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 شكـر و عـرفان
قني وأمّدوي الشكس كل الشكس هلل 

ّ
القىة وإلازادة إلجمام هرا عص وحل، على أن وف

 ،املخىاضع العمل

 حعليمي طيلت هره السىىاث، عىاء التي جحملت ...الشكس الى أمي

إلى أسخاذي الدكخىز بً بىشٍان محمد على   واحترمي الكبير  شكسي وجقدًسي 

 اهخمامه، طيلت إشسافه على إعداد هره املركسة،و جىحيهاجه القّيمت 

 ،املركسة هره مىاقشت  قبىلها لجىت املىاقشت علىمىصىل الى  س الشك

 ما أشكس كل مً:ك 

 عمال املكخبت لجامعتي كل مً جلمسان وبشاز على حسً حعاونهم، 

 عمال الدًىان الىطني لإلحصائياث، 

ت، الخابع لإلعالمعمال املسكص الىطني    للجمازك الجصائٍس

 عمال وشازة املاليت،

 عمال وشازة الخجازة، 

ل ل ب أو مً  ،في إهجاش هرا العمل ىامً ساهم كلالشكس، ثّم الشكس الجٍص مً قٍس

 .ذكس أسمائهم في الحظ ٌسعفني ولم ،بعيد
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  إلاهــداء

 
 :املخىاضع هرا العملأهدي 

كان له الفضل في زسم هره الخطىاث مىر وقت مبكس الري ... زوح أبي الغاليت إلى 

 ...في حياحي

  والجصال واقفت التي وقفت ،هللا، أعّص إوسان على أزض الىحىد أمي، حفظهاإلى 

 وكان لها الفضل الكبير في هرا العمل املخىاضع، بدعىاتها لتراوي في أعلى املساجب

 ..وحشجيعاتها

 ،ألاعلى في الحياة .......أخىايإلى مثلي 

 ، إهداء خاص الى سىدي في الحياة ......أخىاحي

 صغيرا وكبيرا.... حميع أفساد عائلتي،إلى 

 ....كل أصدقائي وشمالئي،إلى 

 ....كل مً علمني حسفا مً الابخدائي الى ما بعد الخدزجإلى 

 .....البحث اهجاش هراكل مً كل مً ساهم في إلى 

 .....وباحث بييت طيبت كل طالب علم

 الى كل مخصّفح لهره السسالت..
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 ثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائرأ                                                                                       املقدمة العامة

 

1 

 

 

  ةـــــــــــــــالعام المقـــدمة   
 

االقتصاد  وأىميتيا فيمفيوم التجارة الدولية قبال عمى الوقوف  الحديث عن الّتحرير الّتجاري يستدعي     
مكانياتالختالف مواردىا و  ،العالمأن تعيش بمعزل عن  فال يمكن ألي دولة، العالمي  مما ،الطبيعية ياا 

  باقي السمع التي تحتاج الييا عن طريق الّتجارة الدوليةوتوفير  ،أدى إلى تخصصيا في إنتاج سمع معينة
و قطاع تبنى عميو العالقات الدولية، فمكانة نّ إ، بل فقط القطاعات اليامة ألي اقتصادالتي ال تعتبر من 
 تقاسجارة، خاصة وأّن قوة كل دولة نسيج العالقات االقتصادية الدولية تحددىا تمك التّ كل اقتصاد في 

بقوة صادراتيا، وال يعبر االرتفاع في وارداتيا إاّل عمى اعتمادىا الكبير عمى الخارج وضعف طاقتيا 
 االنتاجية.

باحثين، حيث ظيرت في ىذا نظرا ألىمية الّتجارة الدولية، أسالت أسباب قياميا حبر العديد من ال      
 من انطالقاتفسير القدرتيا عمى تيا، و االتي اختصت بذلك، كل حسب فرضي الصدد العديد من النظريات
 .الحديثة الى النظريات النظرية التقميدية الكالسيكية

دعاة العولمة وتحرير  صبحأالتوجو الرأسمالي الذي عرفو العالم بعد انييار المعسكر الشرقي  في ظلّ     
كثر تطورا األة ىي العنصر جارة الحرّ سياسة التّ  جيودا حثيثة إلثبات أفكارىم القائمة بأنّ يبذلون التجارة 

 "الجات"زالة كل القيود التي تمنع انتقال السمع من مكان الى آخر، ابتداءا من اتفاقية بإ، لمدولة النامية
بدأ  والتيجارة بين الدول، والتزامات متبادلة بشأن تنمية التّ كمعاىدة متعددة األطراف تتضمن حقوقا 

مى ع ميمة آثار جدّ  التي كان ليا متجارةلمنظمة العالمية القيام ثم بعد ذلك ، 8491أول ينايرفي  ياسريان
مع ميالد ف، الدولربط عالقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين  عن طريق، 8449منذ  االقتصاد العالمي

ع يتوز بلمشركات واألسواق سمح  الذي مؤسسات النظام االقتصادي العالمي الحديث ىيكلالمنظمة اكتمل ىذه 
  أسواق رأس المالألّن  ،تدخل الدولة جّراءق أكبر المزايا دون التشوىات التي تحدث يتحقل ،عوامل اإلنتاج

توفير القيود، وأثبت قدرتيا عمى  جميعحررت األعمال من قد الشركات المتعددة الجنسية ا ذوكالتجارة الحرة، و 
الغرب المييمن  بأنّ  اً صريحفي ذلك اعترافا  وقد يكون، وأحسن المنتجات، األسعار ممستيمكين بأرخصل السمع
 .الناميةمصالحة، ولو كان ذلك عمى حساب الدول جّل ض شروطو وحقق ر قد ف

 

جاء كثمرة لألوضاع التي فقد  شيدت البنية العالمية تغيرات ممحوظة، جارة،بظيور المنظمة العالمية لمتّ    
وارتباط  ،وتشابك االقتصادات ،ميزت العالم منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والمتمثمة في العولمة

سسات وتنامي دور المؤ  ،والشركات الكبرى العابرة لمقارات ،مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة
الى سعي دول الشمال الغنية لمسيطرة  باإلضافةالدولية في رسم مسار التنمية لمدول النامية والتحكم فيو، ىذا 
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عمى النصيب األوفر من االقتصاد العالمي عبر شركاتيا وفروعيا المنتشرة في أنحاء العالم، والتي أصبحت 
 .العالميكبير من عمميات االنتاج وتوزيع الدخل الجزء التتحكم في 

برىنت عمى التناقضات القائمة بين الدول  مفاوضات شاقة، و ميالد ىذه المنظمة بعد سنوات عديدة جاء      
اعتبار المنظمة جيازا جديدا لتمرير سياسات القوى بالباحثة عن أسواق لتصريف منتجاتيا،  ،الصناعية الكبرى
لحماية اقتصاداتيا من المنافسة الشديدة، واالستفادة من الدول النامية التي تسعى بين و  ،العظمى المييمنة

  .عائدات الضرائب والرسوم الجمركية عمى السمع الواردة
     
 ضمن الشروط األساسية لعممية االنضمام إلى المنظمة الدوليةالكامل لمتجارة  خل عممية التحريرتد     

إذ تتغنى ىذه  ،االقتصادية االنتفاع من فوائد العولمةن من تمكّ أن العالمية لمتجارة، التي من شأنيا 
 تتاحجارة التّ  مسارالمعوقات عن  فبإزاحةجارة، المنظمة بمساعييا الرامية الى المضي قدما الى تحرير التّ 

 جارة وحركة رؤوس األموال الدولية. تسعى الدول األعضاء الى  تحرير التّ  فرص مناسبة لنمو الدخل، لذلك
    
 وعالقتياجارة الدولية حظيت قضايا التّ  ،ة تذّكي شعمة النمو االقتصاديجارة الحرّ التّ عمى اعتبار أّن     

جاري بدوره الحيوي وسع التّ النمو االقتصادي والحد من الفقر بالعديد من االىتمام، خاصة بعدما أسيم التّ ب
المنافع عمى جميع البمدان اذا ما  يرظتفي نمو االقتصاد العالمي من الحرب العالمية الثانية، حيث أنو 

تسارع النمو العالمي مع مواصمة الّتحرير، مما يدفع بعجمة التنمية خصوصا بعد قيام ىذه البمدان 
 جارية.نظمتيا التّ أباإلصالحات المطموبة في 

في العديد  ةجارة خالل العقدين السابقين تحقيق معدالت نمو سريعما يدعم ذلك اقتران تحرير التّ  ولعلّ     
و سياستيا نحو التي كانت توجّ  تمكة خاصة في آسيا، وأكثر دقّ  فقيرةمن البمدان، التي كانت من 

جارة قد جارة ىي األفضل من أجل النمو، وأّن الّتوجو نحو الصادرات من خالل تحرير التّ ، فالتّ التصدير
يعادلو أجور  في األخير جارةرير التّ تح ال يمكن أّن ننفي أنّ  ، لكن بالمقابلفضل لكل دولةاألتأكد أنو 

من المنطق تحرير  و ليس، كما أنّ ة وشعوب فقيرةدول غنيّ و ، وبطالة أكثر وفقدان لمسيادة الوطنية، أقلّ 
المنتجات المحمية جعل ياالقتصادية مما  اليياكللممنافسة غير المتكافئة قبل تطوير  الحدودجارة وفتح التّ 

اّل من إالمتقدمة شريفة ومتكافئة مع صناعات الدول  المنافسة التي لن تكونلمدول النامية قادرة عمى 
 خالل وصوليا الى نفس مستوى ىذه األخيرة.

  
من أجل تحرير تجارتيا سارعت معظم دول العالم ومن بينيا الدول النامية الى تطبيق ما أممتو الدول    

من نجحت في  فمنياجارة حاليا، في السابق، والمنظمة العالمية لمتّ  "الجات"المتقدمة المنظّمة تحت لواء 
لم تستطع البقاء بمنأى عن ومن بينيا الجزائر التي  ،ومنيا من مازالت تتفاوض من أجل ذلك ،االنضمام

كغيرىا من  ، فراحتعقب استقالليا والذي طبقت واالقتصاد العالمي ضمن االقتصاد الموجّ  يما يحدث ف
 بعد أن فرضت عمييا الرقابة في وقت معين ،تجارتيا الخارجية محررة الدول تبحث دائما عن االنتفاع،
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منتظرة الى  المنظمة، نضمام إلى ىذهتقديم ممف لال قررت  االحتكار في وقت آخر، وأخيرا  ومارست
 .ضافة الى شروط أخرىإلتقبل عضويتيا   اىامحرير التّ  يعد تنفيذ شرط  أين غاية اآلن الرد عميو،

ظيرت حيث ، 8441منذ  اانطمقت فييحرير الذي بعممية التّ  لم تشذ الجزائر عن باقي الدول فيما يتعمق    
 مجموعة من اآلثار عمى االقتصاد الجزائري، منيا ما كان سمبيا ومنيا ما يعتبر في نظر الخبراء ايجابيا

من تمك التي قد يخمفيا ذلك  شدّ أبقاء الجزائر في عزلة دائمة سيكون لو عواقب  لكن الجميع يجمع أنّ 
 التحرير. 

 

  اتخاذ بعض اإلجراءاتو ، في إطار اإلصالح االقتصادي جاريالتّ االنفتاح نحو الجزائر توجو  يعتبر    
تباع  من  ،االقتصاد الكمياقتصادي عمى مستوى استقرار وما يتبعو من تغيير ىيكل االقتصاد، ل سياساتوا 

  سعاراألحرير، الى جانب الخوصصة، وتحرير إمالءات صندوق النقد الدولي، إذ فرض عمييا ىذا التّ 
وتندمج في االقتصاد  ،يمعدل نمو اقتصادي عال ق، وتحقّ فاعمية األداء التجاريبحيث يمكن ليا أن تزيد 

 العالمي بكل سيولة.
مكانة التجارة الخارجية والنمو  ابرازأوليا  ،بمجيود ذي اتجاىينساىم ىذا البحث يأن  محاولة منا  

 ياالقتصادالنمو عمى  ،ثر التحرير التجاريأنوضح  نّ أوالثاني  ،االقتصادي في االقتصاد الجزائري
جارة تحرير الت  دى أالى أي مدى  التالي: السؤال الجوىري ، ندرج إشكاليتنا الرئيسة، بطرحالجزائري

 ؟ وفي إطار االجابة عمى ىذا التساؤل الرئيسيمو االقتصادي في الجزائررفع معدالت الن  الخارجية إلى 
 نحاول اإلجابة عمى بعض األسئمة الفرعية:س

 ، وما ىي النظريات المفسرة ليا ؟الدوليةما مفيوم التجارة  -

يجابياتوسمبياتو، وما ىي  التجاري، المقصود بالتحريرما  -  ؟ وا 

 الدولية في ظل النظام التجاري الدولي الجديد؟ماىو واقع التجارة  -

 ؟العقبات التي تعترضو ،ومقاييسيوم النمو االقتصادي، ماىي محدداتو، فما م -

 ما طبيعة العالقة التي تربط بين التجارة الدولية والنمو االقتصادي؟ -

في ميدان التجارة الخارجية لموصول إلى  الجزائرماىي اإلصالحات الييكمية التي قامت بيا  -
 .؟الكمية ةىداف السياسيأوتحقيق التحرير، 

 ؟بيا الدولة قامتما ىو واقع النمو االقتصادي في الجزائر في ظل المجيودات التي  -

 :الفرضيات التاليةمن أجل معالجة اإلشكالية المطروحة نضع    
 ؟في الجزائر والناتج الداخمي الخام لمفردالصادرات ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين  -

 ؟في الجزائر والناتج الداخمي الخام لمفردىناك عالقة ذات داللة احصائية بين التحرير التجاري  -

الناتج في  الصادرات ، والواردات،صرفالسعر  ،جنبي المباشراأل سعر النفط، االستثماريؤثر  -
  ؟في الجزائر الداخمي الخام لمفرد
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الدراسة من خالل األىمية التي يكتسييا قطاع الّتجارة الخارجية في تحسين معدالت ىذه  أىمية  تكمن   
الذي أولتو الجزائر لتحسين معدالت  المتزايدالنمو االقتصادي في الجزائر، خاصة في ظّل االىتمام 

 من خالل برامج التمويل خارج الميزانية، والذي خصصت ليا مبالغ جدّ  أيضا والذي ظير جميا ،نموىا
الجزائر نفسيا مضطرة إلى االنسياق في ما يجري خارج  وجدتالتغيرات العالمية  ي ظلّ كما أنو فمعتبرة، 

االنضمام من أجل  مجيوداتيا ، فبذلت جارة والمعموماتحدودىا في مجال التدفق العالمي لرأس المال والتّ 
 كما ال يجبأن تتفادى التعرض ليذا التغير العالمي،  ليايمكن حيث ال  ،جارةلى المنظمة العالمية لمتّ ا

، كما أّن حرير لتجارتياوىو ما يتطمب التّ  معوالتفاعل  ، وما عمييا سوىعمييا االستسالم لو بالمقابل
 في ظل الخطر المتزايد عمى االقتصاد الجزائري تحميل ىيكل التجارة الجزائريةاألىمية تتزايد من أجل 

 انييار أسعاره . حتى أو  نضوب المورد الوحيد الذي يعتمد عميو وىو النفطفي والمتمثل 
 

في الجدل القائم حول  أىميا نحصريوأسباب  ،تفكير طويل نتيجة جاء ىذا البحث عفويا بل يأتلم     
فيو الجزائر منذ سنوات، وما  بدأتوبالتالي استكمال مسار التحرير الذي  ،OMCالجزائر الى  انضمام
الذي اعتبر  يعتمد عمى المورد الوحيد وىو النفط،  أنو، خصوصا اقتصادىامن نتائج عمى  عنو سينجرّ 

أين و مة، ة لممنظّ وفي ظل غياب المنتجات المنافسة لمدول المنظمّ المغّذي الوحيد لمنمو االقتصادي، 
قطعت الجزائر مسارا طويال النضمام الجزائر، ولم  مابعد موقع ىذا النمو في ظل ىذه المتغيرات سيكون

 تحقيق ىذه الخطوة الميمة.ليبق ااّل القميل 
 

 إلى ما يمي: من خالل فصولو ىذا البحثيدف ي 
نظر التذكير بنظريات التجارة الدولية، والنمو االقتصادي، والعالقة بينيما، وتحميل وجيات  -

 الباحثين كل حسب أفكاره،
 تقييم التجارة الدولية في ظّل كل من الجات والمنظمة العالمية لمتجارة، -
الناتج الداخمي الخام لمفرد في الجزائر من سياسة التخطيط جاري عمى حرير التّ أثر التّ تحميل  -

 إلى برامج االنعاش والنمو،
مدى نجاح سياسة التحرير و ، اإلصالحات الخاصة بالتجارة الخارجية الجزائرية تقييم -

 التجاري،
 التحرير التجاري،تحميل مراحل النمو االقتصادي في الجزائر خاصة في ظل  -
براز، 0189-0111تقييم برامج االنعاش االقتصادي خالل الفترة  - أىم نتائجيا عمى زيادة  وا 

 ،النمو االقتصادي في الجزائر
 ،جل الخروج من االعتماد عمى المورد الوحيد )النفط(أتقييم مجيودات الجزائر من  -
 .جارةلمتّ المنظمة العالمية  الىالجزائر  الوقوف عمى ممف انضمام -

 



 ثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائرأ                                                                                       املقدمة العامة

 

5 

 

 مّ ثعّدة مراحل ابتداءا من الرقابة الى االحتكار،  تعرف التجارة الخارجية الجزائرية عمى اعتبار أنّ     
 ، لكن الدراسة التطبيقية تنحصر رتكون الدراسة النظرية شاممة لمرحمة التقيد كما التحري نأ ارتأينا التحرير،

ن وجدت تكون  ما قبل ىذهلعدم توفر كافة معطيات الدراسة  وذلكفقط ( 0182-8491بين) الفترة، وا 
ىذه سبقت  دون اغفال الفترة التي من أجل النمو، موسومة بالتصنيع إضافة الى أّن ىذه الفترة متقطعة، 

 :التحميلعمى سبيل  الفترة
 التجارة تنظيم االستقالل بعد الجزائر حاولت :(1767-1769)الخارجية التجارة عمى الرقابة مرحمة -

 تبنتو.أول مخطط في ظل والمراسيم،  القوانين من جممة باعتماد مبدأ الرقابة عن طريق الخارجية
 المخططفصحت الدولة من خالل أ (:1797 -1970)الخارجية لمتجارة الدولة مرحمة احتكار -

 8498جويمية منحيث أنو ابتداءا  الخارجية، اتجاه التجارةعن نواياىا  (1970-1973) األول الرباعي

 المؤسسات طرف من التجارة الخارجية احتكار عمى تنص اإلجراءات من مجموعة إقرار تمّ 

 .العمومية
 عبء وزيادة 1986 لسنة، البترولية األزمة بعد (:3112-1771)الخارجية جارةلت  ا مرحمة تحرير -

  الخارجية التجارة قطاع إلى إصالح الجزائر عمدت ،الدولية المنظمات ضغطو  ،المديونية الخارجية
 مقيد، أما تحرير عن عبارة كانت األولى فالمرحمة مرحميًا، كان ىو أنو اإلصالح ىذا ميز وأىم ما

 . التام التحرير مرحمة وأخيرا ،دمن القيو  الخالي التحرير مرحمة أنيا عمى فعرفت الثانية

 وصف عمى يرتكز أسموب وىو التحميمي، الوصفي المنيج عمى االعتماد تمّ  الدراسةوصوال ألىداف     
  استراتيجيات الّتحرير مراحل الّتحرير ،الّتحرير أنواع ،التحرير أسباب) المختمفة االقتصادية لمظواىر دقيق

ىذا التحرير عمى النمو  أثر لمعرفة الفرصة يييئ ممابالتالي تحميميا، و ( ...سمبيات وايجابيات الّتحرير،
بالعالقة  لمتنبؤ قياسي نموذج بناء خالل من القياسي المنيج إضافة الى استعمال ،االقتصادي في الجزائر

والتشريعات واألوامر والمراسيم التي تتعمق باالقتصاد القوانين استعنا ب كما أننا .التي تربط ىذين المتغربين
  الدراسات السابقة والممتقيات الوطنية والدولية التي ناقشت المواضيع المرتبطة بيذه االشكاليةو  الجزائري،

 أما بالنسبة لإلحصائيات فنجد: ،مةالكتب والمجالت االقتصادية المحكّ  دون أن ننسى
 الوطني لإلعالم اآللي المركزكل من  عن طريق زيارة  الحصول عميياتّم  مصادر البيانات: -أوال

والديوان الوطني  ،وزارة المالية الجزائرية، وزراة التجارة الجزائرية واإلحصائيات التابع لمجمارك،
  ةاإللكترونيالمواقع  تصفح وكدا إضافة الى الطالع عمى المواقع االلكترونية الخاصة بيا، ،تلإلحصائيا

  ، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.بالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الجزائرالمتخصصة 
 . Eviews8برنامج  تمت معالجة البيانات في الدراسة القياسية عن طريق: معالجة البيانات -ثانيا
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 ال يخمو من الصعوبات، نوجزىا كالتالي:  ىذابحثنا كأي بحث، 
 األحيان بعض في ؤديي مما ،أخرى إلى جية ومن ،آخر إلى مصدر من اإلحصائية األرقام اختالف -

، وبالتالي تعدد وجيات النظر والتحميل من باحث الى المصادر بتعدد وتعددىا المعمومات تناقض إلى
 آخر.

 كثرة القوانين وصعوبة التحكم فييا. -

العالمي المؤثرة عمى الجزائر، خاصة موضوع التتبع الدائم لمتطورات الجارية عمى المستوى يتطمب ال -
مة العالمية إذا ما تعمق األمر بتطورات أسعار النفط، أو متابعة ممف انضمام الجزائر الى المنظّ 

الدقيقة والمفصمة الخاصة بسبب التأخر في عمى المعمومات فيو  ر الحصول، والذي تعذّ جارةلمتّ 
 .1الوفد المالية، ومقابمة أحد مفاوضي االنضمام ومدى جاىزية االقتصاد، رغم زيارة وزارة

 

 إلى خمسة فصول بعد المقدمة الدراسة قمنا بتقسيم ،واختبار الفرضيات اشكالية الدراسة،لإلجابة عمى      
كما ، االطار النظري والفكري لمتجارة الدوليةعرض الفصل األول سيحيث فصول  خمسةمنيا  ،العامة
 تناولسيبينما ، جاري الدولي الجديدجارة الدولية والنظام التّ تحرير التّ لـبالتطرق الفصل الثاني  لنا سيسمح

وعالقتو بالتجارة الدولية من معارف في االطار  ،الفصل الثالث توضيح ما حظي بو النمو االقتصادي
خيرا أو ، 2013-8499واقع التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة لـ مخصصا الفصل الرابع يأتيسو النظري، 

أثر الّتحرير الّتجاري عمى النمو االقتصادي في  لتحديد القياسيةتتم فيو الدراسة سالفصل الخامس الذي 
الصادرات الناتج الداخمي الخام لمفرد، األول يجمع  ،من خالل صياغة نموذجين عمى مرحمتين الجزائر

االنفتاح التجاري الناتج الداخمي الخام لمفرد،  يشملسعر النفط والثاني ، سعر الصرف، والواردات
 تتضمن خالصة لمنتائج التي تمّ  عامة بخاتمة سينتيي ىذا البحثوأخيرا ، األجنبي المباشر واالستثمار

قائمة المراجع بعد ذلك سندرج  وبعض التوصيات التي رأينا أنيا ذات جدوى في الموضوع، التوصل الييا،
 المساعدة. بالمالحقمتبوعة  ،انجاز ىذه المذكرةالتي اعتمدنا عمييا في 

                                                           
1
 

بوزارة المالية ، كما أنو  4102باعتبار السرية التي تمف ممف االنضمام عمى حد تعبير احد االعضاء المفاوضين في ىذا الممف، والذي تّم المقاء بو في نوفمبر  
 كثر منو اقتصادي.أأضاف ان قرار االنضمام يبقى سياسي 
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 مقدمة الفصل

 
إّف الحديث عف الّتحرير الّتجاري يستدعي الوقوؼ عمى الّتجارة الدولية كمدخؿ تمييدي، لذلؾ ارتأينا مف     

يتـ  حيث، الدوؿاقتصاديات  ىميتيا فيأو  الدوليةجارة تّ الب المتعمقة مفاىيـبالأوال  االحاطة ىذا الفصؿخالؿ 
بأي حاؿ مف األحواؿ أف  فال يمكف ليذه الدوؿ ،ميما كانت المسافة بينيـبواسطتيا تبادؿ السمع والخدمات 

  جعميا تختمؼ مف حيث الموارد واإلمكانيات الطبيعية لياالتقسيـ الجغرافي  فّ أل ،العالـتعيش بمعزؿ عف 
  .جارة الدوليةعف طريؽ التّ  ، المتبقيةوتوفير حاجياتيا ،أدى إلى تخصصيا في إنتاج سمع معينة مما
التجارة سواء  عمى الرغـ مف أفّ بيف مفيومي التجارة الدولية والتجارة الداخمية  كذلؾ سنفرؽ في ىذا الفصؿ  

فقد جرت عادة الكثير مف االقتصادييف  ،وتقسيـ العمؿ نتيجة لقياـ التخصص إالّ  ىيما داخمية أو خارجية 
جارة الدولية في الدوؿ التّ  عمى كما سنعرج  ،بينيماتأكيد الفوارؽ  ،لموضوع التجارة الخارجية الذيف يتعرضوف
 .عوامؿ تدىور معدالت التبادؿ في الدوؿ النامية النامية، ومف ثـّ 

كاف  حيث ،مف المفكريف االقتصادييف العديداىتماـ حاز عمى جارة الخارجية تحديد أسباب قياـ التّ  بما أفّ     
لوصوؿ إلى األسباب الحقيقية لقياـ التبادؿ ، ومف أجؿ اعمؿ كؿ واحد منيـ بمثابة تكممة لعمؿ اآلخريف

في إطار يتالءـ مع المرحمة التاريخية واألوضاع االقتصادية السائدة  ،النظرياتفي غمار سنخوض ، التجاري
مدى قدرتيا  ومعرفة ،يابعد ذلؾ نقـو بتقييم ثـّ  ،بالدراسة والتحميؿ التي سنتناوليا ،النظريات تمؾظيور  خالؿ

النظرية الى  النظرية التقميدية الكالسيكية مف بدايةفيما بيف الدوؿ،  جارة الخارجيةعمى تفسير التّ 
 .الدوليةجارة التّ  تفسير الحديثة فيالتوجيات ، ثـ سنصؿ الى بعض النيوكالسيكية

خير مف ىذا األالجزء  مفيوـ السياسات التجارية وأنواعيا، وأدواتيا، فيتطرؽ الى سنت اضافة الى ما سبؽ، 
 الفصؿ الى: ىذا قمنا بتقسيـمف أجؿ ذلؾ الفصؿ. 
  وأساسياتيامفاىيـ حوؿ التجارة الدولية.  
 .النظريات المفسرة لمتجارة الخارجية 
 سياسات التجارة الخارجية. 

  
 
 
 
 
 
 



للتجارة الدولية و الفكري  الاطار النظري                                                                          الفصل الاول                               

    

9 

 

I. مفاىيم حول التجارة الدولية وأساسياتيا.         
دولة أف  ألي فال يمكف دونيا،مف اليوـ تصور العالـ يمكف بيف الدوؿ حقيقة ال  المبادالت التجاريةتعتبر     

ارتأينا التعريؼ بالتجارة ونظرا ألىمية التبادؿ التجاري الخارجي،  لذلؾ كمو، الدوؿتستقؿ باقتصادىا عف بقية 
 .ما سيأتيمف خالؿ ىذا  ، وأسباب قيامياالخارجية وأىميتيا

 1-I  وأىميتيا الدوليةالتجارة. 
1-I-1 :تعريف التجارة الدوليت 
التجارة العالمية عبر القارات وعبر البحار لـ تخمؽ نتيجة الكتشاؼ أمريكا فقط، وال يمكف أف نعدىا  إفّ    

ف بدأت تأخذ  .1مف القرف السادس عشرابتداًءا أوربية مرتبطة بالرأسمالية التجارية  محضظاىرة  وحتى وا 
فإف جذور ىذه العالمية تصؿ إلى أقدـ  ،مف عصر النيضة األوروبية انطالقاصبغة جديدة أكثر عالمية 

حقا العرب الذيف كانت تجارتيـ عالمية  ارة، والتجار الفنيقيف، إلى اليوناف، ومف ثـّ العصور أي عصر البحّ 
 وغانا، وبالد الصقالبة وبالد اإلفرنج. ألنيا ربطت بيف الصيف واليند

كانت كممة تجارة تعني في االنجميزية المبكرة "الطريؽ" أو "المسار المطروؽ" وىو المعنى الذي يتضمف    
التجارة الخارجية ألوؿ مرة في الفترة التي سادت فييا نظرية التجارة  لفظاستعمؿ . 2وظيفة اجتماعية روتينية

تبحث عف منافذ خارجية لمنتجاتيا، وعف مصادر لممواد األولية في  الصناعيةالحرة عندما كانت البمداف 
ث في تشكؿ التجارة الخارجية مسألة مركزية في العالقات بيف الدوؿ، حي، و المستعمرات أو في البمداف األجنبية

الماضي كانت سبًبا مف أسباب الحروب، أما اليوـ فإنيا تعد أىـ أسباب التقارب بيف الدوؿ، كما أنيا تسمح  
 .3مواردىا الخاصة إضافة إلى  توسيع منافذ التوزيع لبيع إنتاجيامف ليذه الدوؿ أف تستيمؾ أكثر مما تنتج 

  اإلنتاج المختمفة سمع والخدمات وغيرىا مف عناصريقصد بالتجارة الخارجية "عممية التبادؿ التجاري في ال  
  .4بيف عدة دوؿ بيدؼ تحقيؽ منافع متبادلة ألطراؼ التبادؿ"

جارة الخارجية، فيناؾ مف يعتبرىما وجياف لعممة جارة الدولية والتّ التّ  مفيوـ التفرقة بيف أما فيما يخص   
 "التجارة الدولية" لنعرؼ الفرؽ بينو وبيف مصطمحواحدة، لكف ىناؾ مف يقوؿ أنو إذا انتقمنا إلى مصطمح 

 –جارة الخارجية أي التّ  –االختالؼ بينيما كبير: فالمصطمح الثاني جارة الخارجية"، فإنو يمكف القوؿ أفّ "التّ 
فيذا المصطمح يخرجنا عف إطار الفيـ الكالسيكي الضيؽ  –أي التجارة الدولية  –جزء مف المصطمح األوؿ 

رة الخارجية، ويضيؼ إلييا كؿ صور التبادؿ الدولي التي نراىا في عالمنا المعاصر بحيث جالمضموف التّ 
 :5تشمؿ كؿ مف

                                                           
 .7، ص 1988ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الطبعة الثانية النظريات االقتصادية عند ابن خمدون،عبد المجيد مزياف، 1
 .13، ص 2009الطبعة االولى، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، التجارة الحرة: األسطورة والواقع والبدائل،جراىاـ دونكمي، ترجمة مصطفى محمود، 2

  3 LASARY,  le commerce international à la portée de tous, ouvrage imprimé à compte d’auteur, 2005. Page 12  

 .13، ص 1996، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر، اقتصاديات التجارة الدوليةحمدي عبد العظيـ، 4
 .234، ص2007األولى، دار المسيرة، االردف، ، الطبعة االقتصاد الكميمحمود حسيف الوادي، كاظـ جاسـ العيساوي،  5
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 إنتاجية أو مواد  ،سواء كانت استيالكية ،تبادؿ السمع المادية والتي تشمؿ تبادؿ جميع السمع المختمفة
 أولية نصؼ مصنعة.

 الخ.....تبادؿ الخدمات والتي تتضمف النقؿ والتأميف والشحف 
 سواء عمى المدى القصير  ،تبادؿ النقود وىذه المجموعة تضـ حركة رؤوس األمواؿ ألغراض االستثمار

 :إضافة الى ذلؾ نجد، أو الطويؿ كما تشتمؿ القروض الدولية
 اليجرة الدولية، أي انتقاؿ عنصر العماؿ بيف دوؿ العالـ. -
جارية المتعددة األطراؼ التي الثامنة لممفاوضات التّ التوافؽ البيئي، وىو أحد منجزات "جولة األرجواي"  -

بعدا رسميا  « جارة الدوليةالتّ »، وقد اكتسب تعميـ وانتشار مصطمح 2002إطالقيا في أوؿ يناير  تـّ 
جارة الت  »محؿ اصطالح « جارة الدوليةتحرير الت  »ت اصطالح في إطار ىذه الجولة، حيث أحمّ 

  .1«الخارجية
فقد جرت عادة  ،2وتقسيـ العمؿ جارة سواء داخمية أو خارجية ىي نتيجة لقياـ التخصصالتّ  عمى الرغـ مف أفّ  

إلى تأكيد الفوارؽ بينيا وبيف التجارة  ،لموضوع التجارة الخارجية الكثير مف االقتصادييف الذيف يتعرضوف
 3:استنادًا إلى واحد أو أكثر مف الفوارؽ التالية، الداخمية

: فمشاكؿ النقود والبنوؾ واألجور واألسعار ليا عالج المشاكل االقتصادية داخميا وخارجيااختالف طبيعة  .1
في المجاؿ الدولي يختمؼ عنو في المجاؿ المحمي، فالتجار مثال لف يجدوا صعوبات في شراء السمع 

 بينما سيجدوف صعوبات كبيرة في شرائيا مف دوؿ أخرى. ،محميا، أي داخؿ تراب الدولة الواحدة
بينما عمى  ،حيث أف ىذه العوامؿ تجد حرية في االنتقاؿ داخؿ الدولة قدرة عوامل اإلنتاج عمى االنتقال: .2

فإف ىناؾ حواجز تحد مف حريتيا مف دولة إلى أخرى، وىذه الحواجز قد تكوف قانونية  ،المستوى الدولي
ي يتحمميا رأس الماؿ في الدوؿ أو اقتصادية مثؿ المخاطر الت ،مثؿ القيود عمى انتقاؿ العماؿ ورأس الماؿ

عالمية.  األجنبية، إضافة إلى حواجز ثقافية وا 
حيث  الذيف يقيموف في دولة واحدة يمكنيـ استخداـ عممية واحدة في معامالتيـ، إفّ  تمايز النظم النقدية: .3

التي تتـ عمى  أما بالنسبة لممعامالت ،ال توجد رقابة أو قيود عف انتقاؿ النقود بيف أقاليـ الدولة الواحدة
 فإف األمر مختمؼ حيث لكؿ دولة نظاميا النقدي المتميز وعممتيا الخاصة. ،المستوى الدولي

بينما التجارة الخارجية تتـ مع نظـ  ،تحدث في ظؿ نظاـ اقتصادي وسياسي واحدالتجارة الداخمية  .4
المستوى المحمي  اختالؼ درجة التأثر بمراحؿ النمو االقتصادي عمى، و اقتصادية وسياسية مختمفة

توفر الفرص المالئمة لمتكتالت واالحتكارات ، ثـ والمستوى العالمي لكؿ مف التجارة الداخمية والخارجية

                                                           
، الكتاب الثالث، الدار المصرية المبنانية، 2، الطبعةاالتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية قضايا معاصرة في التجارة الدوليةسامي عفيفي حاتـ، 1

 .32، ص 2005القاىرة،
  . 12، ص  2002الدار الجامعة الجديدة، مصر،  ،أساسيات االقتصاد الدوليعادؿ أحمد حشيش، 2
.17، ص 2012الطبعة األولى، دار المسيرة، األردف، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية، شقيري نوري موسى، وآخروف،   3 
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جارة الخارجية، بينما تعتمد ىذه الفرص عمى طبيعة السمعة المنتجة في السوؽ التجارية في حالة التّ 
 .1المحمي في حالة التجارة الداخمية

 مف بينيا: عوامؿ أخرىثـ ىناؾ 

وغيرىا الضرائب ، التشريعات االقتصادية واالجتماعية ،النظـ القانونية فّ إ اختالؼ السياسات الوطنية: .5
الدولة قد تفرض نظاما خاصا لمتعامؿ مع الخارج يختمؼ  تختمؼ مف دولة ألخرى، ويترتب عف ذلؾ أفّ 

النقد األجنبي، وغيرىا مف  عمىالرقابة ، فرض الرسـو الجمركية، نظاـ الحصصك ،نظاميا الداخميعف 
 الداخمية. فقط دوفالقيود التي تفرض عمى التجارة الخارجية 

واختالؼ  ،صعوبة المواصالت والقيود التي تضعيا كؿ دولة عمى تجارتيا الخارجية فّ إانفصاؿ األسواؽ: .6
التقدـ العممي في االتصاؿ  ورغـ أفّ  ،ليا دور في ىذا الخصوص ،العادات والتقاليد ،المغة، األذواؽ

عمى اختالؼ أذواؽ الدوؿ في  ىناؾ ما يدؿ أفّ  إالّ ، والمواصالت أدى إلى التخفيؼ مف انفصاؿ األسواؽ
 الفصؿ بيف األسواؽ.

   1-I-2 :أهميت التجارة الدوليت ومجاالتها 

ذ تقوـ التّ      كاف مف المتصور أف تستورد جارة الدولية عمى قاعدة ثابتة ىي قاعدة التصدير واالستيراد، وا 
ف لـ نقؿ مف المستحيؿ -أو تصدر أكثر مما تستورد فإنو مف النادر ،دولة أكثر مما تصدر أف توجد دولة  -وا 
برزت التجارة الدولية كحؿ لمعضمة عجز الدوؿ عف القياـ بمفردىا بتحقيؽ االكتفاء  .2خارجة عف ىذه الحمقة

عمى إنتاج ىذه السمع، إما ألسباب تعود لطبيعة السمع أو عدـ توافر  الذاتي مف السمع والخدمات لعدـ قدرتيا
 3رؤوس األمواؿ أو التكنولوجيات، أو اإلدارة الحديثة لدى بعض الدوؿ إلنتاجيا بتكمفة أقؿ.

فتوفر  ،دورا ىاما في معظـ االقتصاديات الدولية في أنيا تمعبتتمثؿ أىمية جارة الدولية لمتّ  كما أفّ     
لالقتصاد ما يحتاج إليو مف سمع وخدمات غير متوفرة محميا مف خالؿ نشاط االستيراد، وفي نفس الوقت 
تمكنو مف التخمص مما لديو مف فوائض مف السمع والخدمات المختمفة مف خالؿ نشاط  التصدير، وتؤثر ىذه 

)اإلنتاج، الدخؿ والعمالة(، وعمى  عيةالنشاطات االستيرادية والتصديرية بدورىا عمى األسواؽ المادية السم
 5:أنيا في أيضا تتجّمى أىمية الّتجارة الدولية .4األسواؽ النقدية والمالية )أسواؽ النقود والصرؼ األجنبي(

لعنصر اإلنتاج  مف خالؿ تحقيؽ األسعار التوازنية ،تساعد في إنشاء وتحقيؽ التوازف المحمي والعالمي -
 وزيادة الدخوؿ الحقيقة لمدوؿ المتاجرة، واالستخداـ األمثؿ لمموارد.

ز الرئيسي لمنمو االقتصادي، فإنيا تزيد مف االستيالؾ المحمي وتزيد مف المخرجات جارة ىي المحفّ التّ  -
 العالمية وتؤدي إلى اتساع األسواؽ.

                                                           
 .15ص ، 2002الطبعة األولى، دارة المسيرة، االردف،  اقتصاديات التجارة الخارجية،حساـ عمي داود وآخروف ،  1
 .31، ص 1999، دروس في قانوف األعماؿ الدولي، الجزء األوؿ) بدوف دار النشر وبمد النشر(، أكتوبر التجارة الدوليةنعيمي فوزي، غراس عبد الحكيـ، 2
 . 10، ص  2004ف،، الطبعة األولى، دار الحامد، األردالتبادل التجاري األسس العولمة والتجارة اإللكترونيةعبد العزيز عبد الرحيـ سمماف،3
 .14، ص 2004، دار وائؿ، األردف التجارة الدولية نظريات وسياساتطالب محمد عوض،  4
 . 43ص ،2010اإلسكندرية، ، الطبعة األولى، الدار الجامعية،االقتصاد الدولي والتجارة الخارجيةمحمود عبد الرزاؽ،  5
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يؽ تشجيع ومكافأة قطاعات االقتصاد التي تمتمؾ جارة أيضا الدوؿ في تحقيؽ التنمية عف طر تساعد التّ  -
 الدوؿ فييا ميزة نسبية.

حجـ التجارة التي يجب عمى الدوؿ أف تتبعيا ، وتكاليؼ اإلنتاج ،جارة الحرة تحدد األسعارفي عالـ التّ  -
تدخؿ في ة وال تحاوؿ اليلزيادة الرفاىية االقتصادية، فعمييا أف تتبع الطرؽ التي تممييا مبادئ الميزة النسب

 آليات السوؽ.
 .لزيادة النمو والتنمية البد مف وجود سياسة عالمية لحرية التجارة -
 .وتعزيز التنمية الشاممة ،نقؿ التكنولوجيات والمعمومات األساسية التي تفيد في بناء االقتصاديات المتينة -
 واالستثمار.تساعد في زيادة رفاىية البمد عف طريؽ توسيع مجاالت االستيالؾ  -
الرتباط ىذا المؤشر  وذلؾ ،تعد مؤشػرا ىاما عمى قػدرة الدولػة اإلنتاجيػة والتنافسية في السوؽ الدولية -

باإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة عمى التصدير، ومستويات الدخؿ فييا وقدرتيا كذلؾ عمى 
 يا مف آثار عمى الميزاف التجاري.االستيراد، وانعكاس ذلؾ عمى رصيد الدولة مف العمالت األجنبية وما ل

تمعب دورا ىاما في تصدير المنتجات الفائضة عف حاجة السوؽ المحمية، وبالتالي تساىـ في معالجة  -
تساىـ في تصحيح ميزاف ، و الركود االقتصادي الذي كثيرا ما يعصؼ باقتصاديات بعض الدوؿ

تسمح بتشجيع انتقاؿ ، و إذا أخذت بعيف االعتبار الموازنة بيف الواردات والصادرات ،المدفوعات لمدوؿ
وىو الذي يحقؽ قدرا مف إمكانية تمويؿ  ،عبر ما تنظمو االتفاقيات التجارية ،رؤوس األمواؿ واألشخاص

  .1المشروعات االقتصادية المحمية

وتساىـ حاليا  ،التجارة الدولية ساىمت في السابؽ في ميالد وتطوير الرأسمالية أفّ  التنويوكخالصة يمكف     
في تقدـ العديد مف الدوؿ كالدوؿ الصناعية الجديدة )دوؿ جنوب شرؽ آسيا مثال(، التي تطورت بفضؿ حجـ 

ئؿ اإلنتاج ومف وسا ،ارتفعت مداخيؿ الدوؿ مف العممة الصعبة ،صادراتيا باألساس، فكمما تطورت ىذه التجارة
 . كس إيجابيا عمى اقتصادىااألخرى مما ينع

 حسب الشكؿ التالي: نبرزىا جارة الدوليةمجاالت التّ أما بالنسبة ل    

 .: مجاالت التجارة الدولية(1-1)الشكل   
 
 

 
 
 

 

              .374، ص 2007، الدار الجامعية، مصر،)تحميؿ جزئي وكمي(النظرية االقتصادية: عبد المطمب عبد الحميد، المصدر

                                                           
 .131، ص 2011، الطبعة األولى، دار المسيرة، األردف،االقتصاديةالتخطيط والتنمية أحمد عارؼ عساؼ، محمد حسيف الوادي،  1

 السمع، الصادرات والواردات والمعامالت المنظورة
 عناصر االنتاج

الواردات غير المنظورة -الصادرات –الخدمات   

 العمؿ واليجرة الدولية
استثمارات القروض،و رأس الماؿ   

 التكنولوجيات وحقوؽ الممكية

 مجاالت التجارة الدولية
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السمع، الصادرات والواردات  لمتجارة الدولية مجاالت عدة نميز منيا *فأمف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ     
والمعامالت المنظورة، الخدمات، الصادرات، الواردات غير المنظورة، العمؿ واليجرة الدولية، عناصر 

 .التكنولوجيات وحقوؽ الممكية ،رأس الماؿ استثمارات القروض المتمثمة في االنتاج
-2-Iوالعوامل المؤثرة فييا الدوليةقيام التجارة  أسباب. 

1-2-I الدوليةقيام التجارة  سبابأ: 
تقوـ التجارة بيف الدوؿ لنفس أسباب قياميا داخؿ الدولة الواحدة، وفي كمتا الحالتيف تتخّصص األقاليـ      

موجودة لدى البعض اآلخر، مما يجعؿ مثؿ ىذا التخّصص بسبب وجود موارد معّينة لدى بعضيا غير 
 .معقواًل ومربًحا

الدوؿ الصناعية المتقدمة وتحدث ىذه التجارة ألف دخؿ  بيف يتـ تبادؿ القدر األكبر مف التجارة الخارجية   
معظـ الناس في تمؾ الدوؿ يسمح ليـ بشراء كميات كبيرة مف السمع، وكذلؾ ألنيا تمتمؾ معظـ الصناعات 

 :1يمكف إجماؿ أسباب قياـ التجارة الخارجية في العوامؿ التالية ومنو  ،المتخصصة
 وجود فائض في اإلنتاج.، و عدـ إمكانية تحقيؽ االكتفاء الذاتي -
 رفع مستوى المعيشة.، و الحصوؿ عمى أرباح -
الدوؿ سابقا ال تستطيع أف تعتمد عمى نفسيا كميا في إشباع حاجات أفرادىا  حيث أفّ  :التخصص الدولي -

 وذلؾ بسبب التبايف في توزيع الثروات الطبيعية بيف دوؿ العالـ.
إذ يعد تفاوت تكاليؼ اإلنتاج بيف الدوؿ  واألسعار المحمية:تفاوت التكاليف واألسعار لعوامل اإلنتاج  -

الذي يؤدي إلى  ،وبالذات في الدوؿ التي تمتمؾ ما يسمى باقتصاديات الحجـ الكبير ،دافعا لمتجارة بينيا
مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفيرة، وبالتالي  ،تخفيض متوسط التكمفة الكمية لموحدة المنتجة

  ترتفع لدييا تكاليؼ اإلنتاج مما يعطي الدولة األولى ميزة نسبية في اإلنتاج مقارنة بالدولة الثانية.
الدوؿ تبايًنا  يتبايف األسموب اإلنتاجي والمعرفة الفنية بيفاختالف مستوى التكنولوجيا من دولة ألخرى:  -

طبيعة السمع المنتجة في كؿ بمد، فنجد أف الدوؿ المتقدمة تحتكر بحيث يؤثر بشكؿ كبير عمى  كبيًرا،
إنتاج السمع التي تشكؿ التقنية عنصرًا أساسًيا في إنتاجيا، أما الدوؿ النامية فإنيا في الغالب تتخصص 

 في تمؾ التي يغمب عمييا طابع المواد الخاـ مثؿ النفط والمعادف والقطف.
: فبعض المناطؽ تصمح لزراعة البف والشاي مثال، فيجب أف تتخصص في ىذا ظروف اإلنتاج اختالف -

النوع مف المنتجات الزراعية، وتستورد المنتجات األخرى التي ال تقـو بإنتاجيا كالنفط الذي يتوفر في 
  الدوؿ ذات المناخ الصحراوي مثؿ دوؿ الخميج العربي.

  : فالمواطف المحمي يفضؿ المنتجات األجنبية حتى ولو توفر البديؿ المحمي منيااختالف الميول واألذواق -
 وتزداد أىمية ىذا العامؿ مع زيادة الدخؿ الفردي في الدولة.

                                                           
 .16 ، صالمرجع السابؽ ،اقتصاديات التجارة الدولية حمدي عبد العظيـ،1
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تنويع وتقميؿ المخاطر حيث أف االعتماد عمى سوؽ بمد واحد فيو ، و االستفادة مف الطاقات غير المستغمة -
الحياة االقتصادية في ذات البمد، ويحؿ الكساد، تجد الشركة المحمية تركد ما فيو مف المخاطر، فعندما 

لذلؾ حينما تشارؾ الشركة في أكثر  ،مبيعاتيا في انخفاض، وأرباحيا في تدىور، وربما تتعرض لخسائر
 .1مف سوؽ قطري، تكّوف المخاطر قد يتشتت

2-2-I الدوليةالتجارة   العىامل المؤثرة في: 
سواء في الدوؿ المتقدمة أو النامية، ومف أىـ ىذه  شأنيا التأثير عمى التجارة الدوليةعدة عوامؿ مف ىناؾ  

 العوامؿ نميز:
 انتقال األيدي العاممة:  (1

 تفاوت األجور مف دولة إلى أخرى: والذي يرجع إلى تفاوت المستوى االقتصادي بيف الدوؿ. -
 الندرة النسبية والندرة المطمقة لمعمالة. -
 الميارة عمى المستوى العالمي بالنسبة لأليدي العاممة.اختالؼ درجة  -
 تفاوت مستوى المعيشة والحضارة، مثال ىجرة الفالحيف مف أجؿ تحقيؽ أمواؿ. -
 درجة التقدـ االقتصادي: ففي حالة الرواج يزيد الطمب عمى العمالة. -
 القدرة الشرائية.و نقود تحويالت الوبالتالي تتأثر كذلؾ مى العمالة ثؤثر الحروب عالعوامؿ السياسية:  -

  انتقاؿ األمواؿ يكوف تبعا لمعدؿ الفائدة المرتفع أفّ  إذ، سعر الفائدة الحقيقيعف طريؽ  أوال رأس المال: (2
  سعر الصرؼ وأخيرا ،نتقاؿ رؤوس األمواؿا تشجعمنخفضة النسبة الخصـ  فّ ، حيث أسعر الخصـثـ 
  يكثر عميو الطمب مف الدوؿ األخرى ويزيد حجـ التبادؿ ،رأس الماؿ الذي ترتفع قيمة عممتو عالمياف

 والحوافز عمى االستثمار في ىذه البمداف.
اختراع آالت جديدة تساىـ في اإلنتاج والتغمب عمى مشاكؿ نقص األيدي العاممة يوفر  إفّ التكنولوجيات:  (3

 الجيد، التكاليؼ، الوقت والجودة مما يؤثر عمى التبادؿ التجاري.
لمنظـ والسياسات التي تتبعيا الدوؿ المختمفة آثار بعيدة المدى عمى انتاجيا  حيث أفّ  االقتصادية:النظم  (4

 وتجارتيا وتقدميا التجاري، وتؤثر النظـ االقتصادية عمى التجارة الدولية تأثيرا مباشرا أوغير مباشر، ولعؿّ 
 وفرض الرسوـ الجمركية العالية  ،القوانيف ىـ العوامؿ التي تؤثر في التجارة الدولية تأثيرا مباشرا ىي سفّ أ

 .2بوابيا أماـ تدفؽ التجارة الدوليةألحماية انتاجيا المحمي مف منافسة الدوؿ األخرى فتغمؽ 
إضافة إلى ىذه العوامؿ نجد أف ظيور الدوؿ الحديثة، التجمعات الجيوية والمنظمات الدولية االنفتاح     

 عمى التجارة الّدولية. وما تزاؿ تؤثر االقتصادي، كميا عوامؿ أّثرت
 

 

                                                           
 .70و 69، ص 2010، الطبعة الثالثة، دار المريخ، المممكة العربية السعودية،مدخل إلى إدارة األعمال الدوليةأحمد عبد الرحمف أحمد،  1
 .59، ص1997، الطبعة الثالثة، منشأة المعارؼ، االسكندرية، جغرافية التجارة الدوليةمحمد الصقار،  فؤاد 2
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3-2-I 1:نجد الحديثةمف مظاىر التجارة  :التجارة الحديثة مظاىر 
فتطورت مف  ،وفييا أصبحت أسواؽ السمع الرئيسة في التجارة الدولية شديدة االتساع ظاىرة التوسع: -

 ثـ عمى نطاؽ ومستوى العالـ. ،كونيا محمية ثـ أضحت عمى نطاؽ األمة
ضرورة و  ،كرد فعؿ التوسع اليائؿ في عمميات التخصص في الميداف التجاريجاءت  ظاىرة االندماج: -

أوليا عف طريؽ إقامة المتاجر الكبرى والتي  ،ثالث وتحقؽ االندماج في التجارة بصور ،إعادة النظر فييا
التجارة بإقامة الوحدات وثانييا عف طريؽ قياـ فئات المتعامميف في  ،أصبحت تقوـ بأكثر مف وظيفة واحدة

 خرىا عف طريؽ اىتماـ المشروعات الصناعية اىتماما كبيرا بتسويؽ إنتاجيا.آو  ،اإلنتاجية
توجد عالقة تبادلية بيف التجارة الدولية والتخصص الدولي، حيث ترتبط التجارة الدولية  ظاىرة التخصص: -

ارتباطا وثيقا بظاىرة التخصص وتقسيـ العمؿ عمى المستوى الدولي، فموال قياـ التجارة الدولية لما 
سمع تخصصت بعض الدوؿ في إنتاج السمع والخدمات بكميات تزيد عف حاجتيا، دوف أف تنتج شيئا مف 

، فموال وجود التخصص ألنتجت كؿ دولة ما يمزميا مف ثانيةوخدمات أخرى ىذا مف ناحية، ومف ناحية 
 2السمع والخدمات المختمفة ولما قامت التجارة الدولية.

الدوؿ مثؿ األفراد ال يمكف أف تعيش بمفردىا في عزلة عف الدوؿ األخرى، وال يمكنيا أف تنتج كؿ إّف       
  عمييا أف تتخصص في إنتاج السمع والخدمات التي تسمح بيا ظروفيا االقتصادية والجغرافية ما تحتاجو بؿ

  ومف ثـ إمكانية مبادلتيا بسمع وخدمات تستطيع إنتاجيا ولكف بتكمفة أعمى، أيف يفضؿ استيرادىا مف الخارج
إلى مجموعة مف  ويرجع التخصص الدولي، فبذلؾ تظير أىمية التخصص الدولي كأساس لمتجارة الدولية

توافر ، و تكاليؼ النقؿ، و مدى توفر وندرة عناصر اإلنتاج، و اختالؼ الظروؼ الطبيعية 3العوامؿ أىميا:
 التكنولوجيا الحديثة.

والمتمثمة في كؿ مف  ،تخصص بعض االقتصادات المختارة المواليةتمثؿ االشكاؿ لمتوضيح أكثر      
 :2010-1967وبريطانيا خالؿ الفترة  الواليات المتحدة األميركية، والصيف،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .153، ص1984 ، دار النيضة العربية، بيروت،التطور االقتصادييونس أحمد البطريؽ، محمد عبد العزيز عجمية،  1

.23، ص1993،، الدار الجامعية، مصرأساسيات التجارة الدوليةمحمود يونس،  2 
 .13، ص 2011الطبعة األولى، مؤسسة رؤية، مصر، ، اقتصاديات التجارة الدولية بين النظرية والتطبيقمحمد أحمد السريتي،  3
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 .2010-1967الفترة  خالل: تخصص الواليات المتحدة االمريكية (2-1)الشكل

 
 M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal, panorama de l’économie mondiale, décembre 2012, sur le: المصدر

site : www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/panorama_statistique.asp 
 .77ص  03/12/2013يىم   

 المرتبة االولى في لواـز السيارات تتخصص فيكانت  أمريكاف أمف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ      
 االتصاؿ خالؿ ةجيز أومعدات االعالـ اآللي، صناعة المحركات، المكونات اإللكترونية والمواد البالستيكية، و 

المنتجات في المواد البالستيكية وصناعة المحركات،  أوالأصبحت تتخصص  2010 ، لكنيا في سنة1967
، كما يظير الشكؿ تصاعد منحنى الحبوب وغيرىا مف المواد، ثـ المنتجات الزراعية البترولية المكررة

 .، الطاقة والمعادف الخدمات والزراعة، بالمقابؿ انخفاض الصناعة
 2010-1967الفترة  خالل: تخصص الصين  (3-1)الشكل

 
 page 96. M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal, op.cité ,:المصدر

والمواد  كاف يتركز في المنتجات الزراعية،الذي  1967ف تخصص الصيف خالؿ سنة أ( 3-1)الشكؿ يوضح     
، الخيوط والمنسوجات، المصنعة، أصبحت تتخصص في  2010المالبس وغيرىا بينما في سنة  االسماؾ والمحـو

جيزة االتصاؿ، ثـ باقي القطاعات، كما يوضح المنحنى تطور الصناعة بوضوح، الى أمعدات االعالـ اآللي بقوة، و 
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أكبر مصدر لمسمع  2003 سنة في أصبحت الصيف بعد ذلؾ جانب  تدىور قطاع الفالحة والخدمات، الطاقة والمعادف
تستورد يا إال أن أمريكاعمى الرغـ مف أف اقتصاد الصيف ال يزاؿ أصغر بكثير مف اقتصاد ففي العالـ ومنتجا لمسيارات 

سيا آمف المرجح أف تصبح الصيف في ربع القرف القادـ االقتصاد المسيطر في ، فمف الصيف أكثر مما تصدر إلييا
      1.أمريكااقتصاد أسيا أكبر مف اقتصاد ومف المرجح أف يصبح 

 .2010-1967الفترة  خاللتخصص بريطانيا  (:4-1)الشكل

 
 M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal, op.cité page 82المصدر: 

السيارات ولوازميا وصناعة المحركات والمنتجات  في 1967 أّف بريطانيا تخصصت خالؿ (4-1)يظير الشكؿ   
  تتخصص في المنتجات الصيدالنية في المركز االوؿ 2010صبحت في أجيزة االتصاؿ وغيرىا، لكنيا أالصيدالنية و 

 المحركات وغيرىا.و  المنتجات البترولية المكررةو ثـ الطيراف ثـ المجوىرات، 
3-I  الناميةمعدالت التبادل الدولي في الدول. 
3-I-1 ىمية النسبية لمتجارة الدوليةاأل بقياس المعدالت والنسب الخاصة : 

تعتبر نسب أو شروط التبادؿ الدولي مف العوامؿ األساسية واليامة جدا في تحديد مدى االنتفاع مف       
التجارة الخارجية، حيث يتـ مف خالليا تحديد أثر التجارة الخارجية عمى المتغيرات االقتصادية، والتي عف 

والكيفية التي تمارس  مؿ التجاري بينيا،طريقيا يتحدد ما يمكف أف تكسبو كؿ دولة مف الدوؿ التي يقوـ التعا
 2مف خالليا ىذا الدور في تحديد الربح مف التجارة الخارجية.

