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 شكر وتقدير
الحمد هلل رب العزة والجالل، واسعععع ال رظ ع يم االفضعععال، والصعععالة والسعععالظ على سعععيدنا  

 ( وآلة وصحبه الطيبين االطهار.محمد )

الدكتور مروان عبد المالك  نون المشعععرف المسعععاعد اتقدظ بالشعععكر والتقدير لاسعععتا   
لما تحمله من عناء وبذله من جهد ومتابعة في تقديم النصععععععح واالرشععععععاد   الدراسععععععة هذهعلى  

 إلى ما هو عليه االن. الدراسةحتى آل 

القتصاد قسم  كما اتقدظ بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع اساتذتي في كلية االدارة وا
 االقتصاد لما قدموه لنا من علم ومعرفة.

وال يفوتني ان اتقدظ بجزيل الشعععععععكر والتقدير إلى من كانوا برفقتي في دراسعععععععتي إلى 
 زمالئي في كلية االدارة واالقتصاد قسم االقتصاد.

واخيرًا اتوجه بجزيل شععععععععكري وتقديري وامتناني لمن آزرني وكان خير عون لي إلى 
وا سعععععععندا لي في مسعععععععيرتي العلمية والذين بدونهم لما وصعععععععلت إلى ما انا عليه  الذين من كان
 افراد عائلتي.

ل هللا العفو والمغفرة لي ولوالدّي ولمن  كرتهم والتمس العذر ممن فاتني  أوختامًا أسعععععععععع
 أن ا كره في هذه السطور الضيقة.

 
 

 سامي جميل يونس 
  



 
 

 المشرف إقرار 
العالقة بين االدخار واالسعععععععترمار وحركة ر وس  )ُأقر بأن إعداد هذه الرسعععععععالة الموسعععععععومة   

جرى تحعت اشععععععععععععععرافي في جامعة   (مع إشععععععععععععععارة الى العرا   2018-1980 األموال األجنبيعة للمعدة
 الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في االقتصاد.

 التوقيع: 
   االسم: أ. ظ. د. مروان عبدالمالك  نون 

 2020/    /    التاريخ:
 إقرار المقو ِّم اللُّغوي  

العالقة بين االدخار واالسععترمار وحركة ر وس األموال )اشععهد ان هذه الرسععالة الموسععومة  
تمعت تحعت مراجعتهعا من النعاحيعة اللغويعة    (مع إشععععععععععععععارة الى العرا   2018-1980  األجنبيعة للمعدة
، وبذلك اصععععبحت الرسععععالة منهلة للمناقشععععة بقدر  وتعبيريةورد فيها من اخطاء لغوية   وتصععععحيح ما

 تعلق االمر بسالمة االسلوب وصحة التعبير. 

 التوقيع: 
   االسم:

 2020/   /  التاريخ: 
 العليا       دراسات إقرار رئيس لجنة ال

 هذه الرسالة للمناقشة. أرشحبناًء على التوصيات التي تقدظ بها المشرف والمقوظ اللغوي      
 التوقيع: 
   االسم:
 2020/    /   التاريخ:

 إقرار رئيس القسم 
العليا  دراسات بناًء على التوصيات التي تقدظ بها المشرف والمقوظ اللغوي ورئيس لجنة ال    

 هذه الرسالة للمناقشة. أرشح
 التوقيع: 
 االسم:  

0202 /   التاريخ:  /



 
 

 :  المستخلص
كععان أحععد أهععداف العولمععة والتحرير هو تمكين حريععة تنقععل رأس المععال عبر الحععدود. وبععالتععالي ال تحتععا   

المنخفضععععععة إلى القلق حيه يمكنها اقترا  رأس  الدولة  ات االحتياجات االسععععععترمارية العالية والمدخرات المحلية  
المال من السعو  الدولية لتمويل اسعترماراتها. وهذا يعني أن معدالت االدخار واالسعترمار المحلية لبلد ما ال تحتا   

 إلى ارتباط وثيق.
  هناك عدة طر  للتحقيق في درجة فعالية رأس المال الدولي، من أهمها است شاف العالقة بين المدخرات 
واالسععععععععععععترمار.  تتفق مع م الدراسععععععععععععات االقتصععععععععععععادية الحديرة على أن االدخار المحلي واالجنبي أسععععععععععععاس النمو  
االقتصادي والتطور في كل مجتمع متقدظ اظ نامي. كما أن تحقيق االستقرار االقتصادي للبلد يتطلب توفير موارد 

ولبلوغ هذا الهدف ينبغي    ،همة في رفع معدل النمومالية  اتية كافية لتمويل المشععاريع االسععترمارية المنتجة والمسععا
 .إرساء سياسات مدروسة ومحكمة الستغالل كل الوسائل التي من شأنها مضاعفة حجم المدخرات المحلية

الذي  ،  FH  (Feldstein and Horioka, 1980)االقتصعععععععاد الدولي هو لغز التنمية و   احد االلغاز في
ك الختالف أراء ووجهات ن ر  حير االقتصععععععععععععاديين ، فما زالوا يحاولون حله ول نه ظل قائما الى يومنا هذا ، و ل

لقعد وجعد البعاحرين في البعدء ان تحركعات  البعاحرين من جهعة، وتطور أسععععععععععععععاليعب ال يعاس والبيعانعات من جهعة أخرى.  
ين من جانب  ير وس األموال بين الدول تعتمد بالدرجة األسععععععععععاس على الفجوة ما بين االدخار واالسععععععععععترمار المحل

 عملتها وتشعب أسواقها وتنوع مصادر تمويلها من جانب اخر.ومكانة وقوة الدولة االقتصادية وخاصة  
لعذلعك وجعد البعاحرون ان راس المعال األجنبي يكون اقعل تعدفقعا الى العدول المتقعدمعة الن العالقعة بين االدخعار  

وت ون الحالة معاكسعععة في حالة ضععععق العالقة، في حين وجد اخرون في نفس المجموعة من ،  واالسعععترمار قوية
لى الرغم من قوة العالقة بين االدخار واالسعترمار فان هناك تدفقا هائال لر وس األموال األجنبية  فما الدول انه ع

 هو السبب في  لك   
من جعانعب اخر وجعد بعاحرون اخرون ان هعذه العالقعة تختلق في العدول النعاميعة فهي على الرغم من قوة  

األموال األجنبيعة فيهعا  فمعا ا يعني  لعك هعل ان    العالقعة بين االدخعار االسععععععععععععععترمعار فعان هنعاك تعدفق هعائعل لر وس
االدخار المحلي ال يكفي مرال   اظ ان ر وس األموال تتدفق ألسعععباب أخرى منها قوة الدولة السعععياسعععية والعسعععكرية 
واسععتقرار اقتصععاداتها  اظ ان العملية اقتصععادية بحته تتعلق بتوفر فرح الربح وال عالقة لها باالدخار واالسععترمار  

   لي   المح
إ ن الجدل ما زال مسععععععععتمرا حول هذا اللغز وهذا يدل على أهمية العالقة التشععععععععابكية بين الموارد المحلية  

دراسععععة لحل هذا اللغز الذي حير االقتصععععاديين،  في هذا الميدان من خالل إجراء    الولو واألجنبية، مما دفعنا إلى  
  (Dumitrescu and Hurlin, 2012)وسععععببية    (SYSGMM)مسععععتعينين باألسععععاليب ال ياسععععية الحديرة مرل  

لمجاميع من الدول: آسععععععيا والعالم العربي وأمريكا الالتينية والبحر ال اريبي وأعضععععععاء من مة التعاون االقتصععععععادي  
جنبي  وتباينت نتائج الدراسة بين منيد ومعار  لدور راس المال  )المحلي واال .2018  – 1980  للمدة والتنمية،  

 ( في تقليص او توسيع  حجم فجوة الموارد  بين المجاميع المختلفة من الدول.
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 التعريف بالدراسة 

  :المقدمة .1
السعععععععععععععياسعععععععععععععات   لواضععععععععععععععيالمال عبر البلدان ظاهرة مهمة بالنسعععععععععععععبة    رأس   تدفقتعد زيادة      

من  صععععععععععععانعي القرار ّكن  إ  يمتأثيرات مفيدة محتملة على االقتصععععععععععععاد   من لهلما    ،االقتصععععععععععععادية
تخصعععععيص الموارد بشعععععكل أكرر كفاءة وإعطاء مجال أكبر إلدارة المخاطر واالسعععععتجابة للصعععععدمات 

المال  رأس  إن زيادة تنقل   إلىراء مضعادة تشعير  آفقد ظهر في اآلونة األخيرة  ومع  لك    ،الخارجية
تزعزع اسععععتقرار االقتصععععاد وتتسععععبب في أزمات   تدفقات عكسععععية الدولي قد تزيد من احتمال حدوث 

  2002واالزمة التركية    1997األزمة اآلسعععععععيوية في عاظ    ل ال الحصعععععععريمرتعلى سعععععععبيل الو مالية،  
    .2008واألمريكية 

اسعععععععت شعععععععاف العالقة ، أهمها  الدولي المالرأس   فعاليةدرجة طرائق عدة للتحقق من    هناك
االقتصععععععادية الحديرة على أن االدخار أسععععععاس دراسععععععات مع م ال  تتفق  ،واالسععععععترماربين المدخرات  

ومعا غعاب الوعي االدخعاري عن    ،ظ نعاظأ  متقعدظكعان  النمو االقتصعععععععععععععععادي والتطور في كعل مجتمع  
في رفع  التي تسععععععععععععاهم  المجتمع إال وعاش متخلفا متأخرا. فهو مصععععععععععععدر تمويل اسععععععععععععترمارات البلد 

مستوى المعيشي وتحقيق الرفاه االقتصادي الذي ينعكس على جوانب اجتماعية وثقافية وتعليمية  ال
كما أن تحقيق االسعععععععتقرار االقتصعععععععادي للبلد يتطلب توفير موارد مالية  اتية كافية لتمويل    ،وغيرها

ولبلوغ هذا الهدف ينبغي إرسععاء المشععاريع االسععترمارية المنتجة والمسععاهمة في رفع من معدل النمو  
 .حجم المدخرات المحلية زيادةسياسات مدروسة ومحكمة الستغالل كل الوسائل التي من شأنها 

كما أن النمو االقتصعععععععععععادي المتمرل في الزيادة المسعععععععععععتمرة في مسعععععععععععتوى الدخول الح ي ية  
  يكون مصععععععععععععععععدره  ح يقي  معععالرأس  يرت ز على ت وين    مععععدالت نمو انتعععاجهعععا المحلي  لافراد، أو

 . االقتصادي تمويل دائم ومتزايد لالسترمارات المنتجة والداعمة للنمو الذي يضمناالدخار المحلي 

وتبعدو العالقعة بين االدخعار واالسععععععععععععععترمعار عالقعة مزدوجعة، فهي من نعاحيعة عالقعة تمويليعة،  
  عالقةلتنمية االقتصعععععععععععادية ومن ناحية أخرى  بمعنى تمويل االدخار لالسعععععععععععترمار من أجل تحقيق ا
نقدي   مالرأس المدخرات تتحول من    أنإلى إنتاجية، فاالدخار هو مصععععععدر االسععععععترمار، إضععععععافة 

من سعععلع انتاجية تسعععهم في    لكإلى عيني ح يقي كالمباني واآلالت والمعدات، وما   مال رأسإلى 
 إنتا  سلع اخرى. 
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في كل اقتصعععععاد إنما يعتمد على االسعععععترمار الذي ينشعععععطه واالدخار  المالرأس ن ت وين  إ
شعرطا ضعروريا له، كما أن نجاح السعياسعة االسعترمارية وتحقيق أهدافها، يعتمد على توفر  د الذي يع

 .سياسة ادخارية  ات كفاءة

االقتصعععععععععععععععاد المحلي على معدخراتعه المحليععة لتمويعل    يفضعععععععععععععععل االقتصعععععععععععععععاديون ان يعتمععد 
االسععععععترمارات المحلية، ول ن االحصععععععائيات تبين ان هذا التوافق غير ممكن ولمع م الدول، ا  ان  

المعال    رأس    إلى  غلعب العدول  أ االسععععععععععععععترمعارات غعالبعا معا تتجعاوز االدخعارات المحليعة ولعذلعك توجهعت 
 إلى كأداة مسععععاعدة لتمويل االسععععترمارات المتزايدة بشععععكل متسععععارع مما أدى بأشععععكاله كافة   األجنبي  

ول ن مع مرور   ،االسترمار وغالبا ما تملئ بواسطة القرو  الخارجية و  ظهور فجوة بين االدخار
الزمن ظهرت مشعععععاكل عديدة منها توجه القرو  نحو االسعععععتهالك بدال من االسعععععترمار ومنها من  

 إلى نحراف االسعععععععععععترمارات ومنها من توجه  إ إلى رده المحلية مما أدى نافس االسعععععععععععترمار على موا
فسععععاد لتسععععهيل الحصععععول على مكاسععععب غير مشععععروعة، مما خلق  الرشععععاوي و الالطبقة السععععياسععععية ك

مشعكلة جديدة هي مشعكلة المديونية وعجز كرير من الدول عن تسعديد ما بذمتها من مبالب وبالتالي  
 حدثت أزمات مالية واقتصادية.

 :الدراسة  هميةأ .2

، وبمعرفة طبيعتها  مجاميع الدولفي  (FHتحليل وقياس فرضععععععععية )في  ةراسععععععععالد ت من أهمية  
مي السعععياسعععات االقتصعععادية، على بناء خطت تنموية تحقق نمو موجب سعععار واتجاهها يتم مسعععاعدة 

 ن األهمية تنبع من:إوعليه ف .دول العينة لالقتصاد في

وتدفق ر وس األموال لتفسععير العالقة بين االدخار واالسععترمار  صععياغة وتقدير نمو   قياسععي  •
 . مجاميع دول العالم المختارة في

 إلى ٰ أهميععة زيععادة المععدخرات المحليععة وتوجيههععا نحو االسععععععععععععععترمععار في المجععاالت كععافععة يهععدف   •
 البطالة ورفع مستوى دخل الفرد. تخفيف حدة

 

 :الدراسةمشكلة   .3
من    القتصععععاد المحلي، ويعد االسععععترمارفي امن مصععععادر التمويل    اً مهم اً يعد االدخار مصععععدر      

أن تحديد عالقة اقتصععععادية واضععععحة بين   نجد و أهم القطاعات التي تسععععاعد على تنمية االقتصععععاد،  
االدخار واالسععععععترمار أمر بالب الصعععععععوبة، فال توجد ن رية يتفق عليها االقتصععععععاديون تحدد طبيعة  

ال رير منها يوضعععععح وجود عالقة   السعععععابقة نجد أندراسعععععات  ق لل. فمن العر  الالحهماالعالقة بين
أثبتت عدظ    واخرى العالقة سععععلبية،   أنإلى أخر تشععععير  دراسععععات طردية بين االدخار واالسععععترمار، و 

 : اآلتيعلى النحو  ةراسالد . مما تقدظ باإلمكان صياغة مشكلة هماد عالقة بينو وج
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  ين تبدأأومن  واالسترمارعالقة بين االدخار  هل توجد  •

 جل ظ طويلة األأقصيرة أما طبيعة العالقة  •

 معالجة فجوة الموارد  فياألجنبي  المالرأس كيف ينثر  •

 و بديل لالدخار المحلي أو مزاحم أدور مكمل  األجنبيةهل لتدفق ر وس األموال  •
 

 :الدراسةأهداف  .4

-Feldstein and Horioka, 1980, 314)محاولة الوصععععول إلى  التفسععععير الح يقي للغز  •

329). 

ظل وجود وعدظ وجود  البحه عن العالقة السععععععببية بين معدل االدخار ومعدل االسععععععترمار في •
 .األجنبيةتدفق ر وس األموال 

 التركيز على الدور الذي يلعبه االدخار كعنصر تمويلي لالسترمار. •
 

 :الدراسةفرضيات   .5
 دور مكمل في الدول المتقدمة واحاللي في الدول النامية.  األجنبيةن لتدفق ر وس األموال إ •

واالسععععععععععععترمار المحليين قوية في الدول المتقدمة وضعععععععععععععيفة في الدول العالقة بين االدخار ن إ •
 النامية.

     المنهج المستخدم: .6

  عالقة االدخار واالسترمار  تحليللوصق و  المنهج الوصفي التحليلي،على عتماد  االسيتم  
لتقدير    منهج قياسععي إلىوتدفق ر وس األموال وتأثير كل منهما في النمو االقتصععادي. باإلضععافة  

 التي جاء بها كل من    سععععععععععببيةالو   SYSGMMالعالقة بين المتغيرات المختارة باسععععععععععتخداظ طريقة 
(Dumitrescu and Hurlin, 2012, 1450-1460)  برامج  بتطبيق Eviews 11وStata 16. 

 وحدودها: الدراسةأسباب اختيار   .7
زال الجدل يحيه ال  في إطار المواضععععععععيع المتجددة والحديرة نسععععععععبيا ةراسععععععععالد يندر  موضععععععععوع   •

 مستمرًا حتى يومنا هذا.

وواضعععععععععععععح في   باهتماظ كبير  وتدفق ر وس االموال  االسعععععععععععععترماراالدخار و   ح يت العالقة بين •
  .األدب االقتصادي

  تمتد منفأما الناحية الزمانية  و تتم على عينة مختلفة من دول العالم،  وف  سعععععععفأما الناحية المكانية  
 .2018إلى  1980
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 :الدراسةهيكل   .8

  األول اإلطار الن ري لإلدخار واالسعععععترمارالفصعععععل    لتناو   ،فصعععععول  ةثالث ةراسعععععالد   تضعععععمنت      
الفصعععل الراني  احتوى  ة وفجوة الموارد المحلية ومصعععادر تمويلها، في حين  األجنبيور وس األموال  

اجراء تحليل العالقة بين االدخار واالسععععترمار والنمو االقتصععععادي في الن ريات االقتصععععادية و على  
لجانب ال ياسعي الن ري والتطبيقي وتحليل  ل  فخصعصعناهله السعابقة، اما الفصعل الرادراسعات لمسعح ل
المصادر. إلى قائمةواهم االستنتاجات والتوصيات باإلضافة  النتائج
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 الفصل االول 

 الموارد الداخلية والخارجية ودورها في التنمية االقتصادية 

 المبحث األول 

 االدخار المحلي 

 مفهوم االدخارأواًل:  

االدخعار هو  لعك الجزء من العدخعل العذي ال ينفق على السععععععععععععععلع االسععععععععععععععتهالكيعة والخعدمعات وال   •
يخصععععععععععععععص لدكتنعاز العذي يععد فعائضععععععععععععععا في العدخعل يتم االحتفعا  بعه بعيعدا عن االسععععععععععععععتهالك  

خرى على درجة كبيرة من  أو ما شععابه  لك من اصععول أما في صععورة نقود سععائلة  إواالسععترمار  
  .(173 ،2006 الفر  بين الدخل واالنفا  الجاري )علي،السيولة وبعبارة اخرى هو 

االدخار في المفهوظ االقتصعععععععادي هو تأجيل جزء من االسعععععععتهالك للمسعععععععتقبل و لك من خالل  •
  .(Mishra et al., 2010,163-172) وعية االدخارية القانونيةالجهاز المصرفي واأل

االدخار ظاهرة اقتصعععععععععععادية أسعععععععععععاسعععععععععععية في حياة األفراد والمجتمعات، وهو فائ  الدخل عن   •
االسععتهالك، أي أنه الفر  بين الدخل وما ينفق على سععلع االسععتهالك والخدمات االسععتهالكية.  

  (.127، 2010)داود،  لذلك يطلق بعضهم أيضا على االدخار لفظ الفائ  

معدخرات دولعة داخعل حعدودهعا فهي تعبر عن مجموع    عبعارة عن مجموع  واالدخعار المحلي: ه •
مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع األعمال ومدخرات الدولة والمنسعععععععسعععععععات والشعععععععركات 

 (.24، 1999التابعة لها )الح باني، 

 أهمية االدخار ثانيًا: 

  (16-15، 2007: )سالمي، بالنسبة للفرد  .1

حو واقعي وعملي ملموس، إ  أنعه يمكن للفرد أو األسععععععععععععععرة  نيمكن تحعديعد أهميعة االدخعار على 
 منها في:  زءعلى نحو متواصل منت م الوتيرة، استخداظ المدخرات أو ج التي تمارس االدخار

  .للنفقات الطارئة أو غير المتوقعة ✓

 لتأمين المستقبل.  ✓

  .ستقبللتحسين مستوى معيشة الفرد أو األسرة في الم ✓

إلشعععباع بع  الحاجات التي يعتبرها الفرد ضعععرورية ول ن ليس بوسعععع دخله الحالي إشعععباعها   ✓
 مرل شراء بيت.
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  بالنسبة للمجتمع: .2

ننطلق في هذا الصعععدد من الح يقة الموضعععوعية الراهنة وهي تدني مسعععتوى الدخل القومي لدى 
الدخل القومي، ومن هنا فإن االدخار  ينجم عن هذا تدني حصععععة الفرد من بالتالي  و   اً عموم البلدان

ح للمصععععارف التجارية النامية اسععععترمار هذه المدخرات بتوفير المزيد من القرو  ألصععععحاب  يتيسعععع
ومميزات كبيرة على الصععععععععععيد    المشعععععععععاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية داخل البالد، وهذا له فوائد 

  :(17-16،  2007)سالمي،  ةرة رئيسيفي آن واحد، وهي بصو  والسياسياالقتصادي واالجتماعي  

 اإلسهاظ بأية نسبة من النسب في رفع معدل النمو االقتصادي للبالد.  ✓

التقليل من معدالت البطالة المعروفة بارتفاع معدالتها في المجتمعات النامية، وهذا من خالل  ✓
 لشروع مشاريع استرمارية جديدة بفضل هذه المدخرات.  نتيجة إيجاد وظائق جديدة 

أرباح هذه المشعاريع الجديدة نفسعها إنما تسعاعد على توسعيعها، باتجاه اسعتيعاب المزيد من قوى   ✓
أكرر من مجال كذلك خلق موارد نقدية جديدة للدولة، و لك بواسعععععععععععععطة الضعععععععععععععرائب  العمل في 

 المفروضة على هذه المشروعات. 

نشاطات اإلنتا  والخدمات، و لك   توسيعإلى االستهالك وهو األمر الذي يفضي بدوره    فيزتح ✓
ونه  من خالل حصععول العاملين الذي كانوا عاطلين سععابقا، على دخول ينفقونها على ما يحتاج 

أصعحاب المشعاريع لنشعاطاتهم في مجالي   زيادةإلى من سعلع وخدمات، وهو األمر الذي يندي 
 اإلنتا  والخدمات، بحكم زيادة معدل الطلب ال لي على السلع والخدمات. 

دعم جهود الدولة في ميادين التنمية االقتصععععععادية واالجتماعية، وبالتالي تخفي  األعباء عن   ✓
 .تجاهكاهل الدولة في هذا اال

التقليل من اعتماد الدولة على القرو  الخارجية وما يترتب عليها من آثار ضعارة، منها زيادة  ✓
خفيف العبء الواقع على البالد جراء تسععععععديد الديون الخارجية  تاالقتصععععععادية، وبالتالي    التبعية

ضعععععععغت ينجم بالتالي التخفيف من النتائج السعععععععياسعععععععية السعععععععلبية المترتبة على    اوفوائدها، وهكذ 
 والداخل على السواء.   الديون الخارجية على استقالل القرار السياسي للدولة تجاه الخار 

المدخرات مصعدر هاظ للتمويل الذاتي في عمليات التوسعع االسعترماري، هذه االسعترمارات ت ون   ✓
في صععورة كيانات أو مشععاريع اقتصععادية فعالة تزيد من نطا  القاعدة اإلنتاجية المحلية، وتحد  

 التراجع في العائدات النفطية على بنية االقتصاد الوطني. أثرن م

كما تبرز أهمية االدخار من ناحية أخرى، في الحد من الضععععغوط التضععععخمية،  لك أنه طالما   ✓
أن الحد من زيادة االسعتهالك زيادة مفرطة شعرط ضعروري لتحقيق االسعتقرار النقدي والتخفيف  

ال لى وهو عادة ما يصعععععاحب عملية التنمية، فإن    من حدة الضعععععغت الناشعععععئ عن زيادة الطلب 
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، محمد من حدة التضعععععععخم )  إلى التخفيفسعععععععياسعععععععة رفع معدل االدخار من دخل متزايد تندي 
1997 ،26.) 

 العوامل المحددة لالدخار  ثالثًا: 

عدة محددة لالدخار منها سعععععععععععععععر الفائدة  وحجم الدخل والتضععععععععععععععخم وتوزيع  عوامل هناك  
العمري والجنسععععععععععي والرقبة في التقدظ    موالمنسععععععععععسععععععععععات االدخارية وحجم السععععععععععكان وتوزيعهالدخل  

والضععععععععععععمان االجتماعي والعادات والتقاليد االجتماعية    لورثتهماالقتصععععععععععععادي والرقبة في ترك ثروة 
لك التدفقات المالية التي تعترضها من الخار   توحجم الرروة والن اظ المالي والتمويل الخارجي وهو  

فجوة الموارد المحلية الناتجة عن قصعععععععور المدخرات المحلية عن الوفاء بحجم االسعععععععترمارات  لسعععععععد  
المطلوبة وقصععععععععععععور الصععععععععععععادرات عن تغطية الواردات، ومن ثمة ال بد من تغطية هذه الفجوة عن  

والقرو    األجنبيعةوهذه الموارد أنواع منهعا: المعونات   ،اإلضععععععععععععععافيعة  األجنبيعةطريق الموارد المعاليعة  
تباطن جهد الدولة  إلى وللتمويل الخارجي آثار سعععععععلبية إ  أنه يمكن أن يندي   .الخاصعععععععة  نبيةاألج

اإلجمعالي من  للتنميعة وتعبةعة االدخعار المحلي، كمعا يمكن أن يكون لعه آثعار إيجعابيعة على االدخعار  
 (.118، 2008)ناصق،  .على الدخل المحلي األجنبيةخالل تأثيرات القرو  واالسترمارات 

 االدخار محدداترابعًا: 

 : (16،  2007)سالمي،  من المحددات المهمة لالدخار

خفا  متوسععععععععت الدخل الح يقي للفرد، بحيه يسععععععععد الحاجات الضععععععععرورية فقت، إ  ال يتبقى  نا .1
 فائ  يمكن ادخاره. 

االرتفاع المسعععتمر في معدل زيادة السعععكان الذي يضعععغت باسعععتمرار على متوسعععت نصعععيب الفرد  .2
، وكذلك كبر حجم األسعععععرة الذي يقلل بدوره من حجم  انخفاضعععععهإلى ويندي  من الدخل القومى

 االدخار. 

أفراد تلك الطبقة على   حفزإلى أثر التقليد والمحاكاة الذي ينتشعععر بين الطبقات الغنية، ويندي  .3
لزيادة االسعععتهالك الترفي، ونقصعععد به اإلنفا  على سعععلع كمالية وفي مناسعععبات غير ضعععرورية  ا

مع اإلسعععععععععراف والتبذير وحب ال هور، وأنه بذلك يعد اسعععععععععتنزافا للموارد والدخول، إ  هو إنفا   
 بدون عائد. ويعتبر من جهة ثانية استهالكا غير ضروري، ويدخل في إطار إهدار الرروة. 

سععععلوب البيع بالتقسععععيت للسععععلع المعمرة والمسععععتوردة بشععععكل خاح مرل السععععيارات كذلك تنامي أ .4
 ي كبير على مستوى االدخار. بوغيرها، والذي له تأثير سل
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ضععق الوعي المصعرفي االدخاري لدى األفراد، ون رة المجتمع للبنوك على أسعاس أنها بنوك   .5
 عة. وعدظ وجود الخدمات المصرفية المتميزة والسري ربوي  عائد  ات  

فقععدان الرقععة في الجهععاز المصععععععععععععععرفي، بسععععععععععععععبععب تزايععد عمليععات االختالس والتزوير والتالعععب   .6
 .بع  البنوك والمنسسات المالية وعدظ صرف مستحقات عمالئها ات، وكذا إفالسببالحسا

ضععق كرافة شعبكة المنسعسعات المالية في المناطق الريفية، فبعد السعكان عن البنوك يزيد من   .7
هم لدى هذه البنوك، وبالتالي فإن  لك يشععجعهم على  لالراغبين في إيداع أموات اليف المدخرين 

 مادية.استرمارها في أصول 

عدظ اسععتقرار القوة الشععرائية للنقود، حيه أن األموال التي يدخرها األفراد، تضعععق مقدرتها في  .8
عدالت كل األرصعععدة نتيجة لزيادة مآالمسعععتقبل على شعععراء السعععلع والخدمات، أي التخوف من ت

 التضخم. 

سعتقرار السعياسعي الذي يشعجع على تهريب ر وس األموال نحو الخار  أو اكتنازها بدل العدظ ا .9
 فها. يتوظ

تأثر إيداع األفراد ألموالهم في الجهاز المصعععععععععرفي بالقيود واإلجراءات التي تتبعها البنوك حتى   .10
الغرف    تصعععععععععميمإلى   في فتح حسعععععععععابات االدخار، األمر الذي أدى بالعديد من رجال األعمال

 .المحصنة

 طباعة الفةات ال بيرة من النقود يساعد األفراد في االحتفا  بها خار  الجهاز المصرفي.  .11

 انعداظ أبست قواعد الن م الداخلية والخاصة بالتعامل مع العمالء. .12
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 المبحث الثاني 

 المحلي االستثمار  

دوره البارز في عملية التنمية االقتصعععععععععادية، بوصعععععععععفه   إلى االسعععععععععترمار    ةراسعععععععععد ترجع أهمية       
فزيعادة  ،العنصععععععععععععععر المهم في تحقيق مععدالت نمو مسععععععععععععععتمرة ومتزايعدة في النعاتج المحلي اإلجمعالي

زيادة الطاقة اإلنتاجية ومن ثم زيادة قدرة الدولة على إنتا  المزيد  إلى معدالت االسععععععععترمار تندي  
زيادة الدخل الح يقي للمجتمع، وزيادة قدرة االقتصعععععاد على   إلى مما يندي   من السعععععلع والخدمات،

كافة باختالف أن متها ومسععععععتويات تطورها إلنجاز  الدول  ولهذا تسعععععععى    ،التطور بصععععععورة مسععععععتمرة
 للتنمية السيما الدول النامية. ًا مهماً أكبر قدر ممكن من االسترمارات التي تعد مصدر 

 مفهوم االستثماراواًل:   

العيني المتمرعل في زيعادة الطعاقعة   المعالرأس   ت وينإلى  يعرف بعأنعه عبعارة عن االضععععععععععععععافعة 
اإلنتعاجيعة والمحعاف عة على الطعاقعات اإلنتعاجيعة القعائمعة وتجعديعدهعا، أي أن االسععععععععععععععترمعار بهعذا المفهوظ  

    .(374-359، 2002 )الحال  ومريان، المجتمع إلى رأس ماليمرل إضافة 

مالية متنوعة للحصعععول على  رأس  ويعرف أيضعععًا بأنه توظيف األموال المتاحة في أصعععول  
 (. 15 ،2009)آل شبيب،  تدفقات مالية أكرر في المستقبل

يمكن أن نميز بين االسععععترمار المسععععتقل واالسععععترمار التابع، ويقصععععد باألول أنه الزيادة في 
إلى ل لي، أي أن زيادة االسععععععععترمار تعزى  و الطلب اأاالسععععععععترمار والتي ت ون مسععععععععتقلة عن الدخل  

التقدظ الت نولوجي، الزيادة في السعععكان والسعععياسعععة االسعععترمارية الحكومية. أما  خارجية مرل: عوامل
(. ومن  105،  2002الراني فهو يرتبت بصععععورة مباشععععرة بمسععععتوى الدخل أو الطلب ال لي )األمين،  

الجدير بالذكر أن كلمة االسعععععععععععععترمار ترتبت برالثة مفاهيم تنحصعععععععععععععر في )التضعععععععععععععحية، الحرمان،  
لتزامها  إذلك فإن االسععععععترمار يعني التضععععععحية بالموارد الحالية و ل(. و 86،  2011واالنت ار( )القزاز،

  توقع منافع مسعتقبلية أو تع يمها في المسعتقبل، وبذلك تصعبح المنافع المتوقعة ممرلة برمن  لغر 
معدة االسععععععععععععععترمعار، وتعوضععععععععععععععه عن ال يمعة الحعاليعة لاموال   طوالالتضععععععععععععععحيعة والحرمعان واالنت عار  

المسعععععترمرة، فضعععععال عن النقص المتوقع في قيمتها الشعععععرائية بفعل عامل التضعععععخم و لك مع توفير  
 ول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمرل بعدظ تحقيق هذه التدفقات. عائد مقب
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 أهمية االستثمار في النمو االقتصاديثانيًا:  

هم الموضعععوعات التي ح يت باهتماظ االقتصعععاديين، ن را لما له من أثر  أ يعد االسعععترمار من       
فعال وعالقة وثيقة في زيادة الدخل القومي وتحقيق عملية التنمية االقتصعععععععادية واالجتماعية إ  إن  

مضعاعفة في الدخل واإلنتا  واالسعتخداظ وتحول االقتصعاد   زيادةإلى أي زيادة في االسعترمار تندي 
 (.                                                                  52-17 ،2008 ،واخرون  أفضل )طاقة ةحالإلى من حالة 

يمارس االسععترمار دورًا مهمًا في النمو واالسععتخداظ والدخل، وهو يمرل نسععبة ليسععت بالقليلة من  
(، إ  ان االسعععترمار هو العامل الرئيسععي  2،  2003، الناتج المحلي االجمالي ألي اقتصعععاد )الوزني

و  الذي يتحكم في معدل النمو االقتصعععععععععععععادي وكذلك في كمية وكيفية هذا النمو، أي ان معدل النم 
المطلوب يتوقق على القعععدرة على جعععذب التعععدفقعععات النقعععديعععة المطلوبعععة ومن ثم القعععدرة على توفير  
الحوافز والمزايا والتسعهيالت التي يكون لها تأثيرًا نسعبيًا ألصعحاب ر وس االموال في اتخا  قرارات  

و  نتيجة مفادها ان النم  إلى ك حلقات متواصععععععععععععععلة تجعلنا نصععععععععععععععل  لهنافاالسععععععععععععععترمار في أي بلد،  
االقتصععادي ظاهرة ديناميكية تتمرل في تغيير كمي لمجموعة من المتغيرات االقتصععادية االسععاسععية  

. ومن هذه االهمية ال بيرة في الحياة االقتصعععععععععادية  (156،  1980  اخرى )سعععععععععليمان، إلى من فترة 
  ،2017  ،)سععععععععدي  همية االسعععععععترمارأ ثار التي من خاللها ت هر اآل إلى بع  للمجتمع سعععععععنتطر   

20-15 :) 

يسععععععععععععععهم االسععععععععععععععترمعار في زيعادة العدخعل القومي وزيعادة الرروة الوطنيعة للبلعد ألنعه يمرعل نوععا من   .1
 المتاحة او تع يم هذه الموارد ودرجة المنفعة منها.  الموارد إلى االضافة 

طورة  تدخال الت نولوجيا الحديرة والمإحداث التطور الت نولوجي و لك من خالل  أيسهم في  كما   .2
 وت ييفها مع ال روف التي تحكم المجتمع.

شعععععكال التخلق ومكافحة البطالة من خالل اسعععععتخداظ  أيسعععععهم في محاربة الفقر والجهل وبع   .3
فراد ومسععععععتقبلهم، فلو اسععععععتطاع الفرد يدي العاملة فالعمل له انعكاسععععععات مهمة على حياة األاأل

والرقافة واالحتياجات   الحصعععععععول على دخل السعععععععتطاع العيا واالنفا  على التعليم والصعععععععحة
 نتاجية.ساليب االنتا  وزيادة الطاقة اإلأالعليا للبشرية والتي تسهم بدورها في تطوير 

ن االسعععععععترمار في مشعععععععروع ما يتطلب اقامة مباني وشعععععععق طر  دعم البنى التحتية للمجتمع أل .4
 راضي.... الخ.أقامة جسور واستصالح إو 

تخداظ الموارد المحلية وتسعععليت الضعععوء العالمي  من االقتصعععادي للمجتمع وفي اسعععيسعععهم في األ .5
 عليها من خالل فتح باب االسترمارات الخارجية والمحلية لها.
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يسعععععععععععهم في دعم الموارد المالية للدولة و لك من خالل سعععععععععععداد ما يترتب على المشعععععععععععروع من   .6
ضععععععععرائب للحكومة ل ي تقوظ االخيرة على اسععععععععتخداظ هذه الموارد وفق مقتضععععععععيات المصععععععععلحة  

 مة.العا

تامة  و ولية والسععععععلع نصععععععق المصععععععنعة  في المخزون السععععععلعي من المواد األاالسععععععترمار  يسععععععهم   .7
 الصنع.

تحسععععين وضععععع ميزان المدفوعات والسععععيما إ ا ما حصععععل تصععععدير   فياألجنبي  و يسععععهم المحلي  .8
 لهذه السلع.

 يعد واحدًا من المكونات الرئيسة من دالة الطلب ال لي أو الدخل القومي.  .9

يتضعععععععح اهتماظ الدول بموضعععععععوع االسعععععععترمار من خالل قيامها بإصعععععععدار القوانين والتشعععععععريعات 
كافة اإلجراءات الالزمة النتقال ر وس األموال لتنفيذه. وان هذا االهتماظ ال    وبتسععهيلالمشععجعة له 

ال ميعة، بعل امتعد ليشععععععععععععععمعل النواحي النوعيعة، التي تتمرعل بعاالهتمعاظ وتحسععععععععععععععين  يعتمعد على النواحي 
والتوزيع األمرعل لعه بين الفرح االسععععععععععععععترمعاريعة المتععددة. أمعا في العدول النعاميعة    المعالرأس  إنتعاجيعة 

فعلى الرغم من أهميعة االسععععععععععععععترمعار ودوره الفعاععل في تحقيق برامجهعا التنمويعة واالجتمعاعيعة، إال أن  
 ريرة التي تشععوب اقتصععادتها، كعدظ وضععوح القوانين وانتشععار البيروقراطية والرشععوة وعدظ  الع بات ال

إلى ال ياظ به، إضععافًة   صعععوبةإلى توفر األمان وعدظ وجود االسععتقرار االقتصععادي والسععياسععي أدى 
- 17  ،2008 ،واخرون  بين االسعتخدامات المختلفة )طاقة  المتاحةسعوء توزيع ر وس األموال    لك
52.) 

 مفهوم االستثمار العامثالثًا:  

االقتصعادية المملوكة للدولة التي    الوحدات إلى لإلشعارة االسعترمار العاظ يسعتعمل    مصعطلحإن      
تقوظ بإنتا  السععلع والخدمات وبيعها للمسععتهل ين مقابل سعععر محدد، بغ  الن ر عن شععكل مل ية  
الدولة أو الحالة التن يمية للوحدات االقتصععادية أي سععواء اتخذت شععكل الهيةات أظ المنسععسععات أظ  

ح بل تحقيق أكبر منفعة ممكنة  (. وال يكون هدفه الرب47-1،  2006)حسععععععععععن،  الشععععععععععركات العامة
الرروة  زيادةإلى ألفراد المجتمع.  ويعرف أيضععا بأنه اإلنفا  على جميع السععلع المنتجة التي تندي 

 (. 21 ،2003)الجومرد والدباغ، في االقتصاد 
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 مصادر تمويل االستثمار الحكومي رابعًا:  

نقدي جديد من قبل البنك المركزي، تتمرل في عملية إصععععععععععععدار   االقترا  من البنك المركزي: .1
ق التي تعتمدها مع م دول العالم والسعععععععععععععيما الدول  ائوتعد عملية االقترا  هذه ضعععععععععععععمن الطر 
 (. 57-55 ،2008النامية لتمويل االسترمار الحكومي )علي،

االقترا  من الجمهور، يسععععععمح هذا النوع من االقترا  بأن ي ل العجز الحكومي في المدى  .2
  لة فعالة لتجنب التضععخم )كاظم،يعد وسععيالقصععير دون زيادة في القاعدة النقدية لذلك كريرا ما 

2006 ،25-46 .) 

لحكومي تتوقق اآلثار االقتصادية لسياسة تمويل االسترمار ا االقترا  من الجهاز المصرفي: .3
عن طريق الجهاز المصعععععععرفي على مدى وجود االحتياطات النقدية الفائضعععععععة لديها. فإ ا كان  

ن االقترا  سععععععععععيكون  ا أثر توسعععععععععععي ويزيد من عر  إك فائ  في هذه االحتياطات فلهنا
 ا كان مصعععععععععععدر األموال المقترضعععععععععععة هو من صعععععععععععافي  إالنقد، وال يزاحم القطاع الخاح. أما 

نه سععيحد من حرية المشععروعات في منح االئتمان ولن يحدث تغيير  إالموجودات المالية لديها ف
 (.46-25، 2006 )كاظم، و يزاحم القطاع الخاح أملموس في عر  النقد وينافس 

االقترا  من المصععععادر الخارجية: تتباين آثار القرو  الخارجية االقتصععععادية تبعا للتصععععرف   .4
باألموال المقترضععة من جهة وسععرعة تسععديد القرو  من جهة أخرى، فإ ا اسععتخدمت حصععيلة  
القرو  في شعراء سعلع اسعتهالكية فأنها سعتعمل على تخفي  أسععارها في الداخل وال تضعيف  

قتصعععاد المحلي بتسعععديد أصعععل القر  للطاقة اإلنتاجية األمر الذي يخلق ألتزاما على اإلشعععيةًا  
حصعععععيلة القرو  في  اسعععععتعملت مع فوائده وبالتالي ينثر سعععععلبًا على االقتصعععععاد، وبالعكس إ ا 

مالية فإنها سعععععتعمل على إحداث زيادة ح ي ية في الدخل القومي عن طريق  رأس  شعععععراء سعععععلع 
تخداظ. أما آثار تسعععععععععديد القرو  فإنها ت ون ان ماشعععععععععية على النشعععععععععاط  زيادة اإلنتا  و االسععععععععع

االقتصععععادي نتيجة لسععععحب جزء من القوة الشععععرائية وتحويلها للخار ، فتراكم خدمة الدين تجعل  
االقتصعععععاد حسعععععاسعععععًا تجاه التغيرات في أسععععععار الفائدة وأسععععععار الصعععععرف العالمية، مما يضعععععر  

 .(46-25، 2006 )كاظم، ةغير متوقع مشاكلإلى بالصادرات ويشجع الواردات ويقود 

الضععععرائب: تعد الضععععرائب أهم وسععععائل تمويل االسععععترمار العاظ، فالزيادة الصععععافية في معدالت  .5
الصعافية التي تجنيها منسعسعات القطاع الخاح أو على    األرباحالضعرائب إما إن تفر  على 

إلى . فعإ ا معا تم تمويعل اإلنفعا  الععاظ من خالل القطعاع الخعاح، فعانعه يلجعأ  والرواتعب األجور  
ن أربعاح القطعاع  إمن خالل رفع األسععععععععععععععععار، وبهعذا فع المسععععععععععععععتهل ينإلى  هعذه الت عاليف  تحويعل
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العاملون عبةها عن طريق ارتفاع أسععععععععار السعععععععلع  الخاح سعععععععتبقى كما هي، في حين يتحمل  
يطالب العمال برفع األجور بمقدار الزيادة في نسععبة الضععرائب، مما يقلل    وبالمقابل  ،والخدمات 

كانت الزيادة في اإلنفا  العاظ سععتمول من خالل   ارباح الشععركات الخاصععة، والنتيجة نفسععها إ  أ
 (. 165، 1997س، )الفار  والرواتب الضرائب المباشرة على األجور 

 االستثمار الخاص خامسًا: 

نعه  لعك الجزء من النشععععععععععععععاط الفردي العذي يعدار وفقعا  بعأيعرف القطعاع الخعاح اقتصععععععععععععععاديعا  
(. أما اإلنفا  االسععععترماري الخاح، فهو عبارة  42-1  ،2009لمواصععععفات الربحية المالية )ال واز،

عن المبالب التي تنفق من قبل المسععععترمرين في القطاع الخاح على السععععلع اإلنتاجية المسععععتخدمة  
 (.181، 2006)العيسى وقطق،  في إنتا  السلع والخدمات 

يعرف بأنه: االسعترمار الذي تمارسعه جهات غير حكومية كاألفراد والشعركات الخاصعة  كما 
يعرف بأنه  لك الجزء من اقتصعععاد السعععو  الحرة التي تت ون  و  (.  52،  2009)الجزائري وأخرون،  

المال يكون مملوكا  رأس  من الشععععععركات والمنسععععععسععععععات التي ال تمل ها وال تديرها الحكومة، أي إن 
ويتم اتخا  قرارات اإلنتا  من قبل القطاع الخاح؛ لتحقيق مكاسعععععععععععععب خاصععععععععععععة   للقطاع الخاح،

(Bonga and Nyoni, 2017,38-54) . 

