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 المقدمة

النمو االقتصادي ويعطي صورة عن خطط التنمية والجزء  مؤشرات أىم بأنو أحد  المالي النظام يعرف 
المحقق من أىدافيا، فيو يعد أىم قناة لتمرير االدخار نحو االستثمار وبأقل تكمفة، لذا أصبح في تطور ىذا 

 القطاع داللة لتحقيق معدالت حقيقية في النمو االقتصادي.

دعت الظروف االقتصادية في العالم إلى وجود اختالف في األنظمة المالية في الدول، إذ نجد في وقد 
السبعينات  تعزيز دور الدولة من طرف معظم الدول النامية حيث ظمت أنظمتيا المالية  تعاني من صعوبات 

 تحديد مثل والبنكي المالي اطعمى النش والضوابط القيود وحواجز منعتيا من أداء أدوارىا، بسبب فرض العديد من
 األموال رؤوس حركة توجيو االئتمان، وتقييد سياسة كبير، إتباع إلزامي احتياطي الفائدة، فرض لمعدالت أسقف

األجنبية؛ الذي ظل سائدا في األنظمة المالية لمدول النامية لفترة طويمة من الزمن، قبل تبنييا سياسة التحرير 
ديد من االقتصاديين وأشادوا بدورىا الفعال وأثرىا اإليجابي عمى النمو االقتصادي في المالي التي نادى بيا الع

المدى القصير، وعمى التنمية في المدى البعيد، مرفقين أراؤىم بأبحاث تجريبية مست العديد من الدول وباستخدام 
 عدة مؤشرات كمية لمتحقق من ذلك.

ديد من االقتصاديين الذين تشاءموا من تطبيق سياسة التحرير إال انو وفي المقابل ظيرت دراسات وأعمال لمع
المالي ولحقتيا أبحاث تجريبية تدعي انعدام العالقة بين سياسة التحرير المالي والنمو االقتصادي واثبات األثر 

 السمبي ليا.

موضوع اثر  التحرير المالي، إضافة إلى الدراسات التي تناولتالتطرق لمفيوم سنحاول من خالل ىا الفصل 
 التحرير المالي عمى النمو االقتصادي بين مؤيد ومعارض.
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 اهمية البحث

لقد اصبح االهتمام باالستقرار المالً والسعً لتحقٌقه من الدول المتقدمة والنامٌة هدفا مهما 

ضمن السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة وخاصة بعد انتهاج معظم دول العالم سٌاسات التحرر المالً 

 ار االزمات المالٌة فً جمٌع دول العالم.وانتش

 

 مشكلة البحث

أخذ موضوع التحرر المالً اهتماما متزاٌد من قبل الدول النامٌة فً العقود األخٌرة انطالقا من 

ولقد اثبت ان قدرة الدور المهم الذي ٌلعبه القطاع المالً فً تعزٌز النمو االقتصادي المتوازن 

االقتصادٌة السٌئة ٌرتبط بحجم إالصالحات  الكلٌة والهٌكلٌة  االقتصاد على تجاوز األوضاع

وسٌاسات التحرر المالً ونظرا لمساهمة القطاع المالً فً رفع كفاءة االقتصاد بشكل عام 

 وتحقٌق االستقرار .

 

 فرضية البحث 

ان فرضٌة البحث تبدأ من تطبٌق سٌاسة التحرر المالً بشكل تدرٌجً فً تركٌا وبظروف 

 اقتصادٌه اعتٌادٌة سٌؤدي الى تغٌرات إٌجابٌة فً النمو االقتصادي .

 

 هدف البحث 

ان الهدف من البحث نتٌجة لوجود اختالف فً أراء االقتصادٌٌن حول سٌاسة التحرر المالً 

وتأثٌرها فً النمو االقتصادي فً الدول بشكل عام وام البحث ٌهدف الى قٌاس التحرر المالً فً 

 العالقة بٌن سٌاسة التحرر المالً والنمو االقتصادي فً تركٌا . تركٌا وتحدٌد

 

 أسلوب البحث 

لقد اعتمد البحث على األسلوب الكمً التحلٌلً القائم على ما توفر من بٌانات إحصائٌة عن تركٌا 

وتم االعتماد على العدٌد من المصادر العلمٌة من البحوث والكتب على الجانبٌن النظري 

لدراسة التحرر المالً وقسم البحث الى ثالث فصول رئٌسة الفصل األول االطار والتطبٌقً 

النظري للتحرر المالً والفصل الثانً االطار النظري للنمو االقتصادي والفصل الثالث العالقة 

 .صادي وتحلٌل البٌانات اإلحصائٌة بً التحرر المالً والنمو االقت
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 االول الفصل
 ري لمتحرر الماليظاالطار الن

 مفهوم التحرر المالياواًل: 
 تسعى التي االجراءات من مجموعو انو عمى financial liberalization المالي التحرر يعرف   

 الداخمية المنافسة امام وفتحو لو الدولة احتكار من والتقميل المالي القطاع عمى المفروضة القيود خفض الى
 المؤسسات وخصخصة القروض او الودائع عمى سواء الفائدة بأسعار التحكم دفع خالل من وذلك والخارجية
 .(;،  @900،  زكيو) القانوني االحتياطي نسبة وتخفيض االئتمان توجيو سياسة عن والتخمي المالية

 واالجراءات االساليب مجموعة بو ويراد الواسع بالمعنى اوليما:  رئيسيان معنيان المالي لمتحرر ان
 كفاءتو مستوى تعزيز بغية المالي النظام عمى المفروضة القيود درجة تخفيف او إللغاء الدولة تتخذىا التي

 القيود من المالية السوق عمميات تحرير عممية بو يقصد الضيق بالمعنى مفيومو اما.  كميا واصالحو
،  العاني) والدولي المحمي المستويين ضمن المالية االوراق تداول عممية تعيق والتي عمييا المفروضة
9009  ،8;?). 

 يتضمن انو عمى( Arestis and Caner,2004,2) المالي التحرر اسانا و فيميب من كل وعرف
 التحرر ويشير . المالية االوراق سوق وقطاع المحمي المالي والقطاع األجنبي المال رأس حساب تحرير
 ليقرر جوىريا لمسوق وتسمح المالية االسواق في الحكومي التدخل من مختمفة اشكال أزالو انو عمى المالي
 القيود من التخمص بانو يعرف المالي التحرر كما ان(.:;،  9080،  الخياط) االئتمان عمى يحصل من

" العالمي" الدولي المال راس حركة وعمى االئتمان، توجيو او وتخصيص تسعير عمى الحكومية
(Goyal,2012,64 . ) 

 والذي المالي النظام عمى المفروضة القيود تخفيف من الحكومة محاولة عن المالي التحرر ويعبر  
 والوصول االقتصادي النمو في مشاركتيا تفعيل لغرض مالية وأدوات مالية وأسواق مالية مؤسسات يشمل
 تبادل وحرية الوطنية لمعممة الصرف سعر تحديد حيث من المالية السوق لعمل المالي االنفتاح حالة الى

 الحالة تمك مع تماشيا النقدية السياسات رسم وبالتالي السوق ألليات وفقا ليتحدد الفائدة سعر وترك العمالت
  .(::،  9008،  الجميل) لمسوق المنفتحة
 رؤوس حركات عمى المفروضة والضوابط والترتيبات القيود ألغاء عمى المالي التحرر ويتمثل  
 و ضمان عمميات في الفاعمية مطمق السوق واعطاء الوطنية الحدود عبر األجل وطويمة قصيرة االموال
 ينبغي كذلك و والطمب العرض لقوى طبقا المالية العمميات أسعار وتحديد المالية الموارد وتخصيص توزيع
عطاء العامة الممكية ذات البنوك وبيع الحكومية المالية الرقابة الغاء  استقالليا المالية والمؤسسات البنوك وا 
،  =900،  محمد) المالية الخدمات صناعة من والخروج الدخول حرية عمى قيود أية فرض وعدم التام
;8). 
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  المالي التحرر عناصر: ثانيا
 المالي النظام بتحرير االولى تتمثل اساسية محاور ثالثة الى المالي التحرر عناصر تقسيم يمكن

 راس حساب تحرير عمى فيشتمل الثالث المحور اما المالية االسواق تحرير يتضمن الثاني والمحور الداخمي
 : يمي كما توضيحيا سيتم العناصر ىذه وان .المال

 
 ( :المحمي) الداخمي المالي النظام تحرير .8

 : اساسية فقرات ثالثة عمى يرتكز الداخمي المالي القطاع تحرير ان
 تدخل وعدم الفائدة اسعار عمى المطبقة السقوف بإلغاء ذلك يتحقق: والمدينة الدائنة الفائدة اسعار تحرير . أ

 .  السوق ألليات خاضع تحديدىا يصبح بحيث الفائدة معدالت تحديد في النقدية السمطات
 الفرصة اعطاء في يتمثل: االجنبية المالية والمؤسسات المصارف الى بالنسبة الدخول الحواجز الغاء . ب

 االمر المحمية المصارف جانب الى المالية الوساطة نشاط لمزاولة االجنبية المالية والمؤسسات لممصارف
 . المقدمة المالية الخدمات نوعية عمى ايجابيا ينعكس قد والذي المالي النظام داخل المنافسة يعزز الذي

 المصارف عمى المفروض القانوني االحتياطي معدل تخفيضب يتمثل: القانوني االحتياطي نسبة خفض .ج
 االقراضي نشاطيا في بالتوسع لمبنوك يسمح معقول مستوى عند القانوني االحتياطي جعل أي التجارية

(David and Charles,2002,88. ) 
 

 االجانب المستثمرين عمى المفروضة القيود الغاء يعني المالية االسواق تحرير :المالية االسواق حريرت .9
 طرف من المصدرة( مالية ومشتقات اسيم) المختمفة المالية االصول تممك من تمكينيم دون تحول والتي

 .(@،  @900،  الدين وصالح محمد) المختمفة المحمية االقتصادية المؤسسات
 
 
 
 

 : التالية العناصر عمى المال راس حساب تحرير يشتمل :المال راس حساب تحرير .:
 الذي االمر المحمي االقتصاد والى من االموال رؤوس انتقال من يمكن بحيث: االموال رؤوس تدفق حرية . أ

 . كبيرة وسيولة بحرية امواليم رؤوس تحريك اجل من واالجانب لممقيمين الفرصة يتيح
 واالسيم الديون في المعامالت ىذه وتتمثل: المال راس اشكال بمختمف المتعمقة المعامالت تحرير . ب

