع اخلدمات على ما نسبته 
 . 3 % 0.21حوايل 

السعودية، مصـر  : أرصدة التدفقات الواردة إىل الدول العربية الثمانيةكانت فقد  2011- 2010أما يف 
مليار دوالر، ويتضـح أن   304حنو  2011نان وفلسطني بنهاية عام باألردن، اإلمارات، تونس، سوريا، ل

مليـار دوالر   130.6قطاع اخلدمات كان أكرب متلق لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول الثمانية لقيمـة  
 %26.9مليار دوالر وحبصـة   90من اإلمجايل، يليه قطاع الصناعة يف املرتبة الثانية بقيمة  %43 وبنسبة 
 79.4، مث توزعت االستثمارات املتبقيـة وقيمتـها   %1.3مليار دوالر وبنسبة  4الزراعة بقيمة  مث قطاع

   .4على القطاعات األخرى %26.12مليار دوالر وحبصة بلغت 
ة يف عدد حمدود مـن الـدول   تركزت االستثمارات األجنبية الوارد فقد 2013-2012أما فيما خيص       

من إمجايل  %40إلمارات والسعودية للعام الثاين على التوايل على أكثر من العربية، حيث استحوذت كل من ا
، تلتـها  %21.6مليار دوالر حبصـة   10.5التدفقات الواردة للدول العربية، حيث تصدرت اإلمارات بقيمة 

، مث %11.5مليـار دوالر حبصـة    5.6، مث مصر بقيمة  %19.2مليار دوالر حبصة  9.3السعودية بقيمة 
  .5 %6.9مليار دوالر حبصة 1.4بقيمة املغرب 

  
  

                                         
 .78-77، مرجع سبق ذكره، ص ص 2009تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .55-54، مرجع سبق ذكره، ص ص 2007تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .86، مرجع سبق ذكره، ص 2009ناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة متقرير  3
 .101، مرجع سبق ذكره، ص 2011دول العربية لسنة يف التقرير مناخ االستثمار  4
 .74، مرجع سبق ذكره، ص2014تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
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يف دول  ار األجنيب ـذب االستثمـات جـوتطوير آليات وسياساخ االستثماري العام ـاملن: املبحث الثاين

  اـمشال إفريقي

 اجلديـدة  األلفية من األوىل العشرية خالل -ومصر املغرباجلزائر،  تونس، – إفريقياخاضت دول مشال       

 حتـديات  ظهور أفرز ما وهو الراهنة، الدولية االقتصادية للتحوالت كنتيجة جاءت نسبيا جديدة تنموية جتارب

 .الدول هذه أطلقتها اليت األجل وطويلة متوسطة املخططات يف جتسدت جديدة

 الواقع االقتصادي لدول مشال إفريقيا : املطلب األول

 االقتصـادي  املنـاخ  لتحسني التنموية املخططات من خمتلفة مناهج دول مشال إفريقيا حمل الدراسة  تبنت     

 األجنبيـة  االسـتثمارات  من املزيد اجتذاب على اقدرا تطوير يكفل مبا االقتصادي التوازن وتعديل الداخلي،

 .املتاحة الذاتية اإلمكانات ظل يف املباشرة،

 .للجزائر االقتصادي الواقع :األول الفرع

نسبية عديدة جتعلها مصدر جلذب االستثمارات، وقد عملت الدولة على زيـادة ميزـا   مبزايا تتمتع اجلزائر      
التنافسية كي تتمكن من خلق بيئة مالئمة لالستثمار، وعلى إتباع سياسات دف إىل اإلصالح االقتصادي، حىت 

 أا ال تزال دون تضمن نقلة نوعية إىل اقتصاد السوق، وقد سامهت هذه اجلهود يف استعادة بعض املؤشرات، إال
املستوى املطلوب يف البعض اآلخر حسب نتائج مؤسسات تقييم مناخ االستثمار الدولية، وحتتل اجلزائر موقعـا  
جغرافيا متميزا لألعمال واالستثمار أمام األسواق األوروبية واإلفريقية، حبيث تقع على الضفة اجلنوبيـة للبحـر   

  .1األبيض املتوسط
 معـدالت  وختفيض االقتصادي النمو عجلة دفع تستهدف اليت املخططات تطبيق يف ائراجلز شرعت بعدما    

 احملروقات قطاع خارج االقتصادي اهليكل تنويع حتدي االقتصاد تواجه اليت الراهنة األولويات من البطالة، أصبح
 أخـرى  قطاعـات  تطوير إىل اجلزائر اجتهت الفالحة غرار وعلى التقليدية، القطاعات على خالل التركيز من

 اليت العمالة المتصاص الالزمة الشغل مناصب خلق إىل تطمح فهي واالتصال، اإلعالم كالسياحة وتكنولوجيات

 لتلبيـة  الصادرات على االعتماد تقليل مع باملوازاة االستهالك تطوير إىل إضافة، احمللي العمل عليها سوق يتوفر

 الصـغرية  واملؤسسات اخلاص القطاع مبعية التصديرية األنشطة وتشجيع ،االستهالكية على السلع احمللي الطلب

 احلكومـة  عمدت اإلطار، هذا اإلنتاجية ويف القطاعات من العديد مستوى حاليا على تنشط، واليت  واملتوسطة

 سـبيل  ويف ككل،  الوطين االقتصاد وحىت اإلنتاجي اجلهاز هيكلة إلعادة من الربامج العديد وضع إىل اجلزائرية

ـ ا مشلت كربى مشاريع اجلزائرية احلكومة أطلقت التنافسية امن قدر والرفع الوطنية املؤسسات تأهيل االت 

 .والسياحة البحري والصيد الفالحة اإلقليم، الصناعة، يئة :لالقتصاد األربعة األساسية

                                         
                 http://www.andi/dz/index.php/ar                                    نقال من املوقع االلكتروينالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تقدمي عام،  1

 30/12/2014: تاريخ اإلطالع
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 مل للصناعة، الوطنية اجللسات إطار يف 2007 سنة خالل حوهلا والتشاور ، 2006سنة عنها اإلعالن وبعد    
 طـرق  إىل تطمح واليت اخلاص، االستثمار لتشجيع خطط رسم مت لكن اجلديدة، الصناعية اإلستراتيجية يتم تبين

 احلديـد  األمسـدة،  ،ويـة التحويلية البتروكيميا الصناعات: العالية التنموية اإلمكانيات ذات أبواب القطاعات

 الصـيدالنية  الزراعية، املنتجات احلالية، لألنشطة املنبع صناعات البناء، وآالت احلديد التعدين خارج والصلب،

 السيارات وتركيب صناعة غرار على اجلوار بدول مقارنة اجلزائر فيها تتأخر اليت إىل الصناعات إضافة الكهربائية

 .1اإلعالم واالتصال وتكنولوجيات
 والريفية الفالحية للتنمية الوطين املخطط خالل من حي،الفال القطاع إنعاش خطة بدأت ، 2002 سنة ويف     

PNDAR  دف اخلطـط  يف رئيسي كمكون الفالحي بالقطاع االهتمام بعث وإعادة الفالحي التجديد دعم 

  سـنة  يف املتبناة التنموية السياسة استهدفت فقد املائيات، وتربية البحري الصيد قطاع يف أما املرسومة التنموية
 الثـروة  محايـة  البحري، الصيد قطاع عصرنة إىل والشراكة اخلاص، االستثمار تشجيع على واملرتكزة 2001

 .العلمي والبحث التكوين ترقية إىل إضافة املائيات تربية تطوير السمكية،

خمطط  اجلزائر تبنت اجلزائر، عليها تتوفر اليت املستغلة غري السياحية واإلمكانيات املؤهالت استغالل إطار ويف    
 مبا األجل، وطويلة متوسطة قصرية، فاقاآل يرسم سياحي  اعقط تنمية تكفل اليت ، و2025 ،2015 ،2009

 .سياحية مدن بناء مشاريع املخطط ويتخلل واجلبلية، الصحراوية السياحة ذلك يف

البنية  لتأهيل األولوية احلكومة أعطت الوطين، االقتصاد إلنعاش القطاعية السياسات تطبيق يف الشروع وبعد     
 اخلـدمات  حتسـني  ؛ بغية (PCSC) النمو لدعم تكميلي خمطط إطالق مت 2005 سنة الوطنية، ففي التحتية

 العليـا  اهلضـاب  يسـتهدفان  خمططني اعتماد مت الشعب، كما وعامة االقتصاديني للمتعاملني املوفرة  العمومية

 حىت املمتدة للفترة دوالر مليار 180 ب يقدر مايل غالف املخططات هذه الجناز وخصصت احلكومة واجلنوب،

 هذه من األكرب اجلزء وذهب، العمومية والتجهيزات السكن القاعدية، التحتية للبىن 70% منها ، 2009سنة

 خمطـط  إطـالق  2010 سنة خالل مت كما 2025-2005املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  إىل املخصصات

 لـه  وخصـص  اجلماعية، واخلدمات لالقتصاد القاعدية اهلياكل ، لتمويل2014سنة  حىت تدمي للتنمية مخاسي

  :2يلي ما املخطط يف الواردة واملخصصات القطاعات أهم ومن مليار دوالر، 286 ب يقدر مايل غالف
 واملياه والطرق احلديدية السكة قطاعات يف اخلصوص على اجنازها اجلاري الكربى املشاريع استكمال - 

 دوالر؛  مليار 130 يعادل ما أي جزائري، دينار مليار9700 مببلغ

 .دوالر مليار 156 حوايل يعادل ما أي جزائري، دينار مليار 53411 مببلغ جديدة مشاريع طالقا - 

                                         
1 ANIMA investment network, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel des politiques 
Publiques pour l'investissement, Etude numéro 07, l'Union européenne, Janvier 2010, p 20. 

 .3-2، ص ص 2010ماي  24اجلزائر،  برنامج التنمية اخلماسي،بيان اجتماع جملس الوزراء،   2
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 اخلصوص على وذلك البشرية، التنمية لتحسني موارده من 40 % من أكثر 2014-2010برنامج  وخيصص

 :خالل من

 مقعد 600000 ثانوية، 850 إكمالية، 1000:منها الوطنية للتربية منشأة 5000 يقارب ما إنشاء - 

 املهنيني؛ والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من وأكثر للطلبة إيواء مكان 400000 بيداغوجي جامعي،

  متخصصـا  صـحيا  مركبا 45 ،مستشفى 172:منها صحية قاعدية منشأة 1500 من أكثر إنشاء - 
 املعوقني؛ لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من أكثر إىل باإلضافة التخصصات عيادة متعددة 377

 يـتم  أن على اخلماسية الفترة خالل تسليمها سيتم وحدة مليون 1.2 منها سكنية وحدة مليوين إنشاء - 

 ؛ 2014  سنة اية قبل املتبقي اجلزء يف أشغال الشروع

 بالكهرباء؛ ريفي سكن 220000 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل - 

 األشـغال  اءوإ املياه لتحويل منظومة 25 سدا، 35 إجناز خالل من الشروب، باملاء التزويد حتسني - 

 إجنازها؛ اجلاري البحر مياه حمطات حتلية جبميع

 متعددة قاعة 160 ملعبا، 80:منها والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية منشأة 5000 من أكثر إنشاء - 

 شباب؛ ودار نزل 200 من وأكثر مسبح 400 الرياضات،

 املنشآت تطوير ملواصلة موارده من 40 % من يقارب ما هذا العمومية االستثمارات برنامج وخيصص هذا

  .العمومية اخلدمة وحتسني األساسية القاعدية
 املعرفة اقتصاد لتطوير جزائري دينار مليار 250مبلغ 2014-2010الربنامج  خيصص أخرية وكنقطة     

 للتعلـيم  الوطنية املنظومة داخل اآليل اإلعالم وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم خالل 

  .العمومية ويف املرافق كلها
  2014- 2011أهم مؤشرات االقتصاد اجلزائري خالل الفترة : ) 5-4( اجلدول رقم 

 معلومات 
 الوحدة 2011 2012 2013 2014

 الناتج احمللي اخلام مليون دوالر 198.8 207.8 210.5 212.2

 معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي  % 2.4 2.5 3.3 3.4

 -متوسط أسعار املستهلك –التضخم  % 4.5 8.9 5.0 4.5

 ميزان احلساب اجلاري مليار دوالر 19.8 12.3 12.8 9.6

 إمجايل الصادرات مليار دوالر 76.6 75.1 73.4 0.2

 إمجايل الواردات مليار دوالر 57.4 61.6 58.7 59.7

 الدين اخلارجي % 2.2 1.8 1.5 1.3

 كانعدد الس مليون نسمة  36.0 36.5 37.0 37.6

 ةمعدل البطالة من إمجايل اليد العامل % 10.0 9.7 9.3 9.0

  .2014، 2013، 2012، 2011من إعداد الباحث بناء على تقارير املناخ للدول العربية للسنوات : املصدر
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  :زن االقتصادي واملايل للجزائر حيث أنتواج التحسن املتواصل ملؤشرات التومن خالل اجلدول السابق نستن
، ووصل معـدل  2010عام  %3.3إىل  1993عام  %2.1معدل منو االقتصاد حتسن بانتقاله من  - 

ترتيب الدول  عامليا يف 50املركز  ، لتحتل اجلزائر 2010سنة  %6.2راج قطاع احملروقات اخ لنموا
 ؛1من حيث قيمة الناتج احمللي اإلمجايل

 نتيجة لتفعيل دور السياسة النقدية؛، 2010سنة  %4تراجع التضخم تراجعا كبريا بوصوله نسبة  - 

مليـار   170 ما قيمته 2010من خالل احتياطي الصرف الذي بلغ سنة  استعادة التوازنات اخلارجية - 
، واخنفاض أعباء الـدين كنسـبة مـن    2006عن اجلزائر عام وكذلك تسديد الديون املترتبة دوالر، 

 ؛.2010عام  %1الصادرات إىل حدود 

لغرض احلد من هشاشة املالية العمومية أمام الصدمات اخلارجيـة   ،2*إنشاء صندوق ضبط اإليرادات - 
 2010-2009استمرت املوازنة العامة بتحقيق فوائض مالية باستثناء سـنيت   2000وابتداء من عام 

 .كنتيجة الخنفاض العوائد البترولية، وارتفاع يف النفقات العمومية يف الربنامج اخلماسي

فقد عرفت فيه بعض املؤشرات انتعاشا، فقد ارتفع معدل النمو  2014-2011أما الفترة املمتدة من  - 
 %3.3، ويصعد إىل نسـبة  % 2.5نسبة  2012، ليصل عام 2011عام  %2.4للناتج احمللي من 

، أما فيما خيص معدالت التضخم يف هذه 2014يف سنة  %3.4وليحقق أحسن نتيجة له ببلوغه نسبة 
عام  %8.9ليصل  2011عام  %4.5الفترة فقد عرفت هي األخرى تذبذب حيث انتقل من معدل 

 2014عام  %4.5، ويستقر عند معدل %5.0 حدود يف 2013، وليعاود االخنفاض عام 2012
عام  %9، و2011عام  %10ثبات نوعي بتراوحها ما بني نسبة أما البطالة فقد عرفت هي األخرى 

 .لبطالة يف إطار الربنامج اخلماسي، نظرا لتطبيق الدولة عدة سياسات دف إىل التقليل من ا2014

، ليصل %2.2نسبة  2011واخنفاضا حيث بلغ عام فقد عرف احنصارا يف خصوص الدين اخلارجي  - 
يف  %1.3، وأخريا يستقر عند معل %1.5ملعدل  2013، ويتدرج عام %1.8ة سبتن 2012عام 
 .2014عام 

  
  
  

                                         
1 World Economic Forum « the Global Competitiveness Report 2011-2012 », sur le site: http 
:www.weforum.org, p384.  

اإليرادات اجلبائية للمحروقات عنـدما تتجـاوز هـذه     ، والذي يزود من الفائض يف2000صندوق ضبط املوارد، أنشئ يف إطار قانون املالية التكميلي لسنة  2 
دوالر، للربميل وبالتايل إدخال الفوائض املاليـة لسـنوات ارتفـاع البتـرول      37دوالر وحاليا  19ب رادات مبلغ اإليرادات عند السعر املرجعي احملدد سابقا اإلي

 .ة يف املديني املتوسط والطويلواستعماهلا يف امتصاص أثر االخنفاض يف اجلباية البترولية عندما اخنفض األسعار، ومنه ضمان قابلية استمرار سياسة امليزاني
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  :الواقع االقتصادي لتونس: الفرع الثاين

 أطلقـت  1995 سـنة  ويف التصدير،  تشجيع على مبنيا اقتصاديا منوذجا السبعينات خالل تونس تبنت     

 الوطنيـة  للمؤسسات التنافسية القدرة من الرفعإىل  دفيه الصناعي؛ للتأهيل الوطين الربنامج التونسية احلكومة

  .الدولية األسواق يف اندماجها وتسهيل
  إىل العـدد  يصـل  أن ويتوقع الربنامج، يف مؤسسة 4000 من أكثر إشتراك إحصاء مت ، 2008سنة ويف     

 عـدد  برفـع  الربنامج هذا إطار يف املمنوحة التمويالت مسحت حيث 2011 سنة اية مع مؤسسة  4800

 مـن  يعفـي  الـذي  القانوين اإلطار وبفضل  2007 سنة خالل  45% بنسبة املصدرة الصناعية املؤسسات

 للتصـدير  املوجهـة  واخلدمات السلع من 85 % األقل على تنتج اليت املؤسسات كل األرباح على الضرائب

 مسجلة 1996 سنة احملققة بالنتائج مقارنة الزراعية املنتجات خارج الصناعية الصادرات مرات 04 تضاعفت

 .1 الوطنية الصادرات من  84% ميثل ما أي أورو، مليون 7000 إىل وصلت  إمجالية مداخيل

 والذي األوريب، االحتاد مع االقتصادية روابطها تقوية إىل تونس عمدت والثقايف، اجلغرايف التقارب وبفضل    

 الصادرات عرفت 1996 ومنذ، الصناعية الصادرات من 80% األول اوزبو األول الصناعي شريكها أصبح

 التنمويـة  القفـزة  هذه ، سنويا  10% ب تقدر متوسطة زيادة األوريب االحتاد يف األعضاء الدول حنو التونسية

 حتسـني  املهين، والتكوين التعليم تطوير سبيل يف تونس طرف من املبذولة املعتربة اجلهود بفضل حتققت السريعة

       .اخلارجي املبادالت على وتشجع الدولية واملعايري تتوافق إنتاجية قاعدة وتطوير التحتية البنية
 تصـديرية  فـرص  إجياد من تونس متكنت األوريب، لالحتاد احلر التبادل منطقة إىل 2008 سنة وبدخوهلا     

 االسـتثمارات  وعلى الصادرات على القوي العتماده جديدة، ونظرا حتديات مواجهة مع لكن وجتارية جديدة

 .العاملي االقتصاد خارطة يف اجليد التموقع من التونسي االقتصاد املباشرة متكن األجنبية

 سيسـمح  ممـا  لإلنتاج، املضافة القيمة بزيادة يسمح مبا والتكوين والتعليم االبتكار تطوير أخرى ومن جهة   

ـ  3 تنبين مت املنظور هذا ومن  2016 سنة حبلول أورو مليار 17.5 إىل قيمتها صادرات تصل بتحقيق  اورحم

  :2وهي تنموية
 املالبـس  النسـيج،  :التارخيية الصناعات من متنوعة تشكيلة على باالعتماد الصناعي بالقطاع النهوض - 

 البناء؛ وآالت الفوسفات كيمياء الزراعية، املنتجات واألحذية، اجلاهزة، اجللود

امليكانيكيـة   الصناعات االلكترونية، الصناعات :جديدة قطاعات وخلق التونسي الصناعي النسيج تنويع - 
 واالتصال؛ اإلعالم وتكنولوجيات الصيدالنية الصناعات البالستيك، تقنيات والكهربائية،

                                         
1 ANIMA investment network, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel des politiques 
Publiques pour l'investissement, Op Cit, p 166. 

 .176-175بيوض حممد العيد، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 خـالل  من التونسي االقتصادي النسيج ستجدد واليت :القادمة واملؤسسات القطاعات موجة تصحيح - 

 .املثال سبيل على امليكاترونيك :الصناعية القطاعات بني البتكاريا التشابك تشجيع ظهور

كشفت أرقام رمسية نشرا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يف تونس عن تراجع يف االستثمارات املعلنة       
يف املائـة بالنسـبة    15ب ع يف استثمارات قطاع اخلـدمات  يف املائة مقابل ارتفا 19يف القطاع الصناعي بنحو 

وباستثناء قطاع الصناعات الكيميائيـة   ،2013لألشهر السبعة من السنة احلالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 
يف املائة تراجعت االستثمارات يف بقية القطاعات الصناعية على غـرار   10ب  الذي سجلت فيه االستثمارات منوا

يف املائة، واخنفاضا يف استثمارات قطـاع الصـناعات    38بصناعة مواد البناء الذي تراجعت فيه االستثمارات 
 5بواملعادن، وة يف قطاع امليكانيك يف املائ 7بيف قطاع صناعة اجللود واألحذية، و 10بيف املائة، و 11بالغذائية 

  .يف املائة يف قطاع النسيج
يف املائـة يف   60أما على مستوى التوزيع اجلغرايف فقد سجلت االستثمارات تراجعا كبريا يقـدر بنحـو         

يف املائة شرق البالد يف املدن الساحلية التونسية باخلصوص  11املناطق الداخلية غرب البالد مقابل منو بأكثر من 
رقام تواصل العزوف عن االستثمار يف املناطق الداخلية التونسية رغم أن غياب التنمية يف هـذه  وتعكس هذه األ

املناطق وحالة التهميش اليت عاشتها على مدى عقود من الزمن كانت من األسباب الرئيسة اليت حركت الشارع 
 14العابدين بن علي يف  واليت أدت إىل سقوط نظام الرئيس السابق زين 2011وبداية  2010التونسي أواخر 

وال تزال هذه املناطق تعاين من تداعي البنية التحتية وغياب التجهيزات األساسـية   ،2011) كانون الثاين(يناير 
كما تشهد حمافظات القصرين وجندوبة والكاف على الشريط احلدودي بني تونس ،مما ال يشجع على االستثمار

ة مهزوزة ومواجهات بني قوات األمن واجلـيش وجمموعـات مسـلحة    واجلزائر منذ أكثر من سنة أوضاعا أمني
  .1حتسب على التيارات الدينية املتشددة أسفرت عن مقتل الكثري من قوات األمن واجليش

ألف عاطل عن العمـل   800وتعاين تونس أزمة اجتماعية حادة تتجلى باخلصوص من خالل وجود حنو        
يف  %16.0وتبلغ نسبة البطالة يف تونس نسـبة   ،شهادة جامعية علياألف شاب حاصل على  250من بينهم 

واليت كانـت   ،2012يف عام  % 18.9، ونسبة %16.7تبلغ  2013عدما كانت يف عام ب، 2014سنة 
  .%13.0نسبة  2011تبلغ يف عام 

 ، وصـوال %3.5من معدل  2011ية من عام دات بأما يف ما خيص معدالت التضخم يف تونس فقد تدرج   
  .%4.7وليعاود االخنفاض يف السنة احلالية ليبلغ معدل  2013عام  %6.0، و%5.6إىل نسبة  2012عام 

كما تشهد التوازنات املالية العامة للبالد يف السنوات األخرية تواصل االختالل والعجز، مما دفع باحلكومـات     
  .اإلمجالية لالقتصاد التونسيضح لنا املعامل واجلدول التايل يواملتعاقبة إىل التداين واالقتراض بشكل مكثف، 

                                         
  29/12/214باملائة، جريدة الشرق األوسط مأخوذ من املوقع بتاريخ  40 بتراجع االستثمار بتونس  1

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=6&article=784299&issueno=13052#.VKJ8poAQ 
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  2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد التونسي خالل الفترة : ) 6-4( اجلدول رقم 

 معلومات 

  الوحدة 2011 2012 2013 2014
 الناتج احمللي اخلام مليون دوالر 46.3 45.6 49.5 51.1

 معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي  % -1.9 3.6 4.0 4.5

 -متوسط أسعار املستهلك –التضخم  % 3.5 5.6 6.0 4.7

 ميزان احلساب اجلاري مليار دوالر -3.4 -3.7 -3.6 -3.4

 إمجايل الصادرات مليار دوالر 22.7 22.1 23.7 25.0

 إمجايل الواردات مليار دوالر 7.5 8.6 8.4 8.5

 الدين اخلارجي % 47.8 51.6 49.9 51.6

 كانعدد الس مليون نسمة  10.7 10.8 10.9 11.1

 ةمعدل البطالة من إمجايل اليد العامل % 13.0 18.9 16.7 16.0

  .2014، 2013، 2012، 2011من إعداد الباحث بناء على تقارير املناخ للدول العربية للسنوات : املصدر

 .للمغرب االقتصادي الواقع :ثالثال الفرع

 بغية االقتصادي هيكلها تنويع إىل والتصنيع الفالحة السياحة، حنو النظامي التوجه خالل من املغرب سعت     

 األمـوال  لـرؤوس  وجذابة ممتازة وجهة جيعلها إطار يف التموقع إىل بذلك وجلأت املناخية، األخطار من احلد

 علـى  املمارسة األنشطة عن الناشئة املضافة القيمة رفع إىل تطمح فهي اجلديدة، واألنشطة واملهارات األجنبية

 .املتزايد السكاين للتعداد الالزمة والثروة الشغل مناصب خلق إىل باإلضافة اقتصادها مستوى

 إعـادة  إجـراء  :رئيسية توجهات ثالثة على ترتكز االقتصادية للتنمية إستراتيجية بناء مت املنظور، هذا من      

 معدل امليزانية، عجز التضخم، لالقتصاد الكلية املؤشرات وحتسني متابعة األعمال، مناخ حتسني بغية كلية هيكلة

 والتدابري واإلجراءات األجل وطويلة متوسطة األهداف حتقيق تتبىن قطاعية إستراتيجية وضع االقتصادي، النمو

 .لذلك الالزمة

 مت للمسـتثمرين،  الشـفافية  من املزيد وإضفاء األولني التوجهني حتقيق أجل ومن 2000 سنة مطلع ومع     
 حمركات اململكة لنجمة اخلمس الرؤوس وترسم ، كبريين ورعاية باهتمام االستراتيجيات هذه حتقيق يف الشروع

 .التحتية والبىن الفالحة التجارة، السياحة، الصناعة، :على املرتكز املغريب االقتصاد منو

  للدولـة  الصـناعية  للسياسة اإلستراتيجية األهداف حدد والذي "انبثاق" خمطط تبين 2006 سنة يف ومت    
 إىل الصناعي النمو من 70% تقود سوف واليت تنافسية مزايا املغرب متتلك أين املفتاحية القطاعات على وركز
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 ألـف  440 خلـق  إضايف، خام داخلي كناتج أورو مليون 8200 يولد أن شأنه من ما وهو، 2015 غاية

 .1 2013 أفق يف % 50 بنسبة التجاري امليزان عجز وختفيض شغل منصب
 ترسيخ خالل من ،"انبثاق " خمطط اقرها اليت االلتزامات اخلاص والقطاع الدولة عززت 2009 سنة ويف    

  1100 بقيمـة   قدرت ميزانية له خصص والذي ،"2 انبثاق" أو  2015-2009الصناعي االنبثاق ميثاق
  .أورو مليون

 منـها   24 %خصصت فيما البشرية، املوارد وتأهيل تكوين على للتركيز منها 34 % حصة خصصت     

  توليـد  اخلاصـة،  االستثمارات من أورو مليون 4500 إنتاج يف الربنامج هذا على ويعول ، االستثمار لتحفيز
 مـن  أورو مليـار  8.5 و جديـد  شغل منصب ألف 220 خلق خام، داخلي كناتج أورو مليون  4500

العامليـة   املغربيـة  الصـناعات  علـى  الصناعية اإلستراتيجية تركز ،  إمجاال2015 أفق يف اإلضافية الصادرات
:(MMM  إضافة ، الطائرات اإللكترونيك، السيارات، املباشرة األجنبية لالستثمارات  املستقطبة الصناعات (

  .الزراعية واملنتجات اجللدية األلبسة كصناعة التقليدية الصناعات إىل
 لتطوير "أزير املخطط" : نافذة من أكثرLa vision 2010"  " عرفت للدولة، الكلية اجلاذبية من وللرفع    

 والسـياحة  الريفية السياحة الكربى، السياحية املواقع بعث إلعادة "مدائن املخطط" املعدنية، املنتجعات سياحة

 .الداخلية

 .2 2020  حبلول مليون 15 و 2010 سنة خالل سائح مليون 10 استقطاب كان واهلدف

عـام   %5.0بتحقيق معدل منو بلغ فتميز الوضع االقتصادي املغريب  2014-2011الفترة أما خالل          
يف  2014، وأخريا يستقر يف عام %4.5نسبة  2013، وحيقق عام %3.0إىل  2012، ليصل عام 2011
معـدل   2011املغريب كنسبة من الناتج احمللي فقد بلـغ عـام   ، أما فيما خيص الدين اخلارجي %4.8معدل 
، وفيما خيص معـدل  2014-2012بني عامي  %27.2و  27.3، ويبقى متذبذب وحمصور بني 32.2%

وذلك كنسبة من إمجايل القوة  2014عام  %8.6و  2014عام  %8.9البطالة يف املغرب فقد تراوحت بني 
  .العاملة يف اململكة املغريب

، %1.3، ليصعد يف السنة املواليـة يف حـدود   %0.9بلغ نسبة  2011لتضخم يف اململكة املغربية عام وا    
،  ويبقى عند نفس %2.5وذلك عند معدل  2012دل عام لبلوغه ضعف مع 2013فاجئة يف عام ث املدوحي

  .2014املستوى عام 

                                         
1 Banque mondiale, Groupe Développement économique et social Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
Royaume du Maroc: Mémorandum économique pays, Promouvoir la croissance et l’emploi par la 
diversification productive et la compétitivité, Volume II : Etudes de base, 14 mars 2006, Document de la 
Banque mondiale, p 120.  
2 ANIMA investment network, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel des politiques 
Publiques pour l'investissement, Op. Cit, p 128. 
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  2014-2011للفترة املمتدة بني عامي واجلدول التايل يوضح لنا املعامل الكلية للوضع االقتصادي املغريب 
 2014-2011أهم مؤشرات االقتصاد املغريب خالل الفترة : ) 7-4( اجلدول رقم 

 معلومات 
 الوحدة 2011 2012 2013 2014

 الناتج احمللي اخلام مليون دوالر 99.2 97.5 107.1 114.3

 معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي  % 5.0 3.0 4.5 4.8

 -متوسط أسعار املستهلك –التضخم  % 0.9 1.3 2.5 2.5

 ميزان احلساب اجلاري مليار دوالر -8.1 -9.4 -7.5 -6.6

 إمجايل الصادرات مليار دوالر 35.6 34.7 38.1 40.9

 إمجايل الواردات مليار دوالر 49.5 49.2 52.0 54.0

 الدين اخلارجي % 23.8 27.3 27.6 27.2

 كانعدد الس مليون نسمة  32.2 32.5 32.9 33.2

 ةمعدل البطالة من إمجايل اليد العامل % 8.9 8.8 8.7 8.6

  .2014، 2013، 2012، 2011من إعداد الباحث بناء على تقارير املناخ للدول العربية للسنوات : املصدر

 ملصر االقتصادي الواقع : الرابع الفرع

، ومتثل إحـدى  ة لالستثمار على املستوى العاملييف مصر من البيئات املشجع االستثمارلقد أصبحت بيئة        
وغري طبيعية اليت جتعـل منـها    وهذا ملا حتظى به من مقومات طبيعية يف إفريقيا أكرب الدول اجلاذبة لالستثمارات

ضا صاحلة جلذب االستثمار األجنيب، إىل جانب ما حققته من تطورات هامة يف حتسني مناخها االسـتثماري  أر
  .انعكس إجيابا يف تقليل مستوى املخاطر فيها وتعزيز موقعها عامليا يف استقطاب املستثمرينالذي 

  :كما تتمتع مصر جبملة من املعطيات ميكن سردها كالتايل
 ؛1السياسي فهي دولة مجهورية عربية نظامها اشتراكي دميقراطيفيما خيص اجلانب  - 
مليـون   80حاليا يف  ويتراوحمليون نسمة،  79.6حوايل  2010ن مصر يف اية سنة ابلغ عدد سك - 

 20-15سنة، ويتمركزون خاصة يف الفئة العمرية  24نسمة، حيث ميثل نصف سكان مصر ما دون 
 %49للـذكور و  % 51السكان حسـب اجلـنس،   وزيع سنة، وعرفت مصر استقرارا يف نسب الت

يف  %43يف املناطق الريفيـة و  %57لإلناث، وكذلك يف نسب التوزيع بني املدن واألرياف واملقدرة 
 :املناطق احلضرية، أما عن الوضعية االجتماعية فيمكن تلخيصها كما يلي

                                         
1 Ministère des affaires étrangères et européennes de la République Française « Egypte », Maison des française de 
l’étranger, fichier généré le 17/05/2010, p7, sur le site, http://www.rfe.org (consulté le : 20/11/2010). 
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 2010الدخل الفردي لعام بلد يف ترتيب الدول حسب  142من بني عامليا  100حتتل مصر املرتبة  - 
 ؛1وهو مركز جد متدن

، مث 1999-1990ساكن خالل الفتـرة  100000طبيب لكل  202 :بت التغطية الصحية رقد - 
 ؛2009-2000خالل الفترة  100000طبيب لكل  240أصبحت 

 ؛2000سنة عام  67.3 ، مقارنة 2010ة عام سن 70.5ارتفاع معدل احلياة إىل  - 
 1994عـام   %88، بعدما كانت 2010عام  %92ملدارس إىل معدل ارتفاع صايف االلتحاق با - 

عـام   % 28إىل  1996عـام   %44وختفيض معدالت األمية بفضل برامج حنو األمية، من معـدل  
 .يف جمال األمية عامليا 17املركز  حيث حتتل، 2010

فقد اجتهت احلكومة املصرية يف ضوء االتفاق املربم مع صندوق النقـد   اجلانب االقتصاديأما فيما خيص       
إىل تصحيح االختالالت اهليكلية يف االقتصاد املصري من خالل تطبيق برنـامج شـامل    1991الدويل يف عام 

وىل املايل والنقدي، واستعادة التوازن االقتصادي الكلي يف مرحلـة أ لإلصالح االقتصادي دف حتقيق االستقرار 
مرحلة تالية، من خالل جمموعة من اإلجراءات واإلصـالحات يف  من الربنامج مت رفع معدل النمو االقتصادي يف 

  :إطار سياسات التثبيت االقتصادي والتكييف اهليكلي اليت تتضمن
 وتشمل: سياسات التثييت اهليكلي -1

ت الضرورية فقط، وخفض دعـم  ، عن طريق توجيه االستثمارات العامة يف ااالترشيد النفقات العامة - 
 بعض املواد إلغاء البعض منها؛

 :اإلصالح النقدي عن طريق - 
 حترير أسعار الفائدة على الودائع والقروض وفقا لقوى العرض والطلب يف السوق النقدي؛ - 

 حترير سعر الصرف وربطه بالدوالر األمريكي؛ - 

 احلصول على املوافقة أو التصريح؛السماح لغري البنوك بالتعامل مع العمالت األجنبية بعد  - 

 .االئتمانيةإلغاء بعض شروط منح اإلئتمان للقطاع اخلاص منها نظام السقوف  - 
 : اهليكلي تالتثيبرنامج    -2

  :لسياسة اإلصالح وحترير االقتصاد املصري فقد ركزت جهود الدولة على املرحلة الثانية يف إطار 
 اخلاص؛إصالح القطاع العام والتوجه حنو القطاع  - 

 حترير األسعار من خالل عم التدخل يف حتديد أسعار املنتجات أو خدمات القطاع العام؛ - 

حترير التجارة اخلارجية بإلغاء الكثري من القيود الكمية على الصادرات والواردات وختفـيض القيـود التعريفيـة    
 :ما يبينه اجلدول التايلوفيما خيص مؤشرات األداء االقتصادي املصري فقد حتسن ك، بالنسبة للواردات

                                         
1 World Economic Forum « The Global Competitiveness Report 2011-2012 », op.cit. p386. 
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 2014- 2011أهم مؤشرات االقتصاد املصري خالل الفترة : ) 8-4( اجلدول رقم   

 معلومات 

  الوحدة 2011 2012 2013 2014
 الناتج احمللي اخلام مليون دوالر 235.6 256.7 264.7 268.8

 معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي  % 1.8 2.2 2.0 3.3

 -متوسط أسعار املستهلك –التضخم  % 11.1 8.6 8.2 13.7

 ميزان احلساب اجلاري مليار دوالر -6.1 -7.9 -5.5 -4.4

 إمجايل الصادرات مليار دوالر 48.4 47.6 49.2 51.7

 إمجايل الواردات مليار دوالر 61.6 67.2 67.7 69.1

 الدين اخلارجي % 14.8 13.4 15.9 18.4

 كانعدد الس مليون نسمة  80.4 82.5 84.2 84.8

 ةمعدل البطالة من إمجايل اليد العامل % 12.1 12.3 13.6 14.3

  .2014، 2013، 2012، 2011من إعداد الباحث بناء على تقارير املناخ للدول العربية للسنوات : املصدر

جنح يف التفاعل بصـورة  وتكسف هذه األرقام أن االقتصاد املصري أصبح يتمتع ببيئة مساندة للنمو، وقد       
إجيابية مع سياسات اإلصالح االقتصادي، غري أنه واجه بعض الصعوبات نتيجة التأثريات اليت حلقت باالقتصـاد  

، بسبب األزمة االقتصادية يف دول شرق آسيا اليت تسببت يف دخول االقتصاد العاملي يف فترة 1997العاملي سنة 
جمموعة من التحديات متثلت يف تراجـع   2003حىت سنة  قتصاد املصريمن التباطؤ، فمنذ ذلك العام واجه اال

ورغم هذه  املصرية، االحتياطاتمعدل النمو االقتصادي واخنفاض عائدات البترول من النقد األجنيب ما أثر على 
التحديات استطاعت احلكومة املصرية السيطرة على معدل التضخم وخدمة ديوا، ولكي حتقق اهلدف املسـطر  

 2004هو رفع معدل النمو االقتصادي كان لزاما على مصر اختاذ بعض اإلجراءات اإلصالحية منـذ سـنة   و
 .االقتصادية وحتديث قواعد إنتاجيةلتدعيم القوة 

  :فيعتمد علىألهم القطاعات يف مصر  وفيما خيص

ما نسبته  ، ويوظف 1من الناتج احمللي اإلمجايل للبالد % 13.2حيث يساهم بنحو : القطاع الفالحي -
، ونظرا ملا تتمتع به مصر من مناخ دافئ ووفـرة  2010سنة  لبياناتمن القوى العاملة وفقا  28.2%

، القطـن  %110ذاتيا يف بعض احملاصيل الرئيسية كاألرز  اكتفاءجعلها حتقق يف املياه خاصة ر النيل، 
، البـيض  %120نحـل  ،  ويف بعض املنتجات الغذائية كعسل ال%100، قصب السكر 100%
 ؛%102اخلضر والفواكه اجلافة  ، %100، احلليب 100%

                                         
  :مأخوذ من املوقع اإللكتروين . 70ص ،2011 يف أرقام  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر 1

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Eegypt%20In%20Figures/pages/arabic%20link.htm.  
 .واقع الفالحة يف مصر: الكلمات املفتاحية 31/12/2014: تاريخ اإلطالع
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 2.88وحدها حـوايل   2010سنة قدر عدد العاملني يف الصناعات التحويلية  لقد: القطاع الصناعي - 
من الناتج احمللي  %16.1من القوى العاملة، كما سامهت بنحو  %12، أي ما يعادل 1مليون شخص

      اخلام، إىل جانب هذا فإن القطاع يضم أيضا استخراج البترول والغاز الطبيعي واملعادن الـذي سـاهم  
 ؛ 2009ة نإمجايل إنتاج القطاع س من % 27.6 بمن النتاج احمللي اخلام، و %13.7 ب

خدمات تلعـب دورا  بالنسبة لالقتصاد املصري ألنه يشمل يعترب هذا القطاع األول : القطاع اخلدمايت  - 
مـن   % 10.7جتارة اجلملة والتجزئة اليت سامهت حبـوايل  : املصري مثل هاما يف النشاط االقتصادي
، كمـا ميثـل   2%4.3، النقل والتخـزيني  %5.3، البناء والتشييد 2010الناتج احمللي اإلمجايل عام 

 %15القطاع ألنه مصدر رئيسي للنقد األجنيب ويوظف حـوايل  النشاط السياحي أهم نشاط يف هذا 
 .3من القوى العاملة

  :كما يلي تفصيلهافيمكن  2014-2011خيص الفترة أما فيما 
، وليبلغ 2012عام  % 2.2، ونسبة %1.8نسبة  2011معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي بلغ عام  - 

 على التوايل؛ %3.0و  % 2.0بسبة  2014و 2013عام 

، ومعدل %8.6معدل  2012ليبلغ بعدها يف عام  %11.1بلغ نسبة  2011التضخم يف بداية عام  - 
ليصل أقصـى حـدوده يف هـذه املـدة      2014، ويرتفع بشكل هستريي عام 2013عام  8.2%
 ؛%13.7ب
  2004مقارنة بسـنة   2010مليار دوالر  عام  34.8ارتفاع يف حجم الدين اخلارجي الذي وصل  - 

، 2004عـام   38.1من الناتج احمللي اإلمجايل بعدما كان ميثل  %15.9إال أن حجم هذا الدين ميثل 
أما الدين اخلارجي اإلمجايل كنسبة من الناتج احمللي فقد عرف هو كذلك تذبـذب، حيـث يف عـام    

، ويعـاود اإلرتفـاع عـام    2013عام  %13.4، لينخفض إىل %14.8كانت نسبته يف  2011
 ؛%18.4، وحيقق أعلى معدل له هذه السنة بنسبة %15.9إىل ليصل  2013

 %12.3، لتصل إىل %12.1من نسبة  2011أما البطالة فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بداية من عام  - 
 ؛2014عام  %14.3، وتصعد يف منحى متزايد لتصل إىل نسبة 2013عام  %13.6و
 .2010مليار دوالر سنة  20.12إىل  2004مليار دوالر سنة  6.62عجز يف امليزان التجاري من  - 

  

                                         
 .ق ذكر، مرجع سب2011اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي يف مصر  1
 .70مرجع سبق ذكره، ص ، 2011يف أرقام  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر 2

3 Ministère des affaires étrangères et européennes de la République Française « Egypte », Maison des française de 
l’étranger, fichier généré le 26/09/2012, p9, sur le site, http://www.rfe.org (consulté le : 09/11/2012). 
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وآليات تطوير سياسـات جـذب االسـتثمار    التصنيف العاملي للمناخ االستثماري وتقييمه : املطلب الثاين

  دول  مشال إفريقيا يف األجنيب املباشر

بالضرورة التعرج م تي بلد من بلدان مشال إفريقيا يتحإن حتليل مستوى فعالية ومالئمة املناخ االستثماري أل     
 مناخهـا  سـهولة  حسـب  الدول ترتيب يف املعتمدة اجلزئية املؤشرات وتتناول على بعض املؤشرات اجلزئية،

 يلي وفيما، استثمار أو مشروع اجناز مراحل متثل واليت املنطقية اخلطوات من جمموعة األعمال ألداء االستثماري

   .األعمال مناخ خيص فيمادول مشال إفريقيا  جهود وترتيب لتقييم اعتمادها مت اليت اجلزئية للمؤشرات تفصيل
  .تقييم املناخ االستثماري اجلزائري وفق املؤشرات الدولية: الفرع األول

 ختص موقعا حمددا، واليت حتدد شكل الفرص واحلوافز الـيت  اليتمناخ االستثمار مبجوعة من العوامل  يرتبط     
متكن الشركات من االستثمار على حنو منتج ومن خلق فرص عمل وتوسيع نطاق أعماهلا، فهو يعترب من املفاهيم 
املركبة ألنه يتعلق جبوانب متعددة، بعضها متعلق مبدى توفر منشآت البنية التحية والنظم القانونيـة واألوضـاع   

املفهوم املركب هو مفهوم دينـاميكي دائـم التطـور    سياسية، والبعض اآلخر باملؤسسات والسياسات، فهذا ال
زائر مقدمة والتنظيمية، واحلكومة اجلزائرية تعمل على تشجيع االستثمار يف اجل ملالحقة التغريات السياسية والتقنية

واالجتماعية اليت من شأا جذب قدر كـايف مـن    العديد من احلوافز واالمتيازات وحمسنة ألوضاعها االقتصادية
  .املشاريع وتوطينها

  :واقع املناخ االستثماري يف اجلزائر: أوال

توفر احلد األدىن املقبول من املقدرة على اختـاذ القـرارات   لدخول االستثمار ألية دولة يعترب الشرط األول       
فلما كانت اجلزائر واحدة من الـدول الـيت     ومحاية مصاحله،االقتصادية يف املستقبل ما يضمن سالمة املشروع 