 طبيعة العالقة بين االستثمار الخاص والعامسادسًا:  

 على االسععععععععععععترمار الخاح االسععععععععععععترمار الحكومي   نثريأن  من خاللها  عدة يمكنقنوات هناك  
 :وهي

اإلسععععععترمار الحكومي يمرل نسععععععبة كبيرة من الطلب ال لي في الدول النامية، وان أي نقص في  ❖
اإلنفعععا  الحكومي نتيجعععة النخفعععا  إيرادات العععدولعععة أو نقص مخطت في اإلنفعععا  الحكومي 
بهدف معالجة التضعععععخم أو العجز المتنامي في الموازنة العامة من شعععععأنه أن ينثر سعععععلبا على  

قتصععععععععععععاد، ومن ثم ينثر سععععععععععععلبًا على توقعات القطاع الخاح تجاه ربحية  الطلب ال لي في اال
االسعععععترمارات الجديدة. أن الزيادة في اإلنفا  الحكومي تندي بطريقة مباشعععععرة أو غير مباشعععععرة  

في الطلب ال لي مما يحفز القطاع الخاح على زيادة االسععععترمار باية التوسععععع في  زيادةإلى 
ل لي لعذلعك من المتوقع أن ت ون العالقعة موجبعة بين اإلنفا   اإلنتعا  اسععععععععععععععتجعابعة لزيعادة الطلعب ا

 (.              151-137، 2009)عبد الرزا  وشعيب،  الحكومي واالسترمار الخاح 



 

14 
 

  -الطر ، السدود، ال هرباء، المواصالت، االتصاالت -أن لانفا  الحكومي في البنية التحتية   ❖
ير من المشعععععاريع الخاصعععععة يصعععععبح تنفيذها  أثر ت املي موجب على االسعععععترمار الخاح، فال ر

 ا كان اإلنفا  الحكومي منخفضععععععععععًا على البنى  إويحجم القطاع الخاح عن تنفذها   غير مجد  
االرت عازيعة التي يحتعاجهعا القطعاع الخعاح لتنفيعذ مشععععععععععععععاريعهم الجعديعدة ول ن عنعدمعا تهتم العدولعة 

 ك المشععععععععععععععاريع مجعديعابعاإلنفعا  على تلعك البنى التحتيعة يصععععععععععععععبح االسععععععععععععععترمعار الخعاح في تلع

(Serven and Solimano, 1992,95-114) . 
" أن العالقة بين االسععععععععععععترمار الحكومي واالسععععععععععععترمار  Blass 1988بالس “يرى آخرون مرل  ❖

الخاح قد ت ون سعععلبية بوصعععفه إن اإلسعععترمار الحكومي ربما ينافس االسعععترمار الخاح على  
و  من األفراد والهيةات أو  مصععععععععععععععادر التمويل، فعندما يتم تمويل االسععععععععععععععترمار الحكومي بقر 

ن  إ ن  لععك يقلععل من األموال المتععاحععة إلقرا  القطععاع الخععاح. كمععا  إالجهععاز المصععععععععععععععرفي، فعع
ربعاح القطعاع الخعاح تقلعل من األموال المتعاحعة  أالضععععععععععععععرائعب التي تفرضععععععععععععععهعا الحكومعة على  

 رأس  إضعععععععععععععافة لذلك فان رفع معدالت الفائدة على القرو  يزيد ت لفة   ،لالسعععععععععععععترمار الخاح 
-Rossiter, 2002,1)على االسعععترمار الخاح   المال للمشعععاريع االسعععترمارية مما ينثر سعععلباً 

59).     

ين الخارجي في أغلب األحيان تأثيرا سعععععععععلبيا على حجم االسعععععععععترمار  ينثر الد    الديون الخارجية: ❖
ففي الحعاالت التي يرتفع فيهعا العدين الخعارجي، نالحظ أن القطعاع الععاظ يزاحم القطعاع    ،الخعاح 

الخعاح في الحصععععععععععععععول على التمويعل. كمعا إنعه في مرعل هعذه الحعاالت يحعدث تحويال لر وس 
أموال القطاع الخاح نحو الخار  للتخلص من االلتزامات الضععععععععععععععريبية التي يمكن أن تفر   

وارتفاع حجم الدين الخارجي ومن ثم تنثر سععلبا على االسععترمار   في ظل شععحة الموارد المحلية
الخاح بصععورة مباشععرة أو غير مباشععرة، إ  يكون األثر غير المباشععر عن طريق ارتفاع ت لفة  

 (. 14، 2013، فضال عن ارتفاع درجة عدظ اليقين )ادريوش وعبد القادر، رأس المال

خاح بالمناخ االسععععترماري السععععائد في المجتمع  يتأثر نشععععاط االسععععترمار ال  المناخ االسععععترماري: ❖
ودرجة الرقة في جدية تطبيق سعععععياسعععععات اإلصعععععالح االقتصعععععادي، فضعععععال عن مسعععععتوى األهلية  

(، أي 141،  2005، االئتمانية على المسعععتوى العالمي ودرجة االسعععتقرار السعععياسعععي )المخالفي
اسعععععترماراته ومالئمة نشعععععاطه  إن المناخ يشعععععمل الجوانب التي يراها المسعععععترمر ضعععععرورية لنجاح  

"مجمل األوضعاع وال روف المنثرة   إلى وينصعرف مفهوظ المناخ االسعترماري    ،حاليا ومسعتقبال
سعععلبا أو إيجابا في فرح نجاح المشعععروعات االسعععترمارية، مما ينثر على حركة االسعععترمارات،  

ية والتن يمات  وتشعععمل األوضعععاع السعععياسعععية واالقتصعععادية واالجتماعية وكذلك األوضعععاع القانون
 (.7، 2018والمنسسات الحكومية السائدة للعمل" )الهيةة الوطنية لالسترمار، 
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 المبحث الثالث 

 الموارد المحلية  وفجوةاألجنبي  المالرأس  

  االسعععععععععععترمارالعقود الرالثة األخيرة دورًا مهمًا في تحفيز   فياألجنبي   المالرأس لأصعععععععععععبح  
والنمو المحليين من خالل توفير الموارد االقتصعععععادية الملموسعععععة وغير الملموسعععععة الالزمة لتنشعععععيت  
قطاعات االقتصععععععععععععاد المختلفة ومن ثم انعكاس  لك على معدالت النمو االقتصععععععععععععادي في البلدان  

تأثيرات مختلفة في  األجنبي  المال  رأس أن لدراسععععععععات  المضععععععععيفة له. فقد أوضععععععععحت العديد من ال
  فمن تأثيراته االيجابية أنه قد يزيد االسععععععععععترمار  ،منها االيجابية ومنها السععععععععععلبية ،البلدان المتل ية له

)االدخعععععار المحليعععععة  الموارد  ويقلص فجوة  النقعععععد    -المحلي   األجنبي  االسععععععععععععععترمعععععار( ويخفق فجوة 
مسعععتويات ت نولوجّية حديرة    االقتصعععادي بتقديمه  االسعععتيرادات( ويرفع مسعععتوى النمو  -)الصعععادرات  

ويرفع االنتاجية ويوسععع شععبكات التسععويق وفرح التصععدير ويحسععن المسععتويات المعيشععية للمجتمع   
أما من تأثيراته السععععععلبية فإنه قد يزيد االسععععععتهالك الترفي ويحل محل االدخارات المحلية مما يندي 

                                                             ونية .مزيد من اإلقترا  وتشويه االسترمار وتراكم أعباء المدي إلى 

 المختلفة           وأنواعهاألجنبي  المالرأس ماهية  اواًل: 

  األجنبيةمجموع الموارد االقتصععادية الخارجية  ات الصععبغة    األجنبي: المالرأس  بيقصععد   
النقعديعة والعينيعة التي يحتعاجهعا أي بلعد خالل معدة زمنيعة معينعة من أجعل تنميعة اقتصعععععععععععععععاده المحلي 

بععأنععه صعععععععععععععععافي التععدفق   2007(. وعّرفععه البنععك الععدولي في تقريره المععالي عععاظ  5،  2009،  ابراهيم)
المقرضععععععععين  ، والذي يمكن تصععععععععنيفه حسععععععععب صععععععععفة  المختلفة  األجنبي بأنواعه لرأس المالالعالمي 

طويلة األجل( أو حسععب   ،متوسععطة ،االسععتحقا  )قصععيرة ة)جهات عامة أو خاصععة( أو حسععب مد 
نقدية( أو حسب طبيعة القر  )مباشرة وغير مباشرة( وقد يكون بشكل منح وهبات    -النوع )عينية

(World Bank, 2007, 74). 

بأنه تدفق للموارد االقتصعععادية    (Dodd, 2004,1-6)في حين عّرفه االقتصعععادي راندول   
المبعاشععععععععععععععر والقرو    األجنبي خعار  حعدود العدولعة المعال عة لتلعك الموارد ويشععععععععععععععمعل: االسععععععععععععععترمعار 

                                                                                          والمساعدات.

 االستثمار المحلي في الدول المتقدمة والنامية  األجنبي على  رأس المال تأثير ثانيًا: 

في الدول الصعناعية عنه في الدول النامية  فهو يتجه   األجنبي  المال  رأس يختلق تأثير    
أي بمعنى زيادة االنتا     ،ت ريف حجم االسعععععععععترمارات القائمة وتحديرها إلى في الدول الصعععععععععناعية  

 ،والصععادرات وزيادة القدرة على المنافسععة في األسععوا  العالمية وتحقيق فائ  في الحسععاب الجاري 
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الذي يوضععععح آلية ت ريف االسععععترمارات المحلية القائمة باسععععتقداظ    -1A-كما هو الحال في الشععععكل
 إلى (  1المحلي وينتقل من مسعععععععتوى االسعععععععترمار)  حيه يتوسعععععععع االسعععععععترمار ،األجنبي  المال  رأس 

يسعتمر    r)ومع تزايد االسعترمارات وثبات العائد عند سععر الفائدة العالمي )   ،(2مسعتوى االسعترمار)
 .(28-27، 2009، ابراهيم) جذب الموارد الخارجية بشكل أكبر 

النقص في الموارد المحلية    السعععععت مال  يتجهاألجنبي    المالرأس  ن  إأما في الدول النامية ف
لغر  إقامة اسعترمارات محلية جديدة والمسعاهمة في تحسعين المنسعسعات االقتصعادية المحلية مرل  

 تطوير قدرة االسوا  على المنافسة.  ،تحسين مستوى التعلم وزيادة المعرفة لدى الموارد البشرية

معدالت نمو أفضعععل للناتج المحلي االجمالي  إن حصعععول تغييرات هيكلية واسععععة وتحقيق  
يحتم اسعععععتقطاب ر وس أموال أجنبية أكرر لتحسعععععين االمكانيات المادية وتحقيق فائ  محدود في 

 رأس  انخفا  نسعععععععبة العائد المتحقق تدريجيًا كلما ازداد تدفق  إلى ميزان الحسعععععععاب الجاري مندية 
ول نه يبقى في الوقت  اته في مسععععععععععتوى أعلى من سعععععععععععر الفائدة العالمي  وي هر   األجنبي  المال 
وتوجهه نحو اسعتحداث اسعترمارات جديدة في الدول  األجنبي  المال  رأس  آلية تأثير    -1B-الشعكل

منحنى جعديعد أي   إلى  حيعه ينتقعل خت االدخعارات المحليعة يمينعًا    ،النعاميعة لم ت ن موجودة سععععععععععععععابقعاً 
في است مال النقص فيها ومن ثم زيادة االسترمار    األجنبي  المال   رأس  نتيجة لدور بمعنى تزايدها  

(Mody and Murshid, 2002,1-28). 

B1 A1 

  
االسترمار المحلي في الدول المتقدمة والنامية  علىاألجنبي  المالرأس تأثير  (: 1الشكل )  

Source:  Mody, A., Murshid, A.P., 2002. Growing UP with capital flows. IMF 

Working Paper, WP/02/75.     
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 األجنبي لرأس المالسباب ودوافع الحاجة أهم أثالثًا: 

يضععععععععععععا، وهي تقوظ بين معدل االسععععععععععععترمار  أالفجوة االدخارية: والتي تسععععععععععععمى بالفجوة الداخلية  .1
النمو المسععععععععععععتهدف وبين معدل االدخار المحلي الذي  معدلإلى المطلوب تح يقه للوصععععععععععععول  

بتحقيق معععدل   يال تفيتحقق في ظععل ظروف معينععة، فعنععدمععا ت ون الموارد المتععاحععة المحليععة  
د المحلية المتاحة، وكلما كان مسععععععتوى المدخرات ار ي وجود فجوة المو االسععععععترمار المطلوب يعن

االسعععععترمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المسعععععتهدف   مسعععععتوى إلى بال ياس    المحلية ضعععععةيالً 
رأس  همية  أ ومن هنا تأتي    .(25-24  ،2000الخارجى )سععلوظ،  إلى التمويلكلما زادت الحاجة 

 المالرأس  ويسعععععتخدظ   لها،فهو ليس بديال   الوطنية،النقص في المدخرات   لسعععععد األجنبي   المال
و  أ ما لصعععوبة تعبةة المدخرات المحلية لتمويل مشععروعات للتنمية االقتصععادية،  إ  هنا،األجنبي  

ن حجم هذه الفجوة تتفاوت من  أماظ التمويل المحلي. ويالحظ البع   أربما يكون هناك عائق  
مسعععععععتوى الناتج، وعدد و درجة النمو االقتصعععععععادي، كتبعا لل روف السعععععععائدة فيها،  إلى آخربلد 

ثران بالدخل  أويتم تقدير فجوة الموارد بتقدير متغيرين يت السعكان ومعدل الميل الحدي لالدخار،
(: الفجوة 53  ،2000)سعععلوظ،  يةاآلتوهما، االسعععترمار واالدخار، وتتمرل فجوة الموارد بالمعادلة 

 .االسترمار -االدخار =   االدخارية )فجوة الموارد(

وتسععععععمى بالفجوة الخارجية ، وتنشععععععأ نتيجة قصععععععور في الموارد الخارجية التي    الفجوة التجارية: .2
المال  رأس   إلى ن الحاجة أي  أتحصعععععل عليها الدول من صعععععادراتها المن ورة وغير المن ورة  

او الفجوة التجارية ، وتقاس   األجنبي  لتغطية ما يسعععععععععمى بفجوة الصعععععععععرف   تأتيهنا   األجنبي  
المتععاحععة عن طريق    األجنبيععةالمطلوبععة والموارد    األجنبيععةلموارد  هععذه الفجوة بععالفر  بين حجم ا

صععادرات البلد المن ورة وغير المن ورة خالل فترة زمنية معينة، اي انها تمرل رصععيد الصععرف 
المطلوب لتغطيعة العجز المقعدر حعدوثعه في فترة مقبلعة في ميزان المعدفوععات الجعاريعة    األجنبي 

  . قيمة الصادرات  -الستيرادات اي ان: الفجوة التجارية= قيمة ا

  األجنبي، المالرأس لالسعابقة التي تبين الحاجة    األسعباب إلى ضعافة إانخفا  مسعتوى الدخل:   .3
الدخل،   انخفا  إلى ن انخفا  االدخار في الدول النامية يعود إوتواصععععاًل مع فجوة الموارد ف

سعععععععواقها فقيرة مما  أ، وتبقى  المالرأس وبالتالي فان هذه الدول ال تسعععععععتطيع خلق تراكم وت وين  
خر  آاي ان انخفا  الدخل في تلك الدول هو سعععععبب   الحافز لالسعععععترمارات، انعداظإلى يندي 

  األجنبي. المالرأس ليستدعي الحاجة 

وجود بنية تحتية حديرة كمحطات الطاقة ضعق البنية التحتية: ان ال ياظ بعملية تنمية تتطلب   .4
ضععععخمة من االسععععترمارات ال تقدر    كتلإلى من الطبيعي ان تحتا     ىوالطر  الجيدة وهذه البن

تميل هذه االسعععععععترمارات من خار  البالد اي أن على تنفيذها البلدان االقل تطورا ومن الممكن  
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سععععععععاسععععععععية في الهياكل األ  لتطويراألجنبي   المالرأس جنبية حيه يسععععععععتخدظ  أموال  أمن ر وس 
سععععععاسععععععية فيها  جل لتطوير البنية األطويلة األ  اسععععععترمارات إلى الدول النامية والتي ت ون بحاجة  

 كرر رشدا. أوتحسين بناء المنسسات االدارية والسياسية القادرة على اتخا  قرارات 

مختلفعة من الت نولوجيعا التي    واعأنإلى  كرر تطورا: تحتعا  العدول النعاميعة  أ  ت نولوجيعاإلى الحعاجعة  .5
وخاصععععععة    األجنبيةفيه ان االسععععععترمارات    كال شععععععتتماشععععععى مع سععععععتراتيجيتها التصععععععنيعية ومما 

( هي عوامل رئيسعععة للنقل الدولي TNCsالمباشعععرة منها والتي تنفذها الشعععركات عابرة القومية )
تقوظ الععديعد من    كولعذلعاألجنبي   المعالرأس  لخر لحعاجعة العدول  آللت نولوجيعا وهنعا برز سععععععععععععععبعب  

 الكتساب الت نولوجيا.  األجنبيةالدول النامية بجذب االسترمارات 

اختالل الهياكل االقتصععععععادية: االختالالت االقتصععععععادية هي نتيجة لزيادة االنفا  المحلي على   .6
نشعطة غير مربحة  أ إلى الدخل وقد تحدث هذه التشعوهات بسعبب سعوء التوجيه السعابق للموارد  

ن الدول النامية لها اقتصععععععععععععععاديات مزدوجة اي تهيمن عليه صععععععععععععععناعات معينة كالتعدين  أكما 
يجاد العمل لسععععكان يتزايد  إوالزراعة وهذه القطاعات تتسععععم بالبطالة المقنعة وهنا ت هر مشععععكلة 

القطاع الحديه والذي يعتمد بتوسعه    إلى  بسرعة وخاصة العمل المهاجر من القطاع التقليدي  
و التدفق الصععععععععافي أرمار وهذا يعتمد بدوره على كل من المدخرات المحلية  على معدل االسععععععععت

هي    األجنبيععةن التععدفقععات المتزايععدة من الموارد  إالععداخععل وكععذلععك فعع  إلى    األجنبي  المععال    رأس  ل
كان  أ  ءسععععععو  األجنبي  المال  رأس همية  أ شععععععرط ضععععععروري لنجاح برامج التربيت ومن هنا تتزايد  

عداد السعكان المسعتمرة في يجاد فرح عمل ألو إلأية كالصعناعة  نتاجإلالسعترمار في قطاعات  
 االقتصادي.  ت بيرنجاح برامج التو إلأالزيادة 

ن الطاقة االسعععععععععتيعابية تتمرل بعدظ وجود إلى أيشعععععععععير البع    :الطاقة االسعععععععععتيعابية المحدودة .7
بعوامل انها تحدد  إلىخرون آمشعععروعات مالئمة وعدظ ال فاءة في تنفيذ المشعععروعات، ويشعععير  

ومدى المعرفة بالموارد المادية والبشعرية المتاحة، ومدى   كفاءة التخطيت والسعياسعة االقتصعادية،
ن العديد من الدول تعجز عن  أالمعرفة بحجم االختناقات ومراكزها االسعععععاسعععععية. ومن الطبيعي  
اسعععترمارات ضعععخمة تعجز  إلى تطوير كل ما يتعلق بالطاقة االسعععتيعابية، و لك بسعععبب الحاجة  

 ة. األجنبيزيادة االعتماد على الموارد إلى الموارد المحلية عن االيفاء بها، مما يندي 

لمواجهة األجنبي   المالرأس الدول المضعععيفة وخاصعععة النامية منها    تسعععتعملالزيادة السعععكانية:   .8
 ا إزيادة االسععععععتهالك وخاصععععععة إلى الزيادة في الطلب على السععععععلع والخدمات، والتي سععععععتندي 

زيادة الطلب على  إلى جاءت الزيادة في عدد السعععكان مترافقة مع معدل نمو للدخل مما يندي  
ي لتلبيعة احتيعاجعات الطلعب المحل  األجنبيمعال  رأس  هميعة  ا تي أالسععععععععععععععلع والخعدمعات، ومن هنعا تع

 . (50-47 ،2012 ،محمد ) المتزايد 
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 فجوة الموارد المحليةرابعًا:  

دخعععار  رتفعععاع الواردات ومععععدل اإلإتتميز البلعععدان النعععاميعععة ععععادة بعععانخفعععا  دخعععل الفرد و 
سععععععععععععياسععععععععععععاتها   تركزسععععععععععععترمار وتوزيعات الدخل غير المت افةة. وبالتالي،  المنخف  بالنسععععععععععععبة لإل

على زيعادة النمو والتنميعة من أجعل رفع مسععععععععععععععتوى النعاتج المحلي اإلجمعالي وبعالتعالي    قتصععععععععععععععاديعةاإل
سعترمارات في القطاعات  تحسعين مسعتوى المعيشعة. من أجل تحقيق هذه األهداف، يجب تشعجيع اإل

الموارد المحعدودة هي إحعدى القيود الرئيسععععععععععععععيعة التي تواجههعا مع م البلعدان  .اإلنتعاجيعة لالقتصععععععععععععععاد 
لتحقيق مستوى أعلى من الرخاء الوطني ومستوى المعيشة. يعزى بتء    ايما في سعيهالنامية؛ ال س

دخعععار وتوجيعععه الموارد عجزهعععا عن اإلإلى  التقعععدظ المحرز في الععععديعععد من البلعععدان النعععاميعععة جزئيعععًا  
سععععععتخدامات األكرر إنتاجية، أو للحصععععععول على أموال أجنبية من خالل التجارة.  اإل إلىالشععععععحيحة  

إلى قتصادي. بع  هذه القيود ترجع  خطيرة على النمو اإل هذا النقص يفر  قيوداً   وبالتالي، فإن
وعوامل خارجيعة مرعل قيود التجعارة    عوامل محليعة؛ وتشععععععععععععععمعل المعدخرات، والمهعارات، والقيود المعاليعة،

المال التي ينطوي   رأسوميزان المدفوعات. يسععععععععتمر نمو   الرغرات من خالل اشععععععععتقا  متطلبات  
هذه مع   المالرأس مو مسعععععععععتهدف في الناتج المحلي اإلجمالي. تتم مقارنة متطلبات  عليها معدل ن

سععععترمار؛ الفر  هو فجوة االدخار؛ وتوافر عائدات التصععععدير  التوافر المحتمل للمدخرات مقارنة باإل
   .مقارنة باالستيراد؛ الفر  هو الفجوة التجارية

 مفهوم فجوة الموارد المحلية  خامسًا:   

سعععترمارات  يقصعععد بفجوة الموارد المحلية، الفر  بين إجمالي المدخرات المحلية المتاحة واإل
  .(34 ،2011،يونسقتصاد)ال لية في اإل

سععععععععععععععترمعععار المطلوب لتحقيق النمو  أو هي الفر  بين مععععدل االدخعععار المحلي ومععععدل اإل
ستخدامه في إنخفا  مستوى الدخل وسوء توزيعه، و إو المستهدف نتيجة ضعق الجهاز اإلنتاجي،  

سعترمارات اإلنتاجية، فضعال عن فشعل السعياسعات  مجاالت هامشعية في الغالب وعدظ توجيهه نحو اإل
،  2006،  محمد ختالالت )قتصعععععادية وعدظ قدرتها على إيجاد الوسعععععائل المالئمة لمواجهة هذه اإلاإل

23 .) 

 وتتمثل فجوة الموارد بالمعادلة التالية: 

 سترمار اإل -دخار = اإل دخارية(فجوة الموارد المحلية )الفجوة اإل
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 فجوة التجارة الخارجيةسادسًا:  

خر )بععالتنععاظر( معهععا فجوة أخرى  آلعنععدمععا ت هر فجوة الموارد المحليععة، ت هر بععالجععانععب ا
إلى تنعكس في الوضعععععععععع الخارجي لميزان المدفوعات، حيه يشعععععععععير مفهوظ فجوة التجارة الخارجية  

بين الواردات والصعععععادرات والتي تتحقق نتيجة عجز حصعععععيلة الصعععععادرات عن توفير التمويل   الفر  
،  2013الصععادرات وضعععق درجة تنوعها وتدهور معدالت تبادلها )حلس،   نخفا  إالالزظ بسععبب 

16).  

 نموذج الفجوتينسابعًا:  

،  1989،  خليعل)  قتصععععععععععععععاديين على فجوة الموارد المحليعة نمو   الفجوتينيطلق بع  اإل
أو نمو   الفجوة المزدوجعة، ويععد هعذا النمو   أداة تحليليعة لبيعان طبيععة وسععععععععععععععمعات الهيكعل (  51
قتصعادي، إ  يربت االختالل الداخلي في االقتصعاد القومي، والمعبر عنه بفجوة الموارد المحلية،  اإل

قتصععععععععاد القومي والمعبر عنه بفجوة التجارة الخارجية. ويوضععععععععح هذا ختالل الخارجي في اإلمع اإل
ي النمو   وجود عالقة قوية بين حجم المدخرات المحلية المتاحة التي هي مصعععععععدر التمويل المحل

المباشععر(، ف لما األجنبي  سععترمارات المطلوبة، وبين حجم التمويل الخارجي )بما فيه االسععترمار  لإل
إلى التمويل الخارجي متزايدة، مما يندي إلى ، كانت الحاجة  كان حجم التمويل المحلي منخفضعععععععععاً 

   (. 58، 1999، الحسينيقتصاد)ختالالت داخلية وخارجية في اإلإ

 تمويل فجوة الموارد المحليةمصادر ثامنًا:  

 نوعين، مصادر داخلية، ومصادر خارجية. إلى تقسم مصادر تمويل فجوة الموارد المحلية 

 مصادر التمويل الداخلي  .1

في  من قبل الدولة  عتماد عليهامصعععادر التمويل الداخلي من أهم المصعععادر التي يجب اإل تعد 
قتصععععععععععععععاديعة في أي مجتمع من  عمليعة التمويعل، حيعه تسععععععععععععععتمعد الموارد المحليعة لتمويعل التنميعة اإل

المدخرات المحلية المتحققة فيه، ويرجع التركيز على التمويل الداخلي ل ون التركيز على التدفقات 
مختلفة وعديدة يصععععععععععب التحكم    عتبارات الخارجية قد ال ت ون منكدة وثابتة، كما أنها تخضعععععععععع إل

قتصععععععععععععععاد  ونعني بمصععععععععععععععادر التمويعل العداخلي جميع أنواع الموارد الح يقعة المتوفرة داخعل اإل  ،فيهعا
غير مسعععععتغلة، ويقصعععععد بالموارد الح يقة جميع الموارد الطبيعية    ظكانت مسعععععتغلة أأالمحلي، سعععععواء 

  ،1994: )عجميعة وآخرون،  والبشععععععععععععععريعة والمعاليعة، وتتمرعل مصععععععععععععععادر التمويعل العداخلي في االدخعار
217 .) 
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 دخار العائلي اإل ✓

هو الفر  بين دخل األفراد وإنفاقهم على السععععععععععععلع االسععععععععععععتهالكية والخدمات وكذلك المدفوعات 
قتصعععاد أنه يمكن اعتبار  الضعععريبية الشعععخصعععية وبفر  عدظ وجود مكتنزات، ويرى بع  رجال اإل

 (. 185، 2006، يعللسلع المستقبل ) ستهالكاً إدخار القطاع العائلي إ

 ويمكن تحديد االدخار العائلي بالمعادلة التالية: 

 ( 74،  2012االستهالك العائلي. )نور اليقين،    -االدخار العائلي= الدخل المتاح لإلنفا  العائلي 

 دخار الحكومي اإل ✓

يتحقق االدخعار الحكومي بعالفر  بين اإليرادات الحكوميعة الجعاريعة والمصععععععععععععععروفعات الحكوميعة  
تمويل االسعععععععترمارات وتسعععععععديد أقسعععععععاط الديون في حالة  إلى الجارية، فإ ا كان هناك فائضعععععععا اتجه  

معديونيعة الحكومعة، أمعا في حعالعة وجود عجز فعإنعه يتم تمويلعه عن طريق السععععععععععععععحعب من معدخرات 
ى أو عن طريق طبع نقود جععديععدة. وتعمععل الحكومععة دائمععا على تنميععة مواردهععا القطععاعععات األخر 

مجاالت االسعترمار والتنمية المسعتهدفة)عجمية   إلىوعلى ضعغت نفقاتها باية تحقيق فائ  توجهه  
 (. 222، 2006وآخرون، 

 مصادر التمويل الخارجية  .2

 القرو  الخارجية  ✓

مة أو إحدى منسعععععععععععسعععععععععععاتها مع مصعععععععععععدر  تعرف القرو  الخارجية بأنها اتفا  بين الحكو 
خعارجي للحصععععععععععععععول على موارد معاليعة أو ح ي يعة مع االلتزاظ بعإععادة تسععععععععععععععديعد تلعك الموارد والمبعالب  

خالل فترة زمنيعة يتفق عليهعا عنعد عقعد القر . وهي القرو  التي    -الفوائعد -المسععععععععععععععتحقعة عليهعا  
و معنوي م يم في ها الدول النامية من حكومات أجنبية، أو من شعععععععععععععخص طبيعي أيتحصعععععععععععععل عل

من الخعار  لحعاجتهعا لر وس األموال ولععدظ كفعايعة مصعععععععععععععععادر    االقترا  إلى  الخعار ، وتلجعأ العدول  
سععععععععععععععواء لتغطيععة فجوة الموارد المحليععة، أو فجوة   األجنبيععةالتمويععل الععداخلي، أو لحععاجتهععا للعمالت  

التجعارة الخعارجيعة، أو لتغطيعة العجز في ميزان المعدفوعات، أو تقتر  للحصععععععععععععععول على ما يلزمها  
 (. 87، 1999مالية أو استهالكية)المهايني، رأسمن سلع 

 المعونات والمساعدات الخارجية  ✓

رسمية والقرو  الحكومية التي تستهدف  تعرف المعونات والمساعدات الخارجية بأنها المنح ال
  كان  لك بهدف المشاركة في التنميةأاألقل تقدما، سواء   الدولإلى  نقل الموارد من الدول المتقدمة  
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، د(. ومن أهم التعريفات للمعونات والمسعععاعدات 2000وتوزيع الدخل أو إعادة توزيعه )البرادعي،  
( والتي عرفتها على أنها التدفقات المالية  OECDة )الخارجية لمن مة التعاون االقتصععادي والتنمي

الدول النامية أو   إلى والمسععععاعدات التقنية والبضععععائع المقدمة من الحكومات الرسععععمية أو وكاالتها  
لصعععععععالحها والتي تهدف إلي تعزيز التنمية االقتصعععععععادية والرفاهية االجتماعية كهدف رئيسعععععععي لها، 

ت ون تلك المسعععععععاعدات على شعععععععكل منح أو قرو  مدعومة، وفي حالة القرو  فإنه يجب أن  تو 
رامج  % من قيمة القرو  عبارة عن منح، وتشمل تلك المساعدات أيضا ب25يكون ماال يقل عن  

التنمية السعياسعية واإلنسعانية واإلعفاءات من الديون، هذا مع اسعترناء المنح أو المسعاعدات المقدمة 
المباشعععععرة وغيرها    األجنبيةألهداف غير تنموية مرل المعونات العسعععععكرية أو األمنية واالسعععععترمارات  

(Julia and Kimberly, 2010, 5) . 

  األجنبي االسترمار  ✓

أهمية واضعععحة في اقتصعععاديات الدول النامية، حيه أن المدخرات   األجنبيةتحتل االسعععترمارات  
رئيسععين وهما    شععكليناألجنبي  المحلية غير كافية لسععد حاجة االسععترمار المحلي، ويأخذ االسععترمار  

 (. 198، 2007شي، يالمباشر )القر  األجنبي غيرواالسترمار  األجنبي المباشراالسترمار 

 المباشر  األجنبياالسترمار  •

المباشععر الحصععة الرابتة للمسععترمر الم يم في اقتصععاد ما في مشععروع  األجنبي  االسععترمار    نييع
(. وهو اسعترمار من قبل جهات غير م يمة بالبلد في 710،  2005مقاظ في اقتصعاد آخر )شعلبي،  

منشعات اقتصعادية تقع داخل البلد المضعيف لالسعترمار، وأن كلمة المباشعر تعني سعيطرة )كاملة أو  
جزئية( على المنشععععععععععععات التي توجد داخل البلد المضععععععععععععيف، تتمرل في المشععععععععععععروعات التي ي يمها  

ويديرها، سعععععواء بمل ية كاملة أو بحصعععععة ت فل السعععععيطرة على إدارة المشعععععروع،   األجنبيالمسعععععترمر  
وغالبا ما ت ون في صععورة مشععروعات تمارس نشععاطها في البلدان النامية أو فروع لشععركات أجنبية  

 (. 197، 2007شي، يفي الخار  )القر 

 غير المباشر  األجنبياالسترمار  •

رة عامة في تلك االسعععععععترمارات الموجهة لشعععععععراء أسعععععععهم  يتمرل هذا النوع من االسعععععععترمار بصعععععععو 
كانت مصعععدرة من قبل الهيةات العامة أو الخاصعععة في الدول المضعععيفة. وال يتميز  أوسعععندات سعععواء 

ضععععععععق درجة المسعععععععاهمة في مرل هذه  لهذا النوع بالسعععععععيطرة على المجال الذي يسعععععععاهم فيه ن را  
 .(67، 2007دي، سعي)للمسترمر الحق في اإلدارة  ويكون المشروعات، 
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 الفصل الثاني 

 في الدراسات النظرية والتطبيقية  (Feldstein and Horioka) تاين وهوريوكاشفيلدلغز 

 األول المبحث 

 االقتصادية االدخار واالستثمار وتدفق رؤوس األموال في النظرية 

في ن ريات األجنبي  المال    رأسقودها  ييمكن تتبع األساس الن ري لفرضية النمو التي  
المال والتقدظ    رأس الداخلي التي شددت على أهمية تراكم  ن رية النمو  النمو ال السيكية الجديدة و 

  لتمويل يتيح ا  األجنبيالمال  رأس  النمو االقتصادي افتر  منّ رو النمو أن    تسريعالت نولوجي في  
إلى  و لك ألن العديد من البلدان النامية لديها قوة بشرية وفيرة ول نها تفتقر    .للقطاعات اإلنتاجية

المحلية    المال  رأس المدخرات  النمو بسبب عدظ كفاية  لدفع  ال افي  لتنفيذ برامج  المحلي  الالزمة 
مهمة ألنها تقلص فجوة االدخار واالسترمار في    األجنبي  المال    رأس  تدفقات  كما ان  .  التنمية

النامية   التطور    إلى  .  (Lipsey et al., 1999, 307-362)البلدان  مستوى  فإن  جانب  لك، 
الت نولوجيا وتطوير  ونقل  واالبت ار،  والبشرية  والتقنية  اإلدارية  المهارات  الناشئ عن    الت نولوجي 

-Mankiw et al., 1992, 407 )المعرفة هو أمر أساس للنمو االقتصادي على المدى الطويل  

  ( القناة FDI  األجنبي المباشرطريق االسترمار    )عناألجنبي  المال    رأس  يعد . وبالتالي،  (437
نقل الت نولوجيا والخبرات اإلدارية وكفاءة    إلى عمليات الرئيسية التي يمكن من خاللها الوصول  

وبالتالي فإن تجديد   ،اإلنتا  التي توفر روابت لاسوا  الخارجية في العديد من االقتصادات النامية
دها ال يمكنها  أن المدخرات المحلية وح  إلى ح يقة  األجنبي يرجع  رأس المالالتركيز على تدفقات  

في صميم االستراتيجية  كون  ييجب ان    الذياألجنبي    رأس الماليجب أن يكملها  و تسريع االسترمار،  
فإن غالبية الدول النامية غير المصدرة    (Todaro and Smith, 2009, 173)لعالشاملة. وفًقا  

فإن التدفق الصافي المستمر للموارد    لذلكللنفت تعاني عجًزا تاريخًيا في موازنة حسابها الجاري ،  
 التنمية طويلة األجل. خطت يمرل مكوًنا مهًما في  األجنبيةالمالية 

في أربع    األجنبي  المال    رأس  يمكن تلخيص الحجج األساسية للتأثير اإلنمائي لتدفقات  
 : (Todaro and Smith, 2009, 175)فجوات 

 بين االسترمار المستهدف والمدخرات المعبأة محليًا.    الفجوةوسيلة لسد  األجنبي  المال    رأسإن    :أوالً  

من  والعوائد المتحصلة    الالزمة لالستيرادات   األجنبييسهم في سد الفجوة بين متطلبات النقد   :ثانياً 
 صافي الصادرات 
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 محليًا.  ونفقاتهايما الفجوة بين إيرادات الحكومة المستهدفة   :ثالًرا 

في    :رابًعا  الرغرات  أيًضا  والمهارات  يسد  والت نولوجيا  األعمال  وريادة   الدولة إلى    نقلهاو اإلدارة 
 . Doing by Learningبالممارسة المضيفة من خالل برامج التدريب وعملية التعلم  

دناه مزيدا من التفصععععععيل عن الن ريات االقتصععععععادية التقليدية والحديرة التي تناولت العالقة أوندر  
 واالسترمار والنمو االقتصادي:بين االدخار 

 االدخار واالستثمار في المدرسة الكالسيكيةاواًل:  

راء االقتصعععاديين ال السعععيك نقاشعععًا متواصعععاًل حول أهمية االدخار و االسعععترمار  آتضعععمنت    
الذي اعتقد إن    -أحد أقدظ مف ريها -ودوره في النشاط االقتصادي ابتداء من االقتصادي آدظ سمه 

 رأس  زيادة  إلى ن اإلدخارات تندي إن يكون محدودًا، و أتدخل الدولة في الحياة االقتصععععادية يجب 
المال تلقائيًا بافترا  وجود التشععععععغيل ال امل، وان المكونات األسععععععاسععععععية للتنمية االقتصععععععادية هي  

الناتج عن فائ  اإلنتا    المال وحجم السو ، وان تراكم ر وس األموال رأس  تقسيم العمل وتراكم  
في توليد اسععععععترمارات جديدة بما يتمخ  عنه تزايد في الدخول ثم توسععععععيع حجم    يسععععععتعملسععععععوف 

النشععععععععععاط و (.  58-57،  1988 واالسععععععععععترمار )النجفي والقريشععععععععععي، اإلدخارالسععععععععععو  ومن ثم تزايد  
ماليون"، وأن الدولة تتبنى البنية التحتية  رأسعاالقتصعادي يجب أن يتم عن طريق القطاع الخاح "ال

واألمن والعدالة والدفاع، وهو ما يعبر عنه بمصععععععطلح "الدولة الحارسععععععة". ويمارس األفراد النشععععععاط  
طريق  االقتصععععادي بدافع المصععععلحة الذاتية، وفي سعععععيهم هذا سععععوف تتحقق المصععععلحة العامة عن  

 (.15-1، 2009اليد الخفية )أبو علي، 

المعال يزداد بعاالدخعار ويتنعاقص بعالهعدر   رأس  ن  إفي كتعاب )ثروة األمم(: )يقول سععععععععععععععمعه  
ال تاب ال السعععيكيون تفريقا كافيا بين عملية االدخار وعملية االسعععترمار،     ال يفر وسعععوء اإلدارة (،  

نواحي االسترمار المختلفة بصورة تلقائية، وهو   إلى  وكانوا يرون أن األموال المدخرة البد أن تتجه  
ن هذا التحليل يلخصعععععععه االقتصعععععععادي الفرنسعععععععي التقليدي  إسعععععععمى أحيانا باالسعععععععترمار التلقائي،  ما ي

(Jean Baptiste Say  ،بقولعه أن العر  يولعد الطلعب ويعني  لعك أن العدخعل البعد أن ينفق كلعه )
  إما في االسععععععتهالك وإما في االسععععععترمار، على أسععععععاس أن جميع االدخارات البد أن تسععععععترمر)نفاح

األفراد بتحعديعد معا يريعدون ادخعاره تبععا لمععدل   قيعاظ( ، ويفتر  ال السععععععععععععععيعك  11 ،2009،وأخرون 
 (. 43، 2009،  وأخرون  الفائدة السائد )نفاح

 David ومن ال تاب ال السععععععيك الذين اهتموا باالدخار واالسععععععترمار كذلك دايفيد ريكاردو

Ricardian مالي الذي يقوده االسعععععععترمار الخاح، هو  رأس الذي اعتقد أن الن اظ االقتصعععععععادي ال
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القعادر على قيعادة التنميعة االقتصععععععععععععععاديعة بكفعاءة وان أي اختالل أو أزمعة داخليعة أو خعارجيعة يمكن  
  -3العمعال،   -2معاليون،  رأسععععععععععععععال -1التغلعب عليهعا بفععل تفعاععل مجموععة من العنعاصععععععععععععععر وهي:  

المال ضعععرورة البد منها   س رأوأكد على أن تراكم    ،(15-1،  2009)أبوعلي،  أصعععحاب األراضعععي
فراد في ورقبعععة األ  االدخعععارلتحقيق التنميعععة وقعععد حعععدد هعععذا المععععدل بععععاملين، قعععدرة األفراد على  

 .(8 ،1997 االدخار)سليم،

عاماًل  يعد معدل اإلدخار    نعلى أ  J. Schumpeter (1883-1950) كما أكد شعععومبيتر
عن طريق  ها  االدخارات نحو االسععععععترمار من خالل التفاعل بينمهمًا في زيادة االسععععععترمار إ  تتجه  

 (.  170، 2007 سعر الفائدة )خلق،

االدخععععار    إلىفععععإنععععه لم ين ر الحععععاجععععة    T.R. Malthus(  (1834-1766أمععععا مععععالرس  
إ  يكون االدخار   واالسعععععترمار من أجل النمو االقتصعععععادي، ول نه اقترح ف رة الميل األمرل لإلدخار

معينعة لتمويعل االسععععععععععععععترمعار المربح، ل ن بععد هعذه النقطعة المرلى فعان االدخعار    نقطعةإلى  بعه    اً مرغوبع
قد مالرس إن  اإلنفا  اإلنتاجي وعدظ تشععععععععععجيع االسععععععععععترمار. واعت  تقليلإلى سععععععععععينخف  مما يندي 

  مسعتوى إلى عر  العمل ومن ثم خف  األجور حتى تصعل   زيادةإلى الزيادات السعكانية سعتندي 
معدالت   تصععععاعد إلى ال فاف، مما يشععععجع المنتجين على اسععععترمار المزيد من أموالهم التي سععععتقود  

 .(63- 1988،62النمو االقتصادي )النجفي والقريشي، 

أن    و كراالدخار  من وُيعد )ويكسععععععععععل( وهو من أواخر ال السععععععععععيك أول من ميز االسععععععععععترمار      
لالسعترمار   عدة  عر  القرو  و كر أنواع  يعنياالسعترمار هو طلب على القرو  وان االدخار  

- 532 ،1982 )سعععامي،  العالقة العكسعععية بين االسعععترمار وسععععر الفائدة  واوجد لالدخار  عدة وأنواع
538).  