يعّرؼ معدؿ التبادؿ الدولي بأنو عبارة عف مقدار طمب كؿ دولة عمى سمعة   :معدل التبادل الدولي-أوال   
، وبطريقة أخرى 3التبادلي ب" بالطمميل جون ستوارتالدولة األخرى، وعمى مرونة ىذا الطمب، وىذا ما سّماه "

الوحدات المستوردة التي يحصؿ عمييا البمد مقابؿ كؿ وحدة تصدرىا إلى الخارج، أو ىو  يمكف القوؿ أفّ 
 المقارنة بيف ثمف صادرات البمد وثمف وارداتو، ونميز في معدؿ التبادؿ ما يمي:

                                                           
 .277، ص 2011 ،لبناف ،دار الكتاب العربي أمريكا واألسواق الحرة وتدىور االقتصاد العالمي، السقوط الحر، ترجمة سعيد األيوبي، زستيغميتجوزيؼ  1
 .364ص  ،2007األردف، ، الطبعة األولى، عالـ الحديث،، االقتصاد الكميفميح حسف خمؼ 2
 .89، ص2001الجز األوؿ، دار النيضة العربية، مصر، ، االقتصاد الدولي نظرية التجارة الدوليةسامي خميؿ، 3
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التعريفات استخداما في  أكثر التبادؿ الصافيمعدؿ يعتبر    Net Exchange Rate:معدل التبادل الصافي .1
فيما ، أما العالقة بيف ثمف الوحدة مف الصادرات وثمف الوحدة مف الواردات، حيث يمثؿ التجارة الخارجية

  يخص العوامؿ التي تحدد معدؿ التبادؿ الدولي ىي الكمية المطموبة والمعروضة ومرونة العرض والطمب
 : 1بيف أسعار صادرات الدولة، وأسعار وارداتيا بالصيغة التالية ويقاس عادة عف طريؽ العالقة

 
 

 إذا كاف:
 المعدؿ فيو في صالح  الدولة. 1> -
 المعدؿ فيو في غير صالح الدولة. 1< -
 المعدؿ ال يوجد تغيير نسبي في أسعار الصادرات والواردات. =1 -

ىدا المعدؿ اذا كاف اليدؼ أبراز الواردات الفعمية التي تـ سداد قيمتيا عف طريؽ حصيمة الصادرات  ـويستخد
 فقط .

ىذا المعدؿ إذا كاف اليدؼ ىو اعطاء فكرة  يستخدـ  Gross Exchange Rate :معدل التبادل اإلجمالي .2
، وىو النسبة بيف الرقـ القياسي لكمية الصادرات والرقـ القياسي لكمية 2عامة حوؿ الواردات الفعمية لمدولة
 :3الواردات، ويعطى بالصيغة التالية

 
 

معنى ذلؾ أّف ىناؾ تدىور في شروط الّتجارة، ألّف ذلؾ يعني أف الدولة تصدر  100>اذا كاف المعدؿ   
لمخارج كمية أكبر مف الصادرات مقابؿ كمية ثابتة مف الواردات، ويحدث العكس اذا كاف المعدؿ أقؿ مف 

يذا المعدؿ يبيف عدد الوحدات التي يحصؿ عمييا البمد لقاء كؿ وحدة يصدرىا سواءا كانت قيمة ف .100
 .4مف قيمة االستيرادات قؿّ أالصادرات مساوية أو أكبر أو 

 Income Exchange Rateمعدل تبادل الدخل: .3

قدرة الدولة عمى االستيراد، ويعتبر ميما في حالة دراسة أثر التجارة الدولية  مدى 5تبادؿ الدخؿيعكس 
 : 6عمى الرفاىية االقتصادية، ويتـ قياسو عف طريؽ

 
 

                                                           
 .365، ص المرجع السابؽفيمح حسف خمؼ،  1
 عف طريؽ االقتراض مف العالـ الخارجي. أوكاف تمويميا  قد تـ عف طريؽ حصيمة الدولة مف الصادرات الجارية،  سواءا2
 .144ص  ، 2010، الطبعة االولى، دار المنيؿ المبناني، بيروت، التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب، 3

4
 .409، ص2012دار الحامد، األردف، ، احصاء التجارة الداخمية والخارجيةعبد الحسيف زيني،   
 ويطمؽ عميو احيانا الطاقة االستيرادية.5
 .145، ص المرجع السابؽ، التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب،  6

 الرقـ القياسي ألسعار الواردات /معدؿ )أو شروط أو نسب (التبادؿ الدولي= الرقـ القياسي ألسعار الصادرات
 

 لحجـ الواردات( )الرقـ القياسي لحجـ الصادرات(/ )الرقـ القياسيمعدؿ التبادؿ االجمالي = 
 

 100x 

 x100 الرقـ القياسي ألسعار الواردات)/الرقـ القياسي لحجـ الصادرات  Xالرقـ القياسي ألسعار الصادرات(معدؿ تبادؿ الدخؿ=
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  الدولة تحصؿ في سنة معينة عمى كمية أكبر مف الواردات عف  معنى ذلؾ أفّ  100>اذا كاف المعدؿ
 طريؽ صادراتيا في ىذه السنة.

  قؿ مف الواردات عف طريؽ صادراتيا.أالدولة تحصؿ عمى كمية  ا يعني أفّ ذفي 100<اذا كاف المعدؿ 
 :معدل التبادل الدولي الحقيقي البسيط .4

معدؿ التبادؿ الصافي مصححا بالتغيرات في اإلنتاجية في كؿ مف الصادرات والواردات، حسب  ىإل يشير 
 العالقة التالية:

 
 حيث:
- N.معدؿ التبادؿ الدولي الصافي : 

- ZX.الرقـ القياسي إلنتاجية الصادرات : 

- S: .معدؿ التبادؿ الدولي الحقيقي البسيط 

إلى معدؿ التبادؿ الدولي الصافي مصححا بالتغيرات في اإلنتاجية  يشيرو معدل التبادل الحقيقي المزدوج:  .5
 :كاآلتيمف الصادرات والواردات ويعبر عنيا  في كالّ 

 
 

 حيث:

- N.معدؿ التبادؿ الدولي الصافي : 

- ZX.الرقـ القياسي لمصادرات : 

- ZM.الرقـ القياسي لمواردات : 

 Single fact oral terms of trade :معدل التبادل الحقيقي لمفرد()أو معدل التبادل العواممي المفرد .6
رؼ بأنو معدؿ التبادؿ الصافي معدال بالتغيرات في إنتاج قطاع التصدير، أي يساوي معدؿ التبادؿ يعّ       

ارتفاع في ىذا المعدؿ تحركو في صالح  الصافي مضروبا في الرقـ القياسي إلنتاجية قطاع التصدير، أي أفّ 
كمية أكبر مف الواردات يمكف الحصوؿ عمييا مقابؿ كؿ وحدة مف وحدات عوامؿ  البالد المصدرة، بمعنى أفّ 

ذ انخفضت أسعار الصادرات فإفّ  معدؿ التبادؿ الدولي الصافي  اإلنتاج المستغمة في إنتاج الصادرات، وا 
 1.الرقـ القياسي إلنتاجية الصادرات xعدؿ التبادؿ الصافي يتدىور، ويعبر عف ىذا المعدؿ بػم

 Double factoral of  Trade :معدل التبادل العواممي المزدوج .7

وىو عبارة عف معدؿ التبادؿ الصافي معدال بتغيرات اإلنتاجية في الصادرات وتغيرات اإلنتاجية في      
 :2الواردات ويساوي

                                                           
1
 .64، ص2007مؤسسات شباب الجامعة، اإلسكندرية،  الدولي، النقدي االقتصادحمد فريد مصطفى، أ
 .65ص  سابؽ،المرجع الأحمد فريد مصطفى، 2

S=N x (ZX/ZM) 

S=N x ZX 
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 الرقـ القياسي إلنتاجية الصادراتx= معدؿ التبادؿ الصافي المزدوج معدؿ التبادؿ العواممي
 الرقـ القياسي إلنتاجية الواردات                                                 

مقابؿ كؿ وحدة مف عوامؿ اإلنتاج المحمية المشتغمة في قطاع التصدير  أنو  ارتفاع المعدؿ يعني إفّ      
 ت أكثر مف عوامؿ اإلنتاج األجنبية المشتغمة في قطاع الواردات.نستطيع الحصوؿ عمى وحدا

 CostTermsOf Tradeمعدل تبادل التكمفة الحقيقية: .8
التي تحققت لمدولة مف التجارة الدولية، غير أنو يتجاىؿ  ةيعتبر مقياسا جيدا لمرفاىية االقتصادية الحقيقي      

 :1التكمفة الحقيقية لكؿ وحدة مف الموارد اإلنتاجية المستخدمة في انتاج الواردات، ويعطى بالعالقة التالية
 

 
 

 حيث:
 Tr.معدؿ تبادؿ التكمفة الحقيقية : 
 Ts.معدؿ التبادؿ الدولي الحقيقي لمفرد: 

 Rx.الرقـ القياسي لمقدار الضرر لكؿ وحدة مف الموارد اإلنتاجية المستخدمة في انتاج الصادرات: 

 مفيوـ التبادؿ المنفعي جاكوب فاينرولمتغمب عمى القصور الموجود في معدؿ تبادؿ التكمفة الحقيقية، قدـ 
TermsOf Utility  Trade2الذي يعطى بالعالقة التالية: 

 
 :حيث

 Tu: .معدؿ تبادؿ النفعي 
 Tr:.معدؿ تبادؿ التكمفة الحقيقية 

 Um:.الرقـ القياسي لممنفعة النسبية لمواردات 

 :جارة الدوليةقياس األىمية النسبية لمت  لنسب أخرى  -ثانيا
مدى اعتماد الدولة عمى وارداتيا، التي تدؿ عمى اعتماد ىذه الدولة عمى يوضح متوسط ميل االستيراد: .1

مدى تبعية  يبيفاإلنتاج العالمي الذي يزودىا بسمع االنتاج واالستيالؾ التي تنقصيا، بطريقة أخرى 
 االنتاج الوطني لإلنتاج العالمي، وليذا تستخرج نسبة قيمة الواردات الى مجموع الدخؿ الوطني، فالواردات

 :3:تشترى بجزء مف الدخؿ الوطني 
 
 

                                                           
 .69، ص 2013لبناف،  ،الجزائر ودار الروافد الثقافية ،الطبعة االولى، ابف النديـ لمنشر والتوزيع، اقتصاديات التجارة الدوليةبمقاسـ،  زايري1
 .70سابؽ، ص المرجع الزايري بمقاسـ، 2
 .59، ص المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بمقاسـ، 3

 .x 100 (الدخؿ القومي = )قيمة الواردات/ قيمةمتوسط ميؿ االستيراد 
 

Tr =Ts x Rx 

Tu =Tr x Um 



للتجارة الدولية و الفكري  الاطار النظري                                                                          الفصل الاول                               

    

21 

 

إال أف  ،الدولة تعتمد عمى الواردات بشكؿ كبير لكي تعيش ذلؾ عمى أفّ  كمما كاف ىذا المتوسط كبيرا، دؿّ  
 و غناىا.أذلؾ ال يعني فقرىا 

  يمثؿ حصيمة الفرؽ الجبري بيف مجمؿ صادراتو ، ىـ فقرات ميزاف المدفوعاتأيشكؿ  الميزان التجاري: .2
 .1واردات الدولة ومجمؿ

 :2: ويقاس مف خالؿ المعادلة التاليةنصيب الفرد من التجارة الخارجية .3
 
 

موضوع  في أنو يدلنا عمى مدى مساىمة التجارة الخارجية في حياة الفرد في الدولة 3أىمية ىذا المتوسطتتمثؿ 
 البحث.

يقيس ىذا المؤشر درجة انفتاح االقتصاد القومي أماـ درجة انفتاح الدولة لمتجارة الدولية والتمويل:  .4
 .4التجارة واالستثمار، وبالتالي درجة اندماجو في االقتصاد العالمي

الوطنية يبيف مؤشر األىمية النسبية لمتجارة الخارجية )مجموعة الصادرات  :درجة االنفتاح االقتصادي .5
والمستوردات السمعية( منسوبا إلى الناتج المحمي اإلجمالي، درجة انكشاؼ االقتصاد عمى العالـ الخارجي 

 :5ومدى ارتباطو بو، أو درجة انفتاحو عميو، والذي يعبر عنو رياضيا كما يمي

 

 
  

 :6وتقاس عف طريؽمؤشرات التبعية التجارية: .6

 
 

  
 

 الخارجية إلى الناتج المحمي:نسبة التجارة  .7
زيادة في الناتج المحمي اإلجمالي، مما يجعؿ معدؿ نمو الصادرات الالزيادة في الصادرات تؤدي إلى  إفّ       

جارة الخارجية في الناتج المحمي اإلجمالي مف المؤشرات اليامة محددا رئيسيا لمعدؿ نمو الدخؿ، تعتبر التّ 

                                                           
1
 .245، ص 2006، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، االردف، مبادىء االقتصادحربي محمد موسى،   
25ص  ،المرجع السابؽ، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجيةشقيري  نوري موسى وأخروف،   2 
، لممزيد انظر زايري كما يمكف معرفة  متوسط  نصيب الفرد مف الواردات = قيمة الواردات/عدد السكاف، ومعرفة نصيب الفرد مف الصادرات = الصادرات/عدد السكاف 3

 .59سابؽ ، ص المرجع البمقاسـ، 
 .75، ص 2009التعميـ الجامعي، االسكندرية، ، دار  التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالميةنيفيف حسيف شمت، 4
 .61ص  ،2006الطبعة األولى، دار المناىج، األردف، ، التجارة والتنميةخالد محمد السواعي،  5

 .47، ص2014، الطبعة االولى، مكتبة حسف العصرية، بيروت، دراسات في التنمية االقتصاديةعبد الطيؼ مصطيفى، عبد الرحماف سانية، 6

عدد السكاف (/قيمة الصادرات + قيمة الواردات)نصيب الفرد الواحد =  

 x100 )صادرات السمعتيف الرئيسيتيف(/ مجموع الصادراتمؤشر التركيز السمعي لمصادرات=

 x100 )صادرات ألىـ دولتيف(/ مجموع الصادراتمؤشر التركيز الجغرافي لمصادرات=

 درجة االنفتاح= ) الصادرات الوطنية + المستوردات السمعية (
الناتج المحمي اإلجمالي.                 
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جارة الخارجية د القومي بالعالـ الخارجي، فكمما ارتفعت األىمية النسبية لمتّ التي توضح مدى ارتباط االقتصا
 .1في ىذا الناتج، زادت درجة االرتباط بيف معدالت النمو في الناتج المحمي

 جارةيتحقؽ التغيير المرغوب فيو في توزيع الدخؿ القومي مرتبطا باالرتفاع في الدخؿ نتيجة التّ  مف أجؿ أفّ 
 2:المجاؿ توفر الشروط التاليةيفترض في ىذا 

أف يكوف بإمكاف الشرائح التي تحقؽ ليا انتفاع في التغيير تعويض الشرائح التي أصيبت بالضرر بسبب  .1
عميو، أي إلى وضعيا السابؽ  تىذا التغيير، بحيث يمكف مف خالؿ ىذا التعويض عودتيا إلى ما كان

 .قبؿ حصوؿ التغيير

أف تقدـ ما يعوض الشرائح التي يمكف أف  ،يمكف أف تصاب بالضررأف يكوف بإمكاف الشرائح التي  .2
تستفيد مف التغيير، وأف يساوي ىذا التعويض في قيمتو مقدار النفع الذي يمكف أف يتحقؽ ليا مف 

ىذه الشرائح بعد دفع التعويض في وضع أفضؿ مما ستكوف  التغيير الذي يمكف أف يحدث وأف تظؿّ 
 لو.عميو بعد التغيير حالة حصو 

راط دفع التعويض فعال لممجموعة التي يصيبيا الضرر حتى يمكف القوؿ بأف تلتحقيؽ ما سبؽ، يتـ اش .3
 المجتمع قد تحققت لو استفادة صافية.

اضافة الى ما سبؽ، قدـ مجموعة مف الباحثيف خمس مجموعات فرعية مف المؤشرات، تمّثؿ كؿ منيا   
  :مجموعة مؤشرات الصاردات3ىي ات، وىذه المجموعبمؤشر فرعي مركب لقياس التبعية االقتصادية

مجموعة مؤشرات خاصة  مجموعة مؤشرات االنكشاؼ االقتصادي، مجموعة مؤشرات الواردات،
 باالستثمارات الخارجية، مجموعة مؤشرات تماسؾ الييكؿ االقتصادي.

ناتج الداخمي الخاـ  نسبة يعتبر اقتصاد الدولة منفتحا حسب ىؤالء الباحثيف، إذا شكمت الواردات عف ال   
أما بالنسبة لمتجارة الخارجية ، %25وبالنسبة لمصادرات كنسبة مف الناتج المحمي اذا تجاوزت ، %20تزيد عف 

 لتعبر عف االنفتاح التجاري. %45 ككؿ )صادرات+واردات( فالنسبة مف الناتج يجب أف تتعد
الحرة والعولمة الحتمية المفترضة ىي معدؿ التجارة إّف معظـ االحصائيات المستشيد بيا لدعـ التجارة   

وقد يعتبر  مقاسا إما بالصادرات أو بالصادرات زائد الواردات كنسبة مئوية مف الناتج المحمي االجمالي
الصادرات والواردات ىما وجياف لعممة واحدة عمى  المعيار االوؿ أفضؿ مف المعيار الثاني عمى اعتبار أفّ 

استخداـ كمييما يعتبر نوع مف مضاعفة  يسا بالضرورة جانبيف متساويف، وعميو فإفّ الرغـ مف أنيما ل
 .4وىو ما يؤدي في النياية الى مضاعفة أىمية التجارة ،الحساب

رغـ تنوع اشكاؿ ىذه المعدالت إاّل أنيا ال تتناوؿ سوى التجارة المنظورة )الصادرات والواردات مف السمع(     
يجعميا ذات أىمية محدودة كأدوات لقياس الشروط والوضع النسبي لمدولة، خاصة وأّف  دوف الخدمات، وىذا ما

                                                           
 .4ص ،1986مجمس الوحدة االقتصادية العربية، عماف، ، التجارة الخارجية عمى التطور االقتصادي في البالد العربية أثرعنقاد، صالح  1
 .359، صالمرجع السابؽ، االقتصاد الكميفميح حسف خمؼ،  2
 .64ص ، 2013، نوفمبر 417العدد  مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،، مجمة ثره في السياسات المالية والنقدية دراسة قياسيةأاالنفتاح التجاري و صاولي مراد، 3
 .124، ص المرجع السابؽ، التجارة الحرة: االسطورة والوقائع والبدائلجراىاـ دونكمي، ترجمة مصطفى محمود، 4
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تجارة الخدمات أضحت تحتّؿ نسب مرتفعة مف الّتجارة الدولية إذا ما قورنت مع تجارة السمع، لذلؾ وجب أخذ 
 :1ه المعدالت نجدالنتائج المحصؿ عمييا بقدر كبير مف الحيطة والحذر، ومف بيف المشاكؿ التي قد تعتري ىذ

 .مشكمة تغيير التركيب السمعي لمصادرات والواردات 
 .مشكمة تغيير نوعية السمع بمرور الوقت 
  مشكمة تركيب االرقاـ القياسية وما تتضمنو مشكالت فرعية مثؿ اختيار أوزاف الترجيح واختيار سنة

 ساس.األ
3-I-2  لدول النامية:في ا التبادل التجاري 
تناوؿ الفكر االقتصادي قضايا التجارة الخارجية بالتحميؿ منذ زمف بعيد، لكف معظـ التحميالت تعرضت       

إضافة  إلى ىذه القضايا بما يعكس مصالح الدوؿ المتقدمة، ألف مف قدموىا كانوا أنفسيـ مف الدوؿ المتقدمة.
 ـ بروز بعض التحميالت التي تحاوؿ أفّ في الفكر التجاري واصؿ بنفس الطريقة، رغ إلى ذلؾ فإّف التطور

توضح الخطأ في اآلراء المقدمة مف جانب الدوؿ المتقدمة، والتي بدورىا ركزت عمى عدـ تكافؤ العالقات 
 2:التجارية بيف الدوؿ المتقدمة والنامية، حيث يمكف تأكيد ذلؾ مف خالؿ ما يمي

نظرية  -تجارة بيف الدوؿ)نظرية النفقات المطمقةإّف النظريات والتحميالت التي حاولت تفسير سبب قياـ ال .1
نظرية الفجوة التكنولوجية....الخ( تجاىمت  -نظرية تفاوت تكاليؼ عناصر اإلنتاج –النفقات النسبية 

ظروؼ الدوؿ النامية في مجاؿ اإلنتاج ونوعية السمع المنتجة في الدوؿ النامية، والنقص في مجاؿ 
 وبالتالي عكست مصالح الدوؿ النامية ولـ تعبر عف ظروفيا االقتصادية.العنصر التكنولوجي وغيرىا، 

أّف الفكر االقتصادي الداعي لتحرير التجارة الدولية تناسى حقيقة أف الدوؿ التي ستستفيد أكثر مف تحرير  .2
 تجارتيا الدولية ىي تمؾ الدوؿ إلي نالت منتجاتيا نصيبا أوفر مف األسواؽ الدولية، وأف زيادة تحرير
الّتجارة الدولية، سيساعدىا عمى زيادة مكاسبيا مف التبادؿ التجاري الدولي، وفي أسوا األحواؿ سيمكنيا 
مف المحافظة عمى ما حصمت عميو مف مكاسب في الماضي، وأف ىذا التحرير سيكرس النمط التقميدي 

 لمتخصص وتقسيـ العمؿ بيف الشماؿ والجنوب.

حرير لمتجارة الخارجية سيؤدي إلى التّ  التجارة قد ذىب إلى أفّ  الفكر االقتصادي الخاص بتحرير إفّ  .3
استفادة الدوؿ النامية حتى ولو لـ يكف لدييا أية مزايا نسبية أو مطمقة، وىو ما جعؿ عممية التحرير 

زاد مف  لمتجارة الخارجية في الدوؿ النامية منصبة أكثر عمى التحرير في جانب الواردات، وىو ما
 موازيف التجارة في الدوؿ النامية ومنيا البالد العربية. االختالالت في

ولتوضيح العناصر واآلليات الرئيسية التي تكرس تبعية اقتصاديات الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة ودور التجارة 
 الدولية في ذلؾ يمكف اإلشارة إلى النقاط التالية:

                                                           
 .71، ص المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بمقاسـ، 1

.11ص ، 2003مركز زايد العالمي لمتنسيؽ والمتابعة، االمارات العربية المتحدة،  العرب وموازين التجارة الدولية،مغاوري شمبي عمي،   2  
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النامية غالبا عف طريؽ االستعمار السياسي، وركزت اقيمت العالقات التجارية بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ  -
الدوؿ المتقدمة عمى أف تقـو الدوؿ النامية بتزويدىا بالمواد األولية الالزمة لنيضتيا الصناعية، وبعد ذلؾ 
كأسواؽ لتصريؼ منتجاتيا، ورغـ االستقالؿ الذي حظيت بو الدوؿ النامية، إاّل أّف الدوؿ المتقدمة حاولت 

اوؿ اإلبقاء عمى ىذا النمط مف التقسيـ الدولي، بؿ زيادة عمى ذلؾ تحاوؿ التخمص مف بعض وما زالت تح
الصناعات المموثة لمبيئة لتنقميا إلى الدوؿ النامية، وبالتالي فإّف كؿ مف الماضي والحاضر يتسماف بغياب 

 العدالة في كؿ مف اّلتجارة الدولية والتّقسيـ العمؿ الدولي.

مة بخمؽ جماعات تخدـ مصالحيا التجارية داخؿ الدوؿ النامية، فتقوـ تمؾ الجماعات تقوـ الدوؿ المتقد -
بممارسة الضغوط عمى صانعي القرار لمنع أية إجراءات تخفؼ مف التبعية االقتصادية لمدوؿ النامية، كما 

مية في أيدي تعمؿ الدوؿ المتقدمة جاىدة عمى أف تكوف القرارات الخاصة بالعالقات االقتصادية لمدوؿ النا
 بعض الفئات، حيث تقوـ ىذه الفئات بفرض نموذج لمتنمية يخدـ مصالحيا ومصالح الدوؿ المتقدمة.

تكريس تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة عف طريؽ الشركات المتعددة الجنسيات التي لعبت ومازالت  -
حيث لـ تحاوؿ ىذه الشركات أف تمعب دورا في تمؾ التبعية، وفي تفاقـ عدـ عدالة التبادؿ التجاري، ب

تشترؾ في إنشاء صناعات تساىـ في التصدير مف الدوؿ النامية بصورة ممموسة إاّل مؤخرا، ورغـ ذلؾ لـ 
 مستوى المطموب.التصؿ الصادرات مف خالؿ ىذه الشركات إلى 

  ماليزيا بالرغـ مف أف مثؿ بعض الدوؿ النامية وخاصة تمؾ التي اعتبرت دوال صناعية حديثة مثؿ   
سنغافورة، كوريا، تمكنت مف االستفادة مف رأس الماؿ االجنبي والتكنولوجيا، وما وفرتو االتفاقيات لتطوير 
صناعتيا التصديرية، إاّل أّف دوال أخرى في افريقيا أو أمريكا الالتينية أو آسيا لـ تستطع أف تحقؽ تقدما 

 ستثمارات مالية ىامة.ممموسا في التنمية الصناعية بالرغـ مف انفاقيا ال
أّف تدىور معدؿ التبادؿ الدولي لغير صالح الدوؿ النامية يمثؿ أحد القوانيف  سمير أمينومف ىنا يرى       

في االقتصاد الرأسمالي العالمي بيف الدوؿ النامية  االقتصادية الموضوعية في عالقات التبادؿ الالمتكافىء
والدوؿ المتقدمة، والذي يتسنى مف خالؿ استغالؿ ثروات الدوؿ النامية وتعرض موازيف مدفوعاتيا الختالؿ 

 .1مستمر
توجد مجموعة مف العوامؿ المؤدية الى تدىور معدالت التبادؿ الدولية في الدوؿ النامية المنتجة أساسا    
 د االولية نوضح أىميا في الجدوؿ الموالي:لمموا

 
 
 
 

                                                           
1
 .229، ص2012 ،11، مجمة الباحث جامعة ورقمة، العددميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارةجميمة الجوزي،  
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 (: عوامل تدىور معدالت التبادل في الدول النامية.1-1الجدول)
 معدالت التبادل في الدول النامية األسباب المؤدية الى تدىور العوامل

احتفاظ الدوؿ المتقدمة بجميع 
المزايا التي يوفرىا التقدـ التقني 

 والفني.

في الدوؿ النامية بالشركات االجنبية وبالتالي ارتباط القطاع الخاص -
 االرباح الى الخارج. جّؿ ؿ يتحو 
شراء الشركات االجنبية المواد االولية مف الدوؿ النامية بأسعار منخفضة  - 

وبالتّالي تبيعيا بأسعار مرتفعة  ،عمى اعتبار أّنيا المحتكر لعممية الشراء
 دوف أف تستفيد الدوؿ النامية مف فرؽ األسعار. 

اصرار الدوؿ المتقدمة عمى ابقاء 
سعار المنتجات الصناعية مرتفعة أ

 رغـ ارتفاع انتاجيتيا

بسبب المزايا التي تحصؿ عمييا نتيجة التقدـ الفني يقمؿ مف أثرىا عمى -
 ة النقابات العمالية(.جور لدييا )بسبب قو األارتفاع 

اختالؼ الطمب عمى منتجات 
المواد االولية عف الطمب عمى 

 المنتجات الصناعية

تحوؿ االنتاج الصناعي في الدوؿ المتقدمة نحو الصناعات الثقيمة -
والصناعات ذات الكثافة المعرفية بالدرجة االولى بدال مف الصناعات 

 الخفيفة والثقيمة.
)النقؿ، التأميف،..الخ( في االنتاج االجمالي  ازدياد نصيب الخدمات -

 لمدوؿ المتقدمة.
تحقيؽ وفورات اقتصادية كبيرة في استخداـ الموارد الطبيعية بسبب تقدـ -

منافسة المنتجات االصطناعية لممنتجات الطبيعية، مما ، و الفف االنتاجي
 يقمؿ االعتماد عمى المواد االولية.

عدـ قدرة البمداف النامية عمى 
سعار أمواجية التقمبات في 

 صادراتيا.

و سمعة واحدة، بينما تقـو أألنيا تقـو بتصدير عدد محدود مف السمع -
وبالتالي تكوف قادرة عمى  ،تجارة الدوؿ المتقدمة عمى عدد كبير مف السمع

 مواجية تقمبات االسعار.
اختالؼ القوة الشرائية لمنقود 

سعر صرؼ مما يؤثر وسياسة 
عمى معدالت التبادؿ بيف مجموع 

 الدوؿ.

سعار صادراتيا أاحتفاظ الدولة بسعر عممتيا مبالغ في ارتفاعو يجعؿ -
مرتفعة، وبالتالي يكوف معدؿ مبادالتيا في غير صالحيا، وبالمقابؿ اذا كاف 
سعر العممة المحمية مبالغ في انخفاضو فإّف قيمة صادراتيا تكوف منخفضة 

 تدىور معدالت تبادليا.وت
 .151-148، ص المرجع السابؽ، التجارة الدولية في عصر العولمة: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى محمد دياب، المصدر
وعميو فإّف تحسف معدالت التبادؿ لمدوؿ النامية يعتبر ضعيفا خصوصا عمى المدى الطويؿ، لذلؾ وجب     

عمييا العمؿ عمى مواجية كؿ التقمبات التي تحصؿ في االقتصاد العالمي. كما أنو يمكف لمسياسات التجارية 
عريفات والحصص واالتجار لمبالد النامية أف تسيـ في تحسيف معدالت تبادليا عف طريؽ تطبيؽ نظاـ الت
 .1الحكومي، وغير ذلؾ مف صور الرقابة عمى سير المعامالت االقتصادية الخارجية

                                                           
 465ص  ،المرجع السابؽ، االقتصاد النقدي الدوليحمد فريد مصطفى، أ  1
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II.  الدوليةالنظريات المفسرة لمتجارة. 

كؿ حسب المبدأ الذي نادت بو، منيا أسباب قياـ التبادؿ التجاري الدولي  التجارة الدولية نظريات فسرت     
قامت بالتفسير ليذا بعدىا  خرىأومنيا مف ميدت الطريؽ لنظريات  ،تفسير التجارة الدوليةمف نجحت في 

 مثمما سيتـ توضيح ذلؾ فيما سيأتي. التبادؿ
 

  1-II:النظرية التقميدية الكالسيكية 

ىذه النظرية في مولد الثورة الصناعية إذ أصبح المجتمع آنذاؾ يقوـ عمى التجارة الدولية وال  ظيرت     
ظيرت عدة مشاكؿ في التجارة الخارجية، بحاجة إلى حؿ  يستطيع أف يعيش بدوف التبادؿ الدولي، ومف ثـّ 

 أىميا:
 مجدية؟ىؿ الّتجارة الخارجية ضرورية لكؿ دولة ؟ وىؿ الّتجارة الخارجية دائما  -

 تحقؽ عند التصدير فقط أـ عند التصدير واالستيراد معا ؟ت المكاسبىؿ  -

أـ أف حقوقيا تتوازف  ،بكؿ وسيمة في الخارجعمييا المترتبة ىؿ يجب أف تزيد حقوؽ الدولة عف ديونيا  -
 عادة مع الديوف ؟

، األمر الذي دفع «Laisserfaire،laisser passerيعمل  أتركو يمر دعو» بعد تبني القاعدة المعروفة    
األفراد والجماعات إلى ممارسة نشاطيـ االقتصادي بحرية بعيدا عف القيود والعقبات التي كانت تفرضيا 

  سميثالدولة عمييـ وعمى التجارة  الخارجية، مما ميد الطريؽ لظيور أفكار االقتصادييف التقميدييف أمثاؿ 
ىاجموا جميع أشكاؿ الحماية والتدخؿ والقيود عمى التجارة الخ، الذيف …،ريكاردو، جون ستوارت ميل

 1الخارجية.
II  -1-1 المطمقة آلدم سميث الميزة ةنظريAbsolut advantage theory: 

في كتاب أصدره  طرحيافي نظرية التجارة الدولية ه أفكار ، فؿبالتبادنظرية خاصة  آدم سميثلـ يضع      
"األمة ثروة" بعنواف1776عاـ

عمى ما لدييا مف ذىب وفضة وما تحققو مف إضافة  -حسبو-تعتمد، التي 2
التجارة  ا ىومفإف السبيؿ الوحيد لمحصوؿ عميي ،الذىب والفضة عمى ويتفإذا لـ يكف لمدولة مناجـ تح، فييما

فع الفرؽ صادراتيا وارداتيا ويد الدولية، وىذا يستدعي أف تحقؽ الدولة فائضا في ميزانيا التجاري، أي أف تفوؽ
ساليبيا المختمفة عمى بموغ ىذه بأ التجاري أف تعمؿ الدولة تحقيؽ فائض في الميزافلبالمعدف النفيس، ويمـز 

 النتيجة.
ما أشار إليو بالمصالح  لكف .توصؼ المصالح الفردية بالقوة المحركة وراء انتصار ناجح في نفس كتابو   

اعتبر بأف المصمحة الشخصية  كاف اخالقيا، سميث. الفردية لـ تكف األنانية أو الطموح المعادي لممجتمع
ىا ضمف إطار مف األخالقيات االجتماعية ؤ إذا جرى احتوا فقط كانت في الواقع المحرؾ القتصاد ناجح، لكف

                                                           
 .36، ص 2007، الطبعة األولى، دار المسيرة، األردف، نظريات و سياسات االقتصاد الدوليعمى عبد الفتاح أبو شرار،  1

2ANDREW HARISON  et autres,  Business international et mondialisation, 1ère édition, traduit par SIMEON FONGANE,  

édition de Boeck, Paris, France, 2004, page 278. 
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يوكؿ ، ليوبس ولوكساكسوني التقميدي -االنجمو ير السياسيالتفكمتتبعا  "،بالسموك العقالنيالتي سماىا "
بؿ أيضا ككياف مسؤوؿ عف ضماف  ،اؿدورا ميما لمدولة، ليس فقط عبر نظاـ قانوني وقضائي فعّ  سميث

تدىور إذا أدى تقسيـ العمؿ إلى يقد  مستويات المعيشة لمعماؿ فأ سميث اعتقد .مستويات المعيشة لمعماؿ
لكنو في الوقت ذاتو وعبر التخصص العممي والتقني الزائد لمفرد سيسمب حياتيـ  ،عظيمةإنتاج فوائد مادية 

 1الفكرية.
كؿ ما مف شأنو إعاقة تقسيـ العمؿ داخؿ الدولة الواحدة، أو ما بيف مختمؼ الدوؿ، وأوضح  سميثانتقد      
المزايا التي تنتج عف تقسيـ العمؿ داخؿ الدولة الواحدة تتحقؽ نتيجة تقسيـ العمؿ الدولي، فيو يرى أف  أفّ 

بمعنى أف الدولة تشتري مف الخارج  .2المتاجرة بيف دولتيف تتـ عمى أساس االختالؼ في التكاليؼ المطمقة
بالتخصص في إنتاج السمعة التي تستطيع فتقوـ الدولة  .3مف تكمفة إنتاجيا في الداخؿ طالما كاف السعر أقؿّ 

ما يؤدي إلى التخصص وتقسيـ  ، وتبادليا سمعة أخرى كمفتيا أقؿ في الدوؿ األخرى،قؿّ أتكمفة بتنتجيا أف 
استغالؿ الموارد االقتصادية لكؿ بمد  ا الوصوؿ الىذوك ،4كثر انتاجيةأف يصبحوا أ، وتسمح لمعماؿ العمؿ

أوال تخمؽ مجاال  تقوـ بطريقتيف ىامتيف: سميثفالتجارة الدولية في رأي بطريقة فعالة، وزيادة اإلنتاج، 
ثانيا تتغمب ، و وتستبدلو بشيء آخر ذي نفع كبير لتصريؼ اإلنتاج الفائض عف حاجة االستيالؾ المحمي،

كنتيجة لذلؾ بتقسيـ العمؿ إلى أقصاه، وترفع إنتاجية البمد المتاجر وذلؾ عمى ضيؽ السوؽ المحمي، وتصؿ 
دولتيف الواليات المتحدة األمريكية والبرازيؿ لتوضيح الميزة المطمقة افترض وجود  .5عف طريؽ اتساع حجـ السوؽ

 :كؿ منيما تنتج سمعتيف ىما القمح والبف كما يوضح الجدوؿ التالي
 .لكل من البرازيل والواليات المتحدة األمريكيةقطن من ال(: انتاجية الفدان 2-1الجدول رقم )

 الوحدة: طف                                                                                     
 السمعة

 الدولة 
 القمح البف

 4 1 الواليات المتحدة األمريكية

 2 3 البرازيؿ

 .28ص  ،المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الدولية بين النظرية والتطبيق: السيد محمد السريتي، المصدر
بينما البرازيؿ متخصصة في البف  ،نالحظ أف الواليات المتحدة األمريكية متخصصة في انتاج القمح     

فميزة ىذه االخيرة مطمقة ألف انتاجية الفداف فييا أكبر مف الواليات المتحدة األمريكية، فتقوـ التجارة بيف 
الدولتيف بسبب اختالؼ المزايا المطمقة بينيما، فتتخصص الواليات المتحدة األمريكية في انتاج وتصدير 

 اج وتصدير البف.القمح، بينما البرازيؿ في انت

                                                           
 .95، ص 2003، الطبعة األولى، الشركة العالمية لمكتاب، لبناف خرافة التنمية االقتصاديةأوزوالدو دي ريفيرو، 1

2 MICHEL RAINELLI,  Le Commerce International, 8ème édition, édition la  DECOUVERTE, PARIS, 2002, page 45. 

 .  353، ص2011الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، أسس عمم االقتصاد،ضياء مجيد المسوي،  3
4
 STEPHANE BECUWE , Commerce International Et Politiques Commerciales, armande colin, France,2006 ,Page 12 

 .53، ص 2006، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، أسس العالقات االقتصادية الدوليةمجدي محمود شياب، سوزي عدلي ناشز، 5
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أّف التفّوؽ المطمؽ ىو أساس لمتخصص الدولي فقط، مما ال يتفؽ مع المشاىد في  أدم سميثيعتقد    
 .1حيث أف التفوؽ النسبي يمكف أف يكوف أساسا لمتخصص الدولي أيضا ،المعامالت الدولية

كالمميـ وراء النظاـ االقتصادي العالمي  أدم سميثإلى  -اليـو-ينظر أصبح "ثروة األمم "أفضؿ عمؿ لوبعد 
، إال أنو كامموالجديد الذي يحاوؿ أف يبرىف فيو أف مالحقة المصالح الفردية يعود بالخير عمى المجتمع 

 تتفوؽالسمع التي  إنتاجوأخذ عمى مبادئو أنيا تنادي بأف تتخصص كؿ دولة في  ه،فكار ألانتقادات عدة  يتوجّ 
وىذا يكوف لكنيا ال تبيف السبيؿ إلى ىذا التخصص بالنسبة لمدوؿ التي ال تتمتع بأي ميزة نسبية، و  ،فييا

في وقت لف تستطيع فيو تقدير أية سمعة  استغزو أسواقي المتفوقةألف سمع الدولة  ،عرضة لمشكالت اقتصادية
ال تنقص كثيرا مف  وغيرىا االنتقاداتىذه  أف يرد عميو. سميث، الشيء الذي لـ يستطيع تموؿ االستيراد لكي

وقت  ألف الحكـ عمى أية نظرية يجب أف يأخذ بعيف االعتبار الظروؼ التي كانت سائدة ،سميث قدر نظرية
 المنافسةخشى التقوية  تياة التجارة كانت في صالح بريطانيا في ذلؾ الوقت وكانت صناعيالمناداة بيا، فحر 

داعيا لمتفرقة بيف التجارة الداخمية والخارجية، فالثانية  سميثال يرى  ثانية، ومف ناحية عمييا الدوؿ األخرى
تعد امتدادا لألولى، وكالىما وسيمة لتطبيؽ مبدأ تقسيـ العمؿ والتخمص مف اإلنتاج الفائض، في حيف أف كال 

 مف نوعي التجارة مختمؼ كؿ االختالؼ في خصائصو ونظرياتو.
اختالؼ النفقات المطمقة لكؿ سمعة في الدولتيف شرط أساسي لقياـ التجارة  في أفّ  آدم سميثحسب رأي     

الخارجية وتحقيؽ النفع المتبادؿ، لكف اذا كاف لدولة ما ميزة مطمقة في انتاج السمعتيف، والدولة األخرى ليس 
متبادلة لدييا أي ميزة في احدىما، ىؿ ستظؿ التجارة الدولية ممكنة بيف الدولتيف؟ وىؿ ستحقؽ مكاسب 

الى    ريكاردو، مما دفع لسميثلمدولتيف مف قياـ التجارة الدولية؟ ذلؾ ما لـ تفسره نظرية الميزة المطمقة 
 االجابة عنو في نظريتو لمنفقات النسبية.

II  -1-2   النسبية لدافيد ريكاردو الميزةنظريةComparative AdvantageTheory: 
نو صالح أحد قوانيف الفيزياء، وىو أيتمتع مبدأ الميزة النسبية في عمـ االقتصاد بالمكانة التي يتمتع بيا      

 .2لكؿ زماف ومكاف مع بعض االستثناءات الثانوية
ف أنو حتى لو كانت ىناؾ أمة أفضؿ مف حيث بيّ  لسميثووسع النظرة الثاقبة  3ديفيد ريكاردوصقؿ      

ة ستصبح عمى الرغـ مف ذلؾ أحسف حاال إذا ركزت عمى تمؾ األمّ  فإفّ  ،إنتاج كؿ شيءالبمداف األخرى في 
  4األشياء التي تعد ىي األفضؿ نسبيا في إنتاجيا واالتجار فييا بالمقارنة بباقي األشياء.

  
 

                                                           
 .12، ص2008، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر العالقات االقتصادية الدوليةزينب حسيف عوض اهلل،  1
2 ،  .319، ص 2009االولى، الدار الدولية لالستثمارات  التفافية، مصر، ، الطبعة االفكار التي غيرت العالممايكؿ ماندؿ بـو

3
، كاف ذا اتجاه فمسفي ممتزج بالدوافع قانون تناقص الغمةاالقتصاد، ولو النظرية المعروفة باسـ  ، قاـ بشرح قوانيف توزيع الدخؿ في1772فيمسوؼ إنجميزي ولد في سنة  

 .1823توفي في سنة ،االقتصاد، ثروة األمـ  تأثر بو وشعر بالميؿ لعمـ آدـ سميثعندما قرأ كتاب ،األخالقية
 .31ص  ،2001،الطبعة الثانية، ترجمة كماؿ السيد، مركز االىراـ، مصر ،جنون العولمةجاري بيرتمس وآخروف، 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/1772
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1823


للتجارة الدولية و الفكري  الاطار النظري                                                                          الفصل الاول                               

    

29 

 

 ومارشال ووالراس ماركسء مف بينيـ عمف اقتصاديوف أجالّ أفقد  وشومبيتر كينزعمى الرغـ مف ىجوـ    
 1817عاـ  "مبادئ في االقتصاد السياسي والضرائب"بالمعنوف  2نشر كتابوالذي  1ريكاردوؽ وّ تف ويكسلو

مف أىـ القوانيف االقتصادية حتى في عصرنا الحاضر، ويطمؽ  الذي يعدّ  3النسبية وقدـ فيو قانوف النفقات
 تجون ستيوار ، ووضع ىذه النظرية وأكمميا مف بعده 4عمييا أيضا نظرية المنافع المقارنة أو المزايا النسبية

 .5أوؿ اقتصادي يقترح وضع نظرية منفصمة لمتجارة الدولية ريكاردووربما كاف  ،وآخروف ميل
كؿ دولة تتخصص في إنتاج السمع التي تنتجيا بنفقات  ة، فإفّ طبقا ليذه النظرية، وفي ظؿ التجارة الحرّ     

نسبية أقؿ مف الدوؿ األخرى وتقوـ بتصديرىا لكي تستورد السمع التي تتمتع دوؿ أخرى في الخارج بإنتاجيا 
بنفقات نسبية أقؿ، ويتـ التبادؿ التجاري بيف الدولتيف إذا اختمفت التكاليؼ النسبية بينيا، وليس التكاليؼ 

لتي تمثؿ حالة خاصة مف التكاليؼ النسبية األكثر عمومية وشمولية، كما يعطي ىذا النموذج الدور المطمقة ا
 .6الرئيسي لمتكنولوجيا، فالتقنيات المختمفة ىي التي تشكؿ الميزة النسبية في عممية اإلنتاج بيف البمداف المنتجة

 :7يستند قانوف النفقات النسبية إلى مجموعة مف االفتراضات
 .فقطدولتيف وسمعتيف  دؿ يقتصر عمىالتبا -
)تعدد البائعيف، حرية الدخوؿ الى السوؽ، والخروج منيا، العمـ بكافة في األسواؽ الكاممةنافسة سيادة الم -

 حواؿ السوؽ، التجانس التاـ بيف وحدات السمع في السوؽ(.أ

  ي ال وجود لمنقود.أ ىخر أتبادؿ سمعة مقابؿ  -

عدد ساعات العمؿ المبذولة في إنتاج وحدة واحدة مف السمعة  يعني أفّ ، وىذا تكاليؼ االنتاجثبات  -
 المنتجة ال تتغير بغض النظر عف الكميات المنتجة.

ثبات التكنولوجيات وانعداـ التغيرات التكنولوجية في داخؿ كؿ دولة مف الدولتيف، مع اختالؼ المستوى  -
 التكنولوجي مف دولة إلى أخرى.

 ،ال توجد عوائؽ لمتجارة.انعداـ النفقات الخاصة بالنقؿ والتعريفة الجمركية -
لكؿ دولة ثروات طبيعية محدودة وجميع الوحدات المكونة لكؿ ثروة طبيعية معينة متشابية، التوظيؼ  -

 الكامؿ لعناصر اإلنتاج.

 العمؿ ىو المحدد لمقيمة.استخداـ نظرية العمؿ لمقيمة في تثميف السمعة، أي  -

                                                           
 ترجمة كوثر محمود محمد وحسف التالوي، الطبعة االولى، كممات عربية، مصر جديدة من اقتصاديين راحمين مدخل لمفكر االقتصادي الحديث، فكارأتود جي باكولز، 1

 .124، ص 2013
تأثيرا لرؤية سميث في  بمساعدة كؿ مف بنتاـ وجيمس ميؿ، حيث قاـ ريكاردو بوضع اكثر التدقيقات ،1717،1719،1721طبعات كالتالي:  3ىذا الكتاب صدر في 2

 .ىذه الطبعات
    مقة لنفس السمعة في الدولتيفيمكف أف تعرؼ النفقات النسبية عمى أساس التبايف الجغرافي أي تعريؼ النفقة النسبية استنادا إلى فكرة النسبة بيف نفقات اإلنتاج المط 3

 ..ت المطمقة إلنتاج السمعتيف في الدولة الواحدةأو فكر التبايف السمعي وفي ىذه الحالة ينظر إلى النسبة بيف النفقا
4ANDREW HARISON, et autres, Business international et mondialisation  op.cité, Page 279. 

 .137، ص2011، الطبعة االولى، المركز القومي لمترجمة،  موجز تاريخ عمم االقتصاد مقاربات جمالية لدراسة العمم الكئيبإي .راي كانتربري، ترجمة سمير كريـ، 5
6 PATRICK A. Messerlin, Commerce International, 1ère édition, THEMIS Economie, Paris, 1998, Page  18 .  

7
 .8-7، ص 2010، الطبعة األولى، المكتبة العصرية، مصر، االقتصاد الدوليطارؽ فاروؽ الحصري،  
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 جانس العمؿ واألذواؽ في الدوؿ المختمفة التي يجري بينيا التبادؿ التجاري.ت -

وجود دولتيف ىما إنجمترا والبرتغاؿ كؿ منيما يقوـ بإنتاج سمعتيف فقط ىما المنسوجات  ريكاردووقد افترض    
 كما يوضح الجدوؿ التالي: 1والخمور، واعتمد عمى نظرية العمؿ لمقيمة

 .قبل التبادل الدولي اإلنتاج مقدرة بساعات العملتكمفة  :(3-1)الجدول 

 البرتغال انجمترا 
 ساعة عمل  120وحدة من الخمر = تكمفة االنتاج 

 ساعة عمل100وحدة من المنسوجات=

 ساعة عمل  80وحدة من الخمر =

 ساعة عمل90وحدة من المنسوجات=

 YVES CROZET, Et Autres,les grandes questions de l’économie internationale , 2èmme :المصدر

édition, édition NATHAN,Paris,2001, page12 
لمبرتغاؿ ميزة مطمقة في إنتاج السمعتيف ألنيا تنتجيما بتكمفة أقؿ مقدرة بساعات  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أفّ    

تتخصص البرتغاؿ في إنتاج المنسوجات والخمور، وال  ،وبذلؾ ووفقا لنظرية الميزة المطمقة ،العمؿ، مقارنة مع انجمترا
  أنيا أكثر كفاءة في الخمور رغـ تمتع البرتغاؿ بكفاءة مطمقة في إنتاج السمعتيف إالّ  تنتج انجمترا أي سمعة منيما.

وضعيا أحسف في  أفّ  ونفس المالحظة بالنسبة إلنجمترا التي رغـ انخفاض كفاءتيا في إنتاج السمعتيف، إالّ 
أما مف حيث الميزة النسبية فتتمتع بيا الدولة في إنتاج سمعة ما إذا استطاعت إنتاجيا بتكمفة أقؿ نسبيا  المنسوجات.

 3:كالتالي 2مف الدوؿ األخرى، وباعتبار دولتيف )أ، ب(، ينتجاف سمعتيف ىما )س،ص( يمكف حساب التكمفة النسبية
 تكمفة إنتاج السمعة )س( في الدولة )أ(التكمفة النسبية إلنتاج السمعة س في الدولة )أ( = 
 تكمفة إنتاج السمعة )ص( في الدولة )أ(                                                  

النتائج في الجدوؿ  ىوتعط ،رتغاؿانطالقا مف ىذا القانوف نقـو بحساب التكمفة النسبية لممنسوجات والخمور في إنجمترا والب
 التالي:

 .التكمفة النسبية لممنسوجات والخمور في انجمترا والبرتغال :(4-1)الجدول
 تكمفة انتاج المنسوجات تكمفة إنتاج الخمور

 إنجمترا البرتغال إنجمترا البرتغال

80/90 =0.89 120/100 =1.2 90/80 =1.125 100/120=0.83 

بين النظرية  اقتصاديات التجارة الدوليةالسيد محمد أحمد السريتي، باالعتماد عمى: مف إعداد الباحثة المصدر
 .33، صالمرجع السابؽ، والتطبيق

مف تكمفة  %83تكمفة الوحدة المنتجة مف المنسوجات في إنجمترا تعادؿ  نالحظ أفّ  4مف خالؿ الجدوؿ     
مف تكمفة  %112.5الوحدة المنتجة مف الخمور، بينما تكمفة الوحدة المنتجة مف المنسوجات في البرتغاؿ تعادؿ 

أما بالنسبة لتكمفة الوحدة المنتجة مف  الوحدة مف الخمور، وىذا معناه أف المنسوجات أرخص نسبيا في إنجمترا.
                                                           

أنيا تعتبر أف  العمؿ ىو العنصر الوحيد الذي يقيس قيـ السمع، أي تقاس تكمفة السمع بساعات أو وحدات العمؿ المبذوؿ فييا، إال أنيا أصبحت ميممة  ذلؾ التي ترى أف1
 العمؿ ىو العنصر الوحيد المستخدـ في اإلنتاج بينما نعمـ أف ىناؾ عوامؿ عديدة  تدخؿ في ىذه العممية.

ة في تكمفة كؿ سمعة منسوبة إلى السمعة األخرى في الدولتيف.تمثؿ التكمفة النسبي 2 
. 33ص  ،المرجع السابؽالسيد محمد أحمد السريتي،   3 
 مف اليميف إلى اليسار.تكوف قراءة الجدوؿ  4
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بينما تكمفة الوحدة المنتجة مف  ،مف تكمفة الوحدة المنتجة مف المنسوجات %120الخمور في إنجمترا تعادؿ 
مف تكمفة الوحدة المنتجة مف المنسوجات، وىذا يعني أف الخمور أرخص  %89الخمور في البرتغاؿ تعادؿ 

 نسبيا في البرتغاؿ، أي أنيا تنتجيا بتكمفة أقؿ مف إنجمترا.
مزايا النسبية بيف الدولتيف، لذلؾ تقوـ بينيما تجارة دولية، حيث يوجد اختالؼ في ال أنو نالحظمما سبؽ    

يتـ التبادؿ ، ثـ خمور مف البرتغاؿ في إنتاج وحدتيفو منسوجات، ال مف تتخصص إنجمترا في إنتاج وحدتيف
كما  ،يتحقؽ مكسب مف قياـ التجارة الدولية لكؿ مف الدولتيف وبالتاليالدولي بينيما عمى أساس وحدة بوحدة، 
 يتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ الموالي:

 : وضع إنجمترا والبرتغال قبل وبعد التجارة الدولية.(5-1) الجدول
 وضع البرتغاؿ وضع إنجمترا بياف

 قبؿ قياـ 
 التجارة الدولية

تقـو إنجمترا بإنتاج وحدة منسوجات+ وحدة 
 220(= 100+ 120قدرىا ) خمور بتكمفة
 ساعة عمؿ.

تقـو البرتغاؿ بإنجاز وحدة منسوجات + وحدة 
ساعة  170(= 80+90)خمور بتكمفة قدرىا 

 عمؿ.
 بعد قياـ

 التجارة الدولية. 
تتخصص إنجمترا في إنتاج وحدتيف 

 200(=x 2 100منسوجات بتكمفة قدرىا )
 ساعة عمؿ.

تتخصص البرتغاؿ في إنتاج وحدتي خمور 
 وحدة عمؿ. 160(= x 2 80)بتكمفة قدرىا

يتـ التبادؿ الدولي عمى 
أساس مبادلة وحدة 

 بوحدة.

بعد قياـ التجارة الدولية يصبح لدى إنجمترا 
وحدة منسوجات + وحدة خمور بتكمفة قدرىا 

 ساعة عمؿ. 200

بعد قياـ التجارة الدولية يصبح لدى البرتغاؿ وحدة 
 160منسوجات + وحدة خمور بتكمفة قدرىا 

 ساعة عمؿ.

المكسب المتوقع مف 
 التجارة الدولية.

 ساعات عمؿ. 10 ساعة عمؿ. 20

 ،المرجع السابؽ، بين النظرية والتطبيق اقتصاديات التجارة الدوليةالسيد محمد أحمد السريتي،  :المصدر
 .35ص

 : أفّ  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ
  منيما وعف قياـ كؿ  قامت بإنتاج السمعتيف قبؿ قياـ التجارة الدولية، بغض النظر عف تكمفة كؿكؿ دولة

دولة باستيالؾ نفس الكميات المنتجة مف السمعتيف، وعميو ال توجد تجارة دولية بيف الدولتيف وال يتحقؽ 
 التخصص الدولي وال تقسيـ العمؿ.

  تخصصت كؿ دولة بالكامؿ في إنتاج السمعة التي تتمتع في إنتاجيا بميزة نسبية، أي تنتجيا بتكمفة أقؿ
قياـ التجارة الدولية، حيث تخصصت إنجمترا بالكامؿ في إنتاج المنسوجات وتخصصت نسبيا، وذلؾ بعد 

 البرتغاؿ بالكامؿ في إنتاج الخمور، ومف تـ تحقؽ مبدأ التخصص وتقسيـ العمؿ عمى المستوى الدولي.

  يتحقؽ مكسب لكؿ مف الدولتيف مف قياـ التجارة الدولية عمى أساس مبادلة وحدة بوحدة، وىذا افتراض
تحميمي مبسط، ويتمثؿ ىذا المكسب في الحصوؿ عمى نفس الكميات المستيمكة مف السمعتيف، بساعات 
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عمؿ أقؿ، بمعنى توفير جزء مف الكميات المستخدمة مف عناصر اإلنتاج أو الحصوؿ عمى كميات 
 مستيمكة أكبر مف السمعتيف باستخداـ نفس ساعات العمؿ.

و جارة الدولية مدة طويمة مف الزمف، ثـ بدأت االنتقادات توجّ س لمتّ استخدمت نظرية التكاليؼ النسبية كأسا
 :1االنتقادات ىذه إلييا في بداية الحرب العالمية األولى، وفيما يمي نعرض أىـ

  سواؽ داخميا وخارجيا: حيث يالحظ اختفاء ظروؼ المنافسة الكاممة مف األعدـ سيادة المنافسة الكاممة في
 ت محميا.ة قد حمّ أخرى مف المنافسة االحتكارية أو احتكار القمّ سواؽ، وحموؿ حاالت األ

  عدـ تحقؽ التوظيؼ الكامؿ لعناصر االنتاج: حيث أتبث أزمة الكساد العالمي في بداية الثالثينات مف
وعدـ قدرة النظاـ الرأسمالي عمى استعادة التوازف في حالة االختالؿ  ،القرف الماضي خطأ ىذا االفتراض

 ائية، وكذلؾ ال يمكف االدعاء بتوافر ظروؼ التوظيؼ الكامؿ في الدوؿ النامية.بصورة تمق

 عناصر االنتاج قد تترؾ  ألفّ  ،عدـ قدرة عناصر االنتاج عمى التحرؾ بحرية تامة عمى المستوى الداخمي
ى ىناؾ أنشطة أخر  لتجد نفسيا في حالة بطالة أو قد تبقى في نشاط معيف رغـ أفّ  ،نشاط اقتصادي معيف
بعض المنتجيف قد يعمموف أنشطة أخرى تحقؽ أرباحا أعمى لكنيـ يستمروف في  تحقؽ عوائد أكبر، ألفّ 

 نشاطيـ ألسباب عديدة، منيا أنيـ ال يرغبوف في المخاطرة.

  عدـ تماثؿ األذواؽ: حيث أذواؽ المستيمكيف في الدوؿ المتخمفة تتدخؿ أحيانا في تحديد ىيكؿ الواردات
 ة بغض النظر عف نفقات انتاجيا النسبية.مف السمع االجنبي

  ض النظرية حالة السكوف في تحميميا.اافتر 

 إضافة الى:
تحديد تكمفة السمعة بكمية العمؿ المبذولة في إنتاجيا، وىذا  مف أجؿعمى نظرية العمؿ لمقيمة  اعتمادىا -

 عناصر اإلنتاج في تكمفة السمعة. مساىمةيعني إىماؿ 
الجمركية، عمما أنيما تحسباف ضمف تكمفة إنتاج السمعة، فإذا  ةانعداـ نفقات النقؿ والتعريف افتراضيا -

مما يؤدي  ،كانت ىذه النفقات مرتفعة فإنيا ستمغي الميزة النسبية التي يتمتع بيا البمد المنتج ليذه السمعة
 عممية التصدير، ألف تكمفة إنتاجيا في البمد المصدر تصبح أعمى منيا في البمد المستورد. ايقاؼإلى 

أف نفقة اإلنتاج لموحدة الواحدة تبقى ثابتة بغض النظر عف الزيادة أو النقصاف في حجـ  افتراضيا -
تخضع  يكوف التخصص كامال، وىذا مخالؼ لما يجري في المشاريع اإلنتاجية التي اإلنتاج، ومف ثـّ 

(، وقبؿ ىذا الحد تخضع أيضا إلى 2بعد حد معيف مف اإلنتاج إلى قانوف تزايد النفقات )تناقص الغمة
 قانوف تناقص النفقات)تزايد الغمة(.

حرية التجارة، أمر مغاير لمواقع ألف معظـ الدوؿ تفرض قيود عمى حركة الصادرات والواردات  افتراضيا -
 مما يقيد حرية التجارة.