فإا اختذت قرارا يرتبط بفتح الباب أمام الشركات األجنبية لالسـتثمار  تسعى إىل حتسني  أوضاعها االقتصادية 
التنظيميـة والتشـريعية   األجنيب املباشر وتعززت حديثا بتوجه ملحوظ حنو تدعيمات جبملة مـن اإلجـراءات   

  .حات اهليكلية احملفزة على جذاواإلصال
له لتدعيم النمـو  يعملت اجلزائر جاهدة يف الفترة األخرية على جذب االستثمار األجنيب املباشر باعتباره وس     

االقتصادي، وزاد أمهيته بعد األزمة العاملية نظرا هلروب رؤوس األموال من الدول املتقدمة إىل الدول النامية ملـا  
وزيادة ، -النفط والغاز –على مستوى الطاقة فيها من حوافز وضمانات، فقامت اجلزائر بزيادة قدرا اإلنتاجية 

ماسة إىل جذب عدد أكرب من االستثمارات  يف حاجة ق للتسويق، وعليه كانتقدرا التوزيعية حنو أوروبا كسو
األجنبية املباشرة يف هذا القطاع، مما استوجب عليها القيام بتعديالت يف قانون احملروقات حىت يكون حمفزا قويـا  

ر فيهـا متـوفر   هائلة يف جمال االستثمارات، وشروط استقطاب االستثماجللبها، فاجلزائر متلك طاقات وقدرات 
السياسي واستقرار إطار االقتصـاد الكلـي، ومت   إذ نلمس رجوع االستقرار  ،ومجيع الظروف مواتية الستقطابه

حتديد السياسات التنموية لتنفيذ الربامج منها برنامج اإلنعاش االقتصادي، ال سيما تطوير البنيات القاعدية وإنشاء 
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ت التنموية، كما أا تتميز بكرب سوقها، حيث بلـغ النـاتج احملـي    إطار قانوين ومؤسسايت لتنفيذ تلك السياسا
دوالر أمريكي، وتتـوفر علـى    3.450مليار دوالر أمريكي والناتج احمللي اخلام للفرد  110الداخلي اخلام ا 

 القائم على حتسني التنمية البشرية 2014-2010فرص استثمارية معتربة ناجتة عن برنامج االستثمار العمومي 
إنشاء مناصب شغل، وتطوير اقتصاد املعرفة، ومواصلة تطوير املنشـآت  ية االقتصاد الوطين، وتشجيع مودعم تن

اخلدمة العمومية، إضافة إىل توفرها على فرص قطاعية يف جمال اخلـدمات كـالبنوك   القاعدية األساسية وحتسني 
ـ  الصناعة الغذائية والكيمائيـة  والتأمني والوساطة املالية، االتصاالت والسياحة، وكذا يف جمال   ةوالبتـر وكيمائي

الصيدلة، الصناعات املختلفة وامليكانيك، إضافة إىل جمال البناء واألشغال العمومية واملعادن والفالحة، كما تتوفر 
 %97حيث تقدر نسبة التكهرب فيهـا  اجلزائر على بنية حتتية جيدة فهي متتلك شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء، 

 2014يف تطور جد سريع وبدخوهلا عامل اجليل الثالث بدايـة مـن سـنة    كة اتصاالت بر الوطين وشمن القط
وتعميمها عرب التراب الوطين خالل السنوات الالحقة، ورفع التدفق يف جمال االنترنت، واحتوائها علـى شـبكة   

كلم، أما فيما خيص املوانئ واملطـارات   4700فوق تكلم، وشبكة سكك حديدية  107000تفوق طرقات 
مطار مفتوح للطـريان املـدين مـن     31ميناء متعدد اخلدمات من ضمنها مينائني للنفط و 11فإا حتتوي على 

يف  15طبيعية وفرية، إذ حتتل اجلزائر املرتبة  للطريان الدويل، ناهيك على توفرها على مواردخمصصة  13ضمنها 
مصدرة للبترول، والسابعة عامليا يف جمال  12من إنتاج البترول واملرتبة  18ت العاملية البترولية، وجمال اإلحتياطا

صدر للبترول والغاز مكمنتج للغاز والثالثة كمصدر للغاز وأول منتج ووارد املؤكدة من الغاز واملرتبة اخلامسة امل
رويب بالغاز الطبيعي ورابع ممـون للطاقـة لإلحتـاد    الطبيعي يف البحر األبيض املتوسط، وثالث ممون لإلحتاد األو

تسعى اجلزائـر إىل نقـل    ، حيث1، الزنك، احلديد واألورانيومكالفوسفاتاألورويب، إضافة إىل موارد أخرى 
   2.التكنولوجيا واالستفادة من الطرق احلديثة يف التسيري

  :يف اجلزائر املباشر ستثمار األجنيبتطور سياسات جذب اال: ثانيا   

املـؤرخ    25-88، كان من نتائجها صدور القانون رقم 1988يف إطار اإلصالحات اليت تبنتها منذ عام      
، املتعلق توجيه االستثمارات الوطنية اخلاصة والذي تسري أحكامه على كـل مؤسسـة   1988جويلية  12يف 

ن ذووا جنسية جزائرية واليت متارس نشاطات ذات وز رأمساله الكامل أشخاص طبيعيون أو معنويوجتارية  واليت حي
، حاء إلعطاء 1990أفريل 14الصادر يف  10-90لقانون جاء قانون النقد والقرض اوإىل جانب هذا ، 3أولوية

االستثمار يف اجلزائر، فنص على إلغاء كل الفوارق بني تسهيالت مالية نقدية للمتعاملني األجانب الذين يريدون 

                                         
 .16-9، ص ص2010الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، اجلزائر،  استثمر يف اجلزائر،، 2010تقرير مناخ االستثمار يف اجلزائر لسنة  1
 .8-7 ص، ص 2009، اجلزائر، ، دار الوعيجدلية االستثمارت العربية يف اجلزائرمصطفى دالع،  2
 .1031، ص1988جويلية  13، الصادرة بتاريخ 28، اجلريدة الرمسية رقم 1988جويلية  12، الصادرة يف 25-88من قانون  4املادة  3
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، كمـا خـول مهمـة    1ي واألجنيب، وأدخل التميز بني املقيم وغري املقيم، عوض احمللي واألجـنيب املستثمر احملل
من هذا التاريخ إىل جملس النقد والقرض بالبنك املركزي عوض اللجنة الوطنيـة  الترخيص لالستثمارات األجنبية 

  .لالستثمارات التابعة لإلدارة
غري كاف مما أدى به إىل إصدار قانون االسـتثمار اجلديـد يف   مث وجد املشرع اجلزائري أن هذا القانون وحده 

  :وأهم ما أتى به "12-93قانون "  1993أكتوبر 5واملتعلق بترقية االستثمار الصادر يف ، 1993
يلغي إجراءات االعتماد اليت كانت ملدة طويلة ويف أشكال خمتلفة وأنشأ يف املقابل تصرحيا أسهل مما كان  - 

 عليه؛

الفروقات القدمية بني املستثمر العام واخلاص واحمللي واألجنيب، وكلهم متعاملون بنفس الرؤية يلغي كل  - 
 من ناحية القانون؛

تدخل  الدولة ال يكون إال ألجل تقدمي عدد من املزايا الضريبية اجلمركية واملالية عن طريق وكالة ترقية  - 
، أيـن يتقـدم   "الشباك املوحد" قامت بفتح ودعم ومتابعة االستثمارات اليت أنشئت هلذا الغرض واليت

املستثمر بوضع امللف حول االستفادة من املزايا والترخيص، ويفرض القانون على هذه الوكالة آجـال  
 يوم للرد على طلبات املستثمرين؛ 60أقصاه 

 ، إىل"مناطق خاصة، حرة ومناطق أخرى" يتضمن هذا القانون أنظمة للتحفيز من خالل النظام اخلاص  - 
 .النظام العام بجان

، مـن أجـل   2001إال أن هذا القانون تعرض أيضا كباقي القوانني السابقة إىل استبدال وذلك يف عـام       
االنفتاح أكثري، حيث سعت اجلزائر إىل حتسني مناخها االستثماري يف بداية األلفية اجلديدة عن طريـق إصـدار   

دفع جديد ملسرية االستثمارات يف اجلزائر، وارتكز على ء جل إعطاأ، من 2001أوت  20يف  قانون االستثمار
  :2املبادئ التالية

 إقرار مبدأ احلرية الكاملة لالستثمار وإلغاء أي نوع من التصريح املسبق؛ - 

 املساواة بني مجيع املستثمرين يف احلقوق والواجبات؛ - 

التعامل بني املستثمرين، ويتمثـل حاليـا    تسهيل انطالق العملية االستثمارية من خالل إجياد إطار يتوىل - 
 ك املوحد الالمركزي املوزع على أهم واليات اجلزائر؛ابالشب

 تثبيت النظام القانوين اخلاص باالستثمارات؛ - 

 ضمان التحويل احلر لرأس املال وعوائده؛ - 

                                         
االقتصـادية وعلـوم   ، جملة دولية تصدرها كلية العلـوم  جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، "حدود االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر" سعدية قصاب،  1

 .103، ص2003، 08التسيري، جامعة اجلزائر، العدد 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة  القطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائر،عيسى مرازقة،  2

 .87، ص2007-200اجلزائر، 
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لعام والنظـام  منح مزايا جبائية ومجركية، وتتمثل يف صنفني من املزايا مدرجة ضمن نظامني، النظام ا    - 
 .1اخلاص

  :2على أنه روتضمن هذا األمر مفهوما جديدا لالستثما
التأهيل أو اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة  - 

 ؛إعادة اهليكلة
 املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل نقدية أو عينية؛ - 

 .جزئية أو كليةاستعادة النشاطات يف إطار خصخصة  - 
  :3كما استحدث هذا األمر أجهزة جديدة لتنظيم االستثمار وهي

تطـوير   إسـتراتيجية الس الوطين لالستثمار حتت رئاسة احلكومة الذي يكلف على اخلصوص برسم  - 
 ؛االستثمار

املزايا املرتبطة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، حيث تتوىل مهمة ترقية، تطوير ومتابعة االستثمار ومنح  - 
 باالستثمار؛

الشباك املوحد وهو هيكل المركزي على مستوى الوكالة، ويسهر علـى تسـهيل إجـراءات إجنـاز      - 
 املشاريع؛

لدعم االستثمار من أجل متويل أشغال املنشآت األساسية الضرورية إلجنـاز االسـتثمارات إىل   صندوق  - 
 .املزايا املمنوحة لالستثمارات بجان
القدرات اخلاصة باالستثمار أصبحت حمددة ومنظمة  ، فإن2006القانون اخلاص باالستثمار عام  أما عند تعديل

  :مستويات 03على 
 ممثلة عن طريق الس الوطين لالستثمار؛ :املستوى االستراتيجي - 

عنـوان الترقيـة وجتنيـد     تممثلة عن طريق وزير الصناعة وترقية االستثمارات، حت: املستوى السياسي - 
االستثمار، حيث تكون وزارة الصناعة وترقية االستثمارات مكلفة من بني ختصصات أخـرى بإعـداد   
السياسة الوطنية لالستثمار والسهر على تطبيقها، ويف هـذا اـال تطبـق وزارة الصـناعة وترقيـة      

 االستثمارات مهامها من خالل اإلدارة العامة لالستثمار؛

                                         
 جملة املدرسة الوطنيـة لـإلدارة   املتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية، 02-01ضمون أحكام األمر رقم محممد يوسفي،  1

 .38، ص2002، 23، العدد 12اجلزائر، الد 
أوت  22، الصـادرة يف  47يدة الرمسيـة، العـدد   ، اجلر2001أوت 20، املوافق لـ 1422، املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام 03-01األمر من  2املادة  2

 .5، ص2001
 .8-7، مرجع سبق ذكره، ص ص 03-01األمر  3
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ممثلة حليا بوكالتني تطبقـان مهامهمـا حتـت مراقبـة وزارة الصـناعة وترقيـة       : لتنفيذياملستوى ا - 
 .االستثمارات

 2006جويليـة   15الصادر بتـاريخ   08-06ولقد مت إدخال بعض التعديالت يف هذا القانون مبوجب األمر 
  :1أمهها
 :للوكالة أجل أقصاه - 

 باإلجناز؛ساعة لتسليم املقرر املتعلق باملزايا اخلاصة  72 - 

عشرة أيام لتسليم املقرر املتعلق املزايا اخلاصة باالستغالل ابتداء من تاريخ إيداع طلب االستفادة من  - 
 .03-01يوم يف األمر 30املزايا، بعدما كانت 

 .استفادة املستثمرين من االمتيازات واإلعفاءات بشكل كبري - 
 2010و 2009قانون املالية التكميلي لسنيت  بوجعض أحكامه مبببل مت التعديل أيضا يف فقط هذا وليس     

أن ينفذ اسـتثماراته إال يف إطـار   اسية مفيدة لالستثمار األجنيب املباشر، حبيث ال ميكن من أجل اختاذ تدابري سي
من رأس مال الشركة املنشأة على  %51الشراكة مع مستثمر وطين أو أكثر، ميتلك فيها الطرف اجلزائري نسبة 

النظر عن كل هذا، فإن ممارسة أنشطة االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات على حاهلا ال ميكن أن  األقل، وبغض
األقـل أو   األجنيب إال يف إطار شراكة مع الطرف اجلزائري، الذي يستحوذ علـى تقوم ا املتعامل أو املستثمر 

التنازل عن حصة املسـاهم األجـنيب   ، كما للدولة حق الشفعة يف حال 2من رأمسال االجتماعي %30يساوي 
  .3حبيث خيضع هذا التنازل وحق الشفعة لشروط معينة

  :اإلطار املؤسسايت لالستثمار يف اجلزائر: ثالثا

مت إنشاء العديد من املؤسسات والوكاالت لتهيئة املناخ االستثماري املناسب لتحقيق النمو يف القطاع اخلاص     
  :أو العام، ومن بني هذه املؤسسات نذكر ما يلي

          ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
إىل  1993إن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كانت تدعى يف األصل وكالة ترقية ومتابعة االستثمار من      
تسهيل وترقية اصطحاب االستثمار، فهي متلك مسعة جيدة لدى املسـتثمرين  وقد خول هلا مهام ، 2000غاية 

بل وتنصح وتصطحب املستثمرين على الوطنيني واألجانب فيما خيص اخلدمات اليت تقدمها هلم جمانا، حيث تستق
وركائزها الدعائية وخمتلـف   االلكتروينمستوى هياكلها املركزية واجلهوية، وتطلع املستثمرين من خالل موقعها 

                                         
 .18ص، 2006جويلية  19، الصادرة يف 47، اجلريدة الرمسية، العدد  2006جويلية 15، املؤرخ يف 08-06األمر  1
يوليو  26، الصادرة يف 44،  اجلريدة الرمسية، العدد 2009لسنة  ياملالية التكميل ، املتضمن قانون2009يوليو  22، املؤرخ يف 01-09األمر من  58املادة  2

 .13، ص2009
 29، الصادرة بتـاريخ  49، اجلريدة الرمسية، العدد 2010، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2010غشت  26، املؤرخ يف 01-10األمر من  46املادة  3

 . 14، ص2010غشت 
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كما تضفي الطابع الرمسي على املزايـا  منظمة يف اجلزائر أو خارجها، نقاط االستعالمات مبناسبة ظواهر اقتصادية 
مـع  لتشجيع وذلك بإنصاف ويف آجال قصرية، إضافة إىل حرصها على التنفيذ املتفق عليه اليت ينص عليها نظام ا

خمتلف اهليئات واملؤسسات املعنية كاجلمارك، الضرائب لقرارات التشجيع على االستثمار ومسامهتها يف تنفيـذ  
  .1سياسات واستراتيجيات التنمية بالتآزر مع القطاعات االقتصادية املعنية

  : م الوكالة الوطنية لترقية االستثمارات مبمارسة مهامها يف جماالت بارزة أمهاحيث تقو   
 استقبال وإعالم املستثمرين وتسهيل التعرف إىل القواعد املعيقة لتحقيق االستثمارات؛ - 

 ته القواعد املعيقة؛ااقتراح معايري تنظيمية من أجل معاجلة ه  - 

 ترقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر؛  - 

 سني ودعم صورة اجلزائر يف اخلارج؛حت  - 

 إىل تقدمي النصح ومواكبة املستثمرين لدى اإلدارات األخرى خالل حتقيقهم ملشاريعهم؛إضافة   - 

للمزايا املتعلقة باالسـتثمار   االنتخابمسامهة التسيري العقاري وتسيري املزايا من خالل التأكد من أهلية  - 
 املعلن عليه؛

الوطين واملسامهة يف مناقشة املزايا للتمييـز   اريع اليت متثل فائدة استثنائية لالقتصاداملسامهة يف تعريف املش - 
 يف هذه املشاريع؛

ويف هذا الصدد أنشأت الوكالـة الوطنيـة لتطـوير     ،2القيام مبتابعة ضمان خدمة املالحظة واإلحصاء - 
  .االستثمار بورصة الشراكة

   CNI لالستثمار  الوطين الس -2
ترقية االستثمارات حتت سلطة رئيس احلكومـة    لونشأ لدى الوزير املكلف  2001تأسس هذا الس يف عام    

  :باملهام التالية مكلفة
 ؛وأولويات التطوير استراتيجياتاقتراح  - 
 إنشاء هياكل جهوية للوكالة اليت تساهم بالتشاور مع الفاعلني احملليني يف التنمية اجلهوية، إذ تتمثل هذه - 

 ؛املسامهة خاصة يف توفري وسائل بشرية ومادية من أجل تسهيل وتبسيط عمل االستثمار
 ؛طعن تستقبل شكاوى املستثمرين والفصل فيهاإرساء جلنة  - 
 ؛توضيح أدوار خمتلف املتدخلني يف مدرج االستثمار  - 
 ؛مراجعة نظام التحفيز على االستثمار  - 
 ؛ساعة 725يوم إىل 60ختفيض آجال الرد على املستثمرين من   - 

                                         
           www.andi.dz/ar/?fc=mission:                                       على املوقع متاح ،سبق ذكره مرجع االستثمار، لتطوير الوطنية ةالوكال موقع  1
  :املوقع على متاح االستثمارات، وترقية الصناعة وزارة 2

www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=cni2 consulté le: 31/12/2014 
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  .1حد التمويل الذايت املطلوب من أجل احلصول على املزايا وختفيف ملفات طلب املزاياإضافة إىل إلغاء   - 

 :اجلمعية العاملية لوكاالت ترقية االستثمارات -3

وروبيني والعرب واآلسيويني ضمن شبكات تقدر تتعاون الوكالة الوطنية لترقية االستثمارات مع نظرائها األ      
ملعايري ومقاييس دولية مع  وكالة ترقوية استثمارية يف العامل، كما تعمل على تقدمي خدمات وفقا 150بأكثر من 

لالستثمار واخلربة مبناسبة فحص السياسة االسـتثمارية يف   CNUCED: مؤسسات وهيئات دولية خمتلفة مثل
لتكوين وإتقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع االستثمارات، والبنك العاملي   ONUDIاجلزائر، و 

      . من أجل تدقيق سياق إنشاء املؤسسات واقتراحات خاصة بتدابري التحسني يف إطار برنامج القيام باألعمال
 : الشبابيك الوحيدة الالمركزية -4

بتسـجيلها   اليـات ت اجلزائر العاصمة قائمة الوواليات، تصدربعد إنشاء شبابيك االستثمار عرب خمتلف ال      
، مقارنة بعدد املشاريع ومبلغ االستثمارات واستحداث مناصب الشـغل متبوعـة   2نسبة كبرية من االستثمارات

 1669وحدة يف العاصمة بوالية تيزو وزو، ورقلة ووهران، وبلغت مشاريع االستثمار املصرح لدى الشبابيك امل
 % 23منصب شغل، أي  19900من جمموع املشاريع املصرح، واستحداث  % 17ا يعادل مب مشروع، أي

 4300من اإلمجايل، وتوقع اسـتحداث   %10مشروع ما يعادل  951 بوتلتها تيزو وزو من الرقم اإلمجايل، 
  .منصب عمل

        MIPI احلكومة املكلفة باملسامهة وترقية االستثمارات الوزارة املنتدبة لدى رئيس   -5
بتنسيق األنظمة املترابطة بتحضري وجتسيد برامج اخلوصصة، واقتراح سياسات واستراتيجيات ترقيـة  وتقوم     

  .وتطوير االستثمار
 ANIREFالوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري  -6

، ودف إىل تنظيم السوق العقارية يف اجلزائر اليت عرفـت  2007أسست هذه الوكالة يف أفريل من سنة      
وتعترب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري موضوعة حتت وصاية وسلطة وزير الصـناعة  نشاطا حيويا، 

التسيري، الوساطة : ضوا، مهمتهالي اإلدارة املؤلف من إثىن عشر عوتتم إدارا عن طريق حموترقية االستثمارات، 
  .3والتنظيم العقاري

ال تزال دون املستوى املطلوب جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة، ويتضح ذلـك مـن   ورغم ذلك          
  :خالل اجلدول التايل

  

                                         
 .سبق ذكره مرجع االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالة موقع 1
، املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسري ها، اجلريدة 2006ر بأكتو 9، املؤرخ يف 356-06من املرسوم التنفيذي رقم  23 املادة 2

 .18، ص 2006ر بأكتو 11، الصادرة بتاريخ 64الرمسية، العدد 
 .سبق ذكره االستثمارات، مرجع وترقية الصناعة وزارة 3
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 2013-2000ترتيب اجلزائر حسب املؤشرات العامة لقياس مناخ االستثمار خالل الفترة : ) 9-4( اجلدول رقم 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

جذب  مؤشر أداء القطر يف

  االستثمار األجنيب املباشر
  

109  102  94  93  95  118  117  128  115  82  102  -  -  

مؤشر امكانيات القطر يف 

  جذب االستثمار األجنيب 

82  79  75  73  65  66  67  69  71  77  -  -  -  

مؤشر سهولة أداء 

  األعمال

-  -  -  -  -  128  116  125  132  136  136  143  148  

  106  مؤشر التنمية البشرية
  

107  108  103  102  105  104  104  -  -  84  -  -  

  -  86  83  99  81  77  76  78  71  74  -  -  -  مؤشر التنافسية

  -  -  105  111  92  99  84  97  97  88  -  -  -  مؤشر الشفافية 

  :الباحث بناءا على معطياتمن إعداد : املصدر

 .2011، 2008، 2003، 2002، سنوات التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب،  -
 .326 ص ،2012، مكتبة حسن املصرية، لبنان، دور املناخ االستثماري يف جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربيةعمريوش حمند شلغوم،  -

- Banque d’Algérie « Rapport 2011 : Evolution économique et monétaire en Algérie », Juin 2012, p170. 

  :من خالل اجلدول السابق نستنتج
 ، مث 2003-2002وإمكانات القطر خالل الفترة  ءصنفت اجلزائر ضمن األداء املنخفض فيما خيص أدا - 

، وهذا لتحسـن مركزهـا علـى    2007-2004حتولت للمجموعة الثانية وهي دون إمكاناا خالل الفترة 
 يف جذب االستثمار األجنيب املباشر؛املستوى العاملي خالل نفس الفترة بالنسبة ملؤشر إمكانات القطر 

نقطـة عـام    3.46، إىل 2004نقطة عام  3.67تراجعت اجلزائر يف مؤشر تنافسية النمو من رصيدها  - 
حتسن حبيث وصل هذا الرصيد إىل  2010-2006، إال أن رصيدها يف مؤشر التنمية خالل الفترة 2006

ورغم هذا فال تزال اجلزائر بعيدة عـن حتقيـق   ، 2006نقطة عام  3.06، مقابل 2010نقطة عام  4.0
ليه وهو ما يـبني  مناخ استثماري جيد ملا لديها من صعوبات خاصة يف جانب التمويل وصعوبة الوصول إ

، وكذلك مشكلة البريوقراطية وضعف فعالية احلكومـة اجلزائريـة   %19.2صعوبة األداء التمويلي بنسبة 
وهذا حسب تقريـر التنافسـية    %16، وثالث معيق هو ارتفاع مستويات الفساد بنسبة %18.4بنسبة 
 .2012لسنة 

بلدان ذات الدرجة اللون األمحر، وهي بلـدان  جند اجلزائر مصنفة ضمن جمموعة ال :بالنسبة ملؤشر الشفافية - 
عام  105، و2009عامليا عام  11، حيث تظهر من خالل احتالهلا ملرتبة 1متأخرة يف جمال حماربة الفساد

20102. 

                                         
1 Transparancy International « Indice de perception de la corruption 2010 », sur le site:  
http://www.transparency.org, p3. 
2 Transparancy International « Corruption Perception Index », Différentes Années 2002-2009, 1996‚ sur le site: 
http://www.transparency.org. 
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  :أما تصنيف اجلزائر يف مؤشر قياس املخاطر القطرية فيظهر يف اجلدول التايل 
 2012-2000مؤشرات قياس املخاطر القطرية خالل الفترة ترتيب اجلزائر حسب  : ) 10-4( اجلدول رقم 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

املؤشر املركب 

  للمخاطر القطرية
  

59.0  62.3  63.8  66.3  75.5  77.3  78.5  77.8  76.8  70.8  72.0  72.0  72.0  

مؤشر اليورومين 

  للمخاطر القطرية

37.7  38.6  40.8  41.3  44.9  41.8  45.9  45.9  46.8  -  41.2  -  40.01  

مؤشر االنستيتيوشتال 

  انفستور للتقومي

33.1  30.6  31.5  41.6  40.2  47.5  48.9  53.9  54.7  55.9  56.3  -  -  

مؤشر كوفاس نوع 

  الدرجة

-  -  B B  B  A4  A4  A4  A4  A4   A4  A4   A4  

  .2014إىل  2000االستثمار للدول العربية من تقارير مناخ ما إعداد الباحث بناء على  :املصدر

  :من خالل اجلدول السابق جند أن
، مث انتقلت إىل الدول منخفضـة  2003حىت عام  2001اجلزائر ضمن الدول ذات املخاطر املعتدلة لسنة  

 ؛2012واستمرت إىل غاية سنة  2004املخاطر حسب نفس املؤشر ابتداء من سنة 
 ؛2002-2000مقارنة بالفترة  2012-2010حتسنا يف سنوات  عرفت قيمة مؤشر اليورومين - 
 املرتبة اجلزائر احتلتفقد  الدويل البنك يصدره الذي 2011 لسنة Doing businessأما حسب تقرير      

 يوما 24 الوقت من يستغرق إجراء 14 ب القيام يتطلب ذلك الن جديد، مشروع إنشاء سهولة حيث من 150

 تراخيص على احلصول سهولة حيث من 113 املرتبة احتلت فيما الفردي،  الدخل من  12.9% تكلفته وتبلغ

 الفردي الدخل من% 44 تكلفته وتبلغ يوما 240 الوقت من تستغرق إجراء 22 تتطلب واليت والتشييد البناء

 يف اإلجـراءات  هـذه  ألن نظرا وهذا ، 165املرتب اجلزائر احتلت فقد امللكية، توثيق إجراءات حيث من أما
            وهي امللكية، قيمة من  7.1% : ب تقدر بتكلفة يوما 47 الوقت من وتستغرق إجراًءا 11 تتطلب اجلزائر
 اجلزائـر  احتلت القروض منح عملية حيث ومن، العامل يف السائدة املتوسطة باملعدالت مقارنة مرتفعة معدالت
 2 الدرجة يف صنفت واليت القروض ملنح املؤطرة العمليات عن الكافية املعلومات لغياب نظرا 138 عامليا  املرتبة

 تأهيـل القـوة   وضـعف  الفساد التمويل، ضعف البريوقراطية، من اجلزائر يف األعمال مناخ ويعاين ، 1 6 من

  .2العاملة
  
  

                                         
1 Doing business 2011, a co-publication of the world bank and the international finance corporation, USA, 2011, 
p200 
2 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, p 329. 
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  .وفق املؤشرات الدولية تونسيتقييم املناخ االستثماري ال: الفرع الثاين

  احمللـي  اقتصـادها  مسـتوى  على جديد مشروع إنشاء سهولة حيث من عامليا 48 املرتبة تونس احتلت    
 وتبلـغ  يومـا،  11 هو إلمتامها األقصى الوقت يكون إجراءات 10 ب القيام تونس يف مشروع ويتطلب إنشاء

 اسـتخراج  إجراءات حيث من عامليا 106 املرتبة تونس احتلت فيما الفردي، الدخل من 5%اإلنشاء تكاليف

 هـذه  تكاليف وتبلغ إلمتامها، يوما 97 تتطلب إجراءا 20 ب القيام ذلك يتطلب حيث والتشييد، البناء رخص

 امللكيـات  توثيـق  سهولة حيث من عامليا 64 املرتبة تونس الفردي، واحتلت من الدخل  858.7 %املرحلة

 امللكية، كمـا  قيمة من  6.1% يعادل ما وتكلف يوما 39 تستغرق إجراءات 4  ب القيام ذلك إمتام ويتطلب

 لعملية املؤطر القانوين اهليكل قوة منحت حيث القروض، منح سهولة من حيث عامليا 89 املرتبة تونس احتلت

 احلمائيـة  اإلجراءات حيث من تونس صنفت كما نسبيا، متشددة وهي درجة 10 من 3 درجة القروض منح

 األعبـاء  دفـع  معيـار  حيث من عامليا 58 املرتبة يف أيضا وصنفت، 74 املرتبة  يف املستثمرين تستهدف اليت

 62.8% نسبته ما ميثل ما وهو السنة يف ساعة 144 من الوقت تستغرق سنة كل 8 عددها بلغ واليت الضريبية

 املرتبة تونس احتلت اخلارجي، العامل مع املبادالت وسهولة ممارسة اخلارجية التجارة حيث من أما األرباح، من 

 السلع خلروج 13 و للتصدير وثائق 4 سوى ال تتطلب األ نظرا ما نوعا متقدمة تعترب مرتبة وهي عامليا، 30

 7 تقـدمي  فيتطلـب  االسترياد أما للحاوية، دوالر 733 التصدير تكلفة وتبلغ التونسية احلدود من واخلدمات

 أخري وكمؤشر ، للحاوية أورو 607 ب تقدر بتكلفة يوما 17 واخلدمات السلع لدخول الوقت ويتطلب وثائق،

 قيمـة  مـن   07 %املستثمر يكلف عامليا ألنه 37 املرتبة تونس احتلت املشاريع اءإ بإجراءات يتعلق والذي

 صـرامة  التمويـل،  على عوامل احلصول وتعترب  أورو 01 كل عن  51.7% بتعويض الدولة وتتكفل العقار

اخلارج من أبرز املشاكل الـيت   إىل األرباح حتويل وضوابط احلكومية طيةالبريوقرا بالتشغيل، اخلاصة التشريعات
  .تشوه مناخ األعمال يف تونس

 :فيما خيص تنافسية تونسأما 

 دولة،  حيـث   139أصل من 32 املرتبة االقتصاد التونسي يف 2011العاملي لعام  التنافسية تقرير صنف     

 عامليـا  36 املرتبة يف تونس صنف قد  2009-2008 سنة تقرير وكان ، 07 أصل من نقطة 4.7 حصلت
 عشر الـيت  اإلثين األبعاد تقييم عن متخضت اليت اجليدة املراتب ظل يف مغاربيا، األوىل املرتبة التحسن هذا ويأيت

   .التقرير اعتمدها
  .تقييم املناخ االستثماري املغريب وفق املؤشرات الدولية: الفرع الثالث

 إنشـاء  سـهولة  معيار فحسب عامليا،  114 املرتبة يف وجاءت املغاربية الدول ترتيب املغرب توسطت      

 6 يتطلـب  املغـرب  يف جديد مشروع إنشاء ألن وذلك عامليا، 82 املرتبة يف املغرب جديد جاءت مشروع

 احتلـت  كما الفردي، الدخل من  15.8% نسبته ما تشكل وبتكلفة يوما 12 من الوقت تستغرق إجراءات
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 إجـراء  19ب  القيـام  تتطلب واليت مشروع بناء تراخيص على احلصول معيار سهولة حسب عامليا 98 املرتبة

 معيار حسب املغرب واحتلت الفردي،  الدخل من  251.5% ب تقدر يوما وبتكلفة 163 الوقت من تستغرق

 وتقـدر  يومـا  47 الوقـت  من تستهلك إجراءات 8 ب القيام يتطلب ما عامليا وهو 124 املرتبة امللكية توثيق

  10 من 3  القروض منح لعمليات املنظم التشريعي املناخ لصرامة امللكية، ونظرا قيمة من % 4.9 ب تكلفتها

 معيار حسب املغرب جاءت فقد املالية، والتسهيالت القروض على طرق احلصول عن املفصلة املعلومات وغياب

 .عامليا 138 املرتبة يف القروض منح

 املسـتثمرين  حلماية املسخرة واإلجراءات القانونية األطر حيث من اجلزائر مع املرتبة نفس املغرب واحتلت    

 يف التصـدير  الن عامليا، 80 املرتبة اخلارجية التجارة ملمارسة املوفر املناخ حيث من املغرب وحتتل  74 املرتبة
 يتطلـب  فيما حاوية، كل عن أورو 497  درصامل ويكلف يوما 14 ويستغرق وثائق 7 تقدمي يتطلب املغرب

 وأخـريا ، حاوية كل عن أورو 710 قيمته ما املستورد ليكلف يوما 17 ويستغرق وثائق 10تقدمي  االسترياد

 مـن   18% املستثمر يكلف ألنه قائم مشروع عمل اءإ إجراءات حيث من عامليا 59املرتبة  املغرب احتلت

 العديد املغرب يف األعمال مناخ ويشوب ،1أورو 01 كل عن 38.4  %بتعويضالدولة  وتتكفل العقار قيمة

   2الضرييب الوعاء واتساع البريوقراطية التحتية، البىن ضعف الفساد، التمويل، احلصول على غرار على املشاكل من
  :أما فيما خيص تنافسية االقتصاد املغريب

 هذه ، وجاءت7.0من أصل  4.1، بتنقيط بلغ 2011العاملي  التنافسية تقرير يف عامليا 75 املرتبة املغرب حتلا

 73 املرتبـة  احتل املغريب حيث االقتصاد تنافسية خيص فيما التقرير عنه أفصح الذي االستقرار فترة بعد املرتبة

  .2011-2010-2009 سنيت خالل
فرغم  ، 2008سنة خالل املسجلة بالنتائج مقارنة 2010 سنة ملحوظا حتسنا املغريب التنافسي املناخ شهد     

 سنة  31 املرتبة من العاملي املستوى على ترتيبها تراجع أين العاملية األزمة بفعل الكلية االقتصادية البيئة تذبذب

 سوق كفاءة تعزيز مشل معترب تطور حتقيق استطاع املغريب االقتصاد أن إال 2010 سنة 84 املرتبة إىل 2008

 الـيت  التشغيل مشكلة وتبقى ،التجارة وإنعاش االبتكار بعوامل االرتقاء إىل إضافة العايل، التعليموتطوير  السلع

 متـأخرة  مكانة يف نعكس ما وهو املغريب، التنافسي املناخ إطار يف أيضا منتشرة املغرب الغريب دول منها تعاين

  .عامليا 128 املرتبة  غاية إىل إمتدت
ـ  فقد صدر مـؤخرا   2014أما فيما خيص تنافسية املغرب لسنة        World Economic" تقريـر الـ

Forum " مثن موقع املغـرب العـاملي   "2015 -2014التقرير الشامل حول التنافسية "الذي محل عنوان ،
سـتقرة  يف منطقـة غـري م  " 2014 -2013من سابقه الذي تبوأه خالل الفتـرة " أفضل"اجلديد، معتربا إياه 

                                         
1 Doing business 2011, Op. Cit, p182. 
2 Klaus Schwab, Op. Cit, p 246. 
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، إشارة منه إىل األحداث اليت تعيشها املنطقة العربية، من توترات سياسية وعسكرية، خاصة يف مصـر  "سياسيا
  .1وليبيا وسوريا والعراق

تقدم جديد أحرزه املغرب على مستوى مؤشر التنافسية العاملي، الذي يصدره املنتدى االقتصـادي العـاملي      
ململكة خبمس درجات ضمن التصنيف الدويل، وترتقي بذلك إىل الرتبـة  بشكل سنوي من جنيف، إذ تقدمت ا

 .إفريقيا، ولتحتل املرتبة الثامنة عربيا وتتصدر دول مشال )السنة املاضية 77الرتبة (خالل العام اجلاري،  72
لعجز يف ، الذي رأى فيه حتسنا ملحوظا باملغرب، إضافة إىل سياسة تقليص ا"مناخ األعمال"وركز التقرير على 

  .امليزانية والدفع بتحسني جودة التعليم، خالل العام املاضي
وقال املصدر ذاته إن جماالت التنافسية اليت يتميز ا املغرب مقارنة مع بلدان العام، تتحدد يف الوضـع األمـين   

ت وتشـجيع  وجناعة سوق السلع سهولة مساطر إنشاء املقاوالت وقوة القطاع البنكي، إىل جانب حتفيز الصادرا
  .االستثمار األجنيب املباشر يف الصناعات ذات القيمة املضافة العالية

ودف الرفع من تنافسية املغرب بشكل كبري، دعا التقرير ذاته إىل املزيد من جتويد تعليمه وإدماج الشباب      
فيما اقترح املنتدى االقتصادي العاطل يف سوق الشغل، والرفع من متثيلية النساء لتصري جزًء من الساكنة النشيطة، 
  .العاملي على البالد تطوير استخدامه لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال داخل املقاوالت

  .تقييم املناخ االستثماري املصري وفق املؤشرات الدولية: الفرع الرابع

يف  2010-2000رة ياس املناخ االستثماري خالل الفتيظهر تطور وضعية مصر يف املؤشرات العامة لق       
  .سوف يتم طرحها عرب نقاط 2014-2011اجلدول، وباقي الفترة 

 2010- 2000اخ االستثمار خالل الفترة نترتيب مصر حسب املؤشرات العامة لقياس م: )11-4( اجلدول رقم 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

مؤشر أداء القطر يف جذب 

  األجنيب املباشراالستثمار 
  

102  110  112  126  98  66  25  29  50  56  57  

مؤشر امكانيات القطر يف 

  جذب االستثمار األجنيب 

72  71  70  75  81  85  87  88  92  88  -  

  94  106  114  126  165  141  -  -  -  -  -  مؤشر سهولة أداء األعمال

  101  -  -  123  122  113  111  119  120  120  115  مؤشر التنمية البشرية

  70  81  77  71  63  53  62  58  -  51  -  مؤشر التنافسية

  98  111  115  105  70  70  77  72  62  54  63  مؤشر الشفافية 

  .2014إىل  2000تقارير مناخ االستثمار للدول العربية من ما إعداد الباحث بناء على  :املصدر

                                         
  املغربية هسربيس، مأخوذ من الرابط  اإللكترونيةاجلريدة  1

http://www.hespress.com/economie/239781.html consulté le 02/01/2015 
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  مصر وتقييمه يف ظل املؤشرات الدوليةواقع املناخ االستثماري يف : أوال

  :ما يلي السابقيظهر من خالل اجلدول 
أداء القطر يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، فإن مصر عرفت أدىن أداء هلا كـان بـني   بالنسبة ملؤشر  - 

مث شهدت بعد ذلك حتسـنا يف هـذا   ضمن الدول ذات األداء املنخفض مما جعلها ، 2004-2000فترة 
ة الدول اليت جتاوزت إمكاناا يف جذب االسـتثمار  ، أين أصبحت يف جمموع2006املؤشر خاصة يف سنة 

 ؛-2005من سنة  ءانتقلت من اموعة الرابعة إىل اموعة الثالثة ابتدا –األجنيب املباشر 
سـنوات مـن    5بعـد   94، واملرتبـة  2005بلد عـام   155من بني  141املركز احتلت مصر   - 

يف مؤشر سهولة أداء األعمال نتيجة لتخفـيض   2010مرتبة إىل غاية  47بأي حتسن اإلصالحات العميقة 
إجـراءات   6، إىل 20051يوم خالل عـام   34إجراءات خالل 10من  يف عدد ومدة تأسيس املشروع

يـوم عـام    263ترخيص يف  30من ، وكذا يف مدة التراخيص املستخرجة 2010أيام عام  7تستغرق 
تسديد خـالل   39من  ، وكذلك دفع الضرائب2010وم عام ي 218ترخيص يف مدة  25إىل  2005
 ؛2010يوم عام  433تسديد يف  29، إىل 20052يوم خالل عام  504

 3.1بإىل قيمـة تقـدر    19963درجة عام  2.84سجلت مصر حتسنا يف قسمة مؤشر الشفافية من  - 
 98حتتل املرتبة  ، وبذلك فهي ضمن فئة الدول ذات اللون الربتقايل الداكن، وهي20104درجة عام 
 .2010عامليا عام 

  :وفيما خيص وضعية مصر ضمن مؤشرات قياس املخاطر القطرية تظهر من خالل اجلدول التايل
 2012- 2000ترتيب مصر حسب  مؤشرات قياس املخاطر القطرية خالل الفترة : ) 12-4( اجلدول رقم 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

املؤشر املركب 

  للمخاطر القطرية
  

69.3  68.8  67.5  66.0  69.3  68.8  68.8  69.0  65.5  66.3  65.3  65.3  60.3  

مؤشر اليورومين 

  للمخاطر القطرية

56.4  52.6  50.3  49.2  49.4  47.4  50.2  50.9  52.1  -  57.4  -  39.11  

مؤشر االنستيتيوشتال 

  انفستور للتقومي

51.0  47.1  45.5  41.1  44.4  48.0  46.7  51.4  50.7  51.4  41.0  -  -  

مؤشر كوفاس نوع 

  الدرجة

-   - -  B B B B B B B B B C 

    .2014إىل غاية  2000من إعداد الباحث استنادا تقارير مناخ االستثمار يف الدول العربية للسنوات : املصدر

                                         
1 The World Bank and the International Finance Corporation « Doing Business ‚Report 2011 », op.cit, p161. 
2 The World Bank and the International Finance Corporation « Doing Business In 2006 »,sur le site 
http://www.doingbusiness.org/~/media: /FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual- Reports/English/DB06-
FullReport.pdf  , p122. 
3 Transparancy International « Corruption perception Index 1996 », op.cit, p2. 
4 Transparancy International « Indice de perception de la corruption 2010 », op.cit, p3. 