وتقوظ الن رية ال السعيكية على وجهة ن ر مميزة، قوامها التقريب الشعديد بين قرارات االدخار،  
أن االدخار ال يعدو أن يكون في نهاية األمر سعوى شعكل من أشعكال اإلنفا ، وعلى وجه    د يعتق  ا  

 ارات ح ي يةاسعععععععععععترم  بحكم طبيعتها المدخرات  عدت مالية، لذا  رأس التحديد إنفا  على السعععععععععععلع ال

المال رأس  عند ما يتسععععععععععععععاوى الطلب على  هالحالة التوازني  وتتحقق(.  19-18  ،1999  )الح باني،
- 235 ،2000  المعال المتعأتي في االدخعارات )النجفي،رأس  ألغرا  االسععععععععععععععترمعار والعر  من  

236).   
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 االدخار واالستثمار في المدرسة الكينزيةثانيًا:  
عجز االقتصععععععاديون    1932-1929مالي أزمة مالية كبرى اسععععععتمرت للمدة  رأسععععععواجه الن اظ ال

عن مواجهتهععا وإيجععاد الحلول لهععا، ممععا تطلععب ظهور أف ععار وحلول جععديععدة يقودهععا    ال السععععععععععععععيععك
اإلنتاجي وغير اإلنتاجي وعدته المصععععدر   بنوعيهاالقتصععععادي كينز، أكدت على أهمية االسععععترمار  

،  2010  " في األجل القصعععععععععععير والطويل )المولى،GDPي "األسعععععععععععاس لنمو الناتج المحلي اإلجمال
" واثبعععت إن عمليعععات التحول في Invisible Handكينز كليعععًا مبعععدأ اليعععد الخفيعععة "  ورف  (.  23

مالي ال تتم تلقائيًا، ومن هنا تأتي أهمية التدخل الحكومي لتصعحيح عدظ التوازن من  رأسعالمجتمع ال
 (.26 ،1997 والسياسات المالية والنقدية )الفارس،خالل سياسة االسترمار 

وأضاف أن التنمية هي تغيرات مستمرة تعتمد على المبادرة الفردية التي ال تتعار  مع الدور 
الحاسعععععععععععععم الذي تلعبه الدولة لتحقيق االسعععععععععععععتخداظ ال امل، عن طريق التدخل في توجيه النشعععععععععععععاط  

مالي من خالل رأسعععععععالتي يقوظ عليها الن اظ الاالقتصعععععععادي، دون أن يقوظ بهدظ األسعععععععس الجوهرية 
التركيز على االسعععععترمار، فتنتعا المنسعععععسعععععات ويتحقق االزدهار االقتصعععععادي. لذلك فإن " كينز " 
رأى في تدخل الدولة عاماًل اقتصعاديا ال يمكن التغاضعي عنه، إ  بإمكانها ال ياظ باالسعترمار عندما  

هعا تحصععععععععععععععل على دخعل وتقوظ بعاإلنفعا  وتمعارس اإلدخعار  يقعل الحعافز والتفعا ل لعدى األفراد، كمعا أن
واالسعععترمار، ومن ثم فإنه عليها مواجهة مشعععكلة البطالة وقلة الطلب عن طريق اسعععتخداظ الوسعععائل 

جل أن يزيد الطلب الفعال ويرتفع مسعععععععععععععتوى االسعععععععععععععتخداظ  أوالتدابير الفعالة لتوسعععععععععععععيع اإلنفا  من 
 .(63-62 ،1985 )الحبيب،

احتل االدخار واالسععععععععععترمار مكانة مهمة وكبيرة في أف ار االقتصععععععععععادي كينز بل أعطاه الحيز  
ظ من أهم ما ركز 1936ال بير في جميع كتاباته والسعععععععععيما كتاب الن رية العامة الذي نشعععععععععر عاظ  

الذي يتحدد بالمقارنة بين العوائد المتوقعة والذي سعععععععّماه بال فاية الحدية    عليه هو حجم االسعععععععترمار
ن نقوظ  أمالي وسعععععر  لك األصععععل في وقت شععععرائه، وانه من المربح  رأسععععلالسععععترمار من األصععععل ال

)آكلى، الجزء    " أكبر من سععععععععععر الفائدةMECباالسعععععععععترمار إ ا كانت ال فاية الحدية لالسعععععععععترمار "
- 1-وقعد بين )كينز( أن الطلعب االسععععععععععععععترمعاري يعتمعد على ععاملين همعا :(  887  ،1980  الرعاني ،

 .سعر الفائدة النقدي-2المال رأس ل فاية الحدية لا

هي العنصعععر المتقلب في دالة االسعععترمار وان سععععر الفائدة هو   المالرأس لال فاية الحدية   إن 
وان هو العنصععععععر المتقلب في دالة الطلب   العنصععععععر النقدي المسععععععتقر نسععععععبيا في األجل القصععععععير،

الفر  بين ال فاية الحدية وسععر الفائدة في اسعترماراتهم وكلما زاد الفر    ويعتمد المسعترمرون ال لي. 
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مار دالة في سععععععععععر الفائدة، كما إن االدخار دالة في الدخل ومن ثم  زاد االسعععععععععترمار، وان االسعععععععععتر
  .(151-148 ،1973 ،هاشميتحقق التوازن بتساوي االدخارات مع االسترمارات )

ول ون دالة االسعععترمار تحتل مكانًا هامًا في التحليل، فإن أي نقص في االسعععترمار الخاح ال  
ن يكمعل بعاالسععععععععععععععترمعار الحكومي. بمعنى أن النقص في الطلعب الفععال النعاتج من النقص في أبعد  

االسعععترمار الخاح سعععوف يخلق فجوة ان ماشعععية البد وأن ُتغلق بواسعععطة االسعععترمار الحكومي ل ي  
مسععععععععتوى التشععععععععغيل ال امل. وان هذا االسععععععععترمار الحكومي سععععععععيكون له آثار  إلى تمع  يصععععععععل المج

ن اإلفراد سععععععيقومون باإلنفا  على السععععععلع االسععععععتهالكية التي  مضععععععاعفة متتالية في زيادة الدخل أل
كبر من حجم االسععععععععععععترمار العاظ  أالطلب ال لي وزيادة الدخل القومي بنسععععععععععععبة   زيادةإلى سععععععععععععتندي 
. فعالعالقعة بين الزيعادة في العدخعل القومي والزيعادة في االسععععععععععععععترمعار تعرف  (65 ،1985  )الحبيعب،

"بمضعععععععععاعق االسعععععععععترمار" الذي يتوقق على الزيادة اإلضعععععععععافية في االسعععععععععتهالك أي الميل الحدي 
أن  إلى الذي يشععععير   Acceleratorكما قدظ كينز مفهومًا جديدًا هو المعجل   .MPCلالسععععتهالك 

االسعععترمارية هو مشعععتق من الطلب على السعععلع النهائية والخدمات سعععواء أكانت  الطلب على السعععلع 
المال المرغوب لغر  االسترمار    رأسومن ثم فإن الن رية تفسر أن رصيد    .استهالكية أظ إنتاجية

يرتبت بالدخل والناتج وهذه العالقة األسعععععععععععععاسعععععععععععععية بين التغير في مسعععععععععععععتوى اإلنتا  وحجم اإلنفا   
" توضعععح ن رية معجل االسعععترمار  Acceleration Principleمبدأ المعجل "االسعععترماري تعرف ب

(. وفي ظل 176  -175  ،1999المال والناتج )ايدجمان،   رأسثابتة بين رصعععععععيد أن هناك عالقة 
ن رية المعجل فإن السعياسعات التي تصعمم للتوسعع في اإلنفا  الحكومي واالنخفا  في الضعرائب  

  وتوسععععععيعاالسععععععترمار من خالل تأثيره في الطلب ال لي   على الدخل الشععععععخصععععععي سععععععتنجح في حفز
 .(182، 1999 ،)ايدجمان اإلنتا 

هو الجزء المتبقي من الدخل الذي لم ينفق على االسععععععععتهالك وتنكد   مفهوظ االدخار لدى كينز
(.وبصععورة أخرى يصععق االدخار  781،   1997ن ريته أن االدخار دالة في الدخل )عبد الرحمن، 
(، ويتضعععح هنا أن التصعععور كان  472،  1991بأنه "فضعععلة من الدخل الغير منفقة )شعععمس الدين،  

فقعد يقتطع الفرد مبلغا   ،أبهموا االقتطعاع من العدخعل   لعك ألنهمقوى من ال السععععععععععععععيكيين  أأوضععععععععععععععح و 
دخععار بقولععه مععا تبقى عن  ليععدخره ول ن مععا أن يحتععا  هععذا المبلب يقوظ بععإنفععاقععه، بينمععا وضععععععععععععععح اإل

االسعععتهالك، إ  أن ال السعععيك افترضعععوا اقتطاع هذا المبلب من الدخل مباشعععرة أو حين تسعععلم الدخل 
 (. 102، 1991ر )عويس، وهذا عادة ال يعطى م ياسا فعليا لالدخا
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وجهععة ن ر    1936وانتقععد كينز في منلفععه الن ريععة العععامععة للتوظيف والفععائععدة والنقععد سععععععععععععععنععة  
التقليديين فيما يخص التسعاوي المسعتمر بين االدخار واالسعترمار من خالل مرونة سععر الفائدة وقد 

 ( : 61 ،2007 )مولود، كانت أهم نقاط نقده في هذا الشأن هي

المسعععععععععاواة الدائمة بين االدخار واالسعععععععععترمار ال تحدث بفعل مرونة سععععععععععر الفائدة وإنما من  إن  ✓
 خالل التغيرات في مستوى الدخل.

انتقعد كينز التقليعديين في افتراضععععععععععععععهم ثبعات منحنى االدخعار وتغير منحنى االسععععععععععععععترمعار بفععل   ✓
مستوى الدخل بالزيادة،    تغيرإلى تغيرات الفائدة، فتغير االسترمار بالزيادة في رأي كينز يندي 

 االسترمار مما يزيد االدخار.  ةو لك من خالل مضاعف

كما رف  كينز وجهة ن ر التقليديين بأن المسعععععععاواة بين االدخار واالسعععععععترمار، ومن ثم توازن  
الدخل يحدث عند مسعععععععتوى التوظيف ال امل، حيه رأى أنه طالما أن التوظيف ال امل حالة نادرة  

اة بين االدخار واالسععععععععترمار تحدث عند مسععععععععتوى أقل من مسععععععععتوى التوظيف  الحدوث فإن المسععععععععاو 
ال امل. وبشععععأن العالقة بين االدخار واالسععععترمار اعتبر كينز أن االدخار واالسععععترمار ال تحددهما  
آلية سعععععععر الفائدة، فقت كما افتر  التقليديون، وإنما تحددهما عوامل أخرى: فالمدخرون لن يقللوا 

ادخارهم لمجرد ارتفاع سععععر الفائدة، ول نهم سعععيزيدون ادخارهم إ ا زادت دخولهم  اسعععتهالكهم ويزيد 
 الح ي ية. 

فقد كان منطلق كينز في هذا التن ير الجديد، هو تفسععير ما حدث خالل أزمة ال سععاد ال بير،  
ال السععععيك لم يتحقق، فلم ينخف  االدخار،   اليه شععععارأفقد انخف  سعععععر الفائدة، ول ن شععععيةا مما  

يزد االسععععععععععععععترمععار على النحو الععذي يحقق الخرو  من األزمععة، إ  لم يتحمس رجععال األعمععال    ولم
لالسععععترمار، لمجرد االنخفا  في سعععععر الفائدة، كما لم يربت انخفا  األخير الرقبة في االدخار  
بدرجة تحقق إزالة الفجوة بين االدخار واالسععترمار، أي أن تحركات سعععر الفائدة قد عجزت وحدها  

 مستوى أعلى.  إلىديم الحافز التلقائي لعودة النشاط االقتصادي عن تق

  ،2007 )مولود،  أن هناك نوعين من المسععععععاواة بين االدخار واالسععععععترمارإلى وقد انتهى كينز  
61 :) 

مسعععاواة تعريفية وتعني مسعععاواة بين االدخار واالسعععترمار عند كل مسعععتوى من مسعععتويات الدخل  ✓
 .  I=Sمساواة ضرورية ال يمكن تخلفها وليس شرطا للتوازن ال لي:  فهي، الفترة نفسهافي 

متتالية في الدخل،   زيادات إلى مسععععاواة وظيفية حيه تندي زيادة االسععععترمار بفعل المضععععاعق   ✓
وبالتالي حدوث زيادات متتالية في االدخار وحيه ما تتالشعععى الزيادة في االدخار التي ترتبت  



 

29 
 

في على زيادة الدخل يكون االدخار ال لى، قد تسععععععععاوى مع االسععععععععترمار ال لى ويحدث التوازن 
 الدخل وتحدث حركة عكسية لما تقدظ إ ا حدثت الزيادة األولية في االدخار. 

 الحديثةاالدخار واالستثمار في المدرسة الكالسيكية  الثًا:  ث
يرى أنصعععععار هذه المدرسعععععة إن من نتائج التدخل الحكومي الواسعععععع هي سعععععوء تخصعععععيص    

الموارد وخطأ سعععععياسعععععات التسععععععير وانعداظ الحوافز االقتصعععععادية وتدنى مسعععععتوى األداء االقتصعععععادي  
تصععععادي في رأيهم ال يقدظ حال لمعضععععلة التخلق  وانتشععععار الفسععععاد اإلداري. لذلك فإن التخطيت االق

ن التنمية تتحقق فيها من خالل التحول الجاد نحو اقتصععععععععاد إاالقتصععععععععادي في البلدان النامية، بل  
السعو  وترك آلياته لتقوظ بعملية تخصعيص الموارد وتحديد األسععار في سعو  المنافسعة تبعا لحافز 

المال المرغوب يتحدد بواسعععععععطة    رأس. طبقًا لهذه الن رية فإن رصعععععععيد (36،  2012)العلي،  الربح
رأس  المال على أسعععععار السععععلع ال  رأسالمال. وتعتمد أسعععععار خدمات  رأس  الناتج وأسعععععار خدمات  

الفائدة ونسعععععبة الضعععععريبة، التي تعد مهمة بالنسعععععبة للقطاع الخاح ألنها تحدد نسعععععبة   وسععععععرمالية  
)ايدجمان،   ثم تنثر على القرارات االسعععععترمارية للقطاع الخاح المال المسعععععترمر ومن   رأسرصعععععيد 
1999 ،182-183.) 

المال الذي يتحدد عند تسعاوي   رأسكما قدمت الن رية نمو جًا لمحددات الرصعيد األمرل ل 
المال "سععر الفائدة الح يقي"، وعند هذه النقطة تصعبح  رأس  المال مع ت لفة  رأس اإلنتاجية الحدية ل

- 1  ،2007مالي عند هذا الحد )عبدالع يم،رأس لجديدة صعععععععفرًا، ويتوقق التراكم الاالسعععععععترمارات ا
20 .) 

الحفا  على احتياطاتهم من  إلى  فراد أن الدوافع التي تقود األ  يرى أنصعععععععار هذه المدرسعععععععةكما 
فرصععة التجارة وأن    وتعطهمالنقود تتمرل في أن حيازتهم ال بيرة للنقود لتجعل أعمالهم أكرر سععهولة 

إلى الذي ال يمكنه الدفع نقدا ويطلب قروضعا يدفع أكرر بشعكل أو بآخر، كما أشعار ألفريد مارشعال  
العوامعععععل   مجموععععععة هعععععذه  من  نحو االدخعععععار،  األفراد  تعععععدفع  التي  الشععععععععععععععخصععععععععععععععيعععععة  العوامعععععل  من 

 : (5 ،2007)مولود،نذكر

 القدرة على إشباع الحاجات في المستقبل.  ✓

 الحصول على عائد مضمون للفرد أو ألسرته بعد وفاته بعد التعر  لمخاطر االسترمار.  ✓

نفعة تراكم أو زيادتها بين أيديهم  إشعععععباع رقبة المسعععععتهلك لدى بع  األفراد الذين يشععععععرون لم ✓
  .يوما بعد يوظ تحقيق اآلمان لاسرة من مخاطر المستقبل

الفائدة، ف لما انخف  سعععععععر   عدت الن رية النيو كالسععععععيكية االسععععععترمار دالة عكسععععععية لسعععععععر
الفائدة والذي يمرل كلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمسترمر كلما زاد االسترمار والعكس صحيح، مما  
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يجعل منحنى االسعععععععترمار يتسعععععععم بالمرونة إزاء التغييرات الحاصعععععععلة في سععععععععر الفائدة إ  إن تغييرا  
  .(200 ،1982 )سامي، االسترمار صغيرا في سعر الفائدة سيكون كفيال بأحداث تغيير كبير في

المعال تعمعل بال كلفعة وبكفعاءة تعامعة، وإ ا   رأسويفتر  النمو   النيوكالسععععععععععععععيكي أن أسععععععععععععععوا   
المال لذا  رأساسعععععععترنينا أن النقد يلبي دوافع المعامالت فهو ليس له دور مباشعععععععر ليلعبه في تراكم  

(  Fiat)  ي هععذه الحععالععة ُيعععد ورقيععاً فليس من المهم أن نميز بين السععععععععععععععيولععة واالئتمععان ألن النقععد ف
  التالية:خارجيًا. وتعر  الف رة الرئيسية للنمو   ال السيكي الحديه بالمعادلة 

> 0    MONEY f< 0,  CAPITALR  f > 0 , Yf),  MONEY,RCAPTIAL(Y,R f=D (M/P ) 

هو    (CAPITALR)هو الععععدخععععل الح يقي، و(  Y)هو الطلععععب الح يقي على النقععععد، و  D(M/P)  إ  إن
مرتبت إيجعابًا  (  Y)هو المععدل الح يقي للنقعد و  (MONEYR)المعال ورأس  المععدل الح يقي للععائد على  

 الناتجة عن طلب النقود ألغرا  المعامالت.  D(M/P)  بععع

المال هما بدائل، لذا فإن الزيادة رأس  إن االفترا  األسععععععاس لهذا النمو   هو أن النقود و 
المععال المععادي، أي إن االحتفععا  بموازنععة كبيرة ح ي يععة من  رأس  يقلععل الطلععب على    (MONEYR)  في

  أما D(M/P)  مرتبت سععععععلبًا مع (CAPITALR)  أنإلى وهذا يشععععععير    المال،رأس  السععععععيولة سععععععتمنع تراكم  

(MONEYR) إيجابًا مع فمرتبط D(M/P) ( ،257، 2004العلي والعيسى.) 

 هم:من المحدثين من ّن ر ألف ار ال السيك  وأبرز

 :Jorjensonن رية  ✓

هميععة الن ريععة على خالف ن ريععة المعجععل ون ريععة التمويععل الععذاتي في انهععا تقععدظ  أ ت من   
المال" كما انها ت شعق عن دالالت ضعمنية ألهمية السعياسات   رأستفسعيرًا "لعناصعر ت لفة اسعتخداظ  

و تخفي  الضععععععرائب على الدخل أيادة االنفا  الحكومي االقتصععععععادية والسععععععياسععععععات المالية مرل ز 
الشععععخصععععي تزيد من الطلب ال لي في الدخل، ومن ثم االسععععترمار. وكذلك فإن السععععياسععععات النقدية  

المال الذي يتأثر بسعععععععععر الفائدة،  رأس  تنثر في االسععععععععترمار من خالل تأثيرها في ت لفة اسععععععععتخداظ 
المال الذي من  رأس فائدة ومن ثم انخفا  ت لفة  انخفا  سعععععر الإلى فزيادة عر  النقود تندي 

 (.54، 2011 ،شأنه ان يحفز االسترمار )االفندي
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 : Tobin (q)ن رية  ✓

(، qو نسعععععبة )أاالقتصعععععادي جيمس توبن، وقد عرفت بنسعععععبة توبن   إلىتعزى هذه الن رية   
سععععهم وتقلبات االسععععترمار الصععععافي ا  تغدو  سععععوا  األأوتركز هذه الن رية على العالقة بين تقلبات  

سععععهم  ات داللة على توفر فرح اسععععترمارية مواتية ومربحة للشععععركات سعععععار األأمنشععععرات ارتفاع  
لشعركة ( وتتمرل بإجمالي ال يمة السعوقية لqوطبقًا لتوبن فإن االسعترمار الصعافي يعتمد على قيمة )

صول الشركة. وكلما زادت النسبة عن الواحد الصحيح كلما كان االسترمار  أمقسومة على اجمالي  
ان تزايد الت لفة    Tobinمربحًا بمعدل اسعععععععععععترمار يمرل دالة متزايدة في هذه النسعععععععععععبة. وقد ادعى 

،  2007،  )عبدالع يم  ( عن الواحد الصعععحيح(qالحدية لالسعععترمار تعد السعععبب وراء اختالف نسعععبة  
12.) 

 النظرية الكينزية الحديثة )نظرية تكلفة التعديل الحدية(رابعًا:  
  إضععافات. على خالف االقتصععاديين ال السععيك، فقد اضععاف اتباع كينز مجموعة من اإل

المال كما يدعي ال السيك،   رأسنتاجية الحدية الحالية لن االسترمار ال يعتمد طبقا ل ينز على اإلإ
المال وهو مفهوظ يتأسععععععععععععس وفقا العتبارات تفسععععععععععععيرية    رأسنما على العائد المسععععععععععععتقبلي المتوقع لإ

مرلية التي ينمن بها  كرر من ان ت ون عملية فنية مرتبطة بقواعد األأسعععععععيكولوجية في المقاظ االول 
يجعل ال يمة الحالية لإليرادات  ال السعععععيك. وقد عرف كينز معدل العائد "بأنه معدل الخصعععععم الذي

و لرمن العر " اي انه المعدل الذي يجعل صعععافي  أالصعععافية المتوقعة مسعععاوية لت لفة االسعععترمار  
ال يمة الحالية لإليرادات المتوقعة الصعععافية مسعععاوية للصعععفر. وهناك عالقة عكسعععية بين االسعععترمار  

 ععاهرة تنععاقص الغلععة، فزيععادة االنفعا   المععال وتفسععععععععععععععير هععذه العالقععة برأس  ومعععدل ال فععاءة الحععديععة ل
رأس  المال وبالتالي تتناقص تبعا لذلك االنتاجية الحدية لوحدة    رأساالسترماري يسبب زيادة رصيد 

و لرمن الفرح اي ان  أضعععععععععافية. وكذلك االيرادات المتوقعة مسعععععععععاوية لت لفة االسعععععععععترمار  المال اإل
، المتوقعة الصععععافية مسععععاوية للصععععفر)االفنديالمعدل الذي يجعل صععععافي ال يمة الحالية لإليرادات 

2014 ،33.) 

 ديةو النظرية النقخامسًا:  
أن     Milton Friedman هم ميلتون فريدمانرأسعععععيرى من رو المدرسعععععة النقودية وعلى  

النقود  ات أهمية كبيرة في تحديد مسعتوى الطلب ال لي السعيما االسعترمار، وإن ال ينزين قد بخسعوا  
ق  ائ هذه األهمية، ول ن بمرور السععععنوات تحقق لل ينزيين تدريجيًا إن النقود تنثر في االقتصععععاد بطر 

شععتى وليس من خالل سعععر الفائدة واالسععترمار فقت. وكما أن السععياسععة النقدية شععديدة الفعالية من  
خالل تأثيرها على عر  النقد كمصعععدر لتمويل االسعععترمار، إ  يرى فريدمان أن السعععياسعععة الهادفة 

لنقد  االسععتقرار االقتصععادي يجب أن تهتم بالتأثيرات التي تمارسععها الحكومة في عر  ا  تحقيقإلى 
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من خالل سعععععياسعععععتها النقدية، ويجب أن ال تسعععععتعمل السعععععياسعععععة المالية نفسعععععها للتأثير في النشعععععاط  
 (.337، 1999 االقتصادي كونها غير فعالة ) ايدجمان،

السعععععياسعععععة المالية انطالقًا من موقفها   وترف  لذا تفضعععععل هذه المدرسعععععة السعععععياسعععععة النقدية  
إلى المعار  للتدخل الحكومي الواسعع واعتقادها بأن االقتصعاد الحر هو اقتصعاد مسعتقر ال يحتا   

 (. 343 ،2006 الحكومي واسع )العيسى وقطق، تدخل

ويبرز تحليلهم ألهميعة النقود عنعدمعا يععاني المجتمع من البطعالعة ويتوافر فيعه عوامعل إنتعا      
عاطلة، فإن السعععلطات النقدية تقوظ بضعععخ كمية إضعععافية من النقود في االقتصعععاد القومي وتوسعععيع  
حجم االسعععععععععععترمارات العامة ليصعععععععععععبح لدى األفراد كمية إضعععععععععععافية من النقود أكبر مما يرغبون في 

إنفاقهم للحصعععععععول على السعععععععلع والخدمات، إما بصعععععععورة   زيادةإلى فراد ا  بها، وهذا يدفع األاالحتف
مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شراء السندات واالقترا  فيزداد اإلنتا  ويزداد التوظق ومن ثم  

 (.339، 1999)ايدجمان،  تزداد الدخول

 المدرسة الليبراليةسادسًا:  
 المالي: والعمقن رية ال بح  ✓
   and Mckinnon-Golbis,1979شعععععععععععععو "  -أشعععععععععععععار الليبراليون الجدد أمرال ماكينون    

Show 1973,  " أن العمق المالي وأسعععععععععععار الفائدة المرتفعة هي من العوامل الحاسععععععععععمة في  إلى
  النعاتجإلى  تحفيز النمو االقتصععععععععععععععادي. والعمق المعالي هو " مجموع ودائع المصععععععععععععععارف التجعاريعة  

(. واسعععتند ادعائهم على أن االقتصعععاديات النامية غالبًا  219،  2008  االجمالي )السععععدي،المحلي 
ما تعاني من ظاهرة ال بح المالي"التي تعني تحديد أسعععار الفائدة أداريًا عند مسععتويات منخفضععة"،  
كنتيجة لعدظ وجود أوعية متطورة لإلدخار فان االسععععععععععععترمار يتوقق على قدرة األفراد على االدخار  
الذاتي. مما يعني إن تحفيز اإلدخار واالسععععععععترمار يسععععععععتوجب أمرين، األول تحرير أسعععععععععار الفائدة  

اإلدخار واالئتمان، والراني التخصعععععيص الفعال للموارد  زيادةإلى وتطوير أوعية ادخارية بما يندي 
لذلك،  المالية لدى القطاع المالي بما يسععععععهم حتمًا في تحقيق معدالت نمو اقتصععععععادي أعلى. ووفقاً 

فان االسععععععععترمار يتناسععععععععب طرديًا مع سعععععععععر الفائدة الح يقي وهو عكس وجهة ن ر النيوكالسععععععععيك  
 (.20-1 ،2007)عبدالع يم،

  Uncertaintyعدظ اليقين  ✓
االسعععععععترمار والتي نادى بها بندايك    ن ريات إلى أدخلت األدبيات الحديرة عنصعععععععر الاليقين         

",Pindyck 1990 مالية غالبًا ما تمرل قرار المشععععععروع رأسععععععالف رة هو أن السععععععلع ال" وأسععععععاس هذه
وعادة ما تنخف  قيمتها إ ا ما تقرر إعادة بيعها، وعلية فان الرجوع في القرار االسععععععععععععععترماري بعد 
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تحمل ت اليف بداية المشعععععروع يكون أكرر كلفة من عوائد االسعععععترمار االيجابي. نادى بندك بتعديل  
لية عند اتخا  القرار االسعععترماري التي توصعععي باالسعععترمار في حالة كون  قاعدة صعععافي ال يمة الحا

تسععععععاوي على األقل ت لفتها، و لك لصعععععععوبة تصععععععفية المشععععععروع بعد إقامته،   المالرأس  قيمة وحدة  
 والسيما إ ا تغيرت شروط السو  بشكل عكسي.

أكعد من  " ليعدخعل عنصععععععععععععععر آخر لععدظ اليقين وهو ععدظ التع Rodrick 1991 "رودريعك ثم جعاء
  ةالسعععياسعععات المتبعة كمحدد أسعععاس التخا  القرار االسعععترماري. فعند انتها  سعععياسعععة إصعععالح معين 

من أهمها:  عدة أسععععباب  إلى يكون من الصعععععوبة للقطاع الخاح التنبن باسععععتمراريتها، ويرجع  لك  
ة السععععععععععياسععععععععععة الجديدة أو العود   تغييرإلى التخوف من أن تندي النتائج غير المتوقعة لإلصععععععععععالح 

للسعععععياسعععععات السعععععابقة. ومن ثم فان السعععععياسعععععة الرشعععععيدة من قبل المسعععععترمرين في هذا الوقت تتطلب  
 (. 20-1 ،2007)عبدالع يم، االنت ار لحين وجود درجة كبيرة من اليقين

 النمو الداخلي نموذجسابعًا:  
المال رأس  يعتمد اإلنتا  في االقتصعععععععععععععاد على مقدار خزين    في نما   النمو النيوكالسعععععععععععععيكي

واأليدي العاملة ومسععععععععععععععتوى التقدظ الت نولوجي، وإ ا افترضععععععععععععععنا عدظ وجود تقدظ ت نولوجي، والقوى  
المعال فقت. إن قعانون الععائعد رأس الععاملعة تنمو بمععدل ثعابعت فعإن إنتعا  الفرد سععععععععععععععيعتمعد على خزين  

المال   رأسالمال للفرد لذا فإن تراكم    رأسل مع زيادة خزين  الحّدي المتناقص سععععععععععيولد مخرجات تق
المرتفع بسععععبب االدخار المرتفع لن يكون له سععععوى أثر منقت. وإن تحقيق نمو طويل األمد يحتا   

 تقدظ ت نولوجي مستمر.إلى 

وتوفر هعذه النمعا   إطعار عمعل ن ري ُي هر أن  الوسععععععععععععععاطعة المعاليعة قعد يكون لهعا تعأثيرات في 
والذي طوره    AK)النمو االقتصععععععععععادي، نمو   النمو الداخلي البسععععععععععيت الذي يطلق عليه ُأنمو   )

(Pagano, 1993, 613-622)   والعععذي يفتر  حصععععععععععععععول تغيير ت نولوجي في دالعععة اإلنتعععا ،
النيوكالسعيكية. يبدأ هذا النمو   بتوضعيح التأثيرات المحتملة للتغييرات التي تحصعل في المتغيرات  

في حالة اسععععععععععععتقرار النمو االقتصععععععععععععادي من خالل  المالرأس التطور المالي وتدفقات المالية مرل 
، في حالة االقتصعععععاد المغلق أواًل ثم يتوسعععععع بعدئذ ليتضععععمن  المالرأس لتأثيرها في الرصعععععيد ال لي 

 (.27، 2007القهوجي، األجنبي ) رأس المالدمج االقتصاد المغلق مع تدفقات 

  المغلق.النمو في االقتصاد  ✓
 اآلتية:يتحدد النمو في أي اقتصاد على وفق المعادلة 

t   Y𝒕 = AK𝒕 
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رأس  ل( الرصععيد ال لي K( التقدظ الت نولوجي، وتمرل )A( الناتج المحلي اإلجمالي، و)Yإ  تمرل )
ال لي،  المالرأس )المادي والبشععععري(. وتوضععععح العالقة أعاله أن الناتج دالة خطية لرصععععيد  المال

في اإلنتا    المالرأس  النوعان من   يسعععتعملالبشعععري والمادي، إ    المالرأس  ( كاًل من Ktوتمرل )
( واالقتصعاد  L0بالتقنيات المتوفرة، وللتبسعيت افتر  هذا النمو   أن مرونة العمل تسعاوي صعفرًا )

له نسعععععبة   المالرأس ينتج سعععععلعة واحدة فقت يمكن أن تسعععععتهلك أو تسعععععترمر، وبافترا  أن رصعععععيد  
  تمرل االسترمار ال لي الذي يساوي:( t I) (،δ) اندثار معينة تعادل في كل مدة

It = Kt+1 – (1-δ) Kt      

منتجة،    اسععترمارات إلى وفي هذا النمو   يكون الوسععطاء الماليون مسععنولين عن تحويل المدخرات  
إ  يعملون على جمع المعدخرات الععائليعة وتوظيفهعا في االسععععععععععععععترمعار المحلي، وكعل دوالر من هعذا 

- ϕ)  والنسبة  ،النسبة المدخرة من كل دوالر يخصص لالستثمار مقداره  استرمارإلى االدخار يندي 

مونها  تمرل الجزء الذي يسععععععععععتقطع من قبل الوسععععععععععطاء الماليين كمردود مالي لخدماتهم التي يقد (  1
تمرل كلفة الصععععععفقة أيضععععععًا، أي الفر  بين أسعععععععار فائدة اإلقرا  واالقترا  المفروضععععععة من قبل  

المال عندما تتسععععععععاوى  رأس المصععععععععارف. في حالة االقتصععععععععاد المغلق يحصععععععععل التوازن في سععععععععو  
مدخرات السععععععكان المحليين )بعد اسععععععتقطاع حصععععععص الوسععععععطاء الماليين( مع إجمالي االسععععععترمار  

 المال سيكون: رأس فإن التوازن في سو   المحلي، وبذلك
 ϕ St = It             

ُيمكن صعععععععععععياغتها  (  gعاله وإسعععععععععععقاط منشعععععععععععرات الزمن فإن معادلة النمو )أ المعادلتين   ومن خالل
 تي: كاآل

A (I/ Y) – δ= A (ϕ S/Y) – δ=A ϕ s- δ   =g 

المععادلعة   هعذه  النعاتج المحلي اإلجمعالي، وتمرعل  /( تعني نسععععععععععععععبعة االدخعار المحلي S/Y = Sوإن )
بوجود الوسعععطاء الماليين. وتوضعععح المعادلة وجود   AK)معدل النمو في اقتصعععاد مغلق ألُنمو   )

قناتين رئيسعععععععععتين يمكن من خاللهما أن تنثر التطورات المالية في النمو االقتصعععععععععادي، إ  يفتر   
نمو االقتصععادي كنتيجة للوسععاطة المالية المتزايدة على الرغم من إمكانية تأثرها  النمو   حصععول ال

 بعوامل أخرى مرل )التحديه المالي والسياسات الحكومية(. 

القناة األولى: تتضععععععععععمن رفع كفاءة تخصععععععععععيص وتوجيه المدخرات نحو االسععععععععععترمار عندما تتطور  
ها تصععبح أكرر كفاءة في هذا المجال، وهذا المصععارف المحلية بالوسععاطة المالية، فمن المحتمل أن

تالشععععععععي الفر  بين أسعععععععععار فائدة اإلقرا  واالقترا  ثم زيادة نسععععععععبة المدخرات إلى ما سععععععععيندي 
 (.ϕ) كنتيجة للزيادة في( gالموجهة لالسترمار، وزيادة معدالت النمو )
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القناة الرانية: التعمق والتطور المالي ينثر في زيادة النمو االقتصعععادي. إ  إن الدقة في تخصعععيص  
المال. فالمصعععععارف لديها خبرة في  رأسالمال للمشعععععاريع االسعععععترمارية تحقق ناتجًا حديًا أكبر ل رأس

بحية األعلى ثم  َتقييم المشععاريع االسععترمارية األفضععل ولها قدرة أكبر على اختيار المشععاريع  ات الر 
سععععععتقوظ بتوجيه أكبر قدر من ر وس األموال نحو مشععععععاريع  ات عائد حدي أعلى ونسععععععبة مخاطرة  

أكرر   ل نهعععععا  أكرر خطورة  مشععععععععععععععععععاريع  بعععععاالسععععععععععععععترمعععععار في  بعععععإقنعععععاع األفراد  والنجعععععاح  إيرادًا أقعععععل 
.(Bailliu,2000, 1-31) 

 النمو في االقتصاد المفتوح .  ✓
و لك بالسععععععععععععععماح للمواطنين األجانب    األجنبيالمال   رأسيشععععععععععععععتمل هذا النمو   على تدفقات 

األجنبي  المال رأس  باالسعععترمار في داخل هذا االقتصعععاد من خالل الوسعععطاء الماليين. إ  إن  تدفق 
الصععافي داخل البلد المضععيف سععيوفر حجمًا أكبر من الموارد المتاحة لالسععترمار وسععيصععبح    بشععكله

  :(Bailliu, 2000, 1-31) المعادلة اآلتيةالجديد كما في  رأس المالتوازن سو  

*t) = It+ NCF tS)*  
األجنبي  المال    رأس  صافي تدفقات  (   NCFt( )Net International Capital Flows)إ  تمرل

 تأخذ الشكل اآلتي : ( g)* ، وإن معادلة النمو

A* (I*/Y) – δ = A* * ( S + NCF ) / Y – δ = A* * s*- δ   =g 
رأس  بوجود الوسععععععععاطة المالية وتدفقات )(  g)*  وبمقارنة معدل النمو الجديد في االقتصععععععععاد المفتوح

بوجود الوسععععاطة المالية فقت أي بدون  ( )gمع معدل النمو في االقتصععععاد المغلق )  األجنبي( المال
 تتضح لنا مجاالت االختالف وحسب اآلتي: األجنبي( المالرأس تدفقات 

زيعادة في   تحقيقإلى  النمو االقتصععععععععععععععادي إ ا أدت   تحفيزاألجنبي    المعالرأس  أواًل: يمكن لتعدفقعات  
( )مع ثبات  sأكبر من )  (*s)إ ا كانت  (  gسععععععععععععععت ون أعلى من )(  g)*معدل االسععععععععععععععترمار، ألن  

قيمعة )األجنبي   المعالرأس  المتغيرات األخرى(. من أجعل زيعادة المعدخرات المحليعة بوجود قعدر من  
NCFt    في أن توجه لَتمويل االسعععععععترمارات المحلية   يجب األجنبي   المالرأس موجبة(، فإن تدفقات

األجنبي   المالرأس  البلد المتلقي وال تذهب لالسعتهالك بشعرط أن يزاحم االسعترمار الممّول بوسعاطة  
 المحلية القائمة والمستقبلية. االسترمارات 

النمو االقتصعععععععععادي إ ا أدت االسعععععععععترمارات الممّولة   تعزيزاألجنبي   المالرأس ثانيًا: يمكن لتدفقات 
 (.   Bailliu,2000,1-31منافع متميزة وتوسع ح يقي ) إلى تحقيقبتدفق خارجي 
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 (  Gurley &Shawنظرية )ثامنًا:  

إلى تفتر  هذه الن رية أن هناك حاجة للمسععععععععععتهل ين كأفراد، والمشععععععععععروعات كوحدات إنتاجية  
نقعديعة ومعاليعة، بهعدف تمويعل االحتيعاجعات الحعاليعة والمسععععععععععععععتقبليعة، ويمكن تعدبير هعذه الموارد   موارد 

الالزمة لتغطية هذه االحتياجات عن طريق االقترا . عندئذ يتقابل المقرضعععععععون مع المقترضعععععععين  
أي بين الوحعدات  ات الفعائ  بمواردهعا النقعديعة والمعاليعة والوحعدات  ات العجز بهعذه الموارد، والتي  

، وهنا ت هر أهمية ودور المنسععععسععععات المالية والمصععععرفية كمنسععععسععععات وسععععيطة  التمويلإلى تحتا   
 ات العجز والمديونية، والبد أن    الوحدات إلى  تجمع األموال المتوفرة من وحدات الفائ  لتوصلها 

 ُتَقاِبُلَها أصول دائنة تحتفظ بها المنسسات على اختالفها.

( في تحععععديععععد الععععدور الععععذي يمكن أن تقوظ بعععه  Gurley and Shawإ ن ت من أهميععععة تحليععععل )
في النشععاط التمويلي، فإن أهم النتائج التي    -السععيما غير المصععرفية-المنسععسععات المالية الوسععيطة 

 (:49، 1985)شيحة،  يمكن الخرو  بها من هذه الن رية هي

المنسعسعات المصعرفية أن  أن المنسعسعات المالية الوسعيطة )غير المصعرفية( تسعتطيع تمامًا مرل   ✓
 تخلق قوة شرائية مضاعفة بخلق االئتمان.

أن المنسععععععسععععععات المالية الوسععععععيطة تمارس تأثيرًا فعااًل على األموال المقدمة لإلقرا  واألموال  ✓
المطلوبة لالقترا  وسعععععواء في مرحلة تجميع المدخرات أو في مرحلة توظيف واسعععععتخداظ هذه  

 المدخرات.

تأثيرًا واضعععععحًا في السعععععيولة العامة في االقتصعععععاد من خالل تنوع  أن هذه المنسعععععسعععععات تمارس  ✓
 وتعدد األصول المالية التي تصدرها. 

وفيما يخص النتيجة األولى حول قدرة المنسعععععععسعععععععات المالية الوسعععععععيطة، على مضعععععععاعفة القوة 
الشععععرائية ب ياظ المصععععارف التجارية بخلق االئتمان المصععععرفي ومضععععاعفته. واألمر يختلق بالنسععععبة  

لمنسعسعات المالية غير المصعرفية فهي تتلقى ودائع ادخارية تزيد من سعيولتها وتمنحها القدرة على  ل
التوسععععع في التمويل، لهذا تسععععتطيع أن تضععععاعق القوة الشععععرائية التي تمنحها للمشععععروعات اعتمادًا  
  على ما هو متاح لديها من رصيد نقدي قابل لإلقرا . فعندما تتلقى المصارف المتخصصة مرالً 
ودائع ادخارية إضعععععععععععععافية فإنها سعععععععععععععتزيد من قدرتها على التمويل واإلقرا  االسعععععععععععععترماري. وزيادة  
االسعععترمار تترتب عليها عادًة زيادة الناتج أو الدخل القومي عن طريق ما يعرف بععععععععععععععععع )مضعععاعق  

 . ال ينزي(االسترمار 

قدرة  زيادةإلى ندي  لك ادخاراتهم في زيادةإلى وهذه الزيادة الجديدة في الدخل سععععععتدفع باألفراد  
المصعععارف المتخصعععصعععة على التوسعععع في التمويل واالقترا  االسعععترماري الذي سعععيزيد أيضعععًا من  
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الدخل وهكذا تسعععععععععععععتمر مرل هذه الزيادات، إال أن هذه الزيادة ت ون أقل من الزيادة الناشعععععععععععععةة عن  
 زيادةإلى نها ال تندي )مضععععاعق االئتمان( ألنها أكرر تعبيرًا عن ح يقة النمو االقتصععععادي، كما أ

 المستوى العاظ لاسعار، ألن زيادة عر  النقد قد قابله نمو اقتصادي ح يقي.