 . الشخصية والثروات المباشرة واالستثمارات
 االجنبي بالنقد المحمية المعامالت اجراء يمكن بحيث: االجنبي بالنقد التعامل تخص التي القيود الغاء .ج

 . (9;-8;،  <900،  الدين صالح) المحمية العممة صرف معدل تحديد في النقدية السمطات تدخل وعدم
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 اهداف التحرر الماليثالثًا: 
 النظام تطوير في تساىم التي االىداف من جممة تحقيق الى تسعى المالي التحرير سياسات أن   

 التحرر أطار في الدول معظم تسعى لذلك.  أخرى جية من االقتصادي النمو زيادة و جية من المالي
 : التالية االىداف تحقيق المالي

 المحمية المدخرات تعبئة بيدف وذلك ، المالية األسواق لعمل أكبر وكفاءه أعمى فعالية تحقيق عمى العمل .8
 . فييا االستثمار معدالت وزيادة اقتصاداتيا تمويل في منيا واالستفادة واألجنبية

 وكذلك ، الدولية التمويل ومصادر االستثمار مجاالت الى المحميين ينوالمقترض المستثمرين وصول تسييل .9
،  العاني) المحمية المالية االسواق في االجانب والمستثمرين االجنبية الشركات ولخد تسييل المقابل في

9009  ،8;?)  . 
 من ممكن قدر أكبر عمى الحصول بغية المختمفة المالية االسواق بين المنافسة درجات تعزيز عمى العمل .:

 (. 8;،  >900،  ومزنان بخيت) الدولية االموال رؤوس
 النظم لتحسين لمحكومات بالنسبة الضغوط بتكثيف وذلك وتوفير البنى التحتية المالية ادوات السياسة تطوير .;

  (. 0?8،  ?900،  واخرون الشكرجي) والقانونية والتنظيمية يةفاإلشرا
 الخارجية التجارة رفع القيود عن أجل من التعاون التجاري الدولي في مصرفية مالية خدمات استعمال .>

  .(<،  ?900،  ومحمد أمين)  لمتجارة العالمية المنظمة الى ناميو دول عدة دخول مع خاصة
 التغيرات مع خاصة االموال رؤوس وحركة االجنبية العمالت تحويل تحرير مثل الخارجية التحويالت تحرير .=

 .الفائدة واسعار الصرف اسعار تغيرات منيا التي االقتصادية
 الحواجز من والتقميل والمصرفية المالية االحتكارات من والحد النقدية السوق في المنافسة شروط خمق -<

 تنافسية ومصرفية مالية بنية وتوفير المالية والمؤسسات البنوك انشطة في التوسع دون تحول التي والعراقيل
 .(;<،  ;908،  بمقاسم) االستثمار وحجم االدخار جمب لزيادة

 
 رابعًا : المنهج االمثل لمتحرر المالي

 
المالي والمتمثمة في مؤشراتو، سنحاول من خالل ىذا المطمب التطرق الى اىم الجوانب المتعمقة بالتحرير 

 عناصره ، باالضافة الى اىم متطمبات التحرر المالي.
 اوال: مؤشرات التحرر المالي 

اختمف االقتصاديون في تحديد نوعية وعدد المؤشرات المالية التي يمكن استخداميا لقياس درجة التحرر 
المالي وتطور النظام المالي ، وسنحاول التطرق الى ابرز ماتداول منيا في ابحاث االقتصاديين _و 

 فيمايمي: –( BOUALCHI,P96-192خصوصا تمك المدرجة في الدراسات التجريبية ) 
 م الوساطة المالية حجM2/PIB" :  الكتمة ويطمق عميو ايضا مؤشر عرض النقود ،والذي يمثل مجموع

( ، ويرى PIBالنقدية ) الودائع الجل ،والودائع الجارية والنقود السائمة ( نسبة لمناتج الداخمي الخام )
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المالي ، وارتفاع ىذه النسبة ماكينون ان نسبة منخفضة من ىذا المؤشر يمكن ان تترجم بمثابة مؤشر لمكبح 
 يعبر عن دور كبير لموساطة المالية .

 : يجمع ىذا المؤشر الودائع تحت  معدل اجمالي الودائع المصرفية الى اجمالي الناتج الداخمي الخام
الطمب والودائع الطويمة ومتوسطة االجل ، وىو يقيس قدرة النظام المصرفي عمى تعبئة االدخار بصرف 

" بانو يشمل كل انواع الودائع لدى البنوك ، M2/PIB"مة كما انو يختمف عن المؤشر االول النظر عن اج
باستثناء النقود المتداولة خارج النظام المصرفي ، وارتفاع نسبة ىذا المؤشر تدل عمى دور كبير لمبنوك في 

 .تعبئة االدخار وتمويل االستثمارات بما يكون لو اثر ايجابي عمى النمو االقتصادي
 : يقيس ىذا المؤشر قدرة النظام المصرفي عمى  معدل اجمالي اشباه النقود الى حجم الناتج الداخمي الخام

جذب المدخرات الطويمة ومتوسطة االجل ، والذي يعبر عمى مدى قدرة البنوك عمى توفير التمويل لمعمميات 
 لتنمية االقتصادية.االستثمارية الطويمة االجل ، وىو يعكس مدى التزام البنوك بتمويل ا

 : يقيس ىذا المؤشر مدى مساىمة  نسبة القروض الموجهة لمقطاع الخاص الى الناتج الداخمي الخام
البنوك المحمية في منح قروض وتسييالت لمقطاع الخاص ، حيث انو كمما زادت نسبة القروض التي 

دل عمى تطور النظام المصرفي يستفيد منيا القطاع الخاص بالنسبة لمناتج الداخمي الخام، فان ىذا ي
خصوصا بدوره في جمع المعمومات ، ومراقبة المديرين ، تنويع المخاطر ، باالضافة الى تعبئة االدخار ، 

 وتسييل عمميات التبادل باكثر فاعمية ، تزيد من مساىمتو في عممية النمو االقتصادي.
 عناصر التحرر المالي ثانيا:

ميما اختمفت اجراءات وشروط التحرر المالي اال انيا تشمل ثالثة جوانب اقرت الدراسات السابقة بانو 
 رئيسية وفقا لممعادلة التالية:

LF = 1/3LSBI + 1/3LMF + 1/3LCC 
 حيث:

LF: ( التحرر الماليLiberalisation financiere) 
LSBI: ( تحرر النظام المصرفي المحميLiberalisation du systeme bancaire interne) 
LMF: ( تحرر االسواق الماليةLiberalisation des marches financiers) 
LCC: ( تحرر راس المالLiberalisation du compte de capital) 

يشمل تحرر النظام المصرفي ثالثة عناصر اساسية وىي )زكية ،  تحرر النظام المصرفي الداخمي : .1
 ( :?، ص @900

  : من الرقابة عمى اسعار الفائدة الدائنة والمدينة \وذلك من خالل الحدتحرر اسعار الفائدة الدائنة والمدينة 
 والتخمي عن سياسة التحديد االداري ليا ، وبالتالي تتحدد حسب قوى السوق.

  : قطاعات ويتحقق ذلك عن طريق الحد من عممية التمييز من خالل توجية االئتمان نحو التحرر القروض
التي تعتبرىا الحكومة اولوية لمتمويل عل حساب قطاعات اخرى ، من وضع سقوف ائتمانية عمى القروض 
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الممنوحة لبعض القطاعات ، وباالضافة لذلك الغاء او خفض نسب االحتياطات االجبارية المفروضة عمى 
 البنوك التجارية.

  :قيود والعراقسل التي تعيق انشاء البنوك الخاصة براس والذي يتحقق بالغاء وازالة التحرر المنافسة البنكية
 مال محمي او اجنبي وكذلك الغاء القيود التي تمنع خمق بنوك ومؤسسات مالية متخصصة وشاممة.

يتم ذلك من خالل عدم تقييد حرية المستثمر االجنبي  عند حيازتة او امتالكة تحرر االسواق المالية :  .2
المصدرة باسم جيات محمية في بورصة القيم المنقولة ، والحد من اجبار توطين لالصول واالوراق المالية 

راس المال واقساط االرباح والفوائد اي الغاء الحواجز امام خروج االموال االجنبية المستثمرة  في الداخل 
 .(>=-;=، ص <900واالرباح الناتجة عنيا )عبدالغني ، 

عمى الحد من الرقابة المفروضة عمى سعر الصرف المطبق ويقصد بو العمل تحرر حساب راس المال:  .:
السمطات  النقدية في تحديد  عمى المعامالت المرتبطة بالحساب الجاري وحساب راس المال ، وعدم تدخل

معدل صرف العممة المحمية. كذلك يتضمن حرية التدفقات المالية والنقدية بمختمف اشكاليا العابرة لمحدود. 
ويركز خبراء صندوق النقد الدولي في ىذا الخصوص عمى امرين ىما.  (0>ص  ، ;900) ادريس ، 

 .(=، ص  :908)ابن معزوز ، 
  انو من االفضل البدء في تحرير التدفقات الطويمة االجل قبل التدفقات القصير االجل ، وتحرير االستثمار

 ر غير المباشر .في المحافظ المالية او االستثما االجنبي المباشر قبل تحرير االستثمار
  ان التحرير الشامل لمعامالت وتحويالت راس المال ال يعني التخمي عن كل القواعد والنظم المطبقة عمى

المعامالت بالعممة االجنبية ، انما يتطمب ضبط االجراءات المتعمقة بتحويالت العممة االجنبية التي يجرييا 
 غير المقيمين. 