��������������������    ���	�����	�����	�����	�� : : : :�����������������������    ���������ـ�ـ�ـ�ـ    ��������������������������������        ���������������������������� 2008    �� ��� ��� ��� �    ������������������������ �"/���"/���"/���"/��    �.��.��.��.�    -,	+*��-,	+*��-,	+*��-,	+*��    )ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&    (&'(&'(&'('& %%%%    ��$�#	��$�#	��$�#	��$�#	    �"! ��"! ��"! ��"! �    �

 

- 217 - 
 

  :من خالل اجلدول  نستقرئ ما يلي
مما جعلها ضمن الدول معتدلة املخاطر تارة، وتارة أخرى ضمن تعرف مصر تذبذبا يف مؤشر اليورومين  - 

 الدول مرتفعة املخاطر؛

مما مسح هلا أن تكون ضـمن   2007ة يسجلت ارتفاعا طفيفا يف مؤشر األنستيتيوشنال انفستور منذ بدا - 
 عامليا؛ 73الدول معتدلة املخاطر، وتصبح يف املركز 

عرفت درجة خماطر مرتفعة  2012، ما عدا سنة 2011-2003على طول الفترة   Bدرجة مضاربة  - 
 .Cباحتالهلا درجة 

  :20141-2013أما فيما خيص تنافسية االقتصاد املصري لسنة 

يف واحدة من املؤشرات السلبية اليت تالحق االقتصاد املصري، أبانت نتائج مؤشر التنافسية الذي يصـدره        
 148من بـني   118إىل املرتبة  مصر عن تراجع ترتيب 2013/2014العاملي بدافوس للعام منتدى االقتصاد 

 .دولـة  144مـن بـني    107دولة على مستوى العـامل، يف حـني كـان ترتيبـها يف العـام املاضـي       

والدالالت السلبية اليت اعتمد عليها تقومي أداء االقتصاد املصري تتمثل يف تراجع نوعية التعليم األساسي، وضعف 
  . األداء بالتعليم العايل، واالستعداد احملدود لتبين وتطبيق التقنية احلديثة

  :20152 -2014أما خبصوص سنة 

فأعلن املركز املصري للدراسات االقتصادية عن أهم ما جاء بشأن مصر يف تقريـر مؤشـرات التنافسـية           
مـن بـني    119، حيث تراجع ترتيب مصر يف مؤشر التنافسية العاملية إىل املركز 2015 -2014العاملية لعام 

لترتيب النسيب للمتطلبـات  حيث كان ا ،املاضية أعوامدولة كما تراجع بنسب متفاوته على مدار اخلمسة  144
بينمـا   ،)%74.3(2012  ويف عـام ، )%66.2( 2011وعام %) 58.3( 2010األساسية يف مصر لعام

  .%82.6إىل  2015 -2014ولعام ) %79.7(إىل  2013تراجع عام 
عام  إىل 2010من عام ، "األعمال واإلبتكار"ترتيب مصر يف جمموعة مؤشرات  اخنفاض  وأشار التقرير إىل     

 إىل 70.1  حمفزات الكفاءة مـن "  على الرغم من حتسن ترتيبها يف%) 78.8( إىل%) 66.7(من   2014
وهي ركائز  البنية  ،تدهور أداء مصر يف معظم الركائز األثنىت عشرة ملؤشر التنافسية العاملي  حني يف % 73.4
كفـاءة سـوق    ،التعلـيم العـايل والتـدريب    ،الصحة والتعليم األساسي ،املناخ االقتصادي والكلي ،التحتية
تطـور   ،حجم السوق ،لتبين وتطبيق التكنولوجيا احلديثة االستعداد ،تطور سوق املال ،كفاءة سوق العمل،السلع

                                         
   :مأخوذ من الرابط اإللكتروين  1

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness  consulté le 02/01/2015.  
   :الرابط اإللكتروين موقع جريدة الفجر، مأخوذ من  2

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=683198 consulté le 02/01/2015. 
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 119وتراجعها إىل املركـز  ، مما أدى حلصوهلا على نقاط أقل يف هذه الركائز، واملؤسسات ،اإلبتكار ،األعمال
و أخنفض أداء مصـر يف معظـم   ، 118حققت فيه املركز  ك عن العام املاضي الذيمتأخرة بذلدولة  144من 

حصة الشركات احملليـة  ( ولفت التقرير إىل تراجع ، إفريقياالركائز باملقارنة بدول منطقة الشرق األوسط ومشال 
   .يف مصر مقارنة بالعام املاضي) وتوافر اخلدمات املالية وغريها  ،االقتراضسهولة  ،يف قنوات التوزيع الدولية

  : لدى مصر وهي" املتطلبات األساسية" كما أبرز تقرير التنافسية العاملية نقاط الضعف يف مؤشرات      
اخنفاض فعالية جمـالس   ،"137"العنف واجلرمية، "143"املركز  يف  اإلرهاب(العوامل املؤسسية ومنها  - 

 ؛" 130"نفاق احلكوميهدار اإلإو ،"136"األدوات
 االقتصاديةواإلختالالت  ،"121"الكهرباء إمداداتوعدم استدامة  ،"125"تدين جودة البنية األساسية - 

 ؛"142"املركز  ها عجز املوازنة العامة للدولة يفالكلية ومن
حيـث اخنفـاض جـودة    من " واالبتكارتطور األعمال "نقاط ضعف يف مؤشر  أيضاشهد هذا العام  - 

" 133"وتدين إنفاق الشركات على البحـث والتطـوير   ،"135"مؤسسات البحث العلمي ىف املركز 
  . "133"املركز  ات والصناعة يف البحث والتطوير يفواخنفاض التعاون بني اجلامع

  تطور سياسات جذب االستثمار األجنيب املباشر يف مصر  :ثانيا

منذ بداية عملية اإلصالح واالنفتاح االقتصادي تنفيذ سياسات خمتلفة بشكل معمق ة املصرية مقامت احلكو     
من أجل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر على نطاق واسع، من خالل تكييف تشريعاا وتقدمي حوافز ضريبية 

ار املؤسسـي ـدف   حتسني اإلطومالية، وضمانات لتشجيع ومحاية االستثمارات األجنبية املباشرة باإلضافة إىل 
  .1احلد من بعض املمارسات يف اإلدارات احلكومية

 تعزيز كفاءة اإلطار التشريعي يف مصر .1

البداية احلقيقية  1974لسنة  43ار األجنيب يف مصر يف بداية التسعينات، وكان القانون مالستثامت افتتاح جمال  
لتشجيع رؤوس األموال العربية واألجنبية وحتفيزها على االستثمار اخلاص يف مصر واالنتقال من وضع تسيطر فيه 

 1974لعـام   43ون ، وقد كـان لقـان  2إىل اعتماد أكرب على آليات السوقالدولة شكل كري على االقتصاد 
  :3لالستثمار العريب واألجنبية واملناطق احلرة هدفني رئيسيني مها

تشجيع االستثمار املوجه حنو التصدير باملناطق احلرة وزيادة مشروعات اإلحالل حمل الواردات داخـل    - 
 البالد؛

                                         
أطروحة مقدمة لنيل دكتـوراه يف العلـوم    أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائركرمية  فرحية،  1

 .265، ص2013-2012، اجلزائر 3االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر 
 .33، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، ضمانات االستثمار يف الدول العربيةعبد اهللا عد الكرمي عبد اهللا،   2
، أطروحة إطار مقترح لسياسات جذب الشركات متعددة اجلنسيات لالستثمار األجنيب املباشر يف مصر على ضوء املتغريات العامليةرجب امساعيل امساعيل،  3

 .64، ص2003دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد، جامعة عني مشس، مصر، 
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 .راحلصول على التكنولوجيا احلديثة لكي تساعد الدولة على حتقيق معدل منو مرتفع ومستم - 
دف جذب االستثمارات األجنبية، كي تستثمر يف الصحراء  1979لسنة  59عد ذلك مت صدور القانون ب     

 1974الذي ألغى مفعول قانون سـنة   1981لسنة  159لتحويلها إىل جممعات عمرانية، مث جاء قانون رقم 
حلصول على موافقة اهليئـة العامـة   دون اشركات املسامهة ألنه أباح لرؤوس األموال العربية واألجنبية تأسيس 

شأن استثمار رأس املال العريب واألجنيب والذي  230أقر قانون االستثمار رقم  1989لالستثمارات، ويف عام 
سبة ما مسح لألجانب مبلكية املشروع بنكاملستثمرين جعل اهليئة العامة لالستثمار هي اجلهة املختصة بالتعامل مع 

االستثمار يف مشروعات داخل البالد أو يف مشـروعات املنـاطق   باملائة، وميكن أيضا لرأس املال األجنيب  100
  :1والذي يهدف إىل 1997لسنة  8احلرة، مث صدر قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

 وتوحيد ضمانات وحوافز االستثمار املوجودة يف قوانني عديدة يف قانون واحد؛جتميع  - 

عوقـات اإلداريـة   لتحرير االستثمار من القيـود وامل  توحيد تعامل املستثمرين مع جهة واحدة وذلك - 
 واإلجرائية؛

وإضـافة  تطوير دور اهليئة العامة لالستثمار باعتبارها اجلهة اإلدارية املختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون  - 
 .صالحيات جديدة هلا

، إىل جانب 2004لسنة  13ز االستثمار يف إطار قانون رقم وقد دخلت بعض التعديالت على ضمانات وحواف
، من أجل تعزيز اإلطار القانوين املنظم لالستثمار األجنيب 2002لسنة  83قانون املناطق االقتصادية اخلاصة رقم 

  .يف مصر
 حتفيز االستثمار األجنيب املباشر يف مصر .2

جنيب املباشر، وذلك عـن  على جذب االستثمار األإن مصر قد انتهجت كغريها من الدول سياسة التنافس      
تشجيع املسـتثمرين علـى    وتضمني قوانني االستثمار العديد من احلوافز والضمانات اليت من شأاطريق حتسني 

االستثمار األجنيب يف أراضيها، ويظهر ذلك عند استقراء تشريعات االستثمار املتالحقة اليت أصـدرا احلكومـة   
، يف شأن استثمار املال 1971لسنة  65نيها لالنفتاح االقتصادي، واليت بدأت مع صدور القانون املصرية منذ تب

جنيب البدايـة  ، يف شأن استثمار املال العريب واأل1974لسنة  43العريب واملناطق احلرة، ويعترب صدور القانون 
ي أتاح االسـتثمار احمللـي املزايـا    الذ 1977لعام  32سياسة االنفتاح، عدل هذا القانون، بالقانوناحلقيقية ل

مضيفا بعض احلوافز واألنشـطة إىل   230صدر القانون  1988يف عام املمنوحة لالستثمار العريب األجنيب، مث 
القانون السابق له، إذن ما يوفره هذا القانون يعكس السياسة التحفيزية ملصر اجتاه االستثمار األجنيب املباشـر إىل  

الذي ألغاه باعتباره هذا القـانون اجلديـد    1997لسنة 8نات وحوافز االستثمار رقم غاية صدور قانون ضما

                                         
   2005-2004الدار اجلامعية، اإلسـكندرية، مصـر،    ر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية،حمددات االستثمار األجنيب املباشأمرية حسب اهللا حممد،   1

 .175-174ص ص 
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القانون املوحد لالستثمار يف مصر وتال بعد ذلك صدور عدد من القرارات املكملة واليت اسـتهدفت بصـورة   
ىل انضمام مصـر  أساسية إضافة أنشطة وجماالت إىل ااالت املتمتعة بضمانات وحوافز القانون، هذا باإلضافة إ

إىل العديد من املنظمات الدولية وعقدها لعدة اتفاقيات استثمارية ثنائية من أجل كسب ثقة املسـتثمر األجـنيب   
  .ومحايته

  :1989لعام  230قانون رقم  1.2

  :أعطى هذا القانون احلرية للمستثمرين يف اختيار جماالت االستثمار إىل جانب
 ملشروعات االستثمارية؛االنفراد أو املشاركة يف إقامة ا - 

 حق متلك املشروعات لألراضي والعقارات الالزمة إلقامتها والتوسع فيها؛ - 

 احلرية املطلقة ملشروعات االستثمار يف حتديد أسعار بيع منتجاا وحتديد نسب أرباحها؛ - 

االسـتيالء أو  توفري الضمانات للمشروعات االستثمارية مثل عدم جواز تأميم أو املصادرة أو احلجز أو  - 
 التحفظ يف فرص احلراسة عليها عن طريق القضاء؛

 حرية املشروعات يف استرياد وتصدير ذاا عن طريق الغري؛ - 

حق املستثمر يف االحتفاظ حبصيلة موارده من النقد األجنيب الكامل واستخدامها يف متويـل احتياجاتـه    - 
 وسداد التزاماته؛

 .إىل اخلارجاملال املستثمر تصدير احلرية الكاملة يف حتويل األرباح وإعادة  - 

  :1997لعام 8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  2.2

دف توفري وضع أفضل لألعمال التجاريـة بالقطـاع اخلـاص     1989لعام  230جاء يف حمل القانون رقم 
  .للمستثمرين سواء أجانب أو حمليني

  :1ن مبميزات أمههاوميتاز هذا القانو

جتميد وتوحيد ضمانات وحوافز االستثمار املوجودة يف قوانني عديدة يف قانون واحد وتوحيد تعامـل   - 
  هة واحدة لتحرير االستثمار من القيود واملعوقات اإلدارية واإلجرائية؛جاملستثمرين مع 

به واليت تقررت طبقا قت العمل د اإلخالل باملزايا والضمانات واإلعفاءات املقررة للمنشآت القائمة ونع - 
 للتشريعات السابقة حىت تنتهي املدة اخلاصة ا؛

التوسع يف جماالت االستثمار اليت تستفيد من الضمانات واحلوافز، كما خول القانون لس الوزراء حق  - 
 إضافة أية جماالت أخرى تتطلبها حاجة البالد مما يضفي مرونة كبرية على القانون؛

االستثمار وإقامة املشروعات يف املناطق اجلديدة خاصة تلك اليت تقع خارج الوادي القدمي مـع  تشجيع  - 
 إعطاء جملس الوزراء حق إضافة مناطق أخرى؛

                                         
  .73-70رجب ابراهيم امساعيل امساعيل، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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إضافة صالحيات جديدة للهيئة العامة لالستثمار باعتبارها اجلهة الوصية واملختصـة، مثـل التـرويج     - 
 .إلجنازات وتقييم األداء االقتصاديلالستثمار، وإعداد دراسات اجلدوى ومتابعة ا

  :2002لعام  83قانون رقم  3.2

إذ يسعى هذا القانون إىل إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع قـدر  هو قانون املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة، 
يئة املنطقـة  ، حبيث تدار كل منطقة ذاتيا من خالل جملس إدارة ه1كبري من االستقاللية والتحرر من البريوقراطية

  :2االقتصادية وهي اهليئة املنوط ا إقامة املنطقة وتنميتها، وتتميز هذه املنطقة باحلوافز والضمانات التالية
من نفس القانون، من الضرائب والرسوم اخلاضعة واملفروضـة   39أعفيت املشروعات مبقتضى املادة   - 

 على عوائد التسهيالت االئتمانية والسندات والقروض؛

، الضريبة املوحدة على دخول األشـخاص الطبيعـيني   ن سعر الضريبة على أرباح شركات األمواليكو - 
 ؛% 10: بالضريبة على إيرادات األراضي والعقارات املبنية لغري أغراض السكن

تعفى األرباح الناجتة عن اندماج الشركات وتقسيمها أو تغيري شكلها القانوين من الضرائب والرسـوم   - 
 سبب االندماج أو التقسيم أو تغيري الشكل القانوين؛اليت تستحق 

 أعفيت املشروعات داخل هذه املناطق من ضرائب املبيعات وضريبة الدمغة؛ - 

تعفى الواردات من اآلالت، التجهيزات، املواد اخلام، قطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخـرى الـيت    - 
ضرائب اجلمركية ومن ضريبة املبيعات ومـن مجيـع   تستوردها الشركات داخل املنطقة ملزاولة نشاطها من ال

والرسوم األخرى، ويف حالة التصدير إىل السوق احمللية فإنه يتم فرض الضـريبة اجلمركيـة   أنواع الضرائب 
 وضريبة املبيعات وكافة الضرائب والرسوم األخرى على املكونات املستوردة وحدها؛

نية الالزمة نشاطها والتوسع فيها داخل املنطقة عن يكون حصول الشركات على األراضي والعقارات امل - 
 .طريق التخصص وذلك مقابل انتفاع سنوي وملدة مخس سنوات قابلة للتجديد

  2004لعام  13قانون رقم  4.2

  ، من خالل إضافة باب رابع إىل القانون حتت عنـوان 1997لعام  8ليكمل القانون رقم جاء هذا القانون       
، والذي مسح بإصدار الترخيص املؤقت للمشروعات هدف حتفيز املسـتثمر علـى   "االستثمارتسيري إجراءات " 

  .التنفيذ الفوري ملشروعه فور تأسيسه إىل حني إصدار الترخيص النهائي
  2005لعام  94قانون رقم  5.2

ة ، وكذا قـانون شـركات املسـامه   1997لعام  8يتضمن هذا القانون تعديالت يف بعض أحكام قانون       
 ، وبـذلك 159حتت رقم  1981وشركات التوصية األسهم والشركات ذات املسؤولية احملدودة الصادرة عام 

                                         
 .1، ص1، املادة2002جوان 5مكرر، الصادرة يف  22، اجلريدة الرمسية، العدد 2002لسنة  83قانون رقم  1
 .19-17، من نفس املرجع السابق،  ص ص 52، 51، 47، 42، 41، 40، 37املواد  2
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جاء هذا القانون لتوحيد قواعد تأسيس الشركات، والتمتع بالضمانات واألخذ بأبسط اإلجراءات فيما يتعلـق  
والسماح للشركات اليت تعمل نظام تأسيس الشركات وتنظيم متلك األراضي والعقارات الالزمة ملباشرة النشاط 

  .املناطق احلرة بالتحول للعمل بنظام االستثمار الداخلي وفقا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار
، الذي يشجع االسـتثمار  2005لعام  91ويتزامن صدور هذا القانون مع قانون الضريبة على الدخل رقم     

  :نون قيما يليوتتمثل أهم احلوافز الضريبية يف ظل هذا القا
بنسبة ختفـيض   % 20إىل  %40ختفيض احلد األعلى لسعر الضريبة على األشخاص االعتباريني من  - 

 ؛%40.55، ما عدا اليت تنشط يف قطاع النفط والغاز اليت تبقى تفرض عليها نسبة %50ب تقدر 
الت واملعـدات  من املبالغ املسـتثمرة يف اآل  %30تشجيع تنمية االستثمارات وتوسيعها بإتاحة خصم  - 

 .املستخدمة يف اإلنتاج وذلك يف أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه اآلالت
  2007لعام  19قانون رقم  6.2

، الـذي  2007لعـام   19، بالقانون رقم 1997لعام  8مكرر إىل القانون رقم  46لقد أضيفت مادة       
من جملس الوزراء بنـاء علـى اقتـراح اهليئـة العامـة      يسمح بإقامة مناطق استثمارية يف خمتلف ااالت بقرار 

، وهي عبارة عن مناطق استثمارية جديدة على غرار املناطق احلرة ولكن دون متتعها بأية إعفـاءات  1لالستثمار
  .3، بتحديد آليات وضوابط إنشاء هذه املناطق2007لعام  1675رقم  ، ولقد صدر القرار الوزاري2ضريبية
   2008لعام  114قانون رقم  7.2

مـن   29يتضمن هذا القانون تعديلني لقانون ضمان وحوافز االستثمار، أوهلما إضافة فقرة أخرية إىل املادة       
قانون الضمانات وحوافز االستثمار، حتظر إقامة مشروعات بنظام املناطق احلرة يف جمـال صـناعات األمسـدة    

ل الغاز الطبيعي، والتعديل الثاين ينص على انتهاء مجيـع  واحلديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونق
  .4تراخيص هذه املشروعات بنظام املناطق احلرة، مما يعين إلغاء اإلعفاءات الضريبية هلذه املشروعات

  2010لعام  113قانون رقم  8.2

بشأن التراخيص ملشروعات تكرير البترول العمل يف نطاق املناطق احلرة، متضمنا تعديال يف  جاء هذا القانون     
، يقضي باستبعاد نشاط تكرير البترول من األنشطة احملظور إقامتها داخل نظام املناطق 2008لعام  114القانون 

لـذلك يف  ة وفقا لألحكام املنظمة احلرة، حيث جييز القانون ملشروعات تكرير البترول العمل بنظام املناطق احلر
، ويف هذه احلالة ختضع  تلك املشروعات للضريبة علـى  1997لعام  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم

   .2005لعام  91الدخل املقرر القانون رقم 

                                         
 .5، ص2009-2008وزارة االستثمار، أهم إجراءات ومؤشرات أداء االستثمار خالل العام املايل  1
 .23، ص2007-2006تقرير أداء وزارة االستثمار للعام املايل وزارة االستثمار،  2
 .5ص مرجع سبق ذكره،  ،2009-2008راءات ومؤشرات أداء االستثمار خالل العام املايل وزارة االستثمار، أهم إج 3
 .32ص ، 2008-2007العام املايل  تقرير أداء وزارة االستثمار واجلهات التابعة هلا عن: وزارة االستثمار يف عاموزارة االستثمار،  4



��������������������    ���	�����	�����	�����	�� : : : :�����������������������    ���������ـ�ـ�ـ�ـ    ��������������������������������        ���������������������������� 2008    �� ��� ��� ��� �    ������������������������ �"/���"/���"/���"/��    �.��.��.��.�    -,	+*��-,	+*��-,	+*��-,	+*��    )ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&    (&'(&'(&'('& %%%%    ��$�#	��$�#	��$�#	��$�#	    �"! ��"! ��"! ��"! �    �

 

- 223 - 
 

 .االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا قبل وبعد األزمة تدفقات: املبحث الثالث

 الذي واالنكماش العربية املنطقة يف األخرية السياسية والتطورات العاملية واالقتصادية املالية األزمة ظل يف       

 مستوى بأعلى مقارنة  40% ب يقدر والذي األخرية، اخلمس السنوات خالل لالستثمار العاملية عرفته األسواق

 الـيت  احلديثـة  والتطورات ، 2007عام يف أمريكي دوالر تريليون 2 يقارب ما بلغ تسجيله والذي مت قياسي

 االسـتثمار  لتدفقات التصاعدي االجتاه باخلصوص أبرزت واليت األموال األجنبية، رؤوس اجتاهات على طرأت

 دول معظم بني للمنافسة واسعا جماال املباشر األجنيب االستثمار أصبح جذب واالنتقالية، النامية الدول إىل األجنيب

  .سواء حد على والنامية املتقدمة العامل
 إىل للسـعي  إضـافياً  سبباً الدولية األسواق يف صادراا بتنافسية النامية الدول اهتمام تصاعد يشكّل كما     

 واكتساب اإلنتاج وحتسن  الصادرات مبستوى االرتقاء يف مباشر أثر من له ملا املباشر االستثمار األجنيب جذب

  .العامل دول بني االندماج حركة دعم يف وبالتايل والتسويقيةالتقنية  املعرفية اخلربة
 التوزيع القطاعي واجلغرايف لالستثمار األجنيب املباشر يف مشال إفريقيا: املطلب األول

 جـوهر  إفريقيا إىل دول مشال الواردة املباشر األجنيب االستثمار لتدفقات واجلغرايف القطاعي التوزيع يشكل     

 حتقيـق  إىل اقتصاديات دول مشال إفريقيا دفع يف تساهم مضافة لقيم التدفقات هذه حتقيق ملدى التحليلية العملية

  .االقتصادية التنمية حتقيق مسعى يف كلها جتتمع واليت والبيئية، واالجتماعية األهداف االقتصادية من مجلة
 .اجلزائر يف املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع :الفرع األوىل   

  :القطاعي التوزيع :أوال

 على املباشرة األجنبية االستثمارات من معترب حجم احملروقات خارج القطاعات استقطبت، 20071سنة يف     

 2006 سنة الطاقة لقطاع أورو مليون 1600 مقابل أورو مليون 1700 استقطب الذي التعدين قطاع غرار

 عقد يف اجلزائرية وسوناطراك املصرية أوراسكوم بني مشتركا استثمارا استقطب الذي الكيمياء قطاع إىل إضافة 

 العموميـة  األشغال قطاع استقطب كما لألمسدة، Sofert  مصنع لتسيري أورو مليون  617بقيمة استثماري

 األمـوال  رؤوس مـن  هائلة كميات الستقطابه نظرا يشهدها، اليت النوعية النقلة جسدت، أورو مليون 636

 أطلقتـها  اليت العمالقة املشاريع خضم يف القطاع ا حيظى أصبح اليت االستثمارية اجلاذبية بفضل وهذا األجنبية

 املسـتدامة  التنمية حتقيق مساعي ويدعم أحسن اقتصادي مناخ لتوفري للدولة التحتية البنية تطوير دفيه اجلزائر

 :2 2007 سنة القطاع استقطبها اليت األجنبية املشاريع أهم بني ومن
 يف سياحي مركب لبناء سنوات مخس مدى على أورو مليون 2900 اإلماراتية إعمار شركة استثمرت - 

 اجلزائري؛ الغرب

                                         
1 Pierre Henry, Bénédict de Saint-Laurent, les investissements directs étrangers (IDE) dans la région MEDA en 
2006, ANIMA investment network, étude N° 23, Mai 2007, p 86. 
2 Pierre Henry, Samir Abdelkrim, Bénédict de Saint-Laurent, Op. Cit, p 77. 
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 حبرية؛ أرصفة إلنشاء أورو مليون 145 مبلغ بورتيك السنغافورية الشركة استثمرت - 

 International BULKمن رأمسال شركة  % 49نسبة  Pharaon-CTI السعودية الشركة اشترت - 

Carriers عن املنبثق الفرع وهي CNAN األسطول لتجديد دوالر مليون 50 واستثمرت.  

 املصرية الشركة توجهت حيث االمسنت، كالتعدين، جاذبية أكثر قطاعات إىل أخرى استثمارات وتوجهت    
 وتوجهـت  أورو، مليون 886 ب قدر إمجايل مايل بغالف جيجل بوالية للحديد مصنع يف لالستثمار عز حديد

 العاصـمة  اجلزائـر  قرب لألملونيوم مصنع بناء يف لالستثمار بياهي التونسية الشركة فرع تونس أملونيوم شركة

 . أورو مليون 31 بتكلفة
 املباشـرة  األجنبية االستثمارات من األكرب للجزء الطاقة قطاع استقطاب اجلزائر شهدت ، 2009سنة ويف    

 قطاع استقطبها اليت املشاريع ومن ، 2009سنة يف أطلقت مشاريع 10 أكرب أصل من 9 ظفر حيث الواردة،

  Rosneft-stroytransgazمشـروع   ،" أحنات " مبنطقة الغاز عن للتنقيب Total+Partex مشروع الطاقة
 املـرق  منطقة يف والغازي البترويل املركب لبناء Andarko-Conco Philips تيساليت، مشروع  قارة مبحيط

  .أدرار قرب تواط حقل يف GDF Suez ومشروع

 االبتدائيـة  األمـوال  رؤوس من األدىن احلد برفع 2008 سنة اجلزائر اأقر اليت اجلديدة التشريعات وتسببت

  :مثل أجنبية بنوك عدة مال رأس رفع يف جزائري دينار مليار 10 إىل 2.5 من األجنبية البنوك العتماد الالزمة
Gulf Bank, Société générale, Citigroup, Trust Bank Algeria , Fransbank Algeria. 

 كونـه  الطاقة قطاع على الكبري تركيزها اجلزائر إىل الواردة لالستثمارات القطاعي التوزيع على واملالحظ     

واجلدول التايل يوضح التوزيع القطاعي ، املشاريع هلذه املخصص املال رأس كثافة إىل إضافة عالية مبردودية حيظى
  2009-2002 لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر بني الفترة

  2009 و 2002 بني اجلزائر إىل الواردة األجنبية لالستثمارات القطاعي التوزيع: ) 13-4( اجلدول رقم 
  نسب مئوية - أورو نمليو                                            

  
  www. andi.dzاالستثمار متوفر على الرابط  لتطوير الوطنية الوكالة: املصدر
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 وصـفها  ميكن قطاعات عن كليا غائبة اجلزائر إىل املتجهة االستثمارات أن اجلدول، من مالحظته ميكن ما    

 نوعيـة  حتسني يف اجلزائر ملساعي دعم من توفره ملا مصاعب خيلق مما ،والنقل الصحة الزراعة،  :باحلساسة مثل

 احملروقـات  قطـاع  إىل االستثمارات هذه تتوجه فيما الغذائية، الصادرات وإحالل األمن الغذائي وحتقيق احلياة

  .العمومية واالتصاالت واألشغال الريعي
املباشر يف اجلزائر  األجنيبشهدت السنتني األخريتني يف خريطة االستثمار فقد : 2014-2013أما عام        

على هذا اال لعقود من الزمن، أتت االستثمارات العربية عموما والقطرية  األوروبيةتغريا كبريا، فبعد السيطرة 
خصوصا لتتربع على قمة االستثمارات املباشرة يف اجلزائر، حيث مشلت هذه االستثمارات عدة قطاعات هامـة  

مليارات دوالر يف  5ث بلغت استثمارات دولة قطر يف اجلزائر حوايل وحساسة أمهها قطاع احلديد والصلب، حي
   .األخريةالسنوات 

  اجلغرايف التوزيع: ثانيا

 لـزم  اإلمجايل الذي املبلغ أن إال ، 2006سنة استثماري مشروع 100 من ألكثر اجلزائر استقطاب رغم    

 2003 يف املسجل ذلك بقليل يفوق ما وهو أورو مليون 2300 عتبة يتجاوز مل املشاريع هذه إلقامة

 مليـون  30 عتبـة  2006 سنة جتاوز والذي اجلزائر سكان عدد االعتبار بعني وباألخذ أورو مليون  2200

 املغـرب  يف واملسجلة للفرد أورو 188 ب مقارنة للفرد أورو 76.5 كافية غري تعد املستقطبة املبالغ فإن نسمة،

 .1 املثال سبيل على

 بوتفليقة العزيز عبد للرئيس املتعاقبة الثالث العهدات خالل اجلزائر تبنتها اليت اخلماسية املخططات إطار ويف   

 البحر مياه حتلية مركز مشروع أمثلتها ومن خمتلفة تشييد عمليات يف األجنبية للخربات كربى أمهية يالءإ مت فقد

& GE Water شركة مع االتفاق مت أين "حامة"  Process Technologies  إمجايل مايل بغالف اجنازه على 

 إضافة اجلزائرية احلكومة عاتق على والباقي منها  70% ب األجنبية الشركة تساهم أورو مليون 175.9 قدره

 معظمهـا  لشـركات  اجنازه مهمة أسندت والذي غرب - شرق السيار الطريق يف واملتمثل القرن مشروعإىل 

 .أسيوية

 القطاع إىل املباشرة األجنبية االستثمارات لدخول احلرية من املزيد إعطاء يف احملروقات، قانون تبين وساهم     

 ثـورة  شهد قطاع احملروقات قطاع وتال اجلزائر، إىل املتوجهة االستثمارات ثلث 2006 سنة ستقطبا والذي

 املعتمدين للمتعاملني املتواصل للسعي نتيجة أورو مليون 500 أستقطب والذي اإلتصاالت، قطاع وهو كبرية

 حيـث  جـدا،  مربح سوق يف معتربة حصص على للحصول املصرية كأوراسكوم اجلزائرية السلطات قبل من

  يقـارب  مـا  إىل لتصل مرات عدة على "جيزي" باجلزائر فرعها يف أوراسكوم شركة مسامهة نسبة تزايدت
 .أورو مليون 327ميثل ما وهو الشركة رأمسال من %97

                                         
1 Pierre Henry, Bénédict de Saint-Laurent, Op. Cit, p 85. 
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 اجلزائريـة  احلكومة مع اتفاق إىل توصلها عنSavola  السعودية الشركة أعلنت ، 2007مارس ويف        

 سـنويا  طن مليون إىل تصل ابتدائية إنتاجية بقدرة وهران منطقة يف السكر إلنتاج ضخمة وحدة بناء  خبصوص

 أورو مليون 80 باستثمار اإلماراتية اجلزائرية JV  شركة قامت أورو كما مليون 140 ب االجناز تكلفة وقدرت

 الفرنسـية  الشركات هيمنة خرآ لعام وتواصل ،تيارت يف اجنازه تقرر حيث إفريقيا يف للحليب  مصنع أكرب يف

 أورو مليـون  1329.2 إىل قيمتها وصلت مشروع 31 ب ظفرت حيث اجلزائر يف االستثمارية املشاريع على

  ظفرت الذي االستثمار إىل اجلزائر يف املستثمرة املبالغ من الفرنسية للشركات املعتربة احلصة هذه سبب ويرجع
 بنـاء  علـى  االستثمار هذا ينطوي حيث أورو، مليون 1096.2  الفرنسية TOTAL شركة منه 51% ب

 نسـبة  تبقـى  أن علـى  أورو، مليون 2149.4 ب تقدر إمجالية بقيمة بأرزيو وياتللبتروكيميا مركب وتسيري

 اجلزائرية االستثمارات من الضئيل اجلزء ذلك بعد وليبقى اجلزائرية، سوناطراك شركة بيد املال رأس من  %49

  .واإلمارات السعودية كندا، الصني، كمصر، التقليدية الدول لبقية املتاحة

 منـها  27% بنسـبة  فرنسا ظفرت ،استثماري مشروع 56 ل اجلزائر استقطاب 2009 سنة وشهدت      

 علـى  النفط شركات إىل معظمها ذهب أورو، مليون 2772.8 اجلزائر يف الفرنسية االستثمارات قيمة لتصل

 وصـلت  GDF Suez إىل وشـركة  أورو، مليـون  1436وصـلت  باستثمارات Total+Partex غرار
 1197.2 مشـاريع،  07  إيطاليا على االستثمارات باقي وتوزعت أورو مليون 1078.7 إىل  باستثمارات

  .والكويت اهلند روسيا، مصر، اسبانيا، مشاريع، 03  األمريكية املتحدة الواليات أورو، مليون

جند أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وضعت دولة قطر يف املرتبـة  : 2014-2013أما خالل الفترة      
باملائة من االستثمارات األجنبية، وبقيمة مالية تقدر  74.31األوىل للمستثمرين األجانب يف اجلزائر بنسبة قدرها 

عود اهتمام دولـة  مليار أورو، لتحل حمل فرنسا اليت كانت قد احتلت الصدارة يف السنة اليت قبلها، وي 1.69 ب
قطر باالستثمار باجلزائر يف السنوات األخرية، إىل األمري محد بن خليفة آل ثاين والذي زار اجلزائر عدة مرات من 

 7توقيـع   2013جل وضع األسس األوىل الستثمارات دولة قطر يف اجلزائر، حيث محلت زيارته مطلع سنة أ
مليارات دوالر يف عدة جماالت، كما مشلـت االتفاقيـات    5إىل اتفاقيات استثمارية بني البلدين وصلت قيمتها 

إنشاء مركب للحديد والصلب مبنطقة بالرة جبيجل، وشراكة مع سوناطراك يف مشروع إنتاج مواد بتروكيماوية 
واستغالل الذهب مع شركة اينور، والفوسفات مع فريفوس، إضافة إىل إقامة مركب لألمسدة الفوسـفاتية بـواد   

ية سوق أهراس مع أمسيدال ومدينة لوجستيكية ببومرداس، فضالً عن االتفاق على إقامة خط حبـري  كربيت بوال
كما شهدت االستثمارات القطرية يف اجلزائر توسعا كبريا جعل البلدين يقومان بإنشـاء صـندوق    ،بني البلدين

بإقامة مصنع السـيارات  قطري يف األسواق الدولية، حيث كانت قطر مهتمة جدا  -سيادي الستثمار جزائري 
، واليت متلك فيه دولة قطر أسهما فيها، وفق شراكة ثالثيـة قطريـة   ''فولغسفاغن''اخلاصة حتت العالمة األملانية 

وجزائرية باإلضافة إىل الشركة األملانية، كما كانتا قطر واجلزائر اتفقتا على العمل املشترك يف مشاريع استثمارية 
اق ثنائي يقضي باالستثمار ضمن صندوق سيادي مشـترك يف الفـرص املتاحـة يف    خارج الدولتني، عمال باتف
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يذكر أن آخر زيارة رمسية قادت وفدا قطريا إىل اجلزائر كانت يف أواخر السنة املاضية، حيـث   ،األسواق العاملية
لدولـة املكلـف   ترأس الوفد القطري وزير اخلارجية خالد العطية، باإلضافة إىل وزير الطاقة والصناعة ووزيـر ا 

 ."1قطر للتعدين"و" قطر ستيل"بشركة قطر القابضة لالستثمار اخلارجي، ومسؤويل شركيت 

  .تونس يف املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع : الفرع الثاين   

 :القطاعي التوزيع : أوال

 قياسية لتتجـاوز  مستويات 2006 سنة بنهاية تونس إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات بلغت  

 .التونسية االقتصادية القطاعات على التدفقات هلذه البالغة األمهية يعكس ما وهو أورو، مليون 2346

  .  2006 سنة خالل التدفقات هذه مستها اليت القطاعات يبني املوايل والشكل
  -نسبة مئوية – 2006التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل تونس خالل عام : )9-4(الشكل رقم 

 
Source: Pierre Henry, Bénédict de Saint-Laurent, Op. Cit, p 141. 

 سـنة  خـالل  تونس إىل الواردة املباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات على الطاقة قطاع هيمنة وترجع      

 بتكلفـة  شـخرية  مصفاة بناء أجل من بتروليوم قطر شركة عليه حتصلت الذي "BOO"العقد إىل   2006

 أطالنتـيس  شركة قبل من أورو مليون 104.8 استثمار إىل إضافة أورو، مليون 1612  إىل وصلت إمجالية

 تونس إىل املتدفقة االستثمارات من جزء توجه كما، أودنة حقل يف السويدية بتروليوموالندينغ  الصينية هولدينغ

 35.1 استثمرت واليت البيولوجية، التكنولوجيا جمال يف املتخصصة بيومينا شركة غرار على األدوية، قطاع إىل

 مـن   35% ديب تيكوم اشترت االتصاالت، قطاع ويف، ثابت سيدي منطقة يف تقنية حديقة لبناء أورو مليون

  عام خالل االتصاالت قطاع يف استثمار أهم لتشكل أورو، مليون 1784مقابل تيليكوم تونس شركة أسهم
2006 .  
 ومـن  متفاوتة، بنسب ولكن القطاعات باقي إىل 2006 خالل تونس عرفتهااليت  االستثمارات باقي وامتدت

  .2والسياحة النسيج الزراعية، املنتجات االمسنت، الكهربائية، املعدات التعدين، :هناك القطاعات هذه

                                         
  :، مأخوذ من املوقع اإللكتروين"قطر أكرب املستثمرين العرب واألجانب يف اجلزائر خالل السنتني األخريتني" الرائد، مقال بعنوان جريدة  1

http://elraaed.com/ara/watan                                                                                                                                    07/01/2015مطلع عليه بتاريخ   
2  Pierre Henry, Samir Abdelkrim, Bénédict de Saint-Laurent, investissements directs étrangers vers MEDA en 
2007: la bascule, ANIMA Investment network, Etude numéro 01, Mai 2008, pp 157-159.  
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 األشغال قطاع استهدف والذي التونسي االقتصاد إىل يلج مباشر أجنيب استثمار أكرب 2007 سنة وشهدت     
 وبوابـة  القـرن  مدينـة " مشروع بناء أساس حجر بوضع ديب ومسا لإلجيار ديب شركتا قامت حيث العمومية،

 وحددت أورو، مليون 10213.5 إىل وصل مايل غالف للمشروع ورصد تونس، جنوب حبرية يف "املتوسط

 الفرنسية التوفري صندوق جمموعة شراء 2007 سنة شهدت كما، سنة 15 بفترة املشروع شغالأ انتهاء أجال

 شـركة  وشـكلت  ،أورو مليـون  175.4 مببلـغ  الكـوييت  التونسـي  البنك مال رأس من  60 %لنسبة

Fertilizers&Chemicals Gujarat state  محـض  إلنتـاج  مصـنع  إلنشاء حملية أطراف مع شراكة 

    .أورو مليون 42.8 حبوايل االستثمار BG Group خالل من قيمة وقدرت الفوسفوريك،
 : اجلغرايف التوزيع: ثانيا

 2007 بسنة مقارنة 300% ناهز مطردا منوا 2008 سنة خالل تونس يف الفرنسية االستثمارات سجلت    
 خـالل  والسياحة والفالحة واخلدمات الصناعة قطاعات يف الفرنسية املسامهات ذات املشاريع عدد بلغ حيث

 إرساء حنو بثبات وفرنسا تونس ومتضي أورو، مليون 281.8 ب قدرت باستثمارات مشروعا 98 الفترة نفسها

 املالحـة  قطـاعي  يف والتكوين بالطريان املتصلة املناولة جمال يف وخاصة الصناعي امليدان يف شراكة إستراتيجية

 الصـغرية  الصناعية باملنطقة اجلوية الصناعة قطب ، 2009سنة اية لالعم طور ودخل البحري،والنقل  اجلوية

 مـن  أساسا القطب ويتكون ،"إيرباص" الفرنسية الطائرات ومصنع تونس بني ينجز عروس، والذي بن بوالية

 هياكل صناعة يف املختص "إيرباص" فرع إيروليا لشركة أحدمها خيصص هكتارات 10منهما كل ميسح نيئفضا

 قرابـة  خلق من الفضاءان وسيمكن املشروع، هذا تنفيذ يف سيعملون الذين الثاين باملناولني وحيتضن الطائرات

 .اجلوية املالحة بقطاع تتصل جماالت جديدة يف عمل منصب 1500

 يف لتسـتقر   93.7% نسـبته  بلغـت  هاما إرتفاعا ،2008  سنة خالل العربية االستثمارات وشهدت     
 االسـتثمارات  تضاعف بفضل وذلك ، 2007سنة أورو مليون 92.35 مقابل أورو مليون 178.85حدود

 الوضـع  تغري املراقبون ويتوقع  2007 يف أورو مليون 27.2 مقابل أورو مليون 61.1 لتبلغ اإلماراتية مبرتني

 تصميم يتم الصدد هذا ويف تونس حنو االستثمارات من مزيد وتدفق العاملية، األزمة إجنالء العاملي بعد االقتصادي

 النقـل  اخلدمات، واإلتصال، املعلومات تكنولوجيا مثل الواعدة القطاعات على يرتكز تنموي مستقبلي منوال

  .للتصدير املوجهة والقطاعات السياحة الصحة، املالية، اخلدمات املوجهة للمؤسسة، اخلدمات

، فإنّ األرقام املعلنة من قبـل السـلطات   2012سنة التوزيع القطاعي واجلغرايف لتونس أما فيما خيص       
الرمسية حول تأثري االستثمارات اخلارجية ومكانتها يف االقتصاد التونسي تعكس اجلانب املُراد إبرازه للعمـوم ال  

إحصـائيات   الناتج احمللي حسـب من إمجايل % 3.5غري، إذ تساهم االستثمارات األجنبية املباشرة مبا يقارب 
، ومما يدعم مكانة هذه االستثمارات هو مشوهلا جلميع القطاعات تقريبـا بـأكثر مـن    البنك املركزي التونسي

ألف موطن شغل، كالطاقة والصناعات املعمليـة   300 شركة متفاوتة األحجام وبطاقة تشغيلية بلغت 3000
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ولكن  ،حبسب نفس املصدر 2012مليار دينار سنة  2.5والفالحة والسياحة واخلدمات وبقيمة مجلية جتاوزت 
 .نفس هذه األرقام تعكس تناقضات وعجز هذا الرهان عن لعب دورة احلقيقي يف الدورة االقتصادية

ستثمارات األجنبية ال يعكس املردودية املنتظرة، ففي إحصائيات أصدرا وكالة النهوض فاحلجم اإلمجايل لال     
باالستثمار اخلارجي يبدو تأثري اجلهود الرمسية املبذولة سواء على الصـعيد السياسـي أو التشـريعي جلـذب     

، إذ مل تتجاوز مواطن الشغل االستثمارات األجنبية وتسهيل تركيزها يف تونس حمدودا للغاية على صعيد التشغيل
، وهو رقم ضعيف للغاية آالف موطن شغل 5000: لـ  2012املستحدثة لالستثمارات اليت متّ اجنازها لسنة 
ما يعكس طبيعـة هـذه    وهو ،ألف عاطل عن العمل 700: ـبالنظر إىل حجم البطالة يف تونس واليت تناهز ال

  .االستثمارات اليت تركّز على اجلانب الرحبي للمستثمر على حساب املردودية التشغيلية

إذن وكما ذكرنا سابقا، فإنّ األولوية املطلقة بالنسبة للمستثمرين األجانب هي حتقيق أقصى قدر ممكن مـن     
طابعا سياسيا واجتماعيا كالتشغيل الـذي كـان القـادح    األرباح بغض النظر عن أولويات البالد واليت تتخذ 

 .1الرئيسي للثورة

من االسـتثمارات األجنبيـة   %  91أنّ دول االحتاد األورويب تستأثر مبا يقارب  تربز األرقام واإلحصائيات     
شـركة يف   1269رنسا تتصدر قائمة الدول املستثمرة يف السوق التونسية، إذ متلك لوحدها ما يقارب ولكن ف

هذا وتتوزع االستثمارات الفرنسية علـى مجيـع    ،من إمجايل االستثمارات يف البالد%  42تونس أي مبا نسبته 
مليـون دينـار    150اعي ما يقـارب  القطاعات تقريبا، حيث يبلغ حجم االستثمارات الفرنسية يف اال الصن

مليون دينار، إالّ أنّ احلضور األكرب هـو   4.7تونسي يف جمال الطاقة، ورغم تواجد االستثمارات الفرنسية بقيمة 
 .من نصيب بريطانيا وإيطاليا والنمسا باإلضافة غلى الواليات املتحدة األمريكية

من بني كلّ الدول األوروبيـة، إذ تبلـغ قيمـة االسـتثمارات      الوجود الربيطاين يف جمال الطاقة هو األكرب     
اليت متثّل االستثمار األضخم يف تونس، حيـث  “ بريتش غاز”عرب الشركة العمالقة مليار دوالر  3.7الربيطانية 

من احتياجات تونس من الغاز واليت تتمتع بامتياز استغالل حقلي مسكار وصـدربعل  %  56توفّر ما يزيد عن 
 .سنة 15تواجد هذه الشركة يف تونس إىل ما يزيد عن ويعود 

  تطور االستثمارات األجنبية يف جمال الطاقة بتونسوالشكل املوال يوضح 
  

    

                                         
  : ابطضياع األولويات، متاح على الر: األجنيب املباشر يف تونس االستثمار  1

http://nawaat.org/portail                                                                                     09/01/2015:    مطلع عليه بتاريخ   
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  تطور االستثمارات األجنبية يف جمال الطاقة بتونس: )10- 4(الشكل رقم 

  
باالستثمار من نصيب قطر اليت دخلـت  أما السياحة، فتبدو اهليمنة املطلقة وفق إحصائيات وكالة النهوض        

ة السوق التونسية بعد هروب بن عليمن إمجـايل  %  90وبنسبة  2012مليون دينار لسنة  70مبا قيمته  بقو
 .سنوات 3االستثمارات األجنبية يف القطاع السياحي الذي حتول إىل قطاع منفّر من ما يزيد عن 

التونسية بدأ يكرس وجوده خالل السنوات األخرية وهـي مؤسسـة    آخر على الساحة االستثمارية متعامل    
مل يكن املوضوع ليسترعي االهتمام لو اقتصرت نشاطاا علـى   ،، التابعة للبنك الدويل(IFC) التمويل الدولية

أحـد   متويل املشروعات املتعثّرة أو االستشارة املالية، ولكن أن يصبح البنك الدويلّ من خالل هـذه املؤسسـة  
املستثمرين يف السوق التونسية وواضع اإلستراتيجية التنموية يف آن واحد، فهذا قـد حييلنـا إىل العديـد مـن     

IFC وقد استطاعت ،التحليالت والتخمينات خبصوص النوايا احلقيقية هليئات النقد الدولية أن تدعم وجودهـا   
عديد القطاعات كالقطاع البنكـي، حيـث أصـبحت    تونس من خالل عمليات االستثمار املتتالية واليت مشلت 

 من أسهم شـركة % 19مسامهة يف رأس مال بنك األمان، باإلضافة إىل القطاع الصناعي عرب شراء نصيب بلغ 

Fubaـة    ،، وأخريا شراء الفنادق اليت تعاين من صعوبات مالية تعيث مواصلة نشاطهايف خرق واضـح للمهني
لدويل إىل خمطّط ومساهم يف آن واحد، وهو مـا يـدفعنا إىل التسـاؤل حـول     والقوانني حني يتحول البنك ا

 .1املخططات احلقيقية هلذه اهليئة النقدية الدولية وهدفها الرئيسي يف تونس

حاولت تونس كسب ود شركاء على غرار صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل     2014ويف سنة        
شركة أجنبية أغلقت فروعها يف تونس، مشـطبة   150وكذلك استقطاب الشركات اخلاصة،  ولكن أكثر من 

بذلك آالف فرص العمل، وقد تسببت االعتصامات واإلضرابات وحالة االضطراب السياسي اليت عاشتها البالد 
خماوف لدى املستثمرين لالستثمار يف تونس، من جهتها، تؤكد نتاشا بوسيغة من غرفة التجارة األملانيـة  يف بث 

حققت أن البالد  التونسية أن تونس بلد يتميز مبواصفات متعددة جتعله بلدا جيدا بالنسبة لالستثمارات، وتوضح

                                         
 .سبق ذكره، مرجع ضياع األولويات: اإلستثمار األجنيب املباشر يف تونس 1
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املؤهلة باإلضافة إىل اخنفاض األسعار فيها مقارنة  إجنازات سياسية، كما أن قرا من أوروبا واليد العاملة التونسية
 .1بأوروبا الغربية جتعلها ذات جاذبية كبرية

 6.14م د اليت تقلصت بنسبة  2.1341وتشمل االستثمارات اخلارجية االستثمارات اخلارجية املباشرة        
باملائة  2.13يت شهدت زيادة بنسبة م د ال 8.139واحملافظ االستثمارية  2013باملائة مقارنة بنفس الفترة من 

حـني   يف 2010 :بباملائة مقارنـة   5.22وتراجعت االستثمارات اخلارجية املباشرة بنسبة  2013مقارنة ب 
 2.باملائة 5.36شهدت احملافظ االستثمارية تقلصا بنسبة 

م د  9.271استثمارات بقيمة كرب إذ متوقع ضمن املرتبة الثانية باستقطابه أوأبدى قطاع اخلدمات حركية        
وىف مـا   2010ب باملائة مقارنـة   4.37وبنسبة  2013باملائة مقارنة بسنة  7.40مسجال بذلك زيادة بنسبة 

باملائة وبنسـبة   739. م د فقدت تقهقرت على التوايل بنسبة 263.1 يتعلق باالستثمارات يف القطاع الصناعي
م د أي بتراجـع   2.6قيمة االستثمارات يف القطاع الفالحي وبلغت  2010بو 2013بباملائة مقارنة  7.38

  .2010بباملائة مقارنة  5.137وبارتفاع بنسبة  2013بباملائة مقارنة  8.38بنسبة 
  .يف املغرب املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع:  الفرع الثالث  

  القطاعي التوزيع : أوال

 أبواب حبيث طرقت املغرب، إىل الواردة املباشرة األجنبية االستثمارات إليها توجهت اليت القطاعات تنوعت     

 يظهر التطـور  والذي املوايل اجلدول يف االستثمارات هذه تطور سريورة وتتجلى واخلدمات والفالحة الصناعة

  .2005 و 2001 بني الفترة يف املغرب إىل الواردة املباشرة األجنبية لالستثمارات القطاعي
  2005-2001 للفترة املغرب إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار لتدفقات القطاعي التوزيع: ) 14-4( اجلدول رقم 

  مليون أورو :الوحدة

  
Source: UNCTAD, Examen de la politique de l' investissement, Maroc, 2008, p 13. 