                                                           
 .69، ص المرجع السابؽ، بين النظرية والتطبيق اقتصاديات التجارة الدوليةالسيد محمد أحمد السريتي، 1
يبدأ مفعوؿ قانوف تناقص الغمة عندما  ،القانوف إلى أف زيادة استخداـ عنصر إنتاجي واحد مع بقاء العناصر األخرى ثابتة سيؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الحدييشير ىذا  2

 .يصؿ اإلنتاج الحدي إلى أقصى قيمة لو، أي عندما يبدأ اإلنتاج الكمي بالتزايد بمعدؿ متناقص
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 وىذا فرض مبسط يتعارض مع الواقع، حيث أفّ  ،سمعتيف ودولتيف يتـ التبادؿ التجاري بينيما افتراضيا -
 التبادؿ يتـ بيف العديد مف الدوؿ والسمع.

عمى فروض ساكنة تؤدي إلى تحميالت وتوازنات ساكنة ال تمت إلى الواقع االقتصادي اعتمادىا  -
 متشابية في الدوؿ المختمفة، وىذا غير صحيح.المتحرؾ بصمة، كما تفترض أف أذواؽ المستيمكيف 

التجارة الحرة تمكف الدوؿ مف أف تستيمؾ سمعا بصرؼ  أفّ  ىو ريكاردواليدؼ الرئيسي مف تحميؿ  إفّ      
نظرية النفقات النسبية  عموما فإفّ  .1قؿ تقدما اقتصاديا أو أكثرأالنظر عما إذا كاف شركاؤىا التجاريوف 

مرتكزة عمى جانب اإلنتاج والعرض، وتحدد السمع التي تدخؿ في التجارة الدولية، لكنيا ال تعالج كيفية تحديد 
 . جون ستيوارت ميلنسبة التبادؿ الدولي، وىذا ما أكممو فيما بعد 

II  -1-3  التبادل الدولي()الطمب المتبادل ومعدل  نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل:Reciprocal 

demande and the terms of trade 
حيث عززت الظروؼ االقتصادية  سميثاستمر معظـ االقتصادييف في القرف التاسع عشر يتبعوف منطؽ     

في ظؿ  ياواألفكار السائدة في ذلؾ الوقت، موجة الحماية، فالدولة ستنتج في ظؿ الحماية ثروة أقؿ مما تنتج
في القرف التاسع عشر كاف يطمؽ عمى  2جون ستيوارت ميلأف الفيمسوؼ البريطاني  وبينماالتجارة الحرة، 
عف رسوـ جمركية مختارة إذا فرضت  دافع إال أّنو" نظام النيب المنيجي لمكثرة بواسطة القمةالحماية تعبير "

صناعية غربية، تكوف في ذاتيا مالئمة عمى نحو كامؿ  أقمموموقتا خاصة في أمة فتية وصاعدة، بيدؼ 
 لظروؼ البالد.

في العمؿ في تحميمو لنفقة  ريكاردوفي نفقة اإلنتاج، وما قالو  سميثأف يجمع بيف ما قالو  ميلحاوؿ    
مستبعدا أثر المنفعة في  ،وتأثيرىا عمى قيمة السمعة في السوؽ ،اإلنتاج زيادة عمى فكرة العرض والطمب

جارة ىي وسيمة لجعؿ المنتجات أرخص والمستيمؾ ىو المستفيد التّ  لوبالنسبة  3تكويف القيمة التبادلية لمسمعة.
نو أ ثـّ  .4الدولية ي يخمؽ الطمب عميو في نظرية التجارةذالنيائي، حيث يؤكد في نياية المطاؼ دور الطمب ال

مبادئ "ؼ كتابوألّ  إذالذي ساىـ في اإلجابة عف التساؤالت السابقة، ، 5ريكاردوقاـ باستكماؿ النقص في نظرية 
فاىتـ بدراسة موضوع القيـ الدولية أو بعبارة أخرى النسبة التي يتـ عمى ، 1844في سنة" االقتصاد السياسي

عالقتو بنسبة أساسيا مبادلة سمعة بسمع أخرى، فكاف لو دور كبير في تحميؿ قانوف النفقات النسبية في 
طمب كؿ مف البمديف في تحديد النقطة التي تستقر عندىا نسبة  ةالتبادؿ في التجارة الدولية، وفي إبراز أىمي

                                                           
 . 106، ص المرجع السابؽ، من اقتصاديين راحمين مدخل لمفكر االقتصادي الحديث افكار جديدةتود جي باكولز، 1
وصؿ ميؿ الى حد  ،رأي ميما كاف غير أخالقي في نظر البعض نادوا بحرية التعبير عف أي الذيف( مف أوائؿ 1873-1806)جوف ستيوارت ميؿ يعتبر الفيمسوؼ2

 دراسة االقتصاد أيث لـ يبدالتمكف مف الجبر واليندسة االولية في سف الثانية عشر كما قاـ بكتابة تاريخ الحكومة الرومانية وجاء تفتحو في عمـ االقتصاد متأخرا ح
كاف يقـو بنشر المقاالت  19قاـ ميؿ بتحرير ونشر خمس مجمدات مف اصوؿ مخطوطات بنتاـ وعندما بمغ سف  18و 15 سف سف الثالثة عشر وفيما بيف فيالسياسي 

 .153، ص المرجع السابؽ ،العالمية االصمية لممزيد مف التفاصيؿ انظر إي .راي كانتربيري، موجز  تاريخ عمـ االقتصاد
 .26ص ، 2011، دار النفائس، األردف، 01الطبعة  النظريات االقتصادية المؤثرة في النشاط االقتصادي وضوابطيا في السوق االسالمي،عبد الكريـ إرشيد، محمود  3

4 M.E.BENISSAD, Economie Internationale, Office Des Publications Universitaires, Alger,1983, page 191. 

 .70، ص، المرجع السابؽاالقتصاد الدولي نظرية التجارة الدوليةسامي خميؿ، 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%84
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فبالنسبة ليذه النظرية، الطمب المتبادؿ مف جانب كؿ دولة عمى  .1التبادؿ الدولية أو معدؿ التبادؿ الدولي
معدؿ التبادؿ الذي يحقؽ التوازف  وطبقا ليا فإفّ  دؿ الدولي؛منتجات الدولة األخرى ىو الذي يحدد معدؿ التبا

في التجارة الدولية ىو ذلؾ المعدؿ الذي يجعؿ قيمة صادرات وواردات كؿ دولة متساوية، فيناؾ مكسب ينتج 
  عف قياـ التجارة الدولية وتوزيع ىذا المكسب بيف الدولتيف يخضع لمعديد مف العوامؿ االقتصادية والسياسية
فكمما اقترب معدؿ التبادؿ الدولي كثيرا مف معدؿ التبادؿ المحمي لدولة ما، كاف نصيبيا مف مكسب التجارة 

جارة الخارجية تعمؿ أحيانا عمى دفع عجمة حرية التّ  فّ إ» ميلكما أوضح  الدولية ضئيال والعكس صحيح،
 تتمثمت أىـ االفتراضا .2«المحمية لمتصنيعالثورة الصناعية في الدوؿ التي ال تممؾ الموارد الكافية ومدخالت 

 :3التحميمية لمنظرية في
 فقط.وسمعتيف وجود دولتيف  -
 ثبات مستوى التقدـ التكنولوجي. -
قيمة السمعة تتحدد بتكمفة انتاجيا مف كؿ عوامؿ االنتاج)العمؿ ورأس الماؿ واالرض والتنظيـ( وليس  -

 عنصر العمؿ فقط.

مبادلة كمية بكمية وليست وحدة بوحدة، وكؿ ىذه االفتراضات ال تؤثر عمى التبادؿ الدولي يتـ عمى أساس  -
 التخصص وتقسيـ العمؿ عمى المستوى الدولي. أمبد

الدولة الصغيرة  حيث تستطيعدعت ىذه النظرية إلى محاولة التوسع في الخارج باسـ الكسب الدولي؛    
لمعدؿ التبادؿ السائد في الدولة األخيرة دوف أف تؤثر عميو، نظرا الرتفاع  تبعا ،الدولة الكبيرة التبادؿ مع

 مستوى المعيشة وضخامة طمبيا في الدولة الكبيرة.
بصورة أكبر مف التبادؿ الدولي ىي تمؾ التي يرتفع الطمب عمى المستفيدة الدولة  الى أفّ  ميل خمص   

لكف وكغيرىا مف  ،ب عمى منتجات الدوؿ االخرى قميؿوالتي يكوف الطم ،الدوؿ األخرى عف طريؽمنتجاتيا 
تكافؤ أطراؼ  عند افتراضياعف الواقع  البتعادىا، ذتعرضت ىذه النظرية أيضا لمنق ،النظريات السابقة

يكوف لمطمب المتبادؿ أي  فمف المحتمؿ أالّ  ،المبادلة، فإذا ما كاف التبادؿ الدولي يتـ بيف دوؿ غير متكافئة
اشتراط  دور يذكر في تحديد نسبة التبادؿ الدولي، حيث في وسع الدولة الكبيرة أف تممي شروطيا، كما أفّ 

التكافؤ بيف قيـ صادرات وواردات كؿ مف الدولتيف لتحقيؽ استقرار معدؿ التبادؿ الدولي يعد قيدا عمى تمؾ 
الذي طرحو التقميديوف حوؿ أساس االوؿ فالسؤاؿ . اتجاه واحد فقط؟كوف التبادؿ في النظرية، فما الحؿ حيف ي

 فأجابتجارة الدولية جابة في نظرية النفقات النسبية، أما السؤاؿ الثاني المتعمؽ بنفع التّ االالتجارة الدولية يجد 
جارة الدولية، مف التفرقة بيف العوامؿ التي تحدد السمع الداخمة في التّ  عنو نظرية الطمب المتبادؿ، مع ذلؾ فإفّ 

جانب العرض والعوامؿ التي تحدد أثمانيا مف جانب الطمب تفرقة غير صحيحة، فمف نظاـ التوازف الشامؿ 

                                                           
 .58ص ، المرجع السابؽ، أسس العالقات االقتصادية الدوليةمجدي محمود شياب، سوزي عدلي ناشز، 1
 .501، ص2006العربية السعودية،، تعريب ومراجعة محمود حسف حسني، محمود حامد محمود، دار المريخ، المممكة التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو،  2
 .37، ص المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الدولية بين النظرية والتطبيقالسيد محمد السريتي، 3



للتجارة الدولية و الفكري  الاطار النظري                                                                          الفصل الاول                               

    

35 

 

 كؿ مف العرض والطمب يحدداف معا وفي نفس الوقت الكميات المباعة واألثماف السائدة، والصحيح نعرؼ أفّ 
 جارة الدولية ومعدالت التبادؿ ليا.ىو أف ىذه العوامؿ مجتمعة تحدد السمع الداخمة في التّ 

II  -1-4  نظرية التوازن التمقائي لدافيد ىيوم: 
المعدف النفيس يتوزع عمى البالد الداخمية في عالقات  أفّ  يرىف ،في نظريتو لمتوازف التمقائي 1لييومبالنسبة    

يتناسب مع  يالدولة مف المعدف النفيس عمى القدر الذ تجارية دوف تدخؿ مف قبؿ الدولة، فإذا زاد ما لدى
أسعار السمع في تمؾ الدولة ترتفع بالنسبة ألسعار السمع في البالد األخرى، مما  نشاطيا االقتصادي، فإفّ 

أسعار السمع في ىذا البمد تنخفض بالنسبة ألسعار السمع  سياب مع حجـ نشاطيا االقتصادي فإفّ يؤدي الى ان
مما يؤدي الى زيادة صادراتيا ونقص وارداتيا وفي النياية يتحقؽ الفائض في الميزاف  ،في الدوؿ االخرى

 2مما يؤدي الى تدفؽ الذىب الى الدولة مف العالـ الخارجي. ،التجاري
  عف طريؽ دراسة العالقة بيف كمية المعدف النفيس في بمد ما ومستويات األسعار فيوىيوم استطاع  بذلؾ   

والعالقة بيف مستوى األسعار فيو ومستوى األسعار في العالـ الخارجي، أف يبيف عدـ جدوى القيود التي 
 تفرض عمى التجارة الدولية بقصد زيادة حصيمة الدولة مف المعدف النفيس.

عمى و قوانيف النفقات المطمقة والنسبية عمى  تلتحديد قيمة السمع اعتمد نجد أنوييـ لمنظرية الكالسيكية كتق  
نظرية العمؿ في القيمة أساسا، وردت بالتالي اختالؼ النفقات النسبية لمسمع المتبادلة دوليا إلى اختالؼ كمية 

مة تفترض وجود عنصر واحد مف عناصر العمؿ المستخدمة في إنتاجيا، حيث كانت نظرية العمؿ في القي
)مثؿ األرض، رأس الماؿ، التكنولوجية( في تحديد  اإلنتاج وىو العمؿ، وألغت دور عناصر اإلنتاج األخرى

في النفقات النسبية لكثير مف العناصر  ريكاردونفقة اإلنتاج، لذلؾ كانت النتيجة الطبيعية استبعاد نظرية 
 افترضكما  الواقعية في التحميؿ االقتصادي، أي عدـ القدرة عمى تقديـ تفسير مقبوؿ لمتجارة الخارجية.

  في التجارة الخارجية أّف اإلنتاج والتخصص الدولي يخضع في ظروفو لقانوف الّغمة الثابتة يوفالكالسيك
تيار البعد عف الواقع والتبسيط في التحميؿ، وبالتالي عدـ المنطقية وقبوؿ ويجرؼ ىذا الفرض النظرية إلى 

النتائج التي توصمت إلييا النظرية، ذلؾ ألف الواقع يوضح إلى أف اإلنتاج يخضع في غالب األحياف لقانوف 
نوف الّغمة الّغمة المتناقصة)النّفقة المتزايدة( في حيف يخضع إنتاج جانب كبير مف المشروعات الصناعية لقا

 )الّنفقة المتناقصة(، وبالتالي توجو القدرات اإلنتاجية لمشروعات نحو الحجـ األمثؿ لإلنتاج. المتزايدة

التجارة تقوـ بيف دولتيف فقط وليس بيف مجموعة مف الدوؿ، كما أنيا  أفّ  أيضا ىذه النظرية افترضت  
التعامؿ يتـ بسمعتيف وليس مجموعة مف السمع، وعدـ وجود تكاليؼ لنقؿ السمعة مف دولة إلى  افترضت أفّ 

عوامؿ اإلنتاج تتمتع بحرية انتقاؿ داخؿ الدولة في حيف  أخرى وعدـ وجود حواجز جمركية، إضافة إلى أفّ 
 وف ثبات التكاليؼ، وأفّ اإلنتاج خاضع لقان يصعب االنتقاؿ بالنسبة ليذه العوامؿ بيف الدوؿ؛ كما أضافت أفّ 

                                                           

 ، تأثر في أفكاره بآدـ سميث.1779 و توفي عاـ1711عاـ ولد  اوتاريخ اسكتمند الفمسفة الغربيةاسكتمندي وشخصية ميمة في  ومؤرخواقتصادي  فيمسوؼ1
 .414، ص 2012، الطبعة االولى، المكتب الجامعي الحديث، مصر، حركة التبادل بين الدول االنفتاح االقتصادي وزيادةنسريف عبد الحميد نبيو،  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1711
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  النظريات الكالسيكية تغفؿ عنصر الحركة والتطور كما أفّ متجانسة.  أذواؽ المستيمكيف في كال الدولتيف
مكانياتيا في  فيي تقوـ عمى افتراض مواقؼ ساكنة ال تيتـ بالتغيرات التي تحدث في مواقؼ الدوؿ وا 

وؿ إلى حالة االستقرار كنياية لعممية التراكـ التخصص اإلنتاجي، ويعتقد الكالسيكيوف بحتمية الوص
كثير مف الدوؿ التي تخصصت في فأىمؿ العامؿ التاريخي، التحميؿ الكالسيكي  فّ أاضافة الى .1الرأسمالي

  سمع معينة قد اتجيت إلى ىذا التخصص وتفوقت فيو ألنيا كانت أسبؽ تاريخيا مف غيرىا في ذلؾ المجاؿ
بالرغـ مف أنيا ليست األكثر تفوقا في المزايا النسبية أو األكثر وفرة في الموارد الطبيعة، كما أنو يترتب عمى 
نظاـ التخصص والتبادؿ وفقا لممزايا النسبية األضرار بالتشغيؿ والعمالة بسبب التبادؿ الدولي وانتقاؿ رؤوس 

الكالسيكيوف كانوا يدافعوف عف التبادؿ  فّ ، كما أأكبر األمواؿ مف الزراعة إلى الصناعة حيث الميزة النسبية
الجديد أمرا  -ليذا السبب كاف التمخيص التبسيطي الكالسيكي «بالتفوقات الطبيعية»الحر عمى أساس االعتقاد 

  .2ممكنا، فمـ يعد يرى في العالقات الدولية إال عالقات بيف األفراد
كؿ ىذه االفتراضات أضعفت مف النظرية ولكف ما ال يمكف أف ننفيو ىو أنيا أساس إيضاح الكيفية التي    

يتـ بيا التبادؿ لمسمع بيف الدوؿ؛ فال يمكف أف ننفي أيضا أف النظرية نجحت في شرح أثر التجارة الدولية عمى 
  االختالؼ في تكاليؼ العمؿ النسبية تحقؽ فائدة عند قياـ التجارة الدولية أوضحت كيؼ أفّ فرفاىية الدوؿ، 

 العمؿ أكثر إنتاجية في بمد عف آخر. لـ توفؽ في إيضاح السبب في أف التكاليؼ أقؿ أو أفّ  يانّ أبالرغـ مف 
2 -II   النيوكالسيكيةالنظرية. 
2 -II -1 الوفرة النسبية في عوامل االنتاج( ) نظرية أولين-نظرية ىكشر: 
 إيمي االقتصادييف السويدييفمنسوبة الى جارة الخارجية في التّ  جعناصر اإلنتانسب  نظرية ظيرت    

لى تمميذه  ، 1919سنة  " الذي صدرجارة الخارجية عمى التوزيعآثار الت  " في كتاب بعنواف 3ىكشرو  برتل وا 
 "جارة الدوليةاإلقميمية والت   جارةالت  عنواف "ب خالؿ كتاب نظرية معممو مف روتفسي لذي قاـ بتطويرا 4أولين

1933سنة الذي أصدره
جارة التّ  وذلؾ بتوجيو النقد إلى األسس التي قامت عمييا النظرية الكالسيكية في، 5

  نسبياصادرات الدوؿ مف السمع الكثيفة بالموارد الوفيرة  يعتبر التنبؤ الرئيسي ليذه النظرية أفّ  .الخارجية
نسبيا إضافة إلى األثر الذي تتركو ىذه التجارة عمى أسعار عوامؿ  مف السمع التي مواردىا نادر وتستورد

أىـ الفرضيات التي قامت عمييا ىذه النظرية تمثمت  .6اإلنتاج التي كاف اختالفيا نسبيا لقياـ التجارة الدولية
 :7في

                                                           
.32ص  المرجع السابؽ، ، االقتصاد الدوليطارؽ فاروؽ الحصري،   1 
.182ص  1981 ،، الطبعة الثالثة، دار ابف خمدوف، لبنافالتراكم عمى الصعيد العالمي نقد نظرية التخمفسمير أميف، ترجمة حسف قبيسي،   2 
 ، يعتبر مؤسس المدرسة السويدية لالقتصاد.Uppsala 1907اقتصادي ومؤرخ سويدي تحصؿ عمى شيادة الدكتوراه مف جامعة 3
4 BERTIL GOTTHARD OHLIN  ،يعتبر مؤسس النظرية الحديثة لمحركية التجارية(the modern theory of the dynamics of trade)  1977في سنة 

 بستوكيولـ. Lundبجامعة، درس عمى يد إيمي ىكشر JamesMeadeتحصؿ عمى جائزة نوبؿ لالقتصاد مناصفة مع 
 .144، ص1999، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر التجارة الدوليةمحمد سيد عابد، 5
 .19ص ،المرجع السابؽ، التجارة والتنميةخالد محمد السواعي،  6

7
   .209، ص المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بمقاسـ،  
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وعامميف مف عوامؿ  ،(yوالسمعة) (x(( وسمعتيف فقط، السمعة)2(، والدولة)1وجود دولتيف )الدولة) -
 .س الماؿأاالنتاج العمؿ ور 

 تستعمؿ الدولتيف الطرؽ التكنولوجية نفسيا في االنتاج. -

 ( كثيفة رأس الماؿ.y( كثيفة العمؿ، والسمعة )xالسمعة ) -
 الثابت.يخضع انتاج السمعتيف لقانوف الغمة  -

 التخصص في انتاج السمع يكوف تخصصا غير كامؿ في كؿ مف الدولتيف. -

 مثماثمة في كؿ مف الدولتيف. ذواؽاأل -

 سيادة المنافسة الكاممة في كؿ مف أسواؽ السمع وأسواؽ عوامؿ االنتاج في كؿ مف الدولتيف. -

دـ امكانية حدوث ذلؾ امكانية انتقاؿ عوامؿ االنتاج مف قطاع انتاجي الى اخر داخؿ كؿ دولة، وع -
 بيف الدولتيف. 

ال يوجد تكاليؼ نقؿ وال رسوـ جمركية أو معوقات أخرى لتدفؽ التجارة الدولية بيف الدولتيف أو أية  -
 معوقات أخرى.

 التوظيؼ الكامؿ لجميع الموارد في كؿ دولة. -
حالة التميز  السمعة قد تباع بأكثر مف ثمف األسواؽ، كما أفّ  عندما تنعدـ ظروؼ المنافسة التامة، فإفّ   

ما يحتج  لكف عادة  1.ؽراغباإلالسعري االحتكاري يمكف أف تطبؽ عمى نطاؽ التجارة الدولية لتولد ما يعرؼ 
فيضغطوف عمى حكوماتيـ مف أجؿ وضع قيود عمى دخوؿ  -اإلغراؽ -المنتجوف المحميوف عمى ىذه السياسة

 أسواقيـ.السمع إلى 
اختالؼ التكاليؼ أو األسعار النسبية بيف  التجارة الخارجية أفّ  سباب قياـأ فيىكشر وأولين يرى كؿ مف     

أف الدوؿ تختمؼ فيما بينيا  ىكشرالدوؿ يعود إلى اختالؼ وفرة الموارد الطبيعية بيف ىذه الدوؿ، حيث الحظ 
مف حيث وفرة )عرض( عوامؿ اإلنتاج، وىذه االختالفات بقيميا المطمقة في عرض عوامؿ اإلنتاج يؤدي إلى 

وفي بعضيا وفرة رأس  ،اختالؼ الوفرة النسبية )العرض النسبي( ليذه العوامؿ، ففي بعض الدوؿ وفرة العمؿ
الختالؼ في نسب افة إلى اختالؼ الوفرة بالقيـ المطمقة ىناؾ وفي بعضيا وفرة في األرض، وباإلضا ،الماؿ

في تحميؿ اختالؼ الموارد بيف  ىكشر وأولين كؿ مف والفكرة األساسية التي اعتمد عمييا ،العوامؿ بيف الدوؿ
 2الدوؿ ىو ربط ىذا االختالؼ مع اختالؼ أسعار السمع.

  انتقاؿ عناصر اإلنتاج دوليا ريكاردوأىممت ىذه النظرية عمى غرار نظرية أنيا  ما يؤخذ عمى ىذه النظرية   
فمع وجود عقبات وقيود عمى حرية حركة عناصر اإلنتاج، فإنو ال يمكف تجاىؿ أثر حركة عنصر العمؿ 

 ولكف الواقع أثبت عكس ذلؾ ،مسمعة الواحدةلافترضت تماثؿ دالة االنتاج  أّنياكما  .3ورأس الماؿ بيف الدوؿ
 ليونتيفا ما يسمى لغز ذنتاج السمعة الواحدة تختمؼ مف دولة الى أخرى وليست متماثمة وىاحيث أف دالة 

                                                           
 .45ص ، 2008، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي، األردف،التجارة الخارجيةنداء محمد الصوص،  1
 .18، ص المرجع السابؽ ،التجارة والتنمية، خالد محمد السواعي 2
 .31، ص2006مصر،  الطبعة األولى، مؤسسة الرؤية، لمطباعة والنشر،، التجارة الدوليةأشرؼ أحمد العدلي،  3
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وأىممت الجانب النوعي عند اعتمادىا عمى الندرة والوفرة لعوامؿ  ،اىتمت بالجانب الكمي فقداضافة الى ما سبؽ، 
اإلنتاج، ونسب مزجيا عند عممية اإلنتاج، كما أّف افتراضيا المتمثؿ في تجانس عوامؿ اإلنتاج في جميع الدوؿ غير 

 وافعي.

وما اإلصالحات التي السؤاؿ المطروح ىو ما مدى صحة ىذه النظرية؟ وما ىي االختبارات التي تعرضت ليا؟ لكف   
 الختبارغير أف محاوالت عديدة جرت  ،ىذا المجاؿ يمكف القوؿ أنو كاف يعتقد أف ىذه النظرية صحيحة في .شممتيا؟

 قياـ أسباب لتفسير ريكاردو دافيد لنموذج امتداد إال ماىو المفكريف ىذيف مساىمة أف إلى نشير أف ، بقيمدى صحتيا
 .التبادؿ الدولي

2 -II   -2 لغز ليونتيف فاسيميLeontieff  Para/dox: 

 1"ليونتيف "تمؾ التي قاـ بيا ىاة محاوالت الختبار صحتيا، أبرز عدّ  جاءت أولين"-ىكشرصياغة نظرية " بعد    
بتقدير كمية العمؿ ورأس الماؿ المطموب إلنتاج ما قيمتو مميوف دوالر مف السمع، الصادرات، والسمع  1954عاـ 

المنافسة لمواردات في الواليات المتحدة األمريكية، فقد كاف االعتقاد السائد في ذلؾ الوقت أف الواليات المتحدة 
بالنسبة . 2باقي دوؿ العالـفي عامؿ العمؿ، مقارنة مع األمريكية تتمتع بوفرة نسبية في عامؿ رأس الماؿ وندرة نسبية 

الواليات المتحدة األمريكية سوؼ تصدر سمعا كثيفة رأس الماؿ، وتستورد سمعا كثيفة العمؿ، والختبار ذلؾ  فإفّ  ىكشرلػ
  الموالي:" الجدوؿ ليونتيفاستعمؿ "

الواليات المتحدة  مميون دوالر من صادرات 01االحتياجات من رأس المال والعمل لكل :(6-1رقم)جدول 
 .(1947األمريكية، ومن السمع المنافسة لمواردات )أسعار 

 

 مميون دوالر من  1ما قيمتو ل
 من  االحتياجات

 الصادرات
 

 السمع المنافسة
 لمواردات

 

 ( 1491رأس المال ) بالدوالر بأسعار 
 العمل ) بالعامل في السنة (

 2550540 
 

 142313 

 3031333 
 

 150004 

 ألؼ دوالر 14  ألف دوالر ( ألقرب  رأس المال لكل عامل )
 

 ألؼ دوالر 14 
 

  اإلسكندرية، مصر ،الجديدة ةالجامعدار ، االقتصادية الدولية تالعالقا: عادؿ أحمد حشيش، مجدي شياب، المصدر
 .127ص ، 2005

مميوف دوالر مف صادرات الواليات  01العمؿ، لكؿاالحتياجات مف رأس الماؿ الجدوؿ السابؽ يبيف     
 مميوف 01قيمتوإنتاج ما  أفّ نالحظ ، ف1947المتحدة األمريكية مف السمع المنافسة لمواردات وفؽ أسعار سنة 

مميوف  2,6ماؿ تقدر بحوالي ، يتطمب استخداـ كمية مف رأساؿ1947دوالر مف الصادرات األمريكية خالؿ سنة 
لى كمية مف العمؿ تقدر بحوالي  مميوف مف السمع المنافسة  01أما إنتاج ما قيمتو ، عامؿ ألؼ 182دوالر وا 

                                                           
، ، تابع دراساتو  وحصؿ عمى درجة الدكتوراه، ثـ انتقؿ إلى المكتب الوطني بألمانيابميونخ  1905، ولد عاـ جائزة نوبؿ في االقتصاداقتصادي أمريكي، حائز عمى 1

بعد نشره لبحثو عف  .1946، أصبح أستاذا لالقتصاد في عاـ 1932في عاـ  جامعة ىارفاردثـ إلى وزارة االقتصاد في  1931في عاـ  نيويورؾصادية في لألبحاث االقت
استمر في العمؿ عمى تطوير نظرية المدخالت والمخرجات وتطبيقاتيا المختمفة، توفى فاسيمي  1941 (، في عاـ1929-1919بنية االقتصاد األمريكي في فترة )

 . 1999عاـ نيويورؾيونتييؼ في ل
2Collection :Les mémos économie, les relations économiques internationales, édition LAZARY,sans date d’édition , page 7.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
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لى كمية مف العمؿ تقدر 3,1بحوالي استخداـ كمية مف رأس الماؿ تقدر فإنو يتطمب ،لمواردات  مميوف دوالر وا 
ألؼ دوالر مف رأس  14الصادرات تتطمب ما قيمتو  مف ذلؾ نجد أف وحدة واحدة مف .ألؼ عامؿ 170بحوالي 

رأس الماؿ  ألؼ دوالر مف 18بينما وحدة واحدة مف السمع المنافسة لمواردات تتطمب ما قيمتو عامؿالماؿ لكؿ 
 .لكؿ عامؿ

 الصادرات تتطمب كمية مف رأس الماؿ أقؿ مما تتطمبو وحدة السمع المنافسة لمواردات، أف وحدةنستخمص    
وىذا ما يدؿ ؛ لمواردات وحدة الصادرات تحتاج لكمية مف العمؿ أكبر مما تحتاجو وحدة السمع المنافسةوأف 

مف ، المنافسة لوارداتيا كثيفة رأس الماؿ السمعكثيفة العمؿ بينما األمريكية  صادرات الواليات المتحدة عمى أفّ 
في التقسيـ الدولي لمعمؿ، يقوـ عمى األمريكية  أف اشتراؾ الواليات المتحدة ،ليونتيفىذه الحقيقة استنتج 
 مجاالت اإلنتاج كثيفة العمؿ، ال كثيفة رأس الماؿ، وىذا عكس ما ىو شائع، مف أف أساس تخصصيا في

وندرة  بوفرة نسبية في رأس الماؿ اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية مقارنة باقتصاديات بقية دوؿ العالـ، يتميز
قد فتحت الباب أماـ العديد مف  ليونتيفبيذا فإّف محاولة  .لعمؿ فإف العكس ىوالصحيحنسبية في عنصر ا

 عمييا نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاج.  بنيتالتي تتعارض مع االفتراضات التي  تاالنتقادا
إضافة جارة، تستفيد مف التّ سالدوؿ  كؿجارة ىي أف الخالصة األساسية لمنظرية النيوكالسكية لحرية التّ  إفّ    

نظرة وفرة عناصر اإلنتاج المقدمة مف طرؼ  إفّ ثـ أف كؿ مف االستيالؾ والناتج العالمي سيرتفعاف، الى 
جارة، وبالتالي مزيدا مف النمو االقتصادي، والرفاىية مزيدا مف التّ  ال تعكس في النياية إالّ  اولين-ىكشر

 االقتصادية واالجتماعية.
تتبنى فكرة التوازف المستقر، وتعنى أنو إذا اختؿ التوازف بيف أطراؼ  نجد أنيا ،لمنظرية النيوكالسيكيةكتقييـ    

التبادؿ الدولي فإّف ىذا االختالؿ نفسو يولد قوى تمقائية تحقؽ التوازف مف جديد. فاالتجاه يكوف دائما نحو 
في مقدور نو ليس ألتساوي أثماف عناصر االنتاج، وليس ىناؾ تناقص في المصالح بيف طرفي التبادؿ 

ويرى بعض االقتصادييف)وخاصة االقتصادي السويدي جونارميرداؿ(  حدىما تحديد نتيجة التبادؿ بمفرده.أ
سعار االنتاج وفي الدخوؿ يؤدي أعكس ذلؾ فالعممية االقتصادية عممية تراكمية، بمعنى أّف وجود فروؽ في 

و ما أالمستمر في معدؿ التبادؿ الدولي  ويؤدي التدىور ،الى مزيد مف الفروؽ وليس الى التساوي مف جديد
موقؼ الدوؿ المتقدمة في  أفّ ونجد  يعرؼ بشروط التجارة الدولية بيف الدوؿ المتقدمة ودوؿ العالـ الثالت.

 .1التبادؿ الدولي يزداد تحسنا في حيف يتدىور موقؼ دوؿ العالـ الثالت
النسبية والتجارة الدولية عمى  احاولت تفسير المزايالنظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية أخيرا إّف كؿ مف    

تميزت بالسكوف والثبات مما جعميا بعيدة كؿ البعد و أساس التكاليؼ النسبية والوفرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج، 
كما أنيا افترضت  عف الواقع، وعاجزة عف تفسير حقائؽ العالـ االقتصادية، التي تتميز بالتغّيير المستمر،

التماثؿ االقتصادي بيف جميع الدوؿ، وتجاىمت التفاوت بيف الدوؿ في مستوى النمو االقتصادي بيف الدوؿ 
لذلؾ ظيرت بعض الّتوّجيات الحديثة التي تعنى  المتقدمة والنامية، مما يجعؿ التبادؿ التجاري غير عادؿ، 

                                                           
.31ص  المرجع السابؽ،، االقتصاد الدوليطارؽ فاروؽ الحصري،   1 
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ت أىمية كبيرة لمدور الذي تمعبو العديد مف  العوامؿ مثؿ التي أعط، جارة الخارجيةبذلؾ في مجاؿ تفسير التّ 
جارة الخارجية بيف الدوؿ، إضافة إلى اقتصاديات االعتماد عمى البحث والتطوير، باعتباره محددا لنمط التّ 

الحجـ ورأس الماؿ البشري، واالىتماـ باالستثمارات األجنبية، والتنوع االنتاجي، وتكاليؼ النقؿ وغيرىا، مع 
 عاة الفروؽ القائمة بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة، والدوؿ الصناعية األقؿ تقدما.مرا

 

3 -II   الدوليةالحديثة في التجارة التوجيات  بعض. 
1-3 -II    نظرية تشابو االذواق( 1961لمتجارة الدولية  "ليندراستيفان  "نظرية (Preference Similarity : 

احتماؿ تصدير  تستند عمى افتراضيف ىما أفّ طمب، و لمىامًا ودورًا فعااًل  ااعتبارً يظير  ىذه النظرية في   
األسواؽ المحمية تعتمد  في وأف مجموعة السمع الموجودة ،توافر األسواؽ المحمية لمسمعة مع الدولة لسمعة يزداد

 .عمى معدؿ دخؿ الفرد
لة تعتمد عمى انتاجية أالتجارة الدولية أوال ىي مسموضحا أف  "الطمب الممثلفكرتو حوؿ "  ليندريعرض     

مما يؤدي الى خمؽ الطمب المحمي   ،سواؽ المحميةاألوال إلشباع حاجيات ّف كؿ مؤسسة تفكر أأالطمب، و 
الممثؿ، والذي في حد ذاتو يحدد طبيعة وحجـ المنتجات التي يتـ تصديرىا، وكذلؾ المنتجات التي سيتـ 

ا دور قدمو االقتصادييف الذيف  أوائؿمف  ليندر السويدي االقتصادي يعتبر  بذلؾ، 1استيرادىا مف دولة أخرى
تقدـ تفسيرا  اإلنتاجنظرية نسب عوامؿ  بداية تحميمو بأفّ  فيـ وقد سمّ ، جارة الدوليةنموذج تفسير التّ  فيالطمب 

منتجات  فيالتجارة الدولية  كما سمـ بعدـ قدرة ىذه النظرية عمى تفسيراألولية، السمع  فيجيدا لمتجارة 
أنو مف الخطأ أف  رأىكما  ،التجارة الخارجية أساسيشكؿ ىيكؿ الطمب عمييا  ، التيالصناعات التحويمية

جارة الدولية تقوـ بيف دوؿ متجانسة، وىو الخطأ الذي قامت عميو كؿ مف النظرية الكالسيكية التّ  نفترض أفّ 
ىناؾ دوؿ اقتصادىا يتميز بدرجة عالية مف القدرة عمى تخصيص الموارد وفرص  حيث أفّ  والنيوكالسيكية،

: المنتجات 2ؽ بيف نوعيف مف السمعونامية، وعند تفسيره فرّ  التجارة، وأخرى عكس ذلؾ، أي دوؿ متقدمة
عناصر األولية والسمع الصناعية، بالنسبة لألولى يرى أف تبادليا يتـ وفقا لمميزة النسبية التي تحدد نسب 

نسب عناصر اإلنتاج تحدد بمعرفة الطمب، أما الثانية فيرى  أفّ  أيأولين، -ىكشراإلنتاج، وىو نفس تفسير 
االتجاه  فيويرجع السبب أنيا أكثر تعقيدا، فيناؾ مجموعة مف العوامؿ تحدد الصادرات والواردات المحتممة، 

الخارجية، مما يرفع  باألسواؽوعدـ اليقيف فيما يتعمؽ  ،افتراض المعرفة غير الكاممة إلى يالسوؽ المحم إلى
-السوؽ المحمى إلىتقديـ السمعة  أفّ كما  ،النعرؼ عنيا شيئا أسواؽ إلىمف درجة المخاطرة عند التصدير 

السمعة الحتياجات المستيمكيف  مالئمةيساعد عمى التعرؼ عمى مدى  -كانت سمعة جديدة مبتكرة إذاخاصة 
ف تعديؿ، وذلؾ مف واقع الصمة المباشرة بيف المنتج والمستيمؾ القريب منو، بحيث  إلى حاجة فيكانت  وا 

كاف التسويؽ يتـ بأسواؽ  إذاترتفع النفقات  أف البديييومف  ،مف التغذية العكسية لممعمومات األوؿيستفيد 
  خارجية.

                                                           
1CHAIB BEGHDAD, Les Prospectives Du Commerce International, HOUMA éditions, Alger, 2012, page 37.  

 .148، ص المرجع السابؽ، العالقات االقتصادية الدولية،  ومحمود مجدي شياب، عادؿ أحمد حشيش 2



للتجارة الدولية و الفكري  الاطار النظري                                                                          الفصل الاول                               

    

41 

 

ىو  ليندرمجموعة أخرى مف العوامؿ تحدد الصادرات والواردات الفعمية، والمبدأ األساسي في نظرية  توجد    
  وجود الطمب المحمي عمى السمع، والذي يعتبر شرطا ضروريا وليس كافيا لتكوف ىذه السمع صادرات محتممة

تدور كميا حوؿ فكرة واحدة، ىي الدراية بظروؼ السوؽ  ،األساسي مبدأهة أسباب تدعـ ىناؾ عدّ  كما أفّ 
 المحمية تكوف قبؿ الدراية بظروؼ السوؽ الخارجية، مف بينيا:

 القرار الخاص بإنتاج سمعة معينة ال بد أف يبنى عمى حاجات اقتصادية واضحة ومحددة. -

ستطيع المنتج القياـ وجود الطمب المحمي ضروري حتى ي إذا كاف االختراع ضروري إلنتاج السمع، فإفّ  -
 جميع المشاكؿ المرتبطة بتطبيؽ االختراع قبؿ االنطالؽ إلى األسواؽ الخارجية. بعممية اإلنتاج، وحؿّ 

تعديؿ أي نوع مف السمع أو تطوير سمع جديدة بفعالية ال يمكف أف يتـ في السوؽ المحمية، حيث الظروؼ  -
 أكثر مالئمة لمتعديؿ والتطوير.

إذا أنتجت ىذه السمعة لمواجية  ىذه األسباب نجد مف الصعب تحقيؽ ميزة نسبية في إنتاج سمعة، إالّ  لكؿ  
 طمب في السوؽ المحمية في بداية األمر.

تشابو ىيكؿ الطمب في  أفّ  رأىجارة بيف الدوؿ، إذ لكي يقيس حجـ التّ « كثافة التجارة»مفيوـ  ليندروضع    
  بمديف يجعؿ التجارة بينيما أكثر كثافة، فرغـ وجود عوامؿ أخرى تحدد ىيكؿ الطمب مثؿ)المناخ، المغة

 جارة.عامؿ الدخؿ يمكف أف يضع عقبات أماـ التّ  أفّ  الديف(، إالّ 
  السوؽ الخارجية ليست امتداد لمسوؽ الداخمية مف انتقادات تمثمت في أفّ  ليذه النظريةو رغـ ما وجّ     

أذواؽ المستيمكيف غير متشابية عند تقارب مستويات الدخوؿ الفردية في البمداف المختمفة  إضافة إلى أفّ 
، إذ أنيا الدوليةجارة نظريتو اعتبرت تطويرا في مجاؿ التّ  أفّ  ؛ إالّ 1)األذواؽ تكوف حسب العادات والتقاليد مثال(

جارة الدولية والنمو االقتصادي، كما قدمت المنيج الديناميكي في التحميؿ، أي درست العالقة بيف التّ التزمت ب
تحميال نظريا ألسباب التفاوت في الدخؿ الفردي بيف دوؿ العالـ، كما اىتمت بجانب الطمب في تحديد 
إمكانيات التخصص الدولي؛ إضافة إلى تأكيد الفارؽ الجوىري بيف الييكؿ االقتصادي لمدوؿ النامية والدوؿ 

 لتحميؿ النظري إلى الواقع االقتصادي.أنيا تنتقؿ مف ا أيالمتقدمة، 
الدوؿ  أيجارة الدولية تحفز النمو في الدوؿ ذات الييكؿ االقتصادي المرف، التّ  كخالصة ليذه النظرية فإفّ    

الدوؿ النامية، ويترتب عمى ذلؾ اتجاه الفجوة بيف  أيالمتقدمة، وال تحفز ذات الييكؿ االقتصادي الجامد، 
ؿ مف الدوؿ النامية والمتقدمة، فالتبادؿ الدولي طبقا لنظريتو ليس وسيمة لتضييؽ اليوة متوسط دخؿ الفرد في ك

في الداخؿ بيف الدوؿ المتقدمة والنامية، بؿ أنو يؤدي إلى زيادة حدة التفاوت بينيما. عمى قدر المجيودات 
المنتجات الصناعية، لذلؾ  تقديـ تفسير متكامؿ لكافة قطاعات التجارة الخارجية في ليندرالمبذولة لـ يستطع 

، وجعميا أكثر واقعية وقدرة أولين–ىكشرلتطوير نظرية  نظريتوظيرت نظريات جديدة محاولة دمج تفسير 
عمى تفسير ظواىر االقتصاد العالمي، وتتفؽ معيا في تفسيرىا ألسباب قياـ التجارة الدولية باالعتماد عمى 

رتيا في اختالؼ المزايا داإلنتاج مف حيث وفرتيا النسبية أو نجانب العرض، أي الدور الذي تمعبو عوامؿ 

                                                           
1 ANDREW HARISON, et autres, Business international et mondialisation, op.cité, Page 284. 
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لكف أوجو االختالؼ، وىو الشيء الجديد الذي أضافتو ىذه النظريات، أي وجود مصادر  النسبية الطبيعية.
جديدة الختالؼ المزايا النسبية، وىي في آف واحد تمنح الدولة ميزة نسبية مكتسبة ويمكف إجماليا في التطور 

 نولوجي ورأس الماؿ البشري واقتصاديات الحجـ.التك
 

2-3 -II نموذج الفجوة التكنولوجيةTechnological gap trade model:  بوسنروضعPOSNER  ىذا النموذج
1961في سنة 

جارة الدولية بيف الدوؿ الصناعية مبني عمى ، معتمدا في تفسيره عمى أف جزءا كبيرا مف التّ 1
تقديـ سمع جديدة وخطوات إنتاجية جديدة، وىذا يعطي لممنشأة المخترعة والدولة ميزة احتكارية مؤقتة في 

وجود نوعيف مف  إلى "نرسبو أشار "السوؽ العالمي تزوؿ بانتشار التكنولوجيا الجديدة وتقميد ىذه السمعة؛ كما 
 الحديثة ىما: تلمتكنولوجيا الدوليعممية االنتشار  في اإلبطاءفترات 
الفجوة الزمنية بيف المحظة  إلىتشير و  ،فجوة تأخر الطمب كذلؾرد الفعؿ، ويطمؽ عمييا  إبطاءفترة  -1

 األخرىالدوؿ  فييتعرؼ فييا المنتجوف  التي وتمؾ ، لممرة االولىيقدـ فييا االبتكار الجديد  التي
تصدير  فيويتحقؽ ذلؾ عندما تبدأ الدولة المبتكرة ، عمى حاجتيـ لالستجابة مع التغيرات الحادثة

المنافسة  بتحدي األخرىىذه الدوؿ  في، وىنا يشعر المنتجوف أخرىدوؿ  إلىالجديدة  السمعة
 رد فعؿ مالئـ.  إلىالجديدة، ويعترفوف بحاجتيـ 

  (األصمي اإلنتاجمرة ) ألوؿالسمعة الجديدة  إنتاجالفجوة الزمنية بيف  إلىتشير و التقميد،  إبطاءفترة  -2
نتاج صادرات الدولة المبتكرة، ويحؿ  تتراجعالمقمد(، وعند ىذه النقطة  اإلنتاجليا ) األخرىالدوؿ  وا 
 إبطاءتكوف فترة فلمفجوتيف،  الزمنييختمؼ المدى ، األخرىالبمداف  فيالمقمد ي المحم اإلنتاجمحميا 

  والفجوة الزمنية بينيما يطمؽ عمييا الفجوة التكنولوجية، الطمبإبطاء زمنا مف فترة  أطوؿلتقميد ا
 .ذه السمعةليالتجارة الدولية  أماـتفتح المجاؿ  التي يوى

 3ت-1ت، تعبرعف فجوة تأخر الطمب، والفجوة 2ت، 1تالفجوة  حيث أفّ  بوضوح ما سبؽالشكؿ التالي  يشرح
 :الفجوة التكنولوجية إلىيشير  3ت-2تتمثؿ فجوة التقميد، والفرؽ بينيما وىو 

 
 

                                                           
 .260، ص المرجع السابؽاألوؿ،  ء، الجز االقتصاد الدولي نظرية التجارة الدوليةسامي خميؿ،  1
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التكنولوجية. : اإلنتاج والتصدير طبقا لنموذج الفجوة (5-1)الشكل 

 

 
 

 
 

، الكتاب األوؿ، الطبعة األولى، الدار التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم: سامي عفيفي حاتـ، المصدر
 .218، ص 1991المصرية المبنانية، مصر، 

في مجاؿ التخصص  التكنولوجية لـ تستطع اإلجابة عف سؤاليف نظرية الفجوة فّ ، فإالكبرى بالرغـ مف أىميتيا  
 :والتبادؿ الدولييف ىما

مثؿ الواليات المتحدة  ، والتجديدات عمى الدوؿ الصناعية األكثر تقدمااالختراعاتلماذا يقتصر ظيور  -
سواء أكانت مف الدوؿ الصناعية األقؿ تقدما، مثؿ  األمريكية، الياباف ألمانيا، دوف غيرىا مف الدوؿ

 .أو دوؿ العالـ النامي؟ بمجيكا، إسبانيا،ىولندا

 .والمزايا النسبية التي تصاحبيا؟ ما ىي الفترة التي تستغرقيا الفجوة التكنولوجية -

 .تصدى لإلجابة عميويالمنتوج أف حياة  ، فكاف عمى نموذج دورةفيوثغرة  شكؿ ياألمر الذ وىو
 

II-3-3 :النموذج أكثر تعميما وامتدادا لنموذج الفجوة التكنولوجية، وقد  ايعتبر ىذ نموذج دورة حياة المنتوج
، وتمثمت فكرتو األساسية في دراسة دورة حياة المنتوج في 1966 سنةVERNONفرنونتـ تقديمو بواسطة 

التجديد، إذ اعتبره ميزة نسبية جديدة بالنسبة لدولة ما، فقد وضح عبر مثاؿ لمواليات المتحدة األمريكية أف 
باعتبار الواليات المتحدة ، 1المنتوج يكوف جديدا في البداية ثـ ينتشر في الدولة الصناعية، ثـ يصبح نمطيا

االمريكية الدولة االكثر تقدما في العالـ سوؼ تصدره الى دوؿ مشابية ليا في التطور )الدوؿ االوروبية( 
 .2الى الدوؿ االقؿ تقدما منيـ وىكذا والديف سيستوعبوف ىذه التكنولوجيا ليبدأوا  في تصنيعو وتصديره

طبقا لمنظرية  ،األجنبي ىذه النظرية أوؿ تفسير ديناميكي لمعالقة بيف التجارة واالستثمار تعتبر       
مراحؿ:  تمر بثالث ،فرنونالجديدة في التجارة الخارجية، فإف دورة حياة المنتوج، وكما يراىا  التكنولوجية

                                                           
1 ANDREW HARISON, et autres, Business international et mondialisation,op.cit., page 282. 
2KHELDI Mokhtar, Le Développement Local, office des publications universitaires, ALGER,2012, page162. 
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إلى  االختراعمف مرحمة ه وبمرور ، النمطي مرحمة المنتوجو  مرحمة المنتوج الناضجمرحمة المنتوج الجديد، 
 .أو ىبوطا يتفاوت صعوداعمى ىذا المنتوج سوؼ  الطمب نمو مرحمة التنميط، فإف معدؿ

جية التكنولو  ثـ بعد ذلؾ نقوـ بتقييـ النظرية ،المختمفة لدورة حياة المنتوج بالدراسة والتحميؿ نتناوؿ المراحؿس   
فيما بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة  في التجارة الدولية واختبار مدى قدرتيا عمى تفسير التجارة الخارجية

 :مف خالؿ الشكؿ التالي جانب آخر،النمو مف  الدوؿ اآلخذة فيبيف بعضيا البعض مف جانب، وبينيا و 
 : مسار دورة حياة المنتوج.(6-1)الشكل 

 
 claire.lebideau.free.fr/Cours%20LEA%20L2/Economie%20Internationale/Eco%20inter%20chap%202.pdf:المصدر

Page 06.  05/2/2013تاريخ التصفح 

 نميز ثالثة مراحؿ : مف الشكؿ السابؽ
المرحمة األولى مف دورة حياة المنتوج، بأف نشاط البحث  تتميز :( introduction)الجديد مرحمة المنتوج (أ 

ىذا  في االستثماروعميو فإف ، الوجود في إخراج المنتوج الجديد إلى جد ىامةيحتؿ مكانة  والتطوير
المستثمريف الخواص في مجاؿ  تقرارااألساسية التي تحكـ  النشاط يتوقؼ عمى توفر عدد مف الشروط

 طاقة ضرورة توفر ، و الجديدةعمى استيعاب المنتجات  قادر وجود سوؽ داخميمثؿ البحث والتطوير، 
معدات  )آالت، إلخ( أوالمادية…، خبراء، عماؿ متخصصيفءالبشرية )عمما تكنولوجية، سواء منيا

وجود قدرة و ، جودة منتجات قائمة تسمح بإنتاج منتجات جديدة، أو تحسيف أف إلخ( مف شأنيا…متطورة
 .المنافسيف االختراع لمواجية لدى المشروعات اإلنتاجية صاحبة تنافسية

 :تعرؼ مرحمة نضج سمع دورة المنتوج خصائص عديدة منيا:( croissance): الناضج مرحمة المنتوج (ب 

 :الناضج أوال: خصائص مرحمة المنتوج
مع رغبات المستثمريف أو  األسواؽ سواء لعدـ توافقيا يالظيور فالعديد مف المنتجات عف  اختفاء -

 .المستيمكيف لعدـ مواكبتيا ألذواؽ
 .مرحمة المنتوج الجديد األساليب والوسائؿ الفنية لإلنتاج، بعدما كانت متغيرة في استقرار -
 .الجودةإلى مستويات أفضؿ مف  رغبة المستيمكيف في الوصوؿ -
 والتسويؽ تؤدي إلى انخفاض المخاطر المصاحبة لعمميات اإلنتاج زيادة درجة نمطية اإلنتاج -

إلى استخداـ عناصر إنتاج ذات  عالية تالمكثؼ لعناصر اإلنتاج ذات تكنولوجيا االستخداـمف 
 .نمطية تتكنولوجيا

 الزمن

http://claire.lebideau.free.fr/Cours%20LEA%20L2/Economie%20Internationale/Eco%20inter%20chap%202.pdf
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 حالة ارتفاع سعر المنتوج نظرا لوجود منتجات شبيية منافسة، في سيادة المرونة السعرية لمطمب، -
 .الناضج

الحجـ التي تمعب دورا ىاما في  سيادة ظاىرة اإلنتاج الكبير، التي تنشأ عنو مزايا اقتصاديات -
 .المنتجات الناضجة تخفيض نفقات اإلنتاج، ومف ثـ زيادة الطمب عمى

تتميز بيا مرحمة  التيإلى جانب الخصائص السابقة  :لمرحمة المنتوج الناضج االقتصادية ثانيا: المظاىر
 :وىي عدة ظواىر اقتصادية تبدأ في الظيور خالؿ ىذه المرحمة المنتوج الناضج، ىناؾ 

 .حركات رؤوس األمواؿ األجنبيةو  األجنبية االستثماراتزيادة  -
تبدأ الثانية الجنسيات في تسويؽ المنتجات دوليا، فمع نياية المرحمة  زيادة دور الشركات متعددة -

 األـ في الدوؿ الصناعية المتقدمة، في إنشاء فروع ليا في الدوؿ المستوردة سواء أكانت الشركات
شباع الطمب الناشئ والمتزايد الدوال آخذة في النمو وذلؾ نتيجة أو ، صناعية متقدمة في أوروبا الغربية

األولية، أو وفرة  مف نفقات اإلنتاج المنخفضة الناتجة عف وفرة المواد االستفادة، و االستيراد في دوؿ
الدولة األـ أو زيادة المركز  عنصر العمؿ الرخيص إلعادة استيراد ىذه المنتجات مرة أخرى مف جانب

 .الخارجية التنافسي ليا في األسواؽ
تفسر النظرية  :خالل مرحمة المنتوج الناضج األجنبية ودور الشركات متعددة الجنسيات االستثمارات :ثالثا

بعد ظيور  حيث أنواألجنبية ودور الشركات متعددة الجنسيات  االستثماراتالتجارة ظاىرة  التكنولوجية في
قدرا مف الطمب  فإفّ ، وفقا لنموذج دورة المنتوج االختراعاألـ صاحبة  المنتوج الجديد بفترة قصيرة في الدولة

مستوى  ةلداخميا مرونة الطمبفي الظيور بصورة متزايدة في دوؿ أوروبا الغربية المتطورة، وعندما تبمغ  يبدأ
إنشاء وحدات إنتاجية في ىذه  نمو الطمب سيكوف سريعا، األمر الذي يشجع الشركات األـ عمى أعمى، فإفّ 

عمى أف يكوف الشرط األساسي لوجود استثمارات  الدوؿ، قصد إشباع الطمب المتزايد مف سمعة دورة المنتوج،
 االستيراد( + نفقات النقؿ مف بمد التصدير إلى بمد النفقة الحدية لإلنتاج) :التالي أجنبية في ىذه المرحمة ىو

 .االستيراد أكبر مف النفقة المتوسطة المتوقعة في بمداف
المرحمة  التجارة الخارجية، أفّ  أصحاب المناىج التكنولوجية في يرى :( maturité)المنتوج النمطي مرحمة (ج 

نياية األمر إلى تطابؽ خصائص سمعة دورة المنتوج  الثالثة لدورة المنتوج، تتميز بتطورات ىامة تؤدي في
1، في النواحي التاليةأولين -ىكشر في مرحمتيا النمطية، مع خصائص سمعة

: 
تصبح  لمسمعة الواحدة بيف دوؿ العالـ المختمفة وفي ظؿ ىذه الظروؼ تماثؿ دواؿ اإلنتاج بالنسبة -

 .العالمية المستخدمة في اإلنتاج شائعة، ويمكف الحصوؿ عمييا مف األسواؽ التكنولوجيا

 .الثابتة والغمة المتناقصة اختفاء ظاىرة اقتصاديات الحجـ، وخضوع اإلنتاج لقانوف الغمة -

 تنافسيةأداة  أسواؽ السمع، وخدمات عناصر اإلنتاج ويصبح فييا السعر سيادة المنافسة الكاممة في -
 .أساسية

                                                           
 .232، ص المرجع السابؽالكتاب االوؿ، ، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيمسامي عفيفي، 1
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 .جميع الدوؿ تشابو الطمب نظرا التخاذ السمعة محؿ الدراسة لشكميا النيائي في -

 .عناصر اإلنتاج المستخدمة ينتج عف نمطية السمعة استبعاد إمكانية حدوث ظاىرة انعكاس كثافة -

تتفوؽ عمى النظرية الكالسيكية السابقة مف حيث كونيا أكثر  ةباختصار فإف المناىج التكنولوجي      
في  أولين -ىكشربدأت كمحاولة لتطعيـ نموذج  الرغـ مف أنياواقع االقتصاد العالمي، ب الىالنظريات اقترابا 

لكونيا  عميوالدولي وجعؿ فروضيا أكثر واقعية، إال أنيا تفوقت  االقتصاد نسب عناصر اإلنتاج بحقائؽ
  والتطوير ثدور البحو الحجـ، العمؿ الماىر،  لكثير مف العناصر الديناميكية اليامة مثؿ اقتصادياتتتضمف ا

 .متعددة الجنسيات األجنبية، الشركات االستثمارات
4-3 -II  :(نظرية تأثير حجـ االنتاج)التنويع اإلنتاجي والتجارة الدوليةProduct Differentiation And 

International Trade 

في كيفية تحديد عدد األنواع األمثؿ الذي يجب إنتاجو مف  وكمفن النكستر بول كروجمانبحث كؿ مف     
مف خالؿ نوعيف مف السمع: األولى تكوف  منافعيـالسمعة، ولذا افترضوا أف المستيمكيف يسعوف إلى تعظيـ 

حد ذاتو تختمؼ مف حيث مف األنواع، حيث أف السمع في  محددمتجانسة، والثانية تتكوف مف عدد غير 
، الموف، طريقة التغميؼ والجودة، كما أف لممستيمكيف أذواؽ العالمةصفاتيا الجوىرية أو الشكمية، ومف حيث 

كؿ دولة تنتجيا وأنيا كثيفة  مختمفة في استيالكيـ ليذه السمع. وقد افترضوا بالنسبة لمسمعة المتجانسة أفّ 
تكاليؼ إنتاجيا ثابتة، أما السمعة الثانية أي  أفّ  تاجيا، إضافة إلىالعمؿ، وأف ىناؾ تطابؽ تكنولوجي في إن

الصناعية فيي كثيفة رأس الماؿ، وتخضع لظروؼ تزايد وفرات الحجـ، وبالتالي تقوـ المؤسسات بإنتاج أنواع 
وتماشيا مع الطمب والذي يحكمو ارتفاع  ،كثيرة منيا ولكف كؿ مؤسسة تنتج نوع واحد فقط مف السمعتيف

دخوؿ، وتنوع األذواؽ ستقـو الدولة الكبيرة اقتصاديا إلى إنتاج عدد كبير مف أصناؼ السمعة الصناعية ال
 1وبذلؾ ستقـو التجارة وفقا لما يمي:

بحيث أنيا تصدر مف قبؿ الدولة وفيرة رأس  أولين -ىكشربالنسبة لمسمعة المتجانسة ستتبع نموذج  .1
 الماؿ ألف السمعة كثيفة العمؿ.