الجوانب الثالثة السابقة الذكر ) تحرير النظام المصرفي الداخمي ،  وبناءا عمى درجة تحرر كل جانب من
تحرر االسواق المالية وتحرر حساب راس المال ( ، يمكن الحكم  عمى  درجة التحرر المالي في االقتصاد 

 ككل بالنسبة لكل دولة.
 متطمبات نجاح التحرر الماليًا: خامس

 قبل المتطمبات من مجموعة توفير يجب اىدافيا تحقيق في المالي التحرر لسياسات النجاح يتحقق لكي  
 : اىميا ولعل المالي واالنفتاح القيود ازالة اجراءات في الشروع

من مقومات االستقرار االقتصادي ىو وجود معدل تضخم معتدل نسبيًا يتماشى :  الكمي االقتصاد استقرار .8
ويقصد بالتضخم المعتدل انو ال يشكل ضغطًا كبيرًا عمى  االقتصاد المعني.مع السياسة االقتصادية في 

االسعار ، في حين اذا كان معدل التضخم منخفض نسبيًا وال يتماشى مع الحالة االقتصادية لمبمد فأنو ينذر 
الركود االقتصادي ، يجب ان يتماشى معدل التضخم مع الحالة االقتصادية لمبمد وفي بعض  بحالة من

قيمة سالبة وبالتالي تؤدي الى عزوف  ذات اع معدل التضخم الى جعل اسعار الفائدةاالحيان يؤدي ارتف
عن االيداع في المصارف الن ايداعيم يسبب ليم خسائر بسبب القيمة السالبة لسعر الفائدة  مدخرينال

يجعل  ألنوباالضافة الى ان التضخم المرتفع يؤثر في النمو االقتصادي خاصتًا في مجال التجارة الخارجية 
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،  9089عمي ، ) رى في التبادل التجاريخسعر صرف العممة المحمية منخفض نسبيًا ازاء العمالت اال
9?). 

 الداخمي المالي التحرر من لكل االساسية المراحل تتابع في يتمثل والذي:  المالي التحرر تطبيق في التدرج .9
 لمسوق توجيا اكثر مالي قطاع الى التنظيمية لمقواعد يخضع مالي قطاع من االنتقال اطار في والخارجي

 .(8:9،  :908حاسيين ،  بن)
 المعمومات توفر المصرفي التحرر سياسة نجاح يتطمب:  السوق عن الكافية المعمومات توافر ضرورة .:

 االمر ويتعمق المالية السوق في المتعاممين كل امام واتاحتيا والمصرفي المالي السوق عن الكافية
 ومن .المصرفي لمنشاط المنظمة والموائح بالقوانين المتعمقة والرقابة االشراف جيات توفرىا التي بالمعمومات

 المتعاممين وامام.  واالشراف الرقابة جيات امام واتاحتيا البنوك توفرىا ان يجب التي المعمومات ثانية جية
    (.>?8،  9088،  سالم بو) المالية قراراتيم ترشيد من يتمكنوا حتى والمستثمرين

 قوية داخمية ادارة ويوفر يدعم ان شأنو من مالئم قانوني اطار وجود ان:  مالئم قانوني اطار توفر .;
 (::8،  :908،  حاسيين) جيدا واشرافا السوق لقوى خارجيا وانضباطا المالية لممؤسسات

 حكومي اشراف تتطمب والمصرفي المالي التحرر سياسة نجاح ان:  المالية االسواق عمى الحذر االشراف .>
 المالية االزمات حدوث وتفادي المصرفي السوق انضباط عمى والمحافظة االنحرافات منع اجل من قوي

 واالىتمام الشفافية ضمان الى والمصرفية المالية المؤسسات عمى الحذر االشراف وييدف ،والمصرفية
 .(0<،  @900،  فضيمة) المالية والمؤسسات لمبنوك المالية باألوضاع

 نظام خمق في المالي التحرر سياسات نجاح أن: انسحاب الدول تدريجيًا من التدخل في االسواق المالية .=
 ال المالي النظام من لمدولة السريع االنسحاب يتطمب الحقيقي القطاع يلو تم في كبير بشكل يساىم سميم
 يسير باعتباره المالي النظام نشاط ومتابعة مراقبة عدم او العام القطاع مصارف خصخصة طريق عن سيما
 .Joseph E االقتصادي يشير حيث. عنيا بغنى الدولة تكون مالية ازمات يخمق قد السوق آلية عمى

Stiglitz اي بالتالي و االخرى، االقتصادية لألسواق مشابو بطبيعتيا ليست ىي المالية االسواق ان الى 
 العقالني التدخل بضرورة يرى لذلك. ككل االقتصاد في عارمة فوضى يخمق قد المالي السوق في فشل
 ( .Stiglitz, 1993, p20) المالي التحر عممية بداية في سيما ال المالية االسواق في لمدولة

 
 مخاطر التحرر المالي ًا: سادس

        
 :  المال لرأس الفجائية التقمبات مخاطر .8

 االستثمارات السيما المحمية السواق الى االجنبية االموال لرؤوس تدفقات يرافقو قد المالي التحرير أن
 السريعة بالحركة تتسم المالية المحفظة في االجنبية االستثمارات وان المالية. االوراق في المباشرة غير

 يتم الذي الوقت في النفسية وحاالتيم لممتعاممين تتوافر التي والمعمومات بالتوقعات تتأثر حيث والمفاجئة
 ىذه فييا يستثمر التي الدولة اقتصاد في يؤثر مما المالية االسواق في بسيولة االستثمارات ليذه البيع
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 االقتصاد عمى سمبية اثارا يسبب قد ىذا و. الدولة ليذه الكمي االقتصاد االستقرار عدم من ويزيد االموال
 اسعار ارتفاع الى تؤدي مفاجئة كبيرة بكميات االجل قصيرة استثمارات تدفق خالل من ذلك ويظير الوطني
. المحمي االستيالك وزيادة التضخم معدل وزيادة والعقارات االراضي اسعار وارتفاع الوطنية لمعممة الصرف

 الصرف سعر انخفاض الى تؤدي فأنيا مفاجئة بصورة االقتصاد من االجنبية االستثمارات تيرب حينما و
 المحمي السوق في االجانب المستثمرين ثقة وفقدان والربح االسعار وىبوط االصول اسعار وتدىور
 .(0:،  =900، محمد) الدولية االحتياطات واستنزاف
 

 :االموال غسيل مخاطر .2
باعتبارىا من  وزيادة استخدام النقود االلكترونيةعولمة والتحرر المالي وتنوع االدوات المالية الان 

االموال ألنيا اصبحت تحمل  ىذه ب مصادرالوسائل الحديثة ال تسمح بتعقوىذه  عن بعد تقنيات التعامل
ارقام سرية ومشفرة وامكانيا المرور بعدد من االجراءات قبل ان تدخل الدورة االقتصادية لبمد ما وكميا 
عوامل ساعدت عمى توسيع انشطة اقتصادية غير مشروعة والتي تمارس تحت ما يسمى باالقتصاد الخفي 

غسيل االموال والتي كانت وما تزال ظاىرة عولمية تيدد النمو واالستقرار االقتصادي من خالل  أال وىو
انعكاساتيا عمى مجمل النشاطات االقتصادية واالجتماعية  وغسل االموال ماىي اال عممية لممتحصالت 

. الخ ( فعبر ىذه عن االنشطة غير المشروعة )تجارة المخدرات ، واالختالس ، تجارة االسمحة ..الناجمة 
االنشطة تكون ثروات خيالية يحاول اصحابيا غسميا إلخفاء مصدرىا االصمي بمحاولة ادخاليا لمنظام 
،  المصرفي والسوق المالي من خالل استثمارىا مؤقتا في بعض االدوات المالية كاألسيم والسندات )حمزة

9088  ،=;). 
 

 :المضاربة لموجات التعرض مخاطر .:
 تنفيذ سرعة وزيادة استخداميا كفاءة رفع ىو االموال رؤوس حركة عمى القيود ألغاء من اليدف أن 

 لألثار ونظرا  المالية المخاطر درجة ازدياد عنو نتج وما واالتصاالت المعموماتية ثورة خالل من المعامالت
 ومع. المخاطر تمك تغطية أجل من المالية المشتقات من العديد ابتكار تم المخاطر ىذه عن الناتجة السمبية

 سمح مضاربة وسائل الى المخاطر تغطية مشتقات من تحويميا الى أدى المشتقات لتمك الواسع التوظيف
 . المشتقات بيذه الشديدة المضاربات بسبب أزمات من عنيا نتج وما النظامية ألمخاطر نطاق بأتساع ىذا

 
 : والمالية النقدية السياسة مجال في الدولة تحكم أضعاف .;

 الشي   الخارجية بنظيرتيا المحمية المالية االسواق وترابط تكامل ازدياد يعني التام المالي التحرر ان
وىذا يعني  والنقدية المالية السياستين مجال في الوطنية وسيادتيا لسيطرتيا الدول فقدان عنو ينتج قد الذي

ان اسعار الفائدة تتحدد خارج نطاق او سيطرة السمطات النقدية وخاصة قصيرة االجل التي سترتبط بأسعار 
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 الفائدة االجنبية وكذلك اسعار الصرف التي تتحدد نتيجة دخول وخروج رؤوس االموال الى تمك الدول )بالل
 ،9088  ،><.) 

مالية فأنيا تظير اكثر كمما تزايدت درجة العولمة المالية ففي اما تأثير العولمة المالية عمى السياسة ال
الحاالت التي يتأثر فييا االستثمار باالعتبارات الضريبية تمجأ الشركات والمستثمرين الكبار في الدول 

عمى الدخل واالرباح مما يؤدي ليس فقط لدول تكون فييا معدالت الضرائب  باستثماراتيمالصناعية لمخروج 
صيمة موارد الدولة السيادية من الضرائب بل ألضعاف دور السياسة المالية في تحقيق اىدافيا لخفض ح

وبالتالي انخفاض حصيمة االيرادات السياسية لمدول من الضرائب وما ينتج عنيا من ارتفاع في عجز 
  .(::،  ?900،  الميزانية العامة )عودة

 
 : االحتكارية المنافسة .>

الى خمق مؤسسات اقراض لالستفادة  النامية الساعية الى التحرر المالي تعرضت البنوك في الدول
من الخبرة االجنبية في تقديم قروض اكثر فعالية وبأقل التكاليف ولكن في الواقع تعرضت البنوك المحمية 

 اقتصرت تمويميا عمى المؤسسات الكبيرة التي الى منافسة شديدة في منح القروض من قبل البنوك االجنبية
وىذا يعني ان البنوك االجنبية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحمية تمويل مما ادى الى انخفاض نسبة

،  9088،  بالل) في ظل عدم قدرة البنوك المحمية عمى المنافسة لنقص خبرتيا احتكرت منح القروض
>;-><) 
 

 سمبيات وايجابيات التحرر الماليًا: سابع
 :ايجابيات التحرر المالي .8
 وىذا ، والمالية المصرفية الخدمات اداء كفاءة تحسين مع المالية األسواق في المنافسة تعزيز عمى تعمل .أ 

 في وأوفر افضل خيارات توفير مع اإلنتاجية الكفاءة وزيادة الخدمة نوعية تحسين عمى ينعكس سوف بدوره
 .  المالية الخدمات

 الدول تمك الى المال برأس الغنية البمدان من المالية المصادر تحرك الى المالي التحرير عممية تؤدي .ب 
 وبالذات االقتراض عمى الفائدة اسعار في خفض من المالي التحرير يسببو ما ذلك عن فضال ، لو المفتقرة
 . الخ…  والزراعي والتجاري الصناعي القطاع مثل الرائدة القطاعات بعض تجاه

 المالية الوساطة خدمات تحسين مع الكمي االقتصاد أداء تحسين الى يؤدي المالية الخدمات تحرير ان .ج 
 القطاعات بين فيما لمموارد افضل توظيف خالل من وذلك االستثمارية الفرص لزيادة المالئم المناخ وخمق
 .  المختمفة والدول

 عن فضالً  ، الصدمات واستيعاب المخاطر إلدارة افضل آليات توفير الى يؤدي المالية الخدمات تحرير ان .د 
 لمموارد الفعال القطاعي التوزيع تعزيز عبر االستثمارية الفرص تعزيز من المالي التحرير يوفره ما ذلك
(Jomo, 2001, 21-22. ) 
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 Majluf )تسييل عممية حصول الحكومة عمى الموارد المالية وبتكاليف اقل لتمويل قطاعاتيا االقتصادية ) .ه 
and Zarrilli,2007,19-20 . 