                                         
  :اإللكتروين اإلعالمي، متاح على الرابط  D Wمركز  1

http://www.dw.de/      08/01/2015مطلع عليه بتاريخ    
                                                                                                                                                  

  :جريدة اليوم التونسية على الرابط  2
http://www.elyaum.com/economy/9335-10-2014.html                                                       10/01/2015: عليه بتاريخ مطلع
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 2001 بني املمتدة الفترة يف املغريب االقتصادي للواقع موقراء األجانب املستثمرين سلوك اجلدول يشرح     

 نظـرا  والعقـار،  والبترول املناجم الصناعة، ،االتصاالت : مثل بعينها قطاعات استهداف خالل من 2005و

 للنـهوض  التنمويـة  واملخططات الربامج وضع أساسا متثلت واليت املغريب االقتصاد ا مير اليت اخلاصةللظروف 

   ..املغربية املؤسسات من كبري دعد شهدها اليت اخلوصصة محلة وكذا املغريب باالقتصاد
 خـالل   59.3% إىل حصـته  وصلت والذي االستثمارات من األكرب اجلزء االتصاالت قطاع واستقطب    

 2005حـىت  اهليمنـة  هـذه  ستمرتاو ،"املغرب إتصاالت" خوصصة شهدت واليت 2002-1198الفترة
 لعمليـات  انعكاسـا  النتائج هذه كانت حيث الواردة، التدفقات من معترب جزء الصناعي القطاع  واستقطب

 احلديـد  لصـناعة  SONASID التبغ،  شركة غرار على القطاع مؤسسات من العديد اشهد اليت اخلوصصة

 للشركات االستثمارات هذه من األكرب النصيب وكان، للسياراتSOMACA ، لإلمسنتCIOR ، والصلب

  وجمموعة رونو شركة غرار على 2005 و 2004 سنوات خالل تواجدها عززت اليت الفرنسية
SAFRAN  الفرع اشترى وفيما LABINAL شركة أصول Gespac Integration اآلخـر  الفـرع  قام 

Snecma Morocco Engine Services نشاطه بتوسيع الطائرات حمركات وتركيب صيانة يف واملتخصص 

 وشركات البنكية اهليئات من العديد مشلت اليت اخلوصصة عمليات وبفضل البنكي القطاع أما البيضاء، الدار إىل

 البنكـي  القطاع يف لالستثمار اجلنسيات متعددة للشركات حتفيزا أفرز مما SNI و BMCE غرار على التأمني

 رأس مـن   10% لنسبة الفرنسي التعاوين القرض شراء يف 2005 سنة املثال سبيل على جتسد ما وهو املغريب

 .للتأمني املغربية الشركة مال

  اليت الوطنية املخططات بفضل املباشر األجنيب االستثمار من معتربة تدفقات عموما اخلدمات قطاع وسجل     
 يف السياحية الوجهات أهم من لتكون املغرب (AZUR)أزير خمطط هلأ والنقل حيث الفنادق تطوير استهدفت

 . 1إفريقيا  

 خالل املباشرة األجنبية لالستثمارات القطاعي التوزيع تناول الذي املدفوعات ميزان إحصائيات وكشفت       

 األجنبيـة  االسـتثمارات  من  71.2% على اخلدمات قطاع هيمنة عن ، 2010سنة من األوىل الستة أشهر

  .2 2010 جوان غاية إىل املغرب الواردة إىل املباشرة
  .يف املغرب االقتصادية القطاعات على الواردة االستثمارات توزيع يبني املوايل واجلدول  
  
  
  

                                         
1 UNCTAD, Examen de la politique de l' investissement, Op. Cit , p 13. 
2 Office des change, Balance des paiements, premier trimestre 2010, Maroc, juin 2010, p 73. 



��������������������    ���	�����	�����	�����	�� : : : :�����������������������    ���������ـ�ـ�ـ�ـ    ��������������������������������        ���������������������������� 2008    �� ��� ��� ��� �    ������������������������ �"/���"/���"/���"/��    �.��.��.��.�    -,	+*��-,	+*��-,	+*��-,	+*��    )ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&)ـــ�&    (&'(&'(&'('& %%%%    ��$�#	��$�#	��$�#	��$�#	    �"! ��"! ��"! ��"! �    �

 

- 233 - 
 

 سنة من األول السداسي خالل املغرب إىل الواردة املباشرة األجنبية لالستثمارات القطاعي التوزيع: ) 15- 4( اجلدول رقم  

  مئوي نسب/أورو مليون: الوحدة                      2010

 القطاع املبلغ النسبة

 العقار � 300.2 31.1

24.6  
 

 السياحة � 237.6

 الصناعة � 181.5 18.8

 اإلجيار � 67.3 7.0

 النقل � 40.7 4.2

 التأمينات � 21.4 2.2

  التجارة � 19.4 2.0
Source: Office des change, Balance des paiements, premier trimestre 2010, Maroc, Juin 2010. p 72.  

 طبيعي كانعكاس اخلدمات، قطاع يف املغرب إىل الواردة لالستثمارات الشديد التمركز هذا سبب ويرجع       
 بنـاء  عـاودوا  الذين للمستثمرين، الثقة وعودة العاملية األزمة اجنالء بعد العاملي االقتصاد يعيشه الذي لالنتعاش
 إىل إضافة املغريب، االقتصاد ا يتمتع نسبية كميزة اخلدمات قطاع استهداف على أساسا القائمة مإستراتيجيا

 يف كـبرية  استثمارات غياب يستمر لكن ، والنقل الفندقة السياحة، العقار، غرار على اخلدماتية أنشطته تكامل
 مقارنة  33.5% بنسبة الواردة االستثمارات من نصيبها تناقص اليت الزراعة غرار على أخرى حساسة قطاعات

 سـقوطا  سجل الذي اإلتصاالت قطاع إىل إضافة أورو، مليون 01 لتحقق 2009 سنة من األول بالسداسي

 2.13 ليحقـق   99% بنسبة إليه الواردة االستثمارات اخنفضت حيث 2009 من الفترة بنفس مقارنة حرا

 إقبال عدم إىل أدى مما خصوصا النقال للهاتف احمللي السوق تشبع إىل االنتكاسة هذه سبب ويرجع أورو، مليون

  .عليه جدد مستثمرين
  اجلغرايف التوزيع: ثانيا

 استأثرت فقد األوربية القارة جتاه للمغرب واالقتصادي الثقايف اجلغرايف، السياسي، التارخيي، لإلرتباط نظرا     

 الفرنسية االستثمارات مثلت ، 2005 سنة ويف ، املغرب يف املقررة املشاريع كبرية حصة على األوربية الدول

 مستوى على  الفرنسية الفروع عدد وصل حيث املغرب، إىل الواردة االستثمارات إمجايل من   75 %املباشرة
 قطاعات إىل الفرنسية االستثمارات واجتهت احمللية، العمالة من ألف 65 توظف فرع 500 إىل املغريب االقتصاد
   BNP Paribas, Société Générale البنوك، (Castel, Danone)الزراعية املنتجات مثل إستراتيجية
 الربيـد  Total, EDFوالطاقـة،  البيئـة  (Axa)التأمينـات   (Sanofi-Aventis, Servier)األدويـة 

 شـركة  متكنت كما، Lafarge, Bouygues)، العمومية األشغال (Vivendi, Wanadoo)واالتصاالت

 يف 2005 سنةوبدأت  Somaca شركة رأمسال من  45% شراء من 2005 و 2003 بني الفترة يف رونو
 العاليـة  التكنولوجيات يف الفرنسية الشركات بعض وتستثمر ، البيضاء الدار مصنع من إبتداًءا السيارات إنتاج
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 Alcatel, Thalès وااللكترونيـة  الكهربائيـة  املعـدات  قطـاع  غـرار  علـى  للمغرب بالنسبة واجلديدة

Microsonics الطائرات حمركات صناعة يف املناولة أنشطة(SNECMA, Valeo) ـ  تصـنع  واليت دف 

 .1التصدير
 املرتبـة  اإلمـارات  احتلت حيث العربية، الدول من جمموعة املغرب يف املستثمرة الدول ترتيب ودخل        

 مبعدل أورو مليون 29.8  السابعة املرتبة السعودية العربية واحتلت 2.7% مبعدل أورو مليون  61.8 اخلامسة

 هـذه  وتوجهـت  ، 0.8 %مبعـدل   أورو مليـون  19.1  العاشرة املرتبة الكويت  احتلت فيما   %1.3

 .العمومية واألشغال السياحة البترول، قطاعات إىل االستثمارات

  السياحة ذلك يف مبا اخلدمات قطاع يف خصوصا املغرب حنو املتوجه العريب املد استمر 2007 سنة ويف     
 املباشـرة  األجنبية لالستثمارات أساسي كمصدر فرنسا بروز عرفت 2009 سنة أن إال ،والعقار االتصاالت

  .الواردة التدفقات إمجايل من  37 %نسبة على استحوذت حيث املغرب إىل الواردة
 2009 و 2000 بني املمتدة الفترة يف املغرب إىل الواردة املباشرة الفرنسية االستثمارات خمزون وشكل      

 بـني  اخنفضت االسبانية االستثمارات أن رغم الفترة نفس يف الثانية املرتبة يف اسبانيا وجاءت ، 45%نسبته ما

 إمجـايل  من 8% شكلت حيث االسبانية الشركات مست اليت العاملية األزمة بسبب2009 و 2008 سنيت

 .2007 سنة  17% مقابل يف 2009 سنة املغرب إىل الواردة املباشرة األجنبية االستثمارات
 2010 سنة من األول السداسي انتهاء غاية إىل املغربية االستثمارية الساحة على الفرنسية اهليمنة واستمرت    

  2009 سـنة  من الفترة بنفس مقارنة  38.7% بنسبة االستثمارات هذه اخنفضت حيث أقل بدرجة لكن 

 الواردة التدفقات حجم إمجايل من  32% ميثل ما وهو أورو، مليون 265.4 إىل وصل تدفقات حجم مسجلة

 قويـا  حضورا والكويتية اإلماراتية الشركات سجلت كما، 2 2010سنة  من األول السداسي يف املغرب إىل

  .العاشرة املرتبة احتلت اليت السعودية إىل إضافة التوايل، على والثالثة الثانية للمرتبتني باحتالهلما

  :3فتتمثل يف  2014-2010للفترة املمتدة بني  أما فيما خيص للمشاريع الكربى يف املغرب

، ويتوقـع  2010مليون سائح يف أفـق سـنة    10مت إطالقه قصد جلب  : املخطط السياحي األزرق - 
» مينـاء ليكسـوس   «سرير،   28000 ب» ميدترانيا  -السعيدية «حمطات سياحية  6املخطط املذكور إجناز 
سرير  87000الذي حدد كهدف له » احلوزية  -مازكان اجلديدة «سرير  12000بطاقة إيوائية تصل إىل 

مث  ،سـرير  25000فمن املرتقب أن تصـل إىل » تغازوت أركانا باي «أما بالنسبة للمحطة السياحية الرابعة 
 .سرير 26000يوائية تصل إىل بطاقة إ» الشاطئ األبيض كلميم «أخريا، مشروع 

                                         
1 UNCTAD, Examen de la politique de l'investissement, Op. Cit, p 11. 
2 Office des change, Balance des paiements, premier trimestre 2010, Op. Cit, p 71. 

  :اإللكتروين الوزارة املغربية املكلفة بشؤون اخلارج، متاح على الرابط 3
http://arabic.marocainsdumonde.gov.ma  consulté le 15/01/2015 
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، ومت اعتماده كاإلستراتيجية الصناعية اجلديدة 2005مت تقدمي هذا الربنامج خالل سنة : برنامج إقالع - 
نقطة، و تقليص العجز التجاري وإحداث  1.6 بللمملكة واليت ستمكن من الرفع من نسبة الناتج الوطين اخلام 

يجية من بلورة رؤيا واضحة على املدى الطويل إلمكانيات منصب شغل وقد مكنت هذه اإلسترات 440000
 .القطاع الصناعي املغريب، وقد مت ذلك بتشاور مع مهنيي خمتلف الشعب الصناعية

وقد  ،يهدف هذا الربنامج املينائي الكبري إىل جعل االقتصاد املغريب أكثر تنافسية :برنامج طنجة املتوسط - 
عنـد   ماليني وقد عرف املركب املينائي توسعا 3مت تفعيل استغالل الرصيف األول للحاويات بطاقة من حجم 

 .ماليني قدم 8واليت ستمكن من الرفع من طاقة املركب إىل  2إعطاء االنطالقة لربنامج طنجة املتوسط 
ومن املنتظـر أن متتـد    ،ال املكاملاتيتوفر القطاع على جتربة كبرية يف جمال مراكز استقب :املناطق احلرة - 

والتأمينات، ومن املنتظر أن تساهم املنـاطق احلـرة يف أفـق     البنوكهذه التجربة إىل قطاعات أخرى مرتبطة ب
 .يف استفادة املغرب من حتويل اخلربة إليه 2013

  . »واج أم«هكتار، أطلق عليها تسمية  100ميتد املشروع على مساحة  :يئة ضفيت ر أيب رقراق - 

  مصر يف املباشرة األجنبية لالستثمارات واجلغرايف القطاعي التوزيع:  الفرع الرابع  

جند أن مسامهات الدول العربية واألجنبية بالنسبة للشركات اليت مت تأسيسها أو املوافقة عليها حىت اية سنة      
  :تظهر من خالل اجلدول التايل 2010

مسامهات الدول العربية واألجنبية يف رؤوس األموال املصدرة للشركات اليت مت تأسيسها حىت : ) 16-4( اجلدول رقم 

31 -12 -2000  

 الدولة عدد الشركات مليون جنيه –قيمة املسامهات 

 السعودية � 533 4595

 الكويت � 200 3548

 بريطانيا � 217 3321

 أمريكا  � 246 2041

 بنما � 58 1765

 هولندا � 68 1450

  اإلمارات � 90 1268

  ليبيا � 87 1105

  دول أخرى � 2175 10189

  اموع � 3694 29282

أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل فرحي كرمية،  :املصدر

  .324، ص2013-2012، اجلزائر، 3واملالية، جامعة اجلزائر دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود 
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  2000والكويت املراكز األوىل يف رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف مصر يف ايـة سـنة   حتتل السعودية     
من إمجايل  %65كما تعد الدول اليت ذكرت يف اجلدول أعاله من أهم الدول املستثمرة، حيث تشكل ما نسبته 

  .الرصيد
، أما املناطق %80مليار جنيه أي بنسبة  24.4بلغ رصيد االستثمار األجنيب املباشر داخل البالد حوايل         

، ما يدل على أن املزايا اليت توفرها هذه املناطق تغري املستثمر %20مليار جنيه أي بنسبة  5.9احلرة فبحوايل 
 .1األجنيب لالستثمار فيها

 2010-2002السعودية هي اليت كانت حتتل الصدارة بالنسبة للدول املستثمرة يف مصر إال أن يف فتـرة        
جمموع دول االحتـاد  أصبحت الواليات املتحدة األمريكية حتتل هذا املركز بالنسبة للسنوات اليت تعدت حصتها 

مستثمر مـن  جمموع الدول العربية وأن السعودية ال تزال أهم أا جتاوزت األورويب، كما نرى يف كل السنوات 
من جمموع ما صدرت الدول العربية  2010يف عام  %24بني الدول العربية، حيث وصلت يف بعض السنوات 

مـن   %75قد مثلـت   2010إىل مصر، كما بقيت بريطانيا أيضا من أهم املستثمرين يف مصر فالنسبة لعام 
من تـدفقات   %64من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر، بعدما كانت متثل  % 66يب تدفقات اإلحتاد األورو
  .من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر الداخل %31أي  2009اإلحتاد األورويب لعام 

، ورد تقرير يف نيويورك تاميز، حول االقتصاد املصري وأنه سوف يواجه أزمة حادة خالل سنة 2012ويف سنة 
على سري العملية السياسية، وهذه التحديات املهمة تواجه قطاعات مبا تدفع إىل ختفيض العملة والتأثري ، ر2012

واجه حتديات هائلة خالل السنة األوىل لثورة يناير، ومع ذلك اسـتطاع   جارة، والذيتعديدة من بينها قطاع ال
يف  %18.5زيـادة وصـلت إىل   ناك مواجهتها بالرغم من مشكالت النقل، حىت أن آخر التقارير ترصد أن ه

  .أرقام الصادرات مقارنة بالعام الذي سبق الثورة
وهي الزيادة اليت دعمت االقتصاد املصري ومحته من االيار، ورغم تلك التقارير فـإن اخلـرباء متفـائلون        

  .باالستمرار يف حتقيق معدالت أفضل مع التحوالت السياسية اليت تشهدها البالد
مليون جنيه، وهو الرقم اإلمجايل للصادرات املصـرية   760مليار و 130بقيمة  رات تواجه صعوباتالصاد    
 ، وهو ال يدل فقط على حجم ما حققه القطاع التصديري خالل العام األول لثورة يناير من قفـزة 2011لعام 

، وإمنا يدل أيضا علـى مـدى   2011عن معدالا خالل  % 18.5كبرية يف الصادرات واليت ارتفعت بنسبة 
     .اإلصرار والطموح الذي أطلقته كوادر القطاع االقتصادي اجلديدة

  

                                         
أطروحة مقدمة لنيل دكتـوراه يف العلـوم    أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر،كرمية فرحي،  1

 .351، ص2013-2012، اجلزائر، 3االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر 
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      :20141سـنة  أما فيما خيص التوزيع القطاعي واجلغرايف لالستثمارات األجنبية املباشر يف مصر خـالل       
مصر تبلـغ املسـامهات    يفشركة كويتية تعمل  467، فإن 2014لسنة  حبسب تقرير اهليئة العامة لالستثمار

استثمارات دول جملـس   إمجايلوبلغ  ،2014مليار دوالر، وذلك بنهاية نوفمرب  1.9رؤوس أمواهلا  يفالكويتية 
مليـار دوالر   13.2حنو  2014حىت نوفمرب  2004سنوات من نوفمرب  10مصر خالل  يف اخلليجيالتعاون 

مليار دوالر  3.7، وقدمت ملصر مساعدات بقيمة املصري السياسيأحد الدول الداعمة للنظام  الكويت   تعدو
 النقـدي  االحتيـاطي لدعم  املركزيالبنك  يفدوالر وديعة  ومليارييونيو، تشمل مليار دوالر منحة،  30بعد 

مصر، فقـد   يفالكويتية  لالستثمارات اجلغرايفوحسب التوزيع  ، مليون دوالر مواد بترولية 700باإلضافة إىل 
شـركة   258القـاهرة   يفاستحوذت القاهرة على النصيب األكرب منها، وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة 

   .مليون دوالر مسامهات كويتية 544.3دوالر، منها  ملياريبرؤوس أموال 
هذا  يفلشركات الكويتية ، حيث بلغ عدد اأساسيقطاع الصناعة بشكل  يفوتركزت االستثمارات الكويتية      

ويعتـرب   ،مليون دوالر مسامهات كويتيـة  644دوالر، منها  ملياريشركة، بلغت رؤوس أمواهلا  76القطاع 
تركزت فيها االستثمارات الكويتية، وبلغ عدد الشركات الكويتية  اليتقطاع اإلنشاءات من القطاعات األساسية 

مليـون دوالر   374.3ماليني دوالر، نصيب الكويت منها  903شركة، رؤوس أمواهلا  159هذا القطاع  يف
 يفمصر، ومتتلك جمموعة من الشـركات العاملـة    يفمن أبرز الشركات الكويتية العاملة  اخلرايفوتعترب جمموعة 

" ميـدور "متتلك معمل تكرير البتـرول   اليتقطاعات األغذية مثل أمريكانا، والشركة القابضة املصرية الكويتية 
املركز الثالث بالنسبة لتركيـز   يفالسياحة جاءت  ،الطاقة واملقاوالت والتكنولوجيا يفتعمل  اليتوشركات إمياك 

   .مليون دوالر 895.5شركة، برؤوس أموال  49هذا القطاع  يفاالستثمارات الكويتية، وبلغ عدد الشركات 
 61.3شركة بـرؤوس أمـوال    29ة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بعدد املرتبة األخري وجاء يف    

ركزت عليها دولة اإلمـارات   اليتوختتلف القطاعات  ،مليون دوالر مسامهات كويتية 37.8مليون دوالر منها 
حيث جاء  ،يتمصر، عن جارا الكو يفقائمة الشركات اخلليجية املستثمرة  يفحتتل املركز األول  واليتاملتحدة، 

شركة تبلغ رؤوس  46 يفدوالر استثمارات  ملياريالصدارة بقيمة  يفقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
 476 يفمليـار دوالر   4.7مصر البالغـة   يفاستثماراا  إمجايلمليار دوالر، وذلك من  2.7أمواهلا اإلمجالية 

وجـاء   ،مصر يفكات تقدم خدمات اهلاتف احملمول شر 3ومتتلك اإلمارات شركة اتصاالت مصر أحد  ،شركة
مليـار   2.2شركة، رؤوس أمواهلـا   13مصر، بعدد  يفاملرتبة الثانية لالستثمارات اإلماراتية  يفقطاع التمويل 
مصـر وهـم أبـوظىب     يفبنـوك   5ولـدى اإلمـارات    ،مليار دوالر مسامهات إماراتيـة  1.2دوالر، منها 
   .الوطين ديب، واملشرق، واإلمارات الوطين، وأبوظىب الوطين، واالحتاد ADEBاإلسالمي

                                         
  :، مأخوذة من الرابط التايل"سنوات 10رأس املال الكوييت حيتل املركز الثالث خليجيا على مدى " جريدة اليوم السابع املصرية، مقال بعنوان 1

http://www.youm7.com/                                                                                                             09/01/2015مطلع عليه بتاريخ  
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يف املؤشرات الدولية ملناخ  هاوضعوتدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا : املطلب الثاين     

  2007لعام  االستثمار قبل األزمة املالية العاملية

 ابتداء مشال إفريقيا  منطقة على املالية العوملة اأفرز اليت اجلديدة الروافد من املباشر األجنيب االستثمار يعترب      

لدول مشال  اخلارجية التعامالت من كبريا حيزا االستثمار من النمط هذا يشغل يكن مل حيث ، 2000سنة من
دول مشـال  يف  االقتصـادي  املنـاخ  تسود كانت اليت الداخلية االقتصادية للظروف نظرا العامل، بقية مع إفريقيا
 إىل دول مشال إفريقيا الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات عرفته الذي التطور مسرية تقسيم ميكن، وإفريقيا

 اليت والفترة 2007 سنة أواخر العاملية األزمة سبقت اليت الفترة :ومها أساسيتني فترتني إىل القرن اجلديد خالل

 لـدخول  االسـتثمار  منـاخ  يئة خالهلا من حاولت إصالحية ساتلسيا الدول هذه فبعد تبين األزمة، تلت

 لـدخول  الـوطين  االقتصاد تأهيل املستدامة، التنمية مسرية قيادة ا،اقتصاديا املباشرة إىل األجنبية االستثمارات

 االزدهار وبعد املرسومة،  التنموية األهداف وحتقيق االستمرارية له تنافسية تضمن مكانة احتالل السوق، اقتصاد

 األلفية من األوىل السنوات خالل حققت إىل دول مشال إفريقيا حمل الدراسة، أين الواردة التدفقات عرفته الذي

 االسـتراتيجيات  قلـب  يف املباشـر  األجنيب تضع االستثمار جعلها مما التدفقات، من متزايدة معدالت اجلديدة

 االسـتثمار  من العاملية التدفقات ذلك مبا يف العاملي، االقتصاد أصابت اليت املالية األزمة جاءت املتبناة، التنموية

 حقبة تعيش على دول مشال إفريقيا حمل الدراسة، وجعلتها متباينة كانت األزمة هذه أثار أن إال املباشر،  األجنيب

       .املباشر األجنيب االستثمار من جديدة

  .2007-2000اجلزائر خالل الفترة  يفتدفقات االستثمار األجنيب املباشر : الفرع األول

  :ويظهر من خالل اجلدول التايلدفقات االستثمار األجنيب املباشر، يف حجم ت عرفت هذه الفترة تذبذبا     
  2007- 2000الفترة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر خالل: ) 17-4( اجلدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

 280.1 1107.9 1065.0 633.7 881.9 1081.1 1795.4 1661.8  اجلزائر

 716,6 2 911,4 4 013,4 3 769,2 3 573,0 4 893,8 8 595,6 17 660,7 17 إلمجايل العريبا
 

 169,3 413 1 012,2 836 081,3 626 246,3 601 148,4 734 617,7 989 586,6 480 1 694,6 002 2 العامل

 القتصادياتا

 النامية

589 430,5 432 113,4 334 521,2 280 262,0 193 750,7 169 211,5 224 069,9 264 542,8 

 االقتصاديات

 االنتقالية

93 371,1 62 584,9 33 611,6 30 232,7 19 994,8 11 273,0 9 462,2 7 038,4 

 القتصادياتا

  املتقدمة 

1 319 893,0 985 888,3 621 484,9 423 653,7 387 500,8 445 596,8 602 480,0 1 141 588,2 

  2014الصادرات، تقرير االستثمار العـاملي لسـنة    وائتماناملؤسسة العربية لضمان االستثمار : من إعداد الباحث بناء على معطيات: املصدر

  http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21                                                          :                متاحة على الرابط
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  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر قبل األزمة املالية العاملية : أوال

األجنيب املباشر يف اجلزائر إىل االرتفاع  التدفقات الواردة من االستثمار، عادت 2005- 2004يف سنيت        
 مليون دوالر على التوايل، أما االستثمار األجنيب الصادر  1081.1و  881.9وقدر نصيب االستثمارات فيها 

ـ  242.6مليون دوالر بفارق  253.5فقد ارتفع ارتفاعا ملحوظا أيضا  2004يف سنة  ة مليون دوالر مقارن
  .مليون دوالر 20.2مبقدار  2005بالسنة السابقة، يف حني شهدت تدفقات سلبية سنة 

مليار دينار جزائـري مقابـل    154الطاقة واملناجم، حيث سجلت ما قيمته وتراجعت االستثمارات خارج     
اع تعود إىل هذا االرتف، وأهم أسباب 2004واملناجم للعام دينار جزائري لالستثمارات يف قطاع الطاقة  112

بيع الرخصة الثانية للهاتف النقال لشركة أورسكوم املصرية وخصخصة شركات الصناعات احلديدية باحلجـار  
لصاحل  %60 ، حيث يعود ENADلشركة إسبات اهلندية، إىل جانب خصخصة املؤسسة الوطنية للمنظفات 

  .1الشركة األملانية هنكل
 34.6قـدر  التدفقات الصـادرة ارتفاعـا ملحوظـا    شهدت  فقد 2007-2006وفيما خيص سنيت       
أيضا ارتفاعا ملحوظ مقارنـة بالسـنوات السـابقة    مليون دوالر على التوايل، كما شهدت الواردة  295.1و

مليون دوالر على التوايل، وكانت جل االستثمارات يف قطاع احملروقات من  1661.8و  1795.4ب وقدرت
  .للدول املتقدمةطرف كربيات الشركات األجنبية 

ويعود ارتفاع التدفقات الواردة يف هذه الفترة إىل بداية حتسن األوضاع السياسية يف البالد وحماربة اإلرهاب      
وسجلت التدفقات خالل عام  ،2006و 2001وكذا تعديالت القوانني اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر عام 

 2006، حيث يتجه ثلث االستثمار األجنيب املباشر لعـام  2003ثالث أضعاف املبلغ املسجل يف عام  2006
االستثمارات حسب القطاعات، كما يظهـر  يف توزيع هذه قطاع الطاقة واملناجم ليحتل بذلك املركز األول إىل 

    مشـروع  24أن نشاط البنوك والتأمينات استفاد من  2006ام أيضا عند حتليل هيكل االستثمارات املتدفقة ع
املعلن عنها يف السـنة، واسـتحوذ   مشروع  102من بني ) مشاريع فرنسية 7/ مشاريع ذات أصل عريب 10 (

  .2 من قيمتها %10على ما نسبة 
ليـون دوالر إىل  م 1795فقد عرفت االستثمارات األجنبية املباشرة تراجعا طفيفا مـن   2007أما عام        

حصة االستثمارات لكل مـن الواليـات املتحـدة     اخنفاضبسبب  %7-مليون دوالر، أي بنسبة  1661.8

                                         
1
 ANIMA « les investissements directs étrangères (IDE) dans la région MEDA EN 2004 », investir en 

méditerranée, notes et études, Numéro 15, janvier 2005, pp 53,56. sur le : 
http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/EH5_MIPO-2004_VF.pdf : (consulté le : 15/03/2014) 
2 ANIMA « les investissements directs étrangers (IDE) dans la région MEDA en 2006 » investir en 

méditerranée, notes et documents N° 23, Mai 2007, pp 86, 87, 92, 99 .sur le site : 
http://www.animaweb.org/uploadas/bases/document/07-05-30-bilan-ide-meda-2006-fr.pdf. consulté le : 
15/03/2014.  
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على الترتيب، واليت متثل أهـم   ) %30-، %28-، %22-، %11-( باألمريكية، فرنسا، اسبانيا ومصر 
  .الدول املستثمر يف اجلزائر

  :ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العامليةوضع اجلزائر يف املؤشرات الدولية : ثانيا

تظهر هذه املؤشرات جليا يف تقارير املناخ االستثماري الذي تصدره املؤسسة العربيـة لضـمان االسـتثمار        
  :وائتمان الصادرات، وأهم هذه املؤشرات ما يلي

  Index of Economic Freedom مؤشر احلرية االقتصادية -1
، احتلت اجلزائر تصنيف الدول الضعيفة من حيث احلرية االقتصادية، حيث كـان مؤشـر   2001يف عام      

 79، حمتلة بذلك الترتيـب  2000نقطة عام  3.20 بنقطة مئوية، مقارنة  3.10احلرية يف تلك السنة حوايل 
  .3.951- 3عامليا، وجاء تصنيف ذلك ألن املعطيات كانت حمصورة بني 

 عامليـا  94مركز حمتلة بذلك املرتبة  15 ب، إذ تراجعت 2002زائر يف الترتيب العاملي لسنة وتأخرت اجل     
، مث تراجعـت  2004-2003حمافظة على نفس التصنيف خالل الفترة  ، 2 2002نقطة عام  3.25 بوذلك 
 نفس التصنيف يف نقاطها، إال أا بقيت يف 2003، مقارنة بعام 100لتحتل املرتبة  2004طفيفا عام تراجعا 

  .20053واستمرت كذلك إىل غاية عام 
  Competitiveness Index Internationalمؤشر التنافسية العاملي   -2

حني احتلت اجلزائر املرتبة  2004إىل غاية مل تظهر اجلزائر ضمن مؤشر التنافسي العاملي،  2000منذ عام      
 81، ولتحتل املرتبة 2006عام  82مقارنة باملرتبة  76لتحتل املرتبة  2005مث تراجعت يف عام ، 4عامليا 71

إىل صدور قانون االستثمار األجنيب، وانفتـاح  ، ويرجع أساس هذا التحسن 5نقطة 3.90ب  2007عامليا عام 
  .2006، وتعديله سنة 2001السوق الوطنية على املستثمرين األجانب خاصة بعد صدور قانون االستثمار 

   The Composite Country Risk Indexاملركب للمخاطر القطرية   املؤشر  -3

نقطة عـام   63.8  بنقطة مقارنة  65.8برصيد  2003متيز مناخ االستثمار يف اجلزائر بدرجة معتدلة عام      
وحافظت على نفس  ، 20036املوجود يف تقرير املناخ بالدول العربية لسنة  24حبسب اجلدول رقم  ،2002

ويف عـام     ، 2004-2003نقطـة لعـام    62.3 ب، حيث قدرت قيمة املؤشر 2000التصنيف منذ سنة 
حتسنت وضعية االقتصاد اجلزائري بأقل من نقطة مئوية واحدة، حيث صنفت ضمن الدول ذات املخاطر  2006

                                         
 .82-80، ص ص 2001عربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، املؤسسة ال2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .102، ص 2002، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .71، ص2005مان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، املؤسسة العربية لض2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .105، ض2004، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2004تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 .86، ص2006، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
 .139، ص2003، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2003تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  6
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 77.3أين حققت قيمـة   2005م مقارنة بعانقطة مئوية،  77.8املنخفضة، حمافظة على نفس التصنيف بقيمة 
  .ما يعين بداية نقص املخاطر بأنواعها خاصة السياسية يف اجلزائرنقطة مئوية، 

 Country Risk Ratingمؤشر اليورومين للمخاطر القطرية  -4

 45.97و 2005عام  41.8، 2003عام  41.29و 2002عام نقطة  40.79حتصلت اجلزائر على      
ط كلما دل قاكلما ارتفع رصيد دولة ما من الن، وهذا املؤشر يدل أنه 2007يف سنة  46.89، و2006عام 

  .، ومن خالل ما سبق نستنتج أن اجلزائر يف حتسن مستمر ضمن هذا املؤشرعلى نقص املخاطر فيها
 Global Business Environment Rankingمؤشر سهولة أداء األعمال  -5

احتلت ذيل الترتيب إىل غاية عـام   2005، وبداية من عام 2001عامليا سنة   56اجلزائر املرتبة احتلت       
ـ تعليمات للبفقد مت إصدار  2006، أما عام 2005عام 128 حمتلة املرتبة 2007 وك واملؤسسـات املاليـة   ن

علومات املتاحـة بشـأن   إلبالغ مكتب تسجيل االئتمان العام عن االئتمان والقروض غري املسددة، ما زاد من امل
وهو ما مكنـها   ،% 25إىل  %30، كما مت ختفيض معدل الضريبة اخلاص بالشركات من 1احملتملنياملقترضني 

 2007عام  عامليا 178 املرتبة ت الصعود لتحتل دولكنها عاوعامليا،  116العاشرة عربيا و من احتالل املرتبة 
  .مما يدل على عدم مالئمة املناخ االستثماري لشروط استقطاب رؤوس األموال األجنبية

  : مؤشر األنستتيوشنال أنفستور للتقومي القطري -6
نقطة مقارنـة بالترتيـب    33.4برصيد  2003عامليا عام  81يف املرتبة وفق هذا املؤشر جاءت اجلزائر         
 2005ذات املخاطر الكـبرية يف عـام   ضمن مصاف الدول  نقطة، ودخلت 31.5وبرصيد  2002عام  84

، خمافظة % 40.2 بمقارنة  % 47.5نقطة مئوية، حيث قدر  7.3برصيد  2004مسجلة تقدما مقارنة بعام 
  .2006على التصنيف عام 

 مؤشر وكالة دان اند براستريت للمخاطر القطرية -7

، حمافظة على التصنيف ذاتـه لسـمة   2006ذات املخاطر املرتفعة لسنة جاءت اجلزائر ضمن قائمة الدول       
عـام   DB5a بمقارنـة   DB5d، حيث أخذت اجلزائر تصـنيف  2004، الذي حتسن مقارنة بسنة 2005
  .2فصنفت اجلزائر من بني الدول ذات املخاطر احملتملة 2007، أما يف عام 2005
 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -8

وهو نفس التصنيف لعـام   ،B 3حتصلت اجلزائر على درجة التصنيف املناخي االستثماري  2002يف عام       
يف عـام     A4إىل  A2، مث شهدت حتسنا ودخلت ضمن جمموعة الدرجة االستثمارية مـن  2003-2004
  .2007-2006حمافظة على نفس التصنيف لعام  ،2005

                                         
 .89ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .184مروة كرامة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .139مرجع سبق ذكره، ص، 2003مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 3
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 The Global Information Technology Reportمؤشر جاهزية البنية الرقمية  -9

يصدر هذا املؤشر عن املنتدى االقتصادي العاملي، ويعىن بقياس مدى جاهزية الدولة للمسامهة يف تكنولوجيا      
عامليا  87يف املرتبة جاءت اجلزائر املعلومات واالتصاالت ومدى استفادا من التطور املستمر يف هذا القطاع، و

  0.66-برصـيد   80حيث كانـت يف املرتبـة    2004تراجع نسبيا مقارنة بعام مسجلة ، 0.72-برصيد 
  .نقطة 3.41برصيد  2007عام  80تبة املرواحتلت 
 Human Development Index     مؤشر التنمية البشرية - 10

يف مؤشر التنمية البشرية، متحصلة على تصنيف التنمية املتوسـط   2000عام  107احتلت اجلزائر الرتبة      
فقـد   2002يف سـنة   أمـا  ،2001، وحافظت على نفس التصنيف عام %79 – 50حيث كانت ما بني 

فقـد حتسـنت    2004عام ب 2005ومقارنة بسنة  دولة، 177عامليا من أصل  108جاءت اجلزائر يف املركز 
حيـث  ، حت من مصاف الدول ذات التنمية البشرية املتوسـطة من تصنيف التنمية البشرية حيث أصباجلزائر ض

    .1دولة ضمن هذا املؤشر 177من أصل  2005حبلول سنة  103، واملرتبة 2004عام  108احتلت املرتبة 

 Environmental Sustainability Index    مؤشر االستدامة البيئية - 11

 ، وكلمـا %49.4، برصـيد  2002عامليا يف مؤشر االستدامة البيئية عـام   70جاءت اجلزائر يف املرتبة     
فقد جاءت اجلزائر يف  2004أما عام ، تقدم وضع الدولة يف معاجلة قضايا البيئة ىنسبة املؤشر دلت علارتفعت 
  .2دولة مسجلة ضمن هذا املؤشر 146عامليا من أصل  96املركز 

 :مؤشر تنافسية السفر والسياحة - 12

 3.67عامليا برصـيد   93واملرتبة ، يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة جاءت اجلزائر يف املرتبة األخرية عربيا    
برصيد  93فيما خيص اإلطار التنظيمي، واملرتبة  3.81برصيد  89، حيث أتت يف املرتبة 2006لعام   وذلك
فيما خيص بيئة السياحة والسفر وبنيتها التحتية، أما فيما خيص مؤشر املوارد البشرية، الثقافية والطبيعيـة   2.82

عامليـا   93احتلت اجلزائر وفق هذا املؤشر املرتبة ، 3باملائة 4.37عامليا برصيد    97فقد احتلت اجلزائر املرتبة 
  . 4، مما يدل على ضعف القطاع السياحي وقطاع األسفار يف اجلزائر2007دولة عام  124من بني 

  

  

  

  

                                         
 .136مرجع سبق ذكره، ص ، 2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .200 مرجع سبق ذكره، ص، 2004تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .123ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .239مرجع سبق ذكره، ص، 2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 4
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  .2007-2000تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تونس خالل الفترة : الفرع الثاين

خيص تونس ميكن دراسة تدفقات االستثمار األجنيب فيها من خالل أهم التدفقات الواردة والصـادرة  فيما      
  .منها، وكذلك معرفة وضعية تونس يف خمتلف املؤشرات اخلاصة باملناخ االستثماري ضمن التقارير الدولية

  ة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تونس قبل األزمة املالية العاملي :أوال

من خالل اجلـدول  ميكن إظهار وتبيان تدفقات االستثمار األجنيب املباشر سواء الصادر أو الوارد إىل تونس      
  :التايل

  2007-2000الواردة إىل تونس خالل الفترة  الصادرة و تدفقات االستثمار األجنيب املباشر: ) 18-4( اجلدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  االستثمار الوارد

 779.2 486.5 820.8 583.6 639.1 783.1 3308.0 1616.3    تونس

 716,6 2 911,4 4 013,4 3 769,2 3 573,0 4 893,8 8 595,6 17 660,7 17 إلمجايل العريبا
 

 169,3 413 1 012,2 836 081,3 626 246,3 601 148,4 734 617,7 989 586,6 480 1 694,6 002 2 العامل

 االستثمار الصادر
 

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

 1.5 5.6 6.3 5.4 4.0 12.3 33.1 20.3  تونس

 124.9 124.3 161.1 49.3 446.2 160.6 660.9 1601.8 اإلمجايل العريب

 لعاملا
 

2 272 048,8  1 427 473,6  903 763,8  921 141,1  584 013,9  530 747,7  759 934,6  1 240 316,2  

  .2007إىل غاية سنة  2000ابتداء من سنة ناخ االستثمار يف الدول العربية وتقارير م من إعداد الباحث بناء على معطيات: املصدر

عرفت تذبذبا وقـيم متقاربـة   من خالل اجلدول السابق جند أن االستثمارات األجنبية املباشرة إىل تونس       
مليون دوالر، لكنها حققت  783.1مبلغ  2005مليون دوالر، وعام  779.2مبلغ  2000حيث بلغت عام 
التوايل ويعود سـبب ذلـك إىل    على 1616.3و  3308.0بتحقيقها  2007و 2006قفزة نوعية يف عام 

أما فيما خيص االستثمارات الصـادرة عـن   ، خها االستثماريتونس لتحسني منا اختذاخمتلف اإلجراءات اليت 
، وبارتفاع تدرجيي حىت عـام  2000مليون دوالر يف سنة  1.5تونس فقد عرفت تطورا ملحوظا، فبداية بقيمة 