الصناعية: كونيا متمايزة فإنيا ستناسب أذواؽ المستيمكيف في كال الدولتيف، وبالتالي ستكوف ذات  السمع .2
الدولة ستصدر وتستورد نفس السمع، ولكف بأصناؼ مختمفة.  اتجاىيف)تجارة الصناعة الواحدة(، أي أفّ 

وستكوف الدولة كثيفة رأس الماؿ صافي مصدرة ليذه السمع، أي أف صادراتيا مف السمع الصناعية 
 ستكوف أكثر مف مستورداتيا منيا.

تجاه واحد في جارة في ىذا النموذج، تجارة عادية باىناؾ نوعيف مف التّ  يتضح مف النتيجتيف أعاله أفّ      
السمعة المتجانسة، وتجارة باتجاىيف في األنواع الصناعية، واألىمية النسبية ليذا النوع الجديد في التجارة 

فالتجارة تعقد عمى الوفرة النسبية لعوامؿ  .2الدولية سيعتمد عمى الوفرة النسبية لعوامؿ االنتاج في الدولتيف
وفرات االقتصادية الالتجارة ستقوـ فقط بسبب  فإفّ  ،قة في الدولتيفاإلنتاج، فإذا كانت الوفرة النسبية متطاب

                                                           
 .44 ص ،المرجع السابؽ التجارة الخارجية،نداء محمد الصوص،  1
 .43، ص 2000الطبعة االولى، دار المسيرة، االردف، التجارة الخارجية، رشاد العصار وآخروف، 2
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وبالتالي سوؼ يقتصر عمى السمع الصناعية، أما إذا اختمفت مف حيث الوفرة فسيكوف لكؿ دولة ميزة نسبية 
مة يعطي ىذا النموذج  تنبؤات مع الواقع، فالتجارة بيف الدوؿ المتقد في إنتاج السمعة كثيفة العنصر الوفير.

والمتشابية مف حيث االقتصاد تتركز في تجارة االنواع المصنعة، بينما التجارة بيف الدوؿ المختمفة اقتصاديا 
مثؿ تمؾ التي تحدث بيف الدوؿ الصناعية ودوؿ العالـ الثالث، تتركز في تجارة صناعات مختمفة، تصدر مف 

 االولية والمواد الخاـ. خالليا الدوؿ المتقدمة السمع المصنعة مقابؿ استيرادىا لمسمع

  يضا ال تتسـ بطابع شمولي، كونيا ال تعالج سوى جزء مف حالة السوؽأنظرية تأثير حجـ االنتاج ىي  فّ إ   
تتحوؿ الى شركات  ياالستفادة مف تأثير حجـ االنتاج، يرتبط بتركيز االنتاج وتكبير الشركات الت كما أفّ 

سواقا متعددة االحتكارات تسودىا المنافسة أسواؽ آلية عمميا فتصبح األاحتكارية، وتبعا لذلؾ تتغير بنية 
 1ساس مبادئ تحرير العالقات االقتصادية الدولية.أجارة الدولية عمى مر الذي يعيؽ تطور التّ األ ،االحتكارية
5-3 -II :تكاليف النقل والتجارةTransport Coast  التجارة، إذ أّف  عمىإّف لتكاليؼ نقؿ السمع أثر كبير جدا

ارتفاع تكاليؼ النقؿ يمكف أف يمغي التجارة بيف الدولتيف، حيث أّنو سوؼ ترفع مف سعر السمعة في الدولة 
  المستوردة عنو في الدولة المصدرة، لذلؾ ترغب العديد مف الدوؿ إنشاء الصناعة قرب مراكز استيالكيا.

  جارة ستستمر بيف الدوؿ ولكف بحجـ أقؿالتّ  فإفّ  ،مقارنة بسعر السمعة احجـ كمفة النقؿ صغير كاف  كمما
 .2وبالتالي تكوف المكاسب مف التجارة قميمة

بحجميا أو وزنيا أف يكوف حجـ النقؿ كبيرا جدا بسعر  تيايمكف في حالة السمع منخفضة القيمة مقارن    
مما يمغي التجارة الدولية كميا، ومف األمثمة عمى ىذه السمع: االسمنت، الحجارة، االسفنج والخدمات  ،السمعة

وعميو ، كخدمة قص الشعر، والخدمات الشخصية حيث تصبح ىذه السمع والخدمات غير المتاجر بيا دوليا
قياميا إاّل أنيا تعتبر عقبة أماـ فإف كمفة النقؿ، بالرغـ مف عدـ تأثيرىا عمى أنماط التجارة الدولية في حالة 

التجارة الحرة، حيث تخفض مف حجـ التجارة، ومف مدى التخصيص الدولي وتقسيـ العمؿ، وبالتالي فإف 
 3.تخفيضيا يعمؿ تماما لتخفيض ضرائب االستيراد حيث يزيد مف حجـ التجارة الدولية ومكاسبيا

والحد مف التخصص الدولي  ،في انخفاض حجـ التبادؿ التجاري فتتمثؿأما اآلثار السمبية لتكمفة النقؿ      
زيادتيا تؤدي الى انخفاض التجارة وىي وبذلؾ فإّف  ،نيا تعمؿ كعمؿ ضرائب االستيرادأ إذ ،وتقسيـ العمؿ

 قياميا. عندماـ التجارة الحرة أبذلؾ تعتبر عقبة 

6-3 -III  إحدى المحاوالت لتفسير  ىذه النظرية تمثؿ:)فيندلي، كيرزكوفسكي(البشري  المال نظرية رأس
، ورأس الماؿ البشري إنما االعتبارمف تناقض ظاىري في أخذ رأس الماؿ البشري بعيف  ليونتياف وماال حظ

  .4العمؿ إنتاجيةىو نتيجة استثمار في تدريب اليد العاممة يسمح بتوفير عمالة ماىرة تزيد مف 

                                                           
 .130ص  المرجع السابؽ،، التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب، 1
 .63ص  ،المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الخارجية، وآخروف حساـ عمى داود2
.46، ص المرجع السابؽ، التجارة الخارجيةرشاد العصار وآخروف،   3 

  .33، ص 2000، دار ىومة، الجزائر،العالقات االقتصادية الدولية والتنميةجماؿ الديف لعويسات،  4
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العمؿ ورأس ىما أساسييف:يمكف اعتبار العمالة الماىرة كنتيجة الئتالؼ عامميف  ،ولياألتحميؿ الحسب   
 رأس عمى عامؿ يسمىيعتمد  ،والنشاط التربوي الذي يجعؿ مف العماؿ غير الماىريف عماال ماىريف؛ الماؿ

لماؿ وافر ا رأسالبمد الذي يوجد فيو فوعميو  ،في رأس الماؿ بصفة عامة إدماجوالذي يمكف  ،الماؿ التربوي
فيو رأس الماؿ نسبيا سيصدر  نسبيا سيصدر سمعا كثيفة مف حيث العمالة الماىرة، في حيف البمد الذي يقؿّ 

 سمعا ذات كثافة مف حيث العمالة غير الماىرة.
7-3 -II زاد حجـ اإلنتاج  تتمثؿ في أنو كمماعمى ظاىرة  ىذه النظريةتستند  :الحجم اقتصاديات نظرية

اقتصاديات الحجـ في التجارة الخارجية  تشكؿ نظرية، و ت تكمفة إنتاج الوحدة منياقمّ  ،السمعبالنسبة لبعض 
 عناصر اإلنتاج، بإدخاليا وفورات اإلنتاج الكبير كأحد المصادر الرئيسية لنسب أولين -ىكشر تطويرا لنموذج

شرطا ضروريا لتصدير السمع التي  ر سوؽ داخمية ضخمةتوفّ  تعتبر ىذه النظرية أفّ   لممزايا النسبية المكتسبة.
النفقات(  والمتمثمة في زيادة العائد مع زيادة اإلنتاج )نتيجة انخفاض يتـ إنتاجيا في ظؿ اقتصاديات الحجـ،

مصدرىا  نسبية مكتسبة الدوؿ الصناعية الصغيرة الحجـ تتجو إلى الحصوؿ عمى مزايا أفّ  ترىكما 
لعدـ قدرتيا في التأثير عمى أذواؽ المستيمكيف في الدوؿ  ،اقتصاديات الحجـ في السمع نصؼ المصنعة

مكتسبة مصدرىا  الدوؿ الصناعية الكبيرة الحجـ تحصؿ عمى مزايا نسبية العكس فإفّ  عمى، األخرى
بسبب قدرتيا عمى التأثير عمى أذواؽ  االستيالكية،اقتصاديات الحجـ في إنتاج السمع التامة الصنع أو 

. فدولة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية أو االتحاد السوفيتي مثال يتمتعاف بفوائد ألخرىا المستيمكيف في الدوؿ
نظرا التساع نطاؽ السوؽ الداخمي، عمى عكس دولة صغيرة مثؿ بمجيكا أو ىولندا، التي ال يتوفر  الميزةىذه 

 .1لدييا ىذا االتساع مف السوؽ بالشكؿ الذي يمكنيا مف االستفادة بمزاياه
الخارجية بيف الدوؿ  نظرية اقتصاديات الحجـ تسعى إلى تفسير ىيكؿ التجارة يمكف القوؿ بأفّ  وعميو  

يطاليا و  إنجمترا ،ألمانيا الموحدة، فرنسا ،الواليات المتحدة مثؿ ،الصناعية المتقدمة ذات السوؽ الداخمي الكبير ا 
السوؽ الداخمية  أف الدوؿ الصناعية ذات، في حيف االستيالكيةالسمع التامة الصنع أو السمع  في إنتاج
اإلسكندنافية في إنتاج السمع نصؼ المصنعة أو السمع  الدوؿو  ىولندا، لكسمبورج اليوناف ،مثؿ بمجيكا ةالصغير 
. لذلؾ ىناؾ مف يرى أّف اقتصاديات الحجـ ليا أثر كبير عمى ىيكؿ الّتجارة الدولية، بؿ حتى اّنيا ةيالوسيط

ياـ تمؾ الّتجارة في بعض المنتجات، والتي لوال ذلؾ االتساع مف السوؽ لما استطاعت أف العامؿ المحدد في ق
 تتخصص في انتاجيا، أو أف تكتسب الميزة النسبية فييا. 

  )الوفورات الداخمية( اقتصاديات الحجـ الداخمية :2يجدر بنا التمييز بيف نوعيف مف اقتصاديات الحجـ  
االنخفاض في متوسط شير الى يف لمنوع االوؿبالنسبة  الوفورات الخارجية(.اقتصاديات الحجـ الخارجية )

اقتصاديات الحجـ الداخمية أو زيادة عائد التوسع  تكاليؼ االنتاج، عندما تتوسع المنشأة في االنتاج، وعميو فإفّ 
مر داخمي متعمؽ بالمؤسسة فيو وفورات داخمية مثؿ صناعة السيارات، والقاطرات، والصناعات أانما ىو 

                                                           
 .207ص  ،1988، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،النظرية البحتة في التجارة الخارجية :دراسات في التجارة الخارجية مصطفى محمد عز العرب،   1

  . 260، ص المرجع السابؽ،  اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بمقاسـ،  2
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تحقؽ نتيجة نمو الصناعة التي ي، فاقتصاديات الحجـ الخارجية )الوفورات الخارجية(أي  الثاني، أما الكيماوية
لتغيرات الصغيرة الحجـ تنتمي الييا تمؾ المؤسسات، فعندما تنمو الصناعة تؤدي الى تحقيؽ الكثير مف ا

 كانخفاض أسعار بعض المدخالت وارتفاع االنتاجية الطبيعية لبعض المدخالت.

8-3 -II ظيرت ىذه النظرية في الخمسينات :"سمير أمين-ايمانويل اريغيالتبادل الالمتكافيء " نظرية  
عمى مجموعة مف الفروض، منيا أنو  اعتمدتحيث  ايمانويل،في السبعينات عمى يد  ولكنيا لـ تتطور إالّ 

الماؿ قادر عمى ذلؾ، الشيء الذي يخّمؼ معدؿ  إذا كاف العمؿ غير قادر عمى االنتقاؿ بيف البمداف، فإفّ 
 رأس الماؿ ليس عنصرا أوليا لإلنتاج، ولكنو مف إنتاج العمؿ واحد لمربح في مختمؼ البالد، إضافة إلى أفّ 

طبيعة عالقة التبادؿ بيف الدوؿ  يمانويلوقد أوضح ا ،التاريخية واإلنسانيةأما األجر فيتحدد بالعوامؿ 
نتيجة تواطؤ اجتماعي عاـ في الدوؿ  التبادؿ الالمتكافيء ما ىو إالّ  المتقدمة والنامية، وأضاؼ أفّ 

 المتقدمة، وقد ميز بيف صورتيف لمتبادؿ الدولي:
جور ومعدالت فائض القيمة متساوية، بحيث يكوف عندما يكوف رأس الماؿ مختمؼ في الدولتيف، ولكف األ -

إجمالي الساعات لمدوؿ المتقدمة تحصؿ عمى الكثير مف المنتجات إذا ما قورنت بإجمالي ساعات العمؿ 
 لمدوؿ النامية.

عندما يكوف رأس الماؿ مماثؿ في الدولتيف ولكف األجور مختمفة، فإف ما تحصؿ عميو الدوؿ النامية عف  -
لدولي أقؿ مما تحصؿ عميو الدوؿ المتقدمة، ومعنى ذلؾ أف التبادؿ يؤدي إلى تحويؿ طريؽ التبادؿ ا

فائض القيمة إلى الدوؿ المتقدمة عف طريؽ معدالت التبادؿ مف الدوؿ النامية، وىذا ما يطمؽ عميو 
 التبادؿ الالمتكافيء. ايمانويل

االختالؼ في األجور راجع لمظروؼ التاريخية الممثمة  أفّ  1أمين-سميرإضافة إلى ىذا كمو فقد أوضح     
التبادؿ  و أضاؼ أفّ في الفرؽ بيف التكويف االجتماعي لمفرد في كؿ مف البمد المتقدـ والنامي، كما أنّ 

نما ينتج أيضا عف  الالمتكافيء ال ينتج فقط عف االختالؼ في األجور بيف البالد المتقدمة وتمؾ النامية، وا 
 ار في العالقات بيف البمديف، الشيء الذي أىممو الفكر التقميدي في ىذا المجاؿ.سيادة االحتك

9-3 -II (1965)  ميارة العمالة والتخصص )كيسينج( نظرية Donald B.Keesing:  عمى  ـجينكيساعتمد
عمى درجة التأىيؿ لميد  معتمداتفسير التخصص والمبادالت الدولية، حيث حاوؿ ، أولين-ىكشرنظرية 

العالمية وتأثيرىا عمى تخصص أي بمد في أي نوع مف الصناعات. بعد دراسة معمقة لصادرات أمريكا 
ووارداتيا، وبمداف مصنعة أخرى، تبيف أف ىيكؿ المبادالت الدولية تابعة لمتوفر النسبي عمى العمؿ المؤىؿ بيف 

ا وفيرة العمؿ المؤىؿ بينما ال تحتوي وارداتيا عمى كميات وأف صادرات أمريك مختمؼ المتعامميف الدولييف،

                                                           
 1952عاـ، حيث حصؿ في 1957إلى 1947مف باريس، درس في نظرية المنظومات العالميةمفكر واقتصادي مصري  مف أىـ أعالـ مدرسة التبعية ومف أىـ مؤسسي 1

خالؿ  السوربوفإلى مصر حامال شيادة الدكتورة في االقتصاد مف  عادو  1957واالقتصاد 1956 اإلحصاءعمى دبمـو في العمـو السياسية قبؿ أف يأخذ شيادة التخرج في 
 . 1951عاـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
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ر السمع التي يتطمب إنتاجيا نسبة كبيرة مف كبيرة مف العمؿ المؤىؿ وعميو مف صالحيا أف تتخصص وتصدّ 
 .1العمؿ المؤىؿ

ة إلى عدّ إذ ينبغي تقسيميا ، العمالة ليست عامال وحيدا ومتجانسا مف بيف عوامؿ اإلنتاج أفّ  كيسينجيرى    
التقنيوف ، و الميندسوفو  العمماء :2بيف ثماني فئات مرتبطة بثمانية أنواع مف النشاط فمّيز، أنواع مف الميارات

  ، البائعوفالبقية مف العماؿ اليدوييف ذوي الميارة، اآلالت اعاممو  االطارات، األخروف، ، الخبراءوالمصمموف
 غير ماىريف أو شبو الماىريف.الالعماؿ 

التنبؤ بطبيعة المبادالت  ىقادر عم  أولين-كشيرى نموذج  إلى أفّ   كيسينج تشير األعماؿ التي أجراىا    
إلى األرصدة التي نسمييا أرصدة عاممية، شريطة أف تتـ تجزئة العمالة نفسيا إلى عدة فئات فرعية  باالستناد

إال أنيا لـ تبحث في سبب اختالؼ تأىيؿ عمى الرغـ مف التفسير الذي قدمتو ىذه النظرية  ، لكفأكثر تجانسا
 .العماؿ، بؿ انطمقت منذ البداية بفكرة أف البمداف المصنعة تممؾ أيدي عاممة عالية التأىيؿ

10-3 -II :الجديدة التي تحدد تطور التجارة الدولية المعاصرة، قاـ جؿ اظيار العوامؿ أمف   نظرية المنافسة
بمحاولة في مؤلفاتو في دراسة المنافسة العالمية أربعة متغيرات  M.Porterم.بورتر االقتصادي االمريكي 

: عناصر 3أساسية تحدد تطور التجارة الخارجية المعاصرة لمبمداف الصناعية المتطورة الكبرى والمتمثمة في
الشركة في الخدمات الضرورية، استراتيجية  االنتاج، ظروؼ الطمب، وضع الفروع القريبة )التابعة( والتي تقدـ

بؿ ُتخمؽ في  ،الدولة ال ترث عناصر االنتاج أفّ  بورتروضح  ،وؿاألبالنسبة لمعنصر ظروؼ المنافسة. 
ما بالنسبة لمعنصر الثاني والمتمثؿ في ظروؼ الطمب فيي عبارة أمجرى عممية اعادة االنتاج الموسع فيو، 

ويحدد  السوؽ العالمية والتنبؤ بتطورىا.عف متطمبات السوؽ الداخمية التي تحدد تطور الشركة، ومراقبة 
المتغير الثالث تطور التجارة الخارجية لمشركة فيمثؿ بوجود بيئة انتاجية مؤىمة بكفاءة عالية توثر في نشاط 

فيي تسعى لمعثور عمى امكانيات  ،وأخيرا المتغير الرابع والمتمثؿ في االستراتيجية التنافسية ،المؤسسة
ال وجود الستراتيجية منافسة كاممة، بؿ  بورترحسب فويمة األمد في قطاعيا، المنافسة الفعالة والط

االستراتيجية التي تتوافؽ مع أعماؿ قطاع صناعي معيف، إضافة الى الميارات ورأس الماؿ الذي تممكو 
 المؤسسة ىي التي تجمب النجاح.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .93، ص2009الجزائر، ، دار المحمدية العامة، مدخل لعمم االقتصادسكينة بف حمود،  1

2
 STEPHANE BECUWE , Commerce International Et Politiques Commerciales, op.cite, ,Page 51-52. 

 .131ص  ،المرجع السابؽ ،التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب، 3
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III. التجارة الخارجية اتسياس. 
التي يمكف أف تتنوع حسب ، و مف السياسات التجارية نوعافي مجاؿ تجارتيا الخارجية  ةدولكؿ تتبع      

 مف دولة إلى أخرىىذه السياسة  تتبايف  كما أفّ  ،اقتصاىاظروفيا وتوجياتيا السياسية واالقتصادية وطبيعة 
 العنصر الموالي.ذلؾ ما سنحاوؿ توضيحو مف خالؿ إضافة الى أّف لكؿ سياسة أىدافيا، وحججيا، وأدواتيا، 

1- III   وأنواعيا أىدافيا، سياسة التجارة الخارجيةمفيوم. 
1- III -1 سياسة التجارة الخارجية وأىدافيا:عريف ت 

التنظيمات واالجراءات التي تتخذىا الدولة مف أجؿ تنظيـ قطاع يقصد بسياسة التجارة الخارجية مجموعة     
 .1محددة وادوات تساعدىا عمى تحقيؽ االىداؼيذه السياسة اىداؼ لالتجارة الخرجية، و 

تعرؼ أيضا أنيا وسيمة إلى جانب وسائؿ أخرى كاإلجراءات المالية والنقدية التي تستعيف بيا الدولة لتحقيؽ  
قرار التوازف في ميزاف المدفوعات    .2الخ...أىداؼ معينة أىميا التنمية الوطنية، تثبيث سعر الصرؼ وا 

 تختمؼ السياسة التجارية باختالؼ النظـ االقتصادية، كما تختمؼ مف الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية   
مثمما ، واالستراتيجيةتعمؿ عمى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية لكنيا في النياية 

 : يمخصيا الجدوؿ الموالي
 أىداف السياسات التجارية.:(7-1)الجدول

 االستراتيجية األىداف االجتماعية األىداف االقتصادية األىداف
تشجيع ،و  تحقيؽ التوازف في ميزاف المدفوعات-

االستثمار مف أجؿ التصدير وزيادة العمالة  في 
 االقتصاد. 

حماية االقتصاد ، و زيادة موارد الخزينة العامة-
  .مف التقمبات الخارجيةو  ،اإلغراؽ الوطني مف

حماية الصناعة و الصناعة الناشئة،  حماية-
 .األجنبية المحمية مف المنافسة

 حماية مصالح بعض الفئات-
 أو المزارعيفاالجتماعية كمصالح 

المنتجيف لسمع معينة تعتبر 
 .في الدولة ضرورية أو أساسية

إعادة توزيع الدخؿ بيف الفئات -
 المختمفة. والطبقات

 

المحافظة عمى األمف في -
الناحية االقتصادية  الدولة مف
 .والعسكريةوالغذائية 

توفير الحد األدنى مف اإلنتاج -
 .مف مصادر الطاقة 

 

 : مف إعداد الباحثة.المصدر
1- III -2  والعوامل المؤثرة في تحديدىا: الخارجيةأنواع سياسة التجارة 

ة القواعد واإلجراءات منصبّ  نظرا لقياـ التجارة الخارجية عمى قواعد ثابتة وىي التصدير واالستيراد، فإفّ     
إما عمى فتح  -تبعا الختالؼ النظـ االقتصادية وألىداؼ معينة -عمى ىاتيف القاعدتيف، فالدولة قد تعتمد

مطبقة بذلؾ قواعد المبادالت الحرة، أو تضييؽ الخناؽ عمى ىذه المبادالت وغمؽ  ،الدوليةأسواقيا لممبادالت 
 مطبقة قواعد حماية التجارة، ومنو نّميز سياستيف لمتجارة الخارجية:  ،حدودىا

                                                           
 .153ص ، 2007، الدار الجامعية، االسكندرية، االقتصاديات الدولية ،حمد، وايماف محب زكيأعبد الرحماف يسري 1

.12ص ،2005مصر، ، الدار الجامعية الجديدة،االقتصاد الدوليحمد حشيش، مجدي محمود شياب، أعادؿ  2 
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ؼ ىذه السياسة بأنيا السياسة التي تتبعيا الدولة أو الحكومة عندما ال تتدخؿ تعرّ  سياسة حرية التجارة: -أوال
في التجارة بيف الدوؿ مف خالؿ التعريفات الجمركية والحصص والوسائؿ األخرى، ويستند ىذا المذىب إلى 

 :1العديد مف الحجج منيا
ويتوقؼ تقسيـ العمؿ عمى  ،الجغرافييرى أنصار الحرية أنيا تتيح التمتع بمزايا تقسيـ العمؿ والتخصص  .1

مدى اتساع السوؽ، فإذا كانت ىناؾ حرية في التبادؿ فإف السوؽ تصبح واسعة وشاممة ألسواؽ عدد كبير 
 مف الدوؿ، ومف الممكف أف يكوف تقسيـ العمؿ مف ىذه الحالة عمى نطاؽ دولي.

جع ذلؾ إلى أف عوامؿ اإلنتاج توجد في وير ، تقوـ التجارة الدولية نتيجة الختالؼ نفقات اإلنتاج النسبية .2
 الدوؿ المختمفة بنسب متباينة.

االحتكار الدولي  جارة قياـ وانتشار المنشآت والييئات االحتكارية، وذلؾ ألفّ يصعب في ظؿ حرية التّ  .3
 واإلقميمي ال يقـو إال في ظؿ الحماية.

  الرسـو الجمركية ليا العديد مف العيوب، والنتائج االقتصادية غير المرغوب فييا ر أنصار الحرية أفّ يذكّ  .4
 ألفّ وذلؾ  ،فيي تفقد ثقة رجاؿ األعماؿ والمتعامميف في ميداف التبادؿ الدولي في األوضاع االقتصادية

ا ولكف إذا فرضت بعض الدوؿ رسوم ،دراستيـ وبحوثيـ تستدعي إقامة مشروع معيف في منطقة معينة
الرسـو  مقدرتيـ عمى االستمرار في اإلنتاج ال تتحقؽ، كذلؾ فإفّ  فإفّ  ،جمركية عمى منتجات ىذه المشاريع

 مما يؤدي إلى زيادة نفقات المعيشة. ،الجمركية تجبر المستيمؾ عمى دفع ضريبة غير ضرورية
مف حجـ  الجمركية تقمؿّ  التعريفة إذ أفّ  ،الحماية تقوـ عمى سياسة إفقار الغير مف الدوؿ يرى البعض أفّ  .5

كما سبؽ وفعؿ  -وحتى إذا اتبعت الدولة ،وبالتالي تؤدي في النياية الى نفس حجـ الصادرات ،الواردات
فالتجارة الخارجية  ،جارة الخارجية البد وأف تتأثرالتّ  دت مف وارداتيا فإفّ وفي نفس الوقت قيّ  -التجاريوف

 الدوؿ األجنبية لممنتجات الوطنية.ف مف شراء مقايضة والواردات ىي التي تمكّ 
 :2اضافة الى ما سبؽ نجد

ع والذي يرفع بدوره مف األرباح وتشجّ  ،حداث النمو االقتصادي الشامؿإؿ مف جارة تعجّ حرية التّ  إفّ   .6
 مزيد مف إحداث النمو وىكذا. ومف ثـّ  ،االدخار الكبير واالستثمار الكبير

مف رأس الماؿ األجنبي والخبراء، والذي يعتبر عرضيـ نادرا  جارة تعمؿ عمى جذب الكثيرحرية التّ  إفّ   .7
 في الدوؿ األقؿ نموا.

اء إذا كاف قطاع ذراد الغيوالذي يمكف استخدامو الست ،جارة تولد الصرؼ األجنبي المطموبحرية التّ  إفّ  .8
 الزراعة يعاني مف المشاكؿ الطبيعة وغير الطبيعية في تمؾ الدوؿ.

مف  ،عمؿ عمى تحقيؽ السالـ واألمف في العالـيولكنو  ،فقط في النمو االقتصاديحرير ال يساىـ التّ  فّ إ .9
 3جارية بدال مف الصراعات العسكرية.خالؿ إحالؿ المنافسة التّ 

                                                           
 .137ص ،المرجع السابؽ، التطور االقتصادييونس أحمد البطريؽ، محمد عبد العزيز عجيمية،  1
  .591، ص المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو،  2
 .55، ص 2002، دار الحكمة لمنشر، مصر، تحرير التجارة الخارجية بين التأييد والمعارضةمحمد صفوت قابؿ، 3
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سيؤدي إلى  ،جارية المقيدة النتقاؿ السمع مثؿ الرسوـ الجمركية أو غير الجمركيةتطبيؽ اإلجراءات التّ  .10
 1، والعكس صحيح في حالة التحرير.نقص الرفاىية االقتصادية لمدولة

ليست ىناؾ بمداف تمارس تجارة دوف قيود إطالقا في الوقت الحالي، وكؿ  حماية التجارة: سياسة -ثانيا
الدوؿ الموجودة اليوـ فرضت في مرحمة مف تاريخيا الحديث قيودا شديدة عمى التجارة، وحاليا تتفاوت البمداف 

تدخؿ الدوؿ ناجحا، البد أف يكوف جزئيا، بمعنى أف تتدخؿ الدولة في لكي يكوف ، لكف 2في حدة القيود
القطاعات التي ال يستطيع أو ال يرغب القطاع الخاص العمؿ بيا، وىو ما يعني أف تترؾ الدولة لمقطاع 

  3الخاص المجاالت التي يمكف أف يعمؿ بيا بكفاءة.
وقد ظيرت في نفس الوقت الذي ظيرت فيو  الدولية،بمفيوـ سياسة تقييد التجارة ىذه السياسة تسمى أيضا    

ال سيما استيراد  ،أنصارىا أصبحوا يروف ضرورة تقييد التبادؿ مع الخارج حيث أفّ  ،نظريات حرية التجارة
ىذه السياسة تعرؼ عمى أنيا حماية البمد ، السمع األجنبية قصد حماية السمع الوطنية مف المنافسة الخارجية

عف طريؽ تبني الدولة لمجموعة مف القوانيف  تنفذ ىذه السياسة .4مف المنافسة األجنبية لمنتجيو المحمييف
 والتشريعات، واتخاذ اإلجراءات المنفذة ليا بقصد حماية سمعيا وسوقيا المحمية مف المنافسة األجنبية. 

افة إلى وضع حد أىـ ما تعتمد عميو الدولة في ىذه السياسة ىو فرض الرسوـ الجمركية عمى الواردات، إض
ألنصار الحماية كذلؾ  جارة حججيـ، فإفّ ألنصار حرية التّ  أفّ  بما أقصى لحصة الواردات خالؿ فترة زمنية.

 حججيـ التي نوجزىا فيما يمي:
 :5وتتمثؿ في ، الحجج االقتصادية - (أ 
  الحماية ضرورية ألنيا تمكف الدولة مف إنتاج بعض السمع التي يتعذر الحصوؿ عمييا في فترات الحرب -

ف مف تحقيؽ االستقالؿ االقتصادي، وعدـ الحماية تمكّ  أفّ  إذوحيث تنقطع سبؿ التبادؿ الخارجي، 
 االعتماد عمى الخارج في سد الحاجيات األساسية.

الدولة  فيؤدي تنوع اإلنتاج إلى أفّ  ،وحماية أمف الدولة في الداخؿ والخارجتؤدي الحماية إلى تنويع اإلنتاج  -
  وفي الحصوؿ عمى بعض حاجياتيا ،ؿ مف اعتمادىا عمى العالـ الخارجي في تصريؼ منتجاتياتقمّ 

 وبذلؾ فالحماية تقمؿ مف التقمبات االقتصادية، فال تصبح الدولة تحت رحمة األسواؽ األجنبية.
إلى معالجة البطالة: بفعؿ الحماية التي توفرىا الدولة لصناعتيا ضد المنافسة األجنبية التي الحماية تؤدي  -

أو  محفاظ عمى صناعات معينة،لالحكومات لمحماية ؛ كما قد تمجأ تيدد باإلفالس، وبالتالي تسريح العماؿ
ات الوليدة ،حتى أو لحماية الصناع لمحفاظ عمى ندرة العممة األجنبية أو تصحيح ميزاف المدفوعات،

 .6تتمكف مف المنافسة عالميا
                                                           

 .58، ص المرجع السابؽ ،تحرير التجارة الخارجية بين التأييد والمعارضة محمد صفوت قابؿ،1
 .74ص ،المرجع السابؽ، إلى إدارة األعمال الدولية مدخلأحمد عبد الرحمف أحمد،  2
 .39، ص 2008الدار الجامعية، مصر، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، محمد صفوت قابؿ،  3
 . 85، ص 2000، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر، االقتصاد الدولي التجارة والتمويلكامؿ البكري، 4
 .139ص  ،المرجع السابؽ، التطور االقتصاديأحمد البطريؽ، محمد عبد العزيز عجمية،  يونس 5
 .147، ص 2009، دار الشروؽ، األردف،االقتصاد لغير االقتصاديينمحمد إشتيو، 6
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 :ندرج منيا، الحجج غير االقتصادية - (ب 
 حماية أمف الدولة. -
 الوطني.  المنتوجالمحافظة عمى  -
د عالقاتيا التجارية مع الخارج حتى تحافظ عمى تقاليد شعبيا الفكرية الحماية تجعؿ الدوؿ تقيّ  -

 واالجتماعية، واليوية الوطنية.
تساىـ الحماية في استقالؿ االقتصاد الوطني، فمثال في حاؿ حدوث أزمات ال تجد الدولة  االستقاللية: -

 1نفسيا متأثرة باالقتصاد العالمي.
تطبيؽ  أفّ  إضافة الىة والحماية مزايا وعيوب، الحريّ  مف خالؿ ما سبؽ يتضح أّف لكؿ مف السياستيف   
مما ، اقتصادىا وىو ما يتوقؼ عمى حجـ الدولة وظروؼ، بمد آخرقد ينجح، وقد ال ينجح في حداىما في بمد أ

تأسيس أسواؽ تتمتع  كما أفّ التقيد الكبير لألسواؽ يجعميا تفقد الكثير مف الخصائص، ف يؤثر عمى النمو،
 .الموائح والتدخالت الحكومية دوف حصوؿأبدا  ال يمكف أف يتـّ بالحرية الكاممة 

ظروفيا الخاصة  تراعيأف -خاصة النامية -المطبقة ليذه السياسة الدوؿو عمى لمتوفيؽ بيف السياسيتيف فإنّ   
تحسيف عمى التركيز  مع ،كالىماحتى ، أو السياستيفإحدى  فتطبؽ، وشكؿ اقتصادىا وطبيعة مؤسساتيا
جارية فيما بينيا بما يعرؼ تعمؽ مبادالتيا التّ  بيا أفّ  كما أنو حريّ ، الخدمات االجتماعية والبنى التحتية

تخسر فيو الكثير خصوصا الذي قد  "جنوب-شمال"أكثر مف االنسياؽ وراء التبادؿ  "جنوب -جنوب"بالتبادؿ 
ذا لـ تتدخؿ فإالعشريف،  مطمع القرف التي ظيرت مع  سياسة الحمائيةفي ظؿ ف ظؿ عدـ تكافؤ الفرص.في 
صبح عدد الخاسريف أكبر بكثير مف سيحيث بعجمة االقتصاد لف تستطيع توزيع الثراء المنتج،  فإفّ  ،الدولة

حتى أكثر الدوؿ دعوة وحماسة لتحرير التجارة نراىا تستخدـ أحيانا أساليب وأدوات في سياؽ  ألفّ الرابحيف، 
أو بعض الدوؿ االوروبية الى تقديـ الدعـ لمنتجاتيا  ،الحماية، مثؿ لجوء كؿ مف الواليات المتحدة االمريكية

جارية المتبعة رغبة الزراعية، وعميو يمكف الحديث عف درجات متفاوتة مف الحماية والحرية في السياسات التّ 
والشركات المتعددة  ،جارة العالميةمنظمة التّ  جارة اليوـ في ظؿّ في رجوح كفة الميزاف التجاه تحرير التّ 

 الجنسيات.
 تتأثر سياسات التجارة الخارجية بمجموعة مف العوامؿ األساسية، نذكر أىميا: 
مستوى التنمية االقتصادية الذي تبمغو دولة ما مف أىـ محددات  يعتبر مستوى التنمية االقتصادية: (أ 

في سمـ التقدـ االقتصادي  متردياجمود االقتصاد واحتاللو موقعا حيث أّف السياسة التجارية المتبعة، 
يجعمو أكثر حرصا عمى وضع سياسة أكثر تعقيدا لمتجارة الخارجية، بعكس الحاؿ بالنسبة القتصاد آخر 

 تتميز ،بمغ مرحمة متقدمة مف النمو االقتصادي، إذ يميؿ ىذا االقتصاد إلى وضع سياسة لمتجارة الخارجية
قادرة عمى التنافس في السوؽ العالمية، أو عمى  ،قويةقاعدة اقتصادية  الى تكّوفنظرا  ،بمرونة عالية

 .كبيرالدعـ الالى  التحتاجاألقؿ 
                                                           

 .202، ص المرجع السابؽ، العالقات االقتصادية الدوليةعادؿ أحمد حشيش، مجدي محمود شياب، 1
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: تتأثر السياسات التجارية عادة باألوضاع السائدة في االقتصاد المحمي األوضاع االقتصادية السائدة (ب 
 والعالمي كما يمي:

واشتداد حاجتيا لمسمع  ،الصناعة المحمية مثال مستوى ارتفاع : إفّ عمى مستوى االقتصاد المحمي .1
مف  ،إتباع سياسة لمتجارة الخارجية أكثر مالئمةعمى الدولة  يجبرالرأسمالية والوسيطية والمواد الخاـ، 

إضافة إلى أف الطمب المحمي يمعب ، توفير ىذه المستمزمات أو محاولة االرتقاء ببدائؿ ليا محمية أجؿ
  ، خاصة في ظؿ انخفاض مرونتو ودرجة أىميتو وضرورتو في السوؽتجاتكمية المندورا ىاما في 

أيضا فإف الحالة االقتصادية العامة )كالتضخـ أو الركود والبطالة( ليا دور ىاـ في تحديد مضموف 
السياسة التجارية المتبعة، فمثال قد تمجأ الدولة التي تعاني مف تضخـ جامح أو ارتفاع في مستوى البطالة 

تطبيؽ سياسة اإلحالؿ محؿ الواردات لممحافظة عمى توازف األسعار وتحقيؽ ارتفاع معدالت إلى 
 التشغيؿ، كما يمكنيا كذلؾ االعتماد عمى الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتحقيؽ نفس اليدؼ.

 تشجيع الدولة عمى إتباع سياسة تؤدي إلى يامف شأن-مثال –الطمب زيادة إفّ  :عمى المستوى الدولي .2
 .ثانيةزيادة حجـ الصادرات مف جية، وضغط استيالكيا المحمي مف جية 

 تيامدى مساىم في الدوؿ، يمكف الرجوع الى لحكـ عمى مدى نجاعة السياسة التجارية المتّبعةمف أجؿ ا  
فإتباع سياسة لحماية المنتجات الوطنية مثال، ينشأ عنيا إعادة توزيع ، تحقيؽ العدالة في توزيع الدخؿفي 

مف شأنو  السياسة التجاريةإتباع ، كما أّف الدخوؿ لصالح فئة المنتجيف الوطنييف عمى حساب المستيمكيف
عمى  وبالتالي يؤثرعمى الميؿ الحدي لالستيراد، كما يؤثر ترشيد استيالؾ العديد مف السمع المستوردة، 

ما يسيـ في اإلسراع بمعدالت السياسة النقدية والمالية المطبقة تبعا ألثر المضاعؼ، م كؿ مف فاعمية
 التنمية.
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- III 2  واستراتيجياتيا أدوات سياسة التجارة الخارجية. 
- III 2 1- :أدوات سياسة التجارة الخارجية 

تستخدـ الدوؿ بعض األدوات والوسائؿ لتطبيؽ السياسة التجارية التي تناسبيا، وتكوف ىذه السياسة وفقا  
 الشكؿ الموالي: في، لمنظاـ االقتصادي السائد، وعميو نميز بيف الوسائؿ السعرية، الكمية والتنظيمية

 . أساليب السياسات التجارية الدولية :(7-1)الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  147-119ص ،المرجع السابق، االقتصاد الدوليطارؽ فاروؽ الحصري،  باالعتماد عمى: مف إعداد الباحثة المصدر
 .297، ص 1998 مصر الدار الجامعية،، االقتصاد الدوليزينب حسيف عوض اهلل، و 

 :مف خالؿ الشكؿ السابؽ نجد

الواردات والصادرات  التأثير في أسعاربوىي التي تؤثر في تيارات التبادؿ الدولي السعرية:  األساليب -أوال
 طريؽ:وذلؾ عف 

وىي عبارة عف ضريبة تفرضيا الدولة عمى السمعة عند عبورىا لمحدود الجمركية  الرسوم الجمركية: (أ 
الوطنية )واردات أو صادرات(، ويطمؽ عمى مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوـ الجمركية السائدة 

 :1تنقسـ مف حيث فرضيا الى ثالثة أنواع رئيسيةلتي ا ،لمدولة في وقت معيف اسـ "التعريفة الجمركية"

                                                           
 .146و 145، ص 2010الطبعة األولى، دار إثراء، االردف، ،االقتصاد الدولي النظريات والتطبيقاتىجير عدناف زكي أميف، 1

 أساليب تنظيمية وادارية أساليب سعرية
 

 أساليب كمية

الرسوم 

 الجمركية

 معاهدات تجارية
نظاـ 
 الحصص

التجارية الدولية أساليب السياسات  

 اعانات
تراخيص  االغراق

 االستيراد

 اجمالية

 مباشرة محددة

 غ. مباشرة
 عارض

قصير 

االجل 

 والمؤقت

 دائم

 اتفاقات تجارية

اإلدارية الحماية  

قتصادية االالتكتالت 

 الدولية

تعريفة نسبية 

 على القيمة

تعريفة 

 محددة

تعريفة 

 مركبة

 ت.مانعة

 ت.غ. مانعة

سعر 

 الصرف
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كالكمية أو المساحة أو ، التعريفة المحددة: ويقصد بيا فرض مبمغ عمى السمعة استنادا إلى معيار معيف .1
 الوزف. 

 التعريفة النسبية عمى القيمة: في ىذا النوع  تتخذ التعريفة صفة  بنسبة مئوية مف قيمة السمعة.  .2
المركبة: وىي التعريفة التي تتألؼ مف شكؿ التعريفتيف السابقتيف أي تفرض عمى الكمية وتفرض التعريفة  .3

 تعريفة كنسبة مئوية مف قيمة السمعة.
 كما يمكف فرض التعريفة مف حيث اآلثار الناجمة عف فرضيا: 

 منع استيرادىاتريد السمطة مف خالليا رفع سعر السمعة المستوردة إلى الحد الذي ي التعريفة المانعة: .1
 واستبداليا بمنتوج محمي. 

 التعريفة غير المانعة : فرضيا يؤدي إلى تقميؿ االستيراد، إال أنيا ال تمنعو وىو النوع الشائع التطبيؽ.  .2

والغرض  ،1وتكوف موجية لمتصدير )تستفيد منيا الشركات عندما تصدر منتجاتيا الى الخارج( :اإلعانات (ب 
عف طريؽ منح إعانات لممنتجيف  ،منيا تدعيـ القدرة التنافسية لإلنتاج الوطني في األسواؽ الدولية

ممثمة في دفع مبمغ معيف مف النقود يحدد عمى أساس  ،الوطنييف، ىذه اإلعانات قد تكوف في شكؿ مباشر
مركزه  ـض االمتيازات لتدعيمنح المشروع بع ينوعيف أو قيمتيف، أو تكوف في شكؿ غير مباشر ممثمة ف

التسييالت االئتمانية، إتاحة بعض الخدمات بنفقات و التخفيضات الضريبية  المالي كاإلعفاءات أو
 .إلخ......رمزية

حيث تكوف  : وىو أحد الوسائؿ التي تتبعيا الدولة لمتمييز بيف األثماف السائدة في الداخؿ والخارج،اإلغراق (ج 
الثمف الداخمي لمسمعة، مضافا إليو نفقات النقؿ وغيرىا مف النفقات المرتبطة ىذه األخيرة منخفضة عف 

 :2وينقسـ إلى ثالثة فروع ،بانتقاؿ السمعة مف السوؽ الوطنية إلى السوؽ األجنبية
 : والذي يفسر بظروؼ استثنائية طارئة. اإلغراق العارض .1
 المنشأ مف أجمو.: والذي ينتيي بتحقيؽ الغرض اإلغراق قصير األجل والمؤقت .2
 المرتبط بسياسة دائمة تستند إلى وجود احتكار في السوؽ الوطنية يتمتع بالحماية. اإلغراق الدائم: .3

ويقصد بو كؿ انخفاض تقوـ بو الدولة عمدا لقيمة العممة الوطنية مقومة بالوحدات النقدية  سعر الصرف: (د 
ذىب أو لـ  يتخذ، ومف أبرز اآلثار االقتصادية سواء اتخذ ذلؾ مظيرا قانونيا في الوحدة إلى ال، األجنبية

لتخفيض سعر الصرؼ ما يتعمؽ بقيمة كؿ مف الصادرات والواردات، بما يترتب عميو مف انخفاض ثمف 
 .3الصادرات المحمية وارتفاع قيمة الواردات األجنبية

 تحدد الدولة بمقتضاه كمية الواردات التي يجوز  يقصد بنظاـ الحصص "نظاـ الوسائل الكمية: -ثانيا

                                                           
1MICHEL RAINELLI, «  l’organisation mondiale du commerce »,  6ème édition, édition la  DECOUVERTE, PARIS, 2002, page 44. 

  .291، ص المرجع السابؽ، االقتصاد الدوليزينب حسيف عوض اهلل، 2
 .292سابؽ، ص المرجع الزينب حسيف عوض اهلل،  3
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ليذا النظاـ آثار اقتصادية إذ يؤدي إلى تفاوت بيف . 1استيرادىا مف سمع معينة خالؿ فترة معمومة مف الزمف"
الثمف في الخارج وفي الداخؿ، مما يخمؽ فرصة لمحصوؿ عمى ربح إضافي، أما مف يحصؿ عمى ىذا الربح 

 كيفية تنظيـ نظاـ الحصص،  وعمى ىيكؿ سوؽ السمعة الخاضعة ليذا النظاـ.فاألمر يتحدد عمى 
تتمثؿ الحصص االجمالية في تحديد الكمية المسموح باستيرادىا مف الخارج دوف تحديد دولة معينة يتـ      

منيا، أو دوف تقسيـ حصة المستورديف، بينما تتمثؿ الحصة المحددة في تقسيـ الدولة حصص  داالستيرا
 بعد ذلؾ الستيراد الى حصص موزعة عمى عدة دوؿ، وذلؾ بتحديد الحصة الكمية المسموح باستيرادىا ثـ يتـا

 .أيضا بيف المستورديفو  توزيعيا بيف الدوؿ
نظاـ تراخيص االستيراد، ويتبمور في عدـ السماح باستيراد بعض  -نظاـ الحصص –يتبع ىذا النظاـ     

والتي تمنح ىذه التراخيص في  ،ص سابؽ مف الجية اإلدارية المختصة لذلؾالسمع إال بعد الحصوؿ عمى ترخي
حدود الحصة المقررة بال قيد وال شرط، وقد تصدر تراخيص االستيراد وفقا ألسس معينة كتحديد حصة التاجر 

مما يمنح أساس المستورد مف السمعة في فترة زمنية سابقة، وقد تعمد الدولة إلى بيع ىذه التراخيص بالمزاد عمى 
 اشتراؾ الدولة في األرباح الناتجة عف االستيراد.

تتحقؽ داخمو  يمكف التمييز في شأف ىذه الوسائؿ، والتي تتعمؽ بتنظيـ الييكؿ الذي الوسائل التنظيمية: -ثالتا
 :2االقتصاديةالمبادالت الدولية، مف معاىدات واتفاقات تجارية واتفاقات الدفع واجراءات الحماية اإلدارية والتكتالت 

الدولة مع غيرىا مف الدوؿ مف خالؿ أجيزتيا الديبموماسية مف تعقدها    commercial treaty:المعاىدات التجارية (أ 
اتفاؽ يعرض تنظيـ العالقات التجارية، التي تعتبر تعاقد يتناوؿ أمور تفصيمية تتعمؽ بالتبادؿ التجاري بيف 

أو بياف المنحنيات التي  ،بنوع مف التفصيؿ كتحديد الكميات أو القيـالدولتيف، وتتضمف اإلشارة إلى اإلجراءات 
 تدخؿ في نطاؽ المبادالت بيف ىاتيف الدولتيف. 

اتفاؽ بيف دولتيف ينظـ قواعد تسوية المدفوعات التجارية وغيرىا  وىي  payments agreement: اتفاقات الدفع (ب 
وفؽ األسس واألحكاـ التي يوافؽ عمييا الطرفاف، فتتـ حركة المدفوعات بيف الدولتيف المتعاقدتيف بالقيد في حساب 
يا مقايضة المدفوعات ومتحصالت كؿ منيما عمى األخرى، إضافة إلى أنو يحدد العممة التي تتـ عمى أساس

 العمميات وسعر الصرؼ الذي تجرى التسوية وفقا لو.
االستيراد  إعاقة حركة : وىي عبارة عف إجراءات استثنائية تقـو بيا السمطة اإلدارية بغرضالحماية اإلدارية (ج 

 الخ.....وحماية السوؽ الوطنية مثؿ: الشد في تطبيؽ القواعد الصحية
مقيود في العالقات الدولية، وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بيف وتظير كنتيجة لالتكتالت االقتصادية الدولية:  (د 

 .3عدد محدود مف الدوؿ
- III 2- 2 التجارة الخارجية: جياتياسترات 

                                                           
 .203، ص 1970، دار النيضة العربية، بيروت، مقدمة في العالقات االقتصادية الدوليةمحمد زكي الشافعي،  1
 .297، ص المرجع السابؽ ،االقتصاد الدولي زينب حسيف عوض اهلل،2
 .مف ىذه المذكرة التكتالت االقتصادية في الفصؿ الثانيسيتـ تفصيؿ 3
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عرفت الدوؿ النامية نوعيف مف االستراتيجيات ركزت األولى بالنسبة الستراتيجيات التجارة الخارجية فقد      
 الواردات، بينما اعتمدت الثانية عمى التوجو الخارجي بالصادراتمف أجؿ اإلحالؿ محؿ  عمى التصنيع

 :كالتالي
الصناعات التي  : ويقصد بيا االستراتيجية القائمة عمى فكرة اختياراستراتيجية اإلحالل محل الواردات .1

خالؿ  ،مف خالؿ إقامة الصناعات التي تخفض مف فاتورة الواردات، يمكف إحالؿ منتجاتيا محؿ المستورد
  .1ترة زمنية تتطمبيا تنفيذ ىذه االستراتيجيةف

  تتبع سياسة استبداؿ الواردات مبدئيا مف منطمؽ سميـ، فأماـ وجود طمب وطني عمى المواد المستوردة
نشاء  يبدو مف الطبيعي انتاج ىذه المواد محميا، األمر الذي يسمح بتفادي تحويؿ العممة الصعبة، وا 

يعتبر اليدؼ األساسي مف تنفيذ ىذه االستراتيجية ىو الرغبة في  .2مناصب العمؿ وبتوزيع العائدات
كما تيدؼ الى تشييد مشاريع  حماية السوؽ المحمية لتحويؿ الطمب مف المنتجات المستوردة إلى  المحمية.

صناعية قصد انتاج المواد التي كانت تستورد مف قبؿ، وقد ظيرت ىذه االستراتيجية وانتشرت في دوؿ 
االستراتيجية الى تعاظـ العجز التجاري لمدوؿ النامية، وذلؾ  هامريكا الالتينية، ويرجع التوجو لمثؿ ىذ

تزايد ىذا العجز الى الحد مف استيراد مواد االستيالؾ  النخفاض أسعار موادىا األولية المصدرة، وأدى
 .3ىذه المواد كميا أو جزئيا جوقياـ صناعات محمية النتا

بمعدالت  والتعجيؿفي تصنيع العديد مف الدوؿ النامية احالؿ الواردات  بالرغـ مف نجاح استراتيجية 
لـ تحقؽ النجاح الذي كانت  سواقيا المحميةأوضيؽ  ،الموارد الدوؿ التي تعاني مف محدودية فّ أ نموىا، االّ 
 .4باتباع ىذه االستراتيجيةتصبو اليو 

: وىي عبارة عف تنفيذ مجموعة مف اإلجراءات والوسائؿ المختمفة عمى استراتيجية تشجيع الصادرات .2
جات بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لممنت ،كمية وقيمة صادراتيا التأثير عمىمستوى الدولة بيدؼ 

أو ىي عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات والوسائؿ المختمفة التي يتـ إتباعيا  ،المحمية في السوؽ العالمية
تيدؼ ىذه السياسة الى تحسيف الميزاف  لتحفيز جميع السمع المصدرة دوف االقتصار عمى سمعة واحدة.

صدريف عف طريؽ تقديـ معونات نقدية ومباشرة ليـ أو غير مالتجاري لالقتصاد، وذلؾ بمنح دعـ لم
 .5تقديـ منح البحث ، تشجيع المصدريف عف طريؽ الحكومة، أوتخفيض الضرائبمباشرة مثؿ 

مر اتخدت نمط التصنيع الحالؿ األنماط معينة، ففي بداية أاتخدت التنمية التي جرت منذ الستينات   
وعندما تأكدت بمداف عديدة مف فشؿ ىذا النمط مف تحقيؽ التنمية ،  Import substitution projetctsالواردات 

                                                           
 .87ص ، المرجع السابؽ، االقتصاد الدولي والتجارة الخارجيةمحمود عبد الرزاؽ،  1
2

 .92، ص 2007، الكتاب االبيض، دار الحقائؽ، الجزائر، استرتيجية وسياسات انعاش وتنمية الصناعةوزارة الصناعة وترقية االستثمار،  

 .167، ص 2010، 08، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد  استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة  في الجزائرمحمد،  زوزي3
 .240ص  ،1998 بيروت، ، الطبعة االولى، دار النيضة، التخطيط االقتصاديفريد بشير طاىر،  4
 .89صسابؽ، المرجع ال ،االقتصاد الدولي والتجارة الخارجية محمود عبد الرزاؽ، 5
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النمطيف قد حققا قدرا مف  وكال، Export oriented projectsالتصنيع لمتصدير  طحولت الى ما يسمى بنمت
 .2نتيجت النمور اآلسيويةوقد ا .1التصنيع وىو جوىر التنمية

 
 :3الكفيمة بذلؾ النجاح منيا االجراءاتولنجاح ىذه السياسة يجب اتخاذ مجموعة مف 

حفاظ عمى سعر صرؼ العممة المحمية عند مستويات تضمف لممصدريف تحقيؽ العوائد لمتشجيع الصادرات  -
 المجزية عمى استثماراتيـ عند تحويؿ عوائد الصادرات الى العممة الوطنية.

واالجراءات لتشجيع االستثمار الصناعي والزراعي بيدؼ زيادة  ،ؾ مجموعة مف السياساتتبنت الدوؿ النامية كذل -
 وتحقيؽ فوائض تصديرية تدعـ قدرتيا عمى النفاذ الى األسواؽ العالمية. ،الناتج المحمي

وتحفيز المنتجيف عمى االنتقاؿ مف االنتاج  ،يضا لحماية الصادرات الناشئة وصغار المصدريفأتتدخؿ الحكومات  -
 سواؽ المحمية الى األسواؽ العالمية.لأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .154، ص 1989، بيت الحكمة، بغداد، التخطيط االقتصاديجماؿ داوود سميماف، طاىر فضيؿ حسوف،   

2
 سنغافورة.و  تايواف، كوريا الجنوبية، ىونج كونغوهي   

3
 .241ص  ،المرجع السابؽ ،التخطيط االقتصادي فريد بشير طاىر، 
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 خاتمة الفصل
 حيث تعتبر الركيزة ،جارة الدولية وأىميتيا في اقتصاد كؿ دولةفيـو التّ مل التطرؽ تـّ  مف خالؿ ىذا الفصؿ    

الصادرات والواردات  مف السمع ز منياالمتعددة والتي نميّ  يامجاالت مف خالؿ، األساسية الزدىار اقتصاد أي بمد
التي  عناصر االنتاج والمعامالت المنظورة، الخدمات، الصادرات، الواردات غير المنظورة، العمؿ واليجرة الدولية،

 .التكنولوجيات وحقوؽ الممكيةو استثمارات القروض  ،رأس الماؿتتمثؿ في 
  جارة الدولية مف النظرية الكالسيكية الى النظرية النيوكالسيكةمختمؼ أسباب قياـ التّ الى معرفة  كذلؾ توصّمنا    

كال  وصوال الى النظريات الحديثة التي أكممت بدورىا ما بدأتو مثيالتيا السابقة في تفسير تمؾ االسباب، حيث أفّ 
لدولية عمى أساس التكاليؼ النسبية والوفرة النسبية مف النظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية حاولت تفسير التجارة ا

لعوامؿ اإلنتاج، ااّل أنيا تميزت بالسكوف والثبات مما جعميا بعيدة عف الواقع، وعاجزة عف تفسير حقائؽ العالـ 
خدت عمى عاتقيا إعطاء ألذلؾ جاءت العديد مف الّتوّجيات الحديثة التي  ،االقتصادية، المتميزة بالتغّيير الدائـ

االعتماد عمى البحث والتطوير، باعتباره ك، الدوليةجارة تفسير التّ لمدور الذي تمعبو العديد مف العوامؿ في ىمية األ
جارة الخارجية بيف الدوؿ، إضافة إلى اقتصاديات الحجـ ورأس الماؿ البشري، واالىتماـ محددا لنمط التّ 

االنتاجي، وتكاليؼ النقؿ وغيرىا، مع مراعاة الفروؽ القائمة بيف الدوؿ الصناعية باالستثمارات األجنبية، والتنوع 
 المتقدمة والدوؿ الصناعية األقؿ تقدما، فاعتبرت ىذه النظريات أقرب إلى واقع االقتصاد العالمي مف سابقتيا.

رغـ تنوع أشكاليا ال تتناوؿ سوى الّتجارة  التي، المعدالتاتضح لنا أنو لقياس الّتجارة الدولية ىناؾ العديد مف     
المنظورة )الصادرات والواردات مف السمع( دوف الخدمات، وىذا ما يجعميا ذات أىمية محدودة كأدوات لقياس 
الشروط والوضع النسبي لمدولة، خاصة وأّف تجارة الخدمات أضحت تحتّؿ نسب مرتفعة مف الّتجارة الدولية إذا ما 

         لسمع، لذلؾ وجب أخذ النتائج المحصؿ عمييا بقدر كبير مف الحيطة والحذر.قورنت مع تجارة ا
مجموعة مف العوامؿ المؤدية الى تدىور معدالت التبادؿ الدولية في  وجود أيضا مف خالؿ ىذا الفصؿ تبّيف لنا   

الدوؿ النامية المنتجة أساسا لممواد االولية، مف بينيا احتفاظ الدوؿ المتقدمة بجميع المزايا التي يوفرىا التقدـ التقني 
ارتفاع انتاجيتيا، واختالؼ والفني، ثـّ اصرار الدوؿ المتقدمة عمى ابقاء أسعار المنتجات الصناعية مرتفعة رغـ 

الطمب عمى منتجات المواد األولية عف الطمب عمى المنتجات الصناعية، وعدـ قدرة البمداف النامية عمى مواجية 
الّتقمبات في أسعار صادراتيا، اختالؼ القوة الشرائية لمنقود وسياسة سعر الصرؼ مما يؤثر عمى معدالت التبادؿ 

عمييا العمؿ عمى رفع ىذه المعدالت ومواجية كؿ التقمبات التي تحصؿ في لذلؾ وجب بيف مجموع الدوؿ، 
 االقتصاد العالمي. 