فالخلق النقدي في هذه الحالة ناشعععئس بسعععبب االسعععترمار الفعلي وليس سعععابقًا عليه كما هو عند  
)أي   خلق االئتمان، إ  ت ون أطرافه األسعععععععععاسعععععععععية متمرلة في البنك المركزي والمصعععععععععارف التجارية

زيادة اإليداعات لدى  إلى جهات إصعععععععععععععدار النقود الحاضعععععععععععععرة وخلق نقود الودائع ( إ  سعععععععععععععيندي 
المنسعسعات المالية والمصعرفية الوسعيطة ) المصعارف المتخصعصعة وب ية المصعارف األخرى( وهذا 

زيادة قدرتهعا التمويليعة في إصععععععععععععععدار السععععععععععععععنعدات المعاليعة  لتوظيف ادخاراتها    إلى ما يدفع باألخيرة  
واسععععتخدامها بصععععورة قرو  تقدظ للوحدات االقتصععععادية  ات العجز في التمويل ، وهذا هو جوهر  
النتيجة الرانية المرتبطة بقدرة المنسععععسععععات المالية الوسععععيطة على تجميع المدخرات وتوظيفها و لك 

المقعدمعة لإلقرا  واألموال المطلوبعة لالقترا  إال أن  لعك يعتمعد على مرونعة    بعالربت بين األموال
الجهعاز اإلنتعاجي . ففي حعالعة انخفعا  هعذه المرونعة كمعا هو الحعال في البلعدان النعاميعة سععععععععععععععيترتعب  

تمويل شعععععععراء السعععععععلع  إلى على تصعععععععور فرح توظيف المدخرات تحول جزء كبير من االدخارات  
والسعععععععععي نحو المضععععععععاربة في أسععععععععوا  األراضععععععععي والعقارات والعمالت  والخدمات االسععععععععتهالكية ، 

والموجودات األخرى ، فيترتب على  لك زيادة حدة الضعععععععععغوط التضعععععععععخمية ، السعععععععععيما إ ا تحولت  
الزيعادة النقعديعة في زيعادة الطلعب على األصععععععععععععععول المعاليعة دون أن تقعابلهعا زيعادة في العر  ، أي 

 إلى بسبب انخفا  مرونة الجهاز اإلنتاجي .وهو ما يندي  انخفا  القدرة على االسترمار الفعلي  
ممراًل بالبنك المركزي والمصعععععععععارف التجارية كجهات  -نتيجة مهمة منداها أن القطاع المصعععععععععرفي 

يحدد ال يمة األسعععععمية ل مية النقود المعروضعععععة ، في حين    -مسعععععنولة عن كمية النقود المعروضعععععة
السععععععععععععععوقيعة أو الح ي يعة لهعا وععادة معا ت ون أكبر من  يقوظ القطعاع غير المصععععععععععععععرفي بتحعديعد ال يمعة 

 األولى.

أما حول النتيجة الرالرة المتعلقة بتأثير الوسعععععععععععععطاء الماليين في السعععععععععععععيولة العامة لالقتصعععععععععععععاد  
الوطني، فإن تعدد الوسعععطاء الماليين يمرل شعععرطًا ضعععروريًا لتعدد األصعععول المالية، كما أن تقسعععيم  

ولى كمنسععععععسععععععات مصععععععرفية والرانية كمنسععععععسععععععات مالية غير  هنالء الوسععععععطاء على مجموعتين: األ
مصععععععرفية، يترتب عليه تقسععععععيم أنواع السععععععيولة لاصععععععول نفسععععععها، فاألولى سععععععيولة أصععععععولها مرتفعة  

األولى المكونة   األصععععععولإلى )مكونات عر  النقد( والرانية سععععععيولة أصععععععولها منخفضععععععة بال ياس  
االدخارية، وكذلك أهمية التحول من أصععععول   لعر  النقد. إال أن  لك ينكد أهمية تعدد المصععععادر

مالية  ات سعععععيولة أقل )األورا  المالية( ومدى   أصعععععولإلى مالية تامة السعععععيولة )النقود الحاضعععععرة(  
انعكاس هذا التحول على تفضعيالت السعيولة بالزيادة أو االنخفا  باعتبار أن  لك مرتبت بطبيعة  
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ال سعاد. وينكد في الوقت نفسعه طبيعة مكونات   الوضعع االقتصعادي إ ا كان يعاني من التضعخم أو
،  1988الطلب على النقود وتحديد األهمية النسععععععبية لهذه المكونات من إجمالية الطلب )الشععععععمري،

165-169 .) 
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 الثاني المبحث 

 ات التطبيقية سار في الد   FHلغز  

كبير من االسترمار لتمويل جهودها   إلى قدر ن را ألن العديد من البلدان النامية بحاجة  
فضمان   ،المستداظ يبرز كمسألة رئيسية في االقتصاد العالمي  إلى التمويلاإلنمائية، فإن الوصول  

، ويعزز التخلص من الفقرزيادة حجم التمويل من أجل التنمية سيساعد الماليين من الناس على  
 لتنمية الشاملة المستدامة. ا

وبالتالي فإن   ر وس األموال عبر الحدود حرية تدفق  ن أحد األهداف الرئيسية للعولمة هو  إ
رأس  الدولة  ات االحتياجات االسترمارية العالية والمدخرات المحلية المنخفضة تستطيع اقترا   

ت االدخار واالسترمار المحلية في  هذا يعني أن معدال .من السو  الدولية لتمويل استرماراتها  المال
ما   بالضرورةبلد  بشكل    ليس  مترابطة  ت ون  تخفي     ،كبيرأن  بلد  أي  يتعين على  ال  وبالتالي 

    االستهالك طالما كان بإمكانه االقترا  من السو  الدولية لتمويل طلبه اإلضافي على االسترمار.
النشعععععاط االقتصعععععادي حيزًا واسععععععًا من  االدخار واالسعععععترمار ودوره في   FH لقد شعععععغل لغز

الجدل والنقاش بين العديد من المف رين االقتصعععععاديين في الن رية االقتصعععععادية وغيرهم ول ل منهم  
آرا ه الخععاصعععععععععععععععة حول من يقود عمليععة التنميععة، فقععد يتفقون ويختلفون في ال يفيععة التي يمكن من  

 خاللها البدء واإلسراع بعملية التنمية االقتصادية.

المحلي  وهل هو    إلى االسععععترمارهل االدخار المحلي يذهب كامال    هي األسععععاسععععيةف رة  ال
االسعععععععععععععترمار   األجنبي كون  رأس الماللتمويل االسعععععععععععععترمار  اظ ان هناك حاجة ملزمة لتدفق  كاف  

ين يحصععل  أ  ومن  أجنبي  إلى نقد ومعدات يتم اسععتيرادها من الخار  وهذه تحتا    ت الآإلى يحتا   
ظ من القرو  واالسعععععععععععترمارات األجنبية   أاألموال األجنبية هل من الصعععععععععععادرات    سر و البلد على 

وعند الحصععععول على الموارد من يضععععمن توجهها لالسععععترمار المحلي  وهل هي مكملة لالسععععترمار  
لقد  والحكومي على االسعععععععترمار الخاح   التأثيرظ تحل محله   وهل ان تواجدها له نفس  أالمحلي 

 حاول الباحرون اإلجابة على جزء من هذه األسةلة ولعينة محددة وفترات زمنية سابقة.

"االدخار المحلى و    دراسته في    (Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)  تناول
  ية تنقل رأس المال افترضا حر   . حيه تدفقات ر وس األموال الدولية" تنقل رأس المال عبر الحدود 

وبالتالي   الزيادة المتحققة في االدخار في بلد ما بين جميع البلدان في العالم،  توزع  إ    الدول،بين  
وفقا لهذه الفرضية فإن قيمة    .يكون ضعيفا  المحلي  واالدخارالمحلي    ت بين االسترمارفإن التراب

  معامل العالقة بين االدخار المحلي واالسترمار المحلي ت ون أقل كرير من الواحد الصحيح. 
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قاظل لع    الباحران  قد  واالسترمار  االدخار  دالة  التعاون    16بتقدير  من مة  دول  من  دولة 
   مستخدمين المعادلة: 1974-1960تنمية خالل الفترة  االقتصادي وال

(𝐼/𝑌)𝑖 = 𝛼 + 𝛽(𝑆/𝑌)𝑖 + 휀𝑖 

المحلي    𝑖(𝐼/𝑌) حيه  االسترمار  إجمالي  نسبة  الناتجهي  اإلجمالي    إلى  المحلي 
اإلجمالي ، هي نسبة  I ، (𝑆/𝑌)𝑖 للبلد  المحلي  الناتج  إلى   االدخار،     𝛽 االدخار  هو معامل 

االدخار بين  االرتباط  قوة  قيمة    واالسترمار  المحلي  ي يس  كانت  ف لما  قريبة من      𝛽 المحلي، 
   .أن االدخار واالسترمار المحلي غير مرتبتاألجنبي  و   فهذا يعني تنقاًل مرالًيا لرأس  المال  الصفر  
أن كل االدخار المحلي مساوية للواحد أو قريبة منه دل  لك على    𝛽إ ا كانت   احية أخرى،من ن

المحلي؛ االسترمار  لتمويل  يذهب  لتدفق رأس   اإلضافي  التامة  الحرية  مع فرضية  يتناق   وهذا 
  في مختلق الدول.سترمارات الا المال الدولي لتمويل

المحلي وهذا   االسترمار  يذهب إلىدخار المحلي  ٪ من اال  89أن  ت الدراسة أعاله  وجد لقد  
   .FHيتناق  مع فرضية حرية تنقل ر وس األموال بين دول العالم وهذا هو فحوى لغز 

على الرغم من أن صافي العائد الذي يحصل عليه المسترمرون أيضا  كرو في بحرهم انه  
تتلقى كاًل من فإن ال  المال،األفراد يتم تخفيضه من خالل الضرائب على دخل رأس   دولة ككل 

إن هذا المنتج الهامشي قبل الضريبة لرأس المال هو الذي ، و العائد بعد الضريبة وإيرادات الضرائب 
 يجب أن ينثر على سياسة االدخار الوطنية في اقتصاد مغلق.

فإن مع م المدخرات   البلدان،إ ا كان رأس المال متنقاًل تماًما بين     لك،على الن ي  من  و 
زايدة ستغادر البلد األظ )إ ا كانت بالفعل مصدًرا لرأس المال( أو ستحل محل رأس المال األجنبي  المت

فإن  الحالة،اآلخر الذي يمكن استرماره في البلد األظ )إ ا كان بالفعل مستورد رأس مال(. في هذه 
يتلقاه المسترمر    العائد على البلد األظ على المدخرات اإلضافية هو فقت صافي العائد الضريبي الذي

 الخار ، وليس المنتج الهامشي قبل الضريبة لرأس المال. إ ا تم استرمار المدخرات اإلضافية في  
فإن الحكومات األجنبية تجمع عائدات الضرائب اإلضافية. إ ا أدى االدخار اإلضافي إلى خف   

حلية ت ل دون تغيير ولن  فإن اإليرادات الضريبية للحكومة الم  األظ، واردات رأس المال إلى البلد  
يرتفع الدخل القومي إال من خالل العائد بعد الضريبة للمسترمرين. ن ًرا ألن العوائد الح ي ية بعد  

فمن المرجح أن تعتمد سياسة    الضريبة،٪ فقت من عائد ما قبل  50خصم الضرائب تبلب حوالي  
أ المغلق"  "االقتصاد  إ ا كان  ما  المرلى بشكل حاسم على  العالمي االدخار  المال  "سو  رأس  و 

 المرالي" هو تقريب أفضل للواقع.
دلياًل مباشرًا على العالقة بين المدخرات المحلية وتدفقات رأس المال   قدظ الباحران  حيه 

التقديرات اإلحصائية إلى أن جميع المدخرات اإلضافية تقريًبا ال تزال في   حيه اشارات الدولية.  
 بلد المنشأ.
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بيانات عن الدول الصناعية ال برى ل ياس مدى ارتباط ارتفاع معدل ران  حيه استخدظ الباح 
المحلي بلد ما بمعدل أعلى من االسترمار  المحلي في  المال   ،االدخار  المرالي لرأس  التنقل  مع 

 ، ال ينبغي أن ت ون هناك عالقة بين االدخار المحلي واالسترمار المحليانه  أكدوا حيه  العالمي،
لد يستجيب للفرح العالمية لالسترمار بينما يتم تمويل االسترمار في هذا البلد  فاالدخار في كل ب

إ ا كان االدخار اإلضافي يميل إلى     لك،من قبل مجمع رأس المال العالمي. وعلى العكس من  
بلد   ينبغي أن تتوافق    المنشأ،االسترمار في  البلدان في معدالت االسترمار  فإن االختالفات بين 

 بشكل وثيق مع االختالفات في معدالت االدخار.
المعامل المرتفع في العالقة بين االسترمار المحلي واالدخار المحلي قد وأشاروا أيضا ان  

ي ارتفاع معدل النمو  قد يند األخرى منها معدل النمو السكاني حيه    يعكس تأثير بع  المتغيرات 
ومع   االسترمار.  معدل  زيادة  إلى  أيًضا  متوست     لك،السكاني  إضافة    السنوي   النمو  معدلفإن 

كان معامل  حيه    لم يكن له أي تأثير تقريًبا على ال يمة المقدرة  المعادلة  في  إضافي  كمتغير  للسكان
 . صائيةمتغير النمو في حد  اته صغيًرا جًدا وغير مهم من الناحية اإلح 

إمكانية أن العالقة بين االسترمار المحلي واالدخار المحلي تختلق باختالف أيضا درسوا  
 واخذت المعادلة الصيغة التالية:  درجة انفتاح االقتصاد 

(
𝐼

𝑌
)

𝑖
= 𝛼 + (𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖) (

𝑆

𝑌
)

𝑖
 

التقديرات سلبية ول نها صغيرة   وكانت   م ياًسا النفتاح أو انغال  االقتصاد   𝑋𝑖حيه يمرل 
حجم االقتصاد بناًء على المنطق  كأجراء بديل استخدظ الباحران  جًدا وال تختلق كريًرا عن الصفر.

وبالتالي يسترمر حصة أكبر من     اتًيا،القائل بأن االقتصاد ال بير من المرجح أن يكون مكتفًيا  
ى الرغم من اختالفها عن الصفر بطريقة  ات جميع التقديرات سلبية ؛ عل، وكانت  مدخراته محلًيا

هم لم يجدوا أي أن  شديد من  باختصار، واكدوا  داللة إحصائية ، إال أن تقديرات المعامل صغيرة جًدا
يتعلق بحجم    دليل على ان فيما  البلدان  بين  تختلق  المحلي واالسترمار قد  بين االدخار  الصلة 

 االقتصاد أو أهمية التجارة الدولية.
من مة حسب تصنيف  ف إجمالي االدخار إلى ثالثة مكونات  ي تصن  لك قاظ الباحران ب وبعد  

  واكدوا انوادخار الشركات ، واالدخار الحكومي    األسرة،ادخار    الى  التعاون االقتصادي والتنمية
هذا التصنيف مهم ألنه يجعل من الممكن معرفة ما إ ا كان االسترمار المحلي يستجيب بشكل  

 ، واخذت المعادلة الصيغة التالية: نواع االدخارمتساو لجميع أ 

(
𝐼

𝑌
)

𝑖
= 𝛼 + 𝛽𝐻

𝑆𝐻

𝑌
)

𝑖

+ 𝛽𝐶 (
𝑆𝐶

𝑌
)

𝑖
+ 𝛽𝐺 (

𝑆𝐺

𝑌
)

𝑖
 

هي مدخرات حكومية. يتم    SGوهي ادخار الشركات   SC األسرة،هي ادخار   SHحيه 
استرمار   أو  الخاح  باالسترمار  استبداله  تم  الذي  االسترمار  بإجمالي  أيًضا  المعادلة  هذه  تقدير 
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الصورة العامة التي ت هر من هذه التقديرات هي أنه ال يوجد فر  كبير بين  ، وكانت  الشركات 
 مالي االسترمار الخاح.األنواع الرالثة لالدخار في مساهمتها في إجمالي االسترمار أو إج

وجهتي ن ر للعالقة بين االدخار المحلي وحركة رأس المال   الدراسةقارنت هذه  وعليه  
توجد عالقة قليلة أو معدومة بين االسترمار    العالمي،مع التنقل المرالي لرأس المال  حيه  العالمي.  

إ ا أعاقت    لك،ي  من  المحلي في بلد ما ومقدار المدخرات المتولدة في  لك البلد. وعلى الن 
فإن الزيادات في   البلدان،تفضيالت المحف ة والقيود المنسسية تدفق رأس المال طويل األجل بين 

المحلي اإلضافي.   االسترمار  األول في  المقاظ  المحلية ستنعكس في  الدالئل المدخرات    واشارات 
حول العالقة بين االسترمار المحلي واالدخار إلى أن الح يقة    في دراستهماإلحصائية المعروضة  

االختالفات الدولية في معدالت  على ان  دت  كأو أقرب إلى وجهة الن ر الرانية منها إلى األولى.  
المدخرات المحلية بين البلدان الصناعية ال برى إلى اختالفات مقابلة متساوية في معدالت االسترمار  

 المحلي.
للصلة الوثيقة للغاية بين االدخار المحلي واالسترمار ال يتعار  مع    هماكتشافإن    وأكدوا

 وجود تدفقات دولية كبيرة من المحف ة طويلة األجل واالسترمارات المباشرة.  

 ,Feldstein, 1983, 129-151; Feldstein and Bacchetta, 1991)قاظ  من جديد  

على    1986وعاظ    1979نفس التحليل التجريبي من خالل توسيع البيانات حتى عاظ     (201-226
انخف  معامل اال  التوالي   فقد  النوعية،  تتغير كريًرا من حيه  لم  إليها  التي توصلوا  النتائج  أن 

   .1986- 1980في الفترة  0.79  في السبعينيات إلى 0.86في الستينيات و  0.91االدخار من  
( المسترمر FHبرر  لك  ان  المدخرين  ي(  التمويل من  يعتمدون على  بلد معين ال  ن في 

فقت بل يستطيعون االقترا  من األسوا  الدولية عند معدالت الفائدة العالمية، وبالمرل    المحليين 
المحل مدخراتهم  كامل  األجانب  المسترمرين  يقرضوا  أن  للمدخرين  الن رية  يمكن  وحسب  ية. 

االقتصادية فإنه في ظل قياب القيود على األسوا  المالية الدولية ستتدفق المدخرات من أي بلد 
إنتاجية، لذا لن ترتبت معدالت االدخار المحلي مع   إلى الدول   ات الفرح االسترمارية األكرر 

الحركة في دول من مة    محدود   رأس المالمعدالت االسترمار المحلي، ومن هذه النتيجة توصال أن  
رأس التعاون االقتصادي. إال أن حالة ت امل األسوا  المالية السائدة وقياب ضوابت على حركة  

وانتشار المعلومات بسهوله وتحرير األسوا  المالية ووجود سعر فائدة تفاضلي بين الدول   المال
 (.  FH) زأظهرت ن ي  النتائج التي توصال إليها وبالتالي عرف هذا الوضع بلغ

باهتماظ بالب وواضح في   يح يت العالقة بين االسترمار المحلى واالدخار المحلالحقًا،  
لتي مهدت ل هور العديد من األف ار والتطورات التطبي ية الختيار  ااالقتصادية الحديرة    ات راسالد 

  .لما لها من أهمية في تفسير انتقال وحركية ر وس األموال الدولية بين الدول الرسالةه ذ صحة ه
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، وقد اتخذت اتجاهين  اللغزات على دول مختلفة للبحه في ھذا  سار العديد من الد أجريت  و 
 مختلفين: 

عن طريق    المالرأس  ( كوسيلة ل ياس درجة حركية  FHيحاول إعادة إحياء فرضية )االتجاه األول   
 تتبع تطور العالقة بين االسترمار واالدخار. 

باستخداظ االرتباط بين االسترمار واالدخار كما   المالرأس  ال يسعى ل ياس حركية  واالتجاه الراني  
 (، بل يجادل بأن طبيعة العالقة بينهما نتيجة لوجود عوامل اقتصادية أخرى.  FHافتر  )

ع ظهرت  الماضي،  القرن  ثمانينيات  توازن ففي  البلد،  حجم  مرل  أخرى  اقتصادية  وامل 
التعليم، التباين في مستويات  أداء وهيكل القطاع المالي، الصدمات الداخلية،   الحساب الجاري، 

معدل نمو الدخل، السلع غير المتداولة، العوامل غير النشطة، صدمات اإلنتاجية، ون اظ سعر  
  رأس الصرف. هي التي أثرت على االرتباط بين المدخرات واالسترمار حتى في حالة حرية تدفق  

 ,Ang, 2007, 2167-2174; Baxter and Crucini)  :  على سبيل المرال  األجنبي  المال  

1993, 416-436; Coakley et al., 1996, 620-627; Ho, 2003, 387-396; Kasuga, 

2004, 371-376; Murphy, 1984, 327-342) 

في  تتقلص البلدان النامية و واالسترمارات تتسع في  ن الفجوة بين االدخارات  إ بشكل عاظ ،  
البلدان االوربية ت ون   ،المتقدمةالبلدان   بينهما، على عكس بع     العالقة  مرال في بع   قوية 

ان االدخار في البلدان    تي:الدول االفري ية التي ت ون العالقة ضعيفة يمكن تفسير هذا الوضع باآل
بالعملة المحلية وهذه العملة منخفضة ال يمة ومحلية التداول وبالتالي    يكون صنافه  أالنامية بكل  

يه ال يمكنها شراء واستيراد ح االسترمارات    ت في لسد حاجة  ال  فأنهامهما بلب حجم هذه االدخارات  
السلع  الصناعية والنصق مصنعة التي تحتاجها في برامجها التنموية، لهذا يتطلب من هذه الدول  

مرل الدوالر   األجنبيةجنبية  ات قيمة دولية من خالل القرو  واالسترمارات  أالحصول على عملة  
  .واليورو والتي هي عملة الدول المتقدمة

ننتقل  اال التدفقات  أاألخرى    المعضلةإلى  ن  هذه  تأثيرات  وهي  البلدان   األجنبيةال  على 
تنكد ان هذه التدفقات ت مل االدخار المحلي وبالتالي يكون تأثيرها  دراسات  المستضيفة لها فهناك  

نها تحل محل االدخار المحلي ويكون  أاخرى تنكد  دراسات  إيجابي على االسترمار، بينما هناك  
الحكومي   االستهالكإلى  ان هذه التدفقات تذهب    أكد خر  آعلى االسترمارات، بينما قسم    اتأثيرها سلب

 معدوظ على االسترمار ومن ثم النمو االقتصادي.   تأثيرهاوالترفي وبالتالي 

االسترمار    - االدخار    فياألجنبي    المال رأس  ال يوجد توافق في اآلراء بشأن تأثير تدفقات  
في التغلب    تساعد األجنبي    المالرأس  تدفقات    أنإلى  إ  يشير بعضها    ، االقتصادية  دبيات في األ
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ت وين   على  المفروضة  القيود  يتجاوز    المالرأس  على  اعلى  استرمار  بمعدل  وتسمح  المحلي 
كما    األجنبي.  المالرأس  المدخرات الوطنية. وبالتالي وجود عالقة إيجابية بين االسترمار وتدفق  

يمكن ان ت ون العالقة إيجابية بين االسترمار واالنفتاح. إ  يجذب االقتصاد األكرر انفتاحًا المزيد  
 من التدفقات. 

 ,Griffin and Enos, 1970, 313-327; Weisskopf, 1972)االقتصاديين مرل  

المال المحلية.    رأس  بدياًل وليس مكماًل لموارد    FCIمن بين آخرين ، الذين يرون أن    (67-78
وبالتالي مارست تأثيًرا محبًطا على ميول االدخار في البلدان النامية، مما قلل من معدالت المدخرات  

 األخرى التي وجدت   الحديرةدراسات  ال  ومن  ، وبالتالي معدالت النمو.المالرأس  المحلية وت وين  
 :تحل محل المدخرات المحلية  األجنبيةأن المدخرات 

(Agrawal, 2001, 499-513; Edwards, 1996, 5-44; Hussain and Brookins, 

2001, 150-174; Loayza et al., 2000, 165-181; Reinhart and Talvi, 1998, 

45-66; Uthoff and Titelman, 1998, 23-41) 

  يمكن األجنبي  المالرأس أن تدفقات  التي تنكد علىدراسات في المقابل هناك عدد من ال
 ات:سار من هذه الد أن تلعب دوًرا مهًما للغاية في البلدان النامية كمصدر لتمويل التنمية 

 (Baldé, 2011, 247-262; Chen, 1977, 679-687; Holmes, 2005, 590-603; 

Hossain, 2014, 102-126; Osili, 2007, 446-465; Rana and Dowling, 1990, 

77-102; Waheed, 2004, 1-36) 

ل  (Bailliu, 2000, 1-31)يسلت   خاللها  من  يمكن  قناتين  على  المال   رأس  الضوء 
 تشجيع االسترمار في االقتصاد المحلي:  األجنبي 

أن تشجع االسترمار المحلي وان ت ون االسترمارات الممولة من   المالرأس  يمكن لتدفقات    :أوالً  
 . المحليةمزاحمة لالسترمارات  غيراألجنبي   المالرأس 

إلى أن تعزز نمو االسترمار في االقتصاد المحلي إ ا كانت تندي  المالرأس يمكن لتدفقات  :ثانياً 
  زيادةإلى  مرتبطة باآلثار اإليجابية غير المباشرة. والتي تشمل المنافسة التي ستندي    استرمارات 

ادة هيكلة  يمكنها المساعدة في إع  األجنبيةإنتاجية الشركات المحلية. من المعتقد أيًضا أن الشركات  
 القطاعات الرئيسية لالقتصاد من خالل جعلها أكرر قدرة على المنافسة وتوجهًا نحو التصدير. 

( عملية النمو االقتصادي من خالل تقليص فجوة  FCI)  األجنبي المال  رأس  يشجع تدفقات        
؛   (Ozturk, 2007, 79-98)؛ زيادة اإلنتاجية  (Khan, 2007, 1-39)االدخار واالسترمار ،  

المتقدمة   الت نولوجيا  ؛ ريادة األعمال    (Balasubramanyam et al., 1996, 92-105)نقل 
(  FDIالمباشر )  األجنبي  أن االسترمار  دراسات  أظهرت  كما    ،(Khan, 2007, 1-39)الجديدة  

 Barajas et):( هي تدفقات رئيسية تساهم في جعل االقتصاد أكرر استقراًرا  REMوالتحويالت )

al., 2009, 1-22; Pattillo and Ricci, 2011, 1-30) 
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 المبحث الثالث 

 االستعراض المرجعي  

نهج مقطعي مستعر    ثمانينات القرن الماضياألولية التي أجريت في  دراسات  اتبعت ال
ال ياسي. توفر النتائج التي تم الحصول عليها    OLSتقديري يستخدمان أساًسا نمو      FHونمو    
ال بع   دراسات  من  أن  حيه  من  حاسمة  وغير  مختلطة  أدلة  المستعرضة  النما    تقدر  التي 

رأس  حركة  و بين االدخار واالسترمار  ارتباطات عالية    وجود إلى  وتشير    FHتدعم فرضية  دراسات  ال
 : منخفضة المال

(Dooley et al., 1987, 503-530; Feldstein, 1983, 129-151; Feldstein and 

Bacchetta, 1991, 201-226; Murphy, 1984,327-342; Sinn, 1992, 1162-

1170) 

 رتباطات الويقترح انخفا  ا  FHوبعضها اآلخر يقدظ دعًما ضعيًفا أو معدوًما لفرضية  
 : بمرور الوقت  رأس المالحركة وزيادة االدخار واالسترمار   بين

(Bayoumi, 1990, 360-387; Bayoumi et al., 1999, 21-38; Chu, 2012, 292-

309; Golub, 1990, 424-439; Hogendorn, 1998, 141-161; Katsimi and 

Moutos, 2009, 398-409; Obstfeld and Rogoff, 2000, 339-390; Vos, 1988, 

310-334) 

وير تقديرات أكرر فاعلية في التقديرات المشتركة ونما   تصحيح األخطاء أدى تطفيما بعد  
في    بين االدخار واالسترمارطريقة جديدة لتحليل االرتباطات    إلى استعمالمنذ أواخر الرمانينيات  
  باستعمال   FHالتي تستخدظ نهج السالسل الزمنية ُتقدر نمو    دراسات  إن ال  ،إطار السالسل الزمنية

رات للت امل المشترك للن اظ القائم على المعادالت الفردية ومتجه )    لك، مع  و (.  VARعدة مقدِّ
عززت حيه  انت اًما منتشًرا يالحظ من البيانات.    بين االدخار واالسترمارتبقى االرتباطات العالية  

ال االدخار    FHاجات  استنتدراسات  عدد من  بين  كبيرة  ارتباطات  بشكل منهجي وجود  وأظهرت 
 : واالسترمار

(Ang, 2007, 2167-2174; Caporale et al., 2005, 1143-1149; Coakley et al., 

1996,620-627; de Haan and Siermann, 1994, 5-17; De Vita and Abbott, 

2002, 293-299; Jansen, 1996, 749-781; Levy, 2000, 100-136; Levy,1995, 

237-254; Moreno, 1997, 837-863; Özmen, 2007, 1133-1138; Pelagidis and 

Mastroyiannis, 2003, 609-616; Penati and Dooley, 1984, 1-24; Singh, 

2008, 1064-1079) 
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 وجود إلى  مما يشير    إحصائية،بأنها مرتفعة عددًيا و ات داللة    معلمة االدخارُتقّدر  حيه  
دراسات وجود عدد كبير من ال  في المقابل   لك،عبر البلدان. ومع    المالرأس  انخفا  في تنقل  

به   ما  على عكس ال  FHجاء  أو  العالقة  حيه وجد  بين  الضعيفة  المدى الطويل  معدومة على 
  :عاليةال المال  رأس حركة وجود  وبالتالي اقترحت  واالسترمار،االدخار 

(Barros and Gil-Alana, 2015, 4793-4800; Christopoulos, 2007, 535-540; 

Coakley et al., 2004, 569-590; Corbin, 2004, 257-276; Ghosh, 1995, 107-

128; Gulley, 1992, 55-58; Hoffmann, 2004, 113-131; Jansen and Schulze, 

1996, 116-132; Lemmen and Eijffinger, 1995, 145-165; Schmidt, 2003, 

381-395; Van Rensselaer and Copeland, 2000, 195-205) 

عالية  ال  رأس المالحركة  أدلة مختلطة وأظهرت وجود  دراسات  قدمت بع  ال  في المقابل 
 : لبلدان أخرى منخفضة بالنسبة ال رأس المال وحركةبالنسبة للبع  

(Argimon and Roldán, 1994, 59-67; Chang and Smith, 2014, 98-112; 

Cooray and Sinha, 2007, 1501-1510; Kónya, 2015, 429-449; Ozdemir and 

Olgun, 2009, 237-247) 

بعد   التسعينيات    المدةشكلت  فيما  منتصق  لنما      االستعمالمنذ  بيانات  الالتدريجي 
اختبارات الت امل    استعمال تم    العشرين،، ومنذ منتصق العقد األول من القرن  (Panel)  الجدولية
عبر    المالرأس  وقياس حركة    االدخار واالسترمار إلعادة تقييم عالقات    الجدولية بيانات  للالمشترك  
البيانات المستعرضة وبيانات السالسل   الجدوليةتجمع نما   بيانات   حيه البلدان.   بين كل من 
الحصول على المزيد من إلى   ات حجم العينة المتزايد    الجدوليةبيانات  النما      تميلو   الزمنية،
  .وبالتالي توفر بدياًل مفيًدا لنما   المقطع العرضي والسالسل الزمنية القوة،

ال والرابتة  دراسات  توفر  المجمعة  التأثيرات  من  كل  في  اللوحة  بيانات  نما    تقدر  التي 
واآلثار العشوائية وإعدادات الت امل المشترك الحديرة دعًما مهيمًنا للحصول على درجة كبيرة من  

 العالية: المالرأس حركة ووجود  الالمرأس ت امل سو  

(Armstrong et al., 1996, 1229-1235; Bangake and Eggoh, 2011, 939-947; 

Byrne et al., 2009, 1033-1040; Georgopoulos and Hejazi, 2009, 341-350; 

Guillaumin, 2009, 314-326; Herwartz and Xu, 2009, 803-807; Ho, 2002a, 

91-100; Ho, 2002b, 555-564; Kollias et al., 2008, 380-387; Krol, 1996, 

467-474; Payne and Kumazawa, 2006, 610-616) 

  بين االرتباط    ن إلى أالجدولية  بيانات  الالتي استخدمت نهج  دراسات  حيه اكدت بع  ال
 :بمرور الوقت   الزيادةإلى  كان يميل    المالرأس  وأن تنقل    االنخفا  إلى  تميل    خار واالسترمارد اال
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(Adedeji and Thornton, 2008, 349-352; Adedeji and Thornton, 2007, 393-

405; Blanchard and Giavazzi, 2002, 147-209; Georgopoulos and Hejazi, 

2005, 353-357; Holmes and Otero, 2014, 1-11; Johnson and Lamdin, 2014, 

101-114; Kim et al., 2005, 71-82; Kim et al., 2007, 279-291; Kumar et al., 

2014, 33-50; Kumar and Bhaskara Rao, 2011, 473-485; Payne and 

Kumazawa, 2005, 122-126; Pelgrin and Schich, 2008, 331-344; Rao et al., 

2010, 1269-1273; Rossini and Zanghieri, 2003, 39-41; Taylor, 2002, 725-

748) 

ال تقوظ  دراسات  افترضت مع م  ديناميات خطية  التسعينيات  التي أجريت حتى منتصق 
دون احتماالت تبديل الن اظ والفواصل الهيكلية    طويلة األجل بين االدخار واالسترمارالعليها العالقة  

( التغييرات في ن اظ السياسة وتحرير )فر ( ضوابت 1التي قد تنشأ عن عدة عوامل من بينها ) 
( االنت اسات  3( المضاربة الهجمات وعمليات تحقيق الذات على العمالت ، )2المال ، )  رأس  

( تحرير التجارة  5دورية للسلع واألسوا  المالية ، )( الحاالت ال4المال ، )  رأس  العشوائية لتدفقات  
( اإلنتاجية في جانب  7( استجابات سياسة الحكومة الداخلية لخلل في الحساب الجاري ، )6، )

( الصدمات االقتصادية العالمية. تميل عمليات االنتشار  8العر  والصدمات الت نولوجية ، و ) 
إحباط االستقرار الزمني للنما      إلى  توليد البيانات    غير المتماثلة ووجود الالخطية في عمليات 

الخطية  ات الن اظ الواحد ، وخنق قوة اختبارات الت امل المشترك ، وإبطال التوزيعات غير المقاربة  
إلحصائيات االختبار ال ياسية ، وإلغاء االستدالل اإلحصائي المستمد من نما   ن اظ واحد مع  

دراسات  هذه الشواغل دفعت العديد من ال  .(Singh, 2014, 169-192)عدظ وجود فواصل هيكلية  
 :رأس المال لك عند قياس العالقة بين االدخار واالسترمار وحركة  إلى مراعاة

(Chen and Shen, 2015, 260-269; Evans et al., 2008, 806-815; Jansen, 2000, 

507-511; Jansen and Schulze, 1996, 116-132; Kejriwal, 2008, 1-39; Kumar 

et al., 2012, 599-605; Kumar and Bhaskara Rao, 2011, 473-485; Murthy, 

2009, 176-188; Nell and Santos, 2008, 66-70; Özmen and Parmaksiz, 2003, 

217-222; Payne, 2005,525-534; Rao et al., 2010, 1269-1273; Sarno and 

Taylor, 1998, 17-38; Telatar et al., 2007, 523-533; Wong, 1990, 60-74) 

الفواصل الهيكلية في معلمات النمو   دعًما مهيمًنا للزيادة التي توضح  دراسات  توفر ال 
والتحول من ن اظ سعر الصرف  Bretton Woods ( انهيار ن اظ1بعد ) المالرأس  حركة   في

 .المالرأس ( إزالة احت اكات السو  من حيه ضوابت  2) ،سعر الصرف المرن  ن اظإلى الرابت 

 رأس ل ياس تنقل  FH، فقد امتد اختبار  FHن ًرا للجدل الدائر حول اإلطار التحليلي للع 
المال داخل البلد على المستوى المقاطعات / المناطق منها أجريت في الصين وأخرى في اليابان  

 وأخرى في الممل ة المتحدة وأخرى في الواليات المتحدة االمريكية : 
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China (Chan et al., 2011a, 1216-1236; Chan et al., 2011b, 1506-1515; 

Jiang, 2014, 184-200), Japan (Dekle, 1996, 53-72; Yamori, 1995, 361-

366), the UK (Bayoumi and Rose, 1993, 1197-1202), and the USA (Sinn, 

1992, 1162-1170) 

وبالتالي تنقل كبير لر وس األموال    SIوجود عالقات ضعيفة مع  دراسات  توضح هذه ال
اختالفات في درجة   وجود إلى  دراسات  حيه خلصت هذه ال  البلد.عبر المقاطعات / المناطق داخل  

كل    المالرأس  تنقل   نفسه  بلد،في  البلد  واالسترمار  و   ،وداخل  االدخار  بين  العالقة    في تختلق 
  المناطق بمرور الوقت. 

رأس   وحركة  االدخار واالسترمارالتي تفحص ارتباطات  دراسات  توفر الخر  آمن جانب  
ين  منخفًضا بعارتباًطا  دراسات  . تجد مع م هذه الFHفي البلدان النامية ُبعًدا إضافًيا لمفارقة    المال

 :رأس المال كبير في  إلى تنقلوتشير االدخار واالسترمار 

(Adedeji and Thornton, 2008, 349-352; Adedeji and Thornton 2007, 393-

405; Bangake and Eggoh, 2012, 7-17; Bangake and Eggoh, 2011, 939-947; 

Mamingi, 1997, 605-626; Payne and Kumazawa, 2006, 610-616; Sinha and 

Sinha, 2004, 259-267) 

العالية واقترحت  االدخار واالسترمار دعًما الرتباطات   دراسات في حين قدمت أقلية من ال
النامية  ,Isaksson, 2001, 309-338; Kasuga).   ت اماًل مالًيا منخفًضا في االقتصادات 

2004, 371-376; Wong, 1990, 60-74) 

يمكن    بين االدخار واالسترمارأن االرتباطات العالية  دراسات  في المقابل اكدت بع  ال
 العالمية، والصدمات    والت نولوجيا،تنشأ بسبب عدد من العوامل بما في  لك صدمات اإلنتاجية  أن  

واستجابات    الجاري،وقيود مالءة الحساب    االقتصادي،والعجز المالي، والنمو    ال بير،وحجم البلد  
 :سياسة الحكومة الداخلية الذاتية الختالالت الحساب الجاري 

(Coakley and Kulasi, 1997, 1-6; Ghosh, 1995, 107-128; Glick and Rogoff, 

1995, 159-192; Herwartz and Xu, 2010, 37-54; Ho, 2003, 387-396; Jansen, 

1998, 207-219; Jansen, 1997, 77-83; Murphy, 1984, 327-342; Sachs et al., 

1981, 201-282; Sheffrin and Woo, 1990, 237-253; Wong, 1990, 60-74) 

وما توصلوا اليه ندر  في   FHالسابقة التي تناولت لغز  دراسات  بعد هذا االستعرا  لل
والسلسة  بشكل جدول يوضح فيه اسم المنلق والسنة والعينة  دراسات  الصفحات الالحقة جملة من ال

والتي تبدأ من بداية اللغز دراسات  والنتائج الرئيسية لجملة من ال  المعتمدةة والمنهجية  سار الزمنية للد 
 : 2020هذا  يومناإلى التي أجريت دراسات ال اخر إلى  1980عاظ  FHلع 
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 ستعرا  المرجعي للدراسات السابقةاإل :( 1جدول ) ال

 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Feldstein and 

Horioka, 1980, 

314-329) 

 OECDدولة من دول  16العينة : 

 (1974-1960) :البيانات السنوية 
(OLS, 2SLS)  رأس المالارتفاع االرتباط بين االدخار واالستثمار وانخفاض حركة . 

(Feldstein, 

1983, 129-151) 

 OECDدولة من دول  17العينة : 

 (1979-1960البيانات السنوية: )
(OLS )  دعم فرضيةFH . 

(Murphy, 1984, 

327-342) 

 OECDدولة من دول  17العينة : 

 (1980-1960البيانات السنوية: )
(OLS ) 

. تختلف عالقة االدخار  1980- 1975مستقرة لعام  FHعالقة 

واالستثمار لمجموعة من البلدان الكبيرة بشكل كبير عن العالقة في 

 الدول الصغيرة.

(Dooley et al., 

1987, 503-530) 

 50)  صناعي( 14دولة )  64العينة : 

 نامية( 

 (1984-1960البيانات السنوية: )

(OLS, IV ) 
االدخار واالستثمار. وال يوجد دليل على زيادة  بين ارتفاع االرتباط

 ، بعد نظام بريتون وودز.  1973بعد عام  رأس المالحركة 

(Vos, 1988, 

310-334) 

( و )أقل البلدان OECD)العينة : 

 نموا( 

 (1984-1960البيانات السنوية: )

pooled Reg 
أقل ارتباًطا مما كانت عليه في الستينيات في جميع أنحاء  SIأصبحت 

 البلدان الصناعية. 

(Bayoumi, 

1990, 360-387) 

 بلدان صناعية(  10)العينة : 

(  1986 – 1965البيانات السنوية: )

 (1880 – 1913  ) 

bootstrap Reg.,OLS, 2SLS, 

IV 

واالستثمار خالل أواخر الستينات انخفاض في االرتباط بين االدخار 

 وأوائل الثمانينات. 

(Golub, 1990, 

424-438) 

 OECDدولة من دول  19العينة : 

 (1979–1970البيانات السنوية: )

(1980–1986 ) 

OLS  ولكن ال يزال أقل بكثير من الكمال.   رأس المال،زاد حركة 

(Wong, 1990, 

60-74) 

 دولة نامية ( 45)العينة : 

 (  1981 – 1975البيانات السنوية: ) 
(OLS )  بعض الدعم لفرضية  رأس المالتوفر التدابير المختلفة لضوابطFH . 

(Feldstein and 

Bacchetta, 

1991, 201-226) 

 OECDدولة من دول  23العينة : 

 (1986-1960البيانات السنوية ) 
OLS 

. أن االقتصادات األكثر تكامالً في بلدان المجموعة FHدعم الستنتاجات  

)أي معامل  رأس المالاالقتصادية األوروبية تتمتع بقدر أكبر من تنقل 

 ادخار أقل( مقارنة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى.

(Sinn, 1992, 

1162-1170) 

 OECDدولة من دول  23العينة : 

 ( 1988-1960البيانات السنوية )
OLS ارتفاع االرتباط بين االدخار واالستثمار.   
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Gulley, 1992, 

55-58) 

 USAالعينة : 

 1987:3-1946:1البيانات الفصلية: 
EG test واالستثمار.االدخار بين  طويلة األجل ال يوجد دليل على وجود عالقة 

(Bayoumi and 

Rose, 1993, 

1197-1202) 

  )منطقة 11المملكة المتحدة )العينة : 

 1985-1971يانات السنوية: الب
OLS  داخل البالد رأس المالدعم لتدفقات  .االدخار واالستثمار غير مرتبطة. 

(Yamori, 1995, 

361-366) 

  )محافظة 47اليابان )العينة : 

 1985-1970البيانات السنوية: 
OLS, 2SLS 

 SI ارتباط إلى أنهذا يشير  .االدخار واالستثمار يرتبط بشكل ضئيل

طالما أن   .العملة إلى عالوةالعالي الذي الحظته الدراسات السابقة يرجع 

فإن المدخرات الوطنية تؤثر بشكل كبير على  كبير،قسط العملة 

 .االستثمار الوطني

(Dekle, 1996, 

53-72) 

 محافظة(  47اليابان )العينة : 

  1988-1975البيانات السنوية: 

  فترات فرعية ؛

OLS, IV العالقة سلبية بين معدالت االدخار واالستثمار.  