نتيجة دخول تونس وهي قفزة نوعية  2005دوالر عام  مليون 12.3مليون دوالر، وقيمة  4.0بقيمة  2004
، وتعاود الركـود  2006مليون دوالر عام  33.1وانفتاحها جتاريا، لتصل  يف معظم االتفاقيات الدولية والعربية

مليون دوالر نظرا لعزوف املستثمرين التونسيون لالستثمار يف اخلروج نتيجة اخلوف  20.3بقيمة  2007عام 
 .2007من تبعات األزمة املالية لعام 
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  :ألزمة املالية العامليةوضع تونس يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل ا: ثانيا

  :وأهم هذه املؤشرات ما يلي
   مؤشر احلرية االقتصادية -1
نقطة، وهو  2.90 ب 2000نقطة مقارنة بعام  2.75 ب، 1عامليا 57، احتلت تونس املرتبة  2001يف عام      
دولـة  لعـام    155عامليا من أصـل   83وجاءت يف املرتبة  يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة، إجيايبمؤشر 

 67بعدما كانت حتتل املرتبة ، حيث تراجعت وأصبحت ضمن الدول ذات احلرية االقتصادية الضعيفة، 2005
  .2007وبقيت تونس ضمن نفس الصنف حىت عام ، 20042عامليا عام 

    مؤشر التنافسية العاملي -2

، وهـو معـدل ذات   2000لعام  1.0 بيف املرتبة األوىل إفريقيا  يف مؤشر التنافسية اإلقليمي جاءت تونس     
مدلول يوحي بتنافسية عالية، وهو ما يدل على استقرار سياسي، ومنو مستدام ومدى عمق السياسة الدميقراطيـة  

التجارة االلكترونية وضيق  مع ثبات السياسات االقتصادية الصحيحة، وعلى توطني التكنولوجيا وانتشار تقنيات
وهي أول سنة يدخل فيها االقتصاد التونسي هلذا املؤشر، حيـث احتلـت    2002الفجوة الرقمية، أما يف عام 

 2006عامليـا عـام    30، واملرتبة 2005عامليا عام  37املرتبة  وجاءت تونس يف، 3عامليا 34تونس املرتبة 
 .عامليا 3تحقق املرتبة ل 2007حسن مراتبها يف عام س إىل أووصلت تون

     املؤشر املركب للمخاطر القطرية -3

نقطة  74.0قيمة بحيث جاءت  ،2000مقارنة بعام  72.8بقيمة  7جاءت تونس يف هذا املؤشر باملرتبة       
، حيث كلما ارتفع املؤشر املركب كلما قلت درجة املخـاطرة  4، وهو ما يدل على درجة خماطرة منخفضةمئوية

أي أا ضـمن مؤشـر   نقطر مئوية  72بقيمة مؤشر  56فقد احتلت تونس املرتبة  2002أما فيما خيص عام 
وهو نفس املعدل احملقق  73.3فقد جاءت تونس مبجموع نقاط يقدر  2006أما عام  درجة خماطرة منخفضة،

  .نقطة مئوية 72.8ب واليت قدرت 2005عكس سنة ، والذي جاء 2007لعام 
 مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية  -4

حتصـلت علـى    2005ويف عام  ،5عامليا 52لتحتل بذلك املرتبة  نقطة 56.79حتصلت تونس على         
نقطة مئوية  1.06، وبذلك تراجعت ما قيمته 55.78فقد بلغ رصيدها  2005، أما عام نقطة مئوية 55.78
 .نقطة 56.33وصل  2008، ويف مارس 2006عام نقطة  55.77،  ليصل إىل 2004عام عن 

                                         
 .82ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .136مرجع سبق ذكره، ص ، 2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .125ص ، مرجع سبق ذكره، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .128ص ، املرجع السابق، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 .132ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
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 مؤشر سهولة أداء األعمال  -5

من حيث أداء املناطق اجلغرافية، وهو مؤشر ضعيف  2001احتلت تونس مع املغرب  املرتبة السادسة سنة      
فقد احتلت تونس املرتبـة   2002، أما خالل سنة جدا، ويشمل خمتلف الدول املكون للشرق األوسط وإفريقيا

عامليا مـن   58جاءت ضمن املرتبة  2005ويف عام  ،2.951 بمع كل من السعودية واملغرب بقيمة تقدر  68
دولة، وهذا يدل على حتسن أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتأثر تـونس مبختلـف القـوانني     155أصل 

زادت تونس من محاية املستثمرين  2006أما يف عام ا على االقتصاد التونسي، والتشريعات االقتصادية وفعاليته
وحظر تقدمي قروض عن طريق السماح للمسامهني باإلطالع على سجالت الشركات وتدعيم مسؤولية املراجعني 

ونس فقد جاءت ت 2007أما يف عام  عامليا والسادسة عربيا، 80رتبة لتحتل بذلك امل، 2من الشركات ملوظفيها
  .دولة 178من أصل  88، لترتفع بعدها بسنة إىل املرتبة 80يف املرتبة 

  : مؤشر األنستتيوشنال أنفستور للتقومي القطري -6
  1998منـذ عـام    -مارس وسـبتمري  –سنويا  لة األنستيتيوشنال انفستور مرتنيمؤشر يصدر عن جمهو      

استقصائية يتم احلصول عليها دولة عربية، يتم احتساب املؤشر استنادا إىل مسوح  16دولة منها  151ويغطي 
من قبل رجال االقتصاد واحملللني يف البنوك العاملية والشركات املالية الكربى، حيث يتم تصنيف الدول وفق تدرج 

  .3درجة املخاطرة، وكلما ارتفع رصيد الدولة دل على اخنفاض 100من صفر إىل 
، أمـا يف عـام   نقطة مئوية 53.7برصيد  2002عامليا يف عام  49يف املرتبة  تونس وفق هذا املؤشر جاءت   

وصنفت تونس ضمن جمموعة الدول ذات درجة املخاطر  عامليا، 54لتحتل املرتبة  50.7حققت رصيد  2003
 2006م ، أما عـا 4ية عن السنة اليت سبقتهانقطة مئو 2.1حيث سجلت تقدما مبا يقدر  2005املعتدلة لعام 

    .نقطة مئوية 55.77فقد حققت تونس رصيد 

 مؤشر وكالة دان اند براستريت للمخاطر القطرية -7

ـ  2005لسنة  املنخفضة ضمن قائمة الدول ذات املخاطر تونسجاءت       ة ن، حمافظة على التصنيف ذاتـه لس
  .2005، وهو نفس تصنيف عام DB2cحققت تونس مناخ ذات تصنيف  2006ويف عام ، 2004

     مؤشر التنمية البشرية -8

يف مؤشر التنمية البشرية، متحصلة على تصـنيف التنميـة    2000عامليا عام  101احتلت تونس  الرتبة      
باحتالهلـا املرتبـة    2001، وحافظت على نفس التصنيف عام %79 – 50، حيث كانت ما بني 5املتوسط

                                         
 .102مرجع سبق ذكره، ص ، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .89ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .79-78ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2003تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .170ص ، مرجع سبق ذكره، 2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 . 119-117مرجع سبق ذكره، ص ص ، 2001مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 5
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عامليا يف  89حققت املرتبة حيث  2005إىل غاية عام  فقد حافظت على تصنيفها السابق 2002، أما يف 89
 2004 أي أا حتسنت بثالث رتب عن عـام  وهي ذات مدلول أا حتقق تنمية بشرية متوسطة 2005تقرير 

   .ملياعا 92أين كان ترتيبها 
 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -9

، وهو نفـس التصـنيف لعـام    A 1على درجة التصنيف املناخي االستثماري  تونسحتصلت  2002يف عام 
   .2007، 2006و 2005، 2003-2004
     مؤشر االستدامة البيئية - 10

ويعـين أن  ، 2متقدم،  وهي مرتبة ذات موقع نقطة مئوية 50.8عامليا، برصيد  61احتلت تونس املرتبة    
ومـدى  تونس لديها القدرة على خلق التوازن بني إدارة املوارد الطبيعية وتلبية احلاجيات اليومية امللحة للسكان، 

، وجاءت يف املرتبة على حتسن وضعية البيئة التونسية جناعة السياسات البيئية يف صميم سياسات الدولة، وكذلك
    .دولة 146من أصل  2004عامليا عام  55

  مؤشر جاهزية البنية الرقمية - 11

 0.33برصيد  2005، وارتفعت خالل عام 2004عام  0.39عامليا برصيد  31جاءت تونس يف املرتبة      
أمـا عـام   ، 3وهو ما يدل على ضعف حتكم الدولة يف الرقمنة وضعف جاهزيتها يف جمال اإلعالم والتكنولوجيا

أيـن جـاءت    2006عكس عام  4.24برصيد  عامليا 35بيا واملرتبة الثانية عرفقد جاءت يف املرتبة  2007
  .4عامليا 36تونس يف املرتبة 

  :مؤشر تنافسية السفر والسياحة - 12
نقطة  4.75عامليا برصيد  34، واملرتبة يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة عربيا ثانيةيف املرتبة ال تونس جاءت    

 47فيما خيص اإلطار التنظيمـي، واملرتبـة   نقطة  5.34برصيد  12، حيث أتت يف املرتبة 2006وذلك لعام 
فيما خيص بيئة السياحة والسفر وبنيتها التحتية، أما فيما خيص مؤشر املوارد البشـرية، الثقافيـة    3.77برصيد 

  .5باملائة 4.99عامليا برصيد    49املرتبة  تونسوالطبيعية فقد احتلت 

  

  

  

                                         
 .139مرجع سبق ذكره، ص، 2003دول العربية لسنة مناخ االستثمار يف ال تقرير 1
 .108-103مرجع سبق ذكره، ص ص ، 2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 2
 .84ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .150ص ، كرهمرجع سبق ذ، 2007تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 .123ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
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  .2007-2000خالل الفترة املغرب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : لثلثاالفرع ا

، حيث أولت أمهية 2000املغرب هي األخرى عرفت تذبذبا يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر منذ عام        
  .أمهية على االقتصاد أو على اتمعمن  رهبالغة لالستثمار األجنيب املباشر ملا يوف

  قات االستثمار األجنيب املباشر يف املغرب قبل األزمة املالية العامليةتدف :أوال

  :اجلدول التايلتظهر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اململكة املغربية من خالل     
  2007-2000خالل الفترة  املغربالواردة إىل  الصادرة و تدفقات االستثمار األجنيب املباشر: ) 19-4( اجلدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  الوارد

 422,0 2807.1 480.7 2314.5 984.6 1654.0 2449.4 2804.5  املغرب

 716,6 2 911,4 4 013,4 3 769,2 3 573,0 4 893,8 8 595,6 17 660,7 17 اإلمجايل العريب
 

 169,3 413 1 012,2 836 081,3 626 246,3 601 148,4 734 617,7 989 586,6 480 1 694,6 002 2 العامل

 االقتصاديات

 النامية

589 430,5 432 113,4 334 521,2 280 262,0 193 750,7 169 211,5 224 069,9 264 542,8 

 الصادر
 

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

 58.5 97.1 28.3 12.3 29.8 76.5 444.9 621.6  املغرب 

 124.9 124.3 161.1 49.3 446.2 160.6 660.9 1601.8 إلمجايل العريبا

 لعاملا
2 272 048,8  1 427 473,6  903 763,8  921 141,1  584 013,9  530 747,7  759 934,6  1 240 316,2  

  .2007إىل غاية سنة  2000وتقارير مناخ االستثمار يف الدول العربية ابتداء من سنة  من إعداد الباحث بناء على معطيات: املصدر

اجلدول السابق جند أن االستثمارات األجنبية الواردة إىل اململكة املغربية عرفت تذبذبا مـا بـني   من خالل     
دوالر، وارتفعت يف مليون  422قيمة  0002حيث بلغت عام الصعود بدرجات كبرية والرتول بنفس الريتم، 

ليك ما بـني  امليون دوالر، وهكذا دو 480.7مليون دوالر، ولتعاود الرتول إىل  2807.1السنة املوالية لتصل 
مليـون   2804.5و 2449.4حيث عرفت استقرار نسـيب    2007و 2006الصعود والرتول إىل غاية عام 
ارتفـاع معتـرب    إىل  اج لوزارة الطاقة واملناجمتقرير تقييمي لنشاطات ما قبل اإلنتدوالر على التوايل، وحسب 

 2000  لالستثمار يف هذا النوع من النشاطات املتعلق بالتنقيب عن احملروقات خالل الفتـرة املمتـدة مـابني   
مليار  1.2  ماليري دوالر بعدما كان ال يتجاوز 3 ، حيث بلغ معدل االستثمار السنوي يف هذا النشاط2007و

وأشارت الوزارة يف تقرير نقلته وكالة األنباء اجلزائرية، أن تطور النشـاطات القبليـة    ،1999دوالر قبل سنة 
احملافظة على االحتياطات القابلة لالسترجاع يف جمال احملروقات، حيث ارتفع معدل عمليات التنقيـب   إىليهدف 
جتديد قاعدة االحتياطات، وقد بلغ متوسط اآلبار اليت مت حفرها سنويا خالل الفترة  إىلودف  1999منذ سنة 
بئرا مقابل  114أكرب عدد من التنقيبات حبفر  2006سنة بينما سجلت   2000بئرا يف الفترة  57  املذكورة
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انت تقوم ـا  ، حيث تراجعت عمليات حفر اآلبار اليت ك1999بئرا سنويا منذ االستقالل إىل غاية سنة  36
، قبل أن ينطلق هذا النشـاط  )1994آبار سنويا خالل  10أقل من ( 2000-1994طراك مابني سنيت اسون

وباملقابل اخنفض هـذا النشـاط يف    ،بئرا سنويا خالل السنة املنصرمة 50مبعدل   2007 إىل 2001جمددا يف 
ويف الشق املتعلق  ،بئرا 50إىل  2007فع يف بئرا، وارت 15ومل يتجاوز عدد آبار البترول اليت مت حفرها  2003

  . 2000-2007اكتشافا خالل الفترة  11باالكتشافات، يشري التقرير إىل بلوغه معدل سنوي 

  :يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العاملية املغرب وضع: ثانيا

  :ما يلي اليت وردت فيها املغرب وأهم املؤشرات
   احلرية االقتصاديةمؤشر  -1

 2.70 ب 2000نقطة مقارنـة بعـام    3.05ب  ،1عامليا 76احتلت املغرب املرتبة  2001بداية من عام      
عامليا بقيمـة   68احتلت املغرب املرتبة  2002أما يف عام  نقطة، وهو مؤشر يدل على حرية اقتصادية ضعيفة،

لتصبح  2005، وتراجعت املغرب يف عام 2به كاملةصادية شوهو ما يدل على حرية اقت 2.95ب مؤشر قدرت  
لعـام   66عامليا بعدما كانت يف املرتبـة   85حيث جاءت يف املرتبة  من الدول ذات احلرية االقتصادية الضعيفة

20043.  
    مؤشر التنافسية العاملي -2

، وهو معـدل ذات  2000لعام   0.4ب  جاءت املغرب يف مؤشر التنافسية العاملية يف املرتبة اخلامسة إفريقيا     
وهي أول سنة يدخل فيها االقتصاد املغريب هلذا املؤشر، حيث  2002، أما يف عام 4مدلول يوحي بتنافسية عالية

عامليا، وصـنفت ضـمن    70فقد جاءت يف املرتبة  2006أما يف عام  2005عام  5عامليا 76 املغرباحتلت 
 .لة ضمن هذا املؤشردو 128من أصل  2007عامليا يف عام  7الرتبة 

     املؤشر املركب للمخاطر القطرية -3

 70.0قيمة بحيث جاءت   2000مقارنة بعام  نقطة 71.8بقيمة  8جاءت املغرب يف هذا املؤشر باملرتبة      
 53فقد احتلت املغـرب املرتبـة    2002، وهو ما يدل على درجة خماطرة منخفضة، أما فيما خيص عام نقطة

و   2005عـام   73وحلت مبعـدل   أي أا ضمن مؤشر درجة خماطرة منخفضة ، قطةن 72.8بقيمة مؤشر 
  .2007نقطة عام  73.3، و2006نقطة يف عام  76.3

 

                                         
 .82ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .102مرجع سبق ذكره، ص ، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .135مرجع سبق ذكره، ص ، 2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .125-123ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 .125ص ، مرجع سبق ذكره، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
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 مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية  -4

مبجموع  2005وجاءت يف عام  ،1عامليا 56لتحتل بذلك املرتبة نقطة  55.15على  املغربحتصلت حيث     
نقطـة عـام    53.54، مث حققـت   2004نقطة مئوية عن عام  1.8تراجعت مبا قيمته نقطة، أي  51.71
وهو نفـس   53.54جمموع  2007نقطة،  ولتحقق عام  51.71حيث بلغت  2005، عكس عام 2006

  .سابقا قاملعدل احملق
 مؤشر سهولة أداء األعمال  -5

 اجلغرافية، وهو مؤشر ضـعيف جـدا   طقمن حيث أداء املنا 2001سنة السادسة املرتبة جاءت املغرب يف      
 2005عـام   عامليا  102املغرب ضمن املرتبة  حلتو،  ويشمل خمتلف الدول املكون للشرق األوسط وإفريقيا

ويف عام  ، 2وبذلك فهي يف حتسن مستمر ويف طريق النمو االقتصادي وحتسن أداء مؤسساا املتوسطة والصغرية
 115حقق املغرب قفزة نوعية باحتاللـه املرتبـة    2007ويف عام يا، عامل 115احتلت املغرب املرتبة  2006
   .2008عام  129املرتبة عامليا، و

 :مؤشر األنستتيوشنال أنفستور للتقومي القطري -6

، أما السنة اليت تلتها فقد 2002نقطة عام  48.2عامليا برصيد  58جاءت املغرب يف هذا املؤشر يف املرتبة      
نقطة مئوية، وصنفت املغرب ضمن جمموعة الدول ذات درجة املخـاطر   46.1امليا برصيد ع 59احتلت املرتبة 
 نقطـة  49.7قيمـة  بنة اليت سبقتها، نقطة مئوية عن الس 2.5حيث سجلت زيادة قدرها  2005املعتدلة لعام 
  . 2006يف عام  51.8لترتفع إىل 

 مؤشر وكالة دان اند براستريت للمخاطر القطرية -7

 دولـة  122 لرب احلدود ويضم املؤشر تقوميـا  عهو مؤشر يقيس جممل العمليات اخلاصة بالتبادل التجاري      
  2005لسـنة   املنخفضـة  ضمن قائمة الدول ذات املخـاطر  املغرب جاءتدولة عربية، و 17ويدخل ضمنها 

  .2006 وهو نفس التصنيف لعام، DB2d إىل DB2cحيث عرفت تراجعا طفيفا يف التصنيف من 

 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -8

، وهو نفس التصنيف لعام 4A 3على درجة التصنيف املناخي االستثماري  املغرب حتصلت 2002يف عام      
  .2007 ،2006و 2005، 2003-2004
  مؤشر جاهزية البنية الرقمية -9

لتحتـل    2005، وارتفعت خـالل عـام   2004عام  0.17-عامليا برصيد  54جاءت املغرب  يف املرتبة    
وهو ما يدل على ضعف وعدم حتكم الدولة يف تكنولوجيات اإلعـالم يف جمـال    0.51-برصيد   77املرتبة 

                                         
 .132ص ، مرجع سبق ذكره، 2001لعربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول ا 1
 .74ص ، مرجع سبق ذكره، 2005تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .139مرجع سبق ذكره، ص، 2003مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 3
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 3.45سابعة عربيا برصـيد  عامليا واملرتبة ال 77فقد احتلت املرتبة  2007، أما يف عام 1اإلعالم والتكنولوجيا
 .0.292-عامليا برصيد  77أين احتلت املغرب املرتبة  2006عكس عام 

  مؤشر التنمية البشرية     - 10

يف مؤشر التنمية البشرية، متحصلة على تصـنيف التنميـة    2000عام  عامليا 124الرتبة  املغرب احتلت      
باحتالهلـا املرتبـة    2001نفس التصنيف عام ، وحافظت على %79 – 50، حيث كانت ما بني 3املتوسط
ضمن الدول ذات التنميـة   2005، وكانت يف تقرير فقد حافظت على تصنيفها السابق 2002، أما يف 112

  .عامليا 125واليت كانت يف املرتبة  2004حيث حتسنت عن عام 125حيث احتلت املرتبة البشرية املتوسطة 
 مؤشر االستدامة البيئية     - 11

 2004ويف عـام  ،  4،  وهي مرتبة ذات موقع متوسطنقطة 49.1عامليا برصيد  73املغرب املرتبة احتلت 
دولة، وتدل على أا تعاين من مشـاكل يف عمليـة التنميـة     146عامليا من أصل  105احتلت املغرب املرتبة 

    .اخلاصة ا سواء ي جانب التعليم أو الصحة أو ضعف املدخول الفردي للفرد املغريب

 :تنافسية السفر والسياحةمؤشر  - 12

وخمتلف السياسات والعوامل احملفزة على تطوير يربز املؤشر أمهية البيئة اإلجرائية والتنظيمية الداعمة للسياحة،    
 واجلهود البيئية، السالمة واألمـن قطاع السياحة واألسفار، واليت تشمل القواعد السياسية واألنظمة، والظروف 

التحتية للنقل اجلوي، البنية التحتية للنقـل الـربي   البنية  ،والنظافة، أولويات السياحة والسفراخلدمات الصحية 
والسياحة، وتنافسية األسعار ورأمسال البشري، ويتكون املؤشر الكلي لتنافسية السفر والسـياحة مـن ثالثـة    

  :5مؤشرات فرعية تغطي
 األنظمة البيئية، السـالمة واألمـن  القواعد السياسية واألنظمة، : ويشمل مخس دعائم: اإلطار التنظيمي -

 وأولويات السياحة والسفر؛ اخلدمات الصحية والنظافة

البنية التحتية للنقل اجلوي، البنيـة التحتيـة   : ويشمل مخس دعائم: بيئة السفر والسياحة وبنيتها التحتية -
 ؛ة، البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتنافسية األسعارللنقل الربي، البنية التحتية للسياح

  مفهوم السياحة الوطنيـة  رأس مال البشري، : ويشمل ثالث دعائم: املوارد البشرية، الثقافية والطبيعية  -
  ؛واملصادر الطبيعية والثقافية

  

                                         
 .84ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .150ص ، مرجع سبق ذكره، 2007تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .119-117مرجع سبق ذكره، ص ص ، 2001مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 3
 .108-103مرجع سبق ذكره، ص ص ، 2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 4
 .123-122ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  5
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  .2007-2000خالل الفترة مصر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : رابعلالفرع ا

  قبل األزمة املالية العامليةمصر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف  :أوال      

مليـون   1235.4ما يقـارب   2000بلغ حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل مصر عام       
ه الوترية مل تدم كثريا نتيجة مليون دوالر كحجم لالستثمارات املصرية الصادرة، لكن هذ 51.2دوالر، ويقابله 

والتوترات يف الشرق األوسط، ونتيجة لذلك  اخنفضت االسـتثمارات األجنبيـة    2001سبتمرب  11ألحداث 
مليون دوالر، وكذلك بالنسبة لالستثمارات الصـادرة فقـد    509.9املباشرة يف مصر فقد بلغت الواردة منها 

فكانت االستثمارات الواردة إىل مصر قد بلغـت   2002عام مليون دوالر، أما يف  12.4عرفت اخنفاضا إىل 
مليون دوالر، ولكنها يف عـام   237.4لتصل إىل  2003مليون دوالر، وعاودت االخنفاض يف عام  646.9
  مليون دوالر 158.9مليون دوالر، ويقابلها الصادر بقيمة  2175.4قفزة نوعية بوصوهلا إىل  تحقق 2004

ات مليـون دوالر للسـنو   11578.1، 10042.8، 5375.6حد ليبلغ كل من وواصل ارتفاعها بنسق وا
على التوايل،  ويعود سبب ذلك إىل اإلصالحات اليت اختذا مصر إىل غايـة عـام    2007، 2006، 2005
، وكذلك للجهود اإلصالحية خاصة يف جمال تسيري إجراءات االستثمار حيث لعبت دورا اجيابيا يف زيادة 2008

  .ت اجلديدة املؤسسة ويف التوسعات يف الشركات القادمة بالفعلعدد الشركا
مليون دوالر، ولكنه يف  92.0ليبلغ  2005ر فقد عاود نزوله سنة من مص أما فيما خيص االستثمار الصادر   
      .مليون دوالر على التوايل 664.8و  148.4ارتفع جمددا ليبلغ  2007و 2006عام 

  :فتظهر من خالل اجلدول التايل املصدروفيما خيص توزيع االستثمارات يف مصر حسب      
  2007-2002خالل الفترة حسب املصدر  مصراالستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل توزيع : )20-4( اجلدول رقم 

  السنوات 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 الدول

  الواليات املتحدة األمريكية �  228.9 412.2 1101.2 3620.3 3743.4 6700.4

 اإلحتاد األورويب � 539.7 82.5 256.4 2135.2 4349.9 3566.5

 الدول العربية � 4.2 61.4 124.8 363.3 3273.6 774.6

 دول أخرى � 8.8 12.4 681.2 496.9 1628.1 1855.3

 االستثمار األجنيب الداخل � 781.6 568.5 2163.6 6615.7 12995 12896.8

أطروحة مقدمة لنيـل   ،أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر ،كرمية فرحي: املصدر
  .331ص ، 2013-2012، اجلزائر 3دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر 

من صايف االستثمار األجنيب  % 45، وهو ما يشكل 2005مليون دوالر عام  2415.4غ وسجلت مبل      
        املباشر يف القطاعات غري البترولية، أما االستثمارات يف جمال البترول والغاز فكان هلا نصـيب يف ذلـك يقـدر   

مليون دوالر أي  8.5سجلت  2006، من صايف االستثمار األجنيب املباشر لنفس السنة، أما عام %37.5  ب
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من صايف االستثمار األجنيب املباشر، هذا إىل جانب الشركات واألصول اإلنتاجية يف القطاعني العام  % 0.08
مليـون دوالر، أي   3010، حبوايل 2006واخلاص اليت طرحت لغري املقيمني، فقد سجلت أعلى قيمة هلا عام 

من الصايف، وهي أعلى من نسبة االستثمارات يف قطاع البترول والغاز لنفس العـام الـيت    %30تقارب بنسبة 
  .تعود أغلب شركاا للشركات األمريكية

  :يف املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار قبل األزمة املالية العاملية مصروضع : ثانيا

تقارير املناخ االستثماري الذي تصدره املؤسسة العربية لضمان االستثمار خلاصة بظهرت مصر ضمن املؤشرات ا
  :وائتمان الصادرات، وأهم هذه املؤشرات ما يلي

   مؤشر احلرية االقتصادية -1

وقد صنفت مع الدول ذات احلرية االقتصادية الضعيفة  ،اعاملي 121ظهرت مصر يف املرتبة ، 2001يف عام      
         وجاء تصنيف ذلك ألن املعطيـات كانـت حمصـورة بـني     ، 2000نقطة عام  3.60نقطة مقابل 3.55  ب

3 -3.95.  
نقطـة عـام    3.35 ب، وذلك 1ياعامل 104لتحتل املرتبة ، 2002يف الترتيب العاملي لسنة وحتسنت مصر     

 2003ة الضـعيفة للسـنوات   وبقيت مصر حمافظة على ترتيبها ضمن الدول ذات احلرية االقتصادي،  2002
    ، وذلك بوجودهـا ضـمن نطـاق    2007، 2006، عامليا 103باملرتبة  2005، عامليا 95باملرتبة  2004

  .2نقطة 3-3.95

  مؤشر التنافسية العاملي   -2

، وهو معدل ذات 2000لعام  0.4ب السادسة إفريقيا من حيث مؤشر التنافسية العاملية احتلت مصر املرتبة      
 45، لكنها عرفت تقهقرا بصعودها إىل املرتبـة  2000عام  39، واحتلت املرتبة 3يوحي بتنافسية عالية مدلول

فقد خرجت مصر من مؤشر التنافسية العاملية بسبب عدم تـوافر   2002أما يف عام ، 2001عامليا حبلول عام 
  2006يف عـام  عامليـا   63و  2005عامليا عـام   52وجاءت يف املرتبة  ،4معلومات ميدانية مسحية كافية

  .2007ولتحقق املرتبة الرابعة عامليا يف عام 

  املؤشر املركب للمخاطر القطرية    -3

، وغرضه قياس املخاطر املتعلقـة باالسـتثمار أو   1980يصدر شهريا عن جمموعة يب آر اس منذ عام     
 18دولة منـها   140التعامل التجاري ومدى قدرته على مقابلة التزاماته املالية وسداده، ويدخل يف املؤشر 

قيمة بحيث جاءت   2000مقارنة بعام  78.8بقيمة  12عربية، حيث جاءت مصر يف هذا املؤشر باملرتبة 

                                         
 .102مرجع سبق ذكره، ص ، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .2007، 2006، 2005، 2004، 2003العربية للسنوات يف الدول  ياالستثماراستنادا إىل تقارير املناخ  2
 .125-123ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2001االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير مناخ 3
 .125ص ، مرجع سبق ذكره، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
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فقد احتلت مصـر   2002أما فيما خيص عام  ،1ةعتدل، وهو ما يدل على درجة خماطرة منقطة مئوية79.8
وحققت مصر ما قيمتـه   ،2أي أا ضمن مؤشر درجة خماطرة معتدلةنقطة  67.5بقيمة مؤشر  72املرتبة 
 2007ارتفعت نوعا ما يف عـام   ، لكنها2006، وهو نفس املعدل احملقق لسنة 2005عام نقطة  68.6

 .نقطة مئوية 69لتحقق جمموع قدره 
 : مؤشر اليورومين للمخاطر القطرية -4

يعترب هذا املؤشر كأداة لقياس قدرة القطر على اإليفاء بالتزاماته املالية كخدمة للديون األجنبية وسداد قيمة        
عربية، حيـث   20دولة منها  175الواردات أو السماح بالتحويالت اخلاصة باألرباح، ويدخل يف هذا املؤشر 

أي  47.45ب حمموع يقـدر   2005ام وحققت ع عامليا، 60لتحتل بذلك املرتبة  52.56على  مصرحتصلت 
، وعـاودت  50.26ما قـدره    2006، وبلغت عام 2004نقطة مئوية عن عام  1.95اخنفضت مبا قيمته 

  .نقطة مئوية 52.14لتحقق  2007االرتفاع عام 
 مؤشر سهولة أداء األعمال  -5

، مما يدل على عدم مالئمة املناخ االستثماري لشروط استقطاب 2001عامليا سنة   44املرتبة  مصر  احتلت    
، واحتلت مصر املراتب األخرية يف ترتيب الدول ذات سهولة أداء األعمـال يف عـام   3رؤوس األموال األجنبية

 141رتبـة  مب 2005عكس عـام  دولة ضمن هذا املؤشر،  175عامليا من أصل  165لتحتل املرتبة  2006
بلدان يف جمال إصالح بيئة األعمال، فقد واصلت تطبيقه  10فكانت ضمن أفضل  2006أما مصر عام عامليا، 

بدء النشاط التجاري واإلداري الضريبية، كمـا خفضـت رسـوم     ولكن بوترية أبطأ، حيث خفضت إجراءات
ىل خفـض التكلفـة   باملائة، ما أدى إ 20التسجيل للشركات اجلديدة، وفرضت ضريبة شركات موحدة بنسبة 

    .دولة 175عامليا من أصل  165لتحتل بذلك املرتبة  ،4باملائة 40بنسبة  

 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -6

و نفـس التصـنيف لعـام    وه B5على درجة التصنيف املناخي االستثماري  مصرحتصلت  2002يف عام    
  .2007و 2006، 2005، 2003-2004

  :للتقومي القطريمؤشر األنستتيوشنال أنفستور  -7

فقد احتلـت املرتبـة    2003، أما عام 2002نقطة عام  45.5عامليا برصيد  63جاءت مصر يف املرتبة       
حيث  2005لعام  رتفعةوصنفت مصر ضمن جمموعة الدول ذات درجة املخاطر امل،  43.8عامليا برصيد  62

                                         
 .128ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .132ص ، مرجع سبق ذكره، 2002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .105ص ، مرجع سبق ذكره، 2001تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .88ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
 .139مرجع سبق ذكره، ص، 2003مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 5
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رصـيد   2006، واتصل عام 48وذلك بقيمة  ،نقطة مئوية عن السنة اليت سبقتها 3.6سجلت تقدما مبا يقدر 
  .50.26بيقدر 
 مؤشر وكالة دان اند براستريت للمخاطر القطرية -8

طفيفا يف التصـنيف   تقدماحيث عرفت ، 2005لسنة  املعتدلة ضمن قائمة الدول ذات املخاطر مصر جاءت    
  .2006وليحافظ على نفس التصنيف يف عام  DB3b إىل DB3cمن 

  مؤشر التنمية البشرية     -9

يف مؤشر التنمية البشرية، متحصلة علـى تصـنيف التنميـة     2000عام  عامليا 119الرتبة  مصر احتلت      
باحتالهلـا املرتبـة    2001، وحافظت على نفس التصنيف عـام  %79 – 50املتوسط، حيث كانت ما بني 

جاءت ضمن الدول ذات التنميـة   2005ام ويف ع فقد حافظت على تصنيفها السابق، 2002، أما يف 105
عـام   119حيث احتلت املرتبة وبذلك تكون قد عززت من تعليمها ومعدل الدخل الفردي، البشرية املتوسطة 

   .دولة ضمن هذا املؤشر 177عامليا من أصل  120واليت احتلت فيها املرتبة  2004، عكس سنة 2005

 مؤشر االستدامة البيئية     - 10

 World Economicوهو مؤشر يصدر عن املنتدى االقتصادي العاملي مصر يف مؤشر االستدامة البيئية جاءت 

Forumمع مركز قانون وسياسات البيئة جلامعة بيل ومركز علوم األرض جلامعة كولومبيا منذ عـام   ، يف جنيف
عامليـا، برصـيد    74دولة عربية، واحتلت مصر فيه املرتبـة   16دولة منها  142، حيث يشمل على 2001
 146عامليا من أصل  115فقد جاءت يف املرتبة  2004أما يف عام ، 1،  وهي مرتبة ذات موقع متوسط48.1

     .دولة مسجلة ضمن هذا املؤشر
  مؤشر جاهزية البنية الرقمية - 11

لتحتل املرتبة  2005، وارتفعت خالل عام 2004عام  0.24-عامليا برصيد  57جاءت مصر يف املرتبة      
برصـيد   عامليا 77جاءت يف املرتبة الثامنة عربيا بعد املغرب واملرتبة  2007ويف عام ، 2 0.29-برصيد  77

  .0.29-عامليا برصيد  63أين احتلت مصر املرتبة  2006مقارنة بعام  3.44

 :تنافسية السفر والسياحة مؤشر - 12

جاءت مصر يف املرتبة السابعة عربيا يف مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن املنتـدى االقتصـادي         
فيمـا   4.52برصـيد   50، حيث أتت يف املرتبة 2006وذلك لعام  4.24عامليا برصيد  58العاملي، واملرتبة 

فيما خيص بيئة السياحة والسفر وبنيتها التحتية، أما فيما خيص  3.51برصيد  60خيص اإلطار التنظيمي، واملرتبة 
 .3باملائة4.70عامليا برصيد  68مؤشر املوارد البشرية، الثقافية والطبيعية فقد احتلت مصر املرتبة 

                                         
 .108-103مرجع سبق ذكره، ص ص ، 2008مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  تقرير 1
 .84ص ، مرجع سبق ذكره، 2006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .123ص ، مرجع سبق ذكره، 2006لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  3
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  2008األزمة املالية العاملية لعام تدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول مشال إفريقيا بعد : املطلب الثالث

  :هذه الفترة تذبذبا يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، ويظهر من خالل اجلدول التايلعرفت      
خالل الفترة  إىل دول مشال إفريقيا حمل املقارنةالواردة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر : )21 -4( اجلدول رقم 

  دوالر مليون: الوحدة                                   2008-2013

 العام/ اقتصاد  *2013 *2012 *2011 *2010 2009 2008

 اجلزائر 691,0 1 499,0 1 581,0 2 301,0 2 746,4 2 593,0 2

 مصر 553,0 5 881,0 6 (483,0) 386,0 6 386,0 6 494,6 9

 املغرب 358,0 3 728,0 2 568,0 2 574,0 1 951,7 1 487,1 2

 تونس 096,0 1 603,0 1 148,0 1 513,0 1 687,8 1 758,6 2

 اإلمجايل العريب 698,0 11 711,0 12 814,0 5 774,0 11 771,9 12 333,3 17

 العامل 965,0 451 1 273,0 330 1 082,0 700 1 255 1422 474,7 216 1 398,0 816 1

 الناميةاالقتصادات  372,0 778 449,0 729 406,0 880 474,0 703 288,8 530 438,8 668

121 428,7 72 749,9 70 573,0 94 836,0 84 159,0 107 967,0 
االقتصادات املارة 

 مبرحلة انتقالية

 االقتصادات املتقدمة 626,0 565 664 516 406,0 880 474,0 703 436,1 613 530,6 026 1

       
  .2014إىل  2008تقارير املناخ االستثماري يف الدول العربية للسنوات من  من إعداد الباحث بناء على: املصدر

، وتقييمها مـن خـالل   اجلزائر بعد األزمة املالية العامليةتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : ولألالفرع ا

   املؤشرات الدولية للمناخ االستثماري

  عقب األزمة املالية العاملية اجلزائرتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : أوال

الصناعات الغذائية، السماد الكيمـائي، البنـوك   خاصة يف مشاريع مرتفعة  تدفقات 2008عرفت سنة        
والتأمينات، البناء واألشغال العمومية، هذا ما جعل حجم االستثمارات األجنبية خارج قطاع احملروقات والطاقة 

مليار  145واملقدرة  2007أي بزيادة تفوق مخسة أضعاف، مما سجل يف عام مليار دينار  897يسجل حوايل 
مليار دينار  140إىل  2007مليار دينار عام  168قطاع الطاقة واملناجم فقد اخنفضت من دينار جزائري، أما 

  2007الذي ميز عـام  مل يتأثر باخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر رغم أن هذا القطاع و ،2008عام 
مليار دينار عام  168إىل  2006مليار دينار يف عام  150من بل بالعكس فقد شهدت ارتفاعا يف هذا القطاع 

مليار دوالر خالل الفترة املمتـدة   17االستثمارات املباشرة يف قطاع الطاقة واملناجم ، وبذلك جتاوزت 2007
 تمليار دوالر، وتشمل هـذه التـدفقات اسـتثمارا    2يقدر حبوايل أي مبعدل سنوي ، 2008-2000بني 

يف فرع وحتلية مياه البحر وكذا ت واحملطات الكهربائية الشركات األجنبية يف التنقيب عن البترول وتطوير احملروقا
مليون دوالر، إذ تأيت الصني  102حوايل  2006- 2001املناجم، حيث كانت حصيلة هذا الفرع بني سنيت 

سامهت الشركات األوروبية مبـا  مليون دوالر، ومن جهة أخرى  25 بيف مقدمة الدول املستثمرة يف هذا الفرع 
  .لربيطانيا وحدها % 24، منها 2008و 2000من ذلك الرصيد التراكمي خالل الفترة  % 58قيمته 
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  حجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر، طبيعتها وتوزيعها: ثانيا     

قات إن اجلزائر مل تتأثر باألزمة املالية على ما يبدو وذلك يف الفترة القريبة من األزمة، من خالل ارتفاع تدف      
 2761قما قياسيا وصـل  ، أين شهدت ر2009االستثمار األجنيب املباشر عقب األزمة املالية، وال حىت يف عام 

مليون دوالر، وهو ميثل القمة اليت مل تصل إليها اجلزائر على طول مسرية انفتاحها على اخلارج وقد اسـتهدفت  
عنـها  أكثر املشاريع املعلنة  10من بني  9يث سجل هذه االستثمارات بالدرجة األوىل قطاع املناجم والطاقة، حب

حمسوسا لتسجل أربعة مشاريع علـى طـول   ، أما االستثمارات خارج القطاع فشهدت اخنفاضا 2009يف عام 
مشاريع يف شكل شراكة، أمـا عـدد املشـاريع     3، منها 2008مشروع يف عام  102، مقابل 2009سنة 

مشاريع يف إطار الشركة، وأربعة كاسـتثمار   7مشروع أجنيب منها  11فقد ارتفع إىل  2010املصرح ا سنة 
وذا يصل عدد املشاريع املصرح ا يف اجلزائـر عـام   مليار دينار،  58.9 بخارجي مباشر بقيمة إمجالية تقدر 

          للفتـرة  نجـزة احلصـيلة امل مت اإلعـالن عـن    2012مشروع، إال أنـه يف مـارس    528حوايل  2010
من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بعد األخذ بعني اإلعتبار املشاريع امللغاة، جند أـا   2000-2010
  املستثمرين األجانـب  مشروع أجنيب ومشترك، فهذا التراجع يف األرقام يبني انسحاب أو جتميد  360يف حدود 

  .1مشروع 168 ل
يف اجلزائر عقب األزمة لكنها مل تدم طويال وعـاودت اإلخنفـاض    وارتفعت االستثمارات األجنبية املباشرة     

 1691.0و  2012مليون دوالر عام  1449.0مليون دوالر إىل  2581.0من قيمة  2011بداية من عام 
  .2013مليون دوالر يف عام 

  :وأهم ما ميكن استنتاجه يف هذه الفترة هو     
 العدد والقيمة؛ متركز االستثمارات يف القطاع الصناعي من حيث - 

، إال أن قيمتها أقل مما 2014-2002استقطبت اخلدمات أكثر من املشاريع املنجزة على طول الفترة  - 
حقق يف مشروع االتصاالت، ما يدل على ضعف حجم االستثمارات األجنبيـة املباشـرة يف قطـاع    

 ؛تصاالتع قيمتها يف قطاع االاخلدمات وارتفا
بنسبة كبرية إىل دول أوروبية  -من غري مشروعات الشراكة –األجنبية املباشرة االستثمارات يعود أصل  - 

من حيث العدد، أما من ناحية القيمة فتعود الصدارة خاصة للدول العربية خاصـة الكويـت، مصـر    
  .مبجموع يتعدى نصف قيمة هذه االستثمارات

  

                                         
1 ANIMA « investissements directs étrangères et partenariats vers les pays méd. en 2009 » investir en 
méditerranée, étude N14, avril 2010, p38 . sur le site : 
http://www.ammaveb.org/uploads/bases/document/AIN_IDE_partenariats-2009_fr_6-05-2010.pdf (consulté le 
:15/03/2014). 
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ة ليس بالضرورة هلا أكرب قيمة، مثلما هو احلـال  يظهر أيضا أن الدول اليت هلا مشاريع استثمارية كثريوما       
مليار دينار جزائري وهو  98بالنسبة ملصر إىل جانب الكويت اليت دخلت مبشروع واحد وبقيمة استثمارية تقدر

    .1ملباشرةا من االستثمارات األجنبية%  44ما ميثل 
وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االسـتثمارات ترجـع احنصـار وتـرية تـدفق      إن      

إىل التغيري الذي طرأ على التشريعات اجلزائرية اليت  2010-2009االستثمارات األجنبية املباشرة خالل الفترة 
% 49 بأي مشـروع يف اجلزائـر   تنظم االستثمارات األجنبية املباشرة، ومنها حتديد حصة الشريك األجنيب يف 

من رأس مال الشركة لصاحل الطرف أو األطراف الوطنية، وكذا إلـزام الشـركات   %  51كحد أقصى مقابل 
بلـغ   –مقـيمني   من رأمسال الشركة لصاحل شركاء حمليني% 30التجارية األجنبية العاملة باجلزائر بالتنازل عن 

، فضال عن التعديالت املتعددة اليت طرأت على -2008يف اية شركة أجنبية  1665عددها يف جمال االسترياد 
التشريع اخلاص بتحويل أرباح الشركات إىل اخلارج، ويعود أيضا إىل األزمة املالية واالقتصادية اليت تسـببت يف  

 2.29حبيـث تراجعـت إىل    2010احلد من تدفق رؤوس األموال الغربية وحىت العربية حنو اجلزائر خالل عام 
  .2011حسب تقرير ندوة األمم املتحدة للتجارة والتنمية لعام  ايار دوالر، لتحتل بذلك املرتبة الثامنة إفريقيمل
املصرح ـا لـدى الوكالـة     االستثماريةعلى مستوى إجناز املشاريع  2013بدأت شهر جوان واملالحظة     

  :التالية واليت بدورها أبرزت املعطيات 2013و  2002خالل الفترة املمتدة بني  االستثمارالوطنية لتطوير 
  يف اجلزائر املصرح ااالستثماري تطور املشاريع : ) 22-4( اجلدول رقم 

 السنوات عدد املشاريع % املبلغ % مناصب الشغل %

3.44 29.372 1.22 98276 0.91 485  2002  
4.04 34476 4.90 395870 3.05 1622  2003  
2.90 24719 2.98 240889 1.64 874  2004  
5.11 43597 2.47 199128 1.58 843  2005  
5.59 47748 5.85 472505 4.03 2145  2006 

10.31 87983 8.11 654665 8.12 4323 2007 

10.78 92005 16.41 1325064 12.57 6687 2008 

8.06 68774 5.73 462679 14.27 7594 2009 

7.51 64091 4.90 395292 12.00 6386 2010  
15.06 128491 16.54 1335448 12.09 6434 2011  
9.75 83210 9.62 776530 13.00 9619 2012  
17.45 14943 21.26 1716136 66.72 8895 2013  

  اموع 53207 100% 8072482 100% 853409 100%

  :اإللكتروين الوكالة الوطنية لدعم االستثمار عرب املوقع: املصدر

 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement   

                                         
  : نقال عن املوقع االلكتروين، 2010- 2002ة خالل الفترة ز، حصيلة مشاريع االستثمار املنجيف اجلزائر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 1

http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets consulté le 15/01/2015   
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مخسة مشاريع ضـخمة   2014يف نوفمرب  افتتاحمت فقد  2015وبداية  2014أما املشاريع املستحدثة يف    
، املعـدل و  03-01وفقا ألحكام األمر رقـم   االستثمارمع الوكالة الوطنية لتطوير  استثمار باتفاقياتمتصلة 
  :ب يتعلق األمر ، واملتمم
 ؛مصنع إنتاج السيارات موعة رونو بوالية وهران - 
  ؛برت بوالية تيارت -مصنع إلنتاج السيارات بعالمة مرسيدس - 
  ؛طة كبرية لتحلية مياه البحر مبقطع بوالية وهراناحمل - 
  ؛-وهران-ية ألرزيو مصنع األمونياك و اليوريا باملنطقة الصناع - 
 .جممع األمونياك و اليوريا بوالية وهران - 

   مصنع إنتاج السيارات موعة رونو بوالية وهران .1

مت افتتاحه من رئيس الوزراء مبناسبة إطالق أول سيارة من نوع سامبول اجلديدة، ويقـع مصـنع إنتـاج         
  .هكتار 151السيارات يف منطقة واد تليالت، والية وهران على مساحة 

قد تصل  مليون أورو، مع توقع زيادة يف االستثمارات 50ما يقارب  2014قدرة تكلفة املوقع حىت اية سنة   
مليون أورو على املدى املتوسط سيتم إجناز استثمارات هامة، جماالت تطريق على البارد، الصـفائح   800حىت 

 ن أحيـث   السيارة، ويف خالل سنتني أو ثـالث،  املعدنية والطالء وقادرة على حتمل رفع مستوى نسبة إدماج
  . هرة بإمجالاالستثمار يف التطريق على البارد سيسمح بصنع هيكل مقصورة السيا

وقد استفاد هذا املشروع من منظومة التحفيز والدعم للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، عن طريـق الشـركة   
من قبل الشركة الوطنية للسـيارات   %34 ، من قبل اجلهة اجلزائرية % 51، اململوكة بنسبة RAP املختلطة

  .1من قبل املصنع الفرنسي رونو %49أما ، FNIلصندوق االستثمار الوطين  %17الصناعية و

 كبرية لتحلية مياه البحر مبقطع بوالية وهرانالطة احمل .2

كبرية لتحلية مياه البحر ملقطع شرق وسـط  إفتتاحه من قبل رئيس الوزراء عبد املالك سالل، تقع حمطة مت      
لديها القـدرة  ، وويعترب هذا التثبيت واحد من األكرب يف العامل باستخدام عملية التناضح العكسي، والية وهران
املياه يف اليوم، الكمية املوجهة ليس فقط لتلبية احتياجات وهـران ولكـن أيضـا     3م 500 000على إنتاج 

   .وهي معسكر، تيارت غليزان ومستغامنالواليات ااورة هلا، 
حتليـة ميـاه   " ستنفذها شركة ذات أسهم، شركة  يتمليون دوالر، و ال 491 بكلفة هذا املشروع قدرت      
Hyflux ٪ من طرف الشركة السنغافورية الـيت أنشـأت حمطـة حتليـة امليـاه     47اململوكة بنسبة " مقطع  

Menaspring Ltd, ،  ل٪ 43و AEC  ل٪  10و ADE..  
  