التقييد أو سواءا كانت  الناميةو مف الدوؿ المتقدمة  في كؿ جارية المطبقةالتّ ات السياس وصمنا الى مفيـوتأخيرا    
لكؿ مف سياستي الحرية والحماية مزايا وعيوب، كما أّف تطبيؽ أحداىما في بمد ما قد  حيث اتضح أفّ  التحرير،

اختيار الدولة وجية معينة ومحددة في  بطريقة أخرى يمكف القوؿ أنيا ،بمد آخر، وقد ال ينجح في بمدينجح في 
جراءات تضعيا  واتخاذبإصدار تشريعات  وتعبر عف ذلؾ عالقاتيا التجارية مع الخارج )حرية أـ حماية(، قرارات وا 

    .موضع التطبيؽ
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 مقدمة الفصل
 
 

، ومراحؿ تطوره، اضافة الى مزايا وشروط التجارة الدولية تحرير سوؼ نتطرؽ الى ىذا الفصؿ مف خالؿ      
الدولية، في ظؿ  ضمف اطار العالقات االقتصادية التي تندرج ىـ الموضوعاتأصبح أا التحرير الذي ذى

االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية ومف قبميا  ،رست قواعد التجارةأظيور المنظمة العالمية لمتجارة التي 
، المذاف يساىماف بدورىما في التجارة يصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولالى جانب كؿ مف  "،الجات"والتجارة 
 خرى سيتـ التطرؽ الييا.أىيئات و  ،شكؿ أو بآخرالدولية ب

 

االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية والتجارة ، أو حتى سابقتيا عف المنظمة العالمية لمتجارةالحديث  إف      
، وأىداؼ، وطرؽ انضماـ وتحديات، الجات" دوف تقييـ لسياستيا التجارية مف خالؿ  لف يمر  " مف مفيـو

الوقوؼ عمى أىـ السمبيات وااليجابيات الناتجة عنيا، إضافة الى التركيز عمى أثارىا عمى الدوؿ النامية، وما 
 .جنتو وما ستجنيو ىذه الدوؿ مف ىذا التحرير

سوؼ يتـ توضيح أثر  دوؿ،التكتالت االقتصادية محاولة لتحرير التجارة بيف عدد محدود مف الباعتبار       
التكتالت االقتصادية عمى تحرير التجارة الدولية، وذلؾ بعد التطرؽ الى مفيوـ التكتؿ وأىـ التكتالت في 

تخرج مف نظاـ تتواجد أف  مف أجؿ  ،طريؽ اإلقميمية نحو تبادؿ حر حيث اختارتالعالـ التي قامت بيا الدوؿ 
   .التجاريةفيو العديد مف القيود لممبادالت 

جارة بعد األزمة العالمية التي عرفتيا الت   -ولو كانت مستترة-ة يىذا الفصؿ سينو ه الى عودة الحما كما أف      
حدة ودوؿ االتحاد االوروبي وغيرىا ، وما قامت بو الدوؿ المتقدمة عمى غرار الواليات المت  2008المالية لسنة 

، بعدما ارتفعت أصواتيا لسنوات مناديو بضرورة التحرير التجاري مستعممة في ذلؾ كؿ لحماية منتوجاتيا
 قناع العالـ بتمؾ الضرورة.إلالحجج واألساليب 

 : كالتاليالفصؿ ىذا  ستكوف العناصر التالية حاضرة فيبالتالي      
.التجاري التحرير -   ، المزايا والمفيـو
  الدولية. تحرير التجارة -
 .االقميمية االقتصاديةالتجارة الدولية والتكتالت  -
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    -   I المفيوم والمزايا ،التحرير التجاري.  
 لمتعريفات الجمركية والتجارة  ةالعام يةجاري العالمي مند توقيع االتفاقحدثت العديد مف التطورات في النظاـ الت      

جارة التي تسعى الى تحرير الت   ،جارةالمنظمة العالمية لمت   أنشأت ،مف الجوالت والمفاوضات مجموعةبعد ، و "الجات"
ءا بالنسبة لمسمع والخدمات إضافة الى حرية انتقاؿ رؤوس االعالمية، مف خالؿ زيادة حجـ ونوعيات التبادؿ سو 

 مرحمة خالؿجارة  تقضي عمى العراقيؿ التي عرفتيا  الت   ىذه المنظمة استطاعت أف ، حيث أف  مواؿ والتكنولوجيااأل
  ."الجات"

- I 1 وتطوره التحرير التجاري مفيوم.  
- I 1-1 يمكف تعريؼ سياسة تحرير التجارة الخارجية عمى أنيا جممة مف االجراءات 3 التحرير التجاري تعريف

الواردات أو والتدابير اليادفة الى تحويؿ نظاـ التجارة الخارجية تجاه الحياد، بمعنى عدـ تدخؿ الدولة التفضيمي تجاه 
ساسي مف المبادئ التي تقـو عمييا أويشكؿ تحرير التجارة الخارجية مبدأ  ،الصادرات، وىي عممية تستغرؽ وقت

وتحويميا في مرحمة  ،حيث تعمؿ ىذه المنظمة عمى محاربة مختمؼ أشكاؿ القيود الكمية ،المنظمة العالمية لمتجارة
كما يقصد باالنفتاح وحرية التجارة ليس  .1ة عمى االتجاه نحو االنخفاضأولى الى قيود تعريفية وتعمؿ في مرحمة ثنائي

 .والتكنولوجيا واالستثمار االجنبيرأس الماؿ بؿ أيضا  ،والخدمات فقط الحصوؿ عمى السمع
والوثائؽ "التبسيط المنظـ لإلجراءات  فقد عرفت تسييؿ التجارة بأنو ألوروباوفقا لمجنة االمـ المتحدة االقتصادية    

المستخدمة في التجارة الدولية بحيث تشمؿ االجراءات التجارية جميع االنشطة والممارسات الرسمية المتعمقة بجمع 
 .2وتقديـ ومعالجة البيانات المطموبة لحركة السمعة الداخمة في التجارة الدولية"

يفرؽ بيف الت حرير السطحي والت حرير العميؽ. فالسطحي يركز عمى ازالة الحواجز التقميدية كالتعريفة  ىناؾ مف   
امتداد مفيومنا لتحرير التجارة ليشمؿ أمور أخرى بجانب ازالة التعريفة الجمركية.  فيقصد بوالجمركية، أما العميؽ 

مة بالتجارة، ويشمؿ ازالة العوائؽ التحرير العميؽ يشمؿ بحرية انتقاؿ األشخاص ويشمؿ تقريب ا لقوانيف ذات الص 
 .3البيروقراطية المتعمقة بإجراءات الجمارؾ

الدوؿ الصناعية المتقدمة مف خالؿ الشركات الدولية  حرية التجارة وحرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ تعنياف أف   إف     
الدوؿ الكثيفة السكاف، والتي يمثؿ فييا  النشاط سوؼ تبحث عف أفضؿ الفرص ليا، وىي في ىذا السياؽ تتجو إلى

 4.رخص األيدي العاممة وتمثؿ في الوقت نفسو سوقا واسعة
:كالتاليأربعة  في أشكاؿ تحرير التجارةتتمثؿ  

5 

التحرير مف جانب واحد: وفيو تقـو الدولة بمفردىا بإزالة الحواجز الحمائية، حيث ترى أنيا تصبح أكثر  .1
 الدولية مف خالؿ خفض القيود أماـ باقي الدوؿ.استفادة مف التجارة 

 حيث تتفاوض دولتيف عمى تخفيض الحماية بالنسبة لتجارتيما معا. :التحرير الثنائي .2

                                                           
 .249، ص 2006، الطبعة الثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ةتقييميالمدخل الى السياسات االقتصادية الكمية دراسة تحميمية قدي عبد المجيد،  1
 .11ص ، 2010،، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنافتقييد ام تحرير لمتجارة الدولية TBTاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة سوزي عدلي ناشد،  2
، تن 12ص  www.cipe-arabia.org/files/pdf/book7.pdf  ،  على الوىقع : CIPEالدولية، مركز المشروعات حول تحرير التجارةأحمد فاروؽ غنيـ،  3

 14/05/2015االطالع علٍه ٌىم 

دارة التنمية، أسامة عبد الرحماف،  4  .87، ص2003الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، تنمية التخمف وا 
  5  .16ص ،المرجع السابؽ، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةمحمد صفوت قابؿ،  
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وتقـو فيو مجموعة مف الدوؿ بتطوير ترتيبات التجارة االقميمية فيما بينيـ، بحيث تحصؿ  :التحرير االقميمي .3
في التبادؿ التجاري، وغالبا ما تكوف ىذه الترتيبات تشمؿ إقامة منطقة الدوؿ أعضاء التكتؿ عمى مزايا متبادلة 

 .تجارة حرة فيما بينيـ

الدوؿ  اـضمالنوفيو يتـ التحرير عمى مستوى العالـ مف خالؿ اتفاقيات مفتوحة  :التحرير متعدد األطراؼ .4
 إلييا.

- I1-2  كما  ،مراحؿ ثالثتيمكف تقسيـ المراحؿ التي مر بيا النظاـ الرأسمالي إلى التحرير التجاري3  مراحل تطور 
 :يوضحو الجدوؿ الموالي

 .التجارة الدولية تحرير مراحل تطور3 (1-2)الجدول 
 النتائج المميزات المراحل
1880 

 الى
1945 

تقسيـ العمؿ الدولي بأف تخصصت الدوؿ النامية تبمور 
التخصص وىما التخصص في أحد شكميف مف أشكاؿ 

 في:

 القطاعات التقميدية مثؿ المنتجات الزراعية.-

 االقتصاد المنجمي وقطاع الخدمات المرتبطة بو.-
أما دوؿ المركز فقد تخصصت في السمع المصنعة 

 والمنتجات االستيالكية

قطاعات التصدير في الدوؿ النامية أصبحت -
اقتصاديات الدوؿ المتقدمة وليس جزء ال يتجزأ مف 

الدوؿ النامية، وعجزت ىذه القطاعات مف احتالؿ 
 مراكز دافعة لمنمو في اقتصاديات الدوؿ النامية.

عدـ قياـ قطاع التصدير في ىذه المجتمعات  -
بدور أو قطب النمو نتيجة لسياسة العمؿ 

 الرخيص، وضيؽ السوؽ المحمي.
إلى  1945

نياية 
 الثمانينات

 التحرر السياسي لممستعمرات. -

تأكيد االنقساـ مف دوؿ المركز إلى دوؿ رأسمالية -
تعاظـ نمو الرأسمالية، نتيجة إعادة بناء ، و واشتراكية

أوروبا الغربية، واستراتيجيات التنمية التي اتبعتيا دوؿ 
االطراؼ التي حصمت عمى استقالليا السياسي، حيث 

 اتبعت معظميا سياسة احالؿ الواردات. 
تكويف الشركات المتعددة الجنسيات، وتعمؽ الثورة -

  .التكنولوجية
بإنشائيا مؤسسات ضبط النظاـ  بدأ عيد ىيمنة أمريكا-

الرأسمالي، وسيطرة الدوالر االمريكي عمى العمالت 
  العالمية.

زيادة استيرادىا مف السمع الوسيطية، وبالتالي تغيير 
 شكؿ التخصص الدولي.

  تعرضت حرية التجارة لمعديد مف القيود - 
وخاصة مف الدوؿ النامية التي حاولت تقميؿ العجز 

اتيا، عف طريؽ الحد مف في موازيف مدفوع
 االستيراد.

الدوؿ المتقدمة  تقميؿ ىذه القيود عف حاولت  -
طريؽ عقد اتفاقيات متعددة األطراؼ التي كانت 

 أبرز أمثمتيا. الجات""
 

 المرحمة الحالية
مف بداية 

التسعينات الى 
  فاآل

نفوذ االحتكارات المالية المتمثمة في الشركات  تزايد-
 المتعددة الجنسيات.

 سقوط المعسكر االشتراكي وسيطرة اقتصاد السوؽ.  -

االتجاه نحو العولمة، بما تمثمو مف إلغاء القيود -
 .عمى التجارة الدولية

 ظيور منظمة التجارة العالمية.-

 منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية،محمد صفوت قابؿ، : مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر
 .20ص  ،المرجع السابؽ
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- I 2  التجاريالتحرير  وسياساتمزايا. 
- I2-1  1مف خالؿتتمثؿ مزايا التحرير التجاري  3مزايا التحرير التجاري: 
فانفتاح  يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى ازالة التشوىات في المبادالت الخارجية، زيادة التنافسية3 . أ

كثر مستويات أالتجارة الخارجية يعمؿ عمى دفع القوى التنافسية لممنتجيف المحمييف في اتجاه تحقيؽ 
  لمنافسةا لـ تكف لدييـ قدرة عمى اذروف في ىذه الحالة ال يمكنيـ التصدير ااالنتاج كفاءة، فالمصد  

ف تنافس منتجاتيـ أوالمنتجوف المحميوف يتحتـ عمييـ االقتراب مف التكاليؼ العالمية اذا ارادوا 
 الواردات، ويعمؿ ىذا االتجاه عمى زيادة استخداـ التكنولوجيات الجديدة وأكثرىا كفاءة.

 وتحمميا : الناجمة عف تكفميا بإجراءات التجارة الخارجية مف جية التقميص من التزامات الحكومة . ب

 لتكاليؼ ناجمة عف التحديد االداري ألسعار الصرؼ مما يجعؿ الحكومة تنصرؼ لمياـ أخرى.
عممية االندماج تتطمب أسواقا واسعة، وليذا  ف  أ: ذلؾ المساعدة عمى عممية االندماج االقتصادي . ت

تركز عمى مبدأ التبادؿ الحر لممنتجات ذات المنشأ والمصدر المنتمي شكاؿ االندماج أنجد مختمؼ 
 لدوؿ االندماج المعينة، وىذا عف طريؽ ازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

ماـ أتعمؿ التجارة عمى تعزيز وزيادة الثروة الكمية لممجتمع، بينما تعمؿ الحواجز اضافة الى ما سبؽ،     
ماكف ذلؾ لـ تمارس التجارة الحرة دائما وفي كؿ مكاف، ففي معظـ االوقات واأل التجارة عمى خفضيا مع

 تظير مف خالؿ: التجاري مزايا التحرير كما أف   .2كانت االستثناء وليست القاعدة
 إف التخصص والتجارة يتيحاف لالقتصادات أف تنتج سمعا وخدمات أكثر كفاءة  التجارة واالنتاح الكفء3 .1

يتعيف عمييا إنتاجيا بنفسيا، فمثال العماؿ الذيف يتقاضوف أجورا مف أرباب العمؿ، يستخدمونيا في شراء  مما
 اوغيره، وعميو تكوف المبادلة لمعمؿ بالسمع والخدمات أمر ....المأكؿ والممبس والسكف والتعميـ والرعاية الصحية

نتيجتيا الصفر، بمعنى أف ىناؾ رابح يقابمو التجارة ليست مقارنة ، فألف التخصص يوفر كفاءة أكبر ارشيد
فالدوؿ تكوف عمى نحو متبادؿ أحسف حاال عندما  .3خاسر، أي تكسب فييا أمة واحدة عمى حساب منافسييا

نسبية مقابؿ السمع والخدمات  وف فييا بميزةحظيتنتج العماؿ والمؤسسات ويتبادلوف السمع والخدمات التي 
كما أننا ال يمكف أف ننسى أف  مستوى االنتاج يتحدد  التي يستطيعوف شراءىا بأسعار أرخص مف اآلخريف.

 .4بمجموعة مف العوامؿ منيا نوعية رأس الماؿ والتقدـ التقني والتجديد، وحجـ السكاف ونوعية اليد العاممة
 مستيمكوف مف التجارة، أوال ألف السمع المستوردة يمكف أف تكوف يستفيد ال التجارة واالستيالك الكفء3 .2

   المنافسة التي تثيرىا الواردات أرخص مف مثيالتيا المنتجة محميا )وىو ما يحدث في الغالب(، وثانيا ألف  
أو مجرد التيديد الذي تطرحو، يحوؿ دوف تحميؿ المنتجيف المحمييف بتحميؿ سمع بأسعار باىظة، ضؼ إلى 

نتاج منتجات أكثر جودة وأقؿ تكمفة، بالنسبة لممستيمكيف.  ذلؾ فإف المنافسة تشجعيـ عمى االبتكار، وا 
                                                           

 .249ص ، المرجع السابؽ، ةتقييميالمدخل الى السياسات االقتصادية الكمية دراسة تحميمية قدي عبد المجيد، 1
 .319ص  ،2009، مارات الثقافية، القاىرةثاالولى، الدار الدولية لالستالطبعت ، التي غيرت العالم راألفكامايكؿ ماندؿ،   2
 .32، ص المرجع السابقجنون العولمة، وآخروف،  جاري بيرتمس  3

4 JACQUES  ELCAILLON , la croissance économique analyse global, édition CUJOAS, Paris, 1972, Page 13-14  
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نما تعزز تشكيم ة المنتجات، فال يمكف ألي بمد إف التجارة األكثر حرية ال تؤدي إلى خفض األسعار فقط، وا 
 احتكار السمع ذات الجودة العالية.

تحفيز المنافسة في اإلنتاج بيف  التجارة المفتوحة عمى االبتكار عف طريؽ تحث   واالبتـكار3التجـارة  .3
المؤسسات المحمية ألفضؿ األفكار الجديدة الواردة مف أنحاء  تعريضو  ،الشركات العاممة في نفس القطاع

جؿ أاستيراد المعدات واآلالت ذات التكنولوجيا العالية مف ، إضافة الى مف أجؿ مواجية المنافسة العالـ
 انتاج خدمات بتكمفة أقؿ.

 المبادالت التجارية بيف البمداف يجعميا تتبادؿ تدفقات رأس الماؿ مع إف   التجارة واالستثمار األجنبي3 .4
اقتصاديا عائدات كبيرة عمى االستثمارات، فيضمف  بعضيا البعض، حيث تجني البمداف التي توفر مناخا

المستثمروف األجانب القدرة اإلنتاجية القتصاد ما، كما أنيـ يقدموف أفكارا جديدة، فبذلؾ يساىموف في 
أما بالنسبة ، فإنو يعتبر عنصرا إيجابيا لمتجارة ،كاف نوع االستثمار اوأين ،جعؿ ىذا االقتصاد أكثر إنتاجا

بشأف اإلنتاج بأفكار أكثر ابتكارا  أفكارافإنيـ يأتوف معيـ إضافة إلى أمواليـ  ،جانباأل لممستثمريف
إذا فالمستثمروف يستطيعوف الحصوؿ عمى عائدات أعمى مقابؿ  ،وتجديدا، قد تسيطر بو عمى العالـ

 مستوى معيف مف الخطر عف طريؽ تنويع استثماراتيـ بصورة واسعة عبر الشركات والصناعات.
وقد تمت الجيود الخاصة باالستثمار ذو الصمة بالتجارة عمى المستوى االقميمي  في اطار كؿ مف االتحاد 

" وأسيان"السوؽ الجنوبي المشتركة"،  وميركوسور"اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية"،  والنافتااالوروبي، 
ت بشأف قوانيف االستثمار عمى المستوى   اتحاد دوؿ جنوب شرؽ آسيا والمحيط اليادي"، وقد بدأت مفاوضا

بشأف اتفاقات التجارة الحرة لألمريكيتيف وكذلؾ االتفاؽ  1998االقميمي في سبيؿ المثاؿ مفاوضات نيساف 
 .1لمتعاوف في حقمي التجارة واالستثمار 1998وكندا في  ميركوسورالموقع بيف اعضاء 

حيث الجميع يكسبوف مف التجارة األكثر انفتاحا،  أنو ليس صحيحا أف   رغـ كؿ إيجابيات االنفتاح، إال       
تعاني الشركات  كماتطبيؽ التكنولوجيات الجديدة يؤدي إلى حياة أسيؿ وثراء أكبر، تضر عادة المنتجيف،  أف  

والعماؿ الذيف ينتجوف سمعا وخدمات تحؿ محميا الواردات مف خسائر ولو كانت مؤقتة نتيجة اإلقالؿ مف 
وجود نوع جديد مف الساحات غير المتكافئة تتميز بتياوف المعايير التي  دوف أف نيمؿ ،الحواجز التجارية

فساد و  تحكـ البيئة العمؿ، إضافة إلى عدـ االعتراؼ بالنقابات، وتشغيؿ األطفاؿ في أعماؿ غير أمنة، وا 
إذا أدت زيادة الواردات إلى تخفيض ، ةقد يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى ارتفاع معدؿ البطالكما  .البيئة

  .2خر مف فروع اإلنتاجآولـ تعوضو زيادة في فرع ، الناتج المحمي مف بعض السمع
 
 
 

                                                           
1

 .244، ص 2014القاهزة،، الطبعت األولى، طٍبت، االتجاهاث انحدٌثت نهتجارة اندونٍت فً ظم  انعونمت  االقتصادٌتعوز هصطفى هحود، 
  .134، ص 2001، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف،3، الطبعة 1998 -1897العولمة والتنمية العربية من حممة نابميون إلى جولة األوروغواي جالؿ أميف، 2
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   - I2-2 :سٍاساث انتحرٌر انتجاري   
جارة في أي بمد عمى مدى توفر المناخ االقتصادي لذلؾ، إضافة إلى نجاح برامج تحرير الت  يتوقؼ    

 :الموالي الممخصة في الجدوؿجارة عمى السياسات برنامج تحرير الت   يعتمداالستقرار، و 
 3 سياسات برنامج تحرير التجارة الدولية. (2-2)الجدول  

 مضمونيا نوع السياسة
التي تؤدي إلى عزؿ التسعير الميني عف التسعير العالمي لمسمع، وعميو  إلغاء القيود الكمية- االستيراد

 عدـ قدرة السمعة المحمية عمى مواجية السمع العالمية.
اليدؼ منيا ىو  أل فأفضؿ مف القيود الكمية  تعتبر التيتخفيض الرسـو الجمركية، -

تخفيض الحماية الفعمية لكؿ مف السمع والصناعات واالتجاه نحو سياسات أكثر حيادية بيف 
  التصدير واالستيراد.

 تشجيع التصدير
راد يزيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة العائدات مف العممة الصعبة، التي تستعمؿ في است-

ي إلى تحسيف ميزاف المدفوعات، وانخفاض السمع الوسيطة الالزمة لإلنتاج، وبالتالي يؤد
 البطالة وارتفاع معدالت النمو.

سعر الصرؼ الحقيقي أمر ضروري لتشجيع الصادرات وتوسعيا وتجنب تدىور ميزاف - سعر الصرؼ
يؤدي إلى تباطؤ في توسيع قطاع  1المدفوعات، كما أف  تقويـ سعر الصرؼ بأعمى مف قيمتو

 التصدير وىروب االمواؿ، وبالتالي تأخر النمو.

إدارة االقتصاد الكمي 
 سياسات التنظيميةالو 

السياسات النقدية والمالية تؤثر بصفة غير مباشرة عمى سعر الصرؼ مف خالؿ تأثيرىا  -
ي االقتصاد يؤدي إلى عمى الدخؿ والطمب واألسعار، فتضخـ عجز الدولة وارتفاع السيولة ف

الي ارتفاع في قيمة العممة وىذه نتيجة معاكسة لما ارتفاع في الطمب واألسعار المحمية، وبالت  
 ترمي إليو برامج تحرير التجارة.

  تحرير سعر الفائدة واألجور والحد مف االحتكار وتشجيع المنافسة. -

السياسات التجارية 
 تجاه الشركاء التجارييف

مفاوضات ثنائية مع بمد آخر، أو تكوف كتمة تجارية أو تكامؿ إقميمي مع  الدخوؿ في -
مجموعة بمداف أو الحصوؿ عمى تنازالت مف خالؿ مفاوضات متعددة األطراؼ، ألف  برامج 
تحرير التجارة الممزمة لدولة واحدة فحسب ال يضمف ليذه الدولة انفتاح األسواؽ العالمية أماـ 

 رة.سمعيا مف البدائؿ المتوف

 ار النظام الجديد لمتجارة العالمية عمى البمدان العربيةآثقياس ناجي التوني،  انطالقا مف المرجع: مف إعداد الباحثة  المصدر
 .22، ص 2004، 97، العدد 25اإلمارات العربية المتحدة، المجمد  آفاؽ اقتصادية، ،

 - I 3 عوائق التحرير التجاري وفوائده: 

- I 3-1  تعتبر التجارة حرة في غياب الحواجز التي تعرؼ تدفؽ البضائع والخدمات بيف   3التحرير التجاريعوائق
 :2البمداف، حيث تتمثؿ العوائؽ التجارية فيما يمي

                                                           
 يتطمب وجود سياسات تدعمو كمكافحة التضخـ وغيرىا. تخفيض االسمي في سعر الصرؼ يمثؿ تخفيضا حقيقيا، لكف االستمرار في الخفض الحقيقي لمعممة كما أف 1

 .23، ص المرجع السابؽ، التجارة الحرة االسطورة والواقع والبدائلجراىـ دونكمي، ترجمة مصطفى محمود،  2
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 التضاريس  : مثؿ تكاليؼ النقؿ والمواصالت، المسافات الطبيعية، العوائؽ الجغرافيةالحواجز الطبيعية(
 الجبمية...الخ(.

 المغة، التقاليد، المواقؼ السمبية تجاه التجارة أو االتصاالت األجنبية والممارسات التجارية الثقافية الحواجز :
 المتشعبة.

  3دوات تعظيـ أالمنافسة غير الشريفة، التجارة االحتكارية أو استراتيجية المنافسة المحدودة، و حواجز السوق
 االرباح لممؤسسات عابرة القوميات.

 عانات االنتاج المحمييةالحواجز السياس  : التعريفات )الرسـو الجمركية( والحصص أو تراخيص التصدير، وا 
 وخطر التصدير، ومخططات زيادة االنتاج، القيود الفنية االدارية، وقيود التصدير. 

 مف : يقاؿ إف  تجارة الخدمات تكوف مقيدة بالموائح والنظـ القومية مثؿ الحظر أو الحد نظم الخدمات ولوائحيا
دخوؿ المورد االجنبي)البنوؾ وشركات التأميف،... الخ( أو القيود عمى عمميات التمويؿ األجنبي ووضع حدود 

 عمى حركة األفراد العامميف في الخدمة األجنبية. 

في تزايد  -والتي مف الصعب تعريفيا لتعددىا وتغيرىا مف وقت آلخر -غير الجمركية  نشير الى أف  العوائؽ   
فيي تعتبر أنيا جميع االساليب الغير تقميدية بجانب التعريفة الجمركية التي مف الممكف أف تعرقؿ  1.مستمر

 العوائؽ البيروقراطية عمى الحدود، مثؿ أساليب الفحص التجارة العالمية. نذكر عمى سبيؿ المثاؿ قواعد المنشأ،
 حماية البيئة، وصحة الحيواف واالنساف،  ...الخ.

- I 3-2  :جارة العالمية في أذىاف الكثير مف الناس بالتقدـ والرقي واالنفتاح ة الت  ترتبط حري   فوائد انتحرٌر انتجاري
فتح أسواقيا أماـ االقتصاد الدولي، ومع أنيا ال تقتصر عمى  إلىبعض الدوؿ النامية سارعت  االقتصادي، ليذا فإف  

الجانب االقتصادي، بؿ تشمؿ الجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية، إال  أف  الجانب االقتصادي ىو أبرز 
 اضافة الى ذلؾ يؤدي النظاـ التجاري الجديد الى:  2.مظاىرىا

لكف  ،أو ليس ىناؾ عالقة ،السالـ العالمي والتجارة الدولية غريبةقد تبدو العالقة بيف تعزيز السالم العالمي3  .1
جارة الدولية قد أدت إلى حروب، ويرجع تحقيؽ السالـ العالمي جزئيا إلى مشاكؿ الت   الشواىد التاريخية أثبتت أف  

لدوؿ بسيولة بيف ا جارة العالمي الجديد، وىما حرية التجارة الدولية لتمر  أساسيف رئيسييف مف أسس نظاـ الت  
 بالذكر أف   رالنزاعات التي تحدث في مجاؿ التجارة الدولية، ومف الجدي ويسر، ووجود إطار واضح ومحدد لحؿ  

نظاـ التجارة العالمي الجديد قد أدى إلى مزيد مف الثقة والتعاوف الدولي، وىذه الثقة والتعاوف الدولي يمعباف دورا 
 .3ميما في تحقيؽ السالـ العالمي

السياسات االقتصادية عموما والتجارية وسياسات  عدـ االستقرار ىو أىـ ما ميز إف  زيادة الثقة في الحكومات3  .2
مالئمة متطمبات التنمية االقتصادية  ضؼ الى ذلؾ عدـاالستثمار خصوصا في العديد مف الدوؿ النامية، 

محميف واألجانب وانخفاض ثقتيـ في المستثمريف ال مما نتج عنو عزوؼالمستدامة مع المتغيرات الدولية، 
أف توزيع الحصص بيف  العمميلفساد، حيث أتبث الواقع اكما يؤدي نظاـ الحصص إلى خمؽ  الحكومات.

                                                           
1
 .4المرجع السابؽ، ص ، حول تحرير التجارةأحمد فاروؽ غنيـ،  

 .254، ص  2009االولى، دار الثقافت، االردى،  ت،  الطبعمىظمت انتجارة انعانمٍتسهٍل حسٍي الفتالوي،  2
 .44-43، ص1999، الطبعة الثانية، دار ايجي، مصر،الجات ومنظمة التجارة العالمية أىم التحديات في مواجية االقتصاد العربينبيؿ حشاد،  3
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اتفقت  العالمية لمتجارةمنظمة المعظـ الدوؿ األعضاء في  وعميو فإف  المستورديف تدخؿ فيو عوامؿ غير أخالقية، 
في ظؿ حرية التجارة، فإف  قواعد منظمة التجارة العالمية تطبؽ عمى جميع  .عمى عدـ تشجيع نظاـ الحصص

ىناؾ إضافة الى أف  االعضاء، وتعتبر التزاما واجب التنفيذ، وبالتالي تزيد درجة ثقة المستثمريف في حكوماتيـ، 
فية، والقواعد التي تعمؿ عمى خفض درجة الفساد وتحسيف صورة الحكومات مثؿ الشفا المنظمةالكثير مف قواعد 

 المتعمقة باألماف ومقاييس اإلنتاج ومبدأ عدـ التميز....الخ.
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- II تحرير التجارة الدولية.  
أدت الى نظاـ اقتصادي جديد أعاد ترتيب  ،العالـ شيدىاالتطورات االقتصادية السريعة والمتالحقة التي  ف  إ   

التي  ،األولويات وااليديولوجيات االقتصادية لمدوؿ، والى بروز منظومة مف العالقات والمصالح االقتصادية المتشابكة
ىما المرور بمرحمتيف ىامتيف مف خالؿ  ،تحرير التجارة الدولية معتمد عمىساىمت في قياـ نظاـ اقتصادي عالمي 

 .حيث لكؿ مرحمة ظروفيا، ومميزاتيا ونتائجيا ، جارةوالمنظمة العالمية لمت   GATT "الجات"
 1- II  الجات"تحرير التجارة من خالل" GATT. 

 II – 1 - 1  بؿ انتياء الحرب العالمية الثانية ىي أف النظاـ قكانت الفكرة السائدة  3 ونشأتيا "الجات" تعريفيا
وحرية تحويؿ ، سعار الصرؼأىي استقرار  ركائز: 03يقـو عمى س بعد الحرباالقتصادي الدولي الجديد المقترح لما 

أما قضايا ، انيةثوتوفير مناخ مناسب لالستثمار العالمي مف ناحية  ،وحرية انتقاؿ رؤوس االمواؿ ،العمالت مف ناحية
 HAVANAىافانا صدر عنو ما يعرؼ بميثاؽ 1948لتجارة العالمية فقد انعقد بشأنيا مؤتمر ىافانا في ا

CHARTER   تراجع  لكف .1المبادئعمى تنفيذ ىذه  لإلشراؼلتأكيد مبدأ الحرية التجارة وانشاء منظمة التجارة الدولية
2الـالدوؿ المتقدمة عف تطبيؽ قواعد ميثاؽ ىافانا أدى إلى تأسيس 

GATT مف خالؿ 3مف قبؿ الدوؿ المشاركة لذلؾ ،
إجراء في ميمتيا تتمثؿ المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة، مف طرؼ  1946تأليؼ لجنة عاـ 

أسفرت أعماؿ المجنة المذكورة  .إلنشاء ىيئة التجارة الدولية كبدايةمفاوضات لتخفيض التعريفات الجمركية بيف الدوؿ 
كمعاىدة متعددة األطراؼ تتضمف حقوقا  1947أكتوبرفي جنيؼ عف إبراـ االتفاؽ العاـ لمتعريفات والتجارة في 

" الجاتويطمؽ عميو " 1948والتزامات متبادلة بشأف تنمية التجارة بيف الدوؿ، وبدأ سرياف االتفاؽ بالفعؿ مف أوؿ يناير 
عف إنشاء  1944عاـ  بروتن ووذزتمخضت اتفاقية  إضافة الى ذلؾ 4.باإلنجميزيمف االسـ كمختصر يضـ الحروؼ 

وضاع االقتصادية األمتيف دوليتيف ىما صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي لإلنشاء التعمير، وذلؾ إلعادة ترتيب ظمن
ـ في العالقات منظمة التجارة الدولية لمتحك  الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وقد دعت ىذه االتفاقية أيضا إلى 

وكحؿ لحيف توافر الظروؼ  .5الواليات المتحدة عارضت قياـ ىكذا منظمة في ذلؾ الوقت أف   التجارية الدولية، إال  
ا لكي تأخذ عمى عاتقي 1947عاـ  6"الجات"العالمية المواتية كاف قد تـ التوقيع عمى االتفاقية العامة لمتعرفة والتجارة 

كانت تقـو بعممية  التي "الجات"جاء تحرير التجارة الدولية مف خالؿ سكرتارية  7.إدارة العالقات التجارية الدولية
الخاصة  ،األورجوايخر جولة وىي الشييرة بجولة آإلى غاية  ،التحرير سمعة سمعة مف خالؿ جوالت المفاوضات

وبذلؾ أصبحت  ،بمراكش بالمغرب 15/04/1994فًالتوقيع عمييا  حيث تـ   ،بالتحرير مف القيود الكمية والجمركية

                                                           
 .154ى، مكتبة حسف العصرية، بيروت، بدوف سنة نشر، ص ، الطبعة االولالتطور االقتصادي ودوره في حركة النمو العالميمرواف أسعد رمضاف، وآخروف، 1

2 General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية والتجارة   

 .174،ص 2002تموز، ،6،بحوث مستقبمية ،األردف العدد  أثر اتفاقية األورغواي عمى واقع تجارة السمع الزراعية لمدول العربيةأحمد فتحي عبد المجيد ، 3
.173، ص 2010 ،الطبعة األولى، دار أيمو، األردفالوجيز في العالقات االقتصادية الدولية، فارس رشيد ألبياتي،   4  
في مجاؿ التجارة الدولية، وقبمت بعدىا إنشاء الواليات المتحدة االمريكية، إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة تجنبا الحتماؿ فرض مطالب البمداف النامية بخصوص التبادؿ الالمتكافيء  عارضت5

 أيضا. 1948)ميثاؽ ىافانا( عاـ  كما عارضت ،ىذه المنظمة مف أجؿ إحكاـ عممية التكامؿ والييمنة عمى النظاـ االقتصادي العالمي
، ريفات الجمركيةع: يتخمص في االلتزامات األساسية التي يمتـز بيا األعضاء وكذلؾ حقوؽ الدوؿ المنظمة لالتفاقية بما في ذلؾ جداوؿ الت1الجزء مف أربع أجزاء رئيسية ىي: "الجات"تتكوف 6

: يتعمؽ بالدوؿ النامية حيث يرتبط بتشجيع الصادرات 4الجزء ، : القواعد الخاصة باالنضماـ واالنسحاب مف االتفاقية3الجزء ، الدولية: طريؽ التعامؿ والقواعد الخاصة بالتجارة 2الجزء 
 .141، ص 2002ية، مصر، عبد المطمب عبد الحميد، المنظور االستراتيجي لمتحوالت االقتصادية لمقرن الحادي والعشرين، الدار الجامع، لممزيد انظر لمجموعة الدوؿ النامية

.87، ص 2011،األردف دار المناىج، ،، الطبعة االولى تجارب عربية وسياسات االصالح االقتصادي التمويل الخارجيعدناف حسيف يونس،  7  



 الجديد النظام التجاري الدوليو  جارة الدوليةتحرير الت                                                  لفصل الثاني                                                  ا

 

72 

 

تنفيذ في الودخمت حيز  ،30/10/1947فًأبرمت  دولية اتفاقية "الجات"االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية والتجارة 
تغطي  ،دولة 127إلى  1994دولة، ارتفع عاـ  23 في اطارىا وقتذاؾوكاف عدد األطراؼ المتعاقدة  01/01/1948

وتشكؿ االتفاقية إطارا قانونيا لتسيير العالقات التجارية الدولية، وتيدؼ إلى تحرير  ،مف التجارة الدولية %90تجارتيا 
زالة العوائؽ الجمركية وغير الجمركية التي تحد مف انسياب السمع بيف الدوؿ وتعيؽ حركة التجارة ، التجارة الدولية وا 

  1.الدولية
II –1- 2  اتفقت عمييا واالىداؼ  عمى مجموعة مف المبادئ العامة "الجات"قامت اتفاقية  3وأىدافيامبادئ الجات

 :الجدوؿ الموالي الدوؿ األعضاء تمثمت في
 3 مبادئ وأىداف لمجات. (3-2)الجدول 

 أىداف الجات  مبادئ الجات 
يتـ حماية الصناعات  مبدأ الحماية من خالل التعريفات الجمركية3 .1

 التنافسية.المحمية مف خالؿ التعريفات الجمركية بيدؼ تعميؽ 
حصمت الدوؿ  مبدأ المعاممة التفضيمية المتميزة لمدول النامية3 .2

النامية وفقا ليذا المبدأ عمى عدد مف االمتيازات التي تنطوي عمى 
يزة بيدؼ معاممة تفضيمية متم لياإقرار التزاـ الدوؿ المتقدمة أف تقدـ 

 قياـ ببرامج التنمية.لممساعدتيا 
اعتماد أسموب  مبدأ المفاوضات التجارية المتعددة األطراف3 .3

 ويتجمى ،المفاوضات التجارية كوسيمة لدعـ النظاـ التجاري العالمي
سمطة إجبار أعضائيا عمى التنفيذ  "الجات"ىذا المبدأ في امتالؾ 

حيث يكوف  ،وااللتزاـ بيذه االتفاقية بالرغـ مف أنيا ممزمة ألعضائيا
 التفاوض ىو األداة الرئيسية لحؿ المنازعات التجارية.

  عدـ التمييز بيف الدوؿ األعضاء الدولة األولى بالرعاية3 معاممة .4
ا والحقوؽ ويتصؼ بفتح كؿ طرؼ متعاقد وبال شروط جميع المزاي

  .واإلعفاءات التي تمنح ألي دولة أخرى دوف الحاجة إلى اتفاؽ جديد
كؿ تخفيض في القيود الجمركية وغير الجمركية  3المعاممة بالمثل .5

 لمدولة البد أف يقابمو تخفيض مقابؿ مف جانب الدوؿ األخرى.
، االعتماد عمى التعريفة الجمركية فقط كأداة لمحماية مبدأ الشفافية3 .6

س عمى القيود الكمية التي تفتقر إلى الشفافية مثؿ نظاـ ولي
 الحصص.

توحيد الرسـو الجمركية، وتخفيض الرسـو الجمركية، واالمتثاؿ   .7
 لالتفاقات التجارية، والحركة الحرة لمسمع والمنتجات.

إقامة نظاـ تجارة دولية حر يقضي  .1
رفع مستوى المعيشة في الدوؿ ب

والعمؿ عمى تحقيؽ  ،دةقاعالمت
 الكامؿ.مستويات التوظيؼ 

زيادة تصاعدية ثابتة في حجـ لالسعي  .2
 الدخؿ القومي. 

االستغالؿ الكامؿ لمموارد االقتصادية  .3
 العالمية والعمؿ عمى تطويرىا.

تنمية وتوسيع اإلنتاج والمبادالت  .4
 التجارية السمعية الدولية والخدمات.

تشجيع التحركات الدولية لرؤوس  .5
األمواؿ وما يرتبط بيا مف زيادة في 

 االستثمارات العالمية.
سيولة الوصوؿ إلى األسواؽ ومصادر  .6

 المواد األولية.
جارة الدولية مف خالؿ إزالة تشجيع الت   .7

 القيود والحواجز التي تفرض.
انتياج المفاوضات كوسيمة لحؿ  .8

المشكالت المتعمقة بالتجارة الدولية 
 وفض المنازعات بيف األطراؼ

  المتعاقدة.
 .1الممحؽمف  باالعتماد عمى المراجعمف إعداد الباحثة :  المصدر

                                                           
 .112، ص2008الجزء األوؿ، دار الشروؽ، األردف، الموسوعة االقتصادية مع مالحق ألىم االتفاقيات العربية،سميح مسعود،  1
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II –1– 3 مثمما  1993إلى غاية  1947جوالت ابتداءا مف  8بػ "الجات"مرت  3"الجات "جوالت مفاوضات
 يوضحو الجدوؿ التالي:

 . 1993انى 1947من " الجات" 3 جوالت (4-2)الجدول 

 .1الممحؽمف  باالعتماد عمى المراجع : مف اعداد الباحثةالمصدر

تخفيض التعريفات اقتصرت عمى  "لمجات"الجوالت الخمسة األولى  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ أف     
بالرغـ  ،دولة 45فقط فيما بيف الدوؿ االعضاء، إضافة الى محدودية الدوؿ المتفاوضة الذي لـ يتعد  الجمركية

 .وايجوأور  طوكيو، دينكيأىميا تمثؿ في جولة  أف   مف تعدد المفاوضات والجوالت إال  
سويسرا في الفترة بوعقدت في جنيؼ  "جون كنيدي"عمى اسـ الرئيس األمريكي آنذاؾ  كينديسميت جولة   

قدر أسفرت المفاوضات عمى تخفيض لمتعريفة الجمركية عمى المنتجات الصناعية  ،1967-1964الواقعة مف 
ـ  ، الشرعيةعدة إجراءات لمكافحة سياسة اإلغراؽ التي تتعارض مع المنافسة  اتخذتكذلؾ  ،%35بنسبة   كما ت
 ىذه الجولة االتفاؽ أيضا عمى مجموعة اتفاقيات دولية لتنظيـ أسواؽ الحبوب الزراعية. في 
فاعتبرت مختمفة عف باقي الجوالت كونيا تطرقت ألوؿ  1979-1973التي عقدت بيف طوكيوالنسبة لجولة ب   

وقد أسفرت  ،إضافة إلى مناقشة التعريفات الجمركية ،مرة إلى مناقشة العوائؽ التجارية األخرى والقيود الكمية

سنة  الجولة
 االنعقاد

عدد 
 المشاركيف

قيمة التجارة 
المحررة بالمميار 
 دوالر أمريكي

متوسط  الموضوعات األساسية لمجولة
التعريفة 

الجمركية قبل 
 % ـالجولة ب

متوسط 
التخفيض 

 % ـلمرسوم ب

 35  40 تخفيض التعريفات الجمركية 10 23 1947 جنيؼ

  2  26 تخفيض التعريفات الجمركية غير متاح 33 1949 آنسي

  25  23.9 تخفيض التعريفات الجمركية 100 34 1951 توركواي

  3.5  17.9 تخفيض التعريفات الجمركية 2.5 22 1956 جنيؼ

  7.0  16.5 تخفيض التعريفات الجمركية  4.9 45 1961-60 ديميوف

التعريفات الجمركية+ اجراءات المضادة  40 48 1967-64 كيندي
 لإلغراؽ

15.2  35  

تعريفات و إجراءات غير جمركية في إطار  155 99 1979-73 طوكيو
 العالقات التجارية

9.9  34  

تعريفات: إجراءات غير جمركية، الزراعة،  755  124 1993-86 األوروجواي
الخدمات، حماية حقوؽ الممكية الفكرية، 

تحرير تجارة المنسوجات والمالبس والمنتجات 
 عالميةالزراعية واقامة منظمة التجارة ال

  6.5  39  
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إلى تحرير التجارة الدولية عمى أف تدخؿ حيز التنفيذ  الرامية 1ىذه الجولة عف العديد مف االتفاقيات
أىمية خفض متوسط الرسوـ الجمركية في الدوؿ الصناعية مثمما يوضحو  وقد تجمت ،01/01/1980في

 الجدوؿ التالي:
 3 متوسط معدالت في اقتصادات مختارة.(5-2)الجدول 

 مئويةالضرائب المفروضة عمى السمع الصناعية بنسب  الدوؿ الصناعية
 نسبة التخفيض بعد جولة طوكيو قبؿ جولة طوكيو المختارة 

  29 4,7 6,6 الجماعة األوربية

  49 2,8 5,5 الياباف

  31 4,4 6,4 الواليات المتحدة

 34 4,7 7,1 جميع الدوؿ الصناعية

 .424ص  ،2013، األردفالطبعة الثالثة، دار المسيرة، ، االقتصاد الدولي: عمي عبد الفتاح أبو شرار، المصدر
ؿ عائؽ حيث لـ تعد تشك   ،طوكيوالضرائب بعد جولة انخفاض  نالحظ أف   السابؽ مف خالؿ الجدوؿ     
 %31ولمياباف،  %49وبالنسبة ألوروبا،  %29فقد انخفضت بػ ،يقؼ في طريؽ تجارة الدوؿ الصناعية رئيسي

 الدوؿ الصناعية.بالنسبة لكافة ، %34لمواليات المتحدة األمريكية، و
جؿ االعالف عف الجولة أمف  "الجات"عضاء في األجارة لمدوؿ فقد اجتمع وزراء الت   ،وايجاالر ا جولة أم      

باألوروغواي، حيث لـ يسبؽ   PUNTA DEL EST بونتا دل استطراؼ في األالثامنة لممفاوضات المتعددة 
دولة بحضور  108بمشاركة  1994 الى 1986 مفاستمرت ، 2ىمية مف ىذه الجولةأكثر أنوقشت مواضيع  فأ

 كاف تعتبر ىذه الجولة أىـ كؿ الجوالت السابقة لما .3دولة مف الدوؿ النامية 81دولة منيا  118ممثميف عف 
 وايجاالر الوثيقة الختامية لمفاوضات جولة  المادة األولى مف نصت فقد، جارة الدوليةليا مف مستقبؿ عمى الت  

أىـ ما ميز ىذه االتفاقية عف سابقاتيا أنيا تضمنت تجارة  ، حيث أف  عمى إنشاء منظمة التجارة العالمية
، واالتفاقية المتصمة بحقوؽ الممكية 4(GATSالمنتجات الزراعية ألوؿ مرة، واالتفاقية العامة لتجارة الخدمات )

ية المتعمقة بالتجارة، كأف تصر الدولة المضيفة إلى جانب اتفاقية أخرى خاصة باإلجراءات االستثمار  ،الفكرية
عمى المستثمر األجنبي باستعماؿ نسب معينة مف المواد المحمية بدال مف االستيراد، ثـ أضافت آلية تسوية 

                                                           
اتفاقية القيود الفنية عمى التجارة وىي المتعمقة باإلجراءات ، اتفاقية الدعـ وتتضمف إجراءات مكافحة الدعـ عف طريؽ فرض رسـو إضافية تعرؼ بالرسـو التعويضيةمثل 1

جراءات ترخيص االستيراد، و التي تتخذىا الدوؿ ألغراض أمنية، صحية، أو بيئية اص بتمؾ الصناعات السمعية التي تحتكر الحكومة الخ الحكومية المشترياتاتفاؽ ، و ا 
اتفاقية األلباف لتحرير وتوسيع نطاؽ ، و اتفاقية المحـو والثروة الحيوانية لتحرير وتوسيع نطاؽ التجارة، و اتفاقية احتساب قيمة الجمارؾ، و التداوؿ فييا عف طريؽ االستيراد

، والتعريفات عمى كافة أنواع الطائراتاتفاقية التجارة في الطائرات المدنية مف خال، و التجارة عبد المطمب عبد الحميد،  )انظراتفاؽ مكافحة اإلغراؽ، و ؿ إلغاء كافة الرسـو
  (.153ص  ،المرجع السابؽ ،المنظور االستراتيجي لمتحوالت االقتصادية لمقرن الحادي والعشرين

2 Kamel CHERIT, l’organisation mondiale du commerce, 3ème édition, éditions grand Alger livres, ALGER,  2007, page 15. 

 .108ص  ،2008، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، عولمة االقتصاد والتحول الى اقتصاد السوق في الدول العربيةمصطفى العبد اهلل الكفري،  3
4 The General Agreement on Trade in Services 
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ـ  ، المنسوجاتو  المالبسأضافت ىذه الجولة اتفاقية  .1المنازعات، وىي تختمؼ عف اآلليات السابقة إقصاء  وت
دورا ىاما في العمؿ عمى نجاح جولة اليات المتحدة األمريكية الو  تلعب كما، 2األدويةصناعة و  العمالة

( وزير جيمس بيكر، ولعؿ أىـ األسباب التي دفعت أمريكا إلى ىذا ىو ما ورد في مذكرات )وايجاالر 
لكي ال تقود أوروبا االقتصاد  "اتجال"حيث قاؿ: "لقد تبنينا  "األب بوش جورج"الخارجية األسبؽ في عيد 

  3."العالمي
أمرا مختمفا تماما عف المفاوضات السابقة متعددة االطراؼ في عقد االتفاقات  وايجاالورو كانت جولة     

عقدت  ، كماات العالقة بالتجارة لديياذالمؤسسات  مستوىأو رفع  ،التي طمب مف الدوؿ النامية تطويرىا
وتبنت  ،الدوؿ النامية "صفقة كبرى" تـ بموجبيا خفض حواجز التعريفة الجمركية عمى المنتجات المصنعة

  معايير "حقوؽ الممكية الفكرية" في مقابؿ قياـ الدوؿ الغنية بإلغاء نظاـ الكوتا عمى المنسوجات واأللبسة
لغاء "كوابح التصدير اال ،وادخاؿ ضوابط فعالة عمى الزراعة مؿ الدوؿ النامية بسبب أختيارية"، وقد خاب وا 

لغاء نظاـ الكوتا عمى المنسوجات ،الدوؿ الغنية في تطبيؽ ما التزمت بو تباطؤ وخفض الحماية عمى  ،وا 
 5:منياعمى البمداف النامية  وايجاألور جولة لمنافع ، مع ذلؾ كانت ىناؾ 4المنتجات الزراعية

القدرة عمى المنافسة في أسواؽ التصدير واألسواؽ المحمية عمى السواء، بسبب تحسيف الوصوؿ إلى  تزايد (أ 
 تزايد الشفافية )أو الوضوح(.و ، أسواؽ البمداف الصناعية

تحقيؽ أعمى مستوى لمتكامؿ بيف األسواؽ في مجاالت السمع والخدمات، واالستثمارات مف خالؿ إدماج  (ب 
باإلضافة إلى القطاعات الجديدة مثؿ الخدمات  ،عات والمنسوجات والمالبسقطاعات تقميدية مثؿ الزرا
 وحقوؽ الممكية الفكرية.

في  %38أدت إلى تقميص الرسـو الجمركية المفروضة عمى السمع المصنعة بنسبة  وايجاالورو جولة  إف   (ج 
  6في البمداف النامية. %9الدوؿ الصناعية و

عمى االقتصاد العالمي، وبخاصة  "الجات"نميز بيف نوعيف مف النتائج الناجمة عف تطبيؽ اتفاقيات     
اقتصاديات الدوؿ النامية واالقتصادات العربية: النوع األوؿ نتائج تعد بمثابة حقائؽ مؤكدة تتمثؿ في النتائج 

فة الوطنية ية بموجب جداوؿ التعر ، وبخاصة ما يتعمؽ بالتخفيضات الجمركيالجاتالفعمية لمفاوضات جوالت 
نتائج تتمثؿ بالتقديرات المستنبطة، وىي التي  ،النوع الثاني ، أماوعروض الخدمات، وما تضمنتو مف تعيدات

تتناوؿ أثر تحرير التجارة عمى الدخؿ العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وىي التقديرات التي تخضع لمؤثرات 
                                                           

يث أوؿ سنتيف كانت ىناؾ أوال ىيئة تسوية المنازعات التي يمكف عرض النزاع عمييا أوال، ثـ ىناؾ حؽ التظمـ أماـ ىيئة االستئناؼ ثـ الحؿ الودي، ثـ التحكيـ، ح ىناؾ1
 شكوى مف دوؿ مختمفة ثـ حؿ أغمبيا وديا، وأحيمت البقية إلى لجاف خاصة. 62

 .قابمة لشرط المفاوضاتألسباب إنسانية واعتبرتيا صناعة غير  2

 .86، ص 2009 ،، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائرالحداثة والييمنة االقتصادية ومعوقات التنميةضياء مجيد المسوي،  3
 .81، ص 2003المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ، 1، الطبعة العولمة والنمو والفقر بناء مستقبل عالمي شاملبوؿ كوليير، ديفيد دوالر، ترجمة ىشاـ عبد اهلل،  4
 .20ص  ،المرجع السابؽقياس أثار النظام الجديد لمتجارة العالمية عمى البمدان العربية، ناجي التوني،  5
المؤتمر العربي الثاني بعنواف: التوجيات المستقبمية ، بحوث وأوراؽ عمؿ التوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية فرص وتحديات أمام الدول العربيةمي لطفي، ع6

  .14، ص 2007عماف، مارس  ،لمنظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات أماـ الدوؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية



 الجديد النظام التجاري الدوليو  جارة الدوليةتحرير الت                                                  لفصل الثاني                                                  ا

 

76 

 

جميعا في التقييـ ألنيا مؤثرات غير كمية، ترتبط بمستقبؿ االقتصاد العالمي  عديدة مف غير الممكف تضمينيا
ىذه االتفاقية ال تخمو مف الخسائر لمعديد مف البمداف النامية، مثال يؤدي  أف   إال   .1ومدى كفاءتو بوجو عاـ

إلى تخفيض  "األورجواي"خفض التعريفات الجمركية في الحواجز غير الجمركية المنصوص عمييا في اتفاقية 
المعمـ، كما أف خفض اإلعانات  2ىوامش األفضمية ليذه البمداف المستفيدة حاليا مف خطط نظاـ االفضميات

وبالتالي ارتفاع واردات البمداف النامية المعتمدة  ،)الدعـ( في الزراعة سيؤدي إلى ارتفاع األسعار لألغدية
أساسا عمى الواردات مف األغذية، مما يؤدي الى تدىور معدالت التبادؿ التجاري فييا كما يتمثؿ الجانب 

كؿ ىذه البمداف  األكبر إساءة ليذه البمداف ىو استبعاد الكربوىيدرات مف عممية تثبيت التعريفات، مقابؿ أف  
يشير  ، حيثادرات النفط الخاـ الذي مازاؿ يواجو حواجز تجارية في أسواؽ البمداف المتقدمةتعتمد عمى ص

، مع أنو يعترؼ "الجات"صندوؽ النقد الدولي إلى عدـ اعتبار النفط الخاـ والنفط المكرر في إطار اتفاقيات 
النفط الخاـ ربما  رؼ أيضا أف  بأف أحد أوجو القصور اليامة في االتفاقية ىو عدـ شموليتيا ليذه المواد، ويعت

واجو قميال مف العوائؽ التجارية، بينما يواجو النفط المكرر عوائؽ تجارية وغير تجارية، وخصوصا مف جانب 
الدوؿ النفطية التي تعتمد إلى حد كبير عمى النفط أو  الواليات المتحدة األمريكية والياباف. ويضيؼ أف  

 3.الجاتفائدتيا محدودة مف اتفاقية اإليرادات المالية مف النفط، فإف 
 350أي نحو  ،مف المكاسب كانت مف نصيب الدوؿ المتقدمة %70 أف ال  إلكف رغـ ىذه المنافع المزعومة    

المساواة بيف الدوؿ، حيث فرضت الدوؿ المتقدمة الرسـو  عدـمميار دوالر سنويا، كما زادت ىذه الجولة مف 
  .4أضعاؼ مما تفرضو عمى الدوؿ المتقدمة بأربعةالجمركية عمى الدوؿ النامية 

II – 1 – 4  "يا3العقبات التي اعترضتو  في االقتصاد الدولي دور "الجات 
 :5بدورىا في االقتصاد الدولي مف خالؿ ما يمي "الجات"قامت  
وضماف توفير األمف والقدرة عمى التنبؤ بتوجيات النظاـ التجاري الجديد والحفاظ عمى حقوؽ االعضاء،  .1

 المحافظة عمى االلتزامات المترتبة عمى الدوؿ االعضاء، وذلؾ بفضؿ نظاـ تسوية المنازعات.
ضمنت المنظمة حقوؽ الدوؿ النامية، وذلؾ بسبب االضرار التي تمحؽ بيذه الدوؿ مف سياسات االصالح  .2

 الزراعي، مما دفع المنظمة الى تقديـ تعويضات مقابؿ ىذه األضرار.
لجداوؿ التي تبيف المزايا التفضيمية والتنازالت الجمركية لكافة االعضاء، مما يؤدي الى اتنظيـ تحرير التجارة وفؽ  .3

 سيولة وصوؿ السمع الى كافة الدوؿ االعضاء.
الزاـ الدوؿ باإلعالف عف البرامج االستثمارية ذات الصمة بالتجارة الدولية، بحيث يتـ معاممة األجنبي كما لو كاف  .4

 مواطنا في نفس الدولة.

                                                           
.109مصر، ص  2001،مركز المحروسة،  منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب،فخري لبيب،   1  
 إضافة إلى األفضميات المقررة في اتفاقية لومي، أو في اتفاقية االتحاد األوروبي لصالح البمداف البحر األبيض المتوسط. 2
دارة التنميةأسامة عبد الرحماف 3   .96ص ،المرجع السابؽ، ، تنمية التخمف وا 
 .96، ص 2009الطبعة األولى، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  مثمرة،كيف نجعل العولمة جوزيؼ إي. ستيجميتز، ترجمة فايز حكيـ، واحمد منيب، 4
 .151، ص المرجع السابؽ، اقتصاديات التجارة الخارجيةحساـ داوود وآخروف، 5
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جراءات الوقاية والدعـ لكافة الدوؿ األعضاء في المنظمة. .5  ابراز دور الممكية الفكرية والصناعية، وا 
 :1ياإلى العديد مف العقبات مف بين "الجات"تعرضت 

  .عدا السكرتارية2 "الجات" عدـ وجود جياز إداري دائـ ذي شخصية اعتبارية لإلشراؼ عمى أعماؿ .1

جانب كبير مف التجارة الدولية، األمر لالمسيرة  ،(ةجارة الحر  مثؿ منطقة الت  ) التكتالت االقتصاديةشيوع  .2
 "الجات"الذي ترتب عنو تقسيـ العالـ إلى كتؿ تجارية إقميمية ،ىذا فضال عف عدـ شموؿ وعمومية تكويف 

 كثير مف أعضاء األمـ المتحدة. الذي تخمؼ عف عضويتيا

التصدي بالقدر الكافي والعمؿ اإليجابي لمشكالت صادرات المواد األولية، وكذا مشكالت تجارة  عدـ .3
 الدوؿ النامية.