(Jansen and 

Schulze, 1996, 

116-132) 

 Norwayالعينة : 

 (1989-1954البيانات السنوية: ) 
OLS, ECM ال يوجد دعم للغز FH .للنرويج 

(Moreno, 1997, 

837-863) 

 Japan and USAالعينة : 

-1965:1ة: ) البيانات الفصلي

1991:4) 

Johansen test, ECM دعم فرضية FH  

(Hogendorn, 

1998, 141-161) 

 OECDدولة من دول  10العينة : 

 (1992-1985البيانات السنوية: )
OLS 

الكالسيكية في الفترة القياسية الذهبية  رأس المالحركة  ارتفاع

في اآلونة   .بكثير خالل عهد بريتون وودز رأس المالحركة  وانخفاض

 .أخرى مرة رأس المالزاد حركة  األخيرة،

(Sarno and 

Taylor, 1998, 

17-38) 

 UKالعينة : 

-1955:1البيانات الفصلية: ) 

1994:4) 

OLS, EG and Johansen 

tests 

بين االدخار واالستثمار على المدى القصير أعلى بكثير من  االرتباط

 المدى الطويل. االرتباط على 

(Ho, 2002a, 91-

100) 

 OECDدولة من دول  20العينة : 

 1997-1961البيانات السنوية: 
DOLS and FMOLS تكون غير مرتبطة تقريبًا  إلى أناالدخار واالستثمار  تميل معدالت 

(Narayan, 2005, 

1979-1990) 

 العينة: الصين 

- 1952و  1998-1952الفترة: 

1994 

(ARDL ( ، )FMOLS  )

(،DOLS ) 

وجد أن االدخار واالستثمار مرتبطان بالصين لكل من فترة سعر 

الصرف الثابت وفترة العينة بأكملها. مع وجود عالقة ارتباط عالية بين 

 واالستثمار. االدخار 
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Chakrabarti, 

2006, 402-419) 

 دولة  126العينة: 

 .2000-1960البيانات السنوية:  
FMOLS 

ير دول منظمة االدخار واالستثمار أقل بكثير بالنسبة لغ الرابطة بين

التعاون االقتصادي والتنمية مقارنة باقتصادات منظمة التعاون  

 .االقتصادي والتنمية

(Ang, 2007, 

2167-2174) 

 العينة: ماليزيا 

 ( 2003-1965الفترة: )
(ARDL ) . عالقة قوية على المدى الطويل بين االدخار واالستثمار المحلي 

(Kim et al., 

2007, 279-291) 

 دول آسيوية 10 العينة: 

   2002-1980البيانات السنوية: 
OLS, GLS, SUR 

في أوائل  0.76االدخار واالستثمار بمرور الوقت ) انخفض ارتباط

 في أواخر التسعينيات(  0.53إلى الثمانينيات 

(Kollias et al., 

2008, 380-387) 

الدول األعضاء دولة من  15العينة: 

 في االتحاد األوروبي 

 2002-1962البيانات السنوية:  

ARDL, pooled Reg. 
 المنخفض وارتفاعتوفر تقديرات بيانات اللوحة دعًما لمعامل االدخار 

  .رأس المالحركة 

(Fouquau et al., 

2008, 284-299) 

دولة من دول منظمة  24العينة: 

 التعاون االقتصادي والتنمية

 2000-1960الفترة: 

(PTR( ، )PSTR) 
االنفتاح وحجم البلد والحساب الجاري لنسب الناتج  النتائج درجةتظهر 

 جمالي لها تأثير كبير على العالقة بين االستثمار واالدخارالمحلي اإل

(Brahmasrene 

and Jiranyakul, 

2009, 262-269) 

 العينة: ثمان دول من آسيا 

 2007 - 1970الفترة: 
(ARDL ) 

لم تكن هناك أي عالقة بين المدخرات واالستثمارات في جميع الدول 

 في هذه البلدان.   رأس المالالثماني هناك تنقل كبير في 

(Shahbaz et al., 

2010, 80-97) 

 العينة: باكستان 

 2006-1976الفترة: 
(ARDL ) 

عالقة ضعيفة بين المدخرات   إلى وجودتشير النتائج التجريبية 

 واالستثمار في حالة باكستان. 

(Eslamloueyan 

and Jafari, 

2010, 209-220) 

 دولة اسيوية  21العينة: 

 2006-1960الفترة: 
(GLS) 

عالقات توازن طويلة األجل بين االدخار  إلى وجودتشير نتائج التقدير 

 المحلي واالستثمار.  

(Rao et al., 

2010, 1269-

1273) 

 ( OECDدولة من دول ) 13العينة: 

 2007 - 1960الفترة: 
GMM 

صالح في فترة ما قبل بريتون وودز لكن وجد أن اتفاقية بريتون   FHأن 

 .  FHوودز قد أضعفت لغز 

(Li, 2010, 14-

23) 

 مقاطعة( 28العينة: الصين )

   2006-1978البيانات السنوية: 

OLS, MG, MG-SUR, 

Granger-causality test 
  رأس المالحركة  االدخار واالستثمار كبيرة وانخفاض   االرتباط بين

(Bordoloi and 

John, 2011, 41-

55) 

 الهندووالصين  UK و USAالعينة: 

 2010-1950الفترة: 
(ARDL ) فحصها. دخار واالستثمار مترابطان في جميع البلدان التي تم اإل 
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Verma and 

Saleh, 2011, 

136-148) 

 العينة: المملكة العربية السعودية

 2007-1963الفترة: 
(ARDL ) 

إلى  مما يشير  واالستثمار،عدم وجود عالقة طويلة األجل بين االدخار 

   رأس المال.درجة عالية من تنقل  وجود

(Younas and 

Chakraborty, 

2011, 2089-

2096) 

لة من البلدان المتقدمة دو 99العينة: 

 والنامية

 2005 - 1970الفترة: 

(GMM ) 
حركة  إلى زيادةاالنفتاح االقتصادي وتكامل األسواق المالية قد أدى 

 في البلدان المتقدمة والنامية.  رأس المال

(Bangake and 

Eggoh, 2011, 

939-947) 

 ة أفريقيةدول 37العينة: 

 2006 - 1970الفترة: 
PMG  وFMOLS  وDOLS 

متنقاًل نسبيًا في البلدان األفريقية تؤكد هذه النتيجة الدراسات  رأس المال

 إلى أن والتي تشير  نمواً،في البلدان األقل  FHالسابقة حول أحجية 

  النامية.مرتفعة نسبياً في البلدان  رأس المالحركة 

- 349، 2013،) بّلق

374) 

 العينة: ليبيا 

 2005-1970الفترة: 
(ARDL ) 

إلى ويرجع ذلك  واالستثمار،عدم وجود عالقة توازنية بين االدخار 

االقتصاد الليبي الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل وللنقد  طبيعة

 الليبي. القدرة االستيعابية لالقتصاد األجنبي وضعف

) سالمي و  

، 2013،شيخي

121-134 ) 

 العينة: الجزائر 

 2011-1970الفترة: 

اختبارات جذر الوحدة واستخدام  

اختبار التكامل المشترك لكل من  

جرانجر وطريقة  –طريقة انجل 

جوهانسن، باإلضافة إلى  استخدام 

 منهجية جرانجر للسببية

  إلى طبيعة يرجع ذلك واالستثمار،عدم وجود عالقة توازنية بين االدخار 

الوطني الذي يعتمد بشدة على قطاع المحروقات كمصدر  االقتصاد

وعدم تنوع النشاط االقتصادي  األجنبي،رئيسي للدخل الوطني والنقد 

الطاقة االستيعابية لالقتصاد   وإلى ضعفوهيكل الصادرات من جهة، 

 الوطني من جهة أخرى. 

(Chang and 

Smith, 2014, 

98-112) 

 دولة(  189العينة:  )

  ( 2003-1980البيانات السنوية ) 
GMM 

ية في كل من االقتصادات المتقدمة االدخار واالستثمار اإليجاب عالقات

 والناشئة

(Kumar et al., 

2014, 33-50) 

   دولة افريقية 25 العينة:  

 2009-1960السنوية: البيانات 
FMOLS, DOLS 

زيادة طفيفة في البلدان األفريقية بسبب اتفاقات  رأس المالحركة  زاد

 و COMESA )مثل اتفاقيات التكامل االقتصادي اإلقليمية

ECOWAS و SACU و UEMOA   ) 

(Eslamloueyan 

and Jafari, 

2014, 209-220) 

العينة: شرق آسيا )إندونيسيا وماليزيا  

والفلبين وكوريا الجنوبية وتايالند 

 وسنغافورة( 

 2011-1980الفترة: 

(ARDL( ، )CCEMG ) 

أثرت سلبًا على العالقة   1997الصدمة المالية السلبية التي حدثت في عام 

لكنها لم تؤثر على عالقتها طويلة  واالستثمار،قصيرة المدى بين االدخار 

لم تؤثر على    2008المدى. في حين أن األزمة المالية العالمية في عام 

 ديناميات االدخار واالستثمار.  
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 النتائج الرئيسية المنهجية  دان والفترات الزمنيةعينة البل المؤلف)السنة(

(Behera, 2015, 

287-308) 

العينة: البلدان الصناعية الحديثة  

(NICs) * 

 2010-1970الفترة: 

(FMOLS) (DOLS ) 

االدخار واالستثمار مترابطان لكن شدة التداخل المشترك تتباين عبر 

الدولي تختلف  رأس المالدرجات تنقل  وأنالفترات الفرعية المختلفة 

 أيًضا في الفترات الفرعية المختلفة.

(Younas, 2015, 

1-11) 

 دولة نامية 123العينة: 

 2008-1976الفترة: 
(FGLS(و )GMM ) 

تؤكد النتائج أن اإلرهاب يؤثر سلبا على االستثمار وايجابيا على 

 األجنبي المباشر. المدخرات وسلبيا على االستثمار  

  لباني) مصار و 

،2016 ،51-59) 

 العينة: الجزائر 

 2014-1970الفترة: 

استخدام اختبار التكامل المشترك 

جرانجر و  –لكل من طريقة انجل 

جوهانسن، باإلضافة إلى  جرانجر 

 للسببية

  المحلي،عدم وجود عالقة بين معدل االدخار المحلي ومعدل االستثمار 

والسبب االعتماد الكبير على قطاع المحروقات وسوء استغالل الوفرة 

 المالية الناتجة عن إيراداته. 

  ماني)دح

،  2016واخرون،

177-189 ) 

 العينة: دول المغرب العربي 

 2015-1980الفترة: 
(ARDL ( و )GMM ) 

وجود عالقة تكامل مشترك بين االدخار واالستثمار في كل من الجزائر، 

إلى  ، وتشير  FHموريتانيا وليبيا. وتؤكد هذه النتائج فرضية أطروحة 

بين هذه البلدان. لكن في حالة تونس   رأس المال وانتقالحركية  ضعف

، األمر الذي يؤكد وجود انتقال  FHوالمغرب، لم تتحقّق صحة أطروحة 

 أمثل لرأس  المال بين هذه الدول. 

(Hassan, 2016, 

1-9) 

 دولة من دول غرب إفريقيا  13العينة: 

 2011 - 1980الفترة: 
(FMOLS(و )DOLS ) 

التقديرات الطويلة األجل يدل على انخفاض االرتباط بين المدخرات 

 . رأس المالواالستثمارات المحلية وبالتالي زيادة تنقل 

(Ma and Li, 

2016, 166-178) 

 العينة: اقتصاديات متقدمة واقل تقدما

فة من دولة  فترات العينة مختل :الفترة

 إلى اخرى 

نهج التكامل المشترك المتغير  

 بمرور الوقت 

  المتقدمة،بشكل عام كانت معامالت االدخار مرتفعة في االقتصادات 

  تقدماً.ولكنها منخفضة بالنسبة لالقتصادات األقل 

(Cavallo and 

Pedemonte, 

2016, 29-53) 

العينة: أمريكا الالتينية ومنطقة بحر 

 الكاريبي

 2013 - 1980الفترة: 

للتكامل   Panelتقنيات  استخدام

 المشترك

وجود عالقة إيجابية وهامة بين معدالت االدخار المحلى واالستثمارات 

 المحلية. 

(Drakos et al., 

2017, 76-88) 

دولة عضو في االتحاد  14العينة: 

 األوروبي 

 2013 - 1970الفترة: 

(ARDL ) 
 الطويل.وجود عالقة وثيقة بين االدخار واالستثمار على المدى 

 

(But and 

Morley, 2017, 

139-150) 

 ( OECDدولة من دول ) 27العينة: 

 2012 - 1980الفترة: 

OLS   المجمعة ، واآلثار الثابتة

(FE( واآلثار العشوائية )RE) 

ولكن  ،2008انخفض ارتباط االدخار واالستثمار قبل بداية أزمة عام 

إلى مما يشير  زاد،هذا االرتباط قد  إلى أنتشير النتائج  األزمة،منذ بداية 

 اللغز.   عودة
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Khan, 2017, 

324-332) 

 ( OECDدولة من دول ) 22العينة: 

 2009 - 1965الفترة: 
Kalman 

دولة في العينة وجود اتجاه تنازلي في معامالت   22من  17أظهر 

رأس أظهرت بلدان االتحاد األوروبي حالة أقوى من تنقل  .االدخار

 .  المال

(Ahmad, 2017, 

726-729) 

 العينة: أربعة دول اسيوية

 2003-1960الفترة: 
 اختبارات التكامل المشترك 

عالقة توازنيه في المدى الطويل بين االستثمار   إلى وجودأشارت النتائج 

واالدخار في كل من الهند والمملكة العربية السعودية، في حين ظهرت  

 .عالقة ضعيفة بالنسبة لبنغالديش وباكستان وسريالنكا

(Pata, 2018, 

968-984) 

 **E7العينة: 

 2015 - 1989الفترة: 
(AMG(،) CCEMGوالسببية ) 

على المدى  E7صالحة لدول  FHتكشف النتائج بشكل عام أن فرضية 

المثالي غير موجود في بلدان   رأس المالتنقل  وأنالقصير والطويل. 

E7  مقيدة.  رأس المالوأن تدفقات 

(Drakos et al., 

2018, 3798-

3811) 

دولة من دول االتحاد  14العينة: 

 األوروبي 

 2015-1970الفترة: 

 واالستثمارات.هناك عالقة طويلة األمد بين المدخرات  التكامل المشترك 

(Dash, 2019, 

256-269) 

 دولة  118العينة: عينة من 

 2013-1981الفترة: 
ARDL 

( ، HICطويل األجل متنقل للغاية في البلدان مرتفعة الدخل )  رأس المال

 وهو متنقل بشكل معتدل لكل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل .

(Singh, 2019, 

385-415) 

 (OECDدولة من دول  ) 24العينة: 

 2006-1970الفترة: 

(FMOLS   وFIML )DF-

GLS)  و(DF-GLSu 

البلدان.  العالقة المتداخلة بين االدخار المحلي واالستثمار سائدة لمعظم 

  المنخفضة. رأس المال دعًما لحركة  هذا يوفر

، 2019،)سالمي

437-463 ) 

 العينة: الجزائر 

 2016-1970الفترة: 

اختبار التكامل المشترك و جرانجر 

 للسببية

مما يعني ضمنا وجود  واالستثمار،غياب عالقة توازنية بين االدخار 

ارتباط منخفض بينهما، والسبب تمحور النشاط االقتصادي االجمالي 

 حول عوائد الصادرات من النفط الخام. 

(Irandoust, 

2019, 397-416) 

العينة: ستة اقتصادات تمر بمرحلة 

انتقالية )إستونيا والتفيا وليتوانيا  

وأوكرانيا وبيالروسيا واالتحاد  

 الروسي(

 2014-1995الفترة: 

 Grangerنهج السببية 

رأس مما يعني أن  السلسلة،ائج أن هناك عالقة سببية بين هذه تظهر النت

ولكنه أكثر  الدراسة،ليس متنقاًل تماًما دوليًا في أي من البلدان قيد  المال

قدرة على الحركة في إستونيا واالتحاد الروسي والتفيا من ليتوانيا 

وبيالروسيا وأوكرانيا. والسبب التخلف في األسواق المالية في هذه 

مشاريع  األجنبي لتمويل رأس المالعلى   إلى الطلبالبلدان باإلضافة 

 مالية الكافية. االقتصادية وال إلى اإلصالحاتاالستثمار المحلية واالفتقار 
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Ko and 

Funashima, 

2019, 889-910) 

العينة: )الواليات المتحدة والمملكة 

وإيطاليا وكندا وإسبانيا  المتحدة 

 واألرجنتين وأستراليا والسويد وفنلندا(

 2010-1885الفترة: 

 

 تحليل المويجات 

تظهر االقتصادات الكبيرة )مثل الواليات المتحدة وإيطاليا( ارتباطات 

أعلى بين االدخار واالستثمار مقارنةً بالبلدان المتوسطة والصغيرة. 

ليا وإسبانيا والمملكة المتحدة  مثل إيطا األكبر،تعرض الدول  حيث

لعالقات االرتباط   U أنماًطا مقلوبة على شكل حرف المتحدة،والواليات 

كان االرتباط   البلدان،بالنسبة لهذه  آخر،بمعنى  .بين االستثمار واالدخار

بين االدخار واالستثمار منخفًضا في الجزء األول من فترة العينة حتى 

زاد بشكل كبير في الفترة  ثم، .العشرينعشرينيات وثالثينيات القرن 

منخفضة في الستينيات   إلى قيمةقبل أن ينخفض  المتوسطة،

بالنسبة لدول مثل األرجنتين وأستراليا  أخرى،من ناحية  .والسبعينيات

وجدنا أن العالقة اإليجابية بين االدخار  والسويد،وكندا وفنلندا 

عام ، يشير تحليل  لبشك .ةاألخيرواالستثمار ستصبح أقوى في الفترة 

المويجات إلى  قوة العالقة بين االدخار واالستثمار لكل تردد على مر 

  .الزمن

(Kutasi et al., 

2019, 30-40) 

اقتصاديات جنوب شرق آسيا   العينة:

ورة وتايالند وماليزيا والصين )سنغاف

 وكوريا الجنوبية وفيتنام واليابان( 

 2016-1982الفترة: 

  (ADF)اختبار ديكي فولر المعزز 

للكشف عن مشكلة جذر الوحدة و 

OLS 

حيث أظهرت النتائج  Feldstein-Horioka تتوافق النتائج مع لغز

على ان أهمية المدخرات المحلية بجانب المتغيرات األخرى والتأكيد 

المدخرات المحلية تؤثر على االستثمارات وبشكل غير مباشر على النمو 

  ال يثبت أنه مهم. األجنبي المباشراالقتصادي، في حين أن االستثمار 

(Ceesay and 

Fanneh, 2019, 

20-26) 

 العينة: غامبيا 

 2016-1969الفترة: 
ADRL 

تشير عالقة االرتباط العالية بين االدخار واالستثمار على المدى القصير 

في المدى القصير ولكن  FH فرضيةاالقتصاد الغامبي يتوافق مع   إلى أن

 .س على المدى الطويللي

(Alrasheedy 

and Alaidarous, 

2019, 1-64) 

 العينة: المملكة العربية السعودية

 2016-1984الفترة: 

  Granger استخدام السببية القياسية

و اختبار جذر 

-Augmented Dickey الوحدة

Fuller 

والتي لن تكون فيها   (اللغز (FH) وجهة نظر الدراسة معتوافق نتائج ت

 .عالقة االدخار واالستثمار موجودة في حالة التنقل األمثل لرأس  المال(

(Phiri, 2019, 

139-170) 

 العينة: جنوب إفريقيا 

 Q1-2016:Q4:1960الفترة: 

         1960:Q1-2008:Q3 

         2008:Q4-2016:Q4 

و     (MTAR) استخدم نموذج

 Grangerاختبار 

)كبيرة( ، و   0.64)كبيرة( ،  0.59تقديرات معامل االدخار المنتجة هي 

)ضئيلة( لفترات ما قبل األزمة وما بعد األزمة ، على  0.22

الدولي قد زاد في فترة  رأس المالتنقل   إلى أنتشير هذه النتائج  .التوالي

  األزمة.ما بعد 
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 النتائج الرئيسية المنهجية  الزمنيةعينة البلدان والفترات  المؤلف)السنة(

(Camarero et 

al., 2019, 1-28) 

من منطقة  12دولة ) 17  العينة:

دول كبيرة غير   5اليورو و 

 .األعضاء(

 2017-1960الفترة: 

الذي يسمح  GAUSS تطوير كود

بإدخال قيود وذلك بأستخدام نموذج 

TVP جذر الوحدة واختبارات 

  رأس المال،تباين كبير بين البلدان في درجة تنقل  إلى وجودتشير نتائجنا 

تظهر  البلدان،أظهرت النتائج أيًضا أنه بالنسبة لمعظم  ذلك،ومع 

 الوقت.انخفاًضا ملحوًظا بمرور  FH معامالت

(Eyuboglu and 

Uzar, 2019, 1-

21) 

 ***العينة: البلدان السبع المحظوظة

 2017-1990الفترة: 

CCEMG  وAMG  استخدامو 

التكامل المشترك ،   اختبارات

 اختبارات السببية 

CCEMG  وAMG   أظهرت أن المدخرات لها تأثير هام وإيجابي على

االستثمارات في إندونيسيا والمكسيك وبولندا وعليه تظهر النتائج  

صالح في بعض الدول السبعة  Feldstein-Horiokaاإلجمالية أن لغز 

 المحظوظة.

(Kızıltan et al., 

2019, 61-79) 

 دولة  134العينة: 

 2014-1980الفترة: 

واختبارات  CCEMGاختبارات 

 جذر الوحدة و التكامل المشترك

تبعًا لمستوى التنمية بين  رأس المالتظهر نتائج التحليل بأختالف تنقل 

مجموعات البلدان، تم العثور على عالقة ارتباط طويلة األمد بين  

جميع مجموعات الدول باستثناء  معدالت االستثمار والمدخرات في

مجموعة "اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية السابق" يتماشى مع 

    FH االفتراضات األساسية لفرضية

(Kaur and 

Sarin, 2019, 1-

9) 

العينة: دول شرق آسيا )الصين  

وهونج كونج واليابان وكوريا وماكاو  

 ومنغوليا( 

 2017-1982الفترة: 

ARDL 

، تشير نتائج االختبار إلى    Feldstein-Horiokaتدعم النتائج فرضية  

وجود تكامل مشترك طويل المدى مع الصين واليابان وماكاو وكوريا 

تم  .بينما لم يتم العثور على التكامل المشترك لهونج كونج ومنغوليا

  .العثور على عالقة االدخار واالستثمار سلبية لماكاو وكوريا

(Türsoy and 

Faisal, 2019, 

478-488) 

 العينة: شمال قبرص****

 2012-1983الفترة: 

ARDL   وGranger  و التكامل

 المشترك

 

 مترابطان،كشفت النتائج التجريبية أن كال من المدخرات واالستثمارات 

ستخلصة من التحليل على المدى الطويل والقصير حيث تؤكد النتائج الم

شمال قبرص لديها اقتصاد مغلق  إلى أنمما يشير  FHصحة فرضية 

ترتبط فيه االستثمارات المحلية بالمدخرات المحلية. تشير نتيجة العالقة 

المدخرات تتسبب في  إلى أن ECMضمن إطار  Grangerالسببية لـ 

 يرة األجل وطويلة األجل والمشتركة.االستثمار في العالقة السببية قص

(Akkoyunlu, 

2020, 129-148) 

 العينة: تركيا 

  2017-1950الفترة: 

و  1989-1950والفترتين الفرعيتين )

1990–2017.) 

اعتماد نهج اختبار الحدود للترابط 

 ,Pesaran) المشترك لـ

Shin,&Smith, 2001) 

وجد أن االدخار واالستثمار مترابطان لتركيا طوال الفترة والفترات 

فإن االستثمار واالدخار مرتبطان إيجابيا خالل فترة  ذلك،ومع  .الفرعية

رأس ( ويرتبطان سلبيا خالل فترة تنقل 1989-1950) رأس المالتقييد 

بأنه   FH تتوافق هذه النتائج مع فرضية .(2017–1990) المثالي المال

يتم تمويل االستثمارات المحلية بالمدخرات المحلية.  المغلق،في االقتصاد 

تع االستثمارات بهيكل وديناميكيات مختلفة في الفترة تتم  ذلك،ومع 

  .الفرعية الثانية في ظل تنقل مثالي لرؤوس األموال الدولية
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 النتائج الرئيسية المنهجية  عينة البلدان والفترات الزمنية المؤلف)السنة(

(Patra and 

Mohanty, 2020, 

1-14) 

جنوب آسيا )أفغانستان    العينة:

وبنغالديش والهند ونيبال وباكستان 

 وسريالنكا( 

 2017-1960الفترة: 

استخدام كل من نهج بيانات اللوحة 

  Markovونهج االنحدار بتبديل 

واختبارات جذر الوحدة والتكامل 

( و  FMOLSالمشترك و )

(DOLS ) 

العالقات طويلة األجل بين االدخار تؤكد نتائج اختبار التكامل المشترك 

  FH( أيًضا أن لغز DOLS( و )FMOLSواالستثمار، وتؤكد نتائج )

 ينطبق على دول جنوب آسيا. 

 الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على الدراسات المشار اليها.

NICs)* إن )NICs  ــاداتها بعد ــل اقتص ــريع إلى  هي المجموعة المحددة من البلدان التي لم تص ــادي س ــادية الكلية ، نظيراتها النامية. او أن هذه البلدان تمر بنمو اقتص ــع البلدان المتقدمة ولكنها تجاوزت ، من الناحية االقتص ــيك   (،وهي جنوب إفريقيا )إفريقيا  وض والمكس

 والبرازيل )أمريكا الجنوبية( ، الصين ، والهند ، وإندونيسيا ، وماليزيا ، والفلبين ، وتايالند )آسيا( ، وتركيا )أوروبا( (،)أمريكا الشمالية

 ** E7 .ًوهي الصين والهند والبرازيل وروسيا وإندونيسيا والمكسيك وتركيا ، بأنها أسرع البلدان النامية نموا : 

هناك سـبع دول    األدب،في  .ة المسـتدامة في المسـتقبلبأن سـبع دول قد احتلت الصـدارة بسـبب التحسـينات في جودة الحوكمة ، وزيادة معدالت النمو االقتصـادي ، وإمكانات النمو االقتصـادي العالي Bakirtas & Akpolat (2018) ( و2015)  Bremmerصـرح    ***

  .ندا من أوروبامحظوظة هي إندونيسيا والهند وماليزيا من آسيا وكينيا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمكسيك وكولومبيا من أمريكا الالتينية وبول

ياـسية واقتصـادي Katircioglu (2006) **** ذكر ياـسي والحصـار الذي تفرضـه جنوب قبرصأن ـشمال قبرص دولة مغلقة للغاية وال يمكنها تطوير أي عالقات ـس تثناء تركيا بـشمال   .ة مع دول أخرى غير تركيا بـسبب عدم االعتراف الـس   قبرص،ال تعترف أي دولة باـس

 لمدخرات المحلية واالستثمارات المحلية.كاقتصاد مغلق ويفترض أن يكون هناك عالقة بين ا ةراسالديتم قبول شمال قبرص في هذه  لذلك، .البالد لفرض حظر دولي مواجهةإلى األمر الذي أدى 
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 الفصل الثالث 

 الجانب التطبيقي: القياس االقتصادي

 المبحث األول 
 الجانب النظري للمعادالت المستخدمة  

( في السععنوات األخيرة اهتمامًا كبيرًا في Panel Data)   الجدوليةبيانات  النما     اكتسععبت 
االختالف بين الوحععدات  و ثر الزمن  أالععدارسعععععععععععععععات االقتصعععععععععععععععاديععة، ن را ألنهععا تععأخععذ في االعتبععار  

  .المقطعية، على حد سواء

؟،  تهاراستتتتتتت دالجديدة المستتتتتتتتخدمة في   ماهي األدواتو  ،Panel Dataماهي  اواًل:  
 كيف يتم تطبيقها  

مجموعة من المشعععاهدات التي تت رر عند مجموعة من   الجدوليةبيانات  النعني بمصعععطلح  
ععدة من الزمن، بحيعه أنهعا تجمع بين خصعععععععععععععععائص كعل من البيعانعات المقطعيعة  فترات  األفراد في  

بيانات  و البيانات المدمجة منها   عدةتسعععععععععععععميات  ، ولها   هنفسعععععععععععععالوقت  والسعععععععععععععالسعععععععععععععل الزمنية في 
''Longitudinal Data  ''(Dielman, 1989, 2)كونها تحتوي   ها، وهنا ت من أهمية اسععععععتخدام

على  البانل  ويتفو  تحليل   . على معلومات ضعععرورية تتعامل مع ديناميكية الوقت ومفردات متعددة
 ,Hsiao)تحليل بيانات السعالسعل زمنية بمفردها أو البيانات المقطعية بمفردها؛ بالعديد من المزايا

2003, 12):  

ات المقطعية أو الزمنية، والذي يفضعععععععععععي  التحكم في التباين الفردي، الذي قد ي هر في حالة البيان .1
 متحيزة.  نتائجإلى 

محتوى معلومعاتي أكرر من تلعك التي في المقطعيعة أو الزمنيعة، وبعالتعالي   البعانعلتتضععععععععععععععمن بيعانعات  .2
إمكانية الحصعععععععععول على تقديرات  ات ثقة أعلى، كما أن مشعععععععععكلة االرتباط المشعععععععععترك أو التعددية  

بععدد أكبر من درجعات طويلعة، كمعا انهعا    معدةكونهعا تعكس  الخطيعة بين المتغيرات ت ون أقعل حعدة  
 ل. الحرية وكذلك بكفاءة أفض

ديناميكية التعديل، التي قد تخفيها البيانات المقطعية،   ةراسععععععععلد إمكانية أفضععععععععل   انلتوفر نما   الب .3
االقتصعععادية؛ مرل البطالة والفقر. ومن جهة أخرى،  الدورات فترات  ةراسعععلد كما أنها تعتبر مناسعععبة  

 الربت بين سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى.  هايمكن من خالل

ا تسععععععععهم في الحد من إمكانية ظهور مشععععععععكلة المتغيرات المهملة؛ والناتجة عن خصععععععععائص  أنه .4
 متحيزة في االنحدارات المفردة.   تقديرات إلى المفردات غير المشاهدة، والتي تقود عادة 

 وعلية فبيانات البانل تجمع بين ثالثة حدود معًا:
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 ومحدداته )المتغيرات المستقلة(.   الحد الموضوعي: ويمرل الهدف المدروس )المتغير التابع(  .1

 الحد الزمني: الفترة الزمنية المدروسة.  .2

أشععععععخاح،   ،سععععععرالحد المقطعي: والذي قد يكون مجموعة دول، محاف ات، منسععععععسععععععات، اُ   .3
 .الخ...سلع

 

 اإلطار القياسي المتبع في التحليل خطواتثانيًا:  

هائل للبيانات اإلحصععععائية المعبرة عنها،  لمع تعقد المشععععاكل االقتصععععادية واالجتماعية والحجم ا
آليات ال ياس والتقدير كذلك األدوات اإلحصععائية وال ياسععية بفضععل المعلوماتية الي سععهلت  ت تطور 

  Data   بعععععععععععععععععععععع يعرف ماإلى وصعععععععلنا في الوقت الحالي  ه ال رير من الحسعععععععابات الرياضعععععععية، حي
Mining    و Big Data تحليعل التطور في اإلطعار ال يعاسععععععععععععععي المتبع في  إلى  يقودنعا   هعذا معا 

 التحليل والذي يشتمل:
األول قد تم اختباره    جيلينعلى  والتي تنقسععععععععم    السععععععععكونيةاسععععععععتعرا  التطورات في قياس  -1

،  تطبيقي إلى  والرععاني غير مقععدر لحععد االن، وقععد حععاولنععا تقععديره بتحويععل الجععانععب الن ري  
 . Stata16بت وين واضافة معادالت قياسية في برنامج 

اختبار الت امل المشعععععترك بين المتغيرات المقدرة لمعرفة اتجاهات المتغيرات في المسعععععتقبل   -2
 جل بينهما.كان هناك عالقة طويلة األ  إ اوما 

والتي اختبر بعضععها ولم يختبر القسععم    GMMاسععتعرا  التطورات الحاصععلة في نمو    -3
 االخر، لذا حاولنا ادخال معادالت جديدة على البرنامج لتقديرها.  

 الجدولية بيانات للاختبارات جذر الوحدة ثالثًا: 
البيانات المسعتخدمة في التقدير، إ  ال يمكن االعتماد على    سعكونيةلل شعق عن    تسعتعمل    

 .1متحيزة زائفة نتائجإلى بيانات غير مستقرة في إجراء االنحدار، كونها تندي 
 تم التمييز بين جيلين من االختبارات لجذور الوحدة في بيانات بانل كما هو موضععععععععععح في الجدول

، يركز الجيعل األول على ععدظ التجعانس الفردي وعلى األشععععععععععععععكعال العدينعاميكيعة الفرديعة )ععدظ  دنعاهأ
هعذا االتجععاه واععادة الن ر    طويرأمعا اختبععارات الجيععل الرععاني اهتمععت بتتجععانس معلمععات النمو  (،  

 في فرضية االستقالل بين المفردات.

 
بين متغيرات غير مسعععععتقرة وال تحتوي على عالقات ت امل مشعععععترك، وتحتوي أخطاء عشعععععوائية   ت ون   انحداراتاالنحدارات الزائفة: وهي  1

 .  ( R2>D.W  ) غير مستقرة، ومن ثم فإن تقديرها سيندي إلى الحصول على نتائج متحيزة، وأهم منشراتها هي
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تتفو  اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل على اختبارات جذر الوحدة للسعععععالسعععععل الزمنية  
 الحصععععععععععععععولإلى  الفرديعة ن را الحتوائهعا على بععد معلومعاتي مقطعي وزمني مععا، األمر العذي يقود 

 .على نتائج أكرر دقة

 (: اختبارات جذر الوحدة في نما   البانل 2جدول ) ال
 اختبارات الجيل األول: االستقاللية بين المفردات

 (1993- 1992 )Levin and Lin      نوعية التجانس لجذر االنحدار الذاتي

(Autoregressive ) 

 H1تحت الفرضية التعاقبية 

   Levin, Lin and Chu  (2002)  

  Harris and Tzavalis  (1999 )  

Im, Pesaram and Shin,  (1997 ,2002) 

,, 2003 )  نوعية عدم التجانس لجذر االنحدار الذاتي 

(Autoregressive) 

 

Wu and Maddala,  (1999 )  

  Choi (1999,2001) 

 (2000 )Hadri  

Henin, Jolivaldt and Nguyen (2001)   اختبار تسلسلي أو تعاقبي 

 اختبارات الجيل الثاني: االرتباط بين المفردات

  Bai and Ng, (2001)   

اختبارات معمقة مبنية على أساس نماذج  
 عاملية: 

 

 Moon and Perron (2004)  

 Phillips and Sul (2003)  

  Pesaran (2003, 2007)  

 Choi, (2002) 

  O'Connell (1998)  
 مقاربات وطرق أخرى 

Chang (2002, 2004)  

Source: Hurlin, C., & Mignon, V. (2007). Second generation panel unit root tests. 

   من اهمها : في البيانات المزدوجة ه هناك عدة أنواع من االختبارات لتصحيح عدظ االستقراري 

1. Wu and Maddala (1999) أختبار   

تحسين عيوب جميع االختبارات السابقة إلى حد ما  Maddala and Wu (1999) حاول
  أساسي، . بشكل  باستخداظ بيانات جدولية غير موزونةمن خالل اقتراح نمو   يمكن تقديره أيًضا  

ل نهما    األفضل،غير المتجانس هو  المع االفترا  القائل بأن البديل   Wuو Maddala يتماشى
من خالل القول بأنها ليست الطريقة األكرر فعالية   ADF ائيات يختلفان مع استخداظ متوست إحص

الشكل   MW ، يتخذ اختبارمن المقاطع N لع  لتقييم الربات. بافترا  وجود اختبارات جذر الوحدة
 :التالي

Π = −2 ∑  

𝑁

𝑖=1

ln 𝜋𝑖  

ل ل مقطع  (  ADFالعادية)أو    DFمن اختبارات    ية المأخو ةاالحتمال  ود هي قيم حد   𝜋𝑖  :حيه 
 . i عرضي
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ألن   2− ن ًرا  ln 𝜋𝑖 توزيع    من  𝑥2 لها  توزيع    الحرية،بدرجتين  سيتبع  اإلحصاء   فإن 

𝑥2  2بدرجاتN    في حالةمن الحرية  𝑇𝑖 → المحدود للن ر في االعتماد بين المقاطع    Nلع     ∞
𝜋𝑖  الحصول على    Wuو    Maddalaيقترح    العرضية،  -values  معقدة تعرف   باستخداظ إجراءات

 . bootstrapping (Asteriou and Hall,2007,445) بعطرقة
  
2. Im, Pesaran, Shin (2003) اختبار 

  المعلماتية ، مما يسمح بمواصفات مختلفة لل يم   i مقطعتقديرات منفصلة ل ل   IPS يوفر اختبار
 اآلتي:  فإ ا أخذنا النمو  . وطول فترات التخلق الزمنيوالتباين المتبقي 

Δ𝑌𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + ∑  

𝑛

𝑘=1

𝜙𝑖𝑘Δ𝑌𝑖,𝑡−𝑘 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 والبديلة على النحو التالي:  العدظ فرضيةتم صياغة ت
𝐻0: 𝜌𝑖 = 0 for all 𝑖
𝐻𝑎: 𝜌 < 0 for at least one 𝑖

 

بينما تنص تنص فرضية العدظ على عدظ سكونيه المتغير في جميع مقاطع البيانات الجدولية،  
 الفرضية البديلة على وجود بع  من المقاطع يكون المتغير فيها ساكنا: 

يتمرل االختبار بحساب إحصائية جذر الوحدة ل ل مقطع من مقاطع البيانات الجدولية وفقا  
 للصيغة اآلتية: 

𝑡𝐼𝑃𝑆 =
√𝑁(𝑡̅ − 1/𝑁 ∑  𝑁

𝑖=1 𝐸[𝑡𝑖𝑇 ∣ 𝜌𝑖 = 0])

√Var [𝑡𝑖𝑇 ∣ 𝜌𝑖 = 0]
 

ي ل يم اإلحصائية ل ل مقطع من مقاطع البيانات الجدولية كما  ومن ثم يتم أخذ الوست الحساب
 :(Asteriou and Hall,2007,444)في الصيغة اآلتية 

𝑡̅ =
1

𝑁
∑  

𝑁

𝑖=1

𝑡𝜌𝑖
 

 
   شتركطرق اختبار التكامل المرابعًا:  

 :اآلتيةفإنه يتم إتباع الخطوات  في نما   بانل للعالقة طويلة المدى المشتركالت امل  ةراسلد 

 . من نفس الرتبة المتكاملةكل سلسلة واخذ السالسل  هاستقراري ةراسد   .1

  (Pedroni) واختبار    (Kao) ختبارات:الإ حدىإ  التحقق من الت امل المشعععععععترك باسعععععععتعمال  .2
. حيه أن اختبار  الدراسععةفي هذه   اسععتعمالهويعد األخير أدقها، لذا سععيتم    ،(Fisher)واختبار  
(Kao)    يعتمد على اختبار(Engel-Granger)   ي الخطوتين، ويسععتخدظ في حالة المعادلة 
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فيعتمد على    (Pedroni)التي تحتوي متغير اسعععتجابة مع متغير توضعععيحي واحد. أما اختبار  
  في حسابه ويستخدظ في حالة متغير استجابة مع متغير توضيحي واحد.عدة صيب 

 

  (Johansen Fisher, 1988) التكامل المشترك نموذج اختبار 

اختبار   المعنوية    (Fisher)يستند  المستويات  تجميع  لل يم    (P-Values)على 
الع مى   األثر    (Maximum Eigen Values)المميزة   Trace)وإحصائيات 

Statistic) ( إلحصائياتJohansen للمقاطع العرضية المكونة للبيانات المزدوجة ) 
(Morshed,2010,1-30) :ويأخذ الصيغة اآلتية . 

𝑐 = −2 ∑ log(𝜋𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

𝑐 إحصائية الت امل المشترك لع :(Fisher) 
 𝜋𝑐𝑖    العرضي  : قيم االحتمالية إلحصائية األثر أو ال يمة المميزة الع مى للمقطع(i)   المكونة

 . للبيانات المزدوجة
للت امل المشترك من خالل   (Fisher)( اختبار  1998)  (Kim)و    (Maddala)طور  

للتغلب على مشكلة عدظ التجانس الذي ينشأ في كل من إحصائية    (bootstrap)استخداظ طريقة 
  .األثر وال يمة المميزة الع مى

إن االختبار المطور ال يفتر  تجانس المعلمات عبر المقاطع العرضية المكونة للبيانات      
الذي يعطي قيم    (Eviews)ما يمكن حسابه ببساطة من خالل البرنامج اإلحصائي  المزدوجة، ك

منهما   ل ل  االحتمالية  مستوى  مع  الع مى  المميزة  وال يمة  األثر    (P-values)إحصائية 
.(Chritopoulos and Tsionas,2004,55-74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

63 
 

 The Generalized Method of Moments (GMM)طريقة العزوم المعممة : خامساً 
حتى يتم الحصول على قيم مقدرة متسقة و ات كفاءة لمعامالت انحدار النما   المقدرة، 

المساعدة من    (Arellano and Bond, 1991, 277-297)اقترح   المتغيرات  أسلوب  استخداظ 
 The Generalizedخالل النمو   الديناميكي لبيانات البانل، والمتمرل في طريقة العزوظ العامة  

Method of Moments (GMM) .  

( على أسعععععععععععاس أن اإلحصعععععععععععائيات  Method of Moment MMتقوظ طريقة العزوظ )
المأخو ة من عينة عشععععوائية في ظل جملة من الفرضععععيات العامة، تقترب احتماليا من ثابت معين  

أن ت ون العينة مستقلة  يمرل أحد العزوظ الخاصة بالمتغير العشوائي. ومن أهم هذه الفرضيات هو  
. فلو أخذنا على سععبيل  independent and identically distributed .i.i.dمتطابقة التوزيع  

�̅�2المرال إحصععائية متوسععت مربعات العينة  
′ = (1/𝑛) ∑  𝑛

𝑖=1 𝑦𝑖
نجد أنها تقترب احتماليا من  2

، في المقابل فإن هذا  𝑦𝑖 مقدار ثابت يمرل التباين زائدا مربع الوسعععت الحسعععابي للمتغير العشعععوائي
الرابت هو دالة لعدد من المعلمات المجهولة الخاصععععععععععععة بتوزيع العينة. بناء على  لك يمكن تقدير  

K    من المعلمات المجهولة من خالل حسععععععابK    من اإلحصععععععائيات، حيه إن الغايات االحتمالية
، اسعتنادا لعدد من الن ريات  لهذه اإلحصعائيات هي دوال معلومة للمعلمات المراد تقديرها، إ  يمكن

(Theorems  اإلحصععععععععائية، الحصععععععععول على تقديرات للمعلمات ت ون متسععععععععقة وتقترب من التوزيع )
الطبيعي من خالل مسععععاواة اإلحصععععائيات بالدوال )نمو   تاظ التشععععخيص(، بحيه يتم التعبير عن  

 المعلمات بوصفها دواال لإلحصائية المحسوبة.