                                         
   الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، نقال عن 1

http://www.andi.dz/PDF/Grands%20Projets%20AR/Complexe%20ammoniac%20Oran.pdf 
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 مصنع األمونياك و اليوريا باملنطقة الصناعية ألرزيو وهران .3

 "Sorfert-Algérie" "-سـورفريت اجلزائـر  "مصنع يف املنطقة الصناعية يف أرزيو شرق وهران، يقع      

يتربع عبد املالك سالل، و الذي : ، مت افتتاحه يوم االثنني من طرف الوزير األول"إلنتاج أمسدة األمونياك واليوريا
  .هكتار 37على مساحة أكثر من 

، الشركة املشتركة ذات الـرأس  "Sorfert-Algérie" "سورفريت اجلزائر"حتمله شركة هذا املشروع       
و مؤسسـة الصـناعة والبنـاء    ) ٪49(مليون دوالر بني جممع سوناطراك  200املال االجتماعي يقدر بقيمة 

يوم ووحدة ثالثة / طن  2200تسيري وحدتني إنتاج األمونياك من ، اهلدف منه هو إجناز و )٪51" (أوراسكوم"
  .اليوريا يوميا من/ طن  3450من 

 مصنع األمونياك و اليوريا لوالية وهران  .4

، ويقع هذا امع يف مرسى احلجاج، يف املنطقـة  مثرة شراكة بني سوناطراك وجمموعة سهيل وان القابضة     
  .الصناعية آرزيو

ن يوميـا مـن   ط 7000طن يوميا من األمونياك وتوليد إنتاج  4000على إنتاج  القدرة الوحدةلدى هذه     
طن يوميا لكل منهما، ووحـدتني لليوريـا    2000اليوريا احملبب ويتكون هذا املوقع من وحدتني إلنتاج بقدرة 

  .ن يوميا لكل منهماط3500
ل أخرى بفضل وضع البنية التحتية الصناعية فرصة عم 500فرصة عمل مباشرة و  500سيتم إنشاء أكثر من   

واليت لديها أيضا تأثري مركز للجزائر من بني املوردين الرئيسني لليوريا وتلبية الطلب احمللي ذا املنتوج بنصـف  
مبنية على أكثر من هكتارين واليت مت إجنازها من طرف الشركة اليابانية يتربع هذا املشروع على مساحة ، والسعر
   .1مليار دوالر أمريكي 2.7ية، مببلغ مايل قدره بأكثر من والكور

  2013-2008وضع اجلزائر يف املؤشرات الدولية لقياس املناخ االستثماري خالل الفترة : ثالثا

وهي مؤشرات معتمدة من طرف توجد العديد من املؤشرات اليت تم بإدراج الدول جلاذبيتها االستثمارية،      
جلذب االستثمار، ومن بني هذه املؤشرات نـذكر  لية دف مدى يئة املناخ االستثماري هيئات ومؤسسات دو

  :على سبيل املثال ال على احلصر ما يلي
 امليةمؤشر التنافسية الع .1

 86مركزا حمتلة بذلك املرتبـة   13ب ملحوظا يف املؤشر متقدمة  فقد شهدت اجلزائر تقدما 2010يف عام 
، مث 2بسبب ضعف اإلدارة االقتصـادية مما يدل أن اجلزائر تعاين من تنافسية ضعيفة رغم حتسن ترتيبها   عامليا

                                         
  :الوكالة الوطنية لتدعيم االستثمار، نقال عن املوقع 1

http://www.andi.dz/PDF/Grands%20Projets%20AR/Complexe%20ammoniac%20Oran.pdf 
 .266، مرجع سبق ذكره، ص 2009تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
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أمـا يف عـام    ، 1متحسنة يف كفاءا املؤسساتية 113حمتلة بذلك املرتبة  2009تقدمت بأربع مراكز سنة 
   من 107طة، والرتبة نق 4.32برصيد من حيث املتطلبات األساسية  80جاءت اجلزائر يف املرتبة  2010

  .2نقطة 3.04من حيث االبتكار والتطوير برصيد  108نقطة، واملرتبة  3.49بحيث معززات الكفاءة 
دولة اليت تتمتع بإمكانيات تنافسية عاملية، وقد جاء ترتيب اجلزائر يف تقريـر   100حلت اجلزائر ضمن الـو    
، الذي يصدر سنوياً عن املنتدى االقتصادي العاملي، والذي يؤكد على أن متيز االبتكار 2013العاملي " التنافسية"

 2012العاملية، عكـس سـنة    االقتصادياتتنافسية وقوة البيئات املؤسسية بات اليوم ذا تأثريات متزايدة على 
  .عامليا 110حيث احتلت املرتبة 

 بيئة أداء األعمالمؤشر  .2

عامليـا عـام    136عربيا من حيث املؤشر العام لسهولة أداء األعمـال والتربـة    14احتلت اجلزائر الرتبة 
  .عامليا 134كانت  واليت 2009ة مبركزين مقارنة بعام ، متأخر20103

  وضعية اجلزائر يف املؤشرات الفرعية ملؤشر بيئة أداء األعمال :) 23-4( اجلدول رقم 

املؤشرات الفرعية ملؤشر 

  بيئة أداء األعمال

2008  
  
-  

2009  
  

134  

2010  
  

136  

2011  
  

136  

2014  
  

147  

2015  
  

154  

  141  139  150  148  141  134  بدء املشروع

      113  110  113  141  التعامل مع

      -  122  117  112  العاملنيتوظيف 

  157  156  165  160  166  118  تسجيل امللكية

  147  150  138  135  131  162  الكهرباء احلصول على

  132  123  74  3  70  131  محاية املستثمرين

  176  174  168  168  168  70  دفع الضرائب

  131  131  164  122  120  166  التجارة عرب احلدود

  120  120  127  123  125  118  تنفيذ العقود

      51  51  51  126  إغالق املشروع

  :من إعداد الباحث اعتماد على:املصدر

  .2015إىل  2008 من تقاير مناخ االستثمار يف الدول العربية للسنوات    -

  :بيانات أداء األعمال، جمموعة البنك الدويل متاح على الرابط -
 http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria  

 2008يتضح لنا أن مناخ االستثمار يف اجلزائر قد حقـق تراجعـا يف عـامي     من خالل اجلدول السابق     
مقارنـة   136يف الترتيب يف الرتبـة   2011و 2010، حمافظا على استقراره يف الترتيب العاملي يف 2009و

                                         
 .159، مرجع سبق ذكره، ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .266مرجع سبق ذكره، ص ، 2011آفاق االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية لعام ، 2011ل العربية لسنة االستثمار يف الدو نشرة فصلية حول 2
 .172، مرجع سبق ذكره، ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
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 ذلـك   بسـبب  ، ويعـود  2015و 2014لعامي  154و 147، وحققت املرتبة 2009عام 134باملرتبة 
البناء اليت لطاملا كانت تأخـذ   تعديلها لعدد من األنظمة اإلدارية خاصة فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيصل

من حيث استخراجها سنة بسبب العراقيل اإلدارية، فتقدمت بثالث مراكز يف الترتيب العاملي وقتا طويال إلمتامها 
عـام   141، ومن ناحية البدء باملشروع عرفت اجلزائر تراجعا ملحوظا من املرتبة 2010مقارنة بعام  2010
 141باحتالهلـا املرتبـة    2009وعادت إىل نفس املرتبة احملققة عـام   2011عام  150 إىل املرتبة  2009

فإن اجلزائر مل تقم بـأي   2015ممارسة العمال لسنة  وحسب تقريروتراجعت يف الكثري من املؤشرات الفرعية، 
تعديل أو إصالح مما يوحي إمكانية تراجع اجلزائر يف ترتيب املؤشر، وعليها إذن اختصار عدد مـن اإلجـراءات   

الالزم إلعدادها، وكذا ختفيض معدالت الضرائب بأنواعها والرسوم اجلمركية، وتنفيذ اإلدارية وتكلفتها والوقت 
الطاقة واملياه، وتسجيل امللكية العقاريـة  فيما يتعلق باستخراج التراخيص وإمدادات كومة االلكترونية برامج احل

   .وتبسيط إجراءات الفحص الفين للصادرات والواردات من أجل جعل بيئة أداء األعمال أكثر جاذبية وفعالية
 مؤشر املركب الستصدار تراخيص البناء .3

والرتبـة   2010عامليا سـنة   111حيث احتلت اجلزائر الرتبة  ترتيب اجلزائر عاملياذا املؤشر تأخر وفقا هل     
عربيا بعد تونس مباشرة، واملستثمر األجنيب يف  12ة ب، متراجعة ذلك مبركزين، واحتلت املرت2011عام  113

تراوح بني  2010عام علما أن مؤشر الفترة الزمنية الالزمة إلجناز هذه اإلجراءات للإجراء  22اجلزائر خيضع إىل 
  .1من متوسط دخل الفرد %44.0يوم واليت تعترب طويلة نسبيا مقارنة بالدول األخرى وبتكلفة 240

يوم كفترة الزمة إلجنـاز هـذا اإلجـراء     240إجراء،  و  17 ب 2014عامليا يف عام  122واحتلت املرتبة  
  .2إىل حد اآلنكآخر تقرير صدر  2015عامليا يف بداية  127وجاءت يف املرتبة 

 Network Readiness Indexجاهزية البنية الرقمية  مؤشر  .4

إىل املرتبـة   2010-2009للسنة املاليـة   113تراجع ترتيب اجلزائر العاملي من املرتبة وفقا هلذا املؤشر      
منذ عـام  عربيا، وتتابع هذا التراجع يرجع أساسا  13، حمتلة بذلك الرتبة 2011-2010للسنة املالية  117

عـام   3.17و  2009يف عـام   3.05و 2008نقطة عـام   3.14، وقدر املؤشر حبوايل 2009- 2008
للنمـو   ا، وهو يعكس الضعف املوجود يف اجلزائر من ناحية التقنيات احلديثة، الذي يعترب تطورها حافز2010

  .3واالزدهار االقتصادي
  

                                         
مرجع سق ذكره التأثريات املتوقعة لتداعيات األحداث السياسية يف املنطقة العربية على مناخها، ، 2011نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 . 17ص

  :جمموعة البنك الدويل، متاح على الرابط 2
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#dealing-with-construction-permits 

 .192ذكره، ص مروة كرامة، مرجع سبق  3
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 املؤشر املركب للمخاطر القطرية .5

 2009ضمن جمموعتها مقارنة بعـام   2010دول عربية سجلت تقدما عام  6تنب أن ب هذا املؤشر حس    
ومشلت سلطنة عمان، قطر، البحرين، تونس، اجلزائر وسوريا، حيث أن درجة املخـاطرة يف اجلزائـر كانـت    

 2007واحدة أو أكثر مقارنة بعـام  مبعدل نقطة مئوية وهي منخفضة إذ تراجعت  2008منخفضة، ومنذ سنة 
  .نقطة مئوية حسب دليل املؤشر 79.5إىل  70أا كانت ين أي 

 مؤشر األنستتيوشنال أنفوستر للتقومي القطري .6

 2009مقارنـة بسـنة    2010دولة عربية سجلت تقدما يف رصيد مؤشراا سـنة   13هلذا املؤشر فإن  وفقا
، مقارنة درجة 1طرة املعتدلةوكانت اجلزائر من بني هذا الدول حيث صنفت من بني الدول اليت ذات درجة املخا

  .2، مما يدل على أن اجلزائر يف حتسن من سنة إىل أخرى2008خماطرة مرتفعة حتصلت عليها عام 
 وكالة دان آند برادستريت للمخاطر القطريةمؤشر  .7

 2009حتسنا ملحوظا وطفيف يف التصنيف داخل جمموعاا مقارنة بعام  2010شهدت اجلزائر سنة 
 DB5b 3إىل  DB5aف املناخ االستثماري ذات الدرجة املخاطرة شبه مرتفعـة مـن   وحتصلت على تصني

  .20064ة منذ عام عواليت كانت فيها اجلزائر ضمن املخاطر املرتف 2008عام  بمقارنة 
 الكوفاس للمخاطر القطريةمؤشر  .8

 2009مقارنة بعـام   2010وفقا هلذا املؤشر مل يتغري تصنيف أي وضع للتصنيف الدول العربية خالل عام 
مبا فيها اجلزائر، حيث حافظت مجيع الدول العربية اليت يغطيها املؤشر على تصنيفها خـالل العـامني آخـذة    

، مما يعين عدم تأثر 2006، حمافظة على هذا التصنيف منذ عام A4إىل  A2تصنيف الدرجة االستثمارية من 
 .عربية عد األزمة املالية والعامليةالعوامل اليت تدخل يف بناء هذا املؤشر يف الدول ال

 تنمية جتارة التجزئة العامليةمؤشر  .9

 2009يف عـام   11مقارنـة بالرتبـة    2010عامليا منذ عام  21وفقا هلذا املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة      
عامليا يف  12و 25، والرتبة 2009عربيا، مقارنة بالرتبة السادسة لعام  7متراجعة بعشر رتب، واحتلت املرتبة 

علـى  ت الدولية لتجارة التجزئة على التوايل، ويساهم هذا املؤشر يف مساعدة الشركا 2008و 2007عامي 
ترتيب أولوياا واستراتيجياا االستثمارية يف األسواق الناشئة والعامل النامي، ومساعدا على اختـاذ قـرارات   

السليمة يف  تاستثمارية توسعية ومواصلة منوها، من خالل توفري املعلومات الصحيحة والدقيقة ورسم االستراجتيا
 .دول عربية من بينها اجلزائر 6عامل، منها دولة ناشئة حول ال 30

                                         
 .158، مرجع سبق ذكره، ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .101، مرجع سبق ذكره، ص 2007تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .158، مرجع سبق ذكره، ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  3
 .126، مرجع سبق ذكره، ص 2008تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
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 مؤشر تنافسية السفر والسياحة .10

وجاءت يف  2007مقارنة بعام  2008وفقا هلذا املؤشر سجلت اجلزائر تراجعا يف ترتيبها العاملي منذ عام      
نقطـة، يف   3.67وبرصيد  93عربيا، مقارنة باملرتبة  12ة بنقطة، حمتلة بذلك املرت 3.50رصيد  102ة باملرت
، سجلت اجلزائر حتسنا متفاوتا 2009، فحسب هذا املؤشر وباملقارنة مع عام 1عربيا 10، والرتبة 2007عام 

يف السنة اليت سـبقتها برصـيد    115مقارنة باملرتبة  113، إذ جاءت يف املرتبة 2010يف ترتيبها العاملي سنة 
، فاجلزائر احتلت املراتب املتدنية، ويرجع سبب ذلـك إىل ضـعف   2عربيا 13نقطة، حمتلة بذلك املرتبة  3.37

نتجات السياحية مكانية تزخر بالعديد من املالتعريف مبكتسبات اجلزائر وما تتوفر عليها من حمددات وإمكانيات 
  .ية، كتوفرها على اآلثار الرومانية، التركية والعربيةواخلدم

  2013-2008خالل الفترة تونس املباشر يف تدفقات االستثمار األجنيب : ثاينلالفرع ا

أزمة الغـذاء وأزمـة    تداعيات كثرية خاصة وأا كانت السبب يف ألزمة االقتصادية العاملية الراهنة ل كان       
العرض أو اإلنتاج ال [حيث نظرا للعجز  2008 سنة التونسي االقتصادأثرتا يف ] ارتفاع شديد لألسعار[الطاقة 

فتضاعف ، واللجوء إىل االسترياد تفاقم العجز يف ميزان املدفوعات اجلارية مع اخلارج] يليب الطلب أو االستهالك
كما أنّ نسبة التضـخم ارتفعـت    ،%6.4إىل % 6.2تقريبا حجم العجز كنسبة من إمجايل الناتج احمللي من 

وعموما تقلّـص   ،2007سنة % 1.3يف حني أا كانت  2008سنة % 5إىل ] ألسعار لالستهالكمؤشر ا[
وهذا بالتأكيد قد أثر سلبا علـى   ،2007و 2008بني % 6.4إىل % 3.6نسبيا نسق النمو االقتصادي من 

 أما األجـر األدىن  ،70300إىل  80200حيث مرت من  10000إحداث الشغل اليت تقلصت مبا يقارب 

 SMIG من وإذا أخـذنا بعـني    ،2007و 2008دينار بـني   800.251دينار إىل  824.239فلقد مر
وبالتايل استقر ، االعتبار التضخم فنجد أنّ الزيادات تأيت غالبا بعد ما تضررت الطاقة الشرائية لألجري السترجاعها

أمـا   ،)2000نا على مرجعية أسعار إذا اعتمد(دينار تقريبا  195يف حدود  2008األجر األدىن احلقيقي سنة 
دينـار   6.313من ) 2000حسب مرجعية أسعار (األجر األدىن يف الزراعة فقد تقلصت نسبيا قيمته احلقيقية 

  .2008دينار سنة  6.018إىل  2007سنة 
ؤسسـات  جتفيف أو تعسري االقتراض من طرف امل[أما القناة اليت رشحت لتمرير انعكاسات األزمة املالية         

هي جلوء البنك املركزي إىل االقتراض سنويا لدى املؤسسات املالية اخلاصة لتغطية نسبة من موارد ] املالية اخلاصة
 2009و 2008ولتفادي الوقوع حتت شروط اقتراض جمحفة عدل البنك املركزي يف  ،ميزان احلسابات املالية

  .إىل اللجوء إىل املمولني اخلواص) 2010ورمبا سنة (
  :3وهي األزمة االقتصاديةوعموما هناك أربع قنوات رئيسية لتمرير 

                                         
 .143-142ص ، مرجع سبق ذكره، ص 2008تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .175، مرجع سبق ذكره، ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 /consulté le 26/01/2015.          http://nawaat.org/portail/2014/01/02،ملصري اهولمقال بعنوان االقتصاد التونسي وا 3
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 ؛التجارة اخلارجية   - 
 ؛ عائدات السياحة - 
 ؛ حتويالت املقيمني باخلارج - 
 .املباشر األجنيباالستثمار  - 
 األزمة املالية على قطاع التجارة اخلارجية تداعيات -1

مرتبطـة  ] ختفيف أو جتنب اآلثـار [والتكييف مع األزمة إن نسب هشاشة االقتصاد وطاقته الذاتية للتعامل       
] تأثريها على نسق النمو واملوازنات االقتصادية الكربى[حبجم الدور اليت تلعبه هاته العناصر األربعة يف االقتصاد 

فتاح التجاري يعين متأيت أوال من النسبة املرتفعة يف االن تونس من هذا املنظور فإنّ تأثر أو قابلية التأثر باألزمة يف
% 50حيث متثّل كل من الصادرات والواردات كنسب من إمجايل الناتج احمللي بـني   ،ة اخلارجيةيف دور التجار

وأكثر % 70ذلك أنّ  زد على) مث التوريد(وبالتايل هناك حساسية مرتفعة جدا بالنسبة لعامل التصدير % 60و
إالّ  انكماشـيا مرتبطة باالحتاد األورويب وكلما عرف هذا األخري ظرفا اقتصـاديا   التونسية من التجارة اخلارجية

وهذا بالضبط ما حصل نظرا أنّ اإلحتاد األورويب الشريك  ،ونتج عنه هبوط يف الصادرات وبالتايل يف نسق النمو
التجاري األساسي قد تضرر بشدة باألزمة وتداعياا االقتصادية، وهو الذي باملقارنة جيـد يف الوقـت احلـايل    

عرفت خـالل   التونسية فمن هاته الزاوية فإن الصادرات ،صعوبات كبرية السترجاع نسق النمو ما قبل األزمة
مليـار دينـار سـنة     6.23مقابل  2009مليار دينار سنة  5.19% [ 7.17تراجعا كبريا بنسبة  2009
مليار سـنة   2.30مقابل  2009مليار سنة  7.25% [ 7.15وبدوره هبط حجم الواردات بنسبة ، 2008
 2009سـنة  % 1.3جية أثّر بدوره على نسق النمو حيث نزل هذا األخري إىل فتراجع التجارة اخلار ،]2008
  .2008سنة %  6.4مقابل 

إنّ بوادر استرجاع االنتعاش االقتصادي وإن كان باملقارنة بطيئا ومعتـدال يف اإلحتـاد األورويب خـالل          
إىل  2009سـنة  % 1.3حيث يتوقع أن ترتفع نسب النمو من  تونس قد يؤثر إجيابيا على 2011و 2010

ــدالت  ،2010ســنة % 1.4 ــايل دون مع ــو بالت  2008و %) 3.6( 2007و %) 4.5( 2006وه
مبا مت  2010ل واملتوقع  2009و 0820وهنا ال بد من اإلشارة أنه لو قارنا نسق النمو احلاصل يف  ،%)6.4(

مـن جـراء    ت تـونس كمعدل نرى وأننا خسر% 1.6) 2007 / 2011(رصده يف املخطط احلادي عشر 
األزمات ما يزيد عن نقطتني من النمو وهلذا األمر تأثري قوي على سوق الشغل حيث وكما سلف ذكـره فـإن   

فمن املعلوم أنّ نسبة البطالة اجلمليـة كانـت    ،اهلشاشة االجتماعية عند حدوث صدمات مرتبطة بنسبة البطالة
خطط احلادي عشر كان يتوقـع  ومنوال التنمية يف امل ،2007سنة % 2.14و ] %2002-2006 [3.14

مـع  % 1.6باالعتماد على نسق منو متوسط ب ] أقل من نقطة% [ 4.13تقليص مستوى البطالة اجلملية إىل 
 .]2010-2007[ 82400إىل ] 2006-2002[كمعدل  74400من  اجلديدة رفع عدد مواطن الشغل

 تضـرر  الـذي  الصناعي النشاط تراجع نتيجة وذلك ،2011 سنة يف تباطؤ التجارية املبادالت وسجلت     
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على  وللوقوف األوروبية، البلدان من املتأيت اخلارجي الطلب وهبوط االجتماعية املطالب تصاعد من بشكل حاد
  : اآليت اجلدول بإدراج نقوم التونسي التجاري امليزان تطورات

  مليون دينار تونسي :الوحدة                 .التونسي التجاري امليزان تطورات : ) 24-4( اجلدول رقم 

  البيان           2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 السنة 

 الصادرات 13794 15558 19140 23637 19469 23519 25092 26818

 الواردات 17292 20003 24437 30241 25878 31817 33702 36967

 عجز امليزان التجاري 3498 4445 5027 6604 6409 8298 8610 10149

 نسبة التغطية 79.8 77.8 79.4 78.2 75.2 73.9 74.5 72.5

  .2011لسنة بالنسبة التونسي املركزي بنك تقديرات*
  : على باإلعتماد باحثال إعداد من : املصدر

 .15 ص ،2009 لسنة واخلمسني الواحد السنوي التقرير التونسي، املركزي البنك  -

 .55 ص ،2011 لسنة واخلمسني الثالث السنوي التقرير التونسي، املركزي البنك -

 الفتـرة   مـدار  على مستمرا عجزا يف التونسي التجاري امليزان رصيد أنالسابق  اجلدول خالل من يتبني     
 توسـعا  شهد حيث 2011 سنة يف دينار ماليني 8610 التجاري امليزان عجز بلغ حيث اجلدول يف املوضحة
 0.6ب  ارتفعـت  قـد  التغطية نسبة أن يبد ، 2010 سنة يف تسجيله مت ما مع باملقارنة دينار مليون 312 قدره
 التوايل على %5.9  و %6.7  أي الواردات، من أسرع بنسق الصادرات لزيادة تبعا 74.5 لتبلغ ئةابامل

 .دينار مليون 33702 و مليون 25.095 وقدرها 2010 سنة يف تسجيلها مت متتاليني ومببلغني
 على القطاع السياحي املالية األزمة تداعيات -2

ألـف   4.6901ألف إىل  7.7049تراجعا طفيفا يف عدد الوافدين الغري مقيمني من  2009شهدت سنة     
وميكن القول أنّ  ،مليار 46.3مليار إىل  39.3ارتفاعا طفيفا ومرت من  التونسي بالدينارفقد عرفت العائدات 

وال مـن   ،أو تراجعا حمدودا إذا احتسبنا العائدات بـاألورو  2009هناك شبه استقرار يف قطاع السياحة خالل 
العائدات يف السنوات املاضية  د تضرر من تداعيات األزمة خاصة عندما نقارن نسق منوشك أنّ قطاع السياحة ق

ولكن كان هذا الضرر أقـل حـدة    ،]2008و 2005بني % 9 بفقط مقارنة % 2[ 2009مبا حصل سنة 
  .مقارنة بالصناعات احمللية التصديرية حيث كان نسق النمو سلبيا

 أدىن أي دينار، مليار 2.2 قرابة ليبلغ 2011 سنة يف ملموسا تقلصا التونسي اخلدمات ميزان فائض سجل    
 وهـو  السـياحي  النشاط يديرها اليت املقابيض تراجع إىل باألساس ذلك ويرجع ، 2005 سنة منذ له مستوى
 ذلك على وللوقوف النقل، سيما ال أخرى قطاعات تصدير أداء على عميقة انعكاسات لديه الذي القطاع

  :التايل الشكل بإدراج نقوم
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  يف تونس أهم مؤشرات السياحة: )11- 4(الشكل رقم 

  
  .606، ص2011البنك املركزي التونسي، التقرير السنوي : املصدر

 يف  وبالفعـل  سـاد  والذي واإلقليمي الوطين الصعيدين على االستقرار عدم فإن الشكل السابق خالل ومن     
 بنسـبة  املقيمني غري وفود تراجعت إذا السياحي، النشاط مؤشرات على بشدة أثر قد 2011و  2010 سنتني
 مع وبالترابط، %18.6- املغاربيني أقل وبدرجة  %44.1- األوروبيني باخلصوص مشل تراجع وهو 30.7%
   .دينار مليار 2.4 قرابة لتبلغ 2011 سنة يف  %32.9 بنسبة السياحية املقابيض اخنفضت ذلك

 بنسـبة  السياحي، النشاط بتطور كبري حد إىل مرتبط قطاع وهو النقل بعنوان املقابيض تراجعت كما          
 تـدهور  وهكذا، الواردات ارتفاع نتيجة  %5.3 ب العنوان هذا بنفس النفقات ازدادت املقابل ويف ،19.3%
 العجـز  من  %13.3 أي دينار، مليار 0.6 قدره قياسيا عجزا ليفرز 2011 سنة يف حاد بشكل النقل ميزان
 .1 اجلاري
 2012 سنة من األول النصف خالل ملموس بصفة اخلدمات ميزان فائض تدعم 2012 لسنة وبالنسبة   

        املقيمني غري وفود ازدياد نتيجة  %35.8 بنسبة السياحية املقابيض ارتفاع من باخلصوص استفادة حيث
 تظل السياحي النشاط هاأدر اليت تدفقاتال أن يبد وأخرى، فترة بني  %74.2 ب اجلميلة والبيتات  %41.5 ب
  تراجـع  مع بالعالقة وذلك،  %14.4- ب 2010سنة  من األول النصف خالل تسجيله مت مما أدىن مستوى يف

  .         2التوايل على %20.1 و  %13.9 بنسبيت اجلميلة والبيتات املقيمني غري وفود
وزارة السياحة التونسية أن إيرادات القطاع السياحي بلغت كشفت  2014لسنة وحول قطاع السياحة         
  .مليار دوالر يف األشهر التسعة األوىل من العام اجلاري 1.42مليار دينار أي ما يعادل  2.33
 ماليني سـائح  4.950 حوايل وبلغ عدد السياح الذين زاروا تونس منذ بداية العام اجلاري إىل اية سبتمرب    

 2013يف األشهر التسعة األوىل مـن عـام   % 2.7ارتفاع إيرادات السياحة يف تونس بنسبة وأكدت الوزارة 

                                         
 .60-59ص ص ، 2011السنوي تقرير التونسي، املركزي البنك  1
  27 ص، االقتصادي الظرف نشر التونسي، املركزي البنك 2
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من إيرادات % 6.7أقل بنسبة (مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، دون أن تصل إىل مستويات ما قبل الثورة 
  . 2010الفترة املقابلة من عام 

من % 60من الناتج احمللي وميثل % 19 بصاد، ويساهم ويعد قطاع السياحة يف تونس، من أهم ركائز االقت   
  .ألف شخص 400موارد البالد من العملة الصعبة كما يعمل به حنو 

 على التحويالت اخلارجيةاملالية األزمة  تداعيات -3

فهي مل تشهد تراجعا رغم األوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت سادت خاصة بأوروبا حيث يعمل أغلبيـة      
أي  2009و 2008مليار دينار بـني   6.2مليار دينار ارتفعت التحويالت إىل  4.2فمن  التونسيني املهاجرين
لو احتسبنا باألورو لوجدنا ،  2008و 2005بني % 4.10يف حني كان معدل منو التحويالت  ،%8بنسبة 
  .عرفت تراجعا نسبيا باملقارنة بالسنوات اليت سبقت 2009نّ كذلك أ

  والشكل املوايل يوضح ميزان املداخيل وأهم بنوده
  اجلارية والتحويالت مداخيل ميزان بنود أهم تطور: )12- 4(الشكل رقم 

  
  .29ص ، 2011 السنوي التقرير التونسي، املركزي البنك :املصدر

   2010سـنة  يف فقد شهدت انتعـاش مسـجال    اجلارية، والتحويالت العوامل مداخيل مليزان بالنسبة أما     
 مليـون  174 قدره عجزا ليفرز 2011سنة  يف جديد من اجلارية والتحويالت العوامل مداخيل ميزان تدهور
 بعنـوان  املداخيل اخنفاض إىل باألساس نتيجة تعزى وهي ،2السابق العام يف مليون 15ب فائض مقابل ،1 دينار

 5.2- تراجعـا  1992 سنة منذ األوىل شهد للمرة واليت باخلارج، التونسيني العمال قبل من املنجزة التحويالت
 .دينار مليار 2.8 لتبلغ  %
 مـداخيل  بعنـوان  للمقابيض حدة أكثر واخنفاض العوامل مداخيل بعنوان النفقات تسارع من متظافر بتأثري    

  .3الشغل

                                         
 .01 ص ،، مرجع سبق ذكره2011 السنوي التقرير التونسي، املركزي بنكال 1
 .21 ص، 2012جانفي ،االقتصادي الظرف نشر التونسي، املركز بنكال 2
  .01ص  ،مرجع سبق ذكره التونسي، املركز بنك 3
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وفيما يلي حناول رصد تطورات األرصدة الفرعية ودروها يف حتديد ، أما فيما خيص احلساب اجلاري التونسي   
  :اجتاه احلساب اجلاري الكلي

  التونسي اجلاري احلساب حواصل أهم تطور: )13- 4(الشكل رقم 

  
  :معطيات  على باالعتماد لباحث ا إعداد من :املصدر

 .185 ص ، 2009 السنوي التقرير التونسي، املركزي البنك

  .54 ص ،2011 السنوي التقرير التونسي، املركزي البنك -

 ليبلغ ملموس بشكل اجلاري امليزان عجز تفاقم، االستثنائي السياق هذا ظل ويف السابق الشكل خالل ومن     
 والتحـويالت  السياحية املقابيض اخنفاض تزامن وبالفعل احمللي، الناتج إمجايل من  %7.4 أي دينار مليار 4.7
 تضـرر  الـذي  ومشتقاته، املناجم قطاع لصادرات احلاد التراجع مع باخلارج التونسيني العمال قبل من املنجزة
 السيادي الدين وأزمة الليبية األزمة من كل تداعيات وكذلك ،االجتماعية املطالب تصاعد جراء من بشدة نشاطه
  .السنة من األخري الثالثي خالل برزت واليت األوروبية الشريكة الدول يف
هذا وعمدت الدولة لتطويـق   ،أنّ اآلثار االجتماعية متثلت يف ارتفاع حجم ونسبة البطالة سابقاكنا قد بينا     

ذات الصـبغة املاليـة   ] 2008لسنة  79قانون [هاته اآلثار إىل عدة تدابري ومن أمهها مجلة اإلجراءات الظرفية 
  .1 وذات الصبغة االجتماعية وذلك لفائدة املؤسسات املصدرة

  املباشر األجنيباالستثمار تأثري األزمة املالية العاملية على تدفقات  -4
تفيد األرقام الرمسية األخرية والصادرة عن البنك املركزي أنّ االستثمار اخلارجي املباشر قد اخنفض بشـدة       
وكما كشـفت   ،2007مليار وهو تقريبا حجم سنة  3.2مليار دينار وأصبح  4.3من  2009و 2008بني 

 مربجمة ضع املشاريع الكربى اليت كانتعنه بعض املصادر اإلعالمية فإنّ الرجة املالية اليت هزت ظُبي أثرت على و
  .حيث متّ جتميد أو تأخري أو إلغاء عدد من هاته املشاريع العمالقة اليت تقدر بعشرات املليارات لتونس

                                         
ــوب 1 ــزام حمج ــونس  ، ع ــى ت ــا عل ــد اعيا ــة وت ــادية العاملي ــة االقتص ــرابط   األزم ــى ال ــة عل ــعب، متاح ــدة الش ــال يف جري : ، مق

                                                             é le 26/01/2015consulthttp://www.turess.com/echaab/10678  
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 5.2 بعلى تطـور اجيـايب    2009وقد حافظت االستثمارات األجنبية املوجهة لقطاع الصناعات املعملية سنة 
بفضل ارتفاع االستثمارات يف قطاعات  2008د سنة .م 641مليون دينار مقابل  658بلغت قيمتها  إذباملائة 

  .الكهرباء والنسيج وامليكانيك ومواد البناء والبالستيك التقين
  2013-2008خالل الفترة املغرب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف : ثالثلالفرع ا      

مبا أن املغرب حيضى يف إطار عالقته باإلحتاد األورويب بالوضع املتقدم، وتربطه مع الدول األوروبية العديـد       
من آثار هذه األزمة خصوصا عنـدما   من اتفاقيات الشراكة و التجارة، و كذا اتفاقية التبادل احلر، فإنه قد عاىن

يتعلق ببعض القطاعات كالفالحة والسياحة وعائدات املغاربة املقيمني باخلارج، وكذلك االسـتثمار األجـنيب   
حاولت احلكومة املغربية اختاذ سلسلة من التدابري الرامية  2008 باملغرب، رغم أن مع بداية الربع الثالث من عام

فاالقتصاد املايل املغريب مل يتأثر باألزمة ، توازنات داخل السوق احمللية وإحداثلطلب إىل دعم مستوى العرض وا
  :املالية لسببني

  ؛2اليت تنص عليها اتفاقية بازل أوهلما اإلطار التنظيمي الذي يتميز بالتقييد الصارم بقواعد املخاطر  - 
والثاين ضعف اندماج النظام املايل الوطين مع النظام املايل الـدويل، إال أن رغـم كـل االعتبـارات      - 

حيث أن حصة األصول األجنبية من إمجايل أصـول البنـوك   واخلصائص اليت يتميز به االقتصاد املغريب، 
باستثناء املشاركات  ، كما أن حصة غري املقيمني يف رمسلة بورصة القيم،1 % 4املغربية ال متثل إال أقل
 .20072يف اية عام  %1.8اإلستراتيجية تقل عن 
يف عدم تأثره تأثريا كبريا كما هو الشأن ببعض الدول العربيـة، وعلـى وجـه     وهذان العامالن كانا سببا

  .ألزمةااخلصوص دول اخلليج العريب، فإن بعض القطاعات مل تسلم من آثار وتداعيات هذه 
  االقتصادي املصري عقب األزمة املالية العاملية  الواقع: أوال

 أثر األزمة قطاعيا -1

تعاين كل قطاعات االقتصاد من األزمة االقتصادية العاملية، املستحكمة أساسا بأوروبا الرأمساليـة، والـيت ال        
   انعكاساا األعنـف قادمـة  ايل فإن األزمة يف بداياا، وبالت ،يبدو يف األفق حىت اآلن أمارات خروج قريب منها

من هنا ال ميكن قياس قسوة األزمة حاليا رغم أن رياحها نالت من عدة مرتكزات اقتصادية حملية، وحـىت مـا   
  يسمى انتعاشا يف هذا النصف األول من السنة اجلارية ال يعدو أن يكون نتيجة تقلبات غري متحكم ـا إطالقـا  

 .إا تدبدبات أزمة تتعمق شيئا فشيئا

، وإىل 2006يف % 7.3، مث إىل 2005يف % 1.7إىل  2004يف % 3.5انتقل معدل النمو باملغرب من     
هذه النتائج املتقلبة تفسر بشكل خاص بالتبعية القوية للخـارج وبالشـروط    ،%2.7بنسبة  2007أقل سنة 

                                         
 /http://www.bkam.maمتاح على الرابط،                                                          25/01/2015، مطلع عليه بتاريخ بنك املغرب 1
                                                             http://www.cdvm.gov.ma/ar   متاح على الرابط،                         25/01/2015، مطلع عليه بتاريخ إحصائيات جملس القيم العقارية 2
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عدد األليـاف، واملنافسـة   هكذا أضر ضعف الطلب األوريب على صادرات املغرب، وإلغاء االتفاق مت ،املناخية
حصـيلة   2006يف حني كان أصل النمو العايل سنة  ،2005الصينية، وجفاف شديد، بالنمو االقتصادي سنة 

بـدل  % 2.7مبعـدل   2007إنتاج فالحي استثنائي، ويفسر ضعف التساقطات املطرية النمو الضعيف سـنة  
، بشكل خاص 2007سنة % 2.7مقابل  %5.6، بلغ النمو نسبة 2008يف سنة  ،باستثناء الفالحة% 6.2

مع ذلك، ظهرت عالمات ملموسة ألثار األزمة العاملية، بدء من الفصل الرابع مـن   ،بفضل موسم فالحي جيد
النسـيج والفوسـفات   (، عرب اخنفاض نشاط الصناعات التصديرية 2009، وخالل الفصل األول من 2008

   . ئة للطلب اخلارجي املوجه للمغربيف املا 4، تبعا الخنفاض بلغ )والسيارات واجللد
انتقل معدل التضـخم إىل  ، بفضل سنة فالحية ممتازة 2009يف املائة سنة  4.9وسجل النمو االقتصادي        
، بفعل ضغط أسعار املواد الغذائية واملواد الطاقية املسـتوردة  2007سنة %  2، مقابل 2008سنة %  3.9

 .1أيضاوبفعل ارتفاع فاتورة النقل اخلاص 

      % 42 بأظهرت صادرات قطاع السيارات، وبشكل أقل، صادرات القطاع اإللكتـروين، نتـائج إجيابيـة        
باملقارنة مع املستوى الذي سجله يف % 32يف حني سجل قطاع النسيج اخنفاضا بنسبة  ،على التوايل%  2.7و

 .2009ه األزمة سنة من جانبه بدأ قطاع صناعة الطائرات الذي مل تنل من ،2009أبريل 
وعلى العموم يعترب قطاع السياحة األقل تأثرا باألزمة املالية، فبالرغم من االرتفاع الطفيف الذي سجله عـدد     

، واخنفضـت  %1.4عدد املبيتات مبؤسسات اإليواء املصنفة بنسـبة   ، فقد تراجع%2 ب 2009السياح سنة 
الذي بلغت قيمته أهم مصدر للعملة الصعبة والـذي    القطاع، ومع ذلك يظل هذا %5ة بسعائدات السياحة بن
  .2009مليار درهم عام  53بلغت مداخيله 

  2008عائدات السفر املغربية قبل وبعد األزمة املالية العاملية لعام : )14- 4(الشكل رقم 

 
  .1، ص2010يونيو  30اململكة املغربية، الرباط يف املدونة السامية للتخطيط، أثر األزمة العاملية على االقتصاد املغريب،  : املصدر    

إىل تراجع ملموس للنشاط االقتصادي وملعدل  وأزمة اليورو وبشكل عام، ستؤدي نتائج األزمة املالية العاملية     
كما ستؤدي إىل مزيد من الضغط على ميزانية الدولة ومواردها، يف الوقـت   ،2009النمو الذي فقد نقطة سنة 

                                         
  اقتصاد املغرب يف مهب األزمة الرأمسالية العاملية ، متاح على الرابط: ، مقال بعنواناملغربية جريدة املناضل 1

http://www.almounadil-a.info/article1952.html  
  25/01/2015: مطلع عليه بتاريخ
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وبالتايل تراجع كافة إجراءات الترقيع  ،تعرف فيه مداخيل الدولة تقلصا ملحوظا من جراء إجراءات االنفتاحاليت 
ألول مرة منذ سنوات عديدة، حسـب  % 4.5لدعم للقدرة الشرائية، وميل معدل التضخم إىل االرتفاع بنسبة 

  .تقديرات املركز املغريب للظرفية

  والبنكي املغريبانعكاسات األزمة على القطاع املايل -2

ى من الواضح ذا الصدد أن األزمة املـالية اليت عرفتها البلدان املتطورة مل يكن هلا انعكاس مباشـر  يبقـ      
لسبب بسيط يرجع إلـى عدم ارتبـاط هـذا القطـــاع     علــى املغرب و على قطاعه املايل و البنكي، 