مما ألحؽ الضرر بصادرات الدوؿ النامية مف المواد  إتباع الدوؿ الصناعية لسياسة حماية زراعية، .4
 ي غير صالح ىذه األخيرة.األولية والمنتجات الغذائية، وأدى إلى تحوؿ معدالت التبادؿ الدولي ف

والتزامات األطراؼ المتعاقديف  «التبادؿ في المعاممة»عمى أساس فكرة  "الجات"قياـ نظاـ المفاوضات  .5
حيث يناسب ذلؾ الدوؿ المتقدمة فيما بينيا، في حيف أف الدوؿ  ،«معاممة الدولة األكثر رعاية» بمبدأ

النامية ال تممؾ مف المزايا ما تبادؿ بو الدوؿ المتقدمة مف بناء المبنة األولى في النظاـ التجاري الدولي 
" الجات"جاءت النتائج مخيبة ألماؿ الدوؿ النامية، حتى انتشر تعبير لوصؼ نشاط  "الجات"ممثمة في 

تمارس فيو الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ السوؽ األوروبية  «منتدى لمدوؿ الغنية»الفترة أنو  في تمؾ
  3ويحتفظ لمدوؿ النامية بدور المتفرج. األلعاب المشركة، المشركة،

II – 2 في ظل النظام االقتصادي الدولي الجديد لتجارة الدوليةا. 
   II – 2 - 1  الجديد ومعالمو3 الدوليمفيوم النظام االقتصادي 

يقصد بالنظاـ االقتصادي العالمي مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية     
لضبط قواعد السموؾ في العالقات االقتصادية بيف الدوؿ المختمفة، ومف ىنا يجب التنويو إلى أف كممة الثانية، 

ترتيب األوضاع عمى نسؽ معيف ينطوي عمى عالقات معينة وقواعد  النظاـ االقتصادي العالمي الجديد تعني
سموكية خاصة. شاع استعمالو منذ أوائؿ ىذا القرف، وبصفة خاصة بعد انييار ما كاف يسمى بالمعسكر الشرقي 

" بمعنى متكامؿ مف القيـ والمبادئ القانونية نظام دولي جديدأو االشتراكي. غير أن و مف الواضح أنو ليس ىناؾ" 
والمؤسسات الجديدة في الساحة الدولية، فالعالـ ال يزاؿ يتفاعؿ إلى حد بعيد في نفس اإلطار السابؽ الذي تتس يد 

 4.فيو األمـ المتحدة قمتو

                                                           
.180ص  ،المرجع السابؽ، الوجيز في العالقات االقتصادية الدوليةفارس رشيد ألبياتي،    1  
عبارة عف معاىدة متعددة األطراؼ. "الجات"ألف   2  
  .103، ص 1999،االردفدار صفاء،  ،، الطبعة األولى( واقتصاديات الدول الناميةWTOمنظمة التجارة العالمية ) عبد الناصر نزاؿ العبادي،3

 .29ص  ،2009 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،الطبعة األولى النظام العالمي الجديد،محمد أحمد حممي،   4



 الجديد النظام التجاري الدوليو  جارة الدوليةتحرير الت                                                  لفصل الثاني                                                  ا

 

78 

 

اسو في اتفاقية بالنسبة إلنشاء النظاـ االقتصادي العالمي الجديد، حيث كانت أولى محاوالت وضع حجر أس   
دولة استيدفت نظاـ  اقتصادي عالمي جديد، إال  أف  44 باقتراح الواليات المتحدة األمريكية وضـ   بروتن وودز

 .1دولة 189عاـ مف إنشائو الى  50 بعد حوالي 1995 عدد الدوؿ األعضاء وصؿ عاـ
تحقيؽ أكبر المزايا دوف التشوىات ل ،ع عوامؿ اإلنتاجيتوز باالقتصاد العالمي الجديد لمشركات واألسواؽ سمح   

حررت قد الشركات المتعددة الجنسية ا ذوكالتجارة الحرة، ، و أسواؽ رأس الماؿف ،التي تحدث نتيجة تدخؿ الدولة
وقد ، وأحسف المنتجات، األثماف ممستيمكيف بأرخصل توفير السمعالقيود، وأثبت قدرتيا عمى  جميعاألعماؿ مف 

مصالحة، ولو كاف ذلؾ عمى جؿ  ض شروطو وحقؽ ر الغرب المييمف قد ف بأف   اريحصفي ذلؾ اعترافا  يكوف
 2:. يتشكؿ النظاـ العالمي الجديد مف ثالثة عناصر كالتاليحساب الدوؿ المتخمفة

ىو ذلؾ النظاـ الذي يحكـ ويضبط قواعد السموؾ في كؿ ما يتعمؽ بأسعار الصرؼ : النظام النقدي الدولي .1
وموازيف المدفوعات، ومصادر تمويؿ العجز ونوعية السياسات التصحيحية التي يجوز لمدولة العضو، إتباعيا 

المي في وتطبيقيا لعالج مثؿ ىذا العجز عند وقوعو، بالتالي يفترض أنو يكفؿ تحقيؽ االستقرار النقدي الع
النظاـ االقتصادي العالمي الجديد. يعتبر صندوؽ النقد الدولي ىو الحارس والقائـ عمى إدارة النظاـ النقدي 

 الدولي.

وىو ذلؾ النظاـ الذي يحكـ قواعد السموؾ في كؿ ما يتعمؽ بالتحركات واالنتقاالت : النظام المالي الدولي .2
أجنبية أو قروض خارجية، وسواء كانت رسمية أو تجارية  الدولية لرؤوس األمواؿ، سواء في صورة مساعدات

بدور القيادي الأو في صورة استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، ويقـو البنؾ الدولي بمفيومو الشامؿ 
 في إدارة النظاـ المالي الدولي.

  بتصدير واستيراد السمع وىو ذلؾ النظاـ الذي يحكـ قواعد السموؾ في كؿ ما يتعمؽ: النظام التجاري الدولي .3
وتحديد ما يجوز وما ال يجوز مف اإلجراءات الحمائية أو إعانات التصدير، بؿ والعمؿ مف خالؿ ىذا النظاـ 
عمى تحرير التجارة العالمية لزيادة التبادؿ الدولي، وترسيخ مبدأ االعتماد المتبادؿ وتعظيـ العائد مف التجارة 

بتولي إدارة النظاـ التجاري الدولي.   WTOالعالوٍتالمي، وتقـو منظمة التجارة الدولية لكؿ أطراؼ االقتصاد الع
جاري العالمي ىو الفكرة الواضحة المباشرة التي مؤداىا أف  التبادؿ الدولي ينبغي أف يجري فأساس النظاـ الت  

 .3بحرية وبدوف قيود مفروضة مف الحكومات

 4:لـ أىميايحمؿ النظاـ العالمي الجديد مجموعة مف المعا
بعد انتياء الحرب الباردة التي دامت قرابة نصؼ قرف لصالح النظاـ الرأسمالي الغربي "اقتصاد السوؽ"  .1

أصبح النظاـ الوحيد في العالـ ىو النظاـ الرأسمالي الغربي وىو نظاـ يقـو عمى توسع قاعدة الممكية الخاصة 
 التكتالت االقتصادية العالمية.و "، الجاتجارة العالمية "اتفاقيات "الخصخصة"، وتحرير الت  

                                                           
 .122، ص 2013، الطبعة االولى، دار وائؿ، االردف، النظام االقتصادي السياسي الدوليمحمد حمد القطاطشة،  1
 .123سابؽ، ص المرجع المحمد حمد القطاطشة،   2
 .317، ص المرجع السابؽ، األفكار التي غيرت العالممايكؿ ماندؿ،  3
 .31و 30، صالمرجع السابؽ، النظام العالمي الجديدمحمد أحمد حممي،   4
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تخط ى النظاـ العالمي الجديد ذلؾ المعنى االقتصادي إلى التبشير بثقافة عالمية واحدة، وىي بالطبع ثقافة  .2
 الغرب التي روجت ليا وسائؿ اإلعالـ الغربية، وىممت ليا وسائؿ اإلعالـ العربية ببالىة شديدة.

اـ العالمي الجديد، وىو ما يدؿ عميو المدلوؿ المغوي لمفيـو "العولمة" استخداـ القوة كوسيمة لفرض ىذا النظ .3
 بمعنى السعي أف يصبح العالـ كمو يديف بنظاـ اقتصادي وثقافي واحد.

وضع سياسات عالمية لقضية عالقة السكاف بالتنمية دوف مراعاة لخصوصيتيا الثقافية االجتماعية مثؿ إباحة  .4
وتقنيف اإلجياض، وتشريع العالقات الجنسية المثمية الشاذة والمساواة النامية  العالقات الجنسية خارج الزواج،

 بيف النساء والرجاؿ.....الخ.

االتجاه إلى عولمة االقتصاد عمى نطاؽ كؿ أطراؼ االقتصاد الدولي، حيث يتحوؿ العالـ إلى قرية صغيرة  .5
 1.االتمحدودة األبعاد متنافسة األطراؼ، بفعؿ ثورة التكنولوجيا واالتص

 2:إضافة إلى ما سبؽ نجد
 اتساع اليوة بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة والبمداف النامية مف حيث مستويات التطور االقتصادي. .6
 النيب الوحشي لخيرات وموارد العالـ الثالث مف قبؿ الشركات المتعددة الجنسيات.  .7
 عدـ التكافؤ في العالقات التجارية الدولية بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة ودوؿ العالـ الثالث.  .8
 التدخؿ السياسي في شؤوف العالـ الثالث مف قبؿ العالـ المتقدـ، وىذا ما ييدد السيادة الوطنية ليذه الدوؿ.  .9
 عبء الديوف المتراكمة عمى دوؿ العالـ الثالث.  .10
 اعتماد العالـ الثالث عمى شراء المواد الغذائية مف الدوؿ الصناعية المتقدمة.  .11

فإنو يجب التدرج في مدارج التبعية ذاتيا، بمعنى أف  ،إذا كاف االنخراط في االقتصاد العالمي ىو التبعية    
مما يحكمو أي مشروع  وغير ذلؾ ،التعمـ مف اآلخريف واالحتكاؾ بيـ والتفاعؿ معيـ خالؿ التجارة واالستثمار

 .3يةوطني لمتنم
الدفاع عف المصالح حيث أف   ،ال بد منيااالندماج في النظاـ االقتصادي العالمي الجديد مسألة يعتبر    

حداث قطيعة مع النظاـ النقدي وتدفقات رؤوس األمواؿ و بوسائؿ الحماية الكمية والجمركية،  لمدولةاالقتصادية  ا 
السيطرة  الدولةتفقد ، فوغيرىا مف استراتيجيات الدفاع االقتصادي، عقيـ وخارج إطار الزمفواالستثمارات العالمية 

فكؿ التغيرات . االنطالؽ والنمو ناىيؾ عف ضرورة التقدـ ع امكانيةيوتضي   ،وقدرتيا المالية والنقدية أسواقياعمى 
ية، بما فييا إنشاء منظمة التجارة العالمية االقتصادية العالمية التي تبمورت في ىذا النظاـ أثرت عمى الدوؿ النام

االقتصادي العالمي، وما طرحتو مف قضايا  -إضافة إلى صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي -الستكماؿ الثالوث
جديدة في كافة المجاالت، يممي عمى ىذه الدوؿ ضرورة التكيؼ مع ما أفرزه ىذا النظاـ الجديد مف تغيرات ألنيا 

 قد تؤدي إلى مكاسب وقد تؤدي إلى خسائر في حالة العكس. -مب عميياالتغ   إذ تـ  -تحديات كبيرة ستواجو 

                                                           
 .28ص، 2003مصر، مجموعة النيؿ العربية،  االولى،، الطبعة سبتمبر 11حداث أالنظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقو المستقبمية بعد عبد المطمب عبد الحميد،  1
 .120ص ،2002،لبناف ،، الطبعة األولى، دار المنيؿ المبنانيالتخمف والتنميةإبراىيـ مشورب،   2
دارة التنميةأسامة عبد الرحماف،   3  .52، صالمرجع السابؽ، تنمية التخمف وا 
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يستند النظاـ االقتصادي العالمي الذي أقامتو الواليات المتحدة االمريكية بعد الحرب العالمية الثانية عمى    
عـ مجاالتيا الرئيسية الثالث: عولمة دولية تقـو بإرساء قواعد وبنياف ىيكؿ العولمة ود 1ثالث مؤسسات كبرى

 2التجارة، عولمة التمويؿ، عولمة االستثمار.
العولمة التجارية مكانة ىامة في العولمة االقتصادية، وذلؾ بسبب الطبيعة الدولية لمتجارة الخارجية  تحتؿ      

 خارجية إلى الناتج القوميالمرتبطة في تحققيا بتحقؽ العولمة االقتصادية، مف خالؿ ارتفاع نسبة التجارة ال
فيناؾ مف يرى أف التجارة الخارجية ما ىي إال امتداد لعمؿ االقتصاد المحمي في توفير احتياجاتو التي ال 

 يمبييا االقتصاد المحمي، وتصريؼ فائض اإلنتاج.
البيانات الخاصة بواقع عولمة التجارة الخارجية توضح العديد مف الجوانب اليامة واألساسية ذات  إف      

 الصمة بيذه العولمة والتي تتـ في إطار العولمة االقتصادية منيا:
الدوؿ المتقدمة والنامية رغـ اختالؼ في لتجارة الخارجية إلى إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي ا أىمية .1

أىمية التجارة الخارجية في االقتصادات المتقدمة مرتبط بتقدميا، مما يتيح  فزيادة .ذلؾللمفسرة األسباب ا
 زيادة صادراتيا، اعتمادا عمى تطور قدراتيا وطاقتيا اإلنتاجية، وزيادة استيرادىا الناتج زيادة الطمب فييا

 الدوؿ الناميةارة الخارجية في االرتفاع في أىمية التج وعف زيادة الدخوؿ المتحققة أيضا. في حيف أف  
 اإلنتاجية حاجياتيا عف تمبيةضعؼ قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية المحمية لناتج عف زيادة استيرادىا 

، وىو ما يؤكد اتساع ، وصناعتيا التحويمية الضعيفةاالستثمارية، االستيالكية، ونتيجة طاقتيا اإلنتاجية
ىمية النسبية لمتجارة الخارجية إلى إجمالي العولمة الناتج مدى العولمة التجارية مف خالؿ ارتفاع األ

 المحمي، ولكافة دوؿ العالـ تقريبا.

 طاقتيا اإلنتاجيةو نشاطاتيا االقتصادية،  اتساع الناجـ عفالتنوع الكبير في صادرات الدوؿ المتقدمة،  .2
مقابؿ  الذي ينوع الطمب عمى االستيراد وكذا التنوع الواسع في استيراداتيا نتيجة ارتفاع الدخوؿ فييا،

تكاد تقتصر عمى تصدير سمعة واحدة، كما ىو الحاؿ في  التي، الناميةضعؼ التنوع في صادرات الدوؿ 
 الدوؿ النفطية.

 األىمية النسبية لمتجارة الخارجية لمدوؿ المتقدمة مف إجمالي التجارة الخارجية العالمية، حيثارتفاع  .3
الدوؿ االكثر تقدما ترتفع فييا ىذه االىمية النسبية لمتجارة في  بحيث أف   .3في الغالب %60تتجاوز نسبتيا 

مشاركة الدوؿ النامية، مما يشير الى االرتباط بيف التقدـ واألىمية، ويوضح زيادة  ؿحيف تنخفض في الدو 
ؼ مشاركة الدوؿ ضعمقابؿ تتـ في إطار العولمة االقتصادية التي المتقدمة في تحقؽ العولمة التجارية 

 األقؿ تقدما في ىذه العولمة.

                                                           
 منظمة التجارة العالمية، وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي.   1
 .255، ص2009اإلسكندرية،  ،، مؤسسة شباب الجامعةالوقائع االقتصاديةخبابة عبد اهلل، بوقرة رابح،  2

 .157ص، 2010عالـ الكتاب الحديث، األردف،  ،، الطبعة األولىالعولمة االقتصاديةفميح حسف خمؼ،   3
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تضعؼ إف لـ  بينماسمع أو الخدمات، لمعالية المستوى  ىيمنة الدوؿ المتقدمة عمى الصادرات التقنية .4
في ىذه الصادرات، مما يؤكد عمى قوة وفعالية مشاركة الدوؿ المتقدمة في  الناميةتنعدـ مشاركة الدوؿ 

 ف ضعؼ مشاركة الدوؿ األقؿ تقدما.تحقيؽ العولمة التجارية، ويبي  

II – 2 - 2   العالمية لمتجارةمنظمة المن خالل  الدوليةتحرير التجارة.  
بجولة  عرفتالتي  1993إلى  1986بمجيء الجولة األخيرة مف عاـ  3العالمية لمتجارةمنظمة ال ءإنشا -أوال  

ـ   ،االوروغواي أخذت عمى عاتقيا ميمة اإلشراؼ والرقابة عمى تنفيذ  التي ،المنظمةىذه اإلعالف عف ميالد  ت
ؿ عمى إزالة كافة العوائؽ موالع ،اتفاقيات االوروغواي وحؿ ما ينشأ عنيا مف منازعات بيف الدوؿ األعضاء

جاري الدولي منظمة العنصر الثالث واألساس في النظاـ الت  التعتبر بالتعاوف مع الييئات والمنظمات الدولية. 
ة استمرت األطراؼ، وىي اإلطار المؤسسي الذي توصؿ إليو المجتمع الدولي بعد مفاوضات شاق  متعددة 

1994-1986سنوات بيف  08نحو
1

لتشرؼ عمى نظاـ جديد لمتجارة الدولية  15/04/1994بتاريخ  ؤىاإنشا ، وقد تن  
  عاـ 47لفترة تقرب مف  "الجات"جاري الدولي الذي أشرفت عميو يختمؼ في كثير مف جوانبو عف النظاـ الت  

باإلضافة  ،بالمصادقة عمييا الواليات المتحدة االمريكيةبعد أف قامت  01/01/1995بدأت أعماليا مف تاريخ 
 2.دولة( 117إلى الياباف وعدد كبير مف الدوؿ المتقدمة والنامية )

 Organisation Mondiale اختصارا لػ OMC جاء رمز المنظمة العالمية لمتجارة 3مفيوم المنظمة، ومياميا -ثانيا  

Du Commerce  ،وتشكؿ منتدى  ،بتنظيـ التجارة بيف الدوؿ األعضاء ىومف أىـ تعاريفيا أنيا منظمة دولية تعن
مؤسسة دولية مستقمة مف الناحيتيف المالية واإلدارية، وغير خاضعة لمنظمة  وتعتبرلممفوضات متعددة األطراؼ، 

وىي منظمة ذات صفة قانونية  ،مف حجـ التجارة الدولية %95 "تشارؾ بنحوفي جنيؼ، ىا يقع مقر  ،3األمـ المتحدة
ليا كافة االمتيازات التي منحت ليا وىي إطار تنظيمي يشرؼ عمى تطبيؽ جميع القواعد واإلجراءات المرتبطة 

يمية إضافة إلى العديد مف ضاتفاقية تف (60)التوصؿ إلى بعد التوقيع عمى ىذه المنظمة تـ   .4بسياسة التجارة العالمية "
القرارات والتوصيات ومذكرات التفاىـ التي اعتبرت جزءا مف التنظيـ القانوني التفاقات منظمة التجارة العالمية، يمكف 

االتفاقية العامة ، و االتفاقية العامة إلنشاء منظمة التجارة العالمية :5وىي مجموعات رئيسية 07تصنيؼ االتفاقيات في 
  ( والمعايير التجارية المتصمة باالستثمار1994 جاثلمتجارة في البضائع وتشمؿ االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة )

وثيقة تفاىـ ، و اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة في الحقوؽ الممكية الفكرية، و االتفاقية العامة في تجارة الخدماتو 
االتفاقيات ، و آلية مراجعة السياسات التجارية الحكومية، و تسوية المنازعاتبشأف القواعد واإلجراءات التي تحكـ 

 الخاصة بحساب وتقدير الجمارؾ.
الى المنظمة اضافة الى انخفاض الرسـو  "الجات"تطور المشاركيف في المفاوضات مف الشكؿ التالي  يوضح   

 الجمركية عبر الحدود:
                                                           

 .100ص، 2010، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،السياسات االقتصادية في ظل العولمةنوري منير،  1
 .138، ص 2010اإلسكندرية،  ،، الطبعة األولى، الدار الجامعيةاالقتصاد الدولي والتجارة الخارجيةمحمود عبد الرازؽ،  2
 .57، ص 2003دار المحمدية العامة ،الجزائر،  الجزائر والمنظمة العالمية لمتجارة،ناصر عدوف دادي، منتاوي محمد، 3
 .115، ص2011 ،، كنوز الحكمة، الجزائرمصطمحات العولمةعبد القادر تومي،  4
 .226ص ، 2012، دار الوراؽ، األردف ،الطبعة األولى، المعاصر في قوانين التجارة الدوليةمحمود فياض،  5
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من والرسوم الجمركية  الى منظمة التجارة العالمية "الجات"من تطور المشاركين في المفاوضات 3 (1-2)الشكل
 .2007الى  1947

 
Source : DORRA FAYECH, et autres les nouvelles méthodes et Formes de Protectionnisme, étude réalisée par L' ESSEC, sur le 

site http://bdc.aege.fr/public/Les_nouvelles_methodes_et_formes_de_protectionnisme.pdf, annexe 02 consulter le 21/07/2014,  

حيث  ،1947 الرسـو الجمركية عبر الحدود مف جولة جنيؼ سنةمف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ انخفاض      
ثـ في جولة الدوحة التابعة  ،%20 قؿ مفأالى  "الجات"ودائما في اطار  ،ثـ وصمت في جولة كندي %40تمثؿ  كانت

عدد االعضاء المشاركيف في المفاوضات بدءا  الشكؿلؾ يوضح ذك، %5 قؿ مفأجارة العالمية وصمت الى لمنظمة الت  
 خالؿ جولة الدوحة. 2007دولة في  151دولة الى  23 الى المنظمة العالمية لمتجارة، حيث انتقؿ مف "الجات"مف 
2014جىاى  26غاية الى  دولة 160عدد أعضاء المنظمة  بمغ :العضوية في المنظمة -ثالثا

أكثر وىناؾ  . 1
العراؽ، ايراف، ليبيا، سوريا، لبناف  ،دولة طالبة لمعضوية، منيا خمس دوؿ عربية ىي الجزائر 25مف 

منيا مونتيقرو، روسيا االتحادية  2012دوؿ انضمت مؤخرا في سنة  04اضافة الى ، والسوداف واليمف
2013ودولتاف صادقتا عمى مجموع النصوص لالنضماـ في مطمع  ،أو رسمًيا جميورية فانواتو 2فانواتوو  والساماو

3. 
يجب عمييا، خالؿ ، لكف لالنضماـتستطيع أي دولة غير عضو االنضماـ إلى المنظمة عف طريؽ التفاوض 

مفاوضات، الموافقة عمى اتخاذ الخطوات الالزمة لتعديؿ تشريعاتيا الوطنية لتنسجـ وقواعد االتفاقات التجارية ال
إجراءات القبوؿ والعضوية في منظمة التجارة العالمية باختالؼ النظاـ االقتصادي لمدولة  تختمؼ .دة األطراؼالمتعد

عادة ما تستغرؽ إجراءات و  ،الراغبة في االنضماـ أو باختالؼ مكانتيا االقتصادية عمى المستوى التجاري الدولي
المجمس العاـ لممنظمة حتى صدور القرار النيائي ما يقرب االنضماـ إلى المنظمة الدولية مف لحظة تقديـ الطمب إلى 

إال أف ىذه المدة قد تطوؿ أكثر مف ذلؾ بسبب عدـ مالئمة مستوى التحرير التجاري لمدولة مع ، 4خمس سنوات
 :تمثؿ مراحؿ االنضماـ حسب الشكؿ التالي. تالشروط العضوية ومتطمباتيا

 
                                                           
1 www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm , consulter le 25/12/2014. 

كـ شماؿ شرؽ  500و أسترالياكـ تقريًبا شماؿ شرؽ  15750ىي عبارة عف أرخبيؿ مف أصؿ بركاني وتقع عمى بعد  ،المحيط اليادئدولة جزيرة تقع في جنوب  ىي2
 .غينيا الجديدةوبالقرب مف  جزر سميمافوجنوب شرؽ  فيجيوغرب  كاليدونيا الجديدة

3 Rapport annuel OMC, 2013, page 07.  
 .244، ص المرجع السابؽ، في قوانين التجارة الدوليةالمعاصر محمود فياض، 4

http://bdc.aege.fr/public/Les_nouvelles_methodes_et_formes_de_protectionnisme.pdf
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 المنظمة العالمية لمتجارة.3 مراحل االنضمام إلى (2-2)لشكلا

 
 

 
 
 

 
 

 
، الطبعة الجزائر ومنظمة التجارة العالمية أفاق ومعوقات االنضمامسميـ السعداوي، باالعتماد عمى : مف إعداد الباحثة المصدر

 .54 -53، ص2008األولى، دار الخمدونية، الجزائر، 
ال يعني التطبيؽ الفوري لكؿ  الييااالنضماـ ف ،1طريقة التوجيو واالدارة في منظمة التجارة العالمية أكثر تعقيدا إف    

  االنضماـبيف المنطقة والدولة الراغبة في  عديدة تسبؽ العضوية مفاوضاتحيث  تدريجيا؛يتـ ذلؾ  بينمااالتفاقيات، 
 .مستوى النمو االقتصادي لمدولةلجارة التي ستمـز بيا الدولة وفقا مجاالت تحرير الت  جميع يتـ فييا تحديد 

االفراد في الدوؿ  رفاىيةتحسيف  في منظمة ىوالاليدؼ النيائي إلنشاء  تمثؿ :المنظمة ىدافأمبادئ و  -رابعا
الدور الذي يمكف أف ارتكازا عمى  ،ضماف تدفؽ التجارة بيف بكؿ سيولةل مف خالؿ تقميص العوائؽ التجارية ،األعضاء

تقـو عمى  كما ،نشأت ىذه المنظمة لتحقيؽ جممة مف األىداؼاضافة الى ذلؾ  ،التجارة باعتبارىا قاطرة النمو تمعبو
يمكف  التي تكفؿ حسف تنفيد الدوؿ االعضاء اللتزاماتيـ التجارية التي وردت في االتفاقية مجموعة مف المبادئ التي

 الجدوؿ الموالي: اجماليا في
 .المنظمة العالمية لمتجارةمبادئ وأىداف  3(6-2)الجدول 

 أىداف المنظمة العالمية لمتجارة مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة
  ىما:يقـو ىذا المبدأ عمى مبدأيف فرعييف  :مبدأ عدم التمييز-

بمنح جميع الدوؿ  االعضاء التزاـ :مبدأ الدولة األكثر رعاية-1
األعضاء ذات االمتيازات التي منحتيا أو ستمنحيا لدولة أخرى وبنفس 

 .2الشروط واإلعفاءات
األعضاء بالتعامؿ مع رعايا الدوؿ  التزاـ :مبدأ المعاممة الوطنية-2

األعضاء األخرى ذات المعاممة التي تنطبؽ عمى رعايا ىذه الدولة، 
جبات التي تمنحيا إياه وتشريعات مف حيث الحقوؽ وااللتزامات والوا

 ىذه الدولة.
 مقابمة كؿ تخفيض جمركي وغير جمركي لدولة ما عضو مبدأ التبادلية3-

إنشاء إطار لبحث مسائؿ المبادالت التجارية -
ية لممنظمة،  يجاد الحموؿ لممشاكؿ الموج  الدولية وا 
يجاد ىيكؿ لفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ  وا 

 بيف الدوؿ األعضاء.
السياسات التجارية الوطنية، وتقديـ  متابعة-

 المساعدات التقنية والتكويف لمدوؿ النامية.
تقوية االقتصاد العالمي بتحرير التجارة مف جميع -

ورفع مستوى الدخؿ القومي الحقيقي لمدوؿ  ،القيود
 األعضاء وتسييؿ الوصوؿ إلى األسواؽ العالمية.
                                                           

 .303، ص 2008دار الكتاب الحديث، الجزائر،  العولمة واثرىا السمبي عمى الشعوب،جوزيؼ ستجميز،  1
 .سواء كانت الدولة عضو في االتفاقية أـ ال 2

مرحلة تقدٌم االنضمام 1المرحلة   

مرحلة المفاوضات متعددة 2المرحلة   

األطراف   

مرحلة المفاوضات الثنائٌة  3المرحلة 

 األطراف

كل بلد ٌقدم مذكرة مساعدة لتدعٌم طلبها هذه المذكرة بها معلومات 

 عن النظام االقتصادي للدولة ونظام التجارة الخارجٌة.

مجموعة من األسئلة الكتابٌة والشفهٌة على الدول الراغبة فً  طرح

االنضمام حول نظام األسعار، مٌزان المدفوعات، التعرٌفة الجمركٌة 

 التبادالت التجارٌة الخارجٌة وغٌره.

التفاوض من أجل تحدٌد تجارة السلع والخدمات والتفاوض على 

 أساس كل دولة على حدى.

 االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة مراحػػؿ



 الجديد النظام التجاري الدوليو  جارة الدوليةتحرير الت                                                  لفصل الثاني                                                  ا

 

84 

 

االتفاقية بتخفيض معادؿ لو مف قبؿ الدولة األخرى حتى تتعادؿ قيمة ما  في
 تقدمو الدوؿ األطراؼ مف التزامات لتحرير قطاع التجارة الدولية.

بجداوؿ تحدد سقؼ التعريفات  االلتزاـ الموقعة3االتفاقيات مبدأ إلزامية -
التزامات النفاذ الى األسواؽ و الجمركية المرتبطة بسمع محددة بالجداوؿ، 

، والمعاممة الوطنية التي تمنحيا الدوؿ لموردي الخدمات األجانب ....الخ
لـ  تخضع ىذه االلتزامات في األساس لقاعدة عدـ جواز تعديميا بالتشديد ما

تحصؿ الدوؿ عمى موافقة مسبقة بالتعديؿ مف قبؿ المؤتمر الوزاري العاـ 
لممنظمة، في حاؿ لـ تمتـز الدولة بيذه القواعد يمكف مقاضاتيا أماـ جياز 

 تسوية المنازعات داخؿ المنظمة الدولية. 
بإنشاء مركز اتصاؿ داخؿ المنظمة الدولية، ييدؼ  االلتزاـ مبدأ الشفافية3-

جميع التشريعات واإلجراءات التي تؤثر عمى التزاماتيا التجارية إلى نشر 
بإعالـ مؤسسات المنظمة وباقي  وااللتزاـتجارة الدوؿ األخرى األطراؼ، 

الدوؿ األعضاء بيذه التشريعات واإلجراءات، ليتسنى ليـ مراجعتيا والوقوؼ 
 عمى مدى تأثرىـ واالعتراض عمييا عند الضرورة.

جواز السماح لمدولة األعضاء في بعض الظروؼ  :قائيةمبدأ األحكام الو -
حرية التجارة، وعدـ إتباع ما ورد في جداوؿ التزاماتيا وقد عمى بفرض قيود 

أجازت االتفاقية لكؿ مف الدوؿ النامية والدوؿ التي ترغب في حماية 
صناعتيا الوليدة التي ليا عالقة اقتصادية متميزة بمناطؽ استعمارية معينة 

 .1ستطيع النيوض بعجمة اقتصادىا الوطنيحتى ت

بالتشريعات  الوصوؿ إلى معرفة كاممة وشفافة-
تاحة ذلؾ لجميع  والنظـ التجارية لكؿ دولة وا 
األعضاء، إضافة إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية 

 لجميع الدوؿ األعضاء.
دارة أعماؿ االتفاقيات - تسيؿ المنظمة تنفيذ وا 

التجارية المتعددة األطراؼ، وتقـو باإلشراؼ عمى 
تنفيذىا بيف الدوؿ األعضاء، إضافة إلى تنظيـ 

 اوضات التي ستجري بينيا.المف
التعاوف مع الييئات الدولية مثؿ صندوؽ النقد -

والبنؾ الدولييف، بيدؼ تنسيؽ سياسات إدارة شؤوف 
  االقتصاد العالمي.

 .1الممحؽمف  باالعتماد عمى المراجعمف إعداد الباحثة : المصدر
 السموؾتنص المنظمة عمى جممة مف القواعد التي تحكـ  3، وىيكميا التنظيميالمنظمة قواعد -خامسا

 2:والتي تتمثؿالتجاري 
  االمتناع عف تقديـ الحكومة الدعـ واإلعانات الرسمية لمصناعات التصديرية إال لبعض مستمزمات

 اإلنتاج واإلعانات المتصمة بخدمات التسويؽ.
  اؽ سوؽ دولة عضو أخرى مف خالؿ بيع امتناع الشركات المصدرة لممارسة المنافسة غير العادلة بإغر

سمعة معينة في سوؽ البمد المستورد سعر أقؿ مف متوسط السعر الذي تباع بو السمعة المماثمة في 
 السوؽ المحمي لمبمد المصدر.

  وضعت منظمة التجارة العالمية قواعد لتنظيـ إجراءات منح شيادات المطابقة الفنية لممواصفات وضبط
جراءات منح الشيادات الصحية، والحجز الصحي، والتي تصدر عف ، مستوردةالجودة لمبضائع ال وا 

 المختبرات الغذائية، الستيراد المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والحيوانات.
                                                           

ات المنافسة ثالث حاالت رئيسية: الوصوؿ إلى أىداؼ غير تجارية )سياسة، أو أمنية مثال( مف خالؿ استخداـ مجموعة مف القواعد التجارية، تأميف متطمب ىناؾ1
 التجارية العادلة داخؿ األسواؽ الوطنية، التدخؿ في النشاطات التجارية لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية وطنية. 

 .219ص ،المرجع السابؽ، عمم االقتصادمدخل لسكينة حمود،   2
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   ة لمنظمة التجارة العالمية بتوفير الحماية الكافية بخصوص حقوؽ الممكية الفكرية تمتـز الدولة المنظم
الممكية الفكرية لمواطني الدوؿ األعضاء األخرى بما في ذلؾ توفير اإلجراءات والفاعمة لحقوؽ 
 القضائية الالزمة.

  (GATT)ات جكاف تطبيؽ القواعد الدولية مقصورا عمى التجارة السمعية منذ اتفاقية النشير الى أن و قد      
(T.R.I.M.S)تصمة بالتجارة إذا دخمت اتفاقية إجراءات االستثمار الم 1986 األورغىايولغاية جولة 

1 
ـ     إلغاء جميع البنود المتعمقة باستخداـ نسبة مف المكوف المحمي مف قبؿ المستثمريف األجانب وبموجبيا ت

ـ   والموازنة بيف صادرات المستثمر واستيراداتو، وشروط استخداـ أو بيع نسب المنتجات،  وغيرىا وكذلؾ ت
 .3وكذلؾ اتفاقية تحرير الخدمات المالية 2( T.R.I.P.S)انجاز اتفاقية حماية الممكية الفردية

 4:في متمثمة عدد مف األجيزة تؤدي المنظمة عمميا ضمف ىيكؿ تنظيمي  متكوف مف 
ويعقد اجتماعا  : يتكوف مف جميع الدوؿ األعضاء)عمى مستوى وزراء التجارة الخارجية(المؤتمر الوزاري .1

ويتمتع بسمطة اتخاذ القرارات المتعمقة باتفاقية تحرير التجارة بما في ذلؾ قيود بنود  ،كؿ عاميف
 االتفاقية.

: يتكوف مف ممثمي كافة الدوؿ األعضاء، يقـو بوضع القواعد التنظيمية والموائح االجرائية المجمس العام .2
ة مع المنظمات الحكومية كما يتولى مسؤولية وضع الترتيبات الالزم، وبعمؿ المجاف الخاصة الخاصة،

 الدولية األخرى والتي تضطمع بمسؤوليات متداخمة مع تمؾ الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
مجػاالت السػمع والخدمات  واليػتو كافػةأحد األجيزة الرئيسية التي تشمؿ  : وىوالمنازعاتجياز تسوية  .3

 والممكية الفكرية بشكؿ متكامؿ.
وىي المنوطة بمراجعة السياسات التجارية الدولية لمدوؿ األعضاء  التجارية3آلية مواجية السياسات  .4

 .5وفقا لمفترات الزمنية المحددة بنص االتفاؽ
 تجارة الخدمات مجمس لشؤوف، و مجمس لشؤوف تجارة البضائعوىي  3بالمنظمةالمجالس النوعية  .5

أف يشرؼ عمى تطبيؽ  عمى كؿ مجمسو  ،مجمس لشؤوف جوانب التجارة المتصمة بحقوؽ الممكيةو 
 االتفاقيات الخاصة بو.

وتحديد واجباتيـ  ،يقـو المدير العاـ لممنظمة بتعييف موظفييا ،وىي ىيئة داخؿ المنظمة أمانة المنظمة3 .6
 وشروط خدمتيـ وفقا لألنظمة التي يعتمدىا المجمس الوزاري.

 
 

                                                           
1 Agreement on Trade-Related  Investment Measures .  
2 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

 .34، ص 2011، الطبعة األولى، دار صفاء، االردف، العولمة المالية والنمو االقتصاديحسف كريـ حمزة،   3
 .103، صالمرجع السابؽ، السياسات االقتصادية في ظل العولمةنوري منير،  4
 تتراوح بيف عاميف لمدوؿ المتقدمة، وأربعة أعواـ لمدوؿ النامية وستة أعواـ لمدوؿ األقؿ نموا. 5
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 أىـ مؤتمرات المنظمة كما يمي:يمخص الجدوؿ الموالي 3 منظمة العالمية لمتجارةالمؤتمرات  -سادسا
 .مؤتمرات المنظمة العالمية لمتجارة 3 أىم(7-2) الجدول

المؤتمر وتاريخ 
 انعقاده

 مالحظات األىداؼ/النتائج ىـ  القضايا المطروحةأ

 سنغافورة
1996  

 
 
 

التفاعؿ بيف السياسات التجارية وسياسات -
 المنافسة.

 العالقة بيف التجارة واالستثمار.-
 الشفافية في المشتريات الحكومية.-
 التجارة والبيئة وتسييالت التجارة-
اضطالع منظمة العمؿ الدولية بتشجيع الدوؿ -

ف ال يكوف ذلؾ أعمى استخداـ معايير العمؿ عمى 
 بيدؼ الحماية التجارية.

مراجعة مدى تنفيد الدوؿ االعضاء لاللتزامات -
 التي جاءت في اتفاقية تأسيس المنظمة.

مواصمة مفاوضات حوؿ بعض المسائؿ التي -
 .األورجوايلـ يتـ االنتياء منيا في جولة 

اختيار آليات عمؿ المنظمة خالؿ الفترة مف -
 .الى تاريخ انعقاد المؤتمر 1995وؿ يناير أ

 130شاركت 
 دولة

 جنيؼ
 سويسرا
1998 

 وضع برنامج بخصوص التجارة اإللكترونية.-
 السمع الصناعيةخفض الرسـو الجمركية عمى -
 لمتجارة والمنظماتالتنسيؽ بيف المنظمة العالمية -

 الدولية األخرى.
 الشفافية في عمؿ المنظمة العالمية لمتجارة.-
اتفاقية التجارة االقميمية لتحقيؽ المزيد مف تحرير -

 التجارة بيف الدوؿ 

مراجعة مدى وفاء الدوؿ االعضاء بالتزاماتيا -
 األورجواي.التي قدمتيا في جولة 

 تقييـ السياسات التجارية متعددة األطراؼ. -

 134شاركت 
 دولة

 سياتؿ
 امريكا
1999 

قطاع ، و استكماؿ تحرير قطاع الزراعة -
 .الخدمات

 .دعاوي االغراؽ المقدمة مف طرؼ المعنييف -
المنسوجات والمالبس الجاىزة التي لـ تعرؼ اي  -

 .األورغوايتحرير مف جولة 
 ربط التجارة بمعايير البيئة والعمؿ -
 التجارة االلكترونية. -

تحقيؽ المزيد مف التحرير التجاري خاصة  -
 الخدمات.

تنسيؽ السياسات التجارية والنقدية والمالية  -
 والتنموية.

مراجعة عمؿ المنظمة وتقييـ العمؿ الحاضر  -
 ووضع خطة عمؿ لممرحمة القادمة.

ىذا  1فشؿ
المؤتمر، عدـ 

لتوصؿ الى ا
اتفاؽ بيف 
 االطراؼ

 الدوحة
 قطر
نوفمبر  9-14

2001  

التأكيد عمى أىمية المفاوضات حوؿ اتفاؽ الزراعة 
مع تركيزه عمى اعطاء معاممة خاصة لمدوؿ النامية 

 لمحد مف الحمائية في الزراعة.
 تخفيؼ حقوؽ الممكية. -
تسييؿ تطبيؽ قواعد المنظمة مع االخذ بعيف -

 الدوؿ النامية واالقؿ نمو.االعتبار ظروؼ 

 تحقيؽ المزيد مف تحرير التجارة العالمية.-
المنظمة بالحفاظ عمييا وتحسيف  ثتحدي-

 آلياتيا.
 

لقبت بجولة 
التنمية واعتبرت 
ناجحة مقارنة 
 يامع سياتؿ ألن

المزيد مف  تمثؿ
التحرير 

                                                           
1
جة : الخالفات الحادة  بيف الواليات فشؿ ىذا المؤتمر لظيور مظاىرات مناىضة نظمتيا منظمات المجتمع المدني اضافة الى فشؿ المفاوضيف داخؿ المؤتمر نتي  

كية عمى ادراج موضوع معايير المتحدة االمريكية واالتحاد االمريكي حوؿ تحرير تجارة السمع الزراعية، اصرار الدوؿ الصناعية وفي مقدمتيا الواليا ت المتحدة االمري
دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة طالؿ أبو غزالة وآخروف،  ، لممزيد انظرلؾالعمالة وربط عدـ االلتزاـ بيا بعقوبات تجارية ومعارضة الدوؿ النامية لذ

 .293-289ص  ، 2013، الطبعة االولى، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت،وترشيد الحكم في االقطار العربية
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مواصمة المفاوضات حوؿ التجارة االلكترونية، -
 والخدمات.

االىتماـ بقضايا البيئة والصحة العامة في اطار -
 المنظمة.

والمنافسة  رعالقة التجارة الدولية باالستثما-
 والمشتريات الحكومية.

االضطالع بإصالح كبير لنظاـ التجارة الدولي -
حواجز التجارية، مثؿ عف طريؽ خفض ال

 التعريفات الجمركية وتعديؿ قواعد التجارة.

والمساعدات 
 لمدوؿ النامية 

مونتري 
 المكسيؾ
2002 

االىتماـ بتوسيع امكانات النفاذ الى االسواؽ -
  .بالنسبة لمسمع الزراعية والصناعية والخدمات

تقديـ التسييالت لمدوؿ النامية.، و مكافحة الفقر-
  

تقديـ مساعدات اضافية لمتجارة مف قبؿ  -
 .البمداف الغنية

 لممنظمة.وضع اقتراحات جديدة -

 

كانكوف 
 المكسيؾ
 2003ز سبتوب

 

االنسياب الحر لمسمع ورؤوس االمواؿ في العالـ -
لمنشاط االستثماري لمشركات والبنوؾ العابرة 

 القوميات.
 السياسة الزراعية وسياسة الدعـ.-
الدعـ الحكومي لشركات انتاج القطف في الواليات -

 المتحدة االمريكية.

بمبادرة مف   G20انشاء مجموعة العشريف 
 البرازيؿ اليند والصيف وجنوب افريقيا.

فشؿ المؤتمر 
في تحقيؽ 

 أىدافو

 ىونغ كونغ
 الصيف

 2005ديسمبر 

 2013إلغاء الدعـ لمصادرات الزراعية بحموؿ  -
 .2006الغاء دعـ القطف في  -
مف  %97وجوب سماح الدوؿ المتقدمة  بحرية -
 سواقيا.أنمو الى  قؿ  أبمد  32

 2001مفاوضات الدوحة  تحريؾ جولة-
يعزز تنمية  بماالمتعمقة بتحرير المبادالت 

 الدوؿ الفقيرة.
مبادرة المساعدات ألغراض التجارة  اطالؽ-

ف تخمؽ حافزا أنيا ممكف أالتي اعتقد المراقبوف 
 لمنمو االقتصادي في الدوؿ النامية.

لـ يحقؽ ىذا 
المؤتمر أىدافو 

 المنشودة

المؤتمر الوزاري 
في المصغر 

 2008جنيؼ

تذليؿ الخالفات بشأف تقميص الدعـ لممنتجيف 
تخفيض التعريفة عمى السمع ، و الزراعييف
 الصناعية.

لـ تشارؾ فيو  
دولة  40سوى 
 فقط

المؤتمر الوزاري 
الثامف في 

 جنيؼ
15-17 

 2011ديسمبر 

تعزيز النظاـ التجاري متعدد االطراؼ ومنظمة -
 التجارة العالمية

 .والتنمية موضوعات التجارة-
 مفاوضات جولة الدوحة لمتنمية.-

الى  روانضماـ روسيا، سامو، ومونتينيج-
 المنظمة.

صدور عدد مف القرارات الوزارية مثؿ: مد -
الفترة االنتقالية الممنوحة لمدوؿ األقؿ نمو، 

  وتسييؿ انضماميا لممنظمة.

 

 .1الممحؽمف  باالعتماد عمى المراجعمف إعداد الباحثة  المصدر3
لقد كاف إلنشاء المنظمة مجموعة مف  متجارة3لالعالمية منظمة التقدير سياسة تحرير التجارة في ظل  -سابعا

 السمبيات وااليجابيات التي أسالت حبر العديد مف االقتصادييف والتي نوجزىا عمى النحو التالي: 
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االقتصادي، حيث أنيا ضرورية مف حرير تعتبر سياسة التحرير التجاري عصب الت  3 ايجابيات المنظمة -أ
 1أجؿ زيادة االنتاج واستخداـ التكنولوجيا الحديثة، وتوفير المنافسة، وتدعو سياسة التحرير التجاري إلى:

لغاء اتفاقيات الدفع   .1 إحالؿ التعريفات الجمركية محؿ القيود الجمركية، مع تخفيض تمؾ التعريفات وا 
 والتجارة الثنائية.

تيجية التصدير بمعنى أف يتوفر لإلنتاج أفضؿ أشكاؿ الكفاءة مف حيث الجودة والسعر الدعوة إلى استرا .2
تعارض في ذات الوقت سياسات التصنيع القائـ عمى بدائؿ الواردات ، كما وىما أساس المنافسة الدولية

جمركية منخفضة مع دفع الرقابة عمى الصادرات  ةالنظاـ االقتصادي الذي يقوـ عمى تعريف ذلؾ أف  
 سوؼ يؤدي إلى تحسف واضح في الميزاف التجاري.

يؤكد دعاة االقتصاد الحر وخاصة خبراء صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي وجود عالقة إيجابية  .3
 حاسمة بيف زيادة الصادرات وارتفاع معدؿ النمو االقتصادي.

جارة إلى جعؿ االقتصاد القومي اقتصادا مت  لالعالمية منظمة ال ظؿ   تيدؼ سياسة تحرير التجارة في .4
مفتوحا، قميؿ الحماية الجمركية، وتحرير الصادرات والواردات بيدؼ زيادة الصادرات والحد مف عجز 

 الميزاف التجاري وبالتالي الحد مف عجز ميزاف المدفوعات.

 :ما يميجاري الجديد مف مزايا النظاـ الت   أنوكما 

 ارساء األسس والقواعد لجميع اطراؼ التبادؿ الدولي مف أجؿ الحياة أيسر، -

 ،معالجة النزاعات التجارية بطريقة سميمة  -

  التجارة الدوليةتكاليؼ الحياة وتوسيع نطاؽ الخيارات في المنتجات ونوعيتيا عف طريؽ  تخفيض -
 .زيادة الدخؿ النمو االقتصادي نتيجة التجارة الحرة -

، والذي كاف 2001و 1947لمرسوـ الجمركية بيف  %90اضافة الى ما سبؽ فقد نتج عف المنظمة تخفيض   
جارة الدولية لكؿ المنتجات والبضائع والخدمات ماـ المبادالت التجارية، أما الت  أيعتبر عائؽ جد كبير 

أف عادة  علوا 2003و 1995نزاع تجاري بيف  300 ، اضافة الى حؿ  2000و 1950مرة ما بيف  20بـتضاعفت 
أو دوؿ تواجو صعوبات في االتصاؿ  الصراعات نشأت بيف الدوؿ التي تواجو صعوبات سياسية أو عسكرية،

 :3ف نشير الى وقائع عممية رصدتيا وأكدتيا منظمات دولية كما يميأحري  بنا كما أنو  .2والتفاوض
قؿ مف مستواه في فترة السبعينات أالتسعينات فترة  يعمى الصعيد العالمي كاف معدؿ نمو الصادرات العالمية ف -

قؿ مف نظيره في أ( 1999-1995والستينات، كما كاف معدؿ نمو الصادرات في السنوات التالية إلنشاء المنظمة)
الدوؿ النامية لـ يطرأ عمى معدؿ  ، وعمى صعيد%21مقابؿ  %10( 1994-1990ىا )ؤ السنوات السابقة عمى انشا

 .1989النمو في تجارة  السمع أي تغيير مسؤوؿ عاـ 

                                                           
.206، ص المرجع السابؽاالقتصاد الدولي، طارؽ فاروؽ الحصري،   1  

2 CHAIB BAGHDAD, les prospectives du commerce international, op. Cité. Page 75. 
 .125 ، صالمرجع السابؽ، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالميةنيفيف حسيف شمت،   3
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في  %4.6في التسعينات مقابؿ  %3.2فيما يتعمؽ بنمو الناتج المحمي واالجمالي العالمي لـ يزد معدلو عمى  -
-1965)في الفترة  %6في التسعينات مقابؿ  %3.6والسبعينات، وكاف معدؿ النمو في الدوؿ النامية  الستينات
1980). 

حرزه في التسعينات ىو نفس أمعدؿ النمو الذي  مواؿ الى الدوؿ النامية فإف  األبالنسبة لتدفقات رؤوس  -
 مف الناتج المحمي لمدوؿ النامية. %5في حدود  (1982-1975)المستوى السابؽ تحقيقو خالؿ الفترة

األوساط، إذا إنيـ يروف أف بعض تعرضت المنظمة النتقادات مف  3جارةمت  لالعالمية منظمة ال سمبيات -ب
بحيث ، ىذا التحرير يخدـ مصالح بعض المناطؽ في العالـ المصنعة تماما وعمى حساب الدوؿ األقؿ تطورا

عمى  منظمة التجارة الدولية ترد  ، و قد تمر فييا جيود التنمية مف خالؿ منافسة محررة مف الحقوؽ الجمركية
بأف تزايد التبادالت عمى مستوى العالمي يساعد النمو االقتصادي، وبالتالي تطور الدوؿ األقؿ ىذه االنتقادات 

 : 2نجد مف بيف اآلثار السمبية التفاقيات تحرير التجارة .1تطورا
وتحرير التجارة  ،ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وخصوصا المواد الغذائية مف جراء إلغاء الدعـ الزراعي .1

 في المنتجات الزراعية في الدوؿ الصناعية المتقدمة.
  تآكؿ المزايا الخاصة التي كانت صادرات الدوؿ النامية عموما، وصادرات الدوؿ األقؿ نموا بوجو خاص .2

يالت تتمتع بيا لمنفاذ إلى أسواؽ الدوؿ الصناعية المتقدمة ،ومف أىميا المزايا المرتبطة بالنظاـ العاـ لمتفض
 ."لومي "والمزايا المرتبطة باتفاقية

ارتفاع تكمفة برامج التنمية نتيجة ما سيترتب عمى تطبيؽ االتفاقيات الخاصة بحقوؽ الممكية الفكرية مف  .3
المرتبطة باستخداـ العالمات  ،والمصروفات األخرى ،وفي اإلتاوات ،ارتفاع في تكمفة استيراد التكنولوجيا

 والبرمجيات وما إلى ذلؾ. ،النشروحقوؽ الطبع و  ،التجارية
تقمص قدرة الدوؿ النامية عمى تصميـ سياستيا التنموية بما يتفؽ وظروفيا الواقعية وأىدافيا الوطنية، ألف  .4

اتخاذ القرارات الوطنية في عدد مف صالحيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تنطوي عمى تحويؿ قدر مف 
 المتعمقة بالتجارة.   أو التشاور مع المنظمة قبؿ اتخاذ العديد مف القراراتالت إلى المنظمة الدولية، االمج

زيادة الواردات لمدوؿ النامية، عف طريؽ النفاذ إلى األسواؽ مف خالؿ الخفض التدريجي لمستويات التعريفية  .5
 السمع األجنبيةالجمركية ومستوى القيود غير التعريفية، بحرية تامة وبأسعار أقؿ مما يزيد مف اإلقباؿ عمى 

 وبالتالي يتأثر حجـ الطمب عمى السمع المثيمة المحمية.
األثر عمى التشغيؿ والعمالة: بعض المنتجات لف تستطيع منافسة السمع المستوردة مما يتطمب تصفيتيا، وىذا  .6

عتبار مميوف اذا ادخمنا في اال 30العدد الى  مميوف عامؿ سوؼ يتأثروف ويمكف أف يرتفع 7حوالي  يعني أف  
 أسرىـ.

األثر عمى السمع الوطنية، حيث أدى تحرير السمع إلى تعريض الصناعات الوليدة لمدوؿ النامية إلى منافسة  .7
 .والتي تفرض رسـو جمركية تعويضية ،إلى اإلجراءات الحمائية شرسة قد ال تستطيع منافستيا حتى بالمجوء

                                                           
 .87، ص2010 ،الجزائر ،Pages Bleue،  معجـ عربي _فرنسي، ، ترجمة أماؿ ليمى سربيسوبضع كممات 100في  االقتصاد المعاصركريستوؼ دوجريز،  1
 .378ص ،2008الطبعة األولى، دار النيضة العربية، مصر،  ،نظريات وسياسات التنمية االقتصاديةمحمد صفوت قابؿ،  2
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لمتجارة، إال أف الخالفات ال تزاؿ بيف الكتؿ المتصارعة رغـ مرور عدة سنوات عمى إنشاء المنظمة العالمية  .8
داخؿ ىذه المنظمة الدولية عمى حساب الدوؿ النامية التي تشكؿ األغمبية ولكنيا ال تممؾ تأثيرا كبيرا في 

 1.توجيو سياستيا واتخاذ القرارات التي تخدـ مصالح الدوؿ الفقيرة
 :يضاأويعاب عمييا 

لقد أرغمت الدوؿ النامية عمى  في اختيار اقتصاد السوق وتحرير التجارة3 مدى الحرية لمدول النامية  .9
  ة نقاط منيا:وقد تجمى ذلؾ في عد   ،الدخوؿ إلى اقتصاد السوؽ وتحرير التجارة ولـ تعط الخيار لذلؾ

 

ياـ العضوية في المنظمة تمكف الدوؿ الصغيرة مف أف تتكتؿ مما يقوي قدرتيا التفاوضية، كما تمكنيا مف الق -
 . 2بتحالفات مع الدوؿ التي تتوافؽ معيا في المصالح المشتركة

  بتحمميا مسؤولية فشؿ المنظمة تارةتحت التيديد  1994في المنظمة امية عمى اتفاقيات وقعت الدوؿ الن   -
التغمب عمى المشاكؿ التي لمساعدتيا مف أجؿ  ،المتقدمةبالوعود التي تقدمت بيا الدوؿ  تارة أخرىوباإلغراء 
تاريخ  حدد الكونغرس األمريكي التي شكمت ضغطا عمى الدوؿ النامية أف   االمثمة، ومف ستواجييا

 أمريكاوىو ما استثمرتو  ،دوف الرجوع إليومف  األورغوايجولة نتائج فترة لمتفاوض حوؿ لمنياية  15/12/1993
  دوف الدخوؿ في مفاوضات أخرى األورغواينتائج جولة مف أجؿ الموافقة عمى  ،لمضغط عمى الدوؿ النامية

 بحرمانيا مف المساعدات في حالة عدـ توقيعيا. تيديداتال إضافة الى

لـ تستطع الدوؿ النامية  :أسواق الدول المتقدمةالى  عند ولوجياعمى منتجات الدول النامية  القيود .10
اكتساب أسواؽ جديدة نظرا لمحواجز التي وضعتيا الدوؿ المتقدمة في وجو صادراتيا، وتعترض الدوؿ النامية 
عمى القيود الجمركية المفروضة عمى دخوؿ منتجاتيا وسمعيا الزراعية إلى أسواؽ الدوؿ المتقدمة، إضافة إلى 

ات المتحدة األمريكية ودوؿ االتحاد األوروبي لمزارعييا مما يفقد سمع الدعـ الكبير الذي تقدمو حكومات الوالي
  الدوؿ النامية ميزة القدرة التنافسية ليا. 