  فهي  Generalized Method of Moment GMMأمعععا طريقعععة العزوظ المعممعععة  
تقوظ مقاظ مع م    Peter Hansen  1982امتداد لطريقة العزوظ. وهي كما يصعععععععفها بيتر هانسعععععععن  

الطر  ال ياسعععية المسعععتخدمة في تقدير معلمات النما   اإلحصعععائية، من خالل تضعععمنها للشعععروط 
ة العزوظ التقليدية بصعععالحيتها لتقدير  التي تقوظ عليها تلك النما   ، وتتميز هذه الطريقة عن طريق

معلمععات النمععا   اإلحصععععععععععععععععائيععة حتى إ ا كععان عععدد العزوظ يفو  عععدد المعلمععات )النمععا   فو  
(، حيه يوجد أكرر من حل واحد للنمو  . ويتم  لك عبر ايجاد  Over determinedالمشعخصعة  

 ت الممكنعة، أو اختيعارللمعلمعات من بين التقعديرا افضععععععععععععععل تقعدير معيعار يمكن من خاللعه أختيعار

ير على سععععععععععععععبيعل المرعال معيعار المربععات الصععععععععععععععغرى  يلهعذه المعلمعات. من هعذه المععا جيعد  تقعدير
الموزونععة، حيععه يتم اختيععار التقععديرات التي تحقق أدنى مجموع موزون لمربعععات العزوظ، كمععا في 

 الصيغة اآلتية:
𝑞 = m

¯
(𝜃)wnm

¯
(𝜃) 

mإ  تمرل  
المعلمات المراد تقديرها،   𝜃في النمو  ، وتمرل    mمجموع متوسطات العزوظ   ¯

مصفوفة قطرية موجبة ال ترتبت بعالقة دالية بالمعلمات المراد تقديرها، تعكس األهمية   wnوتمرل  
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النسعبية ل ل واحد من العزوظ في النمو  ، الغر  منها التوصعل لتقديرات متسعقة للمعلمات، حيه  
 ر عن األهمية النسبية للعزوظ بمقلوب التباينات المقابلة ل ل واحد منها.يمكن التعبي

يكون النمو   حركيا إ ا كان المتغير المعتمد يتأثر بال يم السابقة له كما في  حيه 
 الصيغة اآلتية 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝛿𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑖 + 휀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛, 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 

𝑋𝑖𝑡المتغير المعتمعد، و   𝑦𝑖𝑡حيعه تمرعل 
ال يمعة    𝑦𝑖,𝑡−1متجعه المتغيرات التفسععععععععععععععيريعة، و   ′

فهي حعد ثعابعت زمعانيعا متغير مقطعيعا يعكس أثر تبعاين الوحعدات    𝑐𝑖المتخلفعة للمتغير المعتمعد، أمعا  
 𝑡للمقعاطع، بينمعا ترمز    𝑖شععععععععععععععوائيعا، و ترمز  المقطعيعة العداخلعة في التحليعل، وأخيرا تمرعل متغيرا ع

للزمن. في هذا النمت من النما   ينشعععععععععععأ ارتباط ما بين المتغير المتخلق زمنيا والحد العشعععععععععععوائي 
휀𝑖𝑡  ويزداد األمر تعقيدا إ ا كان أثر تباين الوحدات المقطعية عشععععوائيا، حيه يكون هذا االرتباط ،

النمت من النما   يندي اسععععععتخداظ طر  التقدير التقليدية  مع الحد العشععععععوائي مركب. في مرل هذا 
 Least Square Dummy Variableمرل طريقة المربعات الصععععغرى  ات المتغيرات الوهمية  

LSDV    إلى تحيز ال يم المقدرة للمعلمات وعدظ اتسععععاقها إ ا كان عدد الفترات الزمنيةT  ،محدودا
 .nد عدد المقاطع كما أن التباين ال يقترب من الصفر كلما زا

لعذا تتم مععالجعة هعذا االرتبعاط من خالل إجرائين األول هو أخعذ الفر  األول للمتغيرات في 
 النمو   كما في الصيغة اآلتية:

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1 = (𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1)𝛽 + 𝛿(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2) + (휀𝑖𝑡 − 휀𝑖,𝑡−1) 

حيعه تتم مععالجعة مشععععععععععععععكلعة تبعاين الوحعدات المقطعيعة، والرعاني هو إدخعال متغيرات أداتيعة  
خالية من االرتباط بالحد العشعوائي ضعمن المتغيرات التفسعيرية، بحيه يمكن الحصعول على الشعرط 
المطلوب للحصععععععععول على المعادالت األسععععععععاسععععععععية لتقدير معلمات النمو  ، أما المتغيرات األداتية  

 Stephenوستيفن بوند    Manuel Arellanoفيمكن أن ت ون، وفقا لمانويل أريالنو  المستخدمة  

Bond    ال يم المتخلفة لفترتين زمنيتين للمتغير المعتمد 1991سععععععععععععنة ،𝑦𝑖,𝑡−2   ولفترة زمنية واحدة
بوصععععفها متغيرات أداتية، و لك كونها مرتبطة بعالقة وثيقة مع الفر   𝑋𝑖,𝑡−1للمتغيرات الخارجية  

الععمعععععتععمعععععععد  ا لععلععمععتععغععيععر  𝑦𝑖𝑡ألول  − 𝑦𝑖,𝑡−1   الععخععطعععععععأ لععحعععععععد  األول  الععفععر   مععع  مععرتععبععطعععععععة  وغععيععر 
(휀𝑖𝑡 − 휀𝑖,𝑡−1) (Arellano & Bond, 1991  كما يمكن وفقا لريتشععععععععععارد بلندل.)Richard 

Blundell   وسعععععتيفن بوكStephen Bond    اسعععععتخداظ ال يم المتخلفة زمنيا للفرو  1998سعععععنة ،
تغيرات أداتية جنبا إلى جنب مع المتغيرات األداتية السعععابقة، و لك من  للمتغير المعتمد بوصعععفها م

أجل الحصععععععععععول على مقدرات أكرر كفاءة، السععععععععععيما إ ا كانت كفاءة المقدرات باسععععععععععتخداظ الطريقة  
(. ويطلق على هذه طريقة ن اظ  Blundell and Bond, 1998, 115-143السعععععابقة ضععععععيفة )

 .(378-377، 2020د و الجلبي، ) الجومر System GMMالعزوظ المعممة 
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 تم استخداظ هذه الطريقة لعدة اسباب:
 معالجة مشاكل التحيز الناتج عن اهمال بع  المتغيرات المستقلة.  -1

ثار االرتباطات الذاتية بين  آتعاملها بكفاءة مع االخطاء العشوائية وقدرتها الفائقة على إزالة   -2
 الزمنية المختلفة، مما يعطينا تقديرات دقيقة .  المدةخطاء العشوائية خالل اآل

تعتمد هذه الطريقة على االختالفات االولية في التقدير مما يمكننا من الحصول على نتائج   -3
 دقيقة كون البيانات المقدرة هي مستقرة. 

ان استخداظ هذه الطريقة يمكننا من معالجة مشكلة احتمال ان ت ون هذه المتغيرات داخلية  -4
Endogenity 

تابعة  آ تجنب   -5 المساعدة واستخداظ متغيرات  المتغيرات  الوحدة في كل من اختبارات  ثار جذر 
 مبطأة. 

 .تسمح بمعالجة السببية العكسية -6

 

 Dumitrescu and Hurlin Panelاختبار العالقة الستتتتتتتتببية باستتتتتتتتتخدام ستتتتتتتتادستتتتتتتتا:  

Causality Tests (2012) : 
خر،  آتعني العالقة السببية في االقتصاد قدرة أحد المتغيرات للتنبن )تسبب في( في متغير           

خر في درجات ورتب تخلق زمني  وينثر أحدهما باآل  ويتأثر  Yt, Xtفلو افترضنا أن لدينا متغيرين  
 يستجيب.خر متعددة، فأحد المتغيرات هو الذي يسبب واآل

إجراء انحدار للمتغيرات المراد اختبار العالقة السببية    علىللسببية يقوظ    إن اختبار كرانجر      
فيما بينها من خالل اخذ ال يم السابقة لها بوصفها متغيرات تفسيرية واجراء انحدار لها على ال يم  
المتغيرات  المعلمات تختلق معنويا عن الصفر دل  لك على ان  فإ ا كانت  للمتغيرات،  الحالية 

تسبب المتغيرات المعتمدة. وقد ت ون العالقة السببية باتجاه واحد أي أن متغيرا ما ينثر    التفسيرية
في المتغير اآلخر وال يتأثر به، وقد ت ون العالقة متبادلة أي أن كال المتغيرين ينثران في بعضهما، 

، آلخر  وقد ال توجد أي عالقة بمعنى ان المتغيرين مستقلين عن بعضهما وال ينثر أحدهما في ا
وفي حالة البيانات الجدولية غير الموزونة يمكن إجراء اختبار السببية على نما   متجهات االنحدار 

إحدى فرضتين   Wald باستخداظ إحصائية Vector Autoregressive VAR الذاتي لترجيح 
جميع  االولى فرضية العدظ ومفادها عدظ وجود أي عالقة سببية بين المتغيرات محل الدراسة في  

:H0مقاطع العينة اي  𝛽i = 0∀i = 1,2, … , N  والرانية الفرضية البديلة ومفادها وجود عالقة ،
  سببية بين المتغيرات محل الدراسة في بع  المقاطع وليس بالضرورة وجودها في جميع مقاطع 

 : أي (359، 2020) الجومرد و الجلبي،  العينة
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H1: {
𝛽𝑖 = 0∀i = 1,2, … , N1

𝛽1 ≠ 0∀i = N1 + 1, N1 + 2, … , N
 

إحصائية          احتساب  االختبار  هذا  في  معدل    ل ل  Waldويتم  احتساب  ثم  ومن  مقطع 
االحصائيات لجميع المقاطع في احصائية واحدة، إ  يقترب توزيع هذه اإلحصائية من توزيع مربع  

المقابلة لها يتم رف  (𝑥2) ، فإ ا كانت قيمة االحصائية مختلفة معنويا عن قيمة  (𝑥2)كاي   
العدظ   الدراسةفرضية  محل  المتغيرات  بين  سببية  عالقة  وجود  أي  البديلة  الفرضية   وقبول 

(Dumitrescu and Hurlin, 2012, 1450-1460).  

قدمه    بدراسةقمنا           الذي  السببية  -Dumitrescu and Hurlin, 2012, 1450)اختبار 

. الفائدة الرئيسية  (Granger, 1969, 424-438)ل متقدظ من تحليل السببية لعو هو شك  (1460
ويعمل بشكل جيد للبيانات الغير المتجانسة. أي   من هذه الطريقة هي أنها مناسبة لبيانات البانل

يأخذ في االعتبار بعدين من عدظ التجانس: عدظ تجانس نمو   االنحدار المستخدظ الختبار سببية  
 : الصيغة القياسية التالية وياخذ االختبار  وعدظ تجانس العالقات السببية. ،جرانجر

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
(𝑘)

𝐾

𝑖=1

𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖
(𝑘)

𝐾

𝑖=1

𝑥𝑖,𝑡−𝑘+𝜀𝑖,𝑡
 

𝐾 حيث   ∈ 𝑁+ and 𝐾 ∈ 𝑁∗𝑎𝑛𝑑𝛽𝑖 = (𝛽𝑖
(1)

, … … , 𝛽𝑖
(𝐾)

) and 𝛼𝑖, 𝛾𝑖
(𝑘)

, and 

𝛽𝑖
(𝑘)

 

  التوالي.على  معامل،ثابت ومعلمة متخلفة ومنحدر  مصطلحإلى تشير 
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 المبحث الثاني 

 وتحليل النتائج  نتائج التقديرتوصيف النموذج و 

 :المتبع في الدراسة توصيف النموذج القياسياواًل: 

 استخدمت الدراسة مجموعة من المتغيرات موضحة ادناه:

INV/GDP: Gross Capital Formation %GDP 

SAVGDP: Gross Savings %GDP 

FCGDP: Total Foreign Capital Inflow % of GDP 

GRO: GDP Growth annual % 

INFL: Inflation Rate 

GDP/INV:  )المحلي الناتج  إجمالي  من   %( المال  رأس  ت وين  اجمالي :  إجمالي 
يت ون إجمالي ت وين رأس المال )إجمالي االسترمار  االسترمار كنسبة من الناتج المحلي االجمالي:  

تغيرات المحلي سابقا( من مجمل النفقات على زيادة األصول الرابتة لالقتصاد مضافا إليه صافي ال
والخناد ،   األسوار،  )بناء  األراضي  تحسينات  الرابتة  األصول  وتشمل  المخزونات.  مستوى  في 
وقنوات تصريف المياه، وهلم جرا(؛ ومشتريات اآلالت والماكينات والمعدات، وإنشاء الطر ، والسكك  

صة، والمباني  الحديدية، وما شابه  لك، بما فيه المدارس، والمكاتب، والمستشفيات، والمساكن الخا 
التجارية والصناعية. والمخزونات هي مخزون البضائع التي في حوزة الشركات لمواجهة التقلبات 
المنقتة أو غير المتوقعة في اإلنتا  أو المبيعات، و"العمل الجاري تنفيذه". وطبقا لن اظ الحسابات 

 رأس المال.، فإن صافي اقتناء النفائس يندر  أيضا ضمن ت وين 1993القومية لعاظ  

GDP/SAV:  )ُيحسب إجمالي االدخار :  إجمالي االدخار )% من إجمالي الناتج المحلي
 على أنه إجمالي الدخل القومي مطروحًا منه إجمالي االستهالك، إضافة إلى صافي التحويالت.

GDP/FC:  )تدفق رأس المال :  رصيد الحسابات الجارية )% من إجمالي الناتج المحلي
رصيد الحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف  األجنبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي: 

 صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويالت الجارية.

GRO:  )سنويًا  %( المحلي  الناتج  إجمالي  الناتج  معد :  نمو  إلجمالي  السنوي  النمو  ل 
المحلي بأسعار السو  على أساس سعر ثابت للعملة المحلية. وتستند اإلجماليات إلى السعر الرابت 

. وإجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن مجموع إجمالي ال يمة المضافة  2010للدوالر األمريكي عاظ  
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زائد   االقتصاد  في  الم يمين  المنتجين  جانب جميع  أية من  وناقص  المنتجات  أية ضرائب على 
إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهالك األصول المصنعة  

 أو إجراء أية خصوظ بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. 

INFL :    يشير التضخم كما  :  إجمالي الناتج المحلي )% سنويا(  تخفي  التضخم، معامل
لمعامل   السنوي  النمو  معدل  تغير التضخم  ي يسه  معدل  إلى  المحلي  الناتج  إلجمالي  الضمني 

ومعامل   ككل.  االقتصاد  في  هذا التضخم  األسعار  نسبة  هو  المحلي  الناتج  إلجمالي  الضمني 
 إلجمالي باألسعار الرابتة للعملة المحلية. اإلجمالي باألسعار الجارية للعملة المحلية إلى ا

بيانات   قاعدة  الدولي  البنك  من  البيانات  مصدر  على  ) Worldوباالعتماد 

)WDI -Development Indicators     اشكال ثالثة  النمو    ت وين  او  بناء  تم  للمتغيرات 
 موضحة كما يلي: 

INV/GDP = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏SAV/GDP + 𝜷𝟐 FC/GDP + 𝜷𝟑GRO + 𝜷𝟒INFL + 𝜺𝒕 

SAV/GDP = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏INV/GDP + 𝜷𝟐 FC/GDP + 𝜷𝟑GRO + 𝜷𝟒INFL + 𝜺𝒕 

GRO = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏INV/GDP + 𝜷𝟐SAV/GDP + 𝜷𝟑 FC/GDP + 𝜷𝟒INFL + 𝜺𝒕 

( متغير INV/GDPاجمالي االسترمار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )حيه جعلت 
تابع وباقي المتغيرات مستقلة ثم في معادلة أخرى جعلت اجمالي االدخار كنسبة من الناتج المحلي  

 ( نمو SAV/GDPاإلجمالي  أخيرة جعلت  ثم في معادلة  المتغيرات مستقلة  وباقي  تابع  متغير   )
 ( متغير تابع وباقي المتغيرات مستقلة. GRO) اجمالي الناتج المحلي 

 اما بالنسبة لدول العينة فشملت خمس مجموعات موضحة ادناه:

الفلبين، سنغافورة، سريالن ا،   .1 باكستان،  ماليزيا،  الهند، كوريا،  )بنغالديا،  آسيا 
 (. تايالند، الصين

العربية   .2 الممل ة  عمان،  المغرب،  األردن،  مصر،  )البحرين،  العربي  العالم 
 السعودية، السودان، تونس( 

كولومبيا،   .3 البرازيل،  بوليفيا،  )األرجنتين،  ال اريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا 
 كوستاريكا، اإلكوادور، هندوراس، المكسيك، بيرو(  

)ال .4 والتنمية  االقتصادي  التعاون  من مة  ألمانيا، أعضاء  فرنسا،  فنلندا،  دنمارك، 
 اليونان، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الممل ة المتحدة( 

 أفري يا )ال اميرون، نيجيريا، جنوب أفري يا(  .5



 

69 
 

 ثانيًا: نتائج التقدير وتحليل النتائج 
 نتائج اختبار جذر الوحدة  :( 3جدول )ال

    Stata 16اإلحصائيالجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج 

يتضعح ان المتغيرات المقدرة ل ل مجموعة هي مسعتقرة عند المسعتوى مما   (3)من الجدول  
جل وهذا يتفق مع ما جاء به  العالقة التي تربت هذه المتغيرات هي عالقة طويلة األ انإلى يشعععير  

دخار والنمو االقتصعععععادي تربطها عالقات  سعععععترمار واإلاإل أنإلى الن رية االقتصعععععادية التي تشعععععير  
 تصحيحية طويلة االجل.

 

South Asia 

Variable lags 
Fisher (Level) 

𝝌𝟐 p-value 

INV/GDP 1 66.99 0.000 

GRO 1 136.27 0.000 

INFL 1 163.54 0.000 

SAV/GDP 1 59.21 0.000 

FC/GDP 1 104.36 0.000 

Sub-Saharan Africa 

INV/GDP 1 50.3565 0.000 

GRO 1 19.3587 0.0036 

INFL 1 146.1385 0.000 

SAV/GDP 1 47.7731 0.000 

FC/GDP 1 15.8735 0.0144 

Arab World  

INV/GDP 1 28.6315 0.0265 

GRO 1 100.9476 0.000 

INFL 1 44.1503 0.0002 

SAV/GDP 1 42.5662 0.0003 

FC/GDP 1 54.6718 0.000 

OECD Members 

INV/GDP 1 36.5676 0.0483 

GRO 1 102.4118 0.000 

INFL 1 72.9830 0.000 

SAV/GDP 1 37.5203 0.0388 

FC/GDP 1 72.7849 0.000 

Latin America & Caribbean 

INV/GDP 1 29.3043 0.0448 

GRO 1 97.5898 0.000 

INFL 1 106.4666 0.000 

SAV/GDP 1 43.9877 0.0006 

FC/GDP 1 50.6817 0.000 
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 Johansen Fisherنتائج اختبار التكامل المشترك  :( 4جدول )ال
South Asia 

Variables: INV/GDP FC/GDP SAV/GDP GRO INFL  

Tests Fisher Stat.*(from trace test) Fisher Stat.*(from max-eigen test) 

0H 1H C.V. k =1 C.V. k =1 

r= 0 =1 253.3 0.0000 181.0 0.0000 

r  1 =2 99.83 0.0000 80.08 0.0000 

r  2 =3 40.37 0.0045 27.51 0.1216 

r  3 =4 25.36 0.1879 20.55 0.4242 

r  4 =5 16.29 0.6985 16.29 0.6985 

Sub-Saharan Africa 

r= 0 =1  49.49  0.0000  30.04  0.0000 

r  1 =2  26.57  0.0002  13.35  0.0378 

r  2 =3  17.06  0.0091  8.455  0.2066 

r  3 =4  13.54  0.0352  9.040  0.1713 

r  4 =5  10.47  0.1064  10.47  0.1064 

Arab World  

r= 0 =1  93.07  0.0000  70.18  0.0000 

r  1 =2  37.59  0.0017  24.56  0.0780 

r  2 =3  21.72  0.1526  17.84  0.3331 

r  3 =4  11.61  0.7706  10.70  0.8275 

r  4 =5  9.108  0.9089  9.108  0.9089 

OECD members 

r= 0 =1  107.8  0.0000  65.98  0.0000 

r  1 =2  56.60  0.0002  31.13  0.1500 

r  2 =3  37.57  0.0383  23.71  0.4780 

r  3 =4  24.78  0.4178  17.65  0.8196 

r  4 =5  20.70  0.6563  20.70  0.6563 

Latin America & Caribbean 

r= 0 =1  187.4  0.0000  131.1  0.0000 

r  1 =2  80.89  0.0000  53.88  0.0000 

r  2 =3  40.63  0.0017  25.26  0.1180 

r  3 =4  25.48  0.1122  23.67  0.1661 

r  4 =5  13.41  0.7669  13.41  0.7669 

*    Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution        
    Eviews 11الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

ن هناك على األقل عالقة ت امل مشعععععععععععععترك  أل ل مجموعة   (4للجدول )  النتائجيوضعععععععععععععح  
ت هر معنويعة    Trace, Max-eigenجعل بين المتغيرات المقعدرة ا  ان قيم منشععععععععععععععرات  طويلعة األ

وهذا يتفق والن رية االقتصعععععععععععععادية من ان العالقات بين   ،احصعععععععععععععائية عالية بين المتغيرات المقدرة
المتغيرات ال لية مرل االسععععععترمار واالدخار والنمو هي عالقات طويلة االجل تسععععععتلزظ التخطيت لها 

 .                                                                                        ل ي تأتي ثمارها مستقبالً 
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 SYSGMMتقدير باستخدام النتائج  :( 5ول )جدال
South Asia 

 

 

Wald chi2(4): 11093.91 Prob > chi2: 0.0000 Wald chi2(4):16006.98 Prob > chi2: 0.0000 

Number of obs: 387 Number of groups:10 Number of obs: 387 Number of groups:10 

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

 ( حيه نالحظ: South Asiaلع)  SYSGMMتقدير باستخداظ  النتائج    (5)ي هر الجدول   
(  INVGDPاالسترمار المحلي ) نسبة  إلى  (  SAVGDPاالدخار المحلي )نسبة  ن ما يتوجه من  إ .1

االسترمار   تمويلإلى  ن أكرر من نصق االدخار يذهب أ  FH% وهذا يعني وفقا للغز 65حوالي 
( التدريجي  INVGDPالمحلي  بالتوسع  اخذت  التسعينيات  بعد  وخاصة  المحلية  الفجوة  وان   )

وهذا  ،المباشراألجنبي أنواعه وخععاصة االسترمار  بكافةاألجنبي   المالرأس لصاحبها تدفق هائل 
استراتيجية   اقتصاداتهععا على  اعتمدت  التي  آسيععا  في  فعال   كقععائد األجنبي    المال رأس  ما حدث 

 . ((Foreign Capital Lead Growthلتسريع النمععو االقتصععادي 
انواعه  ا    (FCGDP)  األجنبيالمال    رأسن  إ .2 المحلي   تأثيربكافة  االسترمار  في   سالب 

(INVGDP)  االسترمارات المحلية على الموارد والمكان والفرح المربحة.)احاللي( ا  ينافس 

 (INVGDP)  في االسترمار المحلي  لبيس  تأثير  ا    ( FCGDP)األجنبي  المال    رأس ن  أطالما   .3
 با في النمو االقتصادي.لفانه وبصورة غير مباشرة ينثر س

أن  يمكن   (INVGDP)  في االسترمار المحلي  (FCGDP)  األجنبيالمال  رأس  التأثير السلبي لع .4
% من 30نسب تتجاوز    المباشر األجنبي  تفسر ان هذه الدول تستقطب نسب عالية من االسترمار  

تسعى    األجنبيةن هذه االسترمارات  أ  حيه   وخاصة الصين وسنغافورة  العالمياألجنبي  االسترمار  
تحقيق اقصى األرباح ولهذا فهي تنافس الدول على استرماراتها المحلية وتحل محلها ل ونها  إلى  
 كفاءة وتطورا ولها قدره كبيرة على المنافسة في األسوا  العالمي. أكرر

ن  أطالما    (FCGDP)  األجنبي  المال    رأس    إلى  والسنال االن لما ا هذه الدول تلجا   
ال تملك الموارد المحلية ال افية حيه ان هناك نقص في الموارد بمقدار   ألنهاسالب، الجواب    تأثيره

تملك 37حوالي   انها ال  بين االدخار االسترمار، كما  الفجوة  لغلق  الخار   % يجب تغطيته من 

INVGDP Coef. t value p value SAVGDP Coef. t value p value 

GRO 0.318 19.84 0.000 INVGDP 0.726 72.61 0.000 

INFL -0.018 -1.93 0.054 INFL -0.095 -9.48 0.000 

SAVGDP 0.650 73.44 0.000 GRO 0.209 11.95 0.000 

FCGDP -0.680 -70.67 0.000 FCGDP 0.832 95.12 0.000 

Constant 6.319 23.13 0.000 Constant 9.964 36.07 0.000 
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،  ائيةرادات اإلنتاجية والسلع نصق المصنعة االزمة لتحقيق أهدافها اإلنميالموارد لتسديد قيم االست 
المحلية  المدخرات  ت مل  الخارجية  التدفقات  ان  الرانية حيه  المعادلة  تقدير  من  ي هر  ما  وهذا 

في    موجبة ومعنوية احصائية عالية.  بإشارةالناقصة لتمويل االسترمارات، ا  ظهر معامل التدفق  
ها لتحقيق  علي  التنافسإلى  المحصلة ان هذه الدول لها فرح استرمارية مربحة هائلة دفعت الدول  

 الدول من عدمها. هذهقصى األرباح بغ  الن ر عن كون هذه التدفقات تفيد  أ
 

 SYSGMMتقدير باستخدام النتائج  :( 6جدول )ال
Sub-Saharan Africa 

INVGDP Coef. t value p value SAVGDP Coef. t value p value 

GRO 0.078 1.66 0.097 INVGDP 0.883 8.659 0.000 

INFL 0.023 2.32 0.020 INFL -0.007 -0.59 0.558 

SAVGDP 0.325 5.596 0.000 GRO -0.111 -2.15 0.032 

FCGDP -1.055 -2.693 0.008 FCGDP -0.698 -5.549 0.000 

Constant 2.497 4.94 0.000 Constant -0.280 -0.49 0.626 
 

Wald chi2(4): 4539.21 Prob > chi2: 0.0000 Wald chi2(4): 3924.19 Prob > chi2: 0.0000 

Number of obs: 114 Number of groups:3 Number of obs: 114 Number of groups:3 

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

(  Sub-Saharan Africaلع)  SYSGMMتقدير باستخداظ  النتائج    (6)ي هر الجدول   
ان   نالحظ  المحليحيه  في  (SAVGDP)  االدخار  المحلي  يساهم    ( INVGDP)  االسترمار 

و ات إشارة موجبة  ومعنوية إحصائية عالية وبما ان تأثيره اقل من النصق فعليه  %  32  بنسبة
  FHبه اللغز    ءفأن  لك يدل على العالقة الضعيفة بين االدخار واالسترمار المحليين حسب ما جا

لسد هذه الفجوة وتغطيتها، وهذا    األجنبي  المال    رأس  تدفق هائل لبد ان يصاحب  لك  وبالتالي ال
( وهي نسبة  %1.055-حيه بلغت حوالي )  األجنبيةالنتيجة أعاله الخاصة بالتدفقات    هما ينكد 

كبيرة وكانت  ات إشارة سالبة لتعكس لنا األثر السلبي التزاحمي لالسترمارات المحلية لتحل محله 
تنمية البلدان    األجنبيةوبالتالي التأثير السلبي في النمو االقتصادي حيه لم ت ن غاية هذه التدفقات  

تحقي  األول  المقاظ  وفي  األساسية  غايتها  وانما  فيها  تسترمر  تقدير التي  وعند  األرباح،  اقصى  ق 
(  %0.698-في االدخار المحلي بلغت حوالي )  األجنبيةالتدفقات    تأثيرالنمو   الراني وجدنا ان  

وكانت  ات معنوية إحصائية عالية و ات إشارة سالبة لتعكس لنا التأثير السلبي االحاللي لالدخار 
 المحلي .
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 SYSGMMباستخدام تقدير النتائج  :( 7جدول )ال
Arab World  

 

Wald chi2(4): 1640.55 Prob > chi2: 0.0000 Wald chi2(4): 3105.80 Prob > chi2: 0.0000 

Number of obs: 308 Number of groups:8 Number of obs: 308 Number of groups:8 

 

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

حيه (  7في الجدول )لعبلداننا العربية    SYSGMMتقدير باستخداظ  ال  نتائجإلى  ننتقل االن   
 نالحظ جملة من النتائج المهمة:

المحلي%  85حوالي   .1 االدخار  المحلي   إلىيتوجه    ( SAVGDP)  من   االسترمار 
(INVGDP)    حسب ما يضا و أ  وهي نسبة عالية جدا وكانت  ات مستوى معنوي عال

الخاصة   ان النسبة  (Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)جاء به كل من  
المحلي  االدخار  )  بمعامل  تجاوزت  االدخار 0.5ا ا  بين  القوية  العالقة  دل  لك على   )

 ( بلغت  االدخار  نسبة  ان  نالحظ  فأننا  وعليه  بالعكس  والعكس  ( وكما %85واالسترمار 
نالحظ ان النسبة كانت إيجابية ليعكس لنا العالقة الطردية بين االدخار المحلي واالسترمار 

االسترمار   لتغطية متطلبات من االدخار المحلي يذهب  %  85ان  ما نسبته  المحلي بمعنى  
كما نالحظ   األجنبيةمحدود لر وس األموال    تدفقإلى  دت هذه العالقة القوية  أ. و المحلي

 %.  30حوالي  بلغت األجنبي  المالرأس ير  تأثان 
ان نتيجة  ،بشكل احاللي اظ ت ميلعي في االسترمار المحلي    والسنال هل يساهم هذا التدفق   .2

و ات معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى    %(  0.302-سالبعة حيه بلعغت النسعبة )التقدير  
  األجنبي المال    رأس  بمعنى العالقة العكسية بين هذين المتغيرين حيه ان زيادة  % ،  5

على   االسترمارات المحلية  انها تنافس    اياالسترمارات المحلية    (Crowding- out)  تزاحم
بالحصول على الموقع المميز وتحويل األرباح للبلد االظ والحصول على التسهيالت لموارد  ا

وغيرها وبالمحصلة النهائية ست ون المحلية المالية والحصول على االيدي العاملة المدربة 
 . النمو االقتصادي في اثارها محدودة

INVGDP Coef. t value p value SAVGDP Coef. t value p value 

GRO 0.038 1.46 0.145 INVGDP 0.845 14.143 0.000 

INFL 0.043 5.42 0.000 INFL -0.051 -4.59 0.000 

SAVGDP 0.853 34.156 0.000 GRO 0.030 0.91 0.366 

FCGDP -0.302 -2.402 0.016 FCGDP 0.948 23.584 0.000 

Constant 3.907 6.82 0.000 Constant 5.569 8.55 0.000 
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لالدخار المحلي  تأثير التدفق الخارجي في االدخار المحلي اتضععععح انها مكملةقدير  عند ت .3
وهععذا يتفق مع الواقع الفعلي لمع م الععدول العربيععة حيععه انهععا تمتلععك  %(  94)  وبنسععععععععععععععبععة

مدخرات محلية بالعملة المحلية أوال ول نها غير كافية لتمويل متطلبات االسععترمار المحلي 
عن طريق القرو  اظ االسععععععععععععععترمعارات    سععععععععععععععواءاألجنبي   المعالرأس  لولهعذا يلجعا مع مهعا  

 لمباشرة.ة ااألجنبي

 SYSGMMباستخدام تقدير النتائج  :( 8جدول )ال
OECD members 

 

 

Wald chi2(4): 9279.42 Prob > chi2: 0.0000 Wald chi2(4): 16916.15 Prob > chi2: 0.0000 

Number of obs: 464 Number of groups:12 Number of obs: 464 Number of groups:12 

 

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

التعاون االقتصادي والتنميةإلى  ننتقل االن    ( حيه OECD members)  دول من مة 
 جملة من النتائج المهمة:  (8)ي هر الجدول 

وه   اً مر أنالحظ   .1 للغاية  )أ  ومهما  المحلي  االدخار  تأثير  االسترمار  SAVGDPن  في   )
عالية جدا   ةوكان  ات معنوية احصائي   %  88المحلي كان  ا نسبة عالية جدا حيه بلغت  

لدل  لك على العالقة القوية بين االدخارات المحلية واالسترمارات   FHولو رجعنا للغز  
التي تم ايجازها في صفحات سابقة عند  دراسات  غلب الأ ه  تكد أ المحلية الشك  لك يربت ما  

السابقة التي اكدت على ان العالقة بين االدخارات واالسترمارات المحلية  دراسات  فقرة ال
ت ون قوية جدا في الدول المتقدمة لما تمتل ه هذه الدول من ميزات كريرة ومهمة متقدمة  

وبلدان التنمية والتعاون االقتصادي وما   حيه اطلقت عليها لقب البلدان الصناعية المتقدمة
 تمتل ه من جهاز انتاجي قوي وأيضا صاحبة العملة الصعبة القوية.  

عما سبقه من المجموعات السابقة حيه نالحظ هذه المرة   مختلفاً   يةاً أيضا شنالحظ    و .2
للتدفقات   اإليجابي  المحلي   نواعهبأ  (FCGDP)  األجنبيةاألثر  االسترمار  في   كافة 

(INVGDP) (ا   الت ميلي وليس االحاللي )حيه 57بنسبة  االسترمارات المحلية    يكمل %
المال   رأس  كانت أيضا  ات داللة إحصائية عالية جدا في المقابل لهذا التأثير اإليجابي لع

INVGDP Coef. t value p value SAVGDP Coef. t value p value 

GRO 0.118 10.59 0.000 INVGDP 0.987 134.809 0.000 

INFL -0.011 -5.39 0.000 INFL 0.019 8.17 0.000 

SAVGDP 0.888 70.816 0.000 GRO 0.122 9.73 0.000 

FCGDP 0.570 3.412 0.000 FCGDP 0.998 37.490 0.000 

Constant 7.270 39.66 0.000 Constant 5.033 22.71 0.000 
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المحلي  (FCGDP)  األجنبي   االسترمار  سيندي  لك  INVGDP)  في  زيادة   إلى  ( 
حيه ان هذه  زياد النمو االقتصادي لهذه البلدان،    إلى  االسترمارات وبصورة غير مباشرة  

الدول هي دول صناعية متقدمة تمتلك كل ما هو مميز ومتطور ومتقدظ حيه ستفر  
لما تمتل ه من ميزات وتحقيق أرباح عالية جدا   األجنبيةعلى التدفقات    شروطهاهذه الدول  

  األجنبي سترمار في أراضيها وما يكتسبه من عملة صعبة يأخذه المسترمر  ل ل من يقوظ باال 
ن هذه الدول المتقدمة ال تسمح الي استرمار أجنبي ينثر  إوينفع به بلده االظ فبالتالي ف

حل ي على ادخاراتها واسترماراتها المحلية بالتأثير السلبي وال تسمح الي استرمار اجنبي ان  
وادخار  استرماراتها  ألمحل  تسمح  وال  االقتصادي  نموها  على  وبالتالي   ات استرمار   ة ياتها 

ليست باإلنتاجية وتمنع أي استرمار في المجاالت االستهالكية  من خالل فر  شروط 
من اجل غلق الفجوة المتب ية بين    األجنبي  المال    رأس  واتباع سياسات تفرضها على  

تقدير  أيضا  وهذا ما ي هر  االدخار واالسترمار،   الرانية حيه ان التدفقات من  المعادلة 
الخارجية ت مل المدخرات المحلية الناقصة لتمويل االسترمارات، ا  ظهر معامل التدفق 

  معنوية احصائية عالية.%(  وكانت  ات 99وبنسبة عالية جدا بلغت )موجبة  بإشارة
 

 SYSGMMباستخدام تقدير النتائج  :( 9جدول )ال
Latin America & Caribbean 

 

Wald chi2(4): 4052.03 Prob > chi2: 0.0000 Wald chi2(4): 6738.97 Prob > chi2: 0.0000 

Number of obs: 349 Number of groups:9 Number of obs: 349 Number of groups:9 

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

)  مجموعتناإلى  نصل    وهي  ي هر ( حيه  Latin America & Caribbeanاألخيرة 
 همها: أ   ومن SYSGMMتقدير باستخداظ النتائج  (9)الجدول 

االسترمار    في تمويل   (SAVGDPنسبة مشاركة او مساهمة االدخار المحلي )ان  نالحظ   .1
العالقة   يتبين لنا  FHللغز  وفقا   و  وهي نسبة قليلة جدا  %  27  هو  (INVGDP)  المحلي

الضعيفة جدا بين االدخار المحلي واالسترمار المحلي مما يسبب في توسع الفجوة بينهما  
أموال   ر وس  طريق  عن  وسدها  تغطيتها  يتطلب  وخاصة أنواعها  بة  األجنبيمما  كافة 

التي تم تناولها في دراسات  غلب الأ به    ت المباشرة وهذا ينكد ما جاء  األجنبيةاالسترمارات  

INVGDP Coef. t value p value SAVGDP Coef. t value p value 

GRO 0.068 4.36 0.000 INVGDP 0.815 18.692 0.000 

INFL 0.0001 2.98 0.003 INFL -0.0001 -1.96 0.049 

SAVGDP 0.272 5.539 0.000 GRO -0.047 -2.92 0.003 

FCGDP -1.508 -7.238 0.000 FCGDP 0.853 21.592 0.000 

Constant 4.671 16.99 0.000 Constant -0.748 -2.31 0.021 
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السا المحلي الصفحات  االدخار  بين  الضعيف  واالرتباط  العالقة  على  اكدت  التي  بقة 
االدخارات  بين  الفجوة  اتساع  على  اكدت  حيه  النامية  البلدان  في  المحلي  واالسترمار 

 . واالسترمارات المحلية في مرل هذه البلدان
المال   س  رأبسبب العالقة الضعيفة بين االدخار واالسترمار المحليين رافق  لك تدفق هائل ل .2

وكانت  ات    (%1.508-صنوفه حيه بلغت حوالي )كافة  بأصنافه    (FCGDP)  األجنبي  
االحاللي التزاحمي    لنا االثر  عكست   سلبيةمعنوية احصائية عالية وكانت أيضا  ات إشارة  

 رأس ، سيقابل هذا األثر السلبي لعلى الموارد والمكان والفرح المربحة  لالسترمارات المحلية
النمو    األجنبي  المال   في  السلبي  بالتأثير  مباشرة  غير  وبصورة  المحلي  االسترمار  في 

االقتصادي  ات التأثير ال بير بسبب تدفقاته ال بيرة لسد الفجوة بين االدخار واالسترمار  
في االدخار   األجنبيةالمحليين، وعلى العكس من  لك نالحظ عند تقدير تأثير هذه التدفقات  

حظ انها كانت مكملة لالدخار المحلي لتمويل النقص في االسترمارات المحلية  المحلي نال
( حوالي  بلغت  إحصائية  85حيه  معنوية  مستوى  و ات  موجبة  إشارة  وكانت  ات   )%

 عالية. 

بين هذه المجموعات الخمس وهل كانت متفقة مع ما جاء   اجماليةمقارنة    إلى  ن  ننتقل اآل  
ومدى مساهمة كل من االدخار    (Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)به كل من  

في االدخار     األجنبية في االسترمار المحلي ومدى مساهمة هذه التدفقات    األجنبيةالمحلي والتدفقات  
 المحلي وتأثير كل  لك في النمو االقتصادي في كل مجموعة:

 لجميع المجموعات  SYSGMMباستخدام تقدير ال نتائج  : (10جدول )ال

 INVGDP SAVGDP GRO المجاميع 
مطابق  

 ( FHـ)ل

مطابق مع  

 اآلراء الالحقة 

South Asia      

SAVGDP 0.650     

FCGDP -0.680 0.832 -0.565  متفق 

Sub-Saharan Africa      

SAVGDP 0.325     

FCGDP -1.055 -0.698 -0.139 متفق  

Arab World      

SAVGDP 0.853     

FCGDP -0.302 0.948 -0.026 متفق  

OECD members      

SAVGDP 0.888     

FCGDP 0.570 0.998 0.92  متفق 

Latin America & Caribbean      

SAVGDP 0.272     

FCGDP -1.508 0.853 -0.160 متفق  

    Stata 16الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي
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سععععععععععيا ان مسععععععععععاهمة  آنالحظ جملة من األمور المهمة حيه نالحظ في   (10)من الجدول   
  األجنبيععة%( قععابلهععا تععدفق لر وس األموال  65االدخععار تجععاوزت النصععععععععععععععق حيععه بلغععت حوالي )

%( وباألثر السععععععععععلبي حيه نالحظ العالقة القوية بين االدخار واالسععععععععععترمار المحليين  68بحوالي )
وهعذا مطعابق مع اآلراء الالحقعة ويخعالق معا اتى بعه كعل   األجنبيعةقعابلهعا تعدفق كبير لر وس األموال  

بلغت مساهمة االدخار  فافري يا  ما في أ  (Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)من  
( وهعذا يتفق مع معا جعاء بعه اللغز % 1.055-%( والتعدفق الخعارجي السععععععععععععععلبي بلغعت )32حوالي )

حيعه العالقعة الضعععععععععععععععيفعة بين االدخعار واالسععععععععععععععترمعار المحليين قعابلهعا تعدفق هعائعل لر وس األموال 
(  % 30%( والتدفق الخارجي )85بلغت االدخار المحلي حوالي )فاما في البلدان العربية     األجنبية

بين االدخارات واالسععععععترمارات المحلية والتدفق وأيضععععععا باألثر السععععععلبي لتنكد لنا هذه العالقة القوية 
بععه اللغز امععا المجموعععة التي أجريععت عليععه اللغز ل ععل من    ءالخععارجي المنخف  صععععععععععععععحععة مععا جععا

(Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)  ( وهي بلدانOECD  حيه كانت النسعععبة )
%( وبعاالثر اإليجعابي الطردي للتعدفقعات الخعارجيعة لتعكس  57%( لالدخعار المحلي و)88حوالي )

أصععععععحاب اللغز بررو العالقة لنا هذه النتائج انها غير متفقة مع ماجاء في اللغز حيه نالحظ ان 
القوية بين االدخار واالسععععععترمار المحليين هو ضعععععععق التدفقات الخارجية وهذا امر ال نالح ه في 

 & Latin Americaنتعععائجنعععا حيعععه تجعععاوزت التعععدفقعععات النصععععععععععععععق امعععا مجموعتنعععا األخيرة )

Caribbean  )عالقة ضععععععععيفة  تقريبا مع نتائج البلدان االفري ية حيه ال  ةمتشعععععععابه  ا انت نتائجهف
%( قابلها تدفق هائل لر وس األموال 27بين االدخار واالسععععععععععععترمار المحليين حيه بلغت حوالي )

ما أ( وهي تدفق كبير لتنكد صععععحة اللغز. 1.508-ة وبالتاثير السععععلبي حيه بلغت حوالي )األجنبي
بي ونسععععععععععععععبة  ثر إيجعاأ عان جميعهعا  ات  ففيمعا يخص تعأثير التعدفقعات الخعارجيعة في االدخعار المحلي 

مسععاهمة عالية جدا بأسععترناء مجموعة البلدان االفري ية كانت  ات اثر سععلبي ونسععبته بلغت حوالي 
%(  99( حيعه بلغعت حوالي )OECDعلى مسععععععععععععععاهمعه لعه كعانعت في البلعدان المتقعدمعة )أ %( و 69)

أخيرا  %( و 85%( ثم بلدان أمريكا الالتينية بحوالي )94تليها البلدان العربية بنسععععععبة بلغت حوالي )
فمن  ة على النمو االقتصععععععادي لهذه البلدان األجنبيما تأثير هذه التدفقات أ%(،  83سععععععيا بحوالي )آ

لنا انها كانت سععععلبية في النمو االقتصععععادي ل ل المجموعات بأسععععترناء    خالل النتائج أعاله يتضععععح
( حيعععه كعععانعععت في هعععذه المجموععععة  ات األثر اإليجعععابي في النمو  OECDالبلعععدان المتقعععدمعععة )

%( على عكس المجموعات األخرى التي  92االقتصععععععععععععادي و ات تأثير كبير حيه بلغت حوالي )
 لخارجية على النمو االقتصادي.اكدت على التأثير السلبي لهذه التدفقات ا
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 نتائج العالقة السببية باستخدام :( 11جدول )ال
Dumitrescu -Hurlin panel Causality Test 

South Asia 

    Eviews 11الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي

South Asia

FCGDP GROFCGDP SAVGDPFCGDP

GRO INVGDPSAVGDP INVGDPINVGDP

 

 نتائج العالقة السببية لمجموعة البلدان االسيوية (: 1مخطط )ال

 Microsoft Office (2019) من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج المخطت

 

الخاح بنتائج العالقة السببية لمجموعة  (1) التوضيحي   والمخطت (11) من الجدول
(South Asia  يتبين لنا )بع  النتائج المهمة : 

مي  سار المخطت االقتصادي و   فعلىاألجنبي  و نقطة االختنا  في آسيا هي النقد  أن القيد  أطالما   -1
السياسات االقتصادية تركيز جهدهم لمعالجة هذا االختنا ، ا  نالحظ ان هناك اتجاه للسببية  

المتغيرات المقدرة وهي االدخار واالسترمار والنمو االقتصادي،   كافة  إلىاألجنبي  المال  رأس  من  
  :لذلك يمكن آلسيا اتخا  جملة من الخطوات لمعالجة  لك

Relation Result Lags Probably 
Wald 

Test 
The Direction of Relationship 

 1 ثنائية
0.000 

0.000 

6.3 

5.4 
𝐺𝑅𝑂 ↔ INVGDP 

 1 ثنائية
0.0003 

0.0057 

3.37 

2.01 
𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 ↔ INVGDP 

 1 ثنائية
0.005 

0.004 

2.46 

2.45 
𝐹𝐶 ↔ 𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃  

 1 ثنائية
0.0007 

0.0005 

2.75 

3.34 
FCGDP ↔ GRO 

→ FCGDP          2.47 0.004 1 احادية  INVGDP 
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لب الخارجي كقائد للنمو في آسععععععيا ومزجها مع سععععععياسععععععة الطلب عادة الن ر باسععععععتراتيجية الطإ  •
 الداخلي والتعليم المتقدظ وت نولوجيا المعلومات كقائد للنمو.