 بالمقابل التي المالية االسواق في الحاصل االختالل تخفيف الى يؤدي الغالب في الخدمات تجارة تحرير ان .و 
 الوسائل من التحرير عممية تعد ثم ومن ، المال رأس وتدفق ىيكل عمى مضادة تأثيرات خمق عمى تعمل

 ,Kono & Shuknecht.)المالية األنظمة تقوية في وأساسية المتدفق المال رأس نوعية تحسين في الرئيسة
1998, 2-3) 

 
 : المالي التحرر سمبيات .9
تجارة الخدمات المالية والتي سيطرة المؤسسات المالية االجنبية عمى االسواق المالية المحمية بعد تحرير  .أ 

 ستسي  استخدام موقعيا في السوق المحمية ويكون الموردون االجانب اكثر كفاءة من المحميين .
يؤثر سمبا وبطريقة غير مباشرة عمى االستقرار المالي وذلك عن طريق زيادة قابمية  ان التحرر المالي قد .ب 

تدفقات راس المال لمتقمب وبذلك فان عممية التحرير تقوض استقرار النظام المالي وبالتالي االقتصاد الكمي 
. 
 

ط والتي يشار الييا تركيز البنوك والمؤسسات المالية االجنبية عمى خدمة القطاعات المربحة من السوق فق .ج 
باالختيار االفضل مما يترتب عمية من مخاطر وعدم وصول الخدمة المصرفية الى بعض القطاعات او 

 االقاليم .
التيميش الذي تتعرض لو المؤسسات المالية المحمية لعدم قدرتيا عمى المنافسة اذا يترتب عمييا منافسة  .د 

من الميارات والتكاليف المنخفضة لمخدمات التي بمستوى عال شركات ومؤسسات مالية عالمية تتميز 
 .(>>8-@;8،  >900،  توردىا لتمتع ىذه المؤسسات بمزايا االنتاج الكبير )عبد الحميد

 االضرار باستراتيجية استخدام الجياز المصرفي في دفع عجمة التنمية االقتصادية . .ه 
مصرفي قد يؤدي الى خروج بعض حدة المنافسة خاصة في مجال االبتكارات الحديثة في الجياز ال .و 

 (. ==8،  9080،  الوحدات المصرفية من السوق المصرفي )عبد الحميد
ان التحرر المالي قد يكون مصدر كبير لألخطار المالية مما قد يعرض المصارف واالسواق المالية  .ز 

 .(:=،  9009،  ألخطار قد ال تستطيع تجنبيا )الجميل
استقرار النظام المالي المصرفي والسوقي مما يعني سرعة حدوث االزمات خمق بيئة مضطربة قد تقود لعدم  .ح 

 (.;:،  9008المالية وانتقاليا )الجميل ، 
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 الثاني الفصل
 والتنمية االقتصادية االقتصادي النمو

 
 . االقتصادي النمو مفهوم:  اوال

 توليفة عرض عمى الدولة قدرة في الزيادة بأنيا االقتصادي النمو ظاىرة تودارو ميشيل ويصف
 عمى المبنية االنتاجية القدرة وتنامي تطور عن الزيادة ىذه وتنتج لسكانيا االقتصادية السمع من متنوعة
 .(9080، مقاوسي وجمعوني) العممية لتمك الالزمة وااليديولوجية المؤسسية والتعديالت التكنولوجي التقدم
 السائد لمنظام القومي الدخل في الحقيقية الزيادة  ىو االقتصادي النمو إن عمى المختصون اتفق وقد  

 باعتبارىا الزيادة تمك تحقيق إلى تيدف التي العممية ىي االقتصادية التنمية وان طويمة، زمنية مدة خالل
 اقتصادية بنية إلى متخمفة اقتصادية بنية من االنتقال إلى تؤدي  القومي االقتصاد في ىيكمية تغيرات عممية
 ( .>: ،=900 منذور،) متقدمة

 
 : االقتصادي لنمويف اتعر  .1

 زيادة يحقق بما القومي الدخل اجمالي او المحمي الناتج اجمالي في زيادة االقتصادي بالنمو يقصد   
 في زيادة حدوث مجرد يعني ال االقتصادي النمو فأن وبالتالي الحقيقي الدخل من الفرد نصيب متوسط في

 المعيشة مستوى في وتحسين الفردي الدخل مستوى في زيادة حدوث الى ىذا يتعدى وانما الكمي الدخل
)صالح الدين ،  السكاني النمو معدل من اكبر الكمي لمدخل النمو معدل يكون ان يتطمب الذي االمر
900>  ،??.) 

 الدخل من الفرد نصيب في االجل طويمة المضطردة الزيادة بانو أيضا االقتصادي النمو ويعرف
 : تكون ان يجب اقتصادي نمو ىناك يكون حتى وبذلك.  الحقيقي

 . اقتصاديا نموا الزياد تعتبر ال معينة ظروف عن الناتجة الدورية الزيادة فأن وبذلك: مضطردة الزيادة . أ
 لن انو نقول وبذلك التضخم اثر نستبعد ان يجب حقيقية الزيادة تكون وحتى: نقدية وليست حقيقية الزيادة . ب

 في الزيادة معدل كان اذا اال حقيقية زيادة عن تعبر ال النقدية الزيادة ان او اقتصادي نمو ىناك يكون
 السمع كمية في بالزيادة عنة معبرا الحقيقي الدخل يزداد حيث التضخم معدل من اكبر النقدي الدخل

 :فان وعميو.  مده معينة في الفرد عمييا يحصل التي والخدمات
 لن وبالتالي.  التضخم معدل – النقدي الفردي الدخل في الزياد معدل=  الحقيقي االقتصادي النمو معدل
 ( . ،; ،@900، الحمداني) موجبة السابقة القيمة كانت اذا أال نمو ىناك يكون
 الوطني الدخل من الفرد نصيب متوسط في او الفردي الحقيقي الدخل في المحققة الزيادة تكون ان يجبج. 

 ( . :908،:، احمد) اسبابيا بزوال تزول مؤقتة او انية وليست الطويل المدى الى مستمرة االجمالي
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 : االقتصادية التنميةالنمو االقتصادي و  .9

ان النمو االقتصادي ومصطمح التنمية االقتصادية في بعض األحيان يستخدمان لمداللة عمى معنى 
واحد في النقاشات االقتصادية التي تدور في الوسط االقتصادي ولكن ىناك فارق رئيس بينيما وثمة تشابو 

النمو االقتصادي والتنمية  وتسميات البمدان المتقدمة والبمدان النامية يمكن التميز بينبين ىذه المصطمحات 
االقتصادية يمكن في افتراض ان متطمبات خمق النمو االقتصادي في البمدان المتقدمة يمكن إنجازىا بسيولة 
وىي ضيقو في مدياتيا بينما تكون متطمبات التنمية االقتصادية في البمدان النامية صعبة التحقيق واسعة 

ن يكون ىناك نمو اقتصادي في البمدان النامية بال تنمية ففي في مديتيا لذلك وفي بعض األحيان يمكن ا
يشر روبرت كالور تحميمو القتصاد ليبريا ال ان ىناك ارتفاعا سريعا في انتاج السمع دراسة نمو بال تنميو 

األولية المصدرة وىي ممموكة بشكل واسع منقبل االمتيازات األجنبية ويستمر كالور في تحميمو فيقول ان 
لمؤسسية التغيرات الييكمية التي تحفز عمميات النمو في القطاعات االقتصادية فضال عن التغيرات ا

  ( >9، :908)السعدي ، 
 يزداد عممية بأنيا االقتصادي النمو لتحقيق االجل طويمة اقتصادية كسياسة االقتصادية التنمية تعرف

 التنمية مفيوم في عممية وكممة.  طويمة نيةزم فترة خالل لالقتصاد الحقيقي القومي الدخل بواسطتيا
 جوىرية تغيرات احداث الى تؤدي الزمن من طويمة فترة خالل معينة قوى مجموعة تفاعل تعني االقتصادية

 ( . =900900، محمد) القومي االقتصاد داخل المتغيرات من مجموعة عمى وىيكمية
 التقدم الى التخمف حالة من االنتقال خالليا من يتم التي العممية انيا عمى االقتصادية التنمية وتعرف

 وجمعوني مقاوسي) االقتصادي البنيان في والجوىرية  الجذرية التغيرات من العديد ذلك ويصاحب
،:،9080 . ) 
 من الفرد نصيب متوسط في زيادة تتحقق خالليا من التي العممية بأنيا االقتصادية التنمية اخرون ويعرف 

 السمع ونوعية االنتاج ىيكل من كل في تغيرات خالل من تحدث والتي الزمن مدار عمى الوطني الدخل
 ( .9088،>، ياسين) الفقراء لصالح الدخل توزيع ىيكل في تغيرات احداث الى اضافة المنتجة والخدمات
 

 االقتصادي النمو محددات:  ثانيا
 العوامل ىذه تحديد ويمكن االقتصادي النمو تحديد في ميما دورا تمعب العوامل من مجموعة ىناك   

 :يمي فيما
 

 :البشرية الموارد .1
 النمو زيادة في تقميدي موجب عامل فيو العمل قوه في النيائية الزيادة السكاني النمو يعد 