 إذمنظمة، الأىـ االنتقادات التي توجو إلى  ذلؾ مفيعتبر  جارة عمى حساب التنمية3بالت   اىتمام المنظمة .11
يحدث تغيرا أف تحرير التجارة ل حيث يمكفالتغيير الييكمي لالقتصاد مقابؿ المصالح التجارية، اىماؿ يتـ 

  ىذا التحرير الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدالت التصنيع ،ايجابيا عمى النمو ويؤثر سمبا عمى التنمية
إضافة إلى أف ىذا معرضة لمنافسة حادة مقابؿ الشركات المتعددة الجنسيات،  الناشئةويجعؿ الصناعات 

لكف ما تنادي بو المنظمة  مف ىيكؿ اإلنتاج. يغيرحرير قد يكوف مرحميا وال اء الت  النمو الحاصؿ مف جر  
عبر قوانينيا يعبر عمى أنيا تأخذ بعيف االعتبار كؿ مف النمو والتنمية، باعتبار التبادؿ الحر يخمؽ جوا 

                                                           
 .137، ص 2003، دار المحمدية العامة، الجزائر، الغربيةالحركية االقتصادية في الدول النامية بين عالمية ابن نبي والعولمة ناصر عدوف دادي، شعيب شنوؼ،  1
تفاوض بصفة دورية وذلؾ لكف المنظمة ترى أف لجوء الدوؿ الضعيفة إلى االتفاقيات التجارية الثنائية ليس في صالحيا، ويتطمب منيا التفاوض مع كؿ طرؼ وتجديد ال 2

 مرىؽ ليا وكثير التكاليؼ.
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تستفيد مف  الدوؿ الناميةالتساؤالت مطروحة فيما إذا كانت فبيف ىذا وذاؾ تبقى  ،مناسبا لمنمو كما التنمية
 ؟.ىذا التحرير 

انعداـ التوازف بيف حجـ القطاعات  المنظمةلـ تراع  الفروق بين الدول النامية والمتقدمة3 اىمال .12
لمخدمات بالنسبة لمدوؿ المتقدمة، وحجمو في الدوؿ الفقيرة، كما أنيا لـ تراع ارتباط بعض قطاعات 
الخدمات في الدوؿ النامية بمصالحيا االستراتيجية والتي تموؿ ميزانيتيا، إضافة إلى المنافسة التي ال تقوى 

 ركات العمالقة المتواجدة في الدوؿ المتقدمة.عمييا شركات ىذه الدوؿ مقابؿ الش

فإذا عمييا، والياباف، االتحاد األوروبي  أمريكاىيمنة كؿ مف  وىي 3المنظمةعمى  الدول المتقدمةىيمنة  .13
ذا اتفقت المصالح أىدرت مصالح الدوؿ  الدوؿتعارضت مصالح ىذه  تعطمت المفاوضات وفشمت المؤتمرات، وا 

 .1النامية

ويتمثؿ ىذا االنتقاد في خمو  :المحميةتحرير االستثمار لصالح شركات الدول عمى حساب مصالح الدولة  .14
مف منع الشركات الدولية الدخوؿ في اتفاؽ فيما بينيا القتساـ االسواؽ أو لفرض  2اتفاقية تحرير االستثمار

 3 أسعار احتكارية، أو لمنعيا مف التالعب بأسعار ما تستورده مف فروعيا في الخارج.
ؿ بالتالي قد يكوف اليدؼ مف تحرير التجارة الخارجية ىو تمكيف الدوؿ الصناعية مف زيادة صادراتيا إلى أسواؽ دو  

مف ، فوزيادة عجز الميزاف التجاري ،كاف تأثير ىذه السياسة عمى إضعاؼ الطاقة االنتاجية المحمية االعالـ الثالث ميم
الواضح أف النظاـ التجاري متعدد األطراؼ في صيغتو الحالية، يظير عجزا فيما يتصؿ بقدرتو عمى تحقيؽ القدر 

التي يولدىا تحرير التجارة في اإلطار متعدد األطراؼ بيف كافة المعقوؿ مف تعميـ فرص الكفاءة ومكاسب الرفاىية 
  .4الدوؿ المشاركة فيو وخصوصا الدوؿ النامية الفقيرة، واألقؿ نموا والصغيرة

ورغـ أف ىذه المنظمة تنسؽ عمميا وسياستيا مع بقية ، منظمةبالرغـ مف كؿ المساوئ التي تنسب الى ىذه ال      
اليـو أىـ مؤسسة  يا، كما أن  يا تعتبر الجية الوحيدة التي تتولى إدارة العالـ تجارياأن   العالمية إال  المؤسسات االقتصادية 

 .إنشاؤىا منعطفا تاريخيا في النشاط االقتصادي العالمي حيث شكؿمف مؤسسات العولمة االقتصادية، 
 :المواليالجدوؿ في  "الجات"المنظمة العالمية لمتجارة ومف خالؿ ما سبؽ يتضح الفرؽ بيف 

 
 
 

                                                           
سياتؿ أف دوؿ االتحاد األوروبي كانت تيدؼ إلى توسيع أجندة المفاوضات لتشمؿ أكبر عدد ممكف مف القضايا وىو ما فسره البعض ومثاال عمى ذلؾ نجد في مؤتمر 1

مريكيوف فقد ركزوا عمى ا كبيرا، أما األأنيا مناورة أوروبية لتمييع المطمب األمريكي بفتح األسواؽ الزراعية األوروبية وتحويؿ االنتباه عف الممؼ الزراعي الذي توليو اىتمام
التي تحمي الصناعات المحمية والتي تعتبرىا  ،قضية معايير العمؿ، أما الطرؼ الثالث وىو الياباف فقد ركز عمى ضرورة مراجعة القوانيف األمريكية لمكافحة اإلغراؽ

محمد صفوت تمر مف االتفاؽ عمى قرارات، مما أدى إلى فشؿ المؤتمر، )أنظر الياباف مخمة بقاعدة حرية التجارة، ونتيجة ىذا االختالؼ بيف القوى الكبرى لـ يتمكف المؤ 
 (.94، ص المرجع السابؽ، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةقابؿ، 

التقمبات الفجائية لرأس الماؿ، مخاطر تعرض بالنسبة لمدوؿ النامية، تعتبر أف تحرير االستثمارات وعولمة األسواؽ المالية يرافقو مخاطر عديدة مثؿ تمؾ الناجمة عف  2
 البنوؾ لألزمات، مخاطر ىروب رؤوس االمواؿ لمخارج، غسيؿ األمواؿ، وغيرىا.

 .337، ص 2012، دار التعميـ الجامعي، مصر، ، التجارة الدولية والمؤسسات الدولية الماليةمحمد عزت عدالفحمد السريتي، أمحمد  3
، بحوث وأوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الثاني بعنواف: التوجيات المستقبمية  المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية فرص وتحديات أمام الدول العربيةالتوجيات عمي لطفي، 4

  .436، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ص 2007لمنظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات أماـ الدوؿ العربية، عماف، مارس 



 الجديد النظام التجاري الدوليو  جارة الدوليةتحرير الت                                                  لفصل الثاني                                                  ا

 

92 

 

 ."الجات"ولفرق بين المنظمة العالمية لمتجارة ا 3(8-2)الجدول 

 .1الممحؽمف  باالعتماد عمى المراجع مف اعداد الباحثة :المصدر
كثر تنظيما مف خالؿ العضوية بدؿ أالمنظمة العالمية لمتجارة أصبحت  أف   مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ    

صبحت تممؾ نظاـ أوسع مف خالؿ اضافة الخدمات والممكية الفكرية، و أصبحت مجاالتيا أو  ،االطراؼ المتعاقدة
ضافة الى قوتيا القانونية في القرارات بعدما لـ تكف تستمـز إ، "الجات"كثر تمقائية وسرعة مف أتسوية لممنازعات 

 "الجات"اجراءات تشريعية خالؿ 
تعتبر الدوؿ الصناعية ىي الفاعؿ الرئيس في  مدى التزام الدول المتقدمة بتحرير التجارة الدولية3 -ثامنا

  سموكيا العممي غالبا ما يخرؽ ىذه االتفاقيات أف   ، وبالتالي فاالتفاقيات البد أف تكوف في صالحيا، إال  المنظمة
جارة بما يتطابؽ مع مصالحيا، وعندما تجد أف ىذه المبادئ تتعارض مع مصالحيا حيث تسعى الى تحرير الت  

 1:تتجو إلى الحماية، لصناعتيا وما يوضح ذلؾ بعض االمثمة عمى ذلؾ مثؿ

ما سمحت الياباف بفتح أسواقيا أماـ السجائر الخرؽ السريع لمبدأ تعميـ الدولة لألكثر رعاية، فعند .1
تحت ضغط التيديدات االمريكية بفرض عقوبات مف طرؼ أمريكا عمى الياباف. لـ  1986االمريكية عاـ 

 تعمـ ىذا التنازؿ لصالح بقية الدوؿ المصدرة لمسجائر.

باإلجراءات الرمادية بغية بتطبيؽ ما يعرؼ  "الجات"لجوء معظـ الدوؿ الصناعية إلى التحايؿ عمى قواعد  .2
حماية مصالحيا التجارية القومية، ومف أشير تطبيقاتيا تقييد الصادرات الزراعية إلى دوؿ االتحاد 

 لصادرات االتحاد الزراعية ومزاحمتيا لصادرات الدوؿ النامية. ـوارتفاع الدعـ المقد ،األوروبي

إمكانية فرض عقوبات  301 في القسـ 1988والمعدؿ عاـ  1974يتضمف القانوف االمريكي الصادر في  .3
مف طرؼ واحد ضد صادرات الدوؿ األخرى، والتي قد تتخذ إجراءات تجارية أو غير تجارية قد تضر 

 بالمصالح األمريكية.

مف خالؿ إقامة شكؿ أو  ،سعت العديد مف الدوؿ الصناعية إلى حماية أسواقيا وتعزيز مصالحيا التجارية .4
 .الى ذلؾخر مف أشكاؿ التجمعات التجارية االقميمية لمناطؽ التجارة الحرة واالتحادات الجمركية وما آ

                                                           
 .36، ص المرجع السابؽ، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةمحمد صفوت قابؿ،  1

 (GATT)الجات (OMC)  المنظمة العالمية لمتجارة
، توظؼ أكثر نيا منظمة متكاممةأبيا أعضاء عمى اعتبار  -

 مميوف اورو سنويا. 120موظؼ بميزانية حوالي  600مف 
 والممكية الفكرية تيتـ بتجارة السمع والخدمات -
 تسوية الخالفات أكثر تمقائية وسرعة وديناميكية. -
 .ساس أنيا شاممة ودائمةأالقواعد تطبؽ عمى  -
يتـ اقرار االتفاقيات في المجالس التشريعية لمدوؿ  -

 ساس قانوني قوي.أاالعضاء مما يعطييا 

 ، باعتبارىا اتفاقية مؤقتة.بيا أطراؼ متعاقدة -
 بتجارة السمع فقط. اىتمت -
 نظاـ تسوية الخالفات أقؿ سرعة. -
 .تطبؽ عمى أساس مؤقت كانت القواعد -
في اطارىا لـ تكف تستمـز أي  تمتاالتفاقيات التي  -

 اجراءات تشريعية إلقرارىا.
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تتحمؿ الدوؿ النامية خسائر عديدة سنويا نتيجة السياسات الحمائية لمدوؿ المتقدمة، ألنيا بدخوليا إلى     
تدفعو الدوؿ الصناعية األخرى، ألنيا تواجو ا مرات عم   4أسواؽ ىذه االخيرة تواجو برسوـ جمركية تزيد بمقدار

جارة فيو فائدة عظيمة برسوـ ذات صبغة عقابية، خاصة بالنسبة لمسمع الزراعية فالكؿ يتفؽ أف تحرير الت  
( وبخاصة الجاتبعض بنود االتفاقية ) كما أف  ، أساسا لمدوؿ المتقدمة وعمى رأسيا الواليات المتحدة االمريكية

فضال عف اتجاه الربط بيف البيئة والتنمية  بالرعاية يعمؿ عمى تقميص ىامش األفضميات، شرط الدولة األولى
  1يمنح البمداف المتقدمة وضعا أفضؿ يؤىميا الستخداـ السياسات البيئية ألغراض تجارية.

 فإف ،ة ىذاميما تكف صح  فامتدادا لالستعمار القديـ لكف بوجو جديد،  المنظمةإنشاء  الى ينظر ىناؾ مف   
 تعزؿ نفسيا وتستغني بمواردىا.أف تستطيع أي دولة  ىو أنو المف مواجيتو، الذي ال مفر   واقع ال

  النظام التجاري الجديد والدول النامية3 -تاسعا
 %40، ألثر تحرير التجارة واالصالحات االقتصادية في الدوؿ النامية، ظير أف  لالنكتادفي دراسة حديثة     

مف دوؿ العينة )مجموعة االقمية( قد شيدت توسعا في الصادرات مف المصنوعات، وفي عدد  قميؿ مف ىذه 
الدوؿ، معظميا في شرؽ آسيا، ترافؽ النمو السريع لمصادرات بتوسع سريع لقطاع الصناعة التحويمية ومع 

 .2ارتقاء في اوضاع ىذا القطاع
اختارت الدوؿ النامية سياسة تحرير تجارتيا في غضوف عقد مف عدـ االستقرار والمشاكؿ في ميزاف    

  3المدفوعات، والعديد مف تمؾ الدوؿ كانت مثقمة بالديوف الخارجية، فأعواـ الثمانينات كانت في فترة األزمات
اال عنيدا مف أجؿ تغيير تخوض الدوؿ النامية الفتية منذ حصوليا عمى االستقالؿ السياسي نض حيث

إقرار نظاـ اقتصادي دولي جديد، دائرة واسعة مف المسائؿ  نضالياالعالقات االقتصادية الدولية، ويشمؿ 
المتعمقة بتصفية عالقات االستغالؿ عمى النطاؽ الدولي، وتحتاج الدوؿ الرأسمالية المتطورة إلى ىذه البمداف 

ية، وتقاـ في البمداف النامية أنواع اإلنتاج التي تتطمب قدرا كبيرا بوصفيا أسواقا لتصريؼ بضائعيا الرأسمال
كما ال يمكننا أف  ننفي أف أكثر مف ثمثي  ،4مف الخامات والطاقة، وكذلؾ الفروع التي تموث البيئة المحيطة

فردي فييا سكاف العالـ يعيشوف في مناطؽ متخمفة، سواءا أعر فانيا بأنيا البالد التي ال يزيد متوسط الدخؿ ال
تزداد أىمية  أيف ،5مف سكانيا في الزراعة %60عمى مئة دوالر سنويا، أـ أنيا تمؾ التي يعمؿ أكثر مف 

التجارة الخارجية في تمؾ الدوؿ، لما يعكسو اختالؿ ىيكؿ اإلنتاج، وأنماط االستثمار، واالستيالؾ فييا مف 
ومعدالت نمو التراكـ الرأسمالي والناتج المحمي أثر عمى معدالت نمو الصادرات، والواردات مف ناحية 

، حيث تحولت التجارة الخارجية في ىذه البمداف مف مجرد مساىـ في زيادة الناتج 6اإلجمالي مف ناحية أخرى
                                                           

 .456، ص2008، الطبعت األولى، دار الىراق، األردى ، اندونت وانتىمٍت فً انوطه انعربًحسي لطٍف كاظن الزبٍدي،   1
، مجمة التنمية  والسياسات االقتصادية، المجمد الثالث عشر، وامكانية تطبيقو في زمن العولمة نموذج التنمية المستقمة3 البديل لتوافق واشنطنابراىيـ العيسوي،   2

 .11، ص 2011العدد األوؿ، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، يناير 
 . 292، ص 2010، دار كيواف، سوريا، االقتصاد والتنميةة انجياـ، ترجمة حاتـ حميد محسف، ر برب 3
.38، ص 1981دار التقدـ، موسكو،  ،التراكم والنمو االقتصادي في البمدان اإلفريقية الناميةبولشيكوؼ،   4  
 .09ص 1986، الطبعة الثالثة، مكتبة المعارؼ، لبناف، التخطيط االقتصادي في المناطق المتخمفة النمو ،إدوارد س. ماسوف، ترجمة عبد الغني الدبمي 5
 .2ص  المرجع السابؽ، ،ية عمى التطور االقتصادي في البالد العربيةأثر التجارة الخارجصالح عنقاد،  6
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المحمي اإلجمالي، إلى أداة ميمة في تمويؿ الواردات مف السمع اإلنتاجية والمواد األولية الميمة مف أجؿ 
 نمية، بسبب حساسية اقتصاديات ىذه الدوؿ لمواردات.عممية النمو والت

إنما ىي ناجمة عف  ،مطالب الدوؿ النامية سواءا المصدرة لمنفط أو المواد األولية ال تأتي مف فراغ إف     
واقع خاص بيا عمقت منو االوضاع الراىنة في التجارة الدولية، باإلضافة إلى عدـ االستقرار، والتقمبات 

 .1ظاـ النقدي العالمي، وأخيرا االرث الثقيؿ لالستنزاؼ االستعماري عمى مدى سنوات ماضيةالحادة في الن
عمى أعظـ المنافع مف دائما  ينظر بعضيـ إلى أف الدوؿ المتقدمة أو دوؿ الشماؿ، ىي التي تحصؿ    

ف كانت مف خالؿ منظومة تكتالت إقميمية تصب في الغالب    في المراكزالنظاـ االقتصادي الجديد، حتى وا 
الدوؿ توفر لمنظمات ي مقابؿ أفتقؼ عمى الجانب المنخفض، فدوؿ الجنوب المنظمات الخاصة ب أما

 .مستوياتأعمى ال إلى والتقدـ  أسباب االرتقاء كؿ  المتقدمة
العديد مف اآلثار عمى الدوؿ النامية، منيا ما ىو سمبي، ومنيا ما ىو إيجابي، ولكف  التجاري ؼ النظاـخم     

  أما االيجابية ستكوف عمى الدوؿ التي حققت تقدما في مجاؿ التصنيع .2أغمبيا تدور في نسؽ السمبية
مؤىمة  واكتسبت مزايا نسبية ىامة في بعض الصادرات الزراعية، أما باقي الدوؿ النامية فقد ال تكوف

ىذا  يحاوؿ ، كمابعد إجراء تصحيحات ىيكمية عمى اقتصادىا لالستفادة مف مزايا ىذا النظاـ الجديد، إال  
إزالة الحواجز الجمركية وغيرىا بالنسبة لمعديد مف السمع الصناعية، والمنتجات الصناعية والزراعية  النظاـ

ىي المييمنة عمى السمع الصناعية، أما  والخدمات، حيث أنو مف المعروؼ أف الدوؿ المتقدمة صناعيا
عمى حد  بالنسبة لمدوؿ النامية، فمـ يكف بإمكانيا حتى التخفيؼ مف ىيمنة ىذه الدوؿ المتقدمة عمى أسواقيا

إنو لمف السخرية أنو بينما تفتح الدوؿ النامية » المتحدة لمتنمية:، مدير برنامج األمـ "ويميام درايير"قوؿ 
األسواؽ العالمية مازالت تقيد أو تحدد ذلؾ وتفرض القيود عمى الدوؿ النامية، وال يمكف أف تبيع  أسواقيا، فإف  

إذا قامت األسواؽ العالمية بتحرير تجارتيا وتخفيض قيودىا التي تفرضيا لحماية  الدوؿ النامية منتجاتيا إال  
   .3«اإلنتاج الوطني

دوؿ النامية تعاني مف التبادؿ غير المتكافئ بينيا وبيف ال فإف   ،الدولية بوجو عاـ جارةالت  بالنظر إلى أىمية    
دوؿ الشماؿ المتقدـ، وأسعار  يسود الفرؽ بيف أسعار صادرات الدوؿ النامية إلى حيثالدوؿ المتقدمة، 

  الصادرات الصناعية المتجية مف ىذه األخيرة مف حيث تغير حركة أسعار كؿ مف الصادرات والواردات
في غير مصمحة صادرات الدوؿ النامية، ويمحؽ ىذا  الطمببفعؿ االحتكار والتفاوت في مرونة العرض و 

   ينعكس سمبًا عمى السياسات التنموية فييامما واضحًا في موازيف مدفوعات الدوؿ النامية،  نقصاالتغير 
ة العممي الدوؿ المتقدمةبنية ىذا النظاـ قد تبمورت عمى أساس تقسيـ عمؿ دولي، تقوـ فيو قدرة  إضافة الى أف

الصناعات ) بصادرات كثيفة البحث العممي، والتقنية تمؾ الدوؿوالتقنية بدور حاسـ، وتسوقو إلى اختصاص 

                                                           
.109 -108، ص 2004الطبعة االولى، دار الفجر، مصر،  الحوار بين الشمال والجنوب،عبد القادر رزيؽ المخادمي،   1  
  فقط. %1مف الشعوب في العالـ يعيشوف في خط الفقر، كما أف  نصيبيـ في التجارة العالمية ىو %20خاصة بعد أف أصبح العالـ بمثابة قرية مالية واحدة، ىناؾ حوالي  2
 .553ص ،المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو،   3

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34
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الكيماوية واألدوية واإللكترونية المتقدمة، واليندسية، والطيراف ومنتجات اليندسة الوراثية ووسائؿ اإلنتاج 
الطاقة، والمواد نصؼ  مثؿ واالستخراجية وغيرىا(، واختصاص دوؿ الجنوب بإنتاج وتصدير السمع الزراعية،

 المصنعة والسمع الصناعية النمطية شائعة االستخداـ وذات المعارؼ التقنية المصممة وغيرىا.
مواقؼ الدوؿ النامية مف المنظمة العالمية لمتجارة تتأرجح بيف التأييد، التحفظ، والتردد نظرا ألىمية  بقيت   
  ليا مف سيطرتيا في قضايا االقتصاد العالمي عامة والتجارة الدولية خاصةبسبب ما ىو متوقع ه المنظمة ىذ

فإف جميع ىذه الدوؿ ستتأثر بيا عمى درجات متفاوتة وبأشكاؿ مختمفة وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فإف 
  تقمص حدود استخداـ سالح الحماية، أي تخفيض مستوى الحماية بشكؿ ممحوظ بالنسبة لقطاع الزراعة 

لغاء  -ىو مف القطاعات األساسية في اقتصاديات غالبية الدوؿ النامية الذي عمى مدى السنوات القادمة؛ وا 
وىو أيضا مف  -الحماية نيائيا عمى مدى السنوات العشر القادمة بالنسبة لقطاع المنسوجات والمالبس

لغاء الحماية نيائيا بالنسبة لػ-القطاعات اليامة لمعظـ الدوؿ النامية مف السمع المصنعة، مع تخفيضيا  %40وا 
و الذي ييدؼ في األخير إلى الوصوؿ إلى عالـ غير محدود  %60فيما يتعمؽ بالقسـ اآلخر أي الػ %30بنسبة 

، اقتصاداتيا مف الناحية التجارية، سوؼ يضعؼ مف قدرة الدوؿ النامية عمى رسـ سياستيا التنموية وتطوير
نيمؿ ودوف أف     ى متدني منيا خاصة فيما يتعمؽ باإلنتاج الوطنيوىي مجردة مف سالح الحماية أو بمستو 

قطاع الخدمات الذي سوؼ تشت د المنافسة فيو بسبب التحرير التدريجي، ونظرا  لضعؼ وىشاشة ىذا القطاع 
إلغاء  إضافة إلى أف    فإنو سوؼ يتأثر سمبا نتيجة ىذا التحرير -خاصة الخدمات المالية-في الدوؿ النامية 

 تخفيض الدعـ بالنسبة لبعض المنتوجات سيضعؼ القدرة التنافسية ليذه الدوؿ في األسواؽ العالمية.أو 
فيما يخص النفط فيو سمعة حيوية لمدوؿ الصناعية المتقدمة، فإنو مستبعد حتى اآلف مف مظمة التعرفة أما    

تقمص دور  ولعؿ ىذه الدوؿ بما أصبحت تممكو مف ىيمنة عمى السوؽ النفطي وأسعاره بعد أف   ،والتجارة
أو كاد يتالشى في ظؿ عوامؿ متعددة، منيا أف الدوؿ الصناعية المتقدمة اتبعت استراتيجية ىادئة  "االوبك"

يؽ مخزوف استراتيجي مف خالؿ وكالة الطاقة الدولية، تمكنت مف تحق 1973وقوية بعد سالح النفط في عاـ 
وبما أنو يحقؽ نفعا كبيرا ليا فيي ال تجد ضرورة ، 1نفطي دائـ، كما استطاعت ترشيد الطاقة إلى حد ما

    إلدخالو حتى اآلف تحت مظمة التعرفة والتجارة، خاصة وأف الدوؿ المصدرة لو ال تممؾ أف ترفع األسعار
فرض ضرائب عمى النفط المستورد بدعوى أثر النفط الدوؿ الرأسمالية ت ألف   ،أو تفرض ضرائب تصديرية

 ومشتقاتو عمى البيئة.
أماـ محدودية القدرات االقتصادية لمدوؿ النامية في وضعيا الراىف، والمستوى المتدني لصناع القرار فييا  مف    

اتخاذ القرار إما بيا تقؼ في مفترؽ الطرؽ فيما يتعمؽ أجؿ تطوير مستوى التعاوف والتنسيؽ فيما بينيا، نجد أن  
بالرفض، وبالتالي االنعزاؿ عف الجزء المنتج لمتقدـ العممي والتطور التكنولوجي، أو القبوؿ وبالتالي االنضماـ إلى 
المنظمة، والتكيؼ مع نظاـ اقتصادي دولي غير متكافئ وغير عادؿ فالخيارات محدودة، ولكؿ خيار كمفة ينبغي 

يا ال تساىـ في الدخؿ العالمي بأكثر مف أن   مف سكاف العالـ إال   %80عدد سكانيا  تحمميا، ألنيا وعمى الرغـ مف أف  

                                                           
 .82، ص2007الطبعت األولى، الشزكت العالوٍت للكتاب،  لبٌاى، ، تحدٌاث انتىمٍتسٍزج التىش،   1
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مف سوؽ الصادرات العالمية، ويعيش فييا أكثر مف مميار نسمة تحت خط  %24.4بػ بنصيب يقدر ،%20حوالي 
التكيؼ ىو األقؿ  الفقر، كما أف نصيبيا في صنع التطور العممي والتقدـ التكنولوجي يكاد يكوف منعدـ، ولعؿ خيار

تكمفة، عمى أف تتعامؿ ىذه الدوؿ مع المتغيرات االقتصادية الجديدة بصورة أكثر عقالنية وأكثر انفتاحا، وأف تعمؿ 
 عمى تطوير آليات عمميا االقتصادي بما يساىـ في استغالؿ أفضؿ لطاقاتيا المتاحة ومواردىا الممكنة.

إال  أف  بعض تجارب الدوؿ النامية ليذه السياسة لـ تكمؿ بالنجاح، ويمكف عمى الرغـ مف مزايا التحرير التجاري،    
 :1إرجاع سبب فشؿ ىذه التجارب إلى

 إف  معظـ الدوؿ النامية تتمتع بميزات نسبية في سمع أولية ذات مرونة داخمية وسعرية منخفضة. .1

 التي تتعبيا الدوؿ المتقدمة ضد صادرات الدوؿ النامية. السياسات الحمائية .2

عدـ قدرة الدوؿ النامية عمى تنفيذ ىذه االستراتيجية بسبب الجمود المؤسسي و/ أو محدودية عناصر اإلنتاج  .3
 .الالزمة لتنمية الصادرات

فإف  الكثير منيا تظير كمستورد لممواد الخاـ واآلالت  ،إضافة إلى اعتماد الدوؿ النامية عمى الصادرات األولية    
والمعدات والسمع الرأسمالية، والمنتجات الوسيطة، بؿ وحتى كثير مف السمع االستيالكية، بيدؼ توفير متطمبات 
التوسع الصناعي )إحالؿ الواردات( ولتوفير لمتطمبات الضرورية، ورفع مستوى المعيشة لمسكاف بتوفير المنتجات 

ستيالكية الالزمة، وبالنسبة لمعظـ الدوؿ النامية أيضا، فإف  الطمب عمى الواردات يفوؽ قدرتيا عمى توفير موارد اال
كافية مف مبيعات صادراتيا األولية، إف  مثؿ ىذا يؤدي إلى تحقيؽ عجز مزمف ومتأصؿ في موازيف مدفوعاتيا، ومف 

  تحصالتيا مف النقد األجنبي، واحتياطاتيا مف النقود الدوليةثـ  فالعجوزات المستمرة تؤدي إلى حدوث ارتباؾ في م
 وعدـ استقرار عممتيا، ومف ثـ  تحقؽ انخفاض مستمر في النمو االقتصادي.

بالنظر لممزايا المتعددة لمت جارة الدولية، إال  أن و ال يجب أف تفيـ عمى أن يا أكبر مف مجرد عممية لتدفؽ السمع    
دوؿ، ألف  الدوؿ النامية مدعوة إلى أف تعمؿ قدر اإلمكاف مف أجؿ تقميؿ بعض اآلثار التنموية والموارد عبر حدود ال

السمبية لمنظاـ التجاري، الذي تسيطر عميو مجموعة صغيرة مف الدوؿ الغنية وشركاتيا المتعددة الجنسيات، واستقطاب 
حداث إصالحات مؤسسية جديدة وتغيرات تنظيمي ونقؿ  ة تواجو بيا التطورات الدولية الحاصمةاالستثمارات المنتجة، وا 

التكنولوجيا، إضافة إلى تطوير التعميـ والصحة، والنظـ االجتماعية األخرى بما يتوافؽ مع الدوؿ المتقدمة، إلحداث 
 عممية التنمية المحمية، وليس فقط إلى المشاركة في عمميات النقؿ الدولي لمسمع والموارد والخدمات. 

بالنسبة لعدد كبير مف البمداف الفقيرة، سيكوف خيارىا خالؿ العقود المقبمة ليس الركوب في عممية ابؿ و لكف بالمق    
إنمائية كما حصؿ بالنسبة لكوريا الجنوبية أو تايواف منذ عشريف سنة، بؿ سيصبح أمميا الوحيد في االستمرار بالبقاء 

اضافة الى ذلؾ عمى ىذه البمداف  .2التكنولوجية والمنافسة العالميةحية بطريقة أو بأخرى في مواجية تحديات الثورة 
ألف المالحظ أنيا تزداد ىامشية في النظاـ العالمي، نتيجة النامية أف تنظـ نفسيا في وحدات إقميمية أكثر فاعمية، 

مف االستثمارات  التساع قاعدة الموارد المتاحة ضمف ظروؼ تحرير التجارة العالمية، حيث تراجع نصيب ىذه الدوؿ
 الدولية، مف جية والتجارة العالمية مف جية ثانية، فيؿ تسعى الدوؿ المتقدمة إلى االرتقاء التنموي الفعمي ليذه الدوؿ

                                                           
العالقة السببية بين اتجاىات التجارة الخارجية والنمو االقتصادي دراسة تطبيقية عمى بعض دول مجمس التعاون الخميجي باستخدام الحقبائي، مفرج بف سعد   1

 .682، ص2002، ديسمبر 4، العدد42اإلدارة العامة، المممكة العربية السعودية، المجمد مجمة ، التكامل المشترك
 .21، ص2003،الشركة العالمية لمكتاب، لبناف ،، الطبعة األولىالتنمية االقتصاديةخرافة أزوالدودي ريفيرو،  2
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واضعة نصب عينيا مصالحيا لتجعميا قادرة عمى تحقيؽ مصالحيا، بدال مف أف تكوف تحت وطأة المشاكؿ 
 وسياسية. االقتصادية، وما تجر ه مف مشاكؿ اجتماعية

تنتيج سياسة حرية أف ما يمكف استخالصو مف خالؿ ما تقدـ أنو ليس مطموبا مف الدوؿ النامية سوى    
وتحت أي  ،بأي شرط، أف تمتحؽ بقطار العولمة، وحرية التجارة، و األسواؽ، وتندمج في االقتصاد العالمي

، أو تطرحيا مبادئ المنظمة العالمية وصفة يقدميا صندوؽ النقد الدولي أو تممييا سياسات البنؾ الدولي
يجاد أسواؽ تقتني منيا المواد ، ىدافياألتحقيؽ مف  المتقدمةالدوؿ  مصالحلمتجارة، والتي ال تعبر سوى عف  وا 

 .الخاصة بالدوؿ النامية نفس المواد األوليةمستخدمة  ،األولية بأرخص األثماف وتبيع منتجاتيا بأغمى األثماف
 والتحديات التي تواجييا3 المنظمة العالمية لمتجارةمستقبل  -عاشرا
عمى تحقيؽ القدر  قدرتو يخصمتعدد األطراؼ في صيغتو الحالية، يظير عجزا فيما الالنظاـ التجاري  أف   يتضح     

متعدد األطراؼ بيف الدوؿ المشاركة المكاسب التي يولدىا تحرير التجارة في اإلطار كؿ الالمعقوؿ مف فرص الكفاءة و 
جارة تيدؼ إلى تعزيز المصالح المنظمة العالمية لمت   عمى الرغـ مف أف  ، فالدوؿ النامية واألقؿ نموا خاصةفيو 

يجاد القواسـ المشتركة لمصالحيا، إال   ،المشتركة زالة العوائؽ أماـ المبادالت التجارية وا  التطورات الحالية توحي  أف   وا 
ىذا الصراع ظير  ،الصراع عمى المصالح االقتصادية وتقديـ المصالح الخاصة عمى مصمحة االقتصاد الدولي بزيادة

بقوة بيف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، والياباف وأصبحت المنظمة وسيمة عف طريقيا يمكف الضغط 
 عمى اقتصاديات البمداف النامية.

 في ظؿ   الدوؿمدى الصراع الموجود بيف  الىالمفاوضات التي تقـو بيا المنظمة توحي  أف   يجدر بنا االشارة ىنا الى
ولية د، ومدى تأثير المنظمات الالعالقات االقتصادية الدوليةمستقبؿ ب المتعمقةتساؤالت ال عديدطرح  وجب أيفالعولمة 

عمى تؤثر  التي التكتالت االقتصادية اضافة الى .المالية عمى االقتصاد العالمي، وموقع الدوؿ النامية مف ىذا الصراع
عف  ،جارة بينيا وبيف العالـمف حرية الت   تحد  و  ،تحرر التجارة البينية فيما بيف أعضائيا حيفتحرير التجارة الدولية 

مستقبؿ المنظمة العالمية  في ظؿ التيديدات التي تواجوو  .طريؽ التعريفة الخارجية المشتركة والحواجز غير الجمركية
 :يالمستقبم الشكؿ الموالي السناريوىات المحتممة يوضح، لمتجارة

 سيناريوىات مستقبل منظمة التجارة العالمية. 3(3-2)الشكل 
 
 

 

الطبعة األولى المركز  منظمة التجارة العالمية بين النظرية والتطبيق،مصطفى عبد اهلل أبو القاسـ خشيـ، : المصدر
 .285ص ، 2008،العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب االخضر

ناريو سيناريوىات محتممة لمستقبؿ المنظمة، فأصحاب السي 3ىناؾ  أف  مف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ       
مما يجرىا إلى  ،وصعوبة وكثرة التيديدات التي تواجييا نظرا التساع نشاطاتيا وأىدافياإلى سمبياتيا  وفيستندالمتشائـ 

لسيناريو المتفائؿ اأما  ،( التي فشمت لنفس ىذه االعتبارات1939 -1919الفشؿ الذريع ومثميـ في ذلؾ عصبة األمـ )
خاصة تعميـ الفائدة  ،التي شيدىا العالـ منذ نشأة ىذه المنظمة فيستند إلى التغيرات التقنية واالقتصادية والسياسية

الجمركية التي تعيؽ حركة السمع والخدمات  رإلى األسواؽ، بالتخمي عف القيود الجمركية وغي ذونقؿ التكنولوجيا، والنفا

مستقبؿ منظمة التجارة 

 السيناريو المعتدؿ المشيد المتفائؿ السيناريو المتشائـ
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أصحاب  يرى وأخيرا، وبالتالي اعتبروا ىذه المنظمة خيارا استراتيجيا بالنسبة لمدوؿ النامية كما المتقدمة ،عبر الحدود
سيكوف مرىوف بمدى موازنتيا بيف يا أف مستقبميا وايجابيات ياأخذوا في اعتبارىـ كؿ مف سمبياتالذيف السيناريو المعتدؿ 

تعتبر جزءا مف ، ألنيا لمزايا عف طريؽ زيادة فرص النجاحالعيوب بالعمؿ عمى تقميصيا أو القضاء عمييا، وا
نتيجة لمدى قابميتيا لالستجابة لممطالب، ومدى تطبيقيا  المنظومة االقتصادية العالمية، وما نجاحيا واستمرارىا إال  

 لمشرعية والشفافية والديمقراطية والقابمية لإلصالح المستمر لما يخدـ جميع دوؿ العالـ دوف استثناء.
 بالنسبة لمتحديات التي تواجييا المنظمة نوجزىا في الشكؿ التالي:

 .المنظمة العالمية لمتجارةالتحديات الداخمية والخارجية التي تواجو  3(4-2)الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 .240ص، 2009، الطبعة األولى، دار الثقافة منظمة التجارة العالمية ،سييؿ الفتالوي باالعتماد عمىمف إعداد الباحثة : المصدر

 فيما يمي:منيا منظمة تحديات داخمية واخرى خارجية، تتجسد الداخمية المف خالؿ الشكؿ السابؽ تواجو 
رغـ حرصيا عمى حماية  ـيعاني أعضاء المنظمة مف صراعات فيما بيني أعضاء منظمة التجارة العالمية3 (1

المشاكؿ فيما  لكف ىذا الصراع ىو صراع عقالء، لذلؾ فيـ يحاولوف حؿ  ، مصالحيا وعدـ التضارب فيما بينيا
بينيـ، ذلؾ ال يمنع أف كتمة تعاني بداخميا مف مجموعة مف الصراعات المنضوية تحتيا، حيث أف الكتمة 

وكذلؾ كتمة دوؿ  ،األمريكية تعاني مف صراعات بيف دوليا، وأوروبا تعاني مف صراعات الدوؿ األوروبية
 آسياف والدوؿ النامية.

الصراع بيف الدوؿ الصناعية الكبرى يتـ حمو بطريقة التفاوض  أف  عمى الرغـ مف  تحدي الدول الصناعية3 (2
اليات المتحدة األمريكية بدأ يأخذ أبعاد حادة وبشكؿ عمني، مثؿ فرض الو  وبينيا وال يظير ذلؾ لمعياف، إال أن

عد تقدمت الدوؿ األوروبية بشكوى ضدىا لمخالفتيا قوا ، حيثضرائب عمى الحديد والصمب األوروبي والياباني
 المنظمة.

يا ىي المتضررة الكبير فييا حيث أن   رغـ أنيا تتمتع باألغمبية الكبيرة داخؿ المنظمة إال   حدي الدول النامية3ت (3
بؿ عمى عكس الدوؿ الصناعية الكبرى ىي مف يصدر القرارات  ،أنيا ال تستطيع أف تصدر قرارات لصالحيا

ىذه  لذلؾ فيناؾ منافسة داخؿ المنظمة لمحصوؿ عمى أصواتيا، ورغـ أف   ،التنفيذ والدوؿ النامية ما عمييا إال  

 المنظمة العالمية للتجارة 

 التحديات الداخلية
 داخلية

 الخارجيةالتحديات 
 داخلية

 أعضاء منظمة التجارة العالمٌة

 الدول النامٌة

 رابطة االسٌان

 تحدي الدول الصناعٌة

 التحدي اإلسالمً

 التحدي القومً

 التحدي الشعبً

 أنصار البٌئة

 التحدي الثقافً

 اإلرهاب

 القطاع العام
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 يا في المستقبؿ لف تتمقى إال  أن   إال   ،الجوانب المؤقتة مف حرية التجارة حاليا ضالدوؿ النامية تستفيد مف بع
 مزيدا مف األضرار مف ىذه الحرية.

لـ بغزوىا عف طريؽ منتجاتيا وخدماتيا ذات تمكنت ىذه الرابطة أف تفرض وجودىا في العا رابطة اآلسيان3 (4
األسعار الرخيصة مقارنة بأسعار الدوؿ الصناعية، عمى الرغـ مف االختالؼ االقتصادي واالجتماعي والديني 

اليات المتحدة والمغوي بيف أعضائيا، حيث أصبحت تمثؿ تحديا يواجو حرية التجارة العالمية بقيادة الو 
 .قيود التي فرضت عمييالرغـ مف العمى ااالمريكية 

  :ما التحديات الخارجية فتتمثؿ فيأ (5
التجارة الحرة تحدي  حيث أف   ،اإلسالـ وحرية التجارة متناقضاف ليس عمى خط واحد : إف  التحدي اإلسالمي (6

لإلسالـ وتتناقض مع أحكامو، كما تعتبر حرية التجارة وجو مف وجوه االستعمار األمريكي، وألف موقؼ 
اليات الحرية تقـو عمى إفقار الشعوب وتحويؿ أمواليا إلى الو  فيو يرى أف   ،اإلسالـ يناشد عدالة الشعوب

 قوة تقؼ أمامو لتطبيؽ حرية التجارة العالمية.اإلسالـ  لذلؾ فالغرب يرى أف   ،المتحدة االمريكية
: واجيت المنظمة مشاكؿ جمة بسبب الخالفات الحادة بيف الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا التحدي القومي (7

التي تيتـ كثيرا بتراثيا وىويتيا الثقافية التي تخاؼ عمييا مف الغزو الثقافي عف طريؽ األفالـ الضخمة 
أف عالـ االلكترونية الحديثة التي تدير حروبا بعيدا عف الجيوش. إضافة إلى االإلى وسائؿ األمريكية، إضافة 

لغائيااليات المتحدة االمريكية الو   وتغيير مفاىيـ المجتمعات وأنماط سموكيـ. ،تسعى لتغييب الثقافات الوطنية وا 
جارة العالمية مع كؿ ما تحممو في الت  ة مت العديد مف المنظمات الشعبية المناىضة لحري  : تشك  التحدي الشعبي (8

مف  ابتداءاوالتعدي عمى الطبيعة  ،ونشر العنؼ واإلرىاب والبطالة بكؿ أشكاليا ،طياتيا مف إفقار لمشعوب
 .أساليبياحيث تقـو ىذه المنظمات بفضح ومجابية الحرية التجارية و  ،اليواء وصوال إلى اإلنساف في حد ذاتو

حيث أصبحت  ،قضايا البيئة في مقدمة أولويات االىتماـ عمى الصعيد العالمي: قفزت تحدي أنصار البيئة (9
جميع الدوؿ النامية والمتقدمة تعمؿ عمى مجابية تمؾ القضايا ومعالجتيا، أىـ ىذه القضايا تضرب المواد 

رت الغابات األولية المتجددة، الظواىر المناخية، الجفاؼ، الفيضانات الميمكة نتيجة األنشطة البشرية التي حس
 كؿ طبقة االوزوف وغيرىا.آواتساع التصحر، وارتفاع ثاني أكسيد الكربوف وت

  : لكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة بو، حيث يحرص كؿ شعب عمى الحفاظ عمى ثقافتو الخاصة بوالتحدي الثقافي (10
عمى دمج العامؿ االقتصادي بالعوامؿ السياسية والثقافية واالجتماعية  منظمة التجارة العالميةفي المقابؿ تعمؿ 

 وذلؾ عف طريؽ نشر ثقافة القوة المسيطرة وىي أمريكا مما يحدث منازعات دولية.
إف المنظمات اإلرىابية ال تتواف عف االستفادة مف التكنولوجيا والحريات التي تتبعيا حرية  تحدي اإلرىاب3 (11

موىا لتنفيذ عممياتيـ اإلرىابية وفي المقابؿ رفضوىا وبالتالي نفذوا ضدىا عمميات التجارة، حيث استخد
 .1ارىابية

                                                           
 .2001سبتمبر  11خير مثاؿ عمى ذلؾ ضرب مقري منظمة التجارة العالمية في نيويورؾ في   1
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إف سيطرة الدولة عمى القطاعات االقتصادية والصناعية والتجارية اليامة في الدوؿ يعد : تحدي القطاع العام (1
يجعؿ منتجاتيا أقؿ و  ،لمنافسة الدوليةيحد مف ا عامال معيقا لمتجارة العالمية، حيث مساعدة الدولة ليذه القطاعات

 .منظمة التجارة العالميةسعرا مقارنة مع القطاع الخاص، مما يتعارض مع مبادئ 
ىناؾ العديد مف التناقضات تفرزىا  اضافة الى التحديات الخارجية السابقة التي تواجييا المنظمة نجد أف        

التفاوت في توزيع وزيادة  ،النمو غير المتكافئ في والمتمثمةوتوقؼ حركتيا  ،العولمة تعرقؿ سير التجارة العالمية
نجد ، ثـ  فوز باألسواؽزيادة حدة المنافسة لم، خاصة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية ،والتركيز في الثروة ،الدخؿ

زد عمى ذلؾ ، قوى السوؽغياب حكومة عالمية تممؾ صالحيات التدخؿ لضبط ظؿ إلى العولمة في كذلؾ االتجاه 
 .التناقض بيف عولمة رأس الماؿ ووطنية العمؿ

II – 2 -3 3واقع التجارة الدولية في االقتصاد العالمي  
كاف  ، حٍث1960ف  حجـ التجارة الدولية ووتيرة نموىا ابتداءا مف إ تطور التجارة الدولية واالنتاج العالمي3  -أوال

أعمى مف حجـ ووتيرة نمو اجمالي الناتج العالمي، وكاف ىذا النمو المتفوؽ في التجارة الدولية يساىـ بدوره في نمو 
 : 2012 -1950تطىر التجارة الدولٍت واإلًتاج العالوً هي  اقتصادات العديد مف البمداف، والجدوؿ الموالي يوضح

 (%بـ) 2012 -1950انتجارة اندونٍت واإلوتاج انعانمً مه  تطور (:9-2انجدول)
 

 (ع. إ/)معدل ( د. انىسبت معدل )ث (ع.إ ) اإلوتاج انعانمً (د. ث)انتجارة اندونٍت  انسىواث

1950-1960 6.3 4.2 1.5 

1960-1970 8.3 5.3 1.6 

1970-1980 5.2 3.6 1.4 

1980-1990 3.7 2.8 1.3 

1990-1996 5.9 1.4 4.2 

1996-2000 8.2 3.4 2.4 

2000-2005 4.5 2.0 2.2 

2005-2012 3.3 2.0 1.6 

 12/12/2013بتارٌخ   sesmassena.sharepoint.com/Documents/CHAP.pdf المصدر3

بينما بمغ االنتاج ، %6.3 حىالً 1960-1950بمغت في الفترة أف  التجارة الدولية خالؿ الجدوؿ  يتضح مف   
حيث  ،أيف صار الفرؽ بينيما طفيؼ 1990-1980لؾ التزايد الى غاية الفترة ذ واستمر   ،%4.2في نفس الفترة 

 2000-1990جارة مقارنة مع االنتاج خالؿ الفترة ، ثـ تزايدت الت  %2.8واالنتاج العالمي %،3.7جارة بمغت الت  
خالؿ نفس الفترة، أما  %3.4الى %1.4تطور محتشـ لإلنتاج منتقال مف  نالحظ ، بالمقابؿ%8.2الى %5.9مف 

، بينما بقي االنتاج ثابتا خالؿ %3.3الى  %4.5أخذت التجارة في التناقص مف  2012-2000بالنسبة لمفترة 
 .%02بـنفس الفترة ومقدرا 

 :2013-1990يوضح الشكؿ الموالي حجـ صادرات السمع في العالـ خالؿ  3التجارة العالمية باألرقام -ثاوٍا  
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 2013-31990 حجم صادرات السمع في العالم خالل الفترة (5-2)الشكل

 
: انمصدر   Communiqué de presse, OMC, du 14 avril 2014, PRESS/721 24/05/2015بتارٌخ   

ا انخفاضو في سنة لكف ما يالحظ جمي   ،1990تطور حجـ صادرات السمع العالمي ابتداءا مف  عمى الشكؿ  يدؿ       
ولكف ليس بالتوقعات التي كانت مفروضة  و واصؿ االرتفاع بعد ذلؾ، كما أن  2008نتيجة لألزمة المالية لسنة  2009

 جارة مثمما ىو موضح جميا في الشكؿ السابؽ.مة العالمية لمت  مف طرؼ المنظ  
 :، فيوضحيا الشكؿ الموالي2002الى غاية  1948أما قيمة الصادرات العالمية منذ   

 2002-1948لمفترة  3قيمة الصادرات العالمية بالمميار دوالر (6-2)الشكل

 
Source : DORRA FAYECH, et autres les nouvelles méthodes et Formes de Protectionnisme, étude réalisée par L' ESSEC, sur le 

site http://bdc.aege.fr/public/Les_nouvelles_methodes_et_formes_de_protectionnisme.pdf, consulter  
le 21/07/2014, annexe 05. 

 58 بمبمغ 1948نالحظ التطور الذي وصمت اليو قيمة الصادرات العالمية مف سنة  (6-2)الشكؿانطالقا مف     
 2002الى غاية  ، وىو ما يترجـ ارتفاع حجـ المبادالت عبر العالـ2002مميار دوالر في سنة  6455مميار دوالر الى 
 حسب الشكؿ.

 :2004-1948تطورىا خالؿ الفترة يوضح الجدوؿ الموالي  العالمية، أما بالنسبة لمواردات
 2004-31948 تطور الواردات العالمية خالل الفترة (10-2)الجدول 

 الوحدة 3بالمميار دوالر  
 2004 2003 1993 1983 1973 1963 1953 1948 السنوات

 10159 7347 3675 1838 579 157 84 59 المبالغ

 : ، عمى الموقع2009الطبعة األولى منشورات الحياة،، التجارة والنمو االقتصاديرناف مختار، المصدر3 

clickgrafix.co/stp/resources/uploads/files/files2/library/Inter_trade.pdf  21/07/2014اطمع عميو يـو. 
  مميار دوالر 59بمغت  1948الجدوؿ أف  الواردات العالمية في تطور واضح، حيث أنو في سنة  يوضح 

 دوالر. مميار 10159الى  2004نيا بمغت في سنة أمميار دوالر، كما  1838الى  1983ووصمت في سنة 
 

http://bdc.aege.fr/public/Les_nouvelles_methodes_et_formes_de_protectionnisme.pdf
http://clickgrafix.co/stp/resources/uploads/files/files2/library/Inter_trade.pdf
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 2013-32004 تطور حجم التجارة العالمية خالل الفترة (7-2)الشكل
 (100=2005)االرقام القياسية،

 
 .والتنمية، جنيؼ لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر، 2013والتنمية التجارة تقرير: المصدر

 زمةأنتيجة  2009حجـ التجارة العالمية بصفة عامة عرؼ االنخفاض الواضح خالؿ سنة  أف   يبي ف ىذا الشكؿ  
االمريكية ثـ تراجعت صادرات الياباف واالتحاد ، حيث تراجعت صادرات وواردات الواليات المتحدة الرىف العقاري

لكف المالحظ أن يا   2013-2004خالؿ  1كؿ مف صادرات وواردات اقتصادات األسواؽ الناشئة االوروبي، وتباطأت
  ظمت أكبر مف صادرات وواردات الدوؿ المتقدمة خالؿ نفس الفترة.

 2013-1950ساسية األ3 حجم التجارة العالمية لممنتوجات  (8-2)الشكل

 (100=1950)مؤشر الحجم،                                        (التغيير بالنسب المئوية )                             

 
 24/03/2015بتارٌخ  www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/charts_e/chart03.pdf: المصدر

كانت لو النسبة األقؿ  1973-1950مفترة العالمية لممنتوجات الزراعية بالنسبة ل حجـ التجارةأف   يبرز مف ىذا الشكؿ
مقارنة مع الصناعات التحويمية، والصناعات االستخراجية. ثـ نالحظ انخفاض لكؿ المنتوجات األساسية دوف استثناء 

المنتوجات األساسية لكف االنكماش واضح لمصناعات االستخراجية مقارنة مع  انخفاض كؿ 1990-1973في الفترة 
 ،عاد حجـ الت جارة العالمية لممنتوجات األساسية الثالثة 2013-1990باقي المنتوجات األساسية. بعد ذلؾ في الفترة 

التجارة لممنتجات ، كما نالحظ في ىذه الفترة ارتفاع حجـ 1973-1950لفترة الكف ليس بالحجـ الذي عرفو في 
 أتي بعد ذلؾ المنتوجات الزراعية والمنتوجات االستخراجية. تالمصنعة، ثـ  

يوضحو الجدوؿ والشكؿ  2013-2005خالؿ الفترة  السمع لبعض المناطؽ الجغرافية لتجارة بالنسبة  
 الموالييف: 

                                                           
 .اقتصادات السوؽ الناشئة ال تشمؿ وسط وشرؽ أوروبا 1

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/charts_e/chart03.pdf
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 2013-2005العالمية لمسمع عبر المناطق الجغرافية  والواردات 3 توزيع الصادرات(9-2)الشكل

 .المئوية ةبالنس انوحدة:                                                                                                                              

 
 24/03/2015بتارٌخ  www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/charts_e/chart02.pdf:المصدر

حيث زاد حجـ  ،2011تـ  االنتعاش السريع في 2009لسنة تجارة السمع بعد االنخفاض الحاد لبصفة عامة نالحظ     
فقد فاقت  2009فً، ماعدا 2011-2005في الفترة  تقريبا بنسب متفاوتة، كما أف  الصادرات موازية لمواردات تجارة السمع
غيرت أنماط التجارة  التيمة، ز إال  أن يا ال تزاؿ أدنى مف مستوياتيا قبؿ اندالع األ ،الصادرات في العالـو الواردات 

في أمريكا الشمالية نالحظ ارتفاع الصادرات مقارنة مع الواردات ف المتقدمة والنامية عمى حد سواء.ية في البمداف لالدو 
 االستثناء الوحيد مف حيث . أما في أمريكا الوسطى والجنوبية فكانت2010و 2009، ماعدا 2013-2005خالؿ الفترة 

االرتفاع الواضح لمواردات مقارنة مع الصادرات طيمة الفترة. بالنسبة ألوروبا فالواردات تتساوى مع الصادرات خالؿ 
، عمى عكس آسيا التي فاقت صادراتيا 2010هي، ثـ  بدأت الصادرات تفوؽ الواردات ابتداءا 2009-2005السنوات 

 . 2013-2005الواردات طيمة الفترة 
 32014 التجارة السمعية العالمية بحسب االقاليم، (11-2)الجدول

 

-2015،االتحاد العاـ لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالمصدر3 
 .9،  ص2015بريؿ أ، 22 التحديات المستجدة في ظؿ التطورات العربية والعالمية، التقرير 2016

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ نسب النمو لمتجارة العالمية لمصادرات والواردات حسب المناطؽ كما ىو واضح   
، ثـ تأتي 2014ف تصدرت المرتبة األولى مف حيث التصدير في ي، أيف يتضح أف  الص2015-2004الجغرافية لمفترة 

الواليات المتحدة االمريكية في المرتبة الثانية التي بدورىا احتمت المركز األوؿ لالستيراد، ثـ الصيف، وبعدىا ألمانيا. 
مف حيث تجارة السمع حيث حم ت األولى في العربية  كما أف  الجدوؿ يوضح أف  السعودية واالمارات مف أىـ الدوؿ 

بالنسبة لمصادرات  16مف حيث االستيراد، أما الثانية فقد جاءت في الترتيب  29ومف حيث التصدير  17الترتيب 
 لمواردات. 19و

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/charts_e/chart02.pdf
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  تتسـ العالقات التجارية بيف دوؿ الشماؿ والجنوب بعدـ التكافؤ بين الشمال والجنوب3 الدولية التجارة -ثالتا
بالتركيز عمى نصيب كؿ منيما في التجارة الدولية، ونوعية السمع المتبادلة بينيما، فتحتفظ الدوؿ المتقدمة عمى أغمب 
التجارة فيما بينيا، كما تحتفظ لنفسيا بتجارة في السمع الصناعية وعالية التكنولوجيا، مع لعب الدوؿ النامية دور 

 د عدـ التكافؤ.السوؽ والمصدر لممواد األولية وىو ما يجس
ؿ االقتصاديوف استعماؿ عبارتي "غير مكتممة النمو"، و"مكتممة خالؿ الستينات فض   الشمال والجنوب3 مفيوم (أ 

 النمو" ثـ شاع استعماؿ العبارات "أقؿ نموا"، و"نامية"، و"صناعية متقدمة"، غير أنو عند انعقاد مؤتمرات باريس
أصبحت عبارة "الشماؿ والجنوب" مقبولة عمى نحو و  ،والفقيرة حوؿ التعاوف بيف األقطار الغنية 1975-1976
 1.جعؿ ىذه العبارات أكثر انتشارا 1980 براندتتقرير لجنة  كما أف   ،واسع

بالنسبة لمفيـو كؿ مف الشماؿ والجنوب، فإف  مصطمح الشماؿ يقصد بو جميع بمداف منظمة التعاوف االقتصادي 
  2.فيشمؿ كؿ البمداف غير المنتمية إلى منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، أما مصطمح الجنوب (OECD)والتنمية

في مضموف الحديث عف الشماؿ والجنوب ظيرت العديد مف المصطمحات لوصؼ الجنوب عمى سبيؿ المثاؿ: دوؿ 
دوؿ  متأخرة، دوؿ نامية، دوؿ متخمفة، دوؿ أقؿ نموا. كما استخدمت مجموعة مف المؤشرات مف أجؿ التفرقة بيف

  مثؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي، ونصيبو مف الطاقة 3الشماؿ والجنوب مف قبؿ المؤسسات الدولية
  ومعدؿ التعميـ...وغيرىا. تتجمى مالمح دوؿ الجنوب في مجموعة مف المميزات نميز مف بينيا:

 43أىميا ،الخصائص االقتصادية .1
  المجتمع، ونقص رؤوس األمواؿ لضعؼ القدرة عمى االدخار، وانتشار انخفاض مستوى المعيشة لكثير مف أفراد

ظاىرة االكتناز، وىروب رؤوس األمواؿ إلى الخارج، وعدـ كفاءة األجيزة القائمة عمى تعبئة المدخرات وتخمؼ 
 النظـ المصرفية والمالية والضريبية.

 لعمؿ في المواقع المختمفة وال تعمؿ وال مستوى مرتفع مف البطالة المقنعة، وىي العمالة المحسوبة عمى قوة ا
 تضيؼ، اضافة الى مستوى منخفض مف اإلنتاج واإلنتاجية وعدـ كفاءة العنصر البشري.

 .سوء إدارة المشروعات ونقص طبقة المنظميف والقيادات اإلدارية الفعالة وعدـ كفاءة الجياز الحكومي 

 ؿ الموارد الطبيعيةضعؼ التصنيع والبنياف الزراعي، وقصور أو عدـ استغال. 

 35منيا ،الخصائص غير االقتصادية .2
  مستوى مرتفع لمعدالت النمو السكاني، مصحوب بارتفاع كبير جدا في معدالت المواليد وارتفاع كبير نسبيا في

معدالت الوفيات، وانخفاض المستوى الصحي وانتشار األمراض المزمنة، وارتفاع نسبة األمييف، وانخفاض 
 والتدريب، وعدـ وجود طبقة وسطى التي تتحمؿ أعباء التنمية وتقود عممية التنمية. مستوى التعميـ

                                                           
1 Hamdane Hajadji, l’arabe économique, office des publications universitaires, ALGER, 1993, page 182. 

. 25ص  ،المرجع السابؽ، العرب وموازين التجارة الدوليةمغاوري شمبي عمي،  2  
مثؿ صندوؽ النقد الدولي، البنؾ الدولي، منظمة التجارة العالمية.  3  
.474، ص  2007الدار الجامعية، االقتصادية )تحميل جزئي وكمي(،، النظرية عبد المطمب عبد الحميد  4  
.476، ص المرجع السابؽ ،)تحميل جزئي وكمي(النظرية االقتصاديةعبد المطمب عبد الحميد،    5  
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  اإلنفاؽ البذخي، وضعؼ الوعي االستيالكي، وعدـ القدرة عمى اإلبقاء عمى العقوؿ البشرية النابغة ومف تـ  تزايد
 لمتنمية. ىجرة العقوؿ البشرية، وعدـ توافر القيـ المعنوية بؿ والقيـ االيجابية المواتية

 تزايد معدالت تشغيؿ وعمالة األطفاؿ، والوقت الضائع والتفنف في ضياعو في مجاالت ال تخدـ عممية التنمية  
  بؿ تعوؽ التنمية والتقدـ وفرص التميز، اضافة الى فساد البيئة السياسية بكؿ أبعادىا، وعدـ االستقرار السياسي

 مما يؤدي إلى عدـ الثقة في االقتصاد وسوء مناخ االستثمار.