في  • والدخول  المجاالت  كافة  في  المشتركة  القرارات  وإتخا   والتنسيق  التعاون  في  االستمرار 
 لمواجهة التحديات المستقبلية.  ASIANت تالت اسيوية مرل  

 االستمرار في االصالحات المالية والح ي ية وفي كافة القطاعات االسيوية. •
بسععععبب عدظ كفاية المدخرات المحلية لتمويل برامج   ليساألجنبي   المالرأس لإن التدفق الهائل   -2

وأسعععععععععععار الفائدة ولتحقيق مصععععععععععالح    فقت، وإنما لالسععععععععععتفادة من فرو  معدالت اإلرباح  التنمية
اقتصععععععععععادية للدول الصععععععععععناعية المسععععععععععترمرة وليس دافعها تطوير الدول األسععععععععععيوية وجعلها قوة 

 اقتصادية.  
االسترمار، هذا يعني ان  و ان هناك عالقة سببية باتجاهين بين االدخار االسترمار وبين النمو   -3

يوثر   المحلي  االسترمار  االدخار  المحلية ول نه ال  به  ويتأثرفي  االسترمارات  لتغطية  يكفي    
 من االسترمارات اإلنتاجية والخدمية.  مزيد إلى ، كما ان زيادة النمو االقتصادي تقود كافة

 نتائج العالقة السببية باستخدام :( 12جدول )ال
Dumitrescu -Hurlin panel Causality Test 

Sub-Saharan Africa 

    Eviews 11الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي
Sub-Saharan Africa

GRO SAVGDPGRO

INVGDP INVGDPFCGDP

 

 االفريقية نتائج العالقة السببية لمجموعة البلدان (: 2مخطط )ال
 Microsoft Office (2019) من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج المخطت

Relation Result Lags Probably 
Wald 

Test 
The Direction of Relationship 

𝐺𝑅𝑂 3.02788 0.0305 1 احادية  → INVGDP 

 1 ثنائية
0.0372 

0.0000 

2.95818 

9.32201 
𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 ↔ INVGDP 

GRO 3.15744 0.0211 1 احادية  → FCGDP  
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 Sub-Saharanيبين لنا نتائج العالقة السببية لععععععععع)  (2)التوضيحي   والمخطت  (12)  الجدول      

Africa:التي بينت بع  النتائج المهمة ) 

  االسعععععععععترمارإلى (  GROهناك عالقة سعععععععععببية  ات اتجاه واحد تتجه من النمو االقتصعععععععععادي ) .1
(، اي ان النمو يبععدأ في التععأثير  FCGDP)األجنبي    المععال  رأسإلى  و ( INVGDPالمحلي )

اوال مما يدل على أهمية النمو االقتصعععععععععععادي في دفع عجلة النشعععععععععععاط المحلي، حيه ان توفر  
هذه االسعععععععترمارات    اسعععععععتقطاب إلى المناخ المناسعععععععب في البلد بكل جوانبه بسعععععععبب النمو تندي 

 وخاصة المباشرة منها.  األجنبية

( واالسعععععععععترمار المحلي  SAVGDPالدخار المحلي )وجود عالقة سعععععععععببية ثنائية االتجاه بين ا .2
(INVGDPاي ان أحععدهمععا ينثر في اآل )  خر اي ان زيععادة االسععععععععععععععترمععار تعني المزيععد من

المصععععععععععععععانع وخلق فرح جديدة للعمل وبالتالي زيادة التشععععععععععععععغيل وتوليد دخول جديدة ثم زيادة 
في زيعادة االسععععععععععععععترمعارات    المسععععععععععععععاهمعةإلى  المعدخرات الفرديعة لتعود مرة أخرى هعذه المعدخرات  

 المحلية. 

 نتائج العالقة السببية باستخدام :( 13جدول )ال
Dumitrescu -Hurlin panel Causality Test 

Arab World  

    Eviews 11الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي
Arab World 

FCGDP INVGDPGRO

GRO SAVGDPSAVGDP

 

 العربية نتائج العالقة السببية لمجموعة البلدان (: 3مخطط )ال
 Microsoft Office (2019) من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج المخطت

Relation Result Lags Probably 
Wald 

Test 
The Direction of Relationship 

𝐺𝑅𝑂 2.91952 0.0008 1 احادية  → 𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 

INVGDP 2.45311 0.0123 1 احادية  → 𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 

→ FCGDP 2.02747 0.0821 1 احادية  GRO 
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وضععح لنا جملة من النتائج  ي  (3)  والمخطت(  13)اما العالقة السععببية لبلداننا العربية فالجدول  
 المهمة:
(  SAVGDPالمحلي )  إلى االدخار(  GROاالقتصادي )هناك عالقة سببية تتجه من النمو   .1

وهعذه العالقعة  ات اتجعاه واحعد، حيعه العالقعة الطرديعة بينهمعا اي ان النمو يبعدأ في التعأثير اوال 
 . متوست دخل الفرد ثم زيادة االدخار إلى زيادةفي االدخار حيه ان المزيد من النمو تندي 

المحلي   إلى االدخععار(  INVGDPوجود عالقععة سععععععععععععععببيععة تتجععه من االسععععععععععععععترمععار المحلي ) .2
(SAVGDPوهعع )  زيععادة االسععععععععععععععترمععار تعني المزيععد من  ذه العالقععة  ات اتجععاه واحععد اي ان

المصععععععععععععانع وخلق فرح جديدة للعمل وبالتالي زيادة التشععععععععععععغيل وتوليد دخول جديدة ثم زيادة  
  المدخرات الفردية.

(  GRO)   إلى النمو(  FCGDPاألجنبي )  رأس المالتتجه من  أحادية  هناك عالقة سببية   .3
 .تساهم في تمويل االسترمارات وبالتالي تنثر في النمو االقتصادي حيه ان زيادة التدفقات 

 نتائج العالقة السببية باستخدام :(14جدول )ال
Dumitrescu-Hurlin panel Causality Test 

OECD members 

    Eviews 11البرنامج اإلحصائيالجدول من إعداد الباحه باالعتماد على 
OECD members

INVGDP INVGDPGRO SAVGDPGRO

SAVGDP FCGDPSAVGDP FCGDPINVGDP

 

 بلدان منظمة التعاون االقتصادي نتائج العالقة السببية لمجموعة  (: 4مخطط )ال
 Microsoft Office (2019) من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج المخطت

Relation Result Lags Probably 
Wald 

Test 
The Direction of Relationship 

𝐺𝑅𝑂 6.19378 0.000 1 احادية  → INVGDP  

→ INVGDP 5.68597 0.000 1 احادية  𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 

→ INVGDP 6.73737 0.000 1 احادية  FCGDP 

 1 ثنائية
0.000 

0.000 

6.15957 

5.49182 
𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 ↔ FCGDP 

GRO 2.50600 0.0015 1 احادية  → 𝑆𝐴𝑉𝐺𝐷𝑃 
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( التي OECD membersتوضح لنا نتائج العالقة السببية لعععع)  (4)  ( والمخطت14)من الجدول 
 بينت بع  النتائج المهمة:

واالدخار المحليين وهذه العالقة  ات    إلى االسعترمار(  GROهناك عالقة سعببية تتجه من النمو ) .1
اتجاه واحد، اي ان النمو يبدأ في التأثير اوال في االسععععععععععععترمار واالدخار المحليين حيه ان المزيد  

العالقة الطردية بينهم، حيه ان المزيد  ان من االسترمار واالدخار أي    إلى المزيدندي  ين النمو  م
متوسععععععععععععععت دخعل الفرد ثم زيعادة االدخعار وهعذه الزيعادة في االدخعار كفيلعة    إلى زيعادةندي  يمن النمو  

 ادي. النمو االقتص إلى زيادةبمساهمة جيدة في زيادة االسترمارات المحلية في البلد ومن ثم 

  ورأس المال(  SAVGDP)  إلى االدخار(  INVGDPوجود عالقة سععببية تتجه من االسععترمار ) .2
( وهعذه العالقعة  ات اتجعاه واحعد اي ان االسععععععععععععععترمعار يبعدأ في التعأثير اوال في FCGDPاألجنبي )
  األجنبي. ورأس المالاالدخار 

األجنبي    إلى رأس المعال(  SAVGDPهنعاك عالقعة سععععععععععععععببيعة ثنعائيعة االتجعاه تتجعه من االدخعار ) .3
(FCGDP  )  وكعذا الحعالبعه  ويتعأثر األجنبي    رأس المعالفي  هعذا يعني ان االدخعار المحلي يوثر 

 .ويتأثر في االدخار المحلي  األجنبي يوثر لرأس المالبالنسبة 
 

 نتائج العالقة السببية باستخدام :(15جدول )ال
Dumitrescu-Hurlin panel Causality Test 

Latin America & Caribbean 

    Eviews 11الجدول من إعداد الباحه باالعتماد على البرنامج اإلحصائي
Latin America & Caribbean

FCGDP

GRO

 

 بلدان أمريكا الالتينية نتائج العالقة السببية لمجموعة  (: 5مخطط )ال
 Microsoft Office (2019) من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج المخطت

Relation Result Lags Probably 
Wald 

Test 
The Direction of Relationship 

FCGDP 7.81183 0.000 1 احادية  → 𝐺𝑅𝑂 
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( حيعععه  Latin America & Caribbeanالختعععاميعععة وهي مجموععععة )  المجموععععةأمعععا  
هناك عالقة سعععععببية  ان توضعععععح لنا نتائج العالقة السعععععببية التي بينت   (5)والمخطت (  15)الجدول  

( وهعذه العالقعة  ات GROالنمو االقتصععععععععععععععادي )إلى  ( FCGDP)األجنبي   المعالرأس  تتجعه من  
في التععأثير اوال في النمو حيععه ان زيععادة التععدفقععات    يبععدأاألجنبي    المععالرأس  اتجععاه واحععد، اي ان  

 محلية وبالتالي تنثر في النمو االقتصادي.تساهم في تمويل االسترمارات ال
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 2018-1980للفترة  العراقاالدخار واالستثمار وتدفق رؤوس األموال في المبحث الثالث: 
لازمعععات الحعععاليعععة المتمرلعععة بعععاالحتجعععاجعععات منعععذ بعععدايعععة تشععععععععععععععرين    العرا   تعر  أن يقبعععل  
، وانخفعا  األسععععععععععععععععار ومن ثم العوائعد النفطيعة العذي بعدأ في شععععععععععععععبعاط/فبراير  2019األول/أكتوبر  

، وال زالعت تبععاتهعا معاثلعة. فعاألولى نتجعت  2014، ععانى من آثعار أزمتين، تعر  لهمعا في  2020
شععععمال العرا  في حزيران/يونيو وما /اإلرهابية لمسععععاحات من وسععععتعن احتالل عصععععابات داعا 

تبعها من هجرة سعععكانية داخلية وخارجية وتخريب جوانب من البنى األسعععاسعععية واألصعععول اإلنتاجية  
والبنى المنسععععععسععععععية في وسععععععت/شععععععمال العرا ، ناهيك عن التبعات المجتمعية والسععععععياسععععععية واألمنية  

أيلول من تلك  -دية تمرلت في ابتداء انهيار أسععععار النفت، في آب واإلنسعععانية. والرانية مالية/اقتصعععا
كبير في الميزانية )االتحادية( العامة وانخفا  كبير في رصعععععععععععيد    عجزإلى السعععععععععععنة، والتي قادت  

 .2016و 2015االحتياطيات الدولية في السنتين 
، أخذت أسععععععععععار النفت باالنخفا   2020  وأوائل  2017وبعد تحسعععععععععنها خالل السعععععععععنوات  

، ثم تسععععععارع االنخفا  كحصععععععيلة لتفاعل عاملين. العامل األول، 2020مجددًا منذ شععععععباط/فبراير  
عدظ اتفا  الممل ة العربية السععععودية وروسعععيا، في بداية آ ار/مارس، على االلتزاظ بسعععقوف إلنتا   

لركودي والعامل الراني، التأثير ا ،النفت لدول أوبك، وما تبعه من زيادة اإلنتا  خالل  لك الشعععععععهر
ليععه من انخفععا  حعاد في الطلععب إالعععالمي لوبعاء فعايروس كورونعا، ومعا قعاد ومن المتوقع أن يقود  

دوالر/برميعععل في كعععانون    64الععععالمي على النفت. فقعععد أنهعععار متوسععععععععععععععت سعععععععععععععععر نفت برنعععت من  
دوالر في آ ار/مارس، حسعععععععععب بيانات البنك الدولي وأنهار متوسعععععععععت    33إلى   2020الراني/يناير  

 دوالر. 28إلى دوالر/برميل  60سعر تصدير النفت العراقي من 
وبذلك يواجه العرا ، كغيره من دول أوبك، انخفاضعععًا في سععععر النفت وفي الطلب العالمي  

لمتوقع أن يسععبب االنخفا   عليه في الوقت  اته، مما سععيفاقم مشععكلة التمويل في العرا . إ  من ا
في الميزانية العامة، وما يتبعه من آثار اقتصععععادية واجتماعية عميقة، إضععععافة إلمكانية    كبيراعجزًا  

 حصول انخفا  حاد في االحتياطيات الدولية.

زمععة االحتجععاجععات، التي عمععت بغععداد أفي هععذا الوقععت، ال زال العرا  يعععاني من تبعععات  
اصععععصععععة والفسععععاد والبطالة والفقر وتواضععععع الحوكمة والعجز في ووسععععت/جنوب العرا ، ضععععد المح

في هذا   2019الحكومة في األول من كانون األول   اسععععععتقالةإلى   اسععععععتمرارها  قاد و تقديم الخدمات.  
 الوقت أيضًا، دخل فايروس كورونا البلد والذي يهدد بأزمة إضافية جدية.

ة في العرا  سععععععععععنقوظ في بعد هذه المقدمة البسععععععععععيطة عن مجمل األوضععععععععععاع االقتصععععععععععادي
بع  األوضعععاع االقتصعععادية الخاصعععة بالعرا  عبر مجموعة من   إلىبالتطر     الالحقةالصعععفحات 

ف رة بسععععععععيطة عن اتجاهات بع  المنشععععععععرات االقتصععععععععادية الخاصععععععععة    تقديمإلى الفقرات ثم ننتقل  
 . تناراسد بالعرا  والمتبعة في 
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 العراق ما بعد داعش .1
عن رصعععععععععد االقتصعععععععععاد العراقي على ان العرا     2018للعاظ ينكد البنك الدولي في تقريره  

ن الضععععععععععععغوطات االقتصععععععععععععادية العميقة التي الزمته في السععععععععععععنوات الرالث ع"اخذ بالخرو  ببطئ  
خيرة، ل ن التقعدظ الحعاصعععععععععععععععل في التععامعل مع تركعة الحرب على تن يم داعا والعجز التنموي  األ

سعرع، وقد أدى التحسعن في أسععار أسعنوات من الصعراع يجب ان يمضعي بوتيرة    المتراكم الناجم عن
المعاليعة   الموازنعات نتعائج أفضعععععععععععععععل في    إلى  وضععععععععععععععبت اإلنفعا     2017النفت منعذ منتصععععععععععععععق ععاظ  

والخارجية"، وانه من الضعععععععععروري ان يتم وضعععععععععع احتياجات إعادة اإلعمار والعواقب االقتصعععععععععادية  
للحرب ضعععععععععععد داعا في السعععععععععععيا  المالي العاظ والنمو الشعععععععععععامل للعرا  من اجل تقييم آثار إعادة  

ي من  على أهمية خطة اإلصعععععععععالح الهيكلي في اتماظ التعاف والتأكيد اإلعمار على النمو والموازنة،  
حكومة العرا  تعمل االن على وضعععع حزمة   انإلى الصعععراع وتعجيله. ويشعععير تقرير البنك الدولي  

إعادة إعمار شعععععععاملة التي تربت تحقيق االسعععععععتقرار المباشعععععععر بر ية طويلة المدى، وقامت الحكومة 
السععتقرار،  العراقية بدعم من المجتمع الدولي، بحشععد الجهود لتلبية االحتياجات اإلنسععانية، وتعزيز ا

 .والشروع في عملية تعافي واعادة اعمار

 الحرب ضد االرهاب واسعار النفط المنخفضة  .2
نزوح جماعي وزيادة سعععععععععريعة   إلى مناطق العرا   عدد منمن في دت الحرب وانعداظ األأ

في الفقر مع النزوح الداخلي ألكرر من ثالثة ماليين شععععخص في جميع أنحاء العرا ، كما تسععععبب  
التحتية في المناطق التي سعيطر عليها تن يم داعا االرهابي والتي    ىٰ تدمير البن إلى هذا الوضعع 

حدثه من قطع الطر  أما   إلى ضععععافة إ( مليار دوالر  31,7قدرت الخسععععائر المادية الحكومية ب)  
(، وبالتالي تضععععععاءلت ثقة المسععععععترمر والمسععععععتهلك، وانخف  اإلنتا  الزراعي بنسععععععبة  20التجارية )

تقوي  االكتفاء الغذائي في البلد، واضععععععععععطر مةات األالف من األشععععععععععخاح  إلى دى % مما أ40
 المناطق الحضرية للحصول على الوظائق والدعم. إلى لهجرة ل

لقد قدرت األضعععرار واالحتياجات في العرا  في المحاف ات السعععبع المتأثرة بشعععكل مباشعععر  
مليععار    88.2تعععافي من الحرب تبلب  المليععار دوالر وأن احتيععاجععات إعععادة اإلعمععار و   45.7بحوالي  

الخسععائر االقتصععادية الناجمة عن الصععراعات هائلة، ولقد تسععبب الصععراع في العرا    ف انت ، دوالر
الذي تزامن مع صعععععععععدمة أسععععععععععار النفت في حدوث ركود في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي  

 حد إلى لنمو على المدى المتوست  الوضع المالي والقطاع الخارجي وإمكانيات ا  تفاقمإلى ا أدى مم
 كبير.
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 زيادة نسبة الفقر .3
 إلى   2007% عاظ  22.4خر ارتفعت نسععبة الفقر بعد ان شععهد انخفاضععا من  آومن جانب  

بشعععععععععععكل حاد بسعععععععععععبب انخفا  عائدات النفت والحرب ضعععععععععععد داعا، حيه    2012عاظ    %18.9
داعا مع زيعادة حعادة في تن يم  حتلهعا ي% في المنعاطق التي  41.2  إلى  تضععععععععععععععاعق مععدل الفقر  

في المائة، و لك "بسعبب    12.5 إلى في المائة    3.5مسعتويات الفقر في إقليم كردسعتان العرا  من  
 الجئ من سوريا". 241،000زحين داخليا وأكرر من مليون شخص من النا 1.4تدفق 

 واألمنياالستقرار السياسي  .4
ة، حيه ان انعداظ  األجنبياالسععترمارات    محددات هم  أ مني من  يعد االسععتقرار السععياسععي واأل
يمكن   المباشعععععر الرئيس في اي مكان في العالم، وال األجنبي  االمن هو العامل الطارد لالسعععععترمار  
ون را  ،  بيةة تسعودها االزمات المختلفة إلى ماله وخبرته   رأس ان يقوظ المسعترمر باالسعترمار ونقل  

لل روف السعياسعية واألمنية الحسعاسعة التي يمر بها العرا  واالنتخابات النيابية التي جرت في ايار  
ونسعبة المشعاركة المنخفضعة وتأخير تشعكيل الحكومة والتي تعتبر    التي كان يشعوبها الشعكوك  2018

عامل طرد لدخول اإلسعععترمارات  جميعها  من اولويات الشعععركات االسعععترمارية والتي يمكن ان تشعععكل 
 اإلقتصاد العراقي. إلى ة األجنبي

 قطاع مصرفي ضعيف  .5
ان اسععتقرار القطاع المصععرفي هو شععرط اسععاسععي في تحقيق النمو االقتصععادي وتعزيز ثقة  

نه ضععععععيف، وتقتصعععععر غالبية  أحيه يوصعععععق الن اظ المصعععععرفي في العرا  ب  األجنبي،المسعععععترمر  
من أصععول    %  96عملياته على المعامالت االسععتهالكية األسععاسععية، وتمرل سععبعة مصععارف عامة  

  19مصععععععرفا أجنبيا، و   19مصععععععرفا خاصععععععا، و  24لذي ينشععععععت فيه القطاع المصععععععرفي في الوقت ا
مصعععععععرف إسعععععععالمي في العرا ، إال أنها أصعععععععغر بكرير من األهمية وتركز على األعمال التجارية  

 . ات الصلة
 مكافحة الفساد .6

التحديات ال بيرة التي تواجه العرا    إلى عدة  شععععععارت االوسععععععاط الحكومية في مناسععععععبات  أ
  2018دولة في تقرير مدركات الفسععععاد لعاظ    180من بين    169بسععععبب الفسععععاد، فقد احتل المرتبة  

وان للفساد اضرار واضحة على انخفا  االسترمارات المحلية من  ، الذي من مة الشفافية العالمية
المحلي االجمالي ، وكذلك انخفا   خالل انخفا  نسععععععبة مسععععععاهمة االسععععععترمار المحلي / الناتج  

ثار سععععلبية واضععععحة  آان للفسععععاد حيه  ة لغر  االسععععترمار في العرا األجنبيتدفق ر وس االموال 
على كافة المتغيرات االقتصعععععععععادية كاالسعععععععععترمار، والفقر، والنفقات العامة، والموازنة العامة للدولة، 

من خالل تخفي  االسعترمار المحلي عن  والجباية الضعريبية، حيه له اثار مهمة على االسعترمار  
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ن دفع الرشعععاوى من قبل المسعععترمرين يجعل المسعععترمرين الغير  طريق رفع الت اليف االسعععترمارية، أل
لحصعععول على فرح اسعععترمارية، ويجعل الفسعععاد البيةة  لقادرين على دفع الرشعععاوي فهم غير قادرين  

دة حعالعة ععدظ التعأكعد وععدظ اليقين  االسععععععععععععععترمعاريعة غير مالئمعة لالسععععععععععععععترمعار المحلي من خالل زيعا
كما يخف  الفسععاد من االسععترمار    ،وبالتالي التأثير السععلبي على النمو االقتصععادي للبلد   بالمسععتقبل
ي أالبلد،    لكإلى ة  األجنبيخالل ارتفاع الفسعاد في بلد ما سعيمنع دخول االسعترمارات    مناألجنبي  
قل فسعععععادا وليس العكس، أ بلد إلى فسعععععادًا  أكرر ة من بلد األجنبيخر قد تتجه االسعععععترمارات  آبمعنى  

 دولة يوفر بيةة غير جا بة لالسترمارات الخارجية.  ةيأاي ان ارتفاع الفساد في 
( معيارا موحدًا 13يعتمد منشعععععععععععععر مدركات الفسعععععععععععععاد في الدول على م ياس يعتمد على )

  ( أعلى نزاهعة في العدول، 10تمرعل درجعة )  ا  (  10  -0الم يعاس درجعة )  لجميع دول الععالم. ويحعدد 
كرر فسعععععادا. ويعتمد التقرير الخاح بمنشعععععر مدركات الفسعععععاد على  ( بوصعععععفها األ0وتمرل الدرجة )

وسعععنحلل هنا قيمة منشعععر مدركات الفسعععاد في  ،فسعععادا  كرراألإلى  ااد فسعععقل تسعععلسعععل الدول من األ
 لعالم في هذا المنشر.العرا ، وموقع العرا  بين دول ا

 2016 -2003مؤشر مدركات الفساد في العراق للمدة (: 16جدول )ال
 

 السنوات  تسلسل العراق تسلسل دول العالم  درجة المؤشر 

2.2 130 113 2003 

2.1 145 129 2004 

2.2 159 137 2005 

1.9 164 160 2006 

1.5 179 178 2007 

1.3 180 178 2008 

1.5 180 176 2009 

1.5 178 175 2010 

1.8 182 175 2011 

1.8 174 169 2012 

1.6 175 171 2013 

1.6 174 170 2014 

1.6 167 161 2015 

1.7 176 166 2016 

Source:- Transparency international , corruption perception index,2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016. 

( وهي قريبعة جعدا 2.2 -1.3ن درجعة المنشععععععععععععععر تتراوح بين )أ  (16)نالحظ من الجعدول  
ري مرتفع في العرا  و لك ا( مما ينكد وجود فسعععاد سعععياسعععي وأد 10من)الصعععفر( وبعيدة جدًا عن )

بسعععععبب بيةة العرا  السعععععياسعععععية غير المسعععععتقرة وعدظ الشعععععفافية والبيروقراطية الحكومية، فضعععععال عن  
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ما لتسعععععلسعععععل  أحيانًا.  أو تضعععععاربها  أسعععععباب قانونية وعقابية ناتجة عن الغمو  في بع  القوانين  أ
لسععععل التنازلي ابتداء من الدول العرا  بالنسععععبة لدول العالم فمن مة الشععععفافية الدولية تسععععتخدظ التسعععع

خر القائمة وفق منشر مدركات آكرر فسادًا، لذلك يعد العرا  في  األ الدولإلى  االقل فسادًا وصواًل  
داري والسعياسعي في العرا  في القطاع  الفسعاد مما ينكد وجود مشعكلة خطيرة وهي ارتفاع الفسعاد اإل

ثر السعععععلبي على حجم ونوعية  للبلد وكذلك األالعاظ مما يعني االضعععععرار وهدر للموارد االقتصعععععادية  
يوضعععح منشعععر مدركات  (2)االسعععترمارات وبالتالي االضعععرار بمعدالت النمو االقتصعععادي، والشعععكل 

 الفساد في العرا :
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 (: مؤشر مدركات الفساد 2شكل )ال
 Microsoft Office (2019) الشكل من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج

 في العراق  األجنبي المباشراالستثمار  األجنبي وخاصةواقع االستثمار  .7
القطاعات  ة وفي األجنبيدخول االسععععععععععترمارات   إلى بحاجة ماسععععععععععة ضععععععععععحى العرا  اليوظ أ

كافة خاصعععععة بعد تراجع مسعععععاهمة القطاعات االقتصعععععادية الح ي ية في الناتج المحلي االقتصعععععادية  
االجمالي وتردي الخدمات االسععاسععية كخدمات الماء الصععالح للشععرب وال هرباء وشععبكات الصععرف 

(  26( والمادة )25المادة )  تأكيد تردي واقع الخدمات الصحية والتعليمية رغم    إلى  ضافة  إالصحي  
سعس اقتصعادية حديرة وبما يضعمن  أكفالة الدولة "اصعالح االقتصعاد العراقي وفق   من الدسعتور على

اسعععععععععععععترمار كامل موارده وتنويع مصعععععععععععععادره وتشعععععععععععععجيع القطاع الخاح وتنميته" وكذلك تشعععععععععععععجيع  
االسترمارات في القطاعات المختلفة ، وتحتفظ الدولة بحق إدارة القطاعات االستراتيجية مرل النفت  

ملوكة للدولة أو التي تسعععععععععععععيطر عليها. والقطاعات المحددة هي الطاقة، من خالل الشعععععععععععععركات الم
، والموارد الطبيعية غير المتجددة، والنقل، وت رير الهيدروكربونات، والمياه، والتنوع  تصععععععععععععاالت الاو 

 البيولوجي.

2.2
2.1

2.2

1.9

1.5
1.3

1.5 1.5

1.8 1.8
1.6 1.6 1.6

1.7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

مؤشر مدركات الفساد

درجة المؤشر



 

89 
 

رة جيعدة خالل يجنبيعة وبوتأن العرا  اسععععععععععععععتقطعب اسععععععععععععععترمعارات  أأدناه ونالحظ من الجعدول  
ار في القطاع النفطي خاصعة بعد توقيع وزارة  سعترماتجهت في مع مها لال  2017-2007عواظ  األ

ن الشععركات أ إلى ضععافة إاتفاقيات جوالت التراخيص مع الشععركات النفطية العالمية   النفت العراقية
منية خاصععة بها لتوفير الحماية لمشععاريعها االسععترمارية  أة المسععترمرة تمتلك شععركات األجنبيالنفطية  

ية نزاعات  أظ عند حدوث ماظ القضعععاء في دولها األأو  أماظ القضعععاء الدولي  أزة التخاصعععم  وتمتلك مي
و الحكومععععة العراقيععععة التي ضععععععععععععععمنععععت في عقود جوالت التراخيص على عكس  أمع وزارة النفت  

  320 العرا إلى  الجديدة الواردة    األجنبية. فقد بلب عدد المشعاريع االسعترمارية  األخرى   االسعترمارات 
في المةة من إجمالي عدد المشعععاريع االسعععترمارية    2.62، أي 2016و  2003مشعععروعًا بين عامي  

 العربية.  الدولإلى الواردة  

ت  را ا ترمن االسععععإف  يةمدن العراقال  عدد منمنية في  وضععععاع األثم بعد  لك ونتيجة لسععععوء األ
( مليون  10176) إلى التي وصعععععععلت   2014ت بالهجرة العكسعععععععية من العرا  خاصعععععععة في عاظ  أبد 

الدول االخرى التي بلغت  إلى  لك هجرة ر وس االموال الوطنية من العرا    إلى دوالر يضعععععععععاف  
يوضععععععععععععععح لنععا هععذه التععدفقععات الواردة    (17)والجععدول    2017-2008( مليون دوالر للمععدة  2028)

  العرا  : إلى والصادرة من و 
 المباشر الواردة والصادرة من والى العرا  (: تدفقات االسترمار األجنبي  17جدول )ال   

األجنبي تدفقات االستثمار 

 الصادرة من العراق  المباشر

 

 المباشراألجنبي تدفقات االستثمار 

 العراق إلى الواردة 

 

 لسنةا

 - 2003 

- 90 2004 

- 300 2005 

- 383 2006 

- 972 2007 

8 1856 2008 

34 1598 2009 

72 1396 2010 

366 1882 2011 

549 3400 2012 

227 3120 - 2013 

242 10176 - 2014 

148 7574- 2015 

304 6256- 2016 

78 5032- 2017 

      Source: UNCTAD,  World Investment Report, 2007-2017 
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 امتيازات قانون االستثمار العراقي .8
يسععاوي قانون االسععترمار الوطني بين المسععترمرين المحليين واألجانب على السععواء بالتأهل  
للحصععول على الحوافز ويسععمح للمسععترمرين األجانب بالتداول في األسععهم واألورا  المالية المدرجة 

  هوتحويل المال  رأس  السععععععماح للمسععععععترمرين بتمويل   إلى في سععععععو  العرا  لاورا  المالية اضععععععافة 
، كما يسععععععععععععمح للمسععععععععععععترمرين الذين يمتل ون رخصععععععععععععة اسععععععععععععترمارية بالتمتع   هخارجو العرا  داخل 

  ت ون نسبة  إسعنة    خمس عشعرة إلى باإلعفاءات من الضعرائب والرسعوظ لمدة عشعر سعنوات وتصعل 
مل الجذب لالسعععععععععترمارات  ان هذه االمتيازات كلها تعتبر عو إ، ف50المسعععععععععترمر العراقي اكرر من %

 .ةاألجنبي

 

 العراق  األجنبي فيعلى االستثمار   وأثرها لبيئة السياسية ا .9
اهتمامها بتطوير التشععععععععععععريعات المشععععععععععععجعة    2003ولت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد أ

ال أن تجربة العرا  في إجل تهيةة المناخ المالئم لالسعععترمار، ألالسعععترمار وبذل الجهود ال بيرة من 
ة الوارد  األجنبيطاب االسععععترمارات  قاسععععت زيادةإلى دي ن هي تجربة لم ت  األجنبيةجذب االسععععترمارات  

دهى من  وتطور اقتصعععاده وتزيد من معدالت نموه وهي ليسعععت بالمسعععتوى المطلوب واأل العرا إلى 
 مواله الوطنية التي خرجت لالسترمار في الدول المجاورة.أ لك لم يستطع المحاف ة على 

بب  بسعععععع  2003منيا بعد أ  اً فمن جهة لم يشععععععهد العرا  اسععععععتقرار  عدة، عواملبلقد تأثرت هذه التجربة 
بحياة   يوديرهابية التي نفذتها الجماعات االرهابية كالقاعدة وداعا يكاد بشعععكل يومي االعمال اإل

  ععدظإلى  ضععععععععععععععافعة إبريعاء وتعدمير المرافق الحيويعة والخعدميعة في مع م معدن العرا ،  المةعات من األ
ديمقراطي برلماني. واسعتمرار االختالالت    ن اظإلى االسعتقرار السعياسعي رغم تحول الن اظ السعياسعي  

صعععععاد العراقي وعدظ تنويع مصعععععادره بل اعتماده شعععععبه ال امل على عائدات النفت،  تقالهيكلية في اإل
ان    لم ترافقها اجراءات يمكنالتي  السعععععو    اقتصعععععاد إلى الموجه صعععععاد  تقاإلفضعععععال عن التحول من 

البيةة السعياسعية على االسعترمارات   أثرتن م هذا التحول المهم بشعكل ممنهج. ولتسعليت الضعوء على  
 تية:آلفي العرا  سيتم بيانها وفق المعطيات ا األجنبية

من العالمي الذي يعده معهد االقتصعاد والسعالظ العالمي في تقاريره  ن منشعر السعالظ واأليبي
( منشعر تتراوح  24( دولة ويت ون من )163العالمي في )من  واأل  السعنوية والذي يدرس حالة السعلم

( درجة 4.5و)من واأل( درجة للدول التي تتمتع بمسعععععتويات عالية من االسعععععتقرار  0.4درجاته بين )
الدول الخطرة وغير   منًا واسعتقرارا من منشعرات االسعتقرار السعياسعي، ف ان العرا  منأ األسعوءللدول  

بل اسعععتمر    2018-2008المدة   طوالمنيا ولم يتحسعععن موقعه بين دول العالم  أمسعععتقرة سعععياسعععيا و ال
 :(18)كما يوضح  لك الجدول  أخرى بالتراجع سنة بعد 
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 2018- 2008العالمي للعرا  للفترة  منواأل(: منشر السالظ 18جدول )ال

 العراق

 السنة  عدد الدول
 ترتيب الدولة مؤشر السالم 

3,370 138 138 2008 

3,370 143 143 2009 

3,500 148 148 2010 

3,342 151 153 2011 

3,227 155 158 2012 

3,245 159 162 2013 

3,377 159 162 2014 

3,444 161 162 2015 

3,570 161 163 2016 

3,556 161 163 2017 

3,408 160 163 2018 

Source:  Global-Peace-lndex-Report, Institute for Economics & Peace,  Sydney, dune 

2018. 

 األجنبي النقد  مؤشرات .10

ة لدى البنوك التجارية والبنك المركزي ارتفاعات ملحوظة في األجنبيسعععععععععجلت الموجودات  
 إلى   2008( مليون دينعار في ععاظ 68,084,967( ا  ارتفععت من )2014-2008)  للمعدةقيعامهعا أ
في   2013  لعععاظ  (مليون دينععار112,787,829)  إلى    2012( مليون دينععار عععاظ  97,492,510)

مععا خالل عععاظ  أ( مليون دينععار  3,934,507قععدرت ب)  2011  ة لعععاظاألجنبيععحين ان المطلوبععات  
معا   2013بلغعت خالل ععاظ فة  األجنبيعمعا الموجودات  أ( مليون دينعار  3,679,416رت )قعدّ ف  2013

دينعععع112,787,829يقععععارب ) عععععاظ  و ار  ( مليون  ة  األجنبيععععبلب مجموع المطلوبععععات    2014خالل 
( مليون  687 104   048)  فبلبة  األجنبيععععمععععا مجموع الموجودات  أ( مليون دينععععار  3,485,185)

  –  2008للمععدة )  األجنبيععةدنععاه يوضععععععععععععععح واقع المطلوبععات والموجودات  أدينععار عراقي ، والجععدول  
 ( بماليين )الدينار العراقي( :2014
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 2014- 2008(: المطلوبات والموجودات األجنبية في العرا  للفترة من 19)جدول ال

 ة األجنبيمجموع المطلوبات  ة األجنبي مجموع الموجودات  السنة

2008 68,084,967 2,043,946 

2009 67,910,770 5,767,829 

2010 71,922,626 3,806,679 

2011 82,980,261 3,934,507 

2012 97,492,510 3,608,750 

2013 112,787,829 3,679,416 

2014 14,687,048 3,485,185 

 2015السنوية  اإلحصائيةالنشرة  –البنك المركزي العراقي المصدر:  

 المديونية .11
كان العرا  دولة مانحة رئيسعععععة ولهذا الغر  تم انشعععععاء صعععععندو  التنمية    1980قبل عاظ  
القتصعععععععععععععععاديععة  االمحتععاجععة لععدعم التنميععة    الععدولإلى  لتقععديم العون اإلنمععائي    1975الخععارجيععة عععاظ  

ن عاما تحول من دولة مانحة للمعونة بشروطها السهلة يواالجتماعية، وبعد أكرر من خمسة وعشر 
( بموجب قرار DFIذلك تم انشعععاء صعععندو  التنمية العراقي )ل ية للمعونات المختلفة.  متل دولةإلى 

الئتالف(  اوفي البداية كانت إدارة الصععععععندو  من قبل مسععععععنول سععععععلطة )، (  1483مجلس االمن )
لمتابعة عائدات النفت الخاظ، وبعد تشعععكيل الحكومة العراقية الدسعععتورية انتقلت إدارة هذا الصعععندو   

حجم الدين الخارجي   إلى والشععكل البياني  دناه  أوتشععير البيانات في الجدول   ،السععلطة العراقية إلى 
د المانحون للمسعععععععععاعدات وحجم الدين الداخلي واجمالي المديونية العراقية، والتي في ضعععععععععوئها يحد 

معرفتها البيةة   الرسععععععععععمية والجهات المقرضععععععععععة موقفها من االسععععععععععترمار في االقتصععععععععععاد العراقي بعد 
رباح والتحويالت خدمة الدين )أصعععععل الدين و الفوائد( واأل إلى االسعععععترمارية والقدرة على التسعععععديد 

 الخار . إلى 
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  قراوالخارجي وإجمالي المديونية للعهيكل وحجم الدين الداخلي (: 20جدول )ال
 ( مليار دوالر)حجم الديون الداخلية والخارجية 

 لسنةا
 الخارجي الداخلي  اإلجمالي

79835 5142 74693 2006 

78932 4933 73999 2007 

68018 4056 63962 2008 

69321 5032 64289 2009 

66305 9279 57026 2010 

68217 6950 61267 2011 

63526 5820 57706 2012 

62664 3945 58719 2013 

62921 5574 57347 2014 

74941 17302 57639 2015 

94818 34814 60004 2016 

 المصدر: جمهورية العرا ، وزارة المالية. 
  كان في السععععععنةعلى مبلب تم رصععععععده في الدين الخارجي أ نالحظ    (20)من خالل الجدول  

( مليععار دوالر في 63962نخف  بعععد  لععك عنععد )ي( مليععار دوالر ل74693( حيععه بلب )2006)
( مليار  60004تجاه للدين الخارجي في تزايد حيه بلب )( ول ن بشعععععععكل عاظ كان اإل2008العاظ )

 ذيالدين عما كان عليه في السعععنة السعععابقة وال اعكس لنا الزيادة في هذ ي( ل2016دوالر في العاظ )
( مليعار دوالر في الععاظ  34814بلب )فمعا بخصععععععععععععععوح العدين العداخلي أ( مليعار دوالر 57639بلب )

حوالي الضعععععععععععععععق حيعه بلب    إلى  بمبلب كبير جعدا   هسععععععععععععععبقع  ذيزيعد مقعداره عن الععاظ العي( ل2016)
ي الععدين الععداخلي والخععارجي في لوعليععه بمععا ان اجمععا  ،(2015( مليععار دوالر في العععاظ )17302)

( مليععار دوالر في العععاظ  94818زيععادة اجمععالي المععديونيععة لتبلب )  إلى  دي  ن  لععك سععععععععععععععين إتزايععد فعع
( في العاظ السععابق ويمكن توضععيح هذه المبالب من خالل الشععكل 74941( بعد ان كانت )2016)
 دناه :أ
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 (: هيكل وحجم الدين الداخلي والخارجي وإجمالي المديونية للعرا  3شكل )ال

 Microsoft Office (2019) إعداد الباحه، باالعتماد على برنامجالشكل من 

 

 دناه يبين لنا ذلك:أاما بخصوص حجم وهيكل خدمة الدين الخارجي للعراق فالجدول 

 حجم وهيكل خدمة الدين الخارجي للعراق : ( 21جدول )ال

 هيكل خدمة الدين
 ةالسن الحجم المطلق مليون دوالر 

 القسط % الفائدة%

5.6 94.4 835.9 2006 

26.9 73.1 1340.1 2007 

19.4 80.6 1975 2008 

19.8 80.2 552.7 2009 

2.8 97.2 656.8 2010 

27.2 72.8 1480.64 2011 

5904 40.6 1391.1 2012 

69.8 30.2 1568.1 2013 

71.8 28.2 2022.5 2014 

72.8 27.2 1919.2 2015 

74 26 1435 2016 

 جمهورية العراق، وزارة المالية. المصدر: 
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تجاهات بع  المنشعرات االقتصعادية الخاصعة بالعرا   إتقديم ف رة بسعيطة عن   إلى ننتقل  
وحسعععععععب    2018وتنتهي عاظ    1980عبر سعععععععلسعععععععلة زمنية متنوعة تبدأ عاظ    تناراسعععععععد والمتبعة في 

يوضعح لنا النسعب المختلفة لهذه المنشعرات  في الملحق  الذيالبيانات المتوفرة ل ل منشعر والجدول  
نا بالمنشعععععععععر االقتصعععععععععادي األول وهو النمو االقتصعععععععععادي لوجدناه في أفلو بد ،  باختالف السعععععععععنوات 

%( ومن ثم  57.8( حيه بلب )1990ب اعلى نسعععبة له في عاظ )بلين كان  أانخفا  مسعععتمر بعد 
االنخفا  بشععععععععععععكل كبير في ببدأ ي( ومن ثم بعد  لك ل2004%( في عاظ )54.1) إلى صععععععععععععل  يل

العاظ من دخول عصععععععععابات    ا( وما رافق هذ 2014( في عاظ )0.7) إلى صععععععععل  ياألعواظ الالحقة ل
عود مرة أخرى  ي%( ل13.5) إلى صععععل  ي( ل2016رهابية وبعد  لك ازداد النمو في عاظ )داعا اإل

عاظ    الالحقة%( ل ن في السنة  1.67-) إلى  صل  ي( ل2017االنخفا  وبالسالب في عاظ ) إلى  
%( ويأتي هذا النمو وبشععععععععععكل أسععععععععععاسععععععععععي،  0.63) إلى صععععععععععل يتعافى نوعا ما ليعود لي(  2018)

%(  واالنتعاش في النشعاط االقتصعادي    6.3 إلى   وصعوالً كمحصعلة للزيادة في انتا  النفت الخاظ )
بعالمقعارنعة مع الععاظ    2019% في النصععععععععععععععق األول من الععاظ    5.6غير النفطي )بزيعادة مقعدارهعا  

لمختلفة بشعكل أد  من خالل الشعكل الماضعي( ويمكن إيضعاح هذه السعلسعلة من النسعب للسعنوات ا
 دناه:أالبياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018- 1980(: النمو االقتصادي للعرا  للفترة من 4شكل )ال

 Microsoft Office (2019) الشكل من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج
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السععلسععلة توضععح لنا نسععب مختلفة ل ن بشععكل عاظ نالحظ  فما فيما يخص التضععخم أيضععا  أ
(  2018%( في عاظ )16.1في السععععععععععنوات األخيرة حيه بلغت النسععععععععععبة ) الزيادةإلى نها اتجهت أ

%( في عاظ  15.6لتعكس لنا الزيادة في النسععععععععبة عما كانت عليه في العاظ السععععععععابق حيه بلغت )
كنتيجة ل ياظ الحكومة بفر     2018ظ  ( جاء ارتفاع المسعععععععععتوى العاظ لاسععععععععععار خالل عا2017)

رسعوظ جمركية وضعرائب على بع  السعلع ويمكن توضعح اتجاهات التضعخم لهذه السعلسعلة الزمنية  
 :اآلتيد  من خالل الشكل البياني أبشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018- 1980(: معدل التضخم للعرا  للفترة  5الشكل )

 Microsoft Office (2019) الشكل من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج

عنيفة في الحسعععععععععععععاب   هزةإلى وحتى اللح ة    2014تعر  العرا  منذ منتصعععععععععععععق العاظ  
يراداته  إالجاري لميزان مدفوعاته جراء تدهور أسعععععععار صععععععادرات البالد النفطية وانخفا  حصععععععيلة  

  يقدر  إ  2013% مقارنة بسععععععععنوات ازدهار الريع النفطي والسععععععععيما العاظ 55من   أكررإلى النفطية  
المحلي   الناتجإلى نسععععععبة    2015العجز في الحسععععععاب الجاري لميزان المدفوعات العراقي في العاظ  

%(. ويالحظ ان الفجوة الععداخليععة بين االدخععار المرغوب  8جمععالي بنحو يزيععد على )سعععععععععععععععالععب  اإل
المحلي االجمالي مازالت تزيد هي األخرى على )سعععععععالب   الناتجإلى واالسعععععععترمار المرغوب نسعععععععبة  

%( منشععععععععععععععرًة عجزًا ادخعاريعًا داخليعًا يمعاثعل فجوة العجز االدخعاري الخعارجي، وهو معا ينكعد شععععععععععععععدة 8
جمالي حول عوائد الصععععادرات من النفت الخاظ.  قتصععععادي اإلحادية االقتصععععاد وتمحور النشععععاط اإلإ

%( في سعععععنة الهزة  2.3سعععععالب )إلى ففي الوقت الذي تقلص فيه الناتج المحلي االجمالي الح يقي  
  )نصععععععق، فإن النمو الح يقي في  لك الناتج المحلي االجمالي بات ال يتعدى  2014االقتصععععععادية  
االقترا  الخعععارجي ومختلق التعععدفقعععات ى  إلزاء التطلع  إ. و 2015في الععععاظ    ئعععة(االمعععالواحعععد من  
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الخعارجيعة ومخعاطر انت عار تحققهعا في سععععععععععععععد العجز المزدو  العداخلي والخعارجي، فعإن االقتصععععععععععععععاد  
سعععععععععيصعععععععععبح تدريجيًا كيانًا معتمدًا على التدفقات الخارجية ول ن برمن باه  قد يفقدنا اسعععععععععتقاللية  

 .القرار االقتصادي
 مستويات إلى  ، وانخفضت  2010عاظ    GDP  من%(  36شكلت االدخارات المحلية حوالي )

مني وضعق  ستقرار األ نعداظ اإل، ويعود السبب في  لك إل2018عاظ    % 19.59إلى  متدنية لتصل  
لذلك يفضل .  الخدمات التي تقدمها المصارف، فضاًل عن قياب الوعي المصرفي لدى المدخرين

لهم  أ  ليتسنى  المنازل  في  مدخراتهم  اكتناز  العراقيين  األغلب  وقت  فيها  ويسهم    زمات.التصرف 
اإل البنوك  انخفا   في  القرو   لدخارات  توفر  على  قدرتها  لتمويل  الالزمة  عدظ  للمقترضين 

. فضاًل عن ان االدخارات ال توجه  ال بيرةأظ  منها  استرماراتهم في مع م المشروعات سواء الصغيرة  
لبها وهمية وهناك تسرب في االدخار  االسترمارية، وهناك انحراف في االسترمارات أغ  القنوات إلى  

 . الخار إلى وهروبها 
بمرور    االستهالكية  القدرة  اال  يقّوي  ال  الداخلي  االدخار  مستوى  هبوط  وان الزمنان   .