 لموحدة االنتاجية زيادة من ُتمكنو معينة بميارات تتمتع العاممة الطبقة تكون ان يجب ولكن االقتصادي،
عداد عالي تدريب الى تحتاج الماىرة العاممة االيدي حيث نسبيًا، قصير بوقتاً  الواحدة  الدول نرى لذا جيد، وا 
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 باإلضافة .القطاعات من هوغير  التعميم قطاع في كان سواء كبيرًا، اىتماماً  البشري المال برأس تيتم المتقدمة
 توفر فعند البشري، المورد لتطوير وساند داعم مالي نظام الى البشري المال رأس تنمية تحتاج ذلك الى

 قيمة خمق عمى القادرة الماىرة العاممة االيدي من طبقة يوفر ان االقتصاد يستطيع الداعم المالي النظام
 العاممة الطبقة تتميز حيث الشرائية، القوة زيادة تعني السكان زيادة أخرى ناحية ومن  لالقتصاد، مضافة
 العاممة االيدي عدد زيادة عند يعني وىذا لالدخار الحدي الميل وانخفاض لالستيالك الحدي الميل بارتفاع
 الطمب في الزيادة تنعكس ثم االستيالكية السمع عمى الطمب زيادة الى يؤدي الذي االستيالك زيادة يعني
 بعض في معيناً  نمواً  االقتصاد فيحقق السوق، حجم يتسع ىنا الزيادة ىذه لتغطية االنتاج في زيادة الى

 عمى االقتصادي النظام قدرة عمى السكاني النمو تأثير يتوقف ،إذ لمنمو المحفزة االقتصادية القطاعات
 الرأسمالي التراكم ونوع معدل عمى كبيرة بصورة القدرة ىذه وتتوقف اإلضافية، العمالة وتوظيف استيعاب
 (.:908،=9، السعدي) يموالتنظ اإلدارة ميارات مثل المرتبطة العوامل توافر ومدى

 
 : الطبيعية الموارد .9

 التربة خصوبة كدرجة الطبيعية موارده ونوعية كمية عمى االقتصادي ونموه معين اقتصاد انتاج يعتمد
 االنسان استغميا اذا اال االقتصادية االىداف تحقق ال الموارد وىذه. وغيرىا والغابات والمياه المعادن ووفرة
 المستقبل في االقتصادي النمو من الرفع الى تؤدي طبيعية موارد يطور او يكتشف ان لممجتمع مثال فيمكن

 ( . @900،?، فتيحة) 
 

 :المال رأس تراكم  .3
 العديد يعتبر كما اخرى وخدمات سمع إلنتاج تستعمل كسمعة االقتصادي الفكر في المال راس يعرف

 يركز كما االقتصادي، لمنمو وضروريان اساسيان عنصران المال رأس وتراكم االستثمار ان االقتصاديين من
 النمو ومعدل المادي المال راس تراكم معدل بين القوية الطردية السببية العالقة حول االقتصادي التحميل

 والتنمية النمو من كل تحقيق في المييمن االستراتيجي المتغير يمثل اصبح المال راس ان أي االقتصادي
 حواجز كسر من النامية البالد يمكن واستثمارىا االدخارية الموارد من حجم اكبر توفر وان االقتصادية

  .(=99،900، محمد) االقتصادي النمو نحو واالنطالق االقتصادي التخمف
 لصالح باالستيالك تضحية يمثل والذي االدخار بحجم مباشر بشكل يتعمق المال راس تراكم ان
 جذب عمى قادرة مصرفية منظومة توفر ويشترط االستثمار، الى االحيان اغمب في يتحول والذي االدخار

 قادراً  يكون حيث بالحداثة ويتميز متطور مالي نظام توفر يعني ما استثمارات، الى وتحويميا االدخارات
 وىذه المصرفية، بالعممية عن الخطورة نسبة بانخفاض ويمتاز معينة وبسيولو واالقتراض االقراض عمى

 فتيحة)  االمام الى االقتصادي النمو لمعدل الدافعة عناصر من رئيسياً  عنصراً  تكون االيجابيات
،@،900@.) 

 :االستثمار في تؤثر التي العوامل بتمك المال راس تراكم معدل ويتحدد
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 االرباح توقعات . أ
 .االستثمار أتجاه الحكومية السياسات  . ب

 المال راس تراكم لعممية االولي المظير يبقى انو اال اخر الى بمد من العوامل ىذه تأثير ويختمف
 والذي االدخار حجم مع مباشر بشكل يتعمق المال راس فتراكم .التضحية ضرورة ىو البمدان لجميع بالنسبة

 السمع من المتراكم حجم الى ليضاف يوجو والذي االستيالك عمى ينفق ال الذي المجتمع دخل من نسبة ىو
 والتشريعات القوانين تكون ان يجب لذا االقتصادي، لمنمو كتكمفة او كثمن ىنا يصبح فاالدخار الرأسمالية
 ( . 88-80 ،9088، ساحة) االقتصادية ألىميتيا لالستثمار وجاذبة داعمة السياسية
 والتي االستثمار عممية خالل من المال راس لتراكم الكبيرة االىمية عمى االقتصاديين جميع يؤكد و
 االستثمار ألغراض الموارد توفير خالليا من يتم بحيث الحقيقية المدخرات من مناسب حجم توفر تستمزم
 ىذا مثل ان حقيقة في يكمن المال راس تراكم جوىر ان كما االستيالك مجاالت نحو توجيييا من بدال

 الرأسمالية والسمع. لمنمو عاليا معدال يحقق ان من ويمكنو السمع انتاج عمى البمد طاقة من يعزز التراكم
 تقوم لكنيا مباشرة منافع تعطي ال والتي ومكائن  مصانع شكل عمى ىو ما فمنيا انواع عدة بين تتوزع
 ( .=900،<=، محمد) االخرى السمع بإنتاج تقوم التي والخدمات االستيالكية السمع بإنتاج

 
 : التقني التقدم .4

 من الرفع بيدف الفنية المعرفة وتطبيق تطوير في السرعة عامة بصورة التكنموجي التقدم يعني 
 ذلك يتعدى بل المخترعات ظيور مجرد عمى التكنموجي التقدم مفيوم يقتصر وال.  لألفراد المعيشي المستوى

 موارد اكتشاف وكذلك المتاحة االقتصادية الموارد استغالل زيادة في المجتمع يبذليا التي الجيود مجموع الى
 ( .88،9088، ساحة) والتسويقية واالدارية التعميمية بالمستويات االرتقاء طريق عن جديدة اخرى

 نظريات النمو االقتصادي *

 النظرية الكالسيكية  - أ

الحقٌقٌة فً مجال التوزٌع الوظٌفً للدخل ارتبطت بالمدرسة النها كانت تعكس توزٌع ان المساهمات 

أصحاب رؤوس األموال ومالك األراضً فمثال كانت الدخل بٌن طبقات المجتمع الثالثة وهً العمال 

الدخل بٌن  اهتمامات كل من ادم سمٌث ورٌكاردو ثم ماركس تصب فً تحدٌد أسباب التفاوت فً توزٌع

هذه الطبقات محللٌن مسألتٌن رئٌسٌتٌن األولى تخص العوامل المحددة للدخل كالطبقة والثانٌة تتبع اثار 

 زٌع الدخل فٌما بٌن عوامل اإلنتاج مما أدى الى اختالف تحلٌالت المدرسة النمو االقتصادي على طرٌقة تو

 ادم سميث 
ان أساس النمو االقتصادي هو تراكم رؤوس األموال الناتج عن فائض أي الفارق بٌن سمٌث ٌرى ادم 

تقدم الناتج والتكالٌف األولٌة على أساس ان ٌستعمل هذا التراكم فً استثمارات جدٌده وٌعتبر ان سر ال

صد استثماره بعد ذلك وهكذا ال ترى النظرٌة الكالسٌكٌة بعٌن الرضا االقتصادي هو ادخار الفائض ق

المغاالة فً االستهالك بل تنادي الى نوع من التقشف الذاتً واستعمال األرباح والفوائد فً شراء االالت 

اجل توسٌع السوق للسلع المحلً والمعدات وٌعتقد "ادم سمٌث" ان اإلنتاج ٌجب ان ٌسوق الى الخارج من 
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واذا توسع السوق فان العمل سٌحصل تلقائٌا وأن اإلنتاجٌة سوف تزداد وستؤدي زٌادتها الى زٌادة الدخل 

مرهونة بزٌادة الوطنً وهذا سٌؤدي أٌضا الى زٌادة السكان وٌشٌر ادم سمٌث كذلك الى زٌادة السكان 

انخفاض معدل كلفة اإلنتاج نتٌجة للموفرات الخارجٌة الدخل وهذا االمر ٌؤدي الى توسٌع األسواق و

الحاصلة بسبب توسع خدمات النقل وأسالٌب اإلنتاج الجدٌدة .وعلى الرغم من ان ادم سمٌث عد العمل 

المعٌار الوحٌد للقٌمة اال انه قد اعترف بان عناصر اإلنتاج المهمة الثالثة موجودة وهً العمل ورأس 

 الة اإلنتاج فً نظامه هً المال واألرض لذلك فإن د

Y=f (k.L.N)…………….(1) 

N          األرض :L         العمل :K      رأس المال :Y اإلنتاج : 

ٌرى ادم سمٌث ان معدل النمو السنوي فً اإلنتاج لالقتصاد الوطنً ٌمكن الوصول إلٌه بإجراء عملٌه 

تفاضلٌة وأعتقد ادم سمٌث مسألة النمو االقتصادي تراكمٌة فحٌن ٌبدأ تقسٌم العمل ٌترتب علٌة رفع 

ل فٌؤدي ذلك الى ارتفاع اإلنتاجٌة وهذا عندما ٌتوافر قدر من الطلب الفعال والحجم المناسب من رأس الما

السكانٌة الدخل الوطنً ومن ثم ٌؤثر تزاٌد الدخل فً زٌادة السكان ألنه حافزا له وما أن تأخذ المعادالت 

 (  16_15,  2115حتى ٌزداد الطلب وتتسع السوق وتعقب ذلك زٌادة االدخار. ) أوذٌنه , لنمو با