املغربية ال متسك سندات أمريكية كما هو احلال بالنسبة لبعض البنوك فالبنوك ، العاملية باملنظــــومة املـالية
املغربية مـن خـالل    بنوكورغم ذلك هذه األزمة ضاعف من مشكل السيولة الذي تعاين منه أصال ال ،األوروبية

مني يف وتأثريها على حتويالت وادخار املهاجرين املغاربـة املقـي  ، تراجع تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة
النظام البنكي املغريب قد خضع يف السنوات األخرية لعملية تنقية و تصحيــــح بفضـل    أنورغم ، أوروبا

 .الربامج اليت استهدفت حتسني أداء املؤسسات املالية العمومية، مما أدى إىل تقليص جلي حلجم القروض
واحلفاظ على ، احلكامة واملراقبة وتدبري املخاطرفاملغرب مدعو إىل تعزيز قدرات حتمل األزمة من خالل حتسني   

  .1التوازنات املاكرو اقتصادية كشرط ضروري لتنمية منسجمة للقطاع البنكي
 انعكاسات األزمة املالية على قطاع التجارة اخلارجية  -3

 وتراجع الطلب العاملي املوجـه إىل املغـرب   %11.9، اخنفض حجم التجارة الدولية بنسبة 2009يف سنة   
، وقد أدى هذا التطور إىل اخنفاض حجم الصادرات املغربيـة مـن السـلع واخلـدمات بنسـبة      %10بنسبة 
إىل تقلص يف السوق األوروبية لـبعض املنتوجـات    2009 لقد أدى استقرار الكساد خالل سنة ، و13.1%

ـ   اع مكوناتقطو سيكون قطاع النسيج و ، املصدرة تقليديا هلذا األخري ى رأس صناعات السيارات بـالطبع عل
كما أن احندار قيمة الروبـل  ، امل األزمةي ستتأثر باخنفاض الطلب األورويب بسبب عالقطاعات التصديرية التـ

ي ستخلق متـاعب لصادرات املغرب من احلوامض اليت يوجه اشة البنيوية لالقتصاد الروسي بسبب اهلشالروسـ
كما أن ،سيزيد من القدرة التنافسية للصادرات الروسـية مـن الفوسـفاط    قسط وافر منها إىل هذه السوق، و

      أخريا تأثرت مبيعـات الفوسـفاط  و  ،خلقت متاعب ملبيعات النسيج إىل إجنلترا اإلسترلييناخنفاض قيمة اجلنيه 
الذي مس كل املواد و مشتقاته اليت تتوجه باألساس إىل اهلند و الربازيل و بعض البلدان اآلسيوية باملد اإلحنداري 

 .األولية

% 36.2، نتيجة تضافر ارتفاع الواردات القوي، وخاصـة الـنفط   2008لقد تعمق العجز التجاري سنة     
مليـار   5.4سجل املغرب عجزا جتاريا جتـاوز  وقد  ،، وضعف تطور الصادرات2007سنة % 16.8مقابل 

                                         
  .يةاألوروب مركز راشيل كوري الفلسطيين حلقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية، مقال بعنوان األزمة املالية وانعكاساا على العالقات املغربية 1

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=13311  
 25/01/2015: مطلع عليه بتاريخ
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مليار درهم مع إسبانيا  4أبريل من السنة اجلارية، وعجزا بقيمة  اية نسا الزبون واملزود األول حىت درهم مع فر
يف املائة، يف حني ارتفع معـدل   45ويبقى معدل تغطية الصادرات للواردات ضعيفا بنسبة  ،الزبون واملزود الثاين

 .ة اليوروالصادرات املغربية مهددة بشدة الخنفاض قيم ،يف املائة 60انفتاح اقتصاد البلد على اخلارج أزيد من 

  انعكاسات األزمة املالية على حتويالت العاملني  -4
يف املائة من الناتج الداخلي اخلام، وهـي   9و 8حتويالت املغاربة من اخلارج تشكل حتويالت املهاجرين بني      

وسامهت هده التحويالت حسب بعض الدراسات الرمسية يف  ،املصدر الثاين للعملة الصعبة، بعد عائدات السياحة
يف املائة سـنة   5.4وبفعل األزمة تقلصت بنسبة  ،2004ـ1990تقليص الفقر بأكثر من أربع نقاط يف الفترة 

وهي مرشحة ملزيد اخنفـاض نظـرا لوضـع     ،2008يف املائة سنة  3.5، بعد أن سجلت نقصا بنسبة 2009
تكشف اإلحصائيات املتوفرة، أن معدل البطالة يف صفوف املهـاجرين بفرنسـا    حيت ،الكساد ببلدان املهجر

مقارنة مع معدل األشخاص غري املهاجرين، وذلك علـى التـوايل    2007تضاعف بأكثر من مرتني خالل سنة 
% 14مقابـل   ،%21ومعدل البطالة بني املغاربة يف اسبانيا هـو   ،يف املائة 3.7يف املائة مقابل  2.15بنسبة
وقـد يتـأثر    ،وبالنسبة لألسر الفقرية فهي تشهد تقلصا ملواردها املتأتية من حتويالت املهاجرين ،سبانلإلالنسبة ب

كما سيتضرر سوق العقار من تـدهور   ،حجم تلك التحويالت أيضا بسبب اخنفاض قيمة اليورو مقابل الدرهم
   .أوضاع املهاجرين

  املغرب والسياسات العالجية االستثمار األجنيب املباشر يف تدفقات انعكاسات األزمة املالية على : ثانيا

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املغربانعكاسات األزمة املالية على  -1

وفـتح   ،مت دمج االقتصاد املغريب يف االقتصاد العاملي عرب االستثمارات األجنبية املباشرة والعمل من البـاطن     
املغرب سوقه بشكل واسع لالستثمار األجنيب املباشر، خبوصصة املقاوالت العمومية وتتضمن مدونة االسـتثمار  

إجراءات هادفة خلفض كلفة االستثمار وتسمح حبرية حتويل الرساميل األجنبية املستثمرة والفوائض  1995لسنة 
إىل األول بني البلدان العربيـة الـيت توجهـت هلـا     من املركز الرابع  2003هكذا انتقل املغرب سنة  ،احملققة

وبلغ حجم االستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للنـاتج   ،فريقياًإاالستثمارات األجنبية املباشرة، وحيتل املرتبة الثالثة 
حد عوامل اجلذب الرئيسية هو كلفة اليـد  أو ،1990سنة %  9.7مقابل  2006سنة % 52الداخلي اخلام 

كمعدل سـنوي بـني   % 1,36وهذا ما يبينه حتسن مسامهته يف االستثمار العام، منتقال من  ،رخيصةالعاملة ال
 .2005-1991بني % 12.39إىل  1970-1990

خاصة املصدر (، ومع مبادرة الدول املتقدمة%28.6تقلص االستثمار األجنيب املباشر بنسبة   إىل أدت األزمة    
إىل تقدمي التحفيزات للمقاوالت املتضررة من األزمـة، بشـرط مواصـلة    ) اخلليجاألهم، فرنسا واسبانيا ودول 

وأيـا كانـت    ،أنشطتها فوق تراا، فإن تدفق تلك االستثمارات ستشهد تراجعا ملحوظا يف السنوات القادمة
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جلار جبنـوب  اإلكراهات الداخلية باالحتاد األورويب، فلن يقود ذلك على األرجح لنقل هام لبنيات اإلنتاج حنو ا
  .املتوسط، ألن الرأمسال هناك ينتظر ما قد ينتج عن األزمة من حتوالت نوعية

  2008عد األزمة املالية العاملية لعام بتطور االستثمارات اخلارجية يف املغرب قبل و:)15-4(الشكل رقم 

  
  .2، ص2010يونيو  30املغريب، اململكة املغربية، الرباط يف أثر األزمة العاملية على االقتصاد املدونة السامية للتخطيط، :  املصدر     

هذا اإلجتاه، مما أدى إىل تراجع قوى االستثمار األجـنيب املباشـر   وقد أدت األزمة املالية العاملية إىل عكس       
، ومشل هذا التراجع أهم الدول املستثمرة يف 20091يف اية سبتمرب  %29.2و 2008عام  %26.3بنسبة 

  .%47.1-واململكة املتحدة  %57.2-، اسبانيا %26.1-املغرب كفرنسا 
، حيـث  2007بعد األزمة فقد عرف تذبذبا بعد عام الوارد إىل املغرب  وفيما خيص حجم االستثمار األجنيب 

 2009مليـون دوالر عـام    1951.7مليـون دوالر، وهبطـت إىل    2487.1مبلـغ   2008بلغت عام 
مليون ويعود سبب ذلك إىل  3358.0بقيمة  2013أكرب قيمة حبلول عام  وحققت 2010عام  1574.0و

  .2سياسات اجلذب اليت اتبعتها املغرب من أجل حتسني مناخها االستثماري
وباعتباره مستفيدا من ثلث االستثمارات األجنبية املباشرة يف املغرب، كان قطاع السياحة األكثر تضررا من     

، على العكس من ذلـك  2008عام  %54ية املباشرة، حيث سجل اخنفاضا بنسبة تراجع االستثمارات األجنب
والـيت ارتفعـت    فإن القطاع العقاري رغم تراجعه الطفيف فإنه مازال يستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة

  .2008عام  %1.6مبعدل 
التحويلية، املعادن والطاقة عموما تراجعـا  الصناعات البناء، األشغال العمومية، : وسجلت القطاعات الثانوية     
، ويعـزى  2007عام  %6.6، و2008عام  %3.6بعد أن سجلت منوا بنسبة  2009عام  %4.7بنسبة 

، الذي تأثر من جراء اخنفاض الطلب العاملي على الفوسفاط والنسيج ومواد التجهيز هذا التطور إىل قطاع املعادن
  .الداخلي منو الصناعات الفالحية ومعادن السيارات، يف حني دعم الطلب

  
  

                                         
 .3، ص2010يونيو  30، اململكة املغربية، الرباط يف أثر األزمة العاملية على االقتصاد املغريباملدونة السامية للتخطيط،  1
 .، مرجع سبق ذكره2014تقرير مناخ االستثمار يف الوطن العريب لسنة   2
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  2008معدل التطور يف القطاعات الثانوية يف املغرب قبل وبعد األزمة املالية العاملية لعام : )16-4(الشكل رقم 

  
  .3، ص2010يونيو  30، اململكة املغربية، الرباط يف أثر األزمة العاملية على االقتصاد املغريب، املدونة السامية للتخطيط، :  املصدر     

القطاع الثالث مقارنة مع نتائج السنوات األخرية، فقد استطاع وعلى الرغم من التراجع اخلفيف الذي سجله     
إىل ، بفضل متانة اخلدمات التسويقية األخرى دون السياحة اليت استطاعت %3.9أن حيافظ على معدل منو بلغ 

  .جع الذي عرفته على الصعيد الدويلحد ما مقاومة أثر األزمة املالية، رغم الترا
عـام   %2.5وهكذا مت التخفيف من آثار األزمة بفضل الطلب الداخلي، الذي ساهم يف معدل النمو بنسبة     

باألسعار اجلارية، مما ساعد على تعويض تراجـع   %24.4، بفضل ارتفاع استثمار القطاع العام بنسبة 2009
  .االستثمار األجنيب املباشر وتباطؤ االستثمار اخلاص الوطين

 2009سـنة  %5.5و، 2008سـنة   %5.8كما شهد حجم االستهالك النهائي بدوره ارتفاعا بلغ       
 %11.2و %4.8واإلدارات العموميـة   %4، %6املقيمة االستهالك األسري  إىل منوويرجع هذا االرتفاع 

نسبة الضريبة على الدخل والتطـور اإلجيـايب   أن حتسن القدرة الشرائية لألسرة تعود إىل خفض وجتدر اإلشارة 
للعمل املأجور والعمل الزراعي واستقرار األسعار، ال سيما أسعار املواد الغذائية والطاقة، ومل يتجـاوز معـدل   

 2008عـام   %5.9مقابـل   2009عـام   %1.8ين للناتج الداخلي اإلمجايل، التضخم املقاس السعر الضم
أساسا إىل تراجـع أسـعار أهـم     2008، ولإلشارة يعزى استقرار معدل التضخم عام 2007ر عام 3.9و

  .1املنتجات املستوردة
 2009عـام   %4.6 بوخبصوص حساب رأمسال ميكن تفسري تباطؤ منو الدخل الوطين اإلمجايل الذي ارتفاع 

، إىل تراجع منو املداخيل الواردة إىل بقية دول العامل، خاصة حتـويالت املغاربـة   2008عام  %10.9مقابل 
  .املقيمني باخلارج

أما خبصوص سوق الشغل، فقد كان لألزمة العاملية أثر كبري على قطاع النسيج بشكل خـاص، حيـث          
، يف حني شهدت الصـناعات  2009منصب شغل سنة  53.000خسارة صافية قدرت حبوايل سجل القطاع 

منصب، وعلى العموم واصل معدل البطالة اخنفاضـا   18.000األخرى خلق فرص شغل جديدة قدرت حبوايل 

                                         
  .3، صمرجع سبق ذكرهاملدونة السامية للتخطيط،  1
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بفضل املوسم الزراعي اجليد وبرنامج االستثمار العام وخمتلف التدابري اليت اختذا من أجل احملافظـة   2009سنة 
  .على مناصب الشغل

 االقتصاد املغريب و آليات مواجهة تأثريات األزمة حتديات -2

املغرب مدعو إىل االستفادة من موقعه اجلغرايف لتنويع شركائه عـرب   ، لتفادي تأثريات أزمة الديون األوروبية   
 .1االنفتاح على بلدان أخرى مبنطقة املتوسط واخلليج وتعزيز انفتاحه على بلدان األطلسي وإفريقيا

 اإلستراتيجية املغربية لتطويق تداعيات األزمة املالية العامليةاخلطة   2-1

أعدت وزارة االقتصاد واملالية بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية املعنية خطة استعجاليه من أجل مواجهة         
من خـالل   تداعيات األزمة العاملية على االقتصاد الوطين، إذ أصبحت جتلياا أكثر وضوحا من ذي قبل، وذلك

وقررت احلكومة أمام هذا الوضع، اعتماد جمموعة من اإلجراءات من أجل ، عدد من املؤشرات املالية واالقتصادية
، اليت كـان  "اإلنقاذ "وترتكز خطة ، تقليص تداعيات األزمة املالية وتدهور الوضعية االقتصادية واملالية باملغرب

القتصاد واملالية، أمام جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النـواب  منتظرا أن يقدم مضامينها نزار بركة، وزير ا
قبل اعتمادها من طرف احلكومة، على حمورين أساسيني يتمثل األول يف دعم املهن العامليـة للمغـرب وتقويـة    

الرئيسـي   ، الذي يعترب السببالعرض املغريب القابل للتصدير والعمل على احلد من االرتفاع امللحوظ للواردات
  .ف الذي يعرفه امليزان التجاري وميزان املدفوعاتلرت
ويف هذا اإلطار، تركز اخلطة بصفة مستعجلة على احلد من تقلص احتياطي املوجودات اخلارجية، وتـدعيم      

واعتزمت احلكومة يف هذا الصدد، اختاذ إجراءات ذات طابع استعجايل وأخرى هيكلية، ومهت  ، ميزان األداءات
وستوفر هـذه    مليار درهم على شكل إعانات وقروض أجنبية، 11 األوىل اجلوانب التمويلية، إذ سيعبأ ما يناهز

املبالغ عن طريق مؤسسات مالية عربية ودولية، اليت وقع معها املغرب اتفاقيات من أجل متويل اإلسـتراتيجيات  
اد األوريب، البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنميـة  اخلليجي، االحت القطاعية، ويتعلق األمر أساسا مبجلس التعاون

  إضافة إىل ذلك سيلجأ املغرب إىل السوق الدويل، إذ سريفع املغرب قرضا على شكل سندات سيادية بقيمة 
إىل جانب هذه  دوالر، ما سيقلص الضغط على السيولة وخيفف خماطر جتفيف مصادر متويل القطاع اخلاصمليار 

ستعجايل، قررت احلكومة اعتماد إجراءات هيكلية تتوخى تدعيم تنافسية الصـادرات  اإلع اخلطوات ذات الطاب
ويف ما يتعلق بالصادرات، مت  ، واحلد من الواردات وحتسني مناخ األعمال من أجل جلب االستثمارات اخلارجية
طاعات ترحيـل اخلـدمات   ق تسريع وترية تفعيل اإلستراتيجيات القطاعية، إضافة إىل دعم املهن العاملية للمغرب

، خاصة أن صادرات  السيارات، صناعات الطريان والفضاء، اإللكترونيك، النسيج واجللد، والصناعات الغذائية
هذه القطاعات عرفت حتسنا خالل السنوات األخرية، إذ سجلت صـادرات الصـناعات الغذائيـة ارتفاعـا     

يف  26.8 يف املائة والطريان بنسبة 6.1 لسيارات بنسبةيف املائة، وحتسنت وترية منو صادرات قطاع ا 6.7 بنسبة

                                         
 .وبية، مرجع سبق ذكرهاألور مركز راشيل كوري الفلسطيين حلقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية، مقال بعنوان األزمة املالية وانعكاساا على العالقات املغربية 1
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كما تسعى احلكومة يف إطار دعم تنافسـية  ،يف املائة بالنسبة إىل صادرات قطاع ترحيل اخلدمات 6.7 املائة، و
 . 1إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج وتأهيل املوارد البشرية الصادرات

 األوربيةفاق العالقات االقتصادية املغربية آ  2-2

بالرغم من القفزة النوعية اليت عرفتها العالقات األورومغربية خالل السنوات القليلة املاضية، وإقدام اإلحتـاد      
األورويب على إجياد صيغة جديدة للتعاون مع املغرب، وقد اتضح ذلك من خالل سياسة اجلـوار الـيت خلقهـا    

 2010 وب استفادة من سياسة اجلوار حيـث حصـل سـنة   ويعترب املغرب أكرب دول اجلن، اإلحتاد األورويب

مليون درهم لدعم الربامج اهلامة لصاحل املواطنني املغاربة، وكذا التوقيع على برنامج جديد  800 مليار و 1 على
وصل الدعم املايل األورويب إىل أكثـر   2013- 2011 لفترة 2010 بني االحتاد األورويب واملغرب، يف يوليو

فـإن املغـرب مل    ، درهم سنويا، مع التركيز على التعاون يف جمال سياسات اإلصالح ذات األولويةمليار  2 من
يكن راضيا عن نتائج هذه الشراكة ألنه كان وسيظل بدون شك الطرف الضعيف يف هذه العالقة وبالتايل لـن  

وحدة األملانية ومن خالهلـا  يستفيد الشيء الكثري منها، فإذا كانت أوروبا استطاعت هدم جدار برلني وإعالن ال
دول جنوب املتوسط تظهر أن اإلحتاد يـبين   الوحدة األوروبية، فإن املمارسة يف إطار عالقة اإلحتاد األورويب مع 

خر يف املتوسط، فاالختالالت اليت يزعم اإلحتاد بأنه يريد تصحيحها من اتفاقيـة ألخـرى بينـه وبـني     آجدار 
، مافتئت تزداد وتزداد معها اهلوة بني مشال وجنوب -قي دول جنوب املتوسطونفس الشيء بالنسبة لبا- املغرب

املتوسط، وهذا أمر بديهي فاإلحتاد األورويب يشكل القوة االقتصادية والسياسية الكربى يف هذه العالقة الشـيء  
نوب ومن بينها الذي ميكنه من رسم معاملها على هواه خدمة ملصاحله وتكريسا لسيطرته االقتصادية على دول اجل

املغرب الذي لن يستطيع فعل شيء غري اخلضوع لتوصيات اإلحتاد األورويب يف كافة املستويات، ومـا الوضـع   
قفزة نوعية يف العالقـات األورومغربيـة، إال    اإلحتاد اعتربهاملتقدم الذي منحه اإلحتاد األورويب للمغرب والذي 

  .2للوالء السياسي وتعميقا لالستغالل االقتصاديتكريسا لسياسته القدمية إزاء املغرب وترسيخا 
  2013-2008خالل الفترة مصر  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف: رابعلالفرع ا

 تشابكات من عليه ينطوي وما السوق اقتصاد على اعتمادها حبكم ،اوتفاعال األزمة عن بعيدة مصر تكن مل   

 حدث وقد االقتصادية، دروسها من لالستفادة اجيابية وآفاق منافذ وفتح السلبية روافدها تطويق حاولت عاملية

 ، ختطـى 2008- 2007 السنة املالية خالل تدرجييا ارتفاعا شهد أن بعد االقتصادي النمو  معدل يف تباطؤ

 يف اخنفـاض  عن فضال اخلارجية واملنح املساعدات يف تراجع و املشروعات بعض متويل تعثر وقد  7% حاجز
 اليت االقتصادية القطاعات تثر تأ وبالتايل ، الغربية الدول بعض من خاصة مصر، إىل القادمني السائحني أعداد

  .والدخل لالستثمار كمصدر السياحة على تعتمد

                                         
 .5، صمرجع سبق ذكرهاملدونة السامية للتخطيط،  1
 .األوروبية، مرجع سبق ذكره مركز راشيل كوري الفلسطيين حلقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية، مقال بعنوان األزمة املالية وانعكاساا على العالقات املغربية 2
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 ي املصري عقب األزمة املالية العاملية االقتصاد الواقع: أوال

 اإلمجايل احمللي الناتج علي األزمة تأثري  -1

حيث  اوتداعيا العاملية االقتصادية باألزمة 2009-2008 املالية السنة خالل املصري االقتصاد أداء تأثر      
 خـالل   7.2% مقابل  4.7% ليبلغ اإلنتاج عوامل بتكلفة اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي النمو معدل تراجع

 صندوق توقعه الذي النمو معدل يفوق فانه النمو، معدل يف االخنفاض هذا ورغم، 2008-2007املالية  السنة

 قطاعات أكثر ومن، مصر بينها ومن أفريقيا ومشال األوسط الشرق دول مستوي ىعل 4% من أقل الدويل النقد
 تراجـع  يـرتبط  كما،مصر يف العمل وسوق السويس قناة السياحة، األزمة، بتداعيات تأثرا االقتصادي النشاط

 بنقص متأثرا سالب مستوي سجل الذي االستثمار إلمجايل احلقيقي النمو معدل باخنفاض االقتصادي النمو معدل

  .1املباشر األجنيب االستثمار تدفقات صايف تراجع إىل منه جانب يف يعزى ما وهو اخلاص، االستثمار
 العامليـة  املالية األزمة آثار مواجهة يف املصري االقتصاد صمود 2010-2009 املالية السنة شهدت وقد     

 اإلنتـاج  عوامل بتكلفة اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي السنوي النمو معدل يف التدرجيي التحسن عكسه ما وهو

 إىل السنة هذه خالل حتقق الذي النمو معدل ، ويقترب2010-2009 املالية السنة خالل5.1% بلغ والذي

  .السنة ذات خالل  5.6% بنحو قُدر والذي ككل الناشئة االقتصاديات يف النمو معدل متوسط  من كبري حد
 برنـامج  مـن  األوىل للمرحلة الناجح التنفيذ االقتصادي، األداء حتسني يف سامهت اليت اهلامة العوامل ومن     

 االقتصادية لألزمة السلبية اآلثار من كبري جلزء جتنبه يف األثر أكرب له كان ما وهو املصريف، اجلهاز وتطور إصالح

   2.األجنبية الصرف سوق كفاءة يف املستقرة الثقة جانب إىل هذا ا،وتداعيا العاملية
  بسبب ، 1.9% ليبلغ اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي النمو معدل تراجع، 2011-2010 املالية السنة خالل

 أكثر وكانت، املواتية غري العاملية االقتصادية التطورات وبعض اليورو، منطقة ديون أزمة عن الناجتة االنعكاسات
 3واملعلومات االتصاالت املال قطاع والبناء، التشييد قطاع النمو، معدل يف املسامهة حيث من تراجعا القطاعات

  يف مصر اإلمجايل احمللي الناتج منو معدالت: ) 25-4( اجلدول رقم  . 3واملعلومات

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

معدالت منو الناتج 

  4اإلمجايلاحمللي 

7.2  4.7  5.1  1.9  2.2  2.1  2.3  4.1  

  :من إعداد الباحث بناء على معطيات: املصدر

- 2012إىل غاية سنة  2008ة لة االقتصادية، أعداد متفرقة من سنالبنك املركزي املصري، ا. 

  .121، ص2014مار يف الدول العربية لعام تقرير مناخ االستث -

                                         
 .، ص أ2009-2008نوي البنك املركزي املصري، التقرير الس 1
 .د ، ص2010-2009البنك املركزي املصري، التقرير السنوي  2
 .، ص أ2011-2010البنك املركزي املصري، التقرير السنوي  3
 .2012إىل غاية عام  2008، أعداد متفرقة من عام الة االقتصادية البنك املركزي املصري، 4
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 :تأثري األزمة على نشاط السياحة -2

 كماليـة  ترفيهيـة  خدمة السياحة أن حيث أزمة بأي تأثرا القطاعات أسرع من السياحة قطاع يعترب     

ـ   كـبري  بشكل تأثر مصر، يف السياحة قطاع فإن ولذلك، أساسية ضرورية خدمة  وليست األزمـة  ذه 
 حتسـن  2010-2009  املاليـة  السنة خالل املصرية السياحة عن وزارة الصادرة اإلحصاءات وتعكس

 مبعدل القادمني السائحني عدد ارتفع فقد السابقة، بالسنة مقارنة مصر إىل الوافدة السياحية احلركة مؤشرات

 عـدد  أن  2011-2010 املاليـة  للسنة الوزارة نفس عن الصادرة اإلحصاءات تشري بينما  %11.9

 يف التراجع استمر فقد ،السياحة  وزارة عن الصادرة لإلحصائيات وطبقا13.3% مبعدل اخنفض السائحني
  :، واجلدول التايل يبني حركة السياحة يف مصر20121-2011 العام يف  8.2% معدل

  حركة السياحة يف مصر: ) 26-4( اجلدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  البيان

  %عدد             %عدد             %عدد             %عدد           

  100     10953  100      11931  100      13758  100      12239  إمجايل عدد السائحني .1

  74.0       8101  73.7       8791  75.9     10439  74.2       9120  من الدول األوروبية -

  15.9       1739  13.7       1636  11.9       1635  13.6       1666  دول الشرق األوسط -

  3.9           434  4.0           482  3.3          462  3.5           428  فريقيةالدول األ -

  2.5          283  3.7           436  3.9           531  3.8           476  مريكيةمن الدول األ -

  3.4           374  4.7           560  4.7           652  4.6           561  دول آسيا والباسيفيك -

  0.3           22  0.2            26  0.3            39  0.3            42  دول أخرى -

  8.2  13.3  11.9  25.6  إمجايل عدد السائحني .2

 اإليرادات السياحية .3

  باملليار دوالر

10.5  11.59  10.59  9.42  

 2012- 2008 املصري املركزي للبنك االقتصادية لةا من متفرقة وأعدد املصرية، السياحة وزارة: املصدر

 :تأثري األزمة على سوق العمل -3

 خالل 13% بنحو اجلديدة العمل فرص تراجع واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة متابعة بيانات توضح      

 وجاء، السابق العام يف 8.4 %مقابل  9.4% حنو ليبلغ البطالة معدل ارتفاع ذلك وصاحب ، 2009 السنة

 أما العاملية، االقتصادية األزمة بتداعيات تأثرا االقتصادي النمو معدل واخنفاض االستثمارات لتراجع نتيجة ذلك

 معـدل  اخنفاض إىل تشري واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز بيانات فإن، 2010-2009 املالية السنة يف

 9% .  ليبلغ البطالة

                                         
 .2012إىل غاية عام  2008من الة االقتصادية للبنك املركزي املصري من عام وزارة السياحة املصرية، أعداد متفرقة  1
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 270 حنـو  انضمام نتيجة الزيادة وجاءت ، 2011 يونيو اية يف  11.8 %حنو البطالة معدل بلغ وقد    

 النمـو  معدل يف النسيب التحسن ورغم العاطلني، قائمةإىل  الليبية األراضي من املصريني النازحني من عامل ألف

 العاملية االقتصادية األزمة الزالت حيث الرئيسي التحدي هي زالت ال البطالة مشكلة أن إال مصر، يف االقتصادي

 العامة للتعبئة املركزي اجلهاز عن الصادر العاملة القوة حبث نتائج وتشري، مصر يف العمل سوق على بظالهلا تلقي

، وواصلت معدالت البطالـة  1 2012يونيو اية يف % 12.6 عند استقر قد البطالة معدل أن إىل واإلحصاء
، ويتوقع أن تبلغ عام 2014وهو نفس املعدل احملقق سنة  %13.0معدل  2013البطالة يف الصعود لتبلغ عام 

  .من إمجايل القوى العاملة % 13.1معدل  2015
 مصر يف البطالة معدل تطور: ) 27-4( اجلدول رقم 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  13.1  13.0  13.0  12.3  11.8  9.0  9.4  8.4  معدل البطالة

  :بناء على معطيات من إعداد الباحث: املصدر

 .2011 - 2008خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة من الة االقتصادية للبنك املركزي سنة  -

  .121، مرجع سبق ذكره، ص2014تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام  -

 تأثري األزمة على إيرادات قناة السويس -4

    2009-2008  املاليـة  السـنة  خـالل   9.6 %مبعدل السويس قناة يف املرور رسوم حصيلة تراجعت    
 هلـذه  الصافية احلمولة وكذا  8.2 %مبعدل السويس لقناة العابرة السفن عدد تراجع إىل أساسا ذلك ويعزى

 تداعيات إثر العامل أصاب الذي االقتصادي والركود الدولية التجارة حركة بتباطؤ تأثرا   8.9 %مبعدل السفن

 2010-2009 التـوايل  علـى  الثاين للعام السويس قناة يف املرور رسوم حصيلة تراجعت وقد، العاملية األزمة
 2011-2010 املالية السنة ويف، باألزمة تأثرا 9.6%مبعدل العابر السفن عدد تراجع بسبب   4.3 %عدلمب

 السـفن  وعـدد  احلمولة إمجايل زيادة بسبب، %13.3 مبعدل السويس قناة يف املرور رسوم حصيلة ارتفعت

 الرتفـاع  كنتيجـة  2% مبعدلر املرو رسوم حصيلة ارتفاع استمر 2012-2011، ويف العام للقناة العابرة

  :اجلدول التايل يوضحه ما وهذا ،2للقناة العابرة السفن عدد إمجايل اخنفاض من الرغم علي احلمولة إمجايل
  
  
  
  
   

                                         
 2012-2008 املصري املركزي للبنك االقتصادية لةا من متفرقة عددوأ واالجتماعية، االقتصادية التنمية خطة 1

 .2009- 2008 املصري املركزي للبنك االقتصادية لةا من متفرقة وأعداد السويس، قناة هيئة 2
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 السويس بقناة املالحة حركة: ) 28-4( اجلدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  معدالت النمو

  5.2  5.1  4.5  4.7  5.2  -مليار دوالر –اإليرادات السنوية لقناة السويس  .1

  2.0  13.3-  4.3-  9.6-    معدل منو حصيلة رسوم املرور .2

    حركة املالحة بقناة السويس .3

  17664  18050  17504  19354  21080  إمجايل عدد السفن اليت عربت القناة -

  938.5  896.9  787.4  811.4  890.9  -مليون طن –احلمولة  -

    ناقالت البترول .4

  3616  3566  3438  3772  3513  إمجايل عدد السفن اليت عربت القناة -

  131.4  112.7  110.9  126.6  142.0  -مليون طن –احلمولة  -

    السفن األخرى .5

  14048  14484  14066  15582  17567  إمجايل عدد السفن اليت عربت القناة -

  807.1  784.2  676.5  682.8  748.9  -مليون طن –احلمولة  -

 .2009-2008 املصري املركزي للبنك االقتصادية لةا من متفرقة وأعداد السويس، قناة هيئة:املصدر

 املصري املال سوق على العاملية األزمة تأثري  -5

 املختلفة البورصات يف حدث الذي باالخنفاض العامل يف األسواق بعض من كغريه املصري، املال سوق تأثر    

 عما الشركات أسهم قيمة تراجعت فقد املصرية، البورصة يف املسجلة الشركات أحوال جتلياته كشفت ما وهو

 .األزمة حدوث قبل عليه كانت

 املسـتثمرين  مـن  عدد جلوء نتيجة جاءت ابأ املصرية البورصة يف التراجعات الرمسية الدوائر بعض وفسرت  

 مكثفة بيع عمليات واإلسكندرية القاهرة بورصيت شهدت حىت املصرية، السوق يف احملافظ تسبيل إىل األجانب

 مـن  فزعوا الذين احملليني، املستثمرين على بدوره أثر حاد، تراجع إىل حصيلتها أدت األجانب، املستثمرين من

 نظراًاألسهم  بيعها يف بدءوا، وحمسوبة غري تصفية عمليات على هم فأقدموا األجانب، ا قام اليت البيع عمليات

 إىل وحتويلـها  املصـري  باجلنيـه  أسهمه ببيع يقوم األجنيب املستثمر أن مضيفا األسهم قيمة يف احلاد لالخنفاض

 الشرائية القيمة تنخفض وبالتايل بشدة، سعره ارتفاع إىل يؤدى مما املصري السوق من سحبه يتم والذي الدوالر

  .احمللي السوق يف الدوالر سعر ويرتفع للجنيه
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  تأثري األزمة املالية على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف مصر: ثانيا

مليـار   11.1لتبلـغ   2007-2006عرفت مصر أرقاما قياسية يف حجم االستثمار األجنيب عامي       
بعد األزمة املالية عرفت اخنفاضا بسـب تـداعياا علـى     مليار دوالر على التوايل، لكنها 13.2دوالر و 

 :االقتصاد املصري والشكل التايل يوضح ذلك
  2009/2010-2001/2002تطور صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل مصر خالل : )17-4(الشكل رقم 

  
أطروحة مقدمـة   مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائرأمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية كرمية فرحي، : املصدر

  .352ص، 2013-2012، اجلزائر 3لنيل دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر 

تواصل االخنفاض حىت فقط باألزمة املالية واالقتصادية العاملية، بل  2009-2008مل تتأثر السنة املالية     
  .2009-2010اية سنة 
وكذلك من خالل اجلدول السابق لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر نالحظ ارتفاع مستمر منذ عـام        

نتيجة ملختلف اإلصالحات اليت تبنتها احلكومة املصرية يف حتسني مناخها االستثماري إىل غاية سنة  2004
املتلقيـة لالسـتثمار   تدفقات، ورغم ذلك كانت تتصدر دول مشال إفريقيا ، أين اخنفضت فيمها ال2008

األجنيب املباشر واملركز الثالث على مستوى القارة اإلفريقية طبقا ملا ورد يف تقرير االستثمار العاملي الصـادر  
ب ، وبقيت حمافظة على مركزها األول على مستوى مشال إفريقيا يف جمال جـذ 1عن األونكتاد 2009عام 

، لكن حجم االستثمار األجنيب املباشر يف مصر عرف تذبذبا بع األزمة املالية، حيث االستثمار األجنيب املباشر
مليـون دوالر   483، ووصل 2009عام  6386.0إىل  2008مليون دوالر عام  9494.6تقهقر من 

مليون  553.0و 6881وتعترب أسوأ قيمة له بعد األزمة، لكنه عرف انتعاشا بعدها ليصل إىل  2010عام 
كما كان أيضا للجهود اإلصالحية خاصـة يف جمـال تسـيري     على التوايل، 2013و 2012دوالر لعامي 

                                         
1 UNCTAD « Word Investment Report 2009 :transnational corporations, agricultural production and 
development» New York, July 2009, pp 247-248. 
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إجراءات االستثمار دورا إجيابيا يف زيادة عدد الشركات اجلديدة املؤسسة ويف التوسـعات يف الشـركات   
  . القائمة بالفعل
   2009-2005 املباشر يف مصر حسب الغرض خالل الفترة توزيع االستثمار األجنيب : ) 29-4( اجلدول رقم 

  مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2005  2006  2007  2008  2009  

تأسيس شـركات جديـدة وزيـادة رؤوس    

  األموال املصدرة

2415.4  4880.4  2505.3  3825.3  1232.1  

  35  1210.2  1533.9  3009.6  911.7  طرح األصول والشركات لغري املقيمني

  97.8  406.2  66.2  8.5  32.7  االستثمارات العقارية

  4446.2  3949.3  4858.5  2144.3  2015.8  استثمارات يف البترول والغاز

  6711  9391.3  11577.4  10042.8  5375.6  صايف االستثمار األجنيب املباشر

أطروحة مقدمـة لنيـل    مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائرأمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية كرمية فرحي،  :املصدر
  .354، ص 2013-2012، اجلزائر 3دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر 

من حجم صـايف االسـتثمار    % 45، وهو ما ميثل 2005مليون دوالر عام  2415.4لتسجل مبلغ     
هلا أيضا نصيب يف  يف جمال البترول والغاز فكانباشر يف القطاعات الغري بترولية، أما االستثمارات األجنيب امل
من صايف االستثمار األجنيب املباشر لنفس السنة، وارتفعت هذه النسـبة إىل حـوايل    %37.5ذلك يقدر 

واليت أصـبحت  ، ليحل حمل تأسيس الشركات اجلديدة وزيادة رؤوس األموال املصدرة 2009عام  60%
، وكانـت  2006عـام  ، أما االستثمارات العقارية فإا ال تكاد تظهر خاصة يف %32ال تتعدى حصتها 

، من جمموع ما صـدر مـن   %24ما معدله  2010السعودية أهم مستثمر يف مصر حيث بلغت يف عام 
اد األورويب وبنسـب  أهم مستثمر يف مصر من دول اإلحتالدول العربية إىل مصر، كما بقيت بريطانيا أيضا 

مـن إمجـايل    %66من تدفقات اإلحتـاد األورويب و   %75ما معدله  2010مرتفعة، حىت بلغت عام 
 %32و  2009من تدفقات اإلحتاد األورويب لعام  %64االستثمار األجنيب املباشر الداخل، بعدما كانت 

  . من إمجايل االستثمار األجنيب الداخل
 االقتصادية األزمة ملواجهة املصرية احلكومة اختذا اليت السياساتأما فيما خيص 

 االقتصـاد  علـى  العاملية االقتصادية األزمة تأثريات لتخفيف اإلجراءات من جمموعة املصرية احلكومة اختذتف

 : أمهها وكان املصري،

 االسـتخدامات  لصاحل العامة النفقات بزيادة وذلك الفعال الطلب تنشيط دف جنيه مليار 15 ضخ - 

 .احليوية االتا بعض يف ياجلار اإلنفاق وعلى االستثمارية
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 وصرف شرب مياه من األساسية البنية مشروعات على موزعة ، 79%نصيبه فكان االستثماري لإلنفاق بالنسبة

  وغريها؛ احمللية والتنمية الصحية وللوحدات وطرقصحي 
 التنافسـية  اقدر وزيادة املصرية الصادرات لدعم وزعت وقد ، 21%على استحوذ فقد اجلاري اإلنفاق أما

 :يلـي  كما جنيه مليار 15  متويل ويتم الداخلية،  للتجارة األساسية البنية ودعم بالدلتا الصناعية املناطق ودعم

 البـاقي  أما الداخلي، اإلقتراض طريق عن يأ حقيقية موارد من متويله يتمإضايف ي اعتماد جنيه مليار 13.332

 تسـتوردها  الـيت  املدعمة للسلع املخصص الدعم يف الوفر طريق عن متويلها فيتم جنيه مليار 1.668 وقدره

  .العاملية أسعارها اخنفاض أثر على وذلك احلكومة
 الرأمسالية السلع على املبيعات ضريبية ملقابلة ( 2009 ) عام ملدة دعم جنيه مليار تقدمي احلكومة قررت - 

 مشتريا على الضريبة من املستثمرين إعفاء دفعلـى  األزمـة  تداعيات ملواجهة السلع هذه من م 

 .وأنشطتهم ماستثمارا

 املستوردة أو احمللية سواء واآلالت واملعدات العدد عام ملدة املبيعات ضريبة من الرأمسالية السلع إعفاءات وتتضمن

 إنتاج يف تستخدم اليت واآلالت املعدات إعفاء ويتم الضريبة، بسداد امللتزمة للشركات مالية سيولة توفري دف 

  .املبيعات لضريبة خاضعة غري أو خاضعة سلع
 الرأمساليـة  السـلع  على اجلمركية التعريفة فئات بعض بتعديل ،امجهوري قراراً اجلمهورية رئيس أصدر - 

 االقتصاد على العاملية األزمة تداعيات ملواجهة احلكومية اإلجراءات حزمة إطار يف وذلك اإلنتاج، ومستلزمات

ـ  بنداً 250 حوايل على اجلمركية الرسوم وختفيض إعفاء مت حيث االستثمارات حركة وتنشيط احمللى ا مجركي
 وأمهها الصناعات لبعض واألجهزة واملعدات اآلالت إعفاء خاصة بصفة اجلمركية التعريفة يف التعديل مشل وقد

 .النسيجية الصناعات الكيماوية، الصناعات الطباعة، اهلندسية، الصناعات األخشاب، صناعة

 ألراضـى  وأيضا العقاريني، املستثمرين ألراضى مستحق قسط أول سداد تأجيل احلكومة قررت كما - 

 يف العمالـة  وعلى املصري العقاري السوق استقرار على احلفاظ هو القرار هذا من واهلدفالعائلي  اإلسكان
 لـبعض  بالنسـبة  وكهرباء غاز من الطاقة أسعار ختفيض تقرر فقد ذلك على وعالوة، والبناء يديالتش قطاع

 سعر ختفيض تقرر حيث والكيماويات والسرياميك الزجاج صناعات وهى،  2009 سنة اية حىت الصناعات

 مـن  سـاعة  / الكيلووات سعر وختفيض دوالر، 3 من بدال دوالر 1.7 إىل الغاز من حرارية وحدة املليون

 قرش 24.5 من بدال العايل للجهد قرشا 17.5 و الفائق، للجهد قرشا 20 من بدال قرشا 14 إىل الكهرباء

 .قرشا 33 من بدال املتوسط للجهد قرشا 23 و

 عـدد  بـأن  علماً الزراعي واالئتمان التنمية لبنك املستحقة مديو نصف من املزارعني صغار إعفاء مت - 

 اخلزانـة  حتملت وقد ،جنيه مللياري ميود حجم يتجاوز ألفا 130 البنك هذا لدى املتعثرين املزارعني

 .الديون من إعفاؤه يتم ما العامة
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  :خالصة الفصل الرابع

 ابتداء مشال إفريقيا  منطقة على املالية العوملة اأفرز اليت اجلديدة الروافد من املباشر األجنيب االستثمار يعترب      

اخلارجية لدول مشـال   التعامالت من كبريا حيزا االستثمار من النمط هذا يشغل يكن مل حيث ، 2000سنة من
 االقتصادي املناخ تسود كانت اليت الداخلية االقتصادية للظروف نظرا بقية العامل، مع حمل الدراسة واملقارنة إفريقيا

إىل دول  الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات عرفته الذي التطور مسرية تقسيم ميكن، ويف دول مشال إفريقيا
 2007 سـنة  أواخر العاملية األزمة سبقت اليت الفترة :اومه أساسيتني فترتني إىل القرن اجلديد خالل مشال إفريقيا

تركز معظم االستثمارات األجنبية العامليـة يف الـدول    حيث وجدنا من خالل دراستنا األزمة، تلت اليت والفترة
ه من مناخ استثماري جذاب، ولكن الدول النامية ومن بينها دول الدراسة واملقارنـة وهـي   املتقدمة ملا تتمتع ب

اجلزائر، تونس، املغرب ومصر فقد سعت هي األخرى إىل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ملا هلا من أمهيـة  
ذب االستثمار بـدءا مـن   اقتصادية، اجتماعية وبيئية، وذلك عن طريق مجلة من السياسات واآلليات احملفزة جل

حتسني خمتلف قوانينها مبا يتوافق مع القوانني الدولية، وما يراعى كذلك أهداف اهليئات الدولية، وكـذلك عـن   
طريف اإلصالح املؤسسي واهليكلي، والدخول يف منظمات وهيئات دولية، وعقد اتفاقيات ثنائية، والدخول يف 

العاملية اليت تعىن بقياس ووضع خمتلـف املؤشـرات الفرعيـة     احتادات، وكذلك الدخول ضمن خمتلف اهليئات
  .والرئيسية للمناخ االستثماري

 االسـتثمارات  لـدخول  االستثمار مناخ يئة خالهلا من حاولت إصالحية لسياسات الدول هذه فبعد تبين     

 السـوق  اقتصاد لدخول الوطين االقتصاد تأهيل املستدامة، التنمية مسرية قيادة ا،اقتصاديا املباشرة إىل األجنبية

 عرفتـه  الذي االزدهار وبعد املرسومة،  التنموية األهداف وحتقيق االستمرارية له تنافسية تضمن مكانة احتالل

 اجلديـدة  األلفيـة  من األوىل السنوات خالل حققت إىل دول مشال إفريقيا حمل الدراسة، أين الواردة التدفقات

 املتبناة التنموية االستراتيجيات قلب يف املباشر األجنيب تضع االستثمار جعلها مما التدفقات، من متزايدة معدالت