خرى سوى الطلب الداخلي ال لي لسد احتياجات ال تقّوي هي األ  الداخلإلى  ة  األجنبيتدفقات العملة  
. فاحتياطيات البنك المركزي فأكرركرر أفرح االدخار وتدهوره  تآكلإلى االستهالك ومن ثم تقود 

شكال االدخار السيادي المنازر لالستقرارين الداخلي والخارجي لم ترتفع أ العراقي التي تعد شكال من  
ة من ايرادات النفت الخاظ بل تعرضت األجنبية من العملة  هي االخرى، على رغم التدفقات الداخل

النسبي بسبب تعاظم النزعة االستهالكية االستيرادية للبالد. وهو  ات الوضع الذي   الهبوطإلى  
 .ليه بلدان ُاخرى كالبرازيل وتركيا خالل العقد الماضيإتعرضت 

قعد   -ين الخعاح والحكوميللقطعاع-وال يخفى ان العجز االدخعاري وحعالعة الالتوازن ال ليعة  
ي عجزًا في الحسعععععاب الجاري لميزان المدفوعات، بسعععععبب تفو   أولدت ما يسعععععمى بالعجز الرنائي،  

التععدفقععات النقععديععة الخععارجععة على التععدفقععات النقععديععة الععداخلععة )وهو العجز الخععارجي( مقععابععل )عجز  
االسععترماري المرغوب  داخلي( يتمرل في تدني االدخار المرغوب وضعععق قدرته على تلبية االنفا   

 .جراء تفو  االنفا  االستهالكي وهو ما يحدث في بالدنا اليوظ
و الخارجية تزايدًا  أوبهذا سجلت نسبة الديون السيادية المتراكمة سواء الديون المحلية منها  

% من النععاتج المحلي االجمععالي. ومععازالععت البالد تبحععه عن فرح 59نسععععععععععععععبيععًا وبمععا ال يقععّل عن  
 إلى ضعععافية لالقترا  المحلي والخارجي مما ينشعععر على احتمالية ارتفاع اجمالي الدين السعععيادي  إ

و  أ سععععععععععععععوا  الخععارجيععة  % والععذي قععد يتععدفق تمويلععه من األ70قرابععة    إلى  جمععالي  النععاتج المحلي اإل
المال المحلية ومحدودية رافعتها في تمويل   رأس  ة بسععععععععبب تدني قدرات سععععععععو  األجنبيالمصععععععععادر 

 المالي السيادي. العجز
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فا ا كانت مصعععععععادر االدخار ال لي هي من عوائد النفت الخاظ المصعععععععدر، التي ينبغي لها 
ضععععافي منازر في إان ت رس لالسععععترمار الح يقي الُمنتج وتنويع االقتصععععاد المحلي كمصععععدر دخل 

لتنويع  و حتى في ايجاد صعندو  ادخاري سعيادي ُتسعترمر موارده من خالل اأغلق الفجوة الداخلية،  
المالي الخارجي )بسعبب ضعيق الطاقة االسعتيعابية للموارد المالية الفائضعة نحو االسعترمار الح يقي  
الداخلي( إ  تنازر عوائد الصععععععععندو  االدخاري المذكور عند الضععععععععرورة في غلق الفجوة الخارجية،  

خيرة.  عشععععر األفإنها مع  لك كانت من الخيارات المتاحة أماظ االقتصععععاد الوطني طوال السععععنوات ال
وبععالرغم من الفوائ  ال بيرة التي ولععدهععا الحسعععععععععععععععاب الجععاري لميزان المععدفوعععات العراقي والموازنععة 
العامة معًا خالل عقد مزدهر من الوفرة المالية الريعية اال انها لم تحقق شععععععيةًا في بناء االقتصععععععاد  

 إلى معنعا الن ر أ، فلو ع(وتنميتعه وجعلعه اقعل احعاديعًة والعذي يمكن تسععععععععععععععميتعه )بعقعد التنميعة الضععععععععععععععائ
 إلى ( لتنخف  بعععد  لععك  2005%( في العععاظ )50.46نهععا بلغععت )أبيععانععات االدخععار المحلي نرى  

زمعة الععالميعة لتبلب  ( حيعه حعدثعت األ2008التععافي في ععاظ )  إلى  ( لتعود  2007%( في )43.9)
جي لالدخار المحلي %( وبعدها بشعكل عاظ بدأ االنخفا  التدري55.2) إلى العاظ  االنسعبة في هذ 

%( في عععاظ  18.87( على الرغم من انهععا بلغععت )2018%( في عععاظ )19.59)  إلى  لتصعععععععععععععععل  
السعععععععابق، اما االسعععععععترمار المحلي فالطابع النزولي المنخف  لهذه المنشعععععععر هو السعععععععائد فيها لتبلب  

( حيه  2016( وهي نسععععععبة اقل مما وصععععععلت اليه في العاظ السععععععابق )2017%( في عاظ )17.7)
ة فهي في تزايعد على عكس  معا وجعدنعاهعا في األجنبيع%(، امعا تعدفق ر وس األموال  20.7)  بلغعت 

( بعععد ان كععانععت تبلب  2018%( في عععاظ )15.32االدخععار واالسععععععععععععععترمععار المحلي حيععه بلغععت )
يمكن ان يعزى هذه الزيادة في تدفق ر وس األموال   (،2017%( في العاظ السعععععابق سعععععنة )7.61)

االموال خعاصععععععععععععععة بععد تراجع    إلى  العرا  واحعدا من العدول التي تزايعدت حعاجتعه  ن  أ  إلى  ة  األجنبيع
% من    90تراجع ايراداته النفطية التي تشعععععععععععععكل اكرر من   إلى سععععععععععععععار النفت العالمية التي ادت  أ

اسعععععتنزاف   إلى ضعععععافة  إ% من ناتجه المحلي االجمالي.    60موازنته االتحادية السعععععنوية واكرر من  
 مويععل عمليععات تحرير المنععاطق التي احتلتهععا التن يمععات االرهععابيععة )داعا(،ال رير من موارده لت

لقد قدرت فجوة ، عادة بناء وانشععععععععاء البنى التحتية المدمرة في مع م مدن العرا  المختلفةوكذلك إل
المنعاطق المحررة بعشععععععععععععععرات    عمعارإ ععادة  إ تمويعل الموارد الالزمعة لعمليعات التنميعة االقتصعععععععععععععععاديعة و 

تهالك وتدمير البنى التحتية في  إلى ضععععععافة إلدوالرات التي يصعععععععب توفيرها محليا  المليارات من ا
من طريقين    الإن توفر  أيمكن    موال التي الاأل  إلى  مع م مععدن العرا ، ولععذلععك تزايععدت الحععاجععة  

مر العذي قعد يترتعب عليعه تزايعد  مليعار دوالر امريكي األ 75وهمعا االقترا  الخعارجي العذي زاد عن  
عبائها االقتصعععععععادية والسعععععععياسعععععععية، او االنفتاح على العالم  أ  إلى اعباء المديونية الخارجية اضعععععععافة 

وغيرها من األسعباب، يمكن  ة وخاصعة المباشعرة منها،  األجنبيالخارجي ومحاولة جذب االسعترمارات  
 دناه:أريق الشكل البياني عن ط ةلهذه المنشرات الرالث ةان نوضح هذه النسب المختلف
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 األجنبي للعرا  االدخار واالسترمار المحلي وتدفق رأس المال (: 6الشكل )

 Microsoft Office (2019) الشكل من إعداد الباحه، باالعتماد على برنامج
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 المبحث الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات:  

متطابقة لما جاء  كانت ان نتائجنا    يه  تناراسعععد  اليهإمن بين اهم االسعععتنتاجات التي توصعععلت   •
في كعل من البلعدان العربيعة    (Feldstein and Horioka, 1980, 314-329)بعه كعل من  

سيوية وبلدان  والالتينية واالفري ية ول نها غير متطابقة لما جاء به اللغز في كل من البلدان اآل
 كانت متفقة مع اآلراء الالحقة. و( OECDمن مة التنمية والتعاون االقتصادي )

النامية ومنها العربية بعد أن  وخاصة  قطار  ح يقة قائمة لمع م األ  أصبحإن التمويل الخارجي   •
طريق صععععععععععععععادراتهعا وهعذا القيعد   عناألجنبي ثبعت عجزهعا عن توفير المقعادير ال عافيعة من النقعد  

ال أنهعععا لم تتمكن من تحقيق  إيهيمن على عمليعععة التنميعععة االقتصععععععععععععععععاديعععة في هعععذه األقطعععار  
االسععععععتغالل األمرل لهذه الموارد و لك لضعععععععق هياكلها االرت ازية ونقص في كفاءتها اإلدارية  

نتا  واالسععترمار  إلت اليف ا  ارتفاعإلى  لك أدى والفنية والضععيق النسععبي في أسععواقها المحلية، 
 .أمرلنتاجية معطاًل أو غير مستغل استغالاًل فيها وبقاء جزء كبير من مواردها اإل

 فشععععععععععععععلإلى أدى الخلعل ال بير العذي ظعل يالزظ التوازن الهيكلي السععععععععععععععيمعا في األقطعار العربيعة  •
مع مهعا في مقعابلعة احتيعاجعات االسععععععععععععععترمعار من معدخراتهعا المحليعة، وكعذلعك ععدظ قعدرتهعا على  
مواجهة احتياجات االسعتيرادات من عائدات صعادراتها، وقد ينتج عن  لك الوضعع فجوتان ُيعّد  

  السعععيمااألجنبي    االسعععترمارإلى وجودهما من المسعععوغات األسعععاسعععية التي دفعت هذه األقطار  
   المباشرة منها.

معنويًا    تأثيراً المحلي االجمالي يمارس   الناتجإلى تبين من النتائج أن نسععععععععععععبة االدخار المحلي  •
 النامية والمتقدمة في مساهمته مع االسترمار المحلي. هاكلوموجبًا في المجموعات 

واالسعععععترمارات    األجنبيةبين التدفقات   Crowding-inعالقة ت املية    وجود إلى تشعععععير النتائج   •
أي أنها تعمل على تغطية واست مال النقص الحاصل    ،(OECDالمحلية في الدول المتقدمة )

االسععععععععععععترمار(. بينما أظهرت النتائج وجود   -في الموارد المحلية الالزمة لسععععععععععععد فجوة )االدخار
ة واالسععععععععععععععترمعععارات المحليعععة في األجنبيعععبين التعععدفقعععات    Crowding-outعالقعععة تنعععافسععععععععععععععيعععة  

أي أنها تعمل على تخفي  االسعععععععترمارات المحلية عن طريق    ،تناراسعععععععلد ات المتب ية  المجموع
منافسعععععة المسعععععترمرين المحليين فضعععععاًل عن اسعععععتنزاف الموارد المحلية المتاحة وتحويل األرباح  

لعالقعة التنعافسععععععععععععععيعة والمزاحمعة بين المسععععععععععععععترمرين المحليين  اد نتيجعة  البال  خعار إلى  المتحققعة  
 واألجانب.
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أثر ايجابي على النمو االقتصادي في مجموعات    األجنبيةمن نتيجة التقدير تبين أن للتدفقات   •
( وكان األثر معنويا وكبيرًا في تأثيره على النمو االقتصعععععععادي حيه  OECDالبلدان المتقدمة )

في ثر سععععععلبي على النمو االقتصععععععادي  أة  األجنبي%( ول ن كان لهذه التدفقات 92بلب حوالي )
وكان األثر    -المجموعة العربية واألسععععععععععععععيوية والالتينية واإلفري ية  –ربعة مجموعات البلدان األ

 معنويا في بلدان هذه المجموعات.
يتوقق نجاح الجهود التنموية القتصعععاديات الدول النامية على مصعععادر التمويل المتاحة سعععواًء  •

 فضاًل عن الموارد البشرية والطبيعية. األجنبيةالمحلية منها أو 

يعد ارتفاع معدل االدخارات المحلية أحد العوامل الضعععععععععرورية السعععععععععاندة لتمويل االسعععععععععترمارات   •
موارد   إلى ها وبين االسعععترمارات المحلية جعلها بحاجة ماسعععة المحلية، ول ن بسعععبب الفجوة بين

أجنبية تفو  قدرات ادخاراتها المحلية المتاحة لتمويل اسععععترماراتها المحلية، لذا فإن مع م دول 
الموارد الخارجية كوسععععععيلة إلكمال مدخراتها، أي أن االدخار المحلي شععععععرط  إلى العينة لجأت 

تنمية متسعععععععععععارعة في أية دولة، وأظهرت النتائج إسعععععععععععهاظ  ضعععععععععععروري ول نه غير كاف  لتحقيق  
المعدخرات المحليعة بشععععععععععععععكعل فعاععل ورئيس في العمليعة االسععععععععععععععترمعاريعة ول نهعا ال ت في لتمويعل  

 االسترمارات المحلية . 

ليها الدولة المضععععععععيفة للتعوي  عن فجوه إحد أهم الوسععععععععائل التي تلجأ  أة  األجنبيعد التدفقات ت •
يجاد مناخ اسعععععععترماري  إو كليهما مما يتطلب  أاندة االسعععععععترمار المحلي و لمسعععععععأالموارد المحلية  

مالئم لجذبها ويتمرل بتهيةة بيةة سعععياسعععية مسعععتقرة لخلق جو من األمان والرقة فضعععاًل عن بناء  
قاعدة اقتصععععادية رصععععينة بالتركيز على البنى االرت ازية كالطر  والجسععععور وشععععبكات ال هرباء 

ة،  ألجنبي اأصعععبحت الدول النامية في  وضعععع تنافسعععي من أجل جذب هذه التدفقات   ووغيرها،  
إدراكا منها أن هذا األخير يمكن أن يخلق مزايا تنافسعععية في الصعععناعة، وبالتالي إمكانية النفا   

 األسوا  الدولية. إلى 
يسععتحو  عليه   ة منهاالمباشععر   وخاصععةاألجنبي  إن نصععيب الدول النامية من تدفقات اإلسععترمار   •

اإلصعععععععععالحات    موجةإلى  لك  عدد قليل من دول شعععععععععر  آسعععععععععيا ودول أمريكا الالتينية، ويعود 
 اإلقتصادية التي عرفتها هذه الدول في السنوات األخيرة.

المباشعرة منها ل ونه أحد وسعائل    السعيمااألجنبي    االسعترمارإلى إن لجوء غالبية البلدان النامية   •
 المالرأس  التمويل الخارجي يوقعها في مشعععععععكالت اقتصعععععععادية عديدة، وفي مصعععععععيدة سعععععععيطرة  

ولة وتبعيتها له سعععععععياسعععععععيًا واقتصعععععععاديًا في حالة تنفيذه دون قيود أو محددات، الد   علىاألجنبي  
 فضاًل عن تأثيره على الصناعات المحلية وإبعاده عن المنافسة.



 

102 
 

  السععععععععععععععيمععا  الععدول  عععدد منن النجععاحععات التي حققتهععا  أأيععد التحليععل الن ري وال يععاس التجريبي   •
 كافة،أنواعها  بة  األجنبير وس األموال   تدفقإلى تعود بجزء كبير منها سععيوية منها  واآلالعربية  
مع االدخعار المحلي في   سعععععععععععععععاهماألجنبي  ن التعدفق  أحيعه    ،األداء العداخلي  تطورإلى  وليس  

 زيادة االسترمار المحلي ومن ثم تحقيق النمو االقتصادي لهذه البلدان. 

سععععتفادة من فرو  قصععععى األرباح واإلأتحقيق    هواألجنبي   المالرأس   لتدفقالهدف الرئيس إن  •
مر طبيعي فما أوهذا  أسعععععار الفائدة ولتحقيق مصععععالح اقتصععععادية للدول الصععععناعية المسععععترمرة  

 .منةآيجذب االسترمار هو فرح الربح في بيةة 

عليها   التنافسإلى  ن هذه الدول لها فرح اسعترمارية مربحة هائلة دفعت الدول  أفي المحصعلة   •
 عن كون هذه التدفقات تفيد هذه الدول من عدمها. قصى األرباح بغ  الن رألتحقيق 

  معععا رافقعععهإ ا    تعععدريجيعععاً األجنبي    المعععالرأس  ن يحعععل محعععل تعععدفق  أإن االدخعععار المحلي يمكن   •
 سياسات اقتصادية رشيدة وينطره تشريعات تن يمية تواكب التطورات الحديرة في العالم. 
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 التوصيات:  

في المسعععاهمة بنقل الت نولوجيا وتدريب األفراد   األجنبيةضعععرورة وضعععع ضعععوابت تلزظ الشعععركات   •
 في البلد المضيف.

على القطاعات االستراتيجية كالطاقة النووية والبترول   بالسيطرةاألجنبي  عدظ السماح للمسترمر   •
 ل ونهما يرتبطان باألمن القومي.

سععترمارية  المباشععرة منها نحو إقامة مشععاريع ا وخاصععةاألجنبي  ضععرورة توجيه تدفقات االسععترمار   •
 غير تقليدية وال تنثر سلبًا على المشاريع القائمة في القطر المضيف.

تقليععل العجز في ميزان الحسعععععععععععععععاب الجععاري من خالل الحععد من االسععععععععععععععتيرادات والنفقععات غير   •
 الضرورية.

وسععع إتباع سععياسععة التنمية االقتصععادية  أيتعين على البلدان وخاصععة النامية منها والعربية بشععكل   •
وليد وقابلة لالسعععععععععععتمرار، بعيدا عن التأثيرات والعوامل الخارجية التي يصععععععععععععب التحكم   اتية الت

اسعععتغالل إلحداث نهضعععة تنموية سعععليمة   أفضعععلفيها، ويكون  لك انطالقا من اسعععتغالل الموارد  
ومحكمة، ولن يتحقق  لك إال بتجنيد االدخار المحلي وتوجيهه نحو االسععععععععترمار في القطاعات  

 المنتجة.

ألفراد والشععععععععركات لتحفيزها على زيادة حجم االدخارات وتقليل  اسععععععععلوب لتوجيه  أجود ضععععععععرورة و  •
في المنسععسععات المالية المتخصععصععة    وتجميعهاحاالت مجاراة االسععتهالك الترفي وظاهرة التقليد  

 عادة اقراضها للجهات المسترمرة لتحريك االقتصاد واالستفادة من الفرح االسترمارية.إ لتسهيل  

ضععرورة تطوير الن اظ المصععرفي وتوجيه السععياسععات المالية والنقدية لتحسععين البيةة االسععترمارية   •
زيادة حجم االسععععترمارات وزيادة الصععععادرات وتقليل حجم االسععععتيرادات خاصعععة  إلى بشععععكل يندي 

مالية المنتجة سعععععيًا لتطوير  رأسععععال السععععلعإلى من السععععلع االسععععتهالكية والسععععلع ال مالية والتوجه 
 رات التنمية االقتصادية.منش

على الحياة والممتل ات لما   التأمينإلى دخار وضعرورة التوجه  زيادة التوعية المجتمعية لدور اإل •
ثر ال وارث المدمرة. حيه تعد مرل هذه المنسععععسععععات االدخارية  ألها من دور فاعل في تخفيف  

تضععي خلق المنسععسععات دور مهم في المجتمعات المتقدمة. بهدف رفع معدل االسععترمار وهذا يق
المالية والمصعرفية القادرة على تعبةة المدخرات ال امنة في المجتمع، توجيه الموارد االسعترمارية  

أماظ ارتفاع ال فاءة اإلنتاجية للعاملين فضععاًل عن إنشععاء المنسععسععات المالية  كافة وإزالة العوائق 
 القادرة على تأمين الضمان الزراعي لصغار الفالحين.

غلب البلدان النامية على إيرادات المحروقات كمصعععععععععدر رئيسعععععععععي للرروة، يمرل أحد أ إن اعتماد   •
 ا، وبالتالي يجب ترشيد استغاللها ورفع كفاءة استخدامها.هالتحديات الخطيرة التي تواجه
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تحسعععععين أداء المنسعععععسعععععات االدخارية العامة، مرل التأمينات االجتماعية ومصعععععلحة المعاشعععععات  •
  تنويعإلى ك من خالل تحسععععععععين أدائها االسععععععععترماري لمواردها المالية، باإلضععععععععافة  والتقاعد، و ل

 وزيادة مصادر الدخول المالية.

العمل على ترشععيد االسععتهالك، من خالل زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية االدخار، لما في  •
 مالي.رأس  لك من أهمية لعميلة التراكم ال

 سبة بسيطة وفي قطاعات معينة.اعتماد سياسة االدخار اإلجباري بن •

تحفيز وتفعيل االدخار واالسععععععععترمار في خطت التنمية واعتماد السععععععععياسععععععععات الالزمة في المدى  •
 المتوست والمدى الطويل.

عن طريق تطوير الن عاظ    تفعيعل دور الموارد المحليعة كمصععععععععععععععدر رئيس لتمويعل عمليعات التنميعة •
المصعععععرفي وتحديه الخدمات المصعععععرفية وتوسعععععيعها، والعمل على زيادة المدخرات المحلية من  

 خالل تشجيع وتحفيز األيداع الشخصي.
البحعه والتطوير واالختراعات    مجعاالت إلى  توجيعه جزء منعاسععععععععععععععب من االيرادات االسععععععععععععععترمعارية   •

وتطبيقها في المجاالت االنتاجية للمحاف ة    لتحقيق تقدظ ت نولوجي والحصععععععول على االبت ارات 
 على زخم النمو االقتصادي المتسارع في المدى الطويل.

المبالغة في تقديم التسععععععهيالت    وعدظاألجنبي    المالرأس  الحد من سععععععياسععععععة الباب المفتوح أماظ   •
 مالالرأس  لال مركية واالعفاءات الضعععععععريبية له، والتأكد من االحتياجات الح ي ية والضعععععععرورية 

 ينسجم والمتطلبات الرئيسة للبلد بهدف تحقيق منفعة ح ي ية. بمااألجنبي 

ومتناسععبة مع الطاقات االسععتيعابية   متوافقةاألجنبي   المالرأس  من الضععروري أن ت ون تدفقات  •
القتصعاديات الدول وتوجيهها نحو تنفيذ برامج التنمية كما يجب، وإصعالح االختالالت الهيكلية  

 وتقليص فجوة الت نولوجيا بينها وبين الدول الصناعية.

كالقرو  قصععععععععيرة    التي تتسععععععععبب في تذبذب النمو االقتصععععععععاديالحد من بع  أنواع التدفقات  •
ي ال تخدظ أهداف التنمية االقتصادية وال تحقق طموحات الدول في االستغالل الرشيد األجل الت
 لمواردها.

الجدوى االقتصعععادية وحسعععاب الربحية  دراسعععات جراء  إايجاد منسعععسعععات بحرية مهمتها األسعععاسعععية   •
دورها مع    وبياناألجنبي  المالية والتجارية للمشعععععععروعات المحلية والتي يقوظ بتنفيذها المسعععععععترمر 

 القطاعات االقتصادية األخرى.
وضعععععععععع ن اظ ضعععععععععريبي متوازن ومحسعععععععععوب بشعععععععععكل دقيق يمكنه التوفيق بين األرباح المتحققة   •

ة ومعدل الضععريبة المفرو  على نشععاطات تلك الشععركات بحيه  األجنبيللشععركات االسععترمارية  
 نشاطها االسترماري أو انسحابها من البلد. تقليص إلى ال يندي 
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القائمة من    األجنبيةة من االسععععععععععترمارات  وضععععععععععع آليات مالئمة ألعادة توظيف األرباح المتحقق •
 أجل تحقيق األهداف االقتصادية للبلد، وإمكانية دعم أرصدة المصارف المحلية. 

زيادة كفاءة االسعععترمارات المحلية والسعععيما تلك المعتمدة على الموارد المحلية و لك بزيادة كفاءة   •
ما بين االسترمارات الخاصة    العاملين وخصخصة عدد من المشاريع الحكومية وتوسيع التعاون 

 والعامة.

وضع خطت مشتركة لتطوير االسترمارات الخاصة والعامة وتخصيص الموارد ل ل منها بحيه   •
اإلنتا  واإلنتاجية، والحد من الصععدمات الخارجية الناتجة من االزمات  زيادةإلى يندي ت املها  

 االقتصادية الدولية.

تشععععععجيع إقامة المشععععععاريع المشععععععتركة التي تمولها الحكومة وينفذها القطاع الخاح و لك بهدف   •
 زيادة كفاءة االسترمار الخاح وتعزيز دور الرقابة الحكومية على تنفيذ مرل هذه المشاريع.

لزيادة   األجنبيةمناخ اسععترماري مناسععب للشععركات االسععترمارية بأنواعها المختلفة المحلية و   توفير •
كفعاءتهعا ورفع مسععععععععععععععتوى نشععععععععععععععاطهعا اإلنتعاجي وزيادة مععدالت إنتعاجيتهعا ومن ثم تسععععععععععععععريع النمو  

 االقتصادي.

ت وين الت تالت التجارية بين الدول لبناء جسعععععععععععد اقتصعععععععععععادي متين يتجاوز سعععععععععععلبيات التدفقات  •
ومسعععععتغاًل إليجابياته، فضعععععاًل عن االسعععععتفادة من الميزة النسعععععبية ل ل دولة مما يعطيها    جنبيةاأل

 مركزًا اقتصاديًا قويًا في العالم.

تقوية ودعم البنى التحتية الهامة، السعيما في مجال االتصعاالت وتقنية المعلومات للوصعول بها   •
البنية الت نولوجية الوطنية المتمرلة في تحقيق    تطويرإلى العالمية، باإلضععععععافة   المسععععععتويات إلى 

 الروابت بين المنسسات األكاديمية ووحدات البحه والتطوير.
التعععععدفقعععععات   • دخول  أشععععععععععععععكعععععال  جعععععديعععععدة  األجنبيعععععةتحعععععديعععععد  مشععععععععععععععروععععععات  من خالل   ، و لعععععك 

أو مشععععععععععععععروععات قعائمعة، كمعا يجعب على البلعدان النعاميعة وخعاصععععععععععععععة العربيعة منهعا أن تعمعل على  
التي تالئم بيةتها اإلسععععترمارية، حتى تتجنب الوقوع في بع     األجنبيةمارات  إسععععتقطاب اإلسععععتر

 النتائج السلبية على المدى الطويل.
توفير الحماية المناسعبة لمنتجات المشعاريع اإلسعترمارية في البلدان النامية من منافسعة المنتجات   •

 المريلة المستوردة، خاصة خالل السنوات األولى من تشغيل المشروع.
تنسعععيق سعععياسعععة التوظيف لتمكين المسعععترمرين األجانب من إسعععتخداظ القوى العاملة الوافدة في   •

المجعاالت التي ال تتوفر فيهعا المهعارات واإلمكعانعات المحليعة، وينبغي كعذلعك بعذل الجهود بتعدريعب  
 وتطوير القوى العاملة الوطنية بما يتالءظ مع المتطلبات الوظيفية ولزيادة اإلنتاجية.
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على االسعتهالك ال مالي وغير الضعروري، المتمرل   الضعغتو ومراقبة االسعتهالك المحلي   تحديد  •
في السلع والخدمات ال مالية، التي يستهل ها اصحاب الدخول العالية، فالضغت على هذا النوع  

الذي يدعم قدرة الدولة المدينة على تمويل    االمراألجنبي  النقد  زيادةإلى من االسعععتهالك يندي 
 داتها الضرورية. استيرا

على البلععدان سعععععععععععععععداد الععدين المترتععب عليهععا قبععل ان تبععدأ بعمليععة االقترا  كي ال تقع في فخ   •
جراء موازنة بين مقدار اسععععتفادتها من هذه القرو  واالعباء المترتبة  إالمديونية في المسععععتقبل و 

 عليها.

التخفيف من عبء  دارة الدين الخارجي بهدف إنشعععععععععاء منسعععععععععسعععععععععة مسعععععععععتقلة تتولى  إضعععععععععرورة    •
المديونية، تتضععمن هذه المنسععسععة انشععاء وحدة خاصععة لتن يم الدين ت ون مسععنولة عن عمليات  
اعادة الجدولة ومقايضععععة الدين وتحويله فضععععال عن التسععععديد المبكر للدين باالتفا  مع الجهات 

بالمزيد من  الدائنة لتحقيق االسععععععتخداظ ال فوء للتدفقات المالية الداخلة بشععععععكل قرو  مع ال ياظ  
 و مقايضته.أواالبحاث حول االثار المترتبة عن عمليات تحويل الدين دراسات ال

على البلدان النامية التركيز على قطاع التصعععععععدير )باالعتماد على التصعععععععنيع( لما له من فائدة   •
في تقدظ االقتصادات عن طريق مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق ال يمة المضافة  

مالية التي تساهم في زيادة اإلنتا  وبالتالي زيادة النمو  رأسمال عوائده في استيراد السلع الواستع
 االقتصادي.

وحسعععاب للمنافع    األجنبيةياسعععات تتضعععمن المزاوجة بين الموارد المحلية و على الدول تطبيق سععع •
ضععد المخاطر، والمشععاركة ضععد االنفراد بالقرارات والمشععاريع االسععترمارية المربحة والتعاون في 

 بشكل يضمن المصلحة الوطنية.كافة الميادين االقتصادية والمالية 

اعتماد مبدا الشععععععععععراكة الذكية بين القطاع العاظ والخاح وبين الداخل والخار  له دور مهم في  •
 يع الموارد بما يضمن تحيق اقصى المكاسب. اعادة توز 

على الدول وخاصععععععة النامية والعربية منها ان تف ر جديا في زيادة مواردها المحلية عن طريق   •
زيادة التصععدير والتقليل من االسععتيرادات غير الضععرورية واعتماد سععياسععات اقتصععادية مدروسععة 

الضعععريبي وتحصعععيل إيرادات المداخل   العبءلزيادة تحصعععيل الموارد الداخلية عن طريق زيادة 
والمطارات ورفع مسععتويات الوعي بأهمية معالجة الفسععاد والهدر في الموارد الحكومية وتقليص  

 النفقات الحكومية غير الضرورية.
زيادة الوعي بأهمية الموارد المحلية وضعععرورة الحفا  عليها لاجيال القادمة عن طريق تطوير   •

 العاملة. لايديتويات التدريب مستويات التعليم وزيادة مس
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إن السععيطرة على التذبذبات الخارجية مرل تعديل أسعععار الصععرف، زيادة التصععدير، جذب مزيد  •
يساهم بشكل مباشر في السيطرة على االختالالت الداخلية والخارجية    األجنبيةمن االسترمارات  

.ويساهم في تحسين مناخ االسترمار
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   المصادر:

 المصادر العربية:

 اواًل: القرآن الكريم:

 الوثائق والنشرات الرسمية::  ثانياً 

الوزراء، ، رئاسععععععة مجلس 2018هيةة الوطنية لالسععععععترمار، الخارطة االسععععععترمارية للعرا  ال .1
 .جمهورية العرا 

 الرسائل الجامعية: : ثالثاً 
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ي،  ، فجوة الموارد المحلية وطيق تمويلها في االقتصععاد الفلسععطين 2013حلس، رائد محمد،  .4
 .، جمهورية مصر العربيةجامعة االزهررسالة ماجستير، 
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 .، الجزائرالمسيلة

، تقييم مناخ االسععترمار األجنبي  المباشععر، أطروحة دكتوراه، كلية  2007سعععيدي، يحيي،   .6
 .، الجزائرجامعة قسنطينةظ التسيير، العلوظ االقتصادية وعلو 

سعععععععععة قياسعععععععععية ألهم محددات دالة ادخار العائالت الجزائرية  ا، در 2007سعععععععععالمي، احمد،  .7
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( والتنبن بمكوناتها، رسالة ماجستير، قسم العلوظ االقتصادية،  2006- 1970خالل الفترة )
 .، الجزائربسكرة ،جامعة محمد خضير
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ة،  ، رسالة ماجستير غير منشور 1994- 1970عملية التنمية في الجمهورية اليمنية للمدة،  

 .، العرا جامعة الموصلكلية اإلدارة واالقتصاد، 
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 .، الجزائرجامعة الجزائروتمويل التنمية، اطروحة دكتورة، قسم العلوظ االقتصادية، 
، أثر عجز الموازنة الحكومية على سععععر الصعععرف األجنبي  2008علي، شعععيماء هاشعععم،  .11

رسععععععالة ماجسععععععتير غير منشععععععورة، كلية اإلدراة    2005-1990للمدة   دراسععععععيةاليابان حالة 
 .، العرا جامعة بغدادواالقتصاد، 

طبيعة العالقة بين االسعععترمار العاظ والخاح وأثرهما  ،  2012علي، مسعععلم قاسعععم حسعععن،   .12
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 .جامعة بغداد  ر،الدول العربية، رسالة ماجستيمتغيرات االقتصاد ال لي لعينة مختارة من  
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  .، العرا جامعة الموصلواالقتصاد، 
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 دراسععععععععععععععة، االدخار وعالقته ببع  المتغيرات االقتصععععععععععععععادية ال لية  2007مولود، كبير،   .16
( رسععععالة ماجسععععتير، قسععععم العلوظ 2004-1970تحليلية قياسععععية في الجزائر خالل الفترة )
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 .القاهرة

، العالقة بين االسعععععععععععترمار واالدخار في االقتصعععععععععععاد الليبي  2013بّلق، بشعععععععععععير عبد هللا،  .2
 .، األكاديمية الليبية، العدد الخامس عشرالمجلة الجامعة(، 1970-2005)
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 .3، الجزائر، عدد الباحث
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1992 32.59221 104.5007719 - - - 
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1994 3.854531 396.4380229 - - - 

1995 2.120022 295.3676666 - - - 

1996 11.02079 -12.54413884 - - - 

1997 21.23794 91.49879905 - - - 

1998 34.85709 -15.86076527 - - - 

1999 17.58227 71.14804433 - - - 

2000 1.406475 43.67813996 29.1473475 - - 

2001 2.305317 -19.5765324 43.42228723 - - 

2002 -6.90018 6.653371571 18.22687573 - - 

2003 -33.1008 7.804234388 21.30190844 - - 

2004 54.15777 16.72169981 16.91689869 - - 

2005 4.400617 32.30692269 22.15526495 50.46565666 -6.676823783 

2006 10.1582 18.00503066 18.91759881 47.82318676 4.116346194 

2007 1.377598 15.01581429 9.341719092 43.98283893 17.46884419 

2008 8.228107 30.17540867 15.1861043 55.20636775 21.60892697 

2009 3.379299 -19.52120051 11.29880848 27.67261234 -1.010649614 

2010 6.402565 16.58674075 15.87084087 35.9769542 4.684127574 

2011 7.546471 24.68943742 15.46078876 44.8850857 14.06516673 

2012 13.93643 2.669769383 13.44852356 41.82918064 13.55085613 

2013 7.6 0.019511119 26.9 27.42651447 6.85843922 

2014 0.7 -0.695134062 25.7 28.28287961 6.757131944 

2015 2.477665 -26.1 24.69440154 18.36579581 -1.555964146 

2016 13.57222 -14.5 20.70838339 13.42698857 1.233961937 

2017 -1.67129 15.6 17.76680455 18.87556939 7.618674804 

2018 0.632455 16.1 - 19.59024072 15.32792443 

.المصدر: البنك الدولي
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Abstract : 

One objective of globalization and liberalization was to enable free mobility of 

capital across borders. Thus, a country with higher investment needs and low 

domestic saving need not worry since it can borrow capital from international 

market to finance its investment. This implies that domestic saving and 

investment rates of a country need not be highly correlated. 

There are several ways to investigate the degree of effectiveness of foreign 

capital inflow, the most important one is exploring the relationship between 

savings and investment.  Most recent studies agree that domestic and foreign 

savings are the basis for economic growth in developed and developing 

countries. Also, achieving the economic stability of the country requires the 

provision of adequate financial resources to finance investment projects and 

import productive goods to sustain raising in the economic growth. To reach this 

goal, careful and thoughtful policies should be established to exploit all means 

that would increase the volume of domestic savings. 

One of the puzzles in development and the international economy is the mystery 

of FH   (Feldstein and Horioka, 1980), which puzzled economists to this day, and 

they are still trying to solve it, but it persists, due to the different opinions and 

opinions of researchers on the one hand, and the development of methods of 

measurement and data on the Other. Initially, researchers found that capital 

movements between countries depend primarily on the gap between savings and 

investment, the state's economic position and strength, especially its currency, 

the bifurcation of its markets, and the diversity of its sources of financing. 

Therefore, the researchers found that foreign capital is less flowing to developed 

countries because the relationship between savings and investment is strong, and 

the situation is reversed in the case of weak relationship, while others in the same 

group of countries found that despite the strength of the relationship between 

savings and investment, there is a massive flow For foreign capital? so what is 

the reason for that? 

On the other hand, other researchers found that this relationship differs in 

developing countries, despite the strength of the relationship between investment 

savings and there is a huge influx of foreign capital in it? so what does this mean, 

is local savings not enough, for example? Or is capital flowing for other reasons, 

including the political and military strength of the state and the stability of its 

economies? Or is the process purely economic related to the availability of profit 

opportunities and has nothing to do with local savings and investment?  

So the debate is still ongoing on this puzzle and this indicates the importance of 

the meshing relationship between domestic and foreign resources, which led us 

to the bucket instead of us in this field by conducting a comprehensive, thorough 

and accurate study to solve this puzzle that baffled economists, using the modern 

standard methods such as (SYSGMM) and causality (Dumitrescu and Hurlin, 

2012) for groups of countries: Asia, the Arab world, Latin America and the 

Caribbean, and members of the Organization for Economic Cooperation and 

Development, for the period 1980 - 2018. The results of the study varied between 

supporters and opponents of the role of capital (domestic and foreign) in reducing 

or expanding the size of the resource gap between Different groups of countries. 
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