 ب . النظرية الكنزيه 

  ( 8491_  8491)نموذج النمو لهارود _ دومار 
 ( 21_ 18, 2115)اوذٌنه ,

يبحث كل من ىارود _ دومار عمى الشروط المطموبة لحصول النمو السمس غير المتوقع في الدخل 
القومي ومع ان نماذج ىذين الكاتبين تختمف من حيث التفاصيل االأنيا متشابية من حيث الجوىر حيث 

ق تحميميا غير انيما يؤكدان عمى تراكم رأس المال رأس المال دورا حساسا في عممية النمو وفيحتل 
يزيد الدخل وتزداد قدرةفاالستثمار   

االقتصاد اإلنتاجية بزيادة المجتمع من رأس المال الكمي والناتج القومي اإلجمالي فإن إضافة استثمار جديد  
      سوف يؤدي الى زيادة متناسبة في تيار الناتج القومي اإلجمالي 
GNP 

( واذا عرفنا ::8بمعامل )رأس المال / الناتج ( تكون تقريبا ) ان ىذه العالقة والمعرفة اقتصادياافترض 
  Kمعدل رأس المال الناتج ب 

% واالستثمار الكمي =يكون ثابتا عند نسبة من الناتج القومي تعادل  Sوافترضنا ان معدل االدخار القومي 
 الن ان نكون النموذج التالي البسيط لمنمو االقتصادي الجديد تحدد بمستوى االدخار الكمي نستطيع ا

 S= s Yوبالتالي فأننا نكون المعادلة  البسيطة        y من الدخل القومي  sيكون نسبة  Sاالدخار  .8
…………(1) 

( ويمكن تقدمة بأنو التغيير في رصيد رأس  K( يعرف بأنو التغير في رصيد رأس المال )   Iاالستثمار ) .9
 عمى النحو التالي     المال 
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          (9)   ....................     
وفقا لمعامل Y   جمالي او الناتج إللو عالقة مباشرة بالدخل القومي اK ألن الرصيد الكمي لرأس المال 

 تكون  Kرأس المال فأن 
K = K / Y                                                   

       = Kأو                                              
           (.................:ومنو )

( يمكننا كتابتو عمى  I( يجب أن يساوي اإلستثمار القومي  )  Sألن األدخار القومي اإلجمالي ) أخيرا  .:
  I = Sالنحو التالي         

 = I( نستنتج ان :( و )9)من المعادلة   S = s y( يمكن ان نعرف ان 8ولكن من خالل المعادلة )
( ;وبالتالي نستطيع كتابة متطابقة االدخار يساوي االستثمار الموضحة في المعادلة )            
 عمى النحو التالي 

S = s Y = K               .(....................< ومنو تكون كالتالي ) 
S Y = K     (.......................=) 

 فإننا نحصل عمى المعادلة التالية   Kثم عمى  Y ( عمى =بقسمة جانبي المعادلة )
(> ...............)              

) أي ىي   GNP( تشير الى معدل التغير أو معدل النمو في <ألحظ أن الجانب األيسر من المعادلة )
 (  GNPتمثل التغير المئوي في 

( تمثل الترجمة البسيطة لمعادلة ىارود دومار المشيورة في نظرية النمو االقتصادي تقرر <المعادلة )
المال / ومعامل رأس  Sباالرتباط بين معدل االدخار القومي يكون محددا   GNPببساطة ان معدل نمو 

وبشكل اخر تقول ىذه النظرية انو في غياب الحكومة فإن معدل نمو الدخل القومي سوف يرتبط  Kاإلنتاج 
بعالقة مباشرة أو موجبو مع معدل االدخار أي كمما زادت قدرة االقتصاد عمى االدخار واالستثمار كنسبة 

 لناتج فاالرتفاع فيزاد بالتالي النمو ويرتبط بعالقة عكسيو او سالبة مع معامل رأس المال / ا  GNPمن 
K  يؤدي الى انخفاض في معدل نمو سوفGNP  ( البسيط جدا <المنطمق االقتصادي في المعادلة )ان

فزيادة ما  GNPفمكي يحدث النمو ينبغي لمدولة ان تدخر وتستثمر نسبة معينة من ناتجيا القومي اإلجمالي 
  يمكنيم ادخاره واستثماره ىذا يسرع النمو

 رسة النيو كالسيكية *النمو عند المد
 ( 22ـ21, 2115اوذٌنة , )                                                                    

على  تحرٌر أو انفتاح  هناك حجر زاوٌة اخره تستند علٌة النٌو كالسٌكٌة الداعٌة للسوق الحر وهو التأكٌد

السوق الوطنٌة ٌؤدي الى توفٌر مقادٌر إضافٌه من االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة مما ٌؤدي الى زٌادة 

( نجد أن ذلك ٌعادل GNPمعدل التركم األسس المالً وبمعاٌٌر معدل النمو فً الناتج القومً اإلجمالً ) 

امل رأس المال على العمل والمتوسط من نصٌب دخل رفع معدالت االدخار المحلً االمر الذي ٌمثل مع

الفرد فً الدول التً تعانً من نقص رأس المال وهً امتداد مباشر لفكر هارود دومار وسولو اللذان 
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ٌعطٌان أهمٌة كبٌرة لالدخار وأن نموذج النمو االقتصادي الذي قدمة سولو استخدام فكرة تناقص الغلة 

كما ٌفترض ثبات القلة المشتركة للعنصرٌن معا وعلى  ل ورأس المالبشكل منفصل لكل من عنصري العم

ذلك ٌصبح التقدم التكنلوجً هو العامل المتبقً الذي ٌمكنة من خالل تفسٌر النمو فً المدى الطوٌل مع 

االخذ فً االعتبار أن سولو وغٌرة من القائمٌن بالتنظٌر فً مجال النمو االقتصادي ٌفترضون أن المستوى 

  .لوجً ٌتحدد خارج أطار النموذج وبشكل مستقل عن باقً العوامل األخرى التكن
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 الفصل الثالث

 االقتصادي النمو عمى واثره المالي التحرر
 ال حقيقة ايضا وىي. االقتصادي النمو عممية في ميمة وظيفة المتطورة التحتية المالية البنية تمعب

 التكنولوجيا استيعاب لكن االقتصادي، النمو عممية في اً رئيس اً جزء تمعب التكنولوجيا بان انكارىا يمكن
 القرن من السبعينات اوائل ففي. البنوك قبل من تمول والتي ضخمة استثمارات الى يحتاج االستفادة منياو 

 الباب ستفتح االستثمارات ىذه مثل ان مفترضة التحتية، البنية تطوير عمى النامية البمدان اكدت الماضي،
 ( . Hye and Wizarat,2013,270) االقتصادي والتطور التصنيع امام

 الفائدة معدالت مثل المالية االسعار في التشوىات أي المالي، لكبحا فان المالي، التحرر نظرية في  
 المعدل تباطؤ الى بدوره يقود والذي المالي، غير النظام الى نسبة المالي لمنظام الحقيقي الحجم من تقمل

 الحقيقي لممعدل المتزايدة الدالة ىو االدخار بان االفتراضات عمى النظرية وتعتمد االقتصادي لمنمو الحقيقي
 القرض لمعدل المتناقصة الدالة ىو االستثمار وان الناتج في لمنمو الحقيقي والمعدل الودائع عن لمفائدة

 (( .Arestis and Caner ,2004,5 النمو لمعدل المتزايدة والدالة لمفائدة الحقيقي
 البمدان فيذه. النامية البمدان في المالي الكبح مشكمة عمى التركيز في دور  McKinnonـ ل وكان 
 والنمو االستثمارات من ستحفز كانت بدورىا والتي االدخارات من ستزيد المالي التحرر سياسات ان ادعت

 الى مؤديا االدخارات، مستوى في انخفاض يسبب السالب الحقيقي الفائدة معدل الن وىذا.  االقتصادي
 كان المالي التحرر فان الفائدة، معدالت ارتفاع فمع لذلك .النمو ومعدالت االستثمار مستويات خفض
 الجدد والكنزيون الييكمين فان العكس، وعمى. االنتاجي واالستثمار االدخارات مستويات من كال من سيزيد
 االضافي المالي التحرر وان التضخم معدل من ويزيد االقتصادي التطور اعاقة المالي التحرر ان اكدوا
 Hye and) االسعار ارتفاع الى يقود ما وىذا التصنيع وتكاليف الفائدة معدالت في زيادة يسبب

Wizarat,2013,271 . ) 
 سياسات بان  McKinnon 1973و Shaw 1973 اوضح كل من المالي لمتحرر نظريتيم في 
 وقد .االقتصادي النمو عمى ويحث باالستثمار يدفع سوف بالنتيجة والذي االدخار تزيد سوف المالي التحرر
 أكثر لمموارد تخصيص تنتج سوف التحرر عن تنتج التي العالية الفائدة أسعار ان في نظرىم وجية ناقشا
 التحكم نظام استبدال كان التحرير تركيز. االقتصادي النمو زيادة و االستثمار مستوى زيادة و كفاءة

 القطاع عمى الكبير االعتماد مع االقتصادية الكمف األسعار فيو تعكس نسبيا متحرر بنظام المقيد والسيطرة
 ( . Sulaiman and Oke and Azeez,2012,18) لمنمو كمحرك الخاص
 والكفاءة بالتخصص يدعم المالي والتحرر األقطار عبر المخاطر تنويع بان البحوث بعض تقترح 

 المالية األنظمة وظيفة من ذلك يحسن قد الدولي التنافس تولد خالل ومن والنمو المال راس تخصيص في
 مضر المالي التحرر يكون قد آخر جانب من ولكن والتخصيص االدخار عمى نافعة تأثيرات مع المحمية
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 وىما المال راس تخصيص سوء إلى باإلضافة مالي استقرار عدم يحفز وقد تشوىات وجود في النمو عمى
 ( .Bonfiglioli,2005,4) االقتصادي لألداء مضرين
 وذلك االقتصادي النمو تعزز قد المال راس حركة تزيد التي القنوات بان نظرية التحرر المالي تقترح 

 ترى الجديدة الكالسيكية النمو نماذجكما ان . المفتوح االقتصاد في المحمي االستثمار معدل دعم خالل من
 لراس الحدي الناتج حيث يحدث المال براس الفقيرة إلى المال براس الغنية األقطار من المال راس تدفق ان

 دور عمى تركز القناة ىذه. األخيرة في والنمو المال راس تراكم معدل في زيادة في ينتج ىذا أعمى، المال
 يجب النمو عمى ايجابي تأثير المال راس لتدفقات يكون ولكي النماذج ىذه وفي المال، راس تدفق صافي