 إال املباشر،  األجنيب االستثمار من العاملية التدفقات ذلك مبا يف العاملي، االقتصاد أصابت اليت املالية األزمة جاءت

 االستثمار من جديدة حقبة تعيش ل الدراسة، وجعلتهاعلى دول مشال إفريقيا حم متباينة كانت األزمة هذه أثار أن

      .املباشر األجنيب
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  :اخلامتة

 ادي ــستقرار االقتصاالشكل تكرار األزمات املالية ظاهرة مثرية للقلق و االهتمام، وديدا حقيقيا على      

أثارت األزمة املالية وتداعياا اليت تفاقمـت   و يجة انتقال العدوى من بلد آلخر،والسياسي للدول النامية، نت
ولني عن إداراة االقتصاديات الكلية ؤ االقتصاديني واملستثمرين واملسبني قلقاعامليا خالل الفترة القريبة املاضية، 

، ففـي الوقـت   1997من تكرار اآلثار السلبية اليت أصابت االقتصاد العاملي جراء األزمة املالية اآلسيوية عام 
الذي بدأت تظهر فيه بعض مؤشرات تعايف االقتصاد العاملي من التداعيات املتمخضـة عـن األزمـة املاليـة     

أحـد   ،Lehman Brothersعلى خرب أزمة إفالس بنك  2008سبتمري  14اآلسيوية، استيقظ العامل يوم 
  .أكرب مخس مصارف يف الواليات املتحدة األمريكية، نتيجة ألزمة الرهونات العقارية عالية املخاطر

وأدى انتقال األزمة وما نتج عنها من إرهاصات على احلكومة اليونانية من هالـة كـبرية يف عمليـة             
تجاوزة احلدود املفروضة واملسموح ا، مهددة بذلك عضويتها يف االحتاد األورويب، لكنها مل تكـن  اإلقراض م

الدولة الوحيدة اليت جتاوزت احلدود مهددة بايار وزوال النظام النقدي األورويب املوحد، بل انتقلت إىل دول 
لها لتواجه مشكلتها بيد واحد وذلك أخرى ولكن بنسب متفاوتة، وهذه األزمة جعلت الدول األوروبية تلم مش

  .عن طريق إعطاء قروض لليونان ومنحها خطط طويلة املدى إلنقاص ما تبقى من دعامة اقتصادها
 ها األوىل مع مطلع القرن العشرينيعترب االستثمار املباشر األجنيب مبثابة ظاهرة اقتصادية بدأت تتجلى معامل     

لتتجلى بشكل واضح بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة عرب تطور طبيعتها وأشكاهلا وتوجهاا، األمر الذي زاد 
من أمهية دراستها و دفع بالكثري من االقتصاديني واخلرباء إىل حماولة تعميق تفسريها أكثر و إجياد أجوبـة مـن   

لذلك كلّه تعددت تعريفاا بتعدد هؤالء الذين انساقوا  الذي كان يكتنفها، تزيل الكثري من الغموض شأا أن
حنو حتديد مفهومها، و كذلك تعددت تفسرياا بسبب اختالف املفكرين واملدارس االقتصادية يف إجياد وصف 

  .هلا وكذلك حتليلها والبحث والتقصي عن خمتلف اجلوانب اليت ختصها
 الكفـاءة  على االعتماد طور يف أو الطبيعية املوارد على املعتمدة نةدول مشال إفريقيا حمل املقار على يترتب    

 ذات العوامل ويف املسبقة عامة، أو األساسية املتطلبات جمموعة مؤشرات يف أدائها تطوير على العمل والفاعلية،

 أداء وببيئـة واالجتماعيـة   املؤسسـية  والبيئة العامة واإلدارة واحلوكمة الكلي االقتصادي باالستقرار الصلة

   .اخلصوص وجه على األعمال،
ويتأثر االستثمار األجنيب املباشر باألزمات املالية وهو ما ظهر جليا من خالل دراستنا ملدى تأثري األزمة على    

  :  والذي استخلصنا منه النتائج التالية إفريقياحجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على دول مشال 
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  :النتائج

  :انطالقا من الدراسة السابقة توصلنا إىل النتائج التالية
تعترب أزمة الكساد العاملي أول أزمة مالية عاملية ذات آثار بالغة وهي السبب يف تغيري اهليكـل املـايل     - 

 ؛للنظام املايل العاملي

 ؛عجز الفكر الكالسيكي عن تقدمي نظرية ملعاجلة األزمات 1929أكتوبر  19كشفت أزمة   - 

 ؛Fannie Mae ةمة الرهون العقارية بدأت يف عهد روزفلت بإنشائه لشركأز  - 

وبذلك تكون الشـركتان حمتكرتـان    Fannie Mae لإنشاء شركة فريدي ماك  لتكون املنافس   - 
 ؛1970للسوق الرهن العقاري يف أمريكا بتزكية من الكونغرس يف  

 ؛تعميق جذور األزمة بعد قرار نيكسون فصل العالقة بني الذهب والدوالر  - 

صدرت األزمة األمريكية عن طريق الدوالر وعن طريق املشتقات املالية  وكذلك عن طريق التجارة    - 
 ؛الدولية لكل من أوروبا واليابان

بـإفالس كـربى بنوكهـا     بأمريكا ر كبري على اقتصاديات الدول املتقدمة بدأأثكانت نتائج األزمة   - 
  ؛وجلوئها لالستدانة

وقـد   % 47نسبة األفراد املالكني للعقار يف الواليات املتحدة األمريكية يف مطلع القـرن املاضـي    - 
  ؛أي بعد قرن كامل فقط 2009يف عام  % 68أصبحت 

  ؛عقارمل ترتفع نسبة ملكية العقار يف أمريكا إال بتدخل من احلكومة األمريكية يف سوق ال       - 
مهما للتمويل اخلارجي لكثري من الدول، وهـو خيتلـف عـن    ميثل االستثمار األجنيب املباشر مصدرا  - 

األشكال الرئيسية األخرى لتدفقات رؤوس األموال اخلارجية، يف كونه يلقى قبوال على املدى الطويل 
  ار يف حمفظة األوراق املاليـة ألنه يتميز باالستقرار النسيب مقارنة بباقي التدفقات املالية، خاصة االستثم

إذ أن هذا األخري هو أداة غري مستقرة لتمويل التنمية يف الدول النامية باعتبار هذه األداة حتركهـا يف  
  ؛ كثري من األحيان اعتبارات الربح

أصبحت الدول النامية ومنها دول العينة حمل الدراسة يف وضع تنافسي جلذب االستثمارات األجنبيـة   - 
إدراكا منها حلقيقة أنه يساهم يف التنمية االقتصادية، باعتباره وسيلة متويل فعالـة ومكملـة   املباشرة 

 يطرة ونقوذ؛لالستثمار احمللي، وبالتايل تغري االعتقاد السائد وملدة طويلة كونه وسيلة س

من خالل نقـص يف حجـم    إفريقياتوصلنا بأنه هناك تأثري سليب لألزمة املالية العاملية على دول مشال  - 
االستثمار األجنيب املباشر، تراجع التدفقات املالية اخلارجية، حتويالت العـاملني، ارتفـاع معـدالت    

لتأثري الكل اقتصاد على حدا، فالتضخم والبطالة، تراجع يف معدالت النمو، وكل ذلك نسب متفاوتة 
 .على االقتصاد الريعي لكل من ليبيا واجلزائر وقطاع اخلدمات لكل من تونس واملغرب
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  :تأكيد الفرضيات

قراضية التوسعية الية هي نتيجة متوقعة للسياسة االاألزمة احل: واليت مفادها أن ة األوىلللفرضيبالنسبة  -
أن األزمة املالية احلالية مت التنبؤ ا من طرف من خالل ما مت تبيانه جند وقصور أدوات إدارة املخاطر، 

العديد من االقتصاديني وهذا منذ مدة طويلة، حيث بدأت املالمح األوىل لظروف انفجارها تلـوح يف  
، مـع  1994األفق مع تسارع حركة اضطراب السوق النقدية واملالية عرب بوابة املكسـيك سـنة   

، ويف البلدان الناشئة ال سيما كوريـا  ALENAتفاقية التبادل احلر ألمريكا الشمالية انضمامها إىل ا
  .2001، مث األرجنتني سنة 1998 -1997، مث روسيا والربازيل ....اجلنوبية، تايلندا، ماليزيا

قرر جملس االحتياطي االحتادي األمريكي خفض سعر الفائدة ليصبح  2001سبتمرب  11عقب هجمات       
يف املائة تشجيعا لالقتراض، وأمال يف إنعاش االقتصاد، وهذا ما مسح بتطور الفقاعة العقارية يف الواليـات   01

  .املتحدة األمريكية، وما مييز الفقاعة هو حجمها وأمهيتها بالنسبة لالقتصاد العاملي والنظام املايل الدويل
تقرار السياسة وتغيريها بشكل مفاجئ بني فتـرة  يكمن اخلطأ يف السياسة النقدية يف تذبذب أو عدم اسو     

  .سعار الفائدة بشكل مفاجئ ومتكرروأخرى، خالل مدة طويلة استمرت عدة سنوات، هنا رفع وخفض أ
قة بالسياسة إذا مشكلة زيادة الطلب على العقار مث اخنفاضه وارتفاع األسعار مث هبوطها السريع قد تكون متعل

اليت عملت ا احلكومة األمريكية وبتطبيـق مـن    قراضية التوسعيةلسياسة االان فإ، وبالتايل النقدية أساسا

كانا سببا رئيسيا حلدوث أزمـة الـرهن    قصور أدوات إدارة املخاطر،كذلك  و بنوكها ومؤسساا املالية،

  .2008العقاري يف عام 

معدالت كـبرية مـن   على حتقيق يعمل االستثمار األجنيب املباشر  أن :واليت مفادها: الفرضية الثانية -
 النمـو  ودعـم  مساندة يف دورا هامايلعب  املباشر األجنيب االستثمار، فوجدنا أن النمو االقتصادي

 لربامج دعم احلديثة، للتكنولوجيا نقل وتنظيمية، إدارية خربات من يوفره مبا املضيفة للدول االقتصادي

 االسـتثمار  التصديرية ويوفر للقدرة وتعزيز احمللية واملنافسة لالستثمار حتفيز احمللية، والتطوير البحوث

 حالـة  يف خصوصا املضيفة للدول النسبية امليزة ذات القطاعات لنمو املناسب اإلطار املباشر األجنيب

، وهو مـا  حنوها االستثمارات هذه لتوجه اقتصادي كمحفز القطاعات هذه رحبية ارتفاع شرط توفر

 .يةضصحة الفريؤكد 

األزمة املالية هلا أثر كبري يف تغيري معدالت االستمارة األجنيب املباشر  :واليت مفادها أن: الفرضية الثالثة -
آثار غري سلبية فقد جاءت عكس التوقعـات   2007كان لألزمة املالية عام  فقد  ،يف الدول املضيفة

، مبا يف ذلـك قيـام جمموعـة    2007وذلك إثر إبرام صفقات كبرية خالل النصف الثاين من عام 
 NV BN-AMROمصارف تضم مصرف اسكتلندا امللكي وفورتيس، وسانتاندير بشراء شـركة  

HOLDING ،  مليار دوالر 98يف صفقة بلغت. 
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وارتباط االستثمار األجنيب املباشر مبعدل منو االقتصاديات النامية أدى يف خضم األزمة إىل ضعف قدرتـه       
على جذب التدفقات املالية، أو تصديرها للخارج حبكم هيمنة االقتصاديات املتقدمة على حصـة األسـد يف   

  .إمجايل التدفقات العاملية
وقد تأثرت حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر باألزمة املالية العاملية كثريا وذلك بتفـاوت املنـاطق        

اجلاذبة له، حيث أن منطقة أمريكا الشمالية كانت األشد تأثرا باألزمة املالية، حيث شهدت الواليات املتحـدة  
النصف، أما التدفقات إىل اليابان فتقلصت بنسـبة  ، وكندا مبا يزيد عن %60األمريكية اخنفاضا يقدر بنسبة 

بلد كان تأثر األزمة عليها أقل وطـأة إذ بلغـت    27، والبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب وعددها 51%
، وعلى الرغم من تقلص التدفقات يف الدول املتقدمة على غرار اململكة املتحدة %33نسبة االخنفاض فيها إىل 

فقد حدث العكس يف دول أخرى كأملانيا، إيرلندا وهولندا، وقد أسفر هذا عـن ترتيـب    وبلجيكا واسبانيا،
، ورغم اخنفاض التـدفقات يف  2009خمتلف ألكرب البلدان املتقدمة لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف عام 

درها قائمة أكـرب الـدول   الواليات املتحدة األمريكية واليت تعترب قلب األزمة املالية، إال أا حافظت على تص
املضيفة لالستثمارات األجنبية املباشرة عامليا، تلتها كل من فرنسا، الصني، اململكة املتحدة األمريكية وأخـريا  

 .روسيا

فقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على نطاق العامل ارتفاعا معتـدال   2010أما يف سنة          
، وهو ما يؤكـد  عن متوسطها قبل األزمة %15والر، ولكنها ما تزال أدىن نسبة تريليون د 1.24وصل إىل 

أثر كبري يف تغيري معدالت االستمارة األجنيب املباشـر يف الـدول   كان هلا  2008أن األزمة املالية العاملية لعام 
  .وكل ذلك على حسب اندماج اقتصاد كل دولة املضيفة،

من أزمة اليونان وأزمة الديون السـيادية   2008تداعيات األزمة املالية لـ  واليت مفادها، أن: الفرضية الرابعة
  .إفريقيااألوروبية  هلا تأثري على حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول مشال 

 :فيما خيص اجلزائر -1

مليون دوالر إىل  1795عرفت االستثمارات األجنبية املباشرة تراجعا طفيفا من  2007عام ففي       
بسبب اخنفاض حصة االستثمارات لكل من الواليات املتحدة  %7-مليون دوالر، أي بنسبة  1661.8

ل على الترتيب، واليت متث ) %30-، %28-، %22-، %11-(ب األمريكية، فرنسا، اسبانيا ومصر 
اجلزائر مل تتأثر باألزمة املالية على ما يبـدو وذلـك يف الفتـرة     أن ر، حيثثمر يف اجلزائأهم الدول املست

القريبة من األزمة، من خالل ارتفاع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عقب األزمة املالية، وال حـىت يف  
 تصل إليهـا  مة اليت مليمليون دوالر، وهو ميثل الق 2761، أين شهدت رقما قياسيا وصل 2009عام 

اجلزائر على طول مسرية انفتاحها على اخلارج وقد استهدفت هذه االستثمارات بالدرجة األوىل قطـاع  
  .2009أكثر املشاريع املعلنة عنها يف عام  10من بني  9املناجم والطاقة، حبيث سجل 
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م طويال وعاودت اإلخنفـاض  وارتفعت االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر عقب األزمة لكنها مل تد     
             2012مليـون دوالر عـام    1449.0مليـون دوالر إىل   2581.0مـن قيمـة    2011بداية من عام 

  .2013مليون دوالر يف عام  1691.0و

  :فيما خيص تونس -2

لألزمة االقتصادية العاملية الراهنة تداعيات كثرية خاصة وأا كانت السـبب يف  أزمـة    تكان فقد     
 تفاقم العجز يف ميزان املدفوعات اجلارية مع اخلـارج واللجوء إىل االسترياد ، مما أدى الغذاء وأزمة الطاقة

أنّ نسـبة   ، كمـا %4.6إىل % 2.6فتضاعف تقريبا حجم العجز كنسبة من إمجايل الناتج احمللي من 
سـنة  % 3.1يف حني أا كانـت   2008سنة % 5إىل ] مؤشر األسعار لالستهالك[التضخم ارتفعت 

 2007و 2008بـني  % 4.6إىل % 6.3، وعموما تقلّص نسبيا نسق النمو االقتصادي من 2007
حيـث مـرت مـن     10000وهذا بالتأكيد قد أثر سلبا على إحداث الشغل اليت تقلصت مبا يقارب 

 251.800دينـار إىل   239.824فلقد مر من   SMIG ، أما األجر األدىن70300ىل إ 80200
  .2007و 2008دينار بني 

مليـار دينـار    3.4مـن   2009و 2008أنّ االستثمار اخلارجي املباشر قد اخنفض بشدة بني  وكذلك    
املالية اليت هزت ظُبي أثرت علـى وضـع    وكذلك الرجة، 2007مليار وهو تقريبا حجم سنة  2.3وأصبح 

حيث متّ جتميد أو تأخري أو إلغاء عدد من هاته املشاريع العمالقة اليت  لتونسمربجمة  املشاريع الكربى اليت كانت
        .تقدر بعشرات املليارات

 : املغربفيما خيص  -3

مبا أن املغرب حيضى يف إطار عالقته باإلحتاد األورويب بالوضع املتقدم، وتربطه مع الدول األوروبيـة       
العديد من اتفاقيات الشراكة و التجارة، و كذا اتفاقية التبادل احلر، فإنه قد عاىن من آثار هـذه األزمـة   

ت املغاربة املقيمني باخلارج، وكـذلك  خصوصا عندما يتعلق ببعض القطاعات كالفالحة والسياحة وعائدا
 حاولت احلكومة املغربية اختاذ 2008 االستثمار األجنيب باملغرب، رغم أن مع بداية الربع الثالث من عام

  .سلسلة من التدابري الرامية إىل دعم مستوى العرض والطلب وإحداث توازنات داخل السوق احمللية
خاصـة  ( ، ومع مبادرة الدول املتقدمة%28.6األجنيب املباشر بنسبة  أدت األزمة إىل تقلص االستثمار      

إىل تقدمي التحفيزات للمقاوالت املتضررة من األزمـة، بشـرط   ) املصدر األهم، فرنسا واسبانيا ودول اخلليج
مواصلة أنشطتها فوق تراا، فإن تدفق تلك االستثمارات ستشهد تراجعا ملحوظا يف السنوات القادمة، وأيـا  
كانت اإلكراهات الداخلية باالحتاد األورويب، فلن يقود ذلك على األرجح لنقل هام لبنيات اإلنتاج حنو اجلـار  

  .جبنوب املتوسط، ألن الرأمسال هناك ينتظر ما قد ينتج عن األزمة من حتوالت نوعية
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وى االستثمار األجنيب املباشـر  وقد أدت األزمة املالية العاملية إىل عكس هذا اإلجتاه، مما أدى إىل تراجع ق      
، ومشل هذا التراجع أهم الدول املستثمرة يف 2009يف اية سبتمرب  %29.2و 2008عام  %26.3بنسبة 

  .%47.1-واململكة املتحدة  %57.2-، اسبانيا %26.1-املغرب كفرنسا 
 2007وفيما خيص حجم االستثمار األجنيب الوارد إىل املغرب بعد األزمة فقد عرف تذبذبا بعـد عـام        

 2009مليون دوالر عـام   1951.7إىل مليون دوالر، وهبطت  2487.1مبلغ  2008حيث بلغت عام 
مليون ويعود سبب ذلـك   3358.0بقيمة  2013وحققت أكرب قيمة حبلول عام  2010عام  1574.0و

  .سياسات اجلذب اليت اتبعتها املغرب من أجل حتسني مناخها االستثماريإىل 
وباعتباره مستفيدا من ثلث االستثمارات األجنبية املباشرة يف املغرب، كان قطاع السياحة األكثر تضـررا      

، على العكس مـن  2008عام  %54من تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة، حيث سجل اخنفاضا بنسبة 
ذلك فإن القطاع العقاري رغم تراجعه الطفيف فإنه مازال يستقطب االستثمارات األجنبية املباشـرة والـيت   

        .2008عام  %1.6ارتفعت مبعدل 
 مصرفيما خيص  -4

حيث  اوتداعيا العاملية االقتصادية باألزمة 2009-2008املالية  السنة خالل املصري االقتصاد أداء تأثر   
 خالل  7.2% مقابل  4.7% ليبلغ اإلنتاج عوامل بتكلفة اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي النمو معدل تراجع

 توقعـه  الـذي  النمو معدل يفوق فانه النمو، معدل يف االخنفاض هذا ورغم، 2008-2007املالية  السنة

 مصر، ومـن  بينها ومن أفريقيا ومشال األوسط الشرق دول مستوي على 4% من أقل الدويل النقد صندوق

 مصر،كما يف العمل وسوق السويس قناة السياحة، األزمة، بتداعيات تأثرا االقتصادي قطاعات النشاط أكثر

 مسـتوي  سجل الذي االستثمار إلمجايل احلقيقي النمو معدل باخنفاض النمو االقتصادي معدل تراجع يرتبط

 االسـتثمار  تـدفقات  صايف تراجع إىل منه جانب يف يعزى  ما وهو اخلاص،االستثمار  بنقص متأثرا سالب

  .املباشر األجنيب
    العاملية املالية األزمة آثار مواجهة يف املصري االقتصاد صمود 2010-2009 املالية السنة شهدت وقد     
 اإلنتاج عوامل بتكلفة اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي السنوي النمو معدل يف التدرجيي التحسن عكسه ما وهو

 السنة هذه خالل حتقق الذي النمو معدل ، ويقترب2010-2009 املالية السنة خالل5.1%بلغ  والذي

 ذات خالل  5.6% بنحو قُدر والذي ككل الناشئة االقتصاديات يف النمو معدل متوسط  كبري من حد إىل

  .السنة
نتيجة ملختلف اإلصـالحات   2004منذ عام  راألجنيب املباش لتدفقات االستثمار نالحظ ارتفاع مستمرو    

، أيـن اخنفضـت فيمهـا    2008اليت تبنتها احلكومة املصرية يف حتسني مناخها االستثماري إىل غاية سـنة  
التدفقات، ورغم ذلك كانت تتصدر دول مشال إفريقيا املتلقية لالستثمار األجنيب املباشر واملركز الثالث علـى  

عن األونكتـاد، وبقيـت    2009ة اإلفريقية طبقا ملا ورد يف تقرير االستثمار العاملي الصادر عام مستوى القار
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حمافظة على مركزها األول على مستوى مشال إفريقيا يف جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر، لكـن حجـم   
مليون دوالر عام  9494.6ن االستثمار األجنيب املباشر يف مصر عرف تذبذبا بع األزمة املالية، حيث تقهقر م

وتعترب أسوأ قيمة له بعد األزمة  2010مليون دوالر عام  483، ووصل 2009عام  6386.0إىل  2008
علـى التـوايل    2013و 2012مليون دوالر لعامي  553.0و 6881لكنه عرف انتعاشا بعدها ليصل إىل 

ستثمار دورا إجيابيـا يف زيـادة عـدد    كما كان أيضا للجهود اإلصالحية خاصة يف جمال تسيري إجراءات اال
  . الشركات اجلديدة املؤسسة ويف التوسعات يف الشركات القائمة بالفعل

إىل جذب االستثمار األجنيب املباشر عن طريق تطـوير    وهلذا تسعى دول حمل املقارنة من خالل ما سبق       
صالح اإلداري واهليكلي والعمل على تطويرهـا  بيئة أداء األعمال من حماور متعددة، كمتابعة العمل بربامج اإل

ملواكبة التطورات املتالحقة يف االقتصاد العاملي، واستدراك النقص وحماولة إجياد احللول ملختلف املعوقات الـيت  
كانت سببا يف عدم مواكبة ركب التطور وحتقيق معدالت كبرية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، فقامت 

ني مناخها ويئته مبختلف التخفيضات واإلعفاءات الضريبية وذلك بإصدار بـرامج وتشـريعات   مبحاولة حتس
قانونية وقوانني جديدة، وكذلك بناء شراكات وتكتالت من أجل إبرام العديد من الترتيبات الثنائية واإلقليمية 

يق التنميـة االقتصـادية   والدولية، إىل جانب إنشاء مطارات وموانئ فضال عن تشجيع القطاع اخلاص يف حتق
والبيئية واالجتماعية، وبالرغم من ذلك فإن نصيب الدول العربية من إمجايل هذه االستثمارات على املسـتوى  

 .العاملي مازال ضئيال وال يرقى إىل املستوى املأمول

  :التوصيات

  :بعد عرض أهم النتائج املستقاة من البحث نطرح التوصيات التالية
يف إطار سياستها جللب االستثمار األجنيب املباشر أن تقوم بتهيئة املنـاخ   إفريقياجيب على دول مشال  - 

يف  عقبـة جياد نسبة مثلى تتوافق مع املستثمر األجنيب وال تكون االستثماري املالئم، فمثال يف اجلزائر إ
قطاع السياحة وتطـوير   ، وفيما خيص تونس واملغرب  فعليها تطويرعملية جذب االستثمار األجنيب

قطاع اخلدمات وباملوازاة االهتمام بالصناعة وإقامة عالقات ثنائية سواء مع املغرب أو اجلزائر، وتقدمي 
 .حتفيزات وإغراءات سياحية بالنسبة للدول العربية ذات الثقافة املشتركة لتفعيل دور السياحة فيها

اعدة بعضـها الـبعض فيمـا خيـص املعلومـات      ومس إفريقياإقامة اتفاقيات ثنائية بني دول مشال  - 
واإلحصاءات، وكذلك حماربة االزدواج الضرييب، وملا ال تكوين قاعدة الكترونية خاصة بدول مشـال  

، وإقامة أقطاب مشـتركة فيمـا خيـص    إفريقيايكون كبنك معلومات متاح لكل دول مشال  إفريقيا
والغاز وملا ال بأسعار رمزية مقابل تـوفري   السياحة واخلدمات وكذلك أقطاب خاصة يف متويل البترول

 .حتفيزات للسواح للدول النفطية
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، وإعطائها الفرصة الالزمـة للنـهوض   إفريقياتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول مشال    - 
حبركة التنمية يف كل ااالت سواء الصناعية يف الدول النفطية أو اخلدماتية يف الدول السياحية، مـع  

هتمام بالنقائص اليت يعرفها كل جمال، وكل ذلك يتأتى من خالل املراقبة الدورية للدولة على هذه اإل
املؤسسات وحتفيزها ماديا كاإلعفاءات الضريبة،  أو معنويا عن طريق إدخاهلا كشريك للدولة يف حالة 

عميم املعلومة لتمكني ت إفريقياجناحها، ووضع بنك معلومات هلذه املؤسسات على مستوى دول مشال 
 .وبدورها تقوم جبلب االستثمار األجنيب املباشر

كثرة اإلجراءات اإلدارية واليت بدورها تعيق املسـتثمر األجـنيب      إفريقيامن املعروف على دول مشال  - 
 .اختصار تلك اإلجراءات ووقتها وكذلك تكلفتها إفريقياوهلذا جيب على دول مشال 

 .التهريب،  وكل ذلك يتأتى من خالل تبادل املعلومات واخلرباتحماربة الفساد املايل والرشوة و - 

 وطويلة متوسطة وخطط املعامل واضحة رؤية تطوير استثناء دون دول مشال إفريقيا كل من يستوجب - 

 والبحـث  التكنولوجية التنمية جماالت يف التغيري نطاق حيدد الذي اإلطار بشكل عملي ترسم املدى،

 االقتصادي اهليكل يف كتغيري استحداثه يراد وما القائمة الطبيعية والبشرية املوارد مع املتوازي والتطوير

 علـى  واحلرص الوطنية األولويات ضمن البحث العلمي دفع أجل من وذلك والثقايف، واالجتماعي

 التكنولـوجي  والتقدم والنهوض بالتجديد االقتصادية التنمية خلدمة وتسخريها البحوث نتائج تثمني

 يكـون  قـد  هذا اال، يف لالستثمارات القصري املدى على احملدودة والرحبية العالية الكلفة وباعتبار

 أو تكنولوجيـة  أقطاب استحداث أجل من جمديا املشترك لدول مشال إفريقيا العريب اإلقليمي العمل

 والتكنولوجي العلمي والبحث التكوين جمال يف أنشطة الحتضان املعدة املندجمة من الفضاءات جمموعة

 بقصـد  اختصاصات، جمموعة يف أخرى، جهة من وتطويرها إنتاج التكنولوجيا وجماالت جهة، من

 التجديـد  بتحفيز وذلك العربية لالقتصاديات املقومات التكنولوجية وتطوير اإلنتاج كفاءة من الرفع

 يف والعام اخلاص القطاع نيوب األنشطة االقتصادية خمتلف بني واالندماج التكامل ودعم التكنولوجي
  .اإلقليمي املستوى على حتديدها يقع أولويات إطار

دول مشال إفريقيا حمل  لدى البشري املال رأس ونوعية البشرية باملوارد املتعلقة املكونات ضعف باعتبار - 
 باجتـاه  )والعام اخلاص( التعليمي النظام وهيكلة ختطيط إعادة الدول على هذه يستوجب ،الدراسة 

 إىل باإلضافة البيانات، وحتليل وشرحها الظواهر تفسري الطلبة على قدرات وتنمية النوعية كفة ترجيح

 .التعليمية املقررات غري املهارات لكسب وسائل أخرى وإتاحة لديهم واإلبداع البحثية القدرات تنمية

 الشـهادات  ومتويـل  التعليم يف االستثمار على اخلاص القطاع تشجيع الدول هذه على يتعني كما - 

 األجـنيب  املباشر االستثمار وتوجيه جذب االقتصادية  لكفالة جماالم مع تتفق اليت العلمية واألحباث

 الدول تكون أن جيب الوطنية، التنمية مسامهة يف أقصى فيها حيقّق أن ميكن اليت املنتجة القطاعات حنو

 واملؤسسـات  احمللية بشأن املنشآت ودقيقة واسعة بيانات قاعدة وحتليل وإدارة بناء على قادرة العربية
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 جمدية استخالص استراتيجيات من لتتمكن ،)لالستثمار مرصد( القطاعات خمتلف يف القائمة األجنبية

 فيهم قـدرة  تتوافر مستثمرين ودعم استهداف مقومات :التالية العناصر تتضمن لالستثمار للترويج

 تقيـيم  احتياجام، حسب هلم املقدمة اخلدمات وتكييف الوطين االقتصاد يف بقوة التأثري على كامنة

 بالسياسات الترويج عملية ربط وإجراءام، املستثمرين قرارات بشأن واإلرشادات فعالية التسهيالت

 املتاحـة  النادرة املوارد استخدام ترشيد اخلصوص، وجه على االستثمار عموما وسياسات احلكومية

 واملؤسسـات  اجلهات فعالية عن فضال الترويج جهة لفعالية التقييم الذايت وتطوير االستثمار لترويج

 إستراتيجية حول الوطنية املعنية اجلهات خمتلف فيما بني التوافق حتقيق يضمن وإطار األخرى، املتعاونة

 .االستثمار لترويج مشتركة

  :آفاق الدراسة

ودراسات أكادميية جديدة، ميكن بلورـا يف بعـض    معرفية يف ضوء النتائج السابقة، ميكن إعطاء آفاق 
  :العناوين

 .دور آليات السياسة النقدية واملالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر - 

 .إشكالية االستهالك األخضر والتجارة اخلضراء يف دول مشال إفريقيا - 

  مت حبمد اهللا وتوفيقه
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 .2007، ترمجة صديقي حطاب، عامل املعرفة الكويت  -الرأمسالية العاملية وموت الدميقراطية -السيطرة الصامتةنورينا هريتس،   -67

، دار حامد للنشر والتوزيـع األردن  آليات العوملة االقتصادية وآثارها املستقبلية يف االقتصاد العريبهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،  -68

2010. 

 .2005اإلسكندرية، ، ، مؤسسات شباب اجلامعةاألوراق املاليةالسياسة املالية و أسواق وليم اندراوس،  -69

 .، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، السنة غري مذكورةالسياسات الدولية يف املالية العامةيونس أمحد البطريق،   -70

 األطروحات والرسائل  - ب
العالقة السببية بني انتشار األزمات والتكتل دراسة دراسة يف  –التكتالت االقتصادية يف ميزان األزمة العاملية بوصبيع صاحل رحيمة،  -1

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، كليـة العلـوم    ،-حالة اليونان ضمن التكتل األورويب

 .2011-2010االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، يسكرة، اجلزائر، غري منشورة، 

 املغاربيـة دراسـة   االقتصاديات يف املستدامة االقتصادي والتنمية النمو على املباشر األجنيب اإلستثمار أثر تقييمحممد العيد، بيوض  -2

 يف الـدكتوراه  مدرسة إطار يف املاجستري شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة غري منشورة مذكرة املغرب،  اجلزائر، تونس، :مقارنة

-2010املستدامة جامعة فرحات عبـاس، سـطيف، اجلزائـر،     والتنمية الدويل االقتصاد :ختصص، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم

2011.  

 .2006-2005أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة اجلزائر  السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي،دواسي مسعود،  -3

، رسالة ماجستري غري منشورة جامعة حممد خيضـر  دراسة حالة اجلزائر –ا على اجلهاز املصريف العوملة املالية و انعكاسارايس مربوك،  -4

 . 2005بسكرة، 

إطار مقترح لسياسات جذب الشركات متعددة اجلنسيات لالستثمار األجنيب املباشر يف مصر علـى ضـوء   رجب امساعيل امساعيل،  -5

 .2003االقتصاد، جامعة عني مشس، مصر، ، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف املتغريات العاملية

 كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة ،آسيا شرق جنوب دول اقتصاديات حالة التنمية واستراتيجيات االقتصادي النمو ،مصطفى زيروين -6

 .2000 اجلزائر،  جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم

 .2003-2002أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،  ، النقود والسياسة النقدية،صاحل مفتاح -7

 االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري ماجستري رسالة ،املستدامة التنمية ظل يف التوازن وإمكانية الطاقة إستراتيجية بلخضر، القادر عبد -8

  .2005 سبتمرب البليدة، جامعة التسيري، وعلم
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،  رسالة 2000 -1990  دراسة حالة اجلزائر الفترة  -حترير حركة رؤوس األموال و آثارها على ميزان املدفوعاتالعقون نادية،  -9

  . 2004 -2003ماجستري غري منشورة ، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 -1980دراسة قياسية لدول النافتا  – صادية كقوة ممانعة وكمعرب لتدويل األزمات الرأمساليةالتكتالت االقتعقبة عبد الالوي،  -10

-2014اجلزائـر،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ختصص جتارة دولية، علوم التسيريرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  ،2012

2015. 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية  القطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائر،عيسى مرازقة،  -11

 .2007-2006وعلوم التسيري، جامعة باتنة، اجلزائر، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم "دراسة مقارنة" أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربيةفارس فضيل،  -12

 .2004، ختصص التخليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة التسيري، االقتصادية

دراسة حالة  – 2010-2000انعكاسات األزمة املالية العاملية على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل الفترة كرامة مروة،  -13

ص اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختص ،-اجلزائر

 .2012-2011حممد خيضر، يسكرة، اجلزائر، غري منشورة، 

أطروحة مقدمة  أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراية مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائركرمية فرحي،  -14

 .2013-2012، اجلزائر 3قتصادية غري منشورة،  فرع النقود واملالية، جامعة اجلزائر لنيل دكتوراه يف العلوم اال

، أثر األزمة املالية على أداء األسواق املالية العربية، دراسة حالة سوق الدوحة لألوراق املالية خالل الفتـرة  حممد اهلامشي حجاج -15

يري، ختصص مالية األسواق، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسـيري  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التس ،2007-2009

 .2012-2011وعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، غري منشورة، 

، رسالة ماجستري، جامعة حالة تطبيقية سوق عمان املايل –سوق األوراق املالية و دورها يف التنمية االقتصادية وليد أمحد صايف،  -16

 .1997 اجلزائر،

 امللتقيات، الندوات واملؤمترات  -  ج

، امللتقي العلمي الدويل حـول األزمـة املاليـة    2008طبيعة اإلصالحات املالية واملصرفية يف أعقاب األزمة املالية بن نعمون محادو،  -1

 .2009أكتوبر  21-20واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمـة العامليـة   : األزمة املالية اجلذور، األسباب واآلفاق، امللتقى الدويل حولبوعشة مبارك،  -2

 .2009أكتوبر  – 20،  جامعة فرحات عباس سطيف، السياسات واالستراتيجيات البديلة لعالج األزمة املالية واالقتصادية

مللتقى العلمي الدويل ا" مقارنة واستخالص العرب"  2008إىل األزمة املالية  1929زمة املالية من األبولعيد بعلوج، وردة جاب اخلري،  -3

 .2009أفريل  07-06حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة قسنطينة، اجلزائر 

جامعة   ة العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي واإلسالمي، مؤمتر األزمة املاليأسباب األزمة املالية وجذورهااجلوزي مجيلة،  -4

 .2009مارس  14-13لبنان، 

  املديـة  اجلامعي املركز  املستدامة والتنمية البيئة اقتصاد حول األول الوطين امللتقى ،املستدامة والتنمية البشرية التنمية علي، محيدوش -5

  .2006جوان  07 -06

  تونس، املغـرب   اجلزائر حالة دراسة العربية، االقتصاديات على اوانعكاسا العاملية املالية األزمة ،يزيد مقران السالم، عبد زايدي -6

 .2009ماي  6مليانة،  مخيس اجلامعي املركز واملصرفية، املالية والبدائل الراهنة املالية األزمة حول الدويل امللتقى ،مصر ليبيا،

مؤمتر حول األزمة املالية العاملية وكيفية عالجهـا  زكريا بلة باسي، األزمة املالية وكيفية عالجها من منظور االقتصاد الغريب واإلسالمي،  -7

 .2009مارس  14-13، جامعة اجلنان، لبنان، من منظور النظام االقتصاد الغريب واإلسالمي

 تنشـيط  سـبل  حول الثاين العلمي امللتقى إطار يف مداخلة ،انتقال مبرحلة متر اليت انالبلد يف املباشر األجنيب االستثمار ،حممد زيدان -8

 . 2004 مارس  15.14 سكيكدة، اجلزائر، جامعة إىل خاصة إشارة االنتقالية االقتصاديات االستثمارات يف

  تونس، اجلزائر، :حالة العربية، دراسة االقتصاديات على وانعكاساا العاملية املالية األزمة يزيد، مقران السالم، عبد زايدي -9

 ومشـال  األوسط منطقة الشرق دول اقتصاديات على وانعكاساا الراهنة العاملية املالية األزمة الرابع، الدويل ، امللتقىمصر ليبيا، املغرب،

  .  2009 ديسمرب 98 – إبراهيم يومي دايل إفريقيا، جامعة
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 الدوليـة  التجارة املستدامة للتنمية االقتصادي املنظور البيئية، اإلدارة على التركيز مع املستدمية التنمية ،الرفاعي قدوري سحر -10

 العربيـة  املنظمـة  ، 2006 سبتمرب يف تونس يف املنعقد البيئية لإلدارة العريب اخلامس املؤمتر عمل أوراق املستدامة، التنمية على وأثرها

 . 2007 مصر، العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية

، املـؤثر  "دراسة احلالة التونسية" األزمة املالية العاملية األسباب والتداعيات واآلثار يف االقتصاديات العاملية عبد الفتاح العموص،  -11

 19تصـادية، لبنـان،   العلمي العاشر حول االقتصاديات العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية، اجلمعية العربية للبحوث االق

 .2009ديسمرب  20و

، امللتقى الدويل حـول متطلبـات تأهيـل    "واقع وآفاق" االستثمار األجنيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عبد ايد يونس،  -12

 . 2006أفريل  18و 17املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر 

األزمة : ، املؤمتر العلمي الدويل حول، األزمات املالية سجال التدويل وأطروحات التعومل الثالثيدين جواديعقبة عبد الالوي، نورال -13

 .2010ديسمرب  2-1عمان، األردن، ، واالقتصادية العاملية واملعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي

املؤمتر العلمي احلادي عشـر    قتصاد اإلسالمي منها،وموقف اال 2008األزمة االقتصادية واملالية العاملية الراهنة عمر خضريات،  -14

 .2010ديسمرب  16 – 14حول األزمات االقتصادية املعاصرة، أسباا، تداعياا وعالجها، جامعة جرش، األردن، 

حبـث مقـدم إىل    ملواجهتهاالتنبؤ باألزمة فرص االستثمار املتاحة يف ظلها واحللول املمكنة ... األزمة املالية العامليةفريد كورتل،  -15

  2009أكتوبر  21و  20: الفترة ، املنعقد يف جامعة سطيف يف اجلزائر خالل“األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية”:مؤمتر

من طرح  بني وصمة من انتكاس رأمسايل ووصفة...مصيدة السيولة الكيرتية كأحد حلول األزمة فوزي حمرييق، عقبة عبد الالوي، -16

ماي  6 -5يومي  اجلزائر ،مليانة مخيس اجلامعي املركز واملصرفية، والبدائل املالية الراهنة املالية األزمة حول الثاين الدويل امللتقى إسالمي،

2009. 

 اجلزائر حالة - املباشرة األجنبية لالستثمارات املتوقع األداء على وتداعياا الراهنة املالية األزمة مجيلة، اجلوزي ايد، عبد قدي -17

 جامعة إفريقيا ، ومشال األوسط الشرق اقتصاديات منطقة على وانعكاساا الراهنة العاملية املالية األزمة حول الرابع الدويل امللتقى كتاب

 ،2009اجلزائر، ديسمرب،8/9إبراهيم، يومي دايل

 على منظمـات  العاملية االقتصادية األزمة تداعيات حول العلمي املؤمتر ،املالية لألزمة النظرية اجلوانب توفيق، حسن رزيق، كمال -18

 .2009نوفمري  11-0-10األردن، يومي  اخلاصة، الزرقاء األعمال، جامعة

مفهومهـا، أسـباا   : اليوم الدراسي حول األزمة املالية العاملية الراهنة األزمة واالقتصاديات العربية والنفط،حممد الناصر محيداتو،  -19

 .2009فيفري 03، املركز اجلامعي بالوادي، اانعكاساو

 العلمي املؤمتر ضمن مداخلة ،اجلزائر حالة :املستدامة للتنمية كإستراتيجية املباشر األجنيب اإلستثمار سديرة، بن عمر بوهزة، حممد -20

 منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية املتاحة، اإلستخدامية للموارد والكفاءة املستدامة التنمية :الدويل

 . 2008 سطيف، والنشر، اهلدى للطباعة دار األورومغاريب، الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف واالستثمار الشراكة خمرب

ؤمتر األزمة املالية العاملية حول التداعيات م األزمة املالية العاملية وأثرها على االقتصاد اللييب،حممد خليل فياض، خالد علي الزائدي،  -21

 .2010واآلثار على اقتصاد الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 

أوت  20كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسـيري جامعـة   "  إدارة األزمات يف ظل اقتصاديات املعرفة" امللتقى الدويل الرابع حول  -22

 .27/05/2008-26كدة، اجلزائر، ، سكي1955سكيكدة 

 االستثمارات تنشيط سبل" :حول الثاين الدويل امللتقى إطار يف مداخلة اجلزائر، يف األجنيب االستثمار مناخ تقييم حسني، بن ناجي -23

 .2004مارس  15-14 سكيكدة،  ، جامعة"االنتقالية يف االقتصاديات

 العاملية املالية لألزمة واالقتصادية القانونية اجلوانب حول العلمي املؤمتر ،العاملية املالية واألزمة العقارية الرهون فريد، أبوالفتوح نصر -24

 .2009أفريل  2  - 1 مصر املنصورة، جامعة

متطلبات التنمية وأعقاب : ، امللتقى الدويل الثاين حولمقاربة نظرية حول أزمة قروض الرهن العقارية األمريكيةنورالدين جوادي،  -25

 .2010أفريل  29-28األزمة املالية، جامعة بشار، بشار،  إفرازات

 املدية اجلامعي املركز املستدامة والتنمية البيئة اقتصاد حول األول الوطين امللتقى املستدامة، للتنمية البشرية األبعاد حتليل ،منري نوري -26

 .2006جوان  06-07
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  :االت والدوريات  - د
 .2010مارس  ،-جملة السوق املالية السعودية –جملة تداول أمحد السيد علي، أزمة اليونان سياسات صارمة لترتيب املرتل من الداخل،  -1

سبتمرب  1، 8تونس، العدد جملية املغرب املوحدسياسية واليورو سيبقى ولن يتحول إىل مرجع، ... أمحد الكرم، أزمة أوروبا اقتصادية مالية -2

2010. 

 .2007، ديسمرب  4، العدد 44، صندوق النقد الدويل، جملدجملة التمويل والتنميةلو مارو، بيشاي يافة، أزمات املستقبل املالية، باو -3

 52، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد جملة حبوث اقتصادية وعربيةبديعة لشهب، األزمة املالية العاملية يف الفهم والتجاوز،  -4

 .2010خريف 

 03 رقم  ،العددالعلوم اإلنسانية جملة العوملة، ظل يف اجلنسيات متعددة للشركات املباشرة االستثمارات على املترتبة اآلثار بعلوج، بلعيد -5

 .2002 أكتوبر اجلزائر، بسكرة، خيضر، حممد جامعة

  2009سبتمرب  3، العدد 46الدويل، الد ، صندوق النقد جملة التمويل والتنميةبنجامني كوهني، مستقبل عمالت االحتياطي،   -6

 جملة التمويل و التنميـة بول هيلربز، راسل كروجز، ماريتا مورييت، مؤشرات احليطة الكلية وأدوات جديدة لتقييم سالمة النظام املايل،  -7
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