 Mclean and)  الخارج إلى باليروب معرضة وليست المحمية باالستثمارات مدعومة تكون ان
Shrestha,2002,6 . )المالي، لمتحرر الميمين البعدين وىما المال، راس وحسابات االسيم سوق فتحرير  

 .االقتصادي النمو عمى االيجابية بالتأثيرات يتمتعان بانيما يعتقد
 النمو من تزيد ان يمكن لمحدود العابرة المالية التدفقات عبر العالمية العالقات وتقوية زيادة فمع
 يمكن والتي أخرى قناة ىناك و .(Arestis and Caner,2004,5)   المتنوعة القنوات عبر االقتصادي

التي  المالية المحفظة تنويع منافع خالل من وىي النمو عمى ايجابيا يؤثر ان المالي لمتحرر خالليا من
 العالية المعدالت ، تكون مترجمة مستقبالً  مشاريع في االستثمار تجاه تحول اذ ياخالل من النمو تعزز

 Mclean)  عالية واستثمارات ادخارات بتشجيع سريع اقتصادي نمو إلى تؤدي ان يمكن بدورىا لمعائدات
and Shrestha,2002,8. ) 

 تحسين الى وتؤدي واالستثمار المدخرات عمى تؤثر كفاءه واالكثر المفتوحة المالية االسواق تعتبر
 يورظ و الفائدة معدالت تحرير و المتحررة المالية المؤسسات بين التنافس يؤدي و لمموارد التخصيص

 الى المحمية العادية االسيم اسعار سيقود و ، االستثمار عمى العائد زيادة الى الجديدة االدخار ادوات
 مما االستثمار وزيادة المدخرات تجميع عمى يحفز ذلك ان ، المال رأس تكمفة يخفض وبذلك االستقرار

 . النمو دعم الى بدوره يؤدي
 ويزيد األسيم مال رأس كمفة من يقمل سوف المالي التحرير بعد المخاطر مشاركة تحسين ان حيث
 قوية تأثيرات لو يكون قد األسيم أسواق تحرير فان كاممة غير أسواق األسواق تكون عندما و االستثمار

 يصبح ان ويسبب الداخمي التمويل من أكثر مكمف الخارجي التمويل تجعل التمويل محددات و أيضا
 انو ثيبح مباشر تقميص قيود التمويل يقمص األسيم أسواق تحرير و السيولة تدفق إلى حساس االستثمار

 أفضل حكومة عمى يصر ان األجنبي المستثمر استطاع كمما متوفر األجنبي المال راس كان كمما
 راس كمفة تنخفض ىنا ومن والخارجي، الداخمي التمويل كمفة مباشر غير نحو وعمى يقمل وىذا لمشركات،

 الحوكمة ان كما األمرين، كال أو المالية القيود تقميل بسبب أو المخاطر مشاركة تحسين بسبب المال
 , Bekaert , 2005) النمو من يعزز وىذا المالي التطور من تعزز المستثمر وحماية لمشركات األفضل

5 .) 
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 تحقيق ىو النامية الدول من العديد في المالي التحرر سياسة انتياج وراء من االساسي اليدف كان
 كما المالية المدخرات تعبئة في المالي النظام فعالية تعزيز عمى يعمل الفائدة اسعار فتحرير المالي التطور

 التمويمية قدرتيا رفع من يمكنيا التجارية البنوك عمى المفروض االجباري االحتياطي معدل من التقميل ان
 يسمح االجنبية المالية المؤسسات دخول وعمى المال رأس حساب عمى المفروضة الحواجز الغاء وكذلك

 ينعكس مما المحمي المالي النظام داخل المنافسة يعزز وكذلك االجنبية االموال رؤوس من باالستفادة
 لمدول المالية االنظمة تطوير في يساىم كمو وىذا لالقتصاد المقدمة المالية الخدمات نوعية عمى ايجابيا
ونجد ان النظام المالي المتطور يساىم مساىمة كبيرة في رفع وتيرة النمو االقتصادي عن طريق  النامية

قيامو بعدة وظائف كتعبئة المدخرات المالية التي يحتاجيا االقتصاد وتوزيع الموارد المالية بشكل جيد عن 
مساىمة كبيرة في رفع وتيرة ونجد ان النظام المالي المتطور يساىم  مختمف االنشطة والقطاعات االقتصادية

النمو االقتصادي عن طريق قيامو بعدة وظائف كتعبئة المدخرات المالية التي يحتاجيا االقتصاد وتوزيع 
 (.;? ، <900 ، الدين صالح)  الموارد المالية بشكل جيد عمى مختمف االنشطة والقطاعات االقتصادية

 التي االسس بين من فأنو ونظرياً  متطور اي ومتنوع فعال مالي نظام بناء الى المالي التحرر ييدف
 وقد االقتصادي لمنمو االساسية الركيزة ىو المالي التطور ان فرضية ىي المالي التحرر نظرية عمييا ترتكز
 باعتبار والمصرفي المالي العمق عمى مبنية االقتصادي لمتطور جديدة استراتيجية لقاعدة المنيج ىذا اسس
 قدرتو بسبب المنتجة االستثمارات نحو المالية لمموارد تخصيص بأحسن يسمح تطورا اكثر مالياً  نظاماً  ان

 ومدى المالي النظام فييكمية اذا االقتصادي التجديد وزيادة المعمومات وجمع المخاطر تسيير عمى الكبيرة
 (.?>،  =900)محمد ،  االقتصادي النمو ديناميكية عمى تأثير ليا تطويره

 يحتاجو الذي بالقدر المالية الموارد بتعبئة ليا يسمح ما دولة في متطور مالي قطاع وجود ان
 اغمب يعتبر لذلك المجدية واالستثمارات المشاريع الى الموارد ىذه توجيو ميمة من يحسن كما االقتصاد

 ( . ;889،908االقتصاديون ان التطور المالي يحفز النمو االقتصادي في الدول النامية )بمقاسم ،
كما ان لتطور القطاع المالي اثر ايجابي عمى النمو االقتصادي فيو يعمل عمى تعزيز كفاءة 
الوساطة المالية عن طريق تخفيض تكاليف المعامالت والمعمومات كما انو يسمح بتحديد الفرص 

الموارد المالية ويعمل عمى االستثمارية االكثر ربحية وتوفير التمويل الالزم ليا كما انو يحسن مستوى تعبئة 
التقميل من المخاطر المالية  واالمر الذي يؤدي ال محل الى توزيع امثل لمموارد المالية وتراكم اسرع لراس 
المال المادي والبشري والى تقدم تكنموجي اسرع مما يساىم في رفع وتيرة النمو االقتصادي )صالح الدين 

،??،900>. ) 
 ار المتغيرات التي في المعادلة ادناه الختيار معادلة النمو االقتصادي في تركيا و ىيتوصيف النموذج : تم اختي

                                     

y ( معدل نمو الناتج المحمي االجمالي =GDP) 
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X1 معدل نمو الصادرات = 

X2 )المتغير الوىمي )التحرر المالي = 

X3 سعر الصرف = 

X4 سعر الفائدة = 

X5   نسبة المصروف التقديري الى الناتج المحمي االجمالي =  
   ⁄ 

             ⏞

التحرر المالي

        ⏞

نسبة نمو الصادرات

  
  (    )  (    )  (    ) 
                           

        

. و بعـــد حـــذف  Mintabتـــم اجـــراء االنحـــدار الخطـــي لمعادلـــة النمـــو االقتصـــادي فـــي تركيـــا عـــن طريـــق برنـــامج 
المتغيــرات التــي لــم تكــن معنويــة تبقــى فقــط متغيــر التحــرر الحــالي و نســبة نمــو الصــادرات التركيــة حيــث ظيــرت 

لمتحــــرر المــــالي عمــــى النحــــو  معنويــــة ىــــذين المتغيــــرين فقــــط . و نســــبة المعادلــــة اعــــاله ان ىنــــاك تــــأثير ايجــــابي
% اي ان تطبيق سياسة التحرر المالي فـي تركيـا قـد جمبـت ثمارىـا >االقتصادي في تركيا و عند مستوى معنوية 

بزيادة النمو االقتصادي في تركيا كما ان نسبة نمو الصادرات كان ليا تأثير معنـوي عمـى النمـو االقتصـادي عنـد 
رضـيات التطـور االقتصـادي ، حيـث ان الصـادرات التركيـة ليـا اىميتيـا % و ىو ما يتطبـق ايضـًا مـع ف>مستوى 

 في االقتصاد التركي .

 االستنتاجات 

ىناك اىمية لمقطاع المالي الموجو الو القطاع الخاص و االسواق الماليـة فـي تحريـك االقتصـاد فـي تركيـا  -8
ثــم الــى االســتثمار المخمــي اذ أن التطــور المــالي ســيؤدي الــى توجيــو المــوارد الــى االدخــار الكمــي و مــن 

)الخــاص و العــام( و يشــجع عمــى تســييل العمميــات التجاريــة و يعطــي مؤشــرًا ايجابيــًا لممســتثمر االجنبــي 
 لكي يستثمر في تركيا ، فيؤدي ذلك في المحصمة النيائية الى تسريع النمو االقتصادي 
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خ االســتثمار بنوعيــو المحمــي و ان تطــور القطــاع المــالي يعنــي تمــوياًل افضــل لممــوارد ، ممــا يشــجع منــا -9
االجنبــي المــذين ســيؤثران ايجابــًا فــي تســريع النمــو االقتصــادي و يــؤدي الــى زيــادة متوســط دخــل الفــرد ثــم 

 زيادة االنفاق االستيالكي
تبــين نتــائج التحميــل القياســي ان ىنــاك تــأثر ايجــابي و معنــوي لمنمــو المــالي عمــى النمــو االقتصــادي ففــي  -:

ممـــا يؤكـــد ان سياســـة تركيـــا الماليـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة بـــالرغم مـــن  >908-0@@8تركيـــا خـــالل الفتـــرة 
االزمـــات االقتصـــادية التـــي وردت باالقتصـــاد التركـــي فـــي تمـــك الفتـــرة ال أنيـــا اســـتطاعت ان تحفـــز النمـــو 

 االقتصادي و ىذا ما حدث بالفعل حيث اصبحت تركيا في السنوات الحالية في مصافي الدول المتقدم
لصادرات ليا ايضًا تأثير ايجابي و معنوي عمى النمو االقتصادي خالل فتـرة الدراسـة فـي تركيـا تبين ان ا -;

تبــين لــم تظيــر تــأثير بــاقي المتغيــرات التــي تــم اســتخداميا بشــكل معنــوي عمــى النمــو االقتصــادي و منيــا 
 و التضخم  ⁄     سعر الفائدة و سعر الصرف و حجم المعروض النقدي 

 

 التوصيات 

ة االىتمام بالقطاع المالي و تسييمو و تطويره حيث انو يعتبرًا مصدرًا ميمـًا و اساسـيًا لمتعجيـل فـي ضرور  -8
 النمو االقتصادي 

ضرورة تحسين الظروف االقتصادية و السياسية في العراق و تطوير القطاع المالي في زيادة فعاليتو من  -9
خفيض القيود المفروضة عمـى مـنح االنتـاج و خالل تطوير الخدمات المصرفية و زيادة نسبة االنتاج و ت

 تشجيع االستثمار االجنبي المباشر من اجل زيادة النمو االقتصادي و زيادة رفاىية الفرد .
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 المصادر
 الكتب :

، اندماج األسواق المالية أبابو و انعكاساتو عمى االقتصاد  9009العاني ، عماد محمد عمي عبد المطيف ،  (8
 الحكمة ، بغداد ، العراق . ، بيت 8العالمي ، ط

 ، التمويل الدولي مدخل اليياكل ، الدار الجامعة لمنشر . 2002الجميل ، سرمد مومب ،  (9
، العولمـة الماليـة و النمـو االقتصـادي ، الطبعـة االولـى ، دار صـفاء لمنشـر و  2011حمزة ، حسين كريم ،  (:

 التوزيع ، عمان ، األردن .
، الجان و اليات منظمة التجارة العالمية الدار الجامعية ، االسكندرية ،  >900عبد الحميد ، عبد المطمب ،  (;

 مصر .
،الجــان و اليــات منظمــة التجــارة العالميــة الــدار الجامعيــة ، االســكندرية ،  9080عبــد الحميــد عبــد المطمــب ،  (>

 مصر .
 شر .، التمويل الدولي مدخل اليياكل ، الدار الجامعة لمن 2001الجميل ، سرمد مومب ،  (=

 

 الرسائل و اإلطاريح 

، التحرر المالي و أثره عمى النمـو االقتصـادي ، رسـالة ماجسـتير غيـر  =900محمد ، شكوري سيدي ،  (8
منشورة ، كميـة العمـوم االقتصـادية و عمـوم التسـيير و العمـوم التجاريـة ، جامعـة ابـي بكـر بمقايـد تممسـان ، 

 الجزائر .
ســة التحــرر المــالي فــي الــدول الناميــة دراســة قياســية لحالــة ، سيا <900صــالح الــدين ، غربــي ناصــر ،  (9

الجزائر و تونس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموم االقتصادية و التسـيير و العمـوم التجاريـة ، 
 جامعة ابي بكر بمقايد تممسان ، الجزائر .

الـــدول الناميـــة العالقـــة  ، سياســـة التحـــرر المـــالي و النمـــو االقتصـــادي فـــي ;908بمقاســـم ، بـــن عـــالل ،  (:
القائمة بينيما و شـروط نجاحيـا ، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة ، كميـة العمـوم االقتصـادية و التجاريـة و 

 عموم التسيير ، جامعة ابي بكر بمقاس تممسان ، الجزائر .
جســتير ، اثــار التحــرر المــالي عمــى اقتصــاديات الــدول العربيــة ، رســالة ما <900عبــد الغنــي ، حريــري ،  (;

 غير منشورة ، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف ، الجزائر .



25 
 

، اثــــر تحريــــر الخــــدمات المصــــرفية عمــــى البنــــوك العموميــــة الجزائريــــة ، رســــالة  @900ممحــــوس زكيــــو ،  (>
 ئر .ماجستير غير منشورة كمية الحقوق و العموم االقتصادية جامعة قاصري مرباح الجزا

، انعكاسات االتفاقية العامة لتجارة الخدمات المالية عمى تأىيل المنظومة المصرفية  9089عمي حدو ،  (=
الجزائرية ، ، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة كميـة العمـوم االقتصـادية و العمـوم التجاريـة و عمـوم التسـيير ، 

 جامعة الجزائر .
ماليــة فــي الــدول الناميــة ، اطروحــة دكتــوراه غيــر ، فعــالي االســواق ال :908بــن حاســيين ، بــن عمــر ،  (<

منشــورة كميــة العمــوم االقتصــادية و العمــوم التجاريــة و عمــوم التســيير ، جامعــة ابــي بكــر بمقايــد تممســان ، 
 الجزائر .

، اثـر تحـرر التجـارة الدوليـة فـي الخـدمات عمـى كفـاءة النشـاط المصـرفي فـي  9088بـو سـالم ، فاطمـة ،  (?
الجزائــر ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كميــة العمــوم االقتصــادية و عمــوم التســيير  الــدول الناميــة حالــو

 جامعة منثوري قسطنطينة ، الجزائي .
، تمويــل المؤسســة االقتصــادية وفــق الميكانيزمــات الجديــدة فــي الجزائــر ، رســالة  @900فضــيمة زواوي ،  (@

ير جامعـــة محمـــد بـــو قـــره بـــو مـــرداس ، ماجســتير غيـــر منشـــورة ، كميـــة العمـــوم االقتصـــادية و عمـــوم التســي
 الجزائر .

-9000، اثــر تحديــد ســعر الفائــدة عمــى االقتصــاد الجزائــري لمفتــرة ) 9088بــالل بــو بموطــو ،  (80
( ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كميــة العمـــوم االقتصــادية و العمــوم التجاريــة و عمــوم التســـيير ?900

 جامعة الجزائر .
، فاعميـة اداء السـوق المـالي و القطـاع المصـرفي فـي النمـو  =900منذور ، اليام وحيـد دحـام ،  (88

االقتصادي ، دراسة تطبيقية ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، كميـة االدارة و االقتصـاد ، جامعـة كـربالء 
. 
، حدود التنمية المستدامة في االسـتجابات لتحـديات الحاضـر و  @900حمداني ، محي الدين ،  (89

 وراه غير منشورة كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ، جامعة الجزائر .المستقبل ، اطروحة دكت
، اثــر النمــو االقتصــادي عمــى عدالــة توزيــع الــدخل فــي الجزائــر  :908احمــد ، كبــداني ســيدي ، (:8

مقارنو بالدول العربية دراسة تحميمية و قياسيو ، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة كميـة العمـوم االقتصـادية و 
 التجارية و عموم التسيير ، جامعة ابي بكر بمقايد تممسان ، الجزائر . العموم

، اســــتراتيجية تطــــوير وظيفــــة التســــويق المســــتدام و اثرىــــا عمــــى الميــــزه  9088ياســــين ، شــــراد ،  (;8
عـين  SANiAKالتنافسية لممؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة تصنيع المواحف الصناعية و الصحية 
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ماجستير غير منشورة ، كمية العمـوم االقتصـادية و العمـوم التجاريـة و عمـوم التسـيير جامعـة الكبيره رسالة 
 فرحان عباس سطيف الجزائر .

، تحميــل العالقــة بــين النمــو االقتصــادي و البطالــة فــي  :908الســعدي منتيــي زىيــر محســن ،  (>8
و االقتصـــــاد الجامعـــــة العـــــراق باســـــتخدام قـــــانون أوكمـــــن ، رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة كميـــــة االدراة 

 المستنصرية .
السياســـة النقديــة و النمـــو االقتصــادي رســالة ماجســـتير غيــر منشـــورة ،  @900فتحيــة ، بنــابي ،  (=8

 كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير جامعة محمد بو قره بو مراد الجزائر .
النفطيــة عمــى النمــو االقتصــادي فــي ، اثــر تنميــة الصــادرات غيــر  9088بــن ســاحة ، مصــطفى  (<8

ـــر : دراســـة حالـــة المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة معيـــد العمـــوم  الجزائ
 االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير المركز الجامعي بغرادية ، الجزائر .

ومـات ، دراسـة قياسـية حالـة ، النمو االقتصـادي فـي ظـل تكنولوجيـا المعم >908أدذينة ، زكريا ، (?8
رسالة ماجستير في العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير ، كميـة العمـوم  @900-0@@8الجزائر 

 المسيمة . –االقتصادية و التجارية و عموم التسيير جامعة محمد بوطياف 

 الدوريات 

اع المالي )دراسة تحميمية نظرية( ، ، دور التحرر المالي في تعزيز االبد 9080الخياط ، زىراء صالح ،  (8
 ، كمية الحدباء جامعة الموصل ، العراق . 0:و  @9مجمة بحوث مستقبمية العدد

، سياســات التحــرر المــالي فــي البمــدان العربيــة ،  >900بخيــت ، حيــدر نعمــة و مزنــان نصــر محمــود ،  (9
 www.u1uminsania.netمجمة عموم انسانية عمى الموقع االلكتروني 

،  ?900الشــكرجي ، بشــار ذنــون ، و الطــائي ، عــدي ســالم عمــي ، و النعيمــي ، زىــراء احمــد محمــد ،  (:
،  0:االصالح و التحرر المالي في العراق مع اشاراة لمتجربة المصرية ، مجمة تنميـة الرافـدين ، المجمـد 

 ، جامعة الموصل ، العراق  8@العدد 

 ؤتمراتالم

، اثــر تحريــر اســعار الفائــدة عمــى حجــم  @900محمــد ، بــن بوزايــان ، و صــالح الــدين ، غربــي ناصــر ،  (8
( ، معيـد العمـوم االقتصـادية و =->االدخار و دراسة قياسية لحالة الجزائر الممتقى الدولي الثاني لمفتـرة )

 عموم التسيير ، الجزائر .

http://www.u1uminsania.net/
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حــرر المــالي و المصــرفي كأليــة لزيــادة القــدرة التنافســية ، الت ?900امــين ، بربــري و محمــد ، طرشــي ،  (9
لمبنوك التجارية في الجزائر ، المؤتمر العممي الدولي الثاني حول اصالح النظام المصـرفي الجزائـري فـي 

 ظل التطورات الراىنة .
،  ، نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية 9080مقاوسي ، صميحة و جمعوني ، ىند ،  (:

الممتقــى الــوطني حــول االقتصــاد الجزائــري ، قــراءات حديثــة فــي التنميــة ، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة ، 
 الجزائر .
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