   لمي الجديد اتجو نحو الخوصصة وفتح الحدود أماـ التجارة والمبادالت االثالث بعد تغيير النظاـ الع العالـ أف
 1.الحرة

  دارسإضافة إلى ما سبؽ ىناؾ مؤشرات أخرى تشترؾ فييا ىذه الدوؿ مثؿ ارتفاع نسب الت سرب مف الم    
محدودية و انخفاض متوسط دخؿ الفرد، الفقر، االعتماد عمى القطاع الزراعي بنسب كبيرة، االفتقار إلى التكنولوجيا، و 

، مما يؤدي الى نقص االنتاجية، محدودية دور الصناعات تدىور مؤشرات الصحة الناجمة عف القدرة عمى العمؿ
عمى تصدير واحدا أو اثنيف مف المحاصيؿ التجارية أو المواد الخاـ  االعتمادثـ  نجد التحويمية في االقتصاد الوطني، 

إلى دوؿ الشماؿ، مثؿ البف، القطف، النفط، وبالتالي تقع ىذه الدوؿ تحت رحمة تقمبات األسعار العالمية ليذه 
، وربما الصادرات، وتفرض عمييا شروط لمتجارة ليست في صالحيا. كؿ ىذا جعؿ دوؿ الجنوب رىينة الفقر والتخمؼ

ما جعؿ ىذه الدوؿ في ىذه الوضعية يرجع جزء كبير منو عمى عاتقيا حيث يجب عمييا الوصوؿ الى الجواب 
والمتمثؿ في لماذا لـ تستطيع المحاؽ بالدوؿ المتقدمة وبقيت تتخبط في مشاكؿ الديوف وأسعار الصرؼ  ،الجوىري

  .والتضخـ وغيرىا مف المشاكؿ
بينما لـ يستفد  ،مف إجمالي الثروة العالمية %82مف شعوب العالـ عمى  %16 وذفي بداية السبعينات استح   
 الالتينيةأرباع إجمالي الناتج المحمي في أمريكا  03تركز حوالي  مف ىذه الثروة %5بػ مف سكاف المعمورة إال   61%

في فترة التسعينات فقد اتسعت الفجوة في الرفاىية المادية بيف االغنياء أما . 2وأوروبا الغربية وشماؿ شرؽ أسيا
والفقراء في النظاـ الدولي، وتفوقت البمداف الغنية عمى البمداف الفقيرة اقتصاديا في غضوف الحرب الباردة . لذلؾ 

رة المواد األولية والنظاـ البمداف النامية تطالب بنظاـ اقتصادي عالمي عادؿ لـ يتحقؽ بعد، بالنظر إلى تجاأصبحت 
النقدي الدولي وتمويؿ التنمية، والتصنيع، ونقؿ التكنولوجيا، ومشاكؿ الغداء، والرقابة عمى الشركات المتعددة 
الجنسيات، وما العولمة الحالية، والقواعد التي تفرضيا المنظمة العالمية لمتجارة، إال  خير دليؿ عمى اتساع الفجوة بيف 

 مة والنامية، التي وجب عمييا التركيز عمى اقتصاد المعرفة مف أجؿ المحاولة لتدارؾ الفجوة ألف  البمداف المتقد
 .المعمومة أصبحت أقوى سالح، في ظؿ ىذا النظاـ

لـ يقتصر األمر عمى ىيمنة الدوؿ الشمالية عمى التجارة العالمية بؿ  3موازين التجارة بين الشمال والجنوب- (ب 
أكثر مف ذلؾ فقد سيطرت أيضا عمى نوعية التجارة الدولية، حيث سيطرت عمى إجمالي السمع الصناعية. كما 

في -ذاتياجارة الخارجية السمعية لمدوؿ المتقدمة ىي تجارة بينية تتـ فيما بيف ىذه الدوؿ مف الت   %75حوالي  أف  
مازاؿ متعثرا واإلحصائيات  جنوب"-جنوبوالتعاوف " -حيف اف معظـ تجارة الدوؿ النامية تتـ مع الدوؿ الصناعية

                                                           
 .133، ص المرجع السابؽ، الحركية االقتصادية في الدول النامية بين عالمية ابن نبي والعولمة الغربيةناصر دادي عدوف، شعيب شنوؼ،  1

 .279ص  المرجع السابؽ، ،دراسات في التنمية االقتصادية ،مصطيفى وعبد الرحماف سانيةعبد المطيؼ  2
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فيوضح ، 2011-1980 " في التجارة العالمية لمفترةجنوب-جنوببالنسبة لحصة  تجارة السمع ". 1حولو متضاربة
 ":شمال–لمشمالبينما تراجعت تمؾ الحصة بالنسبة "الشكؿ الموالي أنيا تطورت الى أكثر مف ثالثة مرات 

 .2011-1980للفترة  جنوب" في التجارة العالمية–حصة التجارة لمسمع "جنوب : (10-2)الشكل

 
 Melanie Doherty Design, San Francisco, CA, Rapport sur le  développement humain 2013, Publié par le  Programmeالوصدر:

des Nations Unies pour le développement  (PNUD) sur le site 

www.st.undp.org/content/dam/sao_tome_and_principe/docs/Rapport%20STP/undp_st_HDR2013French.pdf 
le 26/07/2014.page 48 

  

الى  %8,1" انتقمت مفجنوب -جنوبتجارة السمع بيف البمداف " ف  ألسابؽ نالحظ امف خالؿ الشكؿ      
الى % 46ولنفس الفترة، فقد انخفضت مف  "شمال–شمال"أما بالنسبة لحصة التجارة  ،2011-1980خالؿ  26,7%

ىذه المعطيات بقيت ثابتة حتى بعد استبعاد الصادرات والواردات ذات المصادر الطبيعية. كانت ، %30قؿ مفأ
بمداف الجنوب تصدر سمع ، ف2التجارة بيف بمداف الجنوب عامال ىاما في النمو واالنكماش االقتصادي األخير

كثر الميارات أالشماؿ، وىذه الصادرات  تخص  )ومنتجات مصنعة( فيما بينيا أكثر بكثير مف تصديرىا الى بمداف
دوؿ الشماؿ والجنوب حوؿ أنواع مختمفة مف المنتجات الزراعية  تبرز الخالفات باستمرار بيف 3.والتقنيات

عمى رأي الدوؿ النامية فالدوؿ المتقدمة ال ف والحيوانية أىميا السكر والمحوـ والزراعات االستوائية وغيرىا.
" جنوب -شمالأما بالنسبة لمتجارة " ،تجارتيا إال  عندما تكوف منتجاتيا بموقع منافسةتدعو الى تحرير 

 خالؿ الفترة السابقة الذكر. %20الى  %15يا لـ ترتفع كثيرا حيث سجمت نسبة مف فنالحظ أن  
بما تفرضو مف  في الوقت الذي تزداد فيو الدوؿ المتقدمة )دوؿ الشماؿ( تماسكا لمتحكـ في أنماط التعامؿ الدولي،  

معايير تخدـ مصالحيا فقط، تزداد الدوؿ النامية )دوؿ الجنوب( تشرذما لتعيش عمى ىامش التعامالت الدولية مكتفية 
بما تمقيو الدوؿ المتقدمة مف فتات لتبقي عمييا ضمانا الستمرارية استغالليا في أداء األعماؿ التي ستكؼ عف القياـ 

 . 4بيا
بيف الشماؿ المتقدـ مع الجنوب المتأخر، وعقدت العشرات مف االجتماعات لكننا ال ندري..." ىؿ  5بدأ الحوار   

لدى الدوؿ المتقدمة الرغبة الصادقة في تغيير النظاـ االقتصادي الدولي الحالي؟ وىؿ لدييا االستعداد لمتضحية ولو 
                                                           

 .257، ص المرجع السابؽ، االتجاىات الحديثة لمتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةعمر مصطفى محمد،   1
 .2008االنكماش الحاصؿ جراء االزمة المالية العالمية لسنة   2

3
 Melanie Doherty Design, San Francisco, CA, Rapport sur le  développement humain 2013, Publié par le  Programme des 

Nations Unies pour le développement  (PNUD) sur le  
site :www.st.undp.org/content/dam/sao_tome_and_principe/docs/Rapport%20STP/undp_st_HDR2013French.pdf 
Le 26/07/2014.page 47-48.  

 .124ص ،  المرجع السابؽ، االقتصاد الدولي النظريات والممارساتجميمة الجوزي، أسس 4
مجموعة مف البمداف النامية في افريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية ىي التي طالبت في البداية بتأسيس نظاـ اقتصادي دولي جديد،  ف  أالمقصود بالحوار بيف الشماؿ والجنوب  5

ى ىذه التداوالت حوؿ تغيير اجمالي العالقات االقتصادية بيف وىذه البمداف كانت تشكؿ جنوب العالـ، بالنسبة لمبمداف المتقدمة ألوروبا وأمريكا الشمالية، وىكذا اطمؽ عم
 Hamdane Hajadji, l’arabe économique, office des publications : الدوؿ االغنياء والفقراء اسـ الحوار بيف الشماؿ والجنوب لممزيد انظر

universitaires, op .Cité. , page 37. 

حصة التجارة العالمية مف السمع 
 بػ%

http://www.st.undp.org/content/dam/sao_tome_and_principe/docs/Rapport%20STP/undp_st_HDR2013French.pdf
http://www.st.undp.org/content/dam/sao_tome_and_principe/docs/Rapport%20STP/undp_st_HDR2013French.pdf
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ض الشعوب الفقيرة ولو جزئيا ؟وىؿ مسؤولية بجزء يسير مف الرخاء الذي تعيشو شعوبيا ماليا، في مقابؿ إسعاد بع
ىذه اليوة الساحقة بيف المجموعتيف يقع عمى عاتؽ الدوؿ المتقدمة بمفردىا، أـ أف جزء مف المسؤولية يقع عمى عاتؽ 

 1."الدوؿ المتخمفة نفسيا

II – 2 - 4    20083نـاالزمة المالية العالمية  في ظل   الحماية التجاريةعودة 
في الواليات المتحدة االمريكية، واندلعت مف القطاع العقاري نتيجة الغموض  (2009-2008)بدأت األزمة المالية    

وانعداـ الشفافية الذي يمؼ عمؿ النظاـ المصرفي عموما في الواليات المتحدة، فضال عف غياب الرقابة الحكومية 
أعطى قروض أكبر  الذي "ليمان برودزالفيدرالية عمى عممية منح القروض العقارية، حيث بدأت األزمة في بنؾ "

ع المواطنيف األمريكاف عمى االقتراض بدوف ضمانات لقروضيـ، وعندما  بكثير مف األصوؿ التي يممكيا، وشج 
حاف وقت دفع أقساط القروض لمبنؾ عجزت العائالت األمريكية عف السداد، وعجز البنؾ عف تسديد المسحوبات 

 . 2عمى الودائع مف قبؿ العمالء

جارة العالمية، حيث المالية العالمية والتراجع الممحوظ في نمو االقتصاد العالمي بظالليما عمى الت  زمة األلقت أ   
في المائة خالؿ عاـ  33جارة العالمية بحوالي جارة العالمية الى انخفاض حاد في قيمة الت  تشير بيانات منظمة الت  

 15جارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلؾ مقارنة بارتفاع نسبتو ، وىو أكبر نسبة انخفاض شيدتو الت  2009
ىذه البيانات أيضا الى أف  التراجع الشديد في قيمة الت جارة العالمية شمؿ  . وتشير2008في المائة في عاـ 

 4:ىيزمة األالرئيسية ليذه  سباباأل كانت.  3مجموعتي الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية عمى حد السواء
 .ضنظاـ الفائدة عمى الودائع والقرو  -
 نظاـ جدولة الديواف مع الرفع مف أسعار الفائدة، مقابؿ زيادة األجرة. -
 نظاـ التجارة بالديوف أخذ وعطاء. -
 نظاـ بيع الديوف. -
 نظاـ المشتقات )التوريؽ( الذي يقـو عمى المعامالت االحتمالية والحظ. -

تراجعت األسواؽ العقارية وتضاعفت حالة العجز عف التسديد وصعب عمى البنوؾ اعادة بيع السكنات     
المحجوزة أو أن يا باعتيا بخسارة، وبيذا قمت الثقة في األسواؽ المالية وبيف البنوؾ، حيث لـ يعد أحد يرغب في 

واليات المتحدة االمريكية، وبمغت الخسائر في اقراض اآلخر، فعمت األزمة المالية، وتوالت االفالسات البنكية في ال
2007مميار دوالر فقط في  1300بنؾ عالميا  20أىـ 

. أما أولى االنعكاسات السمبية لألزمة المالية العالمية ىي 5

                                                           
. 49ص  المرجع السابؽ،، التنميةمقاالت في أحمد صالح التويجري،   1  
 .87، ص 2013، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، عولمة أسواق رأس المالضياء مجيد المسوي، 2
العربي، االمارات العربية ، دراسات اقتصادية، صندوؽ النقد عقاب االزمة العالميةأالتجارة الدولية والعربية وتمويميا وضمان ائتمان الصادرات في جماؿ الديف زروؽ، 3

 .2، ص 2011المتحدة، 
 .138، ص 2009، سبتمبر 13، دراسات اقتصادية، دار الخمدونية، الجزائر، العدد قراءة في األزمة المالية العالمية الراىنةعبد الرحماف تومي، 4
 .88، ص المرجع السابؽ ،عولمة أسواق رأس المال ضياء مجيد المسوي،5
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ترليوف  29حوالي  2008االنخفاض المتواصؿ ألسعار االصوؿ المالية في البورصات العالمية والذي بمغ مع نياية 
 . 1ريكيدوالر أم

مميار دوالر مف  300بنؾ( ألكثر مف  25حىلًأدت ىذه االزمة الى شطب العديد مف البنوؾ الكبرى في العالـ)   
اضافة الى ارتفاع اجمالي ، 2007هٌذ قيمة أصوليا، نتيجة انخفاض األوراؽ المالية المضمونة بقروض عقارية 

التجارة الخارجية لمواليات المتحدة االمريكية، بشكؿ النفقات عمى االيرادات المحققة وحصوؿ تراجع في حجـ 
 .2ا تراجع كبير في حجـ السيولة المالية، وحجـ احتياطاتيا النقدية مف العمالت الماليةذمستمر، وك

امتد أثر األزمة المصرفية ليطاؿ باقي الدوؿ وعمى رأسيا دوؿ االتحاد األوروبي، مف بريطانيا واسبانيا وبمجيكا    
وألمانيا والدانمارؾ والسويد وغيرىـ مف الدوؿ االوروبية، كما لـ تكف الدوؿ اآلسيوية وروسيا في منأى عف  والنمسا

األزمة، لكف أثرىا كاف أقؿ درجة، وبقيت آثار االزمة تسري عمى باقي دوؿ العالـ سوآءا بطريقة مباشرة أو غير 
 مباشرة بسبب العولمة االقتصادية.

في التدفقات الرأسمالية الدولية عامال قويا في انتشار عدوى األزمة، كما قد ر لمت جارة أف كاف الت قمب الشديد    
تكوف قناة نقؿ كبرى بالنسبة لشرؽ أسيا التي تبمغ صادراتيا المجمعة ألمريكا الشمالية وأوروبا نسبة مذىمة تبمغ 

رقاـ نياية أدوى بؿ أيضا معجال ليا، وتظير جارة لـ تكف ناقال لمعمف الناتج المحمي االجمالي لإلقميـ، فالت   12%
 .3،  أف  الت جارة واالنتاج الصناعي يتدىور بالترادؼ بمعدالت مف رقميف2008

عادت الحماية التجارية مف جديد الى االقتصاد العالمي، ومف أمثمة ذلؾ  نجد زمة المتفاقمة ىذه األتحت وطأة   
تقديـ اعانات لممنتجيف المحمييف لدعـ قطاع المحوـ واأللباف، كما أف  بمداف االتحاد األوروبي التي عادت الى 

الواليات المتحدة األمريكية فرضت قرار يقضي بفرض قيود عمى استيراد لحـ الدجاج والخنزير مف أوروبا، وزيادة 
حدة األمريكية عمى ادخمت الواليات المت . كماالرسوـ الجمركية عمى األجباف الفرنسية والمياه المعدنية اإليطالية

" في مشروع قانوف الحوافز االقتصادية لالستحواذ عمى أقصى قدر ممكف شراء ما ىو أمريكيسبيؿ المثاؿ بند "
، كما أنيا تسعى جاىدة مف وراء ذلؾ الى أف  ال يتسرب االنفاؽ عمى السمع والخدمات المحمية 4مف المنافع لنفسيا

ـ  أف  الحكومة األمريكي سيـ   799ة تدخمت الى في سوؽ الماؿ وذلؾ بمنع البيع عمى المكشوؼ لنحو الى الخارج. ث
مقابؿ امتالؾ  AIGمدرجة في سوؽ االسيـ األمريكية، كما قامت الحكومة االمريكية بإنقاذ شركة التأميف الكبرى 

اضافة الى اليند التي قررت دعـ صناعة الفوالذ، ولجأت كؿ مف  .5مف الشركة %70الحكومة لحصة بحوالي 
اندونيسيا البرازيؿ واالرجنتيف وروسيا الى زيادة الرسوـ الجمركية عمى العديد مف السمع، كما قدمت حكومات أمريكا 

 الخ....وفرنسا، وألمانيا، بريطانيا اعانات مف أجؿ انقاد قطاع صناعة السيارات

                                                           
 .260، ص 2013ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دروس في المالية الدولية،مسعود مجيطنة، 1
 . 74ص ،2014فريؿ أ، 23، مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، الجزائر، العدد األزمة المالية الدولية من الخميس االسود الى تسونامي المجنونعمة مراد، 2
 .141،ص 2013الطبعة االولى، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر،  ،2002-2001بعد االزمة المالية واالقتصادية العالمية االقتصاد العالمي ضياء مجيد المسوي، 3
 .262، ص المرجع السابؽ، السقوط الحر3 امريكا واالسواق الحرة وتدىور االقتصاد العالميجوزيؼ ستيغميتز، ترجمة عمر سعيد األيوبي، 4
، دار (2001شارة الى االزمة االقتصادية العالمية لسنةاالمدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأىم انعكاسات العولمة)مع فائزة لعراؼ، 5

 .53ص  ،2013الجامعة الجديدة، االسكندرية،
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دولة تشكؿ مجموعة العشريف عمى  20دولة مف أصؿ  17سة أجراىا البنؾ الدولي، فقد قدمت بناءا عمى درا    
اجراء ذو طابع حمائي، يؤدي الى تقييد التجارة الدولية، فقد قررت بعض البمداف اعتماد اعانات  47اتخاذ أكثر مف 

ة التجارة العالمية، وتعميقا عمى لمفاوضات منظم الدوحةالتصدير المباشر االمر الذي يتعارض مع اقتراحات جولة 
ما معناه، أننا نشيد عودة زاحفة الى التدابير  روبيرت زوليكتزايد االمزجة الحمائية قاؿ رئيس البنؾ الدولي 

 .1الحمائية
ويمثؿ زيادة الرسـو الجمركية ثمث ىذه االجراءات، اضافة الى المجوء الى أساليب أخرى مثؿ التشدد في تطبيؽ     

 الدوحةالمعايير التجارية، والمجوء الى تقديـ الدعـ المباشر لمصادرات الذي يتعارض مع اقتراحات جولة 
بيف  %17اجئ في حجـ التجارة العالمية بمقدار لمفاوضات المنظمة العالمية لمتجارة، كما أنو حصؿ انخفاض مف

. وقد كانت الحمائية أحد العوامؿ الضئيمة في االنكماش المفاجئ في تجارة السمع 2009ويناير 2008اكتوبر 
الت جارة العالمية خضع لتدابير   مف %1وتقدر منظمة التجارة العالمية أف  أقؿ  مف  2009-2008والخدمات خالؿ 
 2نذ بداية االزمة.حمائية جديدة م

والبنوؾ السيولة في المؤسسات  ضخ  و تخفيض معدالت الفائدة،  والرامية الىمحاوالت لحؿ األزمة ال جؿ   إف     
عودة مستترة  إال   ىوالرقابة عمى األسواؽ المالية، وغيرىا مف اإلجراءات ما  زيادة، والتأمينات، إضافة إلى الكبرى

 الرأسمالية بإسقاطيا. نددتوشكؿ مف تدخؿ الدولة في االقتصاد التي طالما  ،لمحمائية
تعتبر الدوؿ المتقدمة )الواليات، كندا، استراليا، االتحاد األوروبي( مف أكثر الدوؿ المستخدمة آلليات الحماية      

كما ، 2001عاـ  154إلى  1995عاـ  62مف  زاد عدد اإلخطارات فقد، 2001حتى  1995مف  ابتداءاالتجارية وذلؾ 
قامت الدوؿ النامية خاصة الدوؿ المصدرة مثؿ )اليند، البرازيؿ، األرجنتيف، الصيف، جنوب إفريقيا( باستخداـ آليات 

حيث زاد عدد إخطارات التحقيؽ المقدمة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية مف  ،الحماية التجارية بفعالية ودقة
2010عاـ  100إلى  1995 عاـ 54الدوؿ النامية مف 

3.  
يمكف القوؿ أف  الحماية التجارية يمكف أف  تؤدي الى نتائج ايجابية إذا وفقط اذا توفر قدر معيف مف توازف    

العرض والطمب عمى تمؾ السمع المحمية، أما إذا ما كاف ىناؾ خمؿ بيف العرض المحمي مف السمعة والطمب عمييا 
زمة تأكد أف  االزمات تستوجب األا، فإف  النتائج ستكوف غير مرضية، لكف بعد أي ال يغطي سوى جزء ضئيؿ مني

بحد ذاتيا لجوء الحكومات الى األساليب الحمائية النقاد المنتجيف المحمييف، ومساعدة االقتصادات المحمية مف 
جارة متعددة األطراؼ قد تحرير الت   مع تعاطؼ الدوؿ المتقدمة مع الحمائية، يظير أف  أجؿ مواجية تداعياتيا، و 

حرير، حيث كانت قارب عمى نيايتو، اضافة الى تذمر الدوؿ النامية واالحباط الذي تعاني منو مف جراء ىذا الت  
 تأمؿ في انشاء نظاـ تجاري عادؿ قائـ يعطييا فرصة التنمية مف خالؿ التجارة.

                                                           
 .343، ص المرجع السابؽ، التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب، 1
 .144ص  ،المرجع السابؽ ،2002-2001االقتصاد العالمي بعد االزمة المالية واالقتصادية العالمية ، ضياء مجيد المسوي2
بحوث وأوراؽ عمؿ مؤتمر "منظمة التجارة العالمية: تحديات  مكافحة اإلغراق وتزايد اإلجراءات الحمائية تحديات التجارة العالمية )تجارب عربية(،عبد الرحماف فوزي، 3

 .205، ص 2013 ،"، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية2012التجارة العالمية واىتمامات الدوؿ العربية القاىرة يونيو 
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قوبات من المنظمة العالمية لمتجارة بسبب ىل ستمقى ىذه الدول العظمى عسؤاؿ ميـ يطرح نفسو بقوة ىو  لكف  
نيا لف تجد مف يحاسبيا باعتبارىا األقوى واألكثر فاعمية في أأـ  مخالفتيا لمقواعد التي تنادي بيا ىذه المنظمة؟

 .؟ىذه المنظمة
II - 3 التجارة الدولية تحرير المنظمات المشاركة في.  

II – 3 -1  1والتنميةمؤتمر األمم المتحدة لمتجارة :  

دولة نامية باتجاه توحيد الحكومات المعنية تعاونيا لدعـ التنمية االقتصادية لمدوؿ  70كثر مف أتجمعت     
وىو الوقت الذي رفعت فيو دوؿ ، 2الفقيرة مكونيف ما يعرؼ اليـو بمؤتمر التجارة والتنمية التابعة لألمـ المتحدة

- "لمجات"خر مواز آحاولت البحث عف إطار مؤسسي  .3"بدال من المساعدات التجارةالعالـ الثالث شعار"
ـ   -(UNCTD")األونكتادوىو منظمة " مدوؿ للتدافع عف المصالح االقتصادية ، 1964 عاـ تأسيسيا والتي ت

 4، والتي انظـ الييا الكثير مف الدوؿ العربية.وخاصة في مجاؿ التجارة الدولية النامية في المقاـ االوؿ
ـ  تأسيسو يعتبر ىذا المؤتمر العنصر الثاني لمنظاـ التجاري الدولي،    كإطار تابع لمجمعية العامة لألمـ  إذ ت

ف أالمتحدة، وتعود فكرة انشائو الى مؤتمر القاىرة المتعمؽ بقضايا التعاوف االقتصادي بيف الدوؿ النامية، بعد 
صبحت ىذه الدوؿ بحاجة الى منبر أ" لمتطمبات التنمية االقتصادية، حيث الجاتشعرت بعدـ تمبية منظمة "

تأسس مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ  وقد ،دولي تستطيع مف خاللو تسييؿ التجارة بدال مف االعانات
واإلسراع بالنمو االقتصادي في الدوؿ النامية، واعتبرت  ،المتحدة بعد قناعتيا بضرورة رفع المستوى المعيشي
بصورة دورية كؿ أربع سنوات مف  ىذا المؤتمر يجتمع ،أف التجارة الدولية ىي أداة ميمة لتحقيؽ ىذا النمو

بمداف  دولة مقسمة الى ثالثة مجموعات: 190تشارؾ فيو  ولويات العمؿ خالؿ الفترة المقبمة.أأجؿ تحديد 
بمداف أوروبا  ،6(77النامية )مجموعة، مجموعة البمداف 5(OCDEمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية )

 7الشرقية.
منظمة تضمف التكافؿ، وتقؼ جنبا إلى جنب مع الدوؿ التي ليست لدييا المقدرة عمى و يعتبر كن  أكما      

مواكبة القوة التنافسية لالقتصاد العالمي، وستظؿ الضمير الحي الذي يحرص عمى التنمية، وأنيا ستكافح 
اىتمت ىذه  .كتاداألنحسبما عرفيا السكرتير العاـ لمنظمة  ،8وتضيؽ الفجوات بيف األمـحتى تحقؽ المساواة 

ىذه المنظمة بالعديد مف مشكالت الدوؿ النامية مثؿ الفقر، التخمؼ االقتصادي، المديونية، قصور 

                                                           
 la conférence des nations، وبالفزًسٍت United Nations Conference on Trade and Development.اختصارا لـ UNCTAD باإلًجلٍزٌتوهى ها ٌعزف باألوًكتاد 1

unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
 .152، ص 2002، الطبعة االولى، األىمية، األردف، إدارة األعمال الدولية، مدخل تتابعيناجي جواد، شىقً  2
 .  155، ص المرجع السابؽ، التطور االقتصادي ودوره في حركة النمو العالميمرواف اسعد رمضاف، وآخروف، 3

 .12ص ، 2003، مركز زايد لمتنسيؽ والمتابعة، اإلمارات العربية المتحدة، العالميةالدول العربية ومستقبل مفاوضات منظمة التجارة مغاوري شمبي،  4
5Organisation de coopération et de développement économiques.    

الدوؿ النامية لضماف منافع في . حيث عممت كإحدى اآلليات لتوحيد مجيودات 1967أحد تجمعات الدوؿ النامية، كاف ميالدىا في الجزائر في  77تعتبر مجموعة  6
 النظاـ التجاري الدولي  تضـ الدوؿ األسيوية )ماعدا الياباف( والدوؿ اإلفريقية، ودوؿ أمريكا الالتينية.

7 BRAHIM GUENDOUZI, relation économiques internationales, el MAARIFA, ALGER, 2008,  Page  139. 

.12ص  ،سابؽالمرجع ال مغاوري شمبي، 8  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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نخراط في المساعدات اإلنمائية، توسيع التعاوف االقتصادي فيما بيف الدوؿ النامية، والمشاكؿ المتعمقة باال
اعتبرت مساىمة ىذه المنظمة معتبرة،  غير المنصفة لمتجارة العالمية، كمااالقتصاد العالمي، مثؿ الشروط 

العديد مف مشكالت الدوؿ النامية مف مرحمة التداوؿ والمناقشات إلى التمييد لمتفاوض ثـ  تنقمحيث 
توسيع دائرة التعاوف االقتصادي فيما بيف  كما أنو ساىـ فيالتفاوض، لتضغط بعد ذلؾ عمى المجتمع الدولي، 

منطقة التجارة التفضيمية لشرؽ جنوب إفريقيا المعروفة حاليا  مجيوداتوكاف مف ثمار و  الدوؿ النامية
الدوؿ  تفطنتلكف سرعاف ما ، 77الفضؿ في دعـ وتطوير مجموعة لػ المؤتمر ا، كما كاف ليذ1بالكوميسا
المنظمة، فسعت إلى التأثير عمييا مف خالؿ التدخؿ ىذه  إلى تحقيقيا خطورة األىداؼ التي تسعىلالمتقدمة 

كما انظـ كؿ مف  في شروط العضوية وتقديـ تبرعات ليا، ونجحت بالفعؿ ىذه الدوؿ في كسب العضوية،
مف تقميؿ إلى ىذا المؤتمر  2ةالبنؾ الدولي وبعض البنوؾ األمريكية، وبذلؾ نجحت الدوؿ المتقدمة المنظم  

عمؿ فقط في مجاؿ المعالجة الفنية والتحميمية لمقضايا التنموية، وركزت عمميا عمى البحوث يوأصبح  ،ىادور 
رساؿ البعثات الفنية إلى الدوؿ األعضاء وبالتالي لـ يعد  صوت  لووالتقارير، وورشات العمؿ والمؤتمرات وا 

 :3فيما يمي المؤتمرىذا وظائؼ تتمثؿ أىـ . ر في صياغة قواعد النظاـ التجاري العالميثمؤ 
تشجيع التجارة الدولية مع تبني وجية نظر رامية الى ضرورة االسراع بالنمو االقتصادي في الدوؿ  .1

النامية، وتوسيع نطاؽ التجارة الدولية بيف الدوؿ ذات المراحؿ التنموية المختمفة مف ناحية وبيف الدوؿ 
ات األنظمة االقتصادية المختمفة مف ناحية النامية مع بعضيا البعض مف ناحية ثانية، وبيف الدوؿ ذ

 مـ المتحدة.األثالثة، ويراعي في ىذه الوظائؼ التي تؤدييا المنظمات االخرى التابعة الى 
مشاكؿ التنمية االقتصادية ذات الصمة بقضايا و صياغة المبادئ والسياسات الخاصة بالتجارة الدولية،  .2

 التجارة الدولية.  
واتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ مع االخذ  ،لسياسات موضع التنفيذاقتراح وضع المبادئ وا .3

 وفي النظـ االقتصادية المطبقة. ،في الحسباف الفروؽ بيف الدوؿ في مراحؿ التنمية
وذلؾ في  ،مـ المتحدةاألخرى في األمراجعة وتسييؿ عممية تنسيؽ االنشطة المختمفة مع المؤسسات  .4

وفي ىدا الصدد يتـ التشاور ، ومشاكؿ التنمية االقتصادية ذات الصمة، مختمؼ مجاالت التجارة الدولية
 والمجمس االقتصادي واالجتماعي لألمـ المتحدة. ،والتنسيؽ مع الجمعية العامة

ت وتبني جؿ المفاوضاأمـ المتحدة مف األاتخاد ما يمـز لمتعاوف مع الكيانات االخرى المناظرة في  .5
 الوسائؿ القانونية متعددة األطراؼ في مجاؿ التجارة وبما ال يؤدي الى ازدواج في االنشطة.

ومشاكؿ التنمية ، واالقميمية بالتجارة ،توفير كياف أو مركز دولي لتحقيؽ التجانس في السياسات الحكومية .6
 مـ المتحدة.األذات الصمة وبما يتفؽ مع ميثاؽ 

                                                           
(، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد معوقات التكتالت االقميمية في البمدان النامية)دراسة حالة الكوميسالممزيد مف التفاصيؿ انظر ولد محمد عيسى محمد محمود،  1

10، 2012. 

  عمى غرار ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية، الياباف، انجمترا، الدنمارؾ.  2
 - 99. 98 ، صالمرجع السابؽ، السياسات االقتصادية في ظل العولمةنوري منير،   3
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 االخرى التي تقع في مجاؿ اختصاصو.التعامؿ مع الموضوعات  .7
يمارس ىذا المؤتمر ميامو مف خالؿ مجمس التجارة والتنمية، وىو عبارة عف كياف دائـ لممؤتمر مفتوح     

  العضوية إلى جميع الدوؿ الراغبة في ذلؾ، ويتبنى المجمس مراجعة توصيات المؤتمر ويعمؿ عمى تنفيذىا
لجنة االستثمار والتكنولوجيا والقضايا التمويمية  التجارة في السمع والخدمات،لجنة  لجاف: 03ويساعده في عممو

 1:مف خالؿ وإسيامات ظيرت، وقد لجنة تسييؿ وتنمية المشروعات واألنشطة ذات الصمة،
 توفير منتدى لمتفاوض الجماعي بيف الدوؿ في قضايا التجارة واالستثمار والنمو االقتصادي. -
وتقوية قطاعات الخدمة وتشجيعيا ، ومساعدتيا في المفاوضات التجارية ،ناميةتشجيع مشاركة الدوؿ ال -

 عمى انتشار مجمعات اقتصادية إقميمية. 
ونقؿ  ،واالستثمارات األجنبية المباشرة ،إجراء تحميالت وبحوث متنوعة في مجاالت التجارة الدولية -

وخدمات البنية األساسية والمواصالت  ،البشريةوكفاءة التجارة وتنمية الموارد  التكنولوجيا والجمارؾ،
 واالتصاالت.

لضماف تحقيؽ قدر مف االستقرار ألسعار ، تكويف وتنظيـ العمؿ بعدد مف االتفاقيات السمعية الدولية -
  صادرات الدوؿ النامية مف المواد األولية والسمع الزراعية مثؿ: البف، الكاكاو، السكر، األخشاب االستوائية

 زيت الزيتوف.الحبوب و 
جراء البحوث  ،إنشاء الصندوؽ المشترؾ لمسمع لتوفير التمويؿ المطموب لمحفاظ عمى المخزونات الدولية - وا 

 .1989والتطوير في مجاؿ السمع عاـ 
واقتراح الحموؿ المناسبة لمدوؿ  ،1980 فيوضع الخطوط اإلرشادية العامة لعممية إعادة جدولة الديوف  -

 النامية.

II – 3 -2 3الدولية مواؿاألورؤوس إلعادة بناء أسواؽ البضائع ىذا الصندوؽ أنشئ  صندوق النقد الدولي  
بعد االتساع المتزايد لحجـ التجارة الدولية ي دمرتيا الحرب العالمية الثانية، حيث أنو واقتصاديات أوروبا الت

تمثمت في حقوؽ السحب الخاصة  بات مف الضروري توفير آلية لمتوسع في السيولة النقدية الدولية، والتي
عيد إليو أعماؿ اإلشراؼ عمى عمميات التمويؿ  ، كماالتي يصدرىا الصندوؽ مف أجؿ تسييؿ التجارة

يوصي الصندوؽ دائما بتحرير التجارة  .برتون وودزتكوينو في  الخارجي ألعضاء المجتمع الدولي الذي تـ  
 .2وجعؿ ذلؾ شرطا لتقديـ القروض ،الحصص النسبية ،وخصوصا التعرفة الجمركية

مصرؼ بيف الدوؿ لعمى التدابير المنظمة و استقرار أسعار الصرؼ،  المحافظة عمىتتمثؿ وظيفتو في   
زالة القيود عمى او  ،األعضاء لمساىمة في إقامة نظـ لممدفوعات متعددة األطراؼ بالنسبة لمعمميات الجارية، وا 

نمو التجارة الدولية، وبث الثقة بيف الدوؿ األعضاء مف خالؿ عيؽ نيا أف تأمف ش الصرؼ األجنبي، التي 
 التعاوف الدولي مف خالؿ يدعـاستطاع الصندوؽ أف  كما ،ليا بضمانات مالئمة متوفرةجعؿ موارد الصندوؽ 

                                                           
 . 99، صالمرجع السابؽ، السياسات االقتصادية في ظل العولمةنوري منير،   1
 .62،  ص 2005، الطبعة األولى، دار الفرقد، سوريا، جماعات الضغط االقتصادية الدولية وآثارىا عمى التطور االقتصاديسمير محمود ناصر،   2
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النقدية الدولية، وساىـ مساىمة فعالة في النمو  المشاكؿاألجيزة الالزمة لمتشاور والتعاوف حوؿ حؿ  توفير
الصندوؽ إضافة الى المساعدات التي يقدميا  ،مف خالؿ توفير التمويؿ الالـز ليا ،الدوليةالمتوازف لمتجارة 

  .تحديث االدارة الجمركية مف أجؿ
مؤقت العجز الآلية التكامؿ التجاري لمساعدة البمداف التي تواجو  صندوؽ النقد الدولي أنشأ 2004 عاـ في    

في عائد التصدير بسبب تحرير التجارة في بمداف أخرى كالذي يحدث نتيجة لتناقض االفضميات التجارية أو 
طبقا التفاقية المنسوجات والمالبس التي اعتمدتيا منظمة  2005انتياء العمؿ بنظاـ الحصص في عاـ 

في الصندوؽ إذا كانت  ،لعالمية. كذلؾ تتيح آلية التكامؿ التجاري الدعـ المالي لمبمداف االعضاءالتجارة ا
تواجو مشكالت في ميزاف المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار التغذية المستوردة نتيجة لتخفيض الدعـ الزراعي 

 .1في البمداف الصناعية
 :2نجدالصندوؽ أىداؼ  مف بيف 

 عف طريؽ ايجاد مؤسسة دائمة تعمؿ عمى تنسيؽ حؿ مشاكؿ النقد العالمية.تشجيع التعاوف الدولي  -
لغاء القيود عمى  - تسيير نمو التجارة العالمية والعمؿ عمى تنمية الموارد المالية لجميع الدوؿ االعضاء وا 

والدخؿ  وبالتالي االسياـ في تحقيؽ مستويات مرتفعة مف العمالة ،المعامالت االجنبية في العمميات التجارية
والمحافظة عمييا في تنمية الموارد االنتاجية لجميع البمداف االعضاء، عمى أف يكوف ذلؾ مف  ،الحقيقي

 ىداؼ األساسية لسياستيا االقتصادية.األ
سعػار الصػرؼ، والمحافظة عمى أتحقيؽ استقرار الصرؼ بمكػافحة عمميات المنافسػة بيف االعضاء في  -

 مداف االعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيـ العمالت.ترتيبات صرؼ منتظمة بيف الب
 المساعدة عمى اقامة مدفوعات متعددة األطراؼ. -
 وضع نظاـ يعمؿ عمى مساعدة الدوؿ األعضاء في تصحيح االختالؿ في موازيف مدفوعاتيا. -

 3شرؽ األوسط وشماؿ افريقيا في:البشكؿ خاص في دوؿ  الصندوؽإضافة إلى ما سبؽ يسيـ 
 حيث يتولى تقديـ المشورة بشأف الخصخصة. ،صالح القطاع العاـا -
يقـو ببحث درجة الشفافية في السياسات االقتصادية عمى إذ زيادة الشفافية وتشجيع سالمة الحكـ واالدارة:  -

 أساس المقارنة مع مجموعة مف المعايير المقبولة دوليا.
  المصرفية مثؿ ما حدث في تونس، لبناف، والمغربتطوير األسواؽ المالية: حيث يسيـ في تعزيز الرقابة  -

  واستحداث االدوات غير المباشرة لمسياسة النقدية مثؿ عمميات السوؽ المفتوحة وتغيير سعر اعادة الخصـ
 وتغيير نسبة االحتياطي القانوني، في بعض البمداف مثؿ باكستاف، والجميورية اليمنية.

 

                                                           
 .12، ص 37قضاٌا اقتصادٌت، صٌدوق الٌقد الدولً، العدد   اشراك انبهدان انفقٍرة فً انىظاو انتجاري اندونً انعانمً،أسٍوٌٍا  كاهٌٍٍس،   1
 .309، ص المرجع السابؽ، التجارة الدولية والمؤسسات الدولية الماليةحمد السريتي، محمد عزت عدالف، أمحمد  2
 .320، ص سابؽالمرجع ال، محمد عزت عدالف،  حمد السريتيأمحمد  3
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بشكؿ  موارده النقدية وعدـ كفايتيا وعدـ القدرة عمى تنمية ىذه الموارد، وىو ما حد  ة غير أنو يؤخذ عمى الصندوؽ قم   
كبير مف دور ىذا الصندوؽ عمى الصعيد الدولي، فكانت تجربة البنؾ الدولي أنجح وليا دور أفعؿ عمى صعيد 

 .1التنمية
II – 3 -3 البنك الدولي ( لإلنشاء والتعميرIBRD) 3 أنشطتو لمدرجة التي أصبح تطور ىذا البنؾ وتوسعت

، مؤسسة التمويؿ 2(IDAمعيا يرمز إليو كمجموعة تضـ مؤسسات رئيسية وىي: الرابطة الدولية لمتنمية )
 .، وتعمؿ المجموعة في تحقيؽ التقدـ االقتصادي ورفع مستوى المعيشة3(IFCالدولية )

لتقديـ القروض طويمة االجؿ بتسييالت واسعة تصؿ الى  1960عاـ  (IDAالييئة الدولية لمتنمية )تأسست   
إال أنيا  5(IBRDرغـ تطابؽ مسؤولياتيا مع ) .4مميار دوالر لتقديـ المعونة لمدوؿ الفقيرة برأسماؿسنة  40-50

 (IFC، أما ميسرة لمدوؿ التي يكوف فييا دخؿ الفرد أقؿ مف المستوى الحرج 6تعرض أمواؿ )ائتمانات( بشروط
مف أجؿ استكماؿ جيود البنؾ الدولي، فتساعد عمى تعظيـ العوائد االقتصادية  1956التي تأسست  )

الستثمارات البنؾ الدولي بإدخاؿ مجموعة مف األنشطة االقتصادية يكوف البنؾ فييا بعيدا عنيا، ولكنيا تخدـ 
ميمة إعادة البناء  لدوليالى البنؾ اعيدت  ،صندوؽ النقد الدوليلى جانب ا، بشكؿ كبير مصالح التنمية

بتوفير األمواؿ مف أجؿ االستثمار في ، الداخمي والتنمية مف أجؿ دفع عجمة النمو االقتصادي واالزدىار
فيو يوفر األمواؿ والمساعدات الفنية مف أجؿ التوسع في  ،المشروعات التي تساعد عمى رفع اإلنتاجية

  :7التالية، تحت األىداؼ األسواؽ والتوجو نحو النمو
  المساعدة في تمويؿ وتأسيس وتحسيف وتوسيع المشروعات االنتاجية الخاصة وذلؾ بالتعاوف مع المستثمريف في

 القطاع الخاص.
 .تقديـ المساعدة الفنية لمجمع بيف كؿ مف فرص االستثمار ورأس الماؿ المحمي واالجنبي والخبرة الفنية 
  و اجنبيا نحو تمؾ أالعمؿ عمى تييئة المناخ االستثماري المالئـ لجذب تدفؽ رأس الماؿ الخاص سواءا كاف محميا

 االستثمارات االنتاجية الممكنة في الدوؿ االعضاء في المؤسسة.
  ار خذا في االعتبآتقدـ المؤسسة قروضيا بأسعار فائدة تعكس تمؾ االسعار السائدة في اسواؽ الماؿ الدولية

 المخاطر التي يتضمنيا المشروع المموؿ.
  والمحافظة عمى استقرار موازيف المدفوعات عف طريؽ تشجيع ، العمؿ عمى تنمية التجارة الدوليةاضافة الى

تسوية ، و المساعدة عمى تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات االجنبية بالطرؽ السممية، و االستثمارات الدولية
 . 8عضاء فيواألدوؿ المنازعات بيف حكومات 

                                                           
 .22، ص 2003الطبعة االولى، دار النفائس، لبناف،  منظمة التجارة العالمية والدول النامية،خميؿ السمحراني،  1

2 International Association Development.  
3 International Finance Corporation. 

 .306، ص 2009، الطبعة األولى، دار المسيرة، االردف، الدولية المدخل العامادارة االعمال عمي عباس،  4
5 International Bank of Reconstruction and Development.   

 (.IBRDفوائد إذا ما قورنت مع تمؾ التي في ) ىذه الشروط منيا فترات سداد طويمة، وبدوف 6
 .130ص  ،2004، القاىرة، الطبعة الثانية، الدار المصرية المبنانية، النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة الدولية عولمة ،عادؿ الميدي 7
 .393 – 392ص ،المرجع السابؽ، التجارة الدولية والمؤسسات الدولية الماليةمحمد احمد السريتي، محمد عزت عدالف،  8

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2FWBSITE%2FEXTERNAL%2FEXTABOUTUS%2F0%2C%2CcontentMDK%3A20040558%7EmenuPK%3A34559%7EpagePK%3A34542%7EpiPK%3A36600%2C00.html&ei=4G47U7WUGILRtAaSnYGACQ&usg=AFQjCNHUMnj4AYXg-YHxd6If0pFeP0ViQQ
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مف أجؿ  األخيرة، السنوات في مرات أربع لالقتراض المؤىمة لمبمداف التجارة ميداف في البنؾ قروضارتفعت     
 التنافسية والقدرة ،الصادرات تنمية، و اإلقميمي التكامؿ مساندةل بالتجارة المرتبطة التحتية البنيةالمساىمة بقوة في 

 .التجارة وتسييؿ
توجيا نحو البمداف كثر أو  ،ارتباطاو خال اأكثر تد يفصندوؽ النقد والبنؾ الدولي كؿ مف ـاأصبحت مي     

والتي تقوـ عمى  ،التي تمخضت عف اجماع واشنطف المبرالية الجديدة سياساتلتنفيذ  في سعيياالنامية 
 .1تحرير التجارة العالمية، القطاع الخاص التحوؿ نحو، التقشؼ المالي :عمدة التاليةاأل

صندوؽ النقد  قبؿ ترد ضمف شروط اإلقراض المتفؽ عمييا مفكانت سياسة التحرير  وتجدر االشارة الى أف  
  .الدولييفوالبنؾ 

 ، وأف  االفضؿ في مواجية الصدمات الخارجية العالـ تعتبرالدوؿ األكثر انفتاحا عمى  بالرغـ مف أف     
تزيد االنتاجية  (،يفالبنؾ الدوليو  وصندوؽ النقد ،لمنظمة العالمية لمتجارةا)المنظمات الدوليةىذه سياسات 

مف وسائؿ تستعمميا الرأسمالية إال    ال تعتبر ياأن   إال   المنافسة، وتخمؽ جواستخداـ التكنولوجيا الحديثة،  وتحفز
عمى الدوؿ النامية بصفة  ايشكؿ خطر  مما ،االقتصاديات في اتجاه واحد وفي إطار العولمة توجيو جؿ  أجؿ 

 بيف الدوؿ النامية والمتقدمة عدـ عدالة وتوازف العالقات االقتصاديةكبصفة عامة خاصة، واالقتصاد الدولي 
-شمال"لمتأثير عمى الحوار  "جنوب-جنوب"بتدعيـ الحوار  تقوـامية أف عمى الدوؿ الن   وجب لذلؾ كمو ،مثال

 دوؿ الشماؿ.لمواجية  الجنوب ؿدو خمؽ ثروات داخؿ بمعنى  ،"جنوب
 

II – 3 -4  منظمة النظام الدولي االقتصادي الجديدNIEO3 
ـ      :2يدؼوذلؾ ب 1974في عاـ تأسيسيا  ت

 .تحسيف التعاوف الدولي في مجاؿ التجارة 
 تطوير عمميات التنمية االقتصادية. 
 .المساىمة في نقؿ التكنولوجيا 
 .تقميص الفجوة بيف الفقراء واالغنياء مف الدوؿ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
.93ص  ،المرجع السابؽ، وسياسات االصالح االقتصادي التمويل الخارجيعدناف حسيف يونس،   1  
 .153ص  ،المرجع السابؽ، مدخل تتابعي إدارة األعمال الدولية،شوقي ناجي جواد، 2
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III -  االقميمية االقتصاديةالتجارة الدولية والتكتالت. 
 ظيرت بعض التكتالت االقتصادية كمحاولة لتحرير التجارة بيف عدد محدود مف الدوؿ، حيث اختارت    

تتواجد فيو العديد مف القيود لممبادالت التجارية، نحو تبادؿ حر، وتتخذ  طريؽ اإلقميمية لكي تخرج مف نظاـ
التكتالت التجارية اإلقميمية عدة أشكاؿ مختمفة نميز منيا مناطؽ التجارة الحرة، االتحاد الجمركي، االندماج 

 االقتصادي الكامؿ والتكتالت االقتصادية الدولية.
III-1 نواعوأو  شروطو، االقتصادي مفيوم التكامل. 

1-1-III   تربطيا الدوؿ مف مجموعة دخوؿبأنو  1االقتصادي التكامؿيعرؼ  3االقتصادي تعريف التكامل 
 الدوؿ ىذه بيف االتفاؽ يتـ بحيث ،اقتصادي اتحاد في وسياسية وجغرافية اجتماعية، اقتصادية تقارب عالقات

 الجمركية الرسـو إلغاء مثؿ، األعضاء الدوؿ جميع تمتـز بيا موحدة واقتصادية تجارية سياسات تطبيؽ عمى
لغاء الدوؿ، ىذه بيف المتداولة السمع عمى  حركة وحرية التجارة، حركة مف تحد   التي التجارية األخرى القيود وا 

 عمى الدوؿ ىذه بيف االتفاؽ وكذلؾ التكامؿ االقتصادي اتفاقية في األعضاء الدوؿ بيف االقتصادية الموارد
أما درجة التكامؿ ، االقتصادي االتحاد خارج الدوؿ مع التجاري لمتعامؿ موحدة تجارية سياسة تطبيؽ

ـ   التجارةاالقتصادي فيتراوح مداىا مف الترتيبات )االتفاقيات( التجارية التفضيمية الى مناطؽ  الى  الحرة، ومف ث
2 "الجمركية واالسواؽ المشتركة واالتحادات االقتصادية االتحادات

.   

دولة  80كثر مف أظيرت  1990-1974عرفت التكتالت االقتصادية تطورا عبر التاريخ، ففي الفترة ما بيف    
مف التجارة  %82 حىالًدولة تمثؿ نسبة  120ي لتشكؿ تكتال اقتصاديا فيما بينيا، تضـ التكتالت االقميمية حوا

الداللة عمى تأكيد خاصية تزايد التكتالت ويكفي  3.مف التجارة العالمية %30بـالعالمية لمسمع بنسبة تقدر 
إحدى الدراسات التي أجراىا صندوؽ النقد الدولي خالؿ عاـ  االقتصادية والترتيبات اإلقميمية الجديدة، أف  

صورىا  في مختمؼ مف أنظمة التكامؿ االقتصادي  45حىالًأنو يوجد عمى مستوى العالـ الى ، تشير 1995
مف التجارة  85% عمىوالسيطرة  ،العالـ سكاف مف  80%مف دوؿ العالـ، وحوالي  75%ومراحميا، تشمؿ

  4.العالمية
 تمؾ التكتالت لعمؿالتكتالت االقتصادية، ووضعت قواعد محددة ب بالغااىتماما  ألورغوايااىتمت جولة     

مصمحة التكتالت في زيادة العالقات التجارية المنظمة العالمية لمتجارة، إذ تتمثؿ ال تؤثر عمى أسس  بحيث
 إضافة إلى أف   التجارة الحرة.إلى الخروج مف مبادئ أف يؤدي يذا التوسع ل حيث يمكف المتكتمة،دوؿ البيف 

والمنظمة  "الجات"، مما يعطؿ أحد أسس المتكتمةمزايا تفصيمية لمدوؿ تقوـ عمى منح التكتالت ىذه سياسة 
                                                           

دولة ددة مع احتفاظ كؿ يختمؼ التكامؿ عف التعاوف والذي يعني تذليؿ بعض العقبات في مجاؿ العالقات الدولية االقتصادية في مجاؿ اقتصادي معيف لفترة زمنية مح 1
دار  التجارة الدولية وسيادة الدولة،نعـ المراكبي، السيد عبد الم :وتدخؿ االتفاقات التجارية بيف الدوؿ في مجاؿ التعاوف االقتصادي، لممزيد انظر ،بوحدتيا االقتصادية

 .410، ص 2004النيضة العربية، القاىرة، 
 .387 ص ،المرجع السابؽ ،وسياسات نظريات الدولي االقتصاد شرار، أبو الفتاح عبد عمي2
 .272، ص 2013مكتبة حسف العصرية، لبناف، ، الطبعة االولى، التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيقمحمد الطاىر، 3
 .54ص  المرجع السابؽ،، سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقو المستقبمية بعد احداث عبد المطمب عبد الحميد، 4
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وأف تتعامؿ الدوؿ معاممة الدولة األولى  ،وىو مبدأ عدـ التميز في المعاممة بيف الدوؿ العالمية لمتجارة،
ـ   لؾرعاية، لذبال بحيث تراعي الدوؿ  ،مف شأنو أف ينتج التكتؿ اإلقميميكؿ  لسيرالقواعد المنظمة  وضع فقد ت

وعمى  األعضاء في التكتؿ،األعضاء في التكتؿ عدـ إقامة الحواجز أماـ تجارتيا الخارجية مع الدوؿ غير 
، سواء إحداث أثار سمبية عمى الدوؿ غير األعضاء في التكتؿىذه التكتالت أف تتفادى إلى أقصى حد ممكف 

  في مرحمة التأسيس أو حتى التوسع.
 1الثاني: كؿ واحد أىـ  مفأثبت الواقع االقتصادي العالمي شيئيف وقد ظيرت ىيمنة ىذه التكتالت جميا حيث 

اقتصاديات أية دولة البد مف أف تتفاعؿ مع اقتصاديات دوؿ العالـ األخرى مف خالؿ تكتؿ اقتصادي  ف  إ .1
فالناقص  ،معيف يضـ اقتصاد ىذه الدولة مع اقتصاديات الدوؿ األخرى المحيطة، تكمؿ بعضيا البعض

 ا.يكممو الفائض مف ىذا العامؿ في دولة أخرى...وىكذ، مف عوامؿ اإلنتاج في دولة معينة

ية دولة، حتى في اإلنساف إذا ما أصاب عموده أ التصنيع أصبح يمثؿ العمود الفقري في اقتصاد أف   .2
 الفقري أي خمؿ فإف الجسـ بأكممو يصيبو الشمؿ.

  2-1-III   وأنواعو االقتصادي شروط التكامل: 
وتتطمب جيودا إلرساء  ،الوصوؿ إلى إقامة اقتصاد متكامؿ، عممية معقدة تستغرؽ حقبة زمنية طويمة إف   

 2قادر عمى إشباع حاجات السكاف المتزايدة. ،القواعد األساسية إلقامة اقتصاد متوازف النمو
 :3فيأسس رئيسية تتمثؿ  3التكامؿ  قياـ يشترط

ـ   :لغاء القيود عمى حركة السمعإ .1 حيث  ،تدريجياالغاء القيود عمى حركة السمع بيف الدوؿ االعضاء  ويت
حتى تصؿ الى االلغاء، وذلؾ حتى ال يصاب االقتصاد تمنح فترة انتقالية يتـ خالليا تخفيض القيود 

 بيزات عنيفة.

ويقصد بإلغاء القيود عمى حركات عناصر االنتاج، إلغاء : عناصر االنتاجحركات لغاء القيود عمى إ .2
حرية رؤوس االمواؿ واألشخاص بيف الدوؿ المتكاممة، وتطبيؽ اتفاقيات بينيا لتوحيد  التي تعيؽالقيود 

لغاء االجور،   رعايا الدولة المتكاممة. جنسيةالتي تميز  قوانيفالوا 

عضاء مف النواحي المالية األضرورة التنسيؽ بيف سياسات الدوؿ : تنسيق السياسات االقتصادية .3
وتنسيؽ الموائح الي تنظميا بيف كافة دوؿ  لضرائب، يتعيف توحيد معدالت ا والنقدية، ففي النواحي المالية

التكامؿ، وفي النواحي النقدية يتعيف تطبيؽ أسعار الصرؼ بيف عمالت الدوؿ االعضاء في التكامؿ 
باحة حرية   التحويؿ بينيا.وا 

 

                                                           
.48ص ، 1986المممكة العربية السعودية،  ،، الطبعة األولى، تيامةمقاالت في التنميةأحمد صالح التويجري،   1  
 Revue des Réformes économiques et intégration en économie Mondial, école  ،دور التكامل االقتصادي في التنمية المتوازنة، فرحيمحمد  2

supérieur de commerce, Laboratoire des Reformes économiques, Développement et stratégie intégration en économie mondial, 

Alger, N°1,2006, Page 102. 
 .196ص  ، 2013الطبعة االولى، دار اسامة، الجزائر، ، أسس االقتصاد الدولي النظريات والممارساتجميمة الجوزي، 3
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 :1التالية التكتالت االقتصادية والتجمعات االقميمية الى واحد أو أكثر مف األسس تستند
  تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوؽ مشتركةأي : يتـ اختيار واحدة مف المراحؿ عمى األساس الوظيفي .1

 النافتا. مثؿ اتحاد اقتصادي،
: بيف دوؿ متقدمة اقتصاديا أو بيف دوؿ مف الجنوب عمى أساس مستوى التطور االقتصادي ألعضائيا .2

 مثؿ األوبيؾ.
معيف أو بيف دوؿ جوار جغرافي مثؿ السوؽ العربية المشتركة أو  : بيف دوؿ اقميـعمى أساس جغرافي .3

 السوؽ األوروبية المشتركة.

في  6في الدوؿ الصناعية، 4مجموعة دوؿ تكتالت اقتصادية في العالـ، منيا  25ىناؾ ماال يقؿ عف   
وىناؾ دوؿ  ،في آسيا، باإلضافة إلى المنطقة العربية الحرة 5في أفريقيا، 4أمريكا الوسطى والجنوبية، 

 داحأعضاء في أكثر مف مجموعة كما تتفاوت المجموعات مف مجرد تيميش لمتكتؿ منتدى إلى ات
 سس السابقة نجد التقسيمات التالية: األواعتبارا عمى ،  2اقتصادي

في ىذا الشكؿ مف أشكاؿ التكامؿ :  Preferential Trade agreement  انتفصٍهٍت اتفاقية التجارة (1
االقتصادي يتـ تخفيض القيود عمى التجارة بيف األعضاء المشاركة فيو بصورة أكبر مف الدوؿ غير 

 شكاؿ التكامؿ االقميمي.أضعؼ أ ىذه االتفاقية تعتبر المشاركيف.
القدـ إذ توجد مدف التجارية إلى  3المناطؽ الحرةتعود جذور : Free Trade Area منطقة التجارة الحرة (2

يتمثؿ المفيـو االقتصادي ليذا الشكؿ في التزاـ ، و 4ومرافئ حرة منذ عدة قروف في فرنسا، كألمانيا، إيطاليا....الخ
تبادليا بيف الدوؿ التي  الدوؿ األعضاء بإلغاء كافة الرسـو الجمركية المفروضة عمى السمع والخدمات التي يتـ  

و يتـ إلغاء كؿ القيود الكمية المفروضة عمى السمع المستوردة مثؿ حصص كما أن   ،تدخؿ حيز ىذه المنطقة
السمع التي تنتقؿ بيف الدوؿ األعضاء قد انتجت في ىذه  تشترط ىذه االتفاقية شيادة منشأة تثبت أف  ، و االستيراد

عف المنطقة تختمؼ  الدولة المصدرة، وال تتضمف ىذه االتفاقية بالضرورة حرية انتقاؿ األشخاص واألمواؿ.
ىذه االخيرة ليست قاصرة عمى عمميات التبادؿ، وحتى لو كانت في منطقة مشتركة  ف  باعتبار أاالقتصادية الحرة 

 إال  ال تخضع  االعفاءات المقررة في منطقة التبادؿ الحر   كثر مف دولة، كما يتضح الفرؽ جميا، إذا عممنا أف  أبيف 
التي تبقى مزاياىا مطروحة لمكافة ولجميع  ،لمبضائع االصمية لممنطقة عمى خالؼ المنطقة االقتصادية الحرة

  .5وطبيعتيا...الخ كاف مصدرىا أيابضائع العالـ 

                                                           
 .457ص  ،2010، الحامد، االردف، الطبعة األولى، دار آليات العولمة االقتصادية وآثارىا المستقبمية في االقتصاد العربيىيفاء عبد الرحماف ياسيف التكريتي، 1
 .84ص، المرجع السابؽ ،الدوليةمدخل إلى إدارة األعمال أحمد عبد الرحمف أحمد،  2
ة اسعا، ويقاؿ عنيا مناطؽ حر ىناؾ أيضا مناطؽ حرة صناعية أنشأت حديثا تـ تخصيصيا لإلنتاج الصناعي، حيث تنتشر مثؿ ىذه المناطؽ في بمداف العالـ الثالث انتشارا و 3

  كما أف ىناؾ مناطؽ حرة بنكية ال تنطبؽ مزياىا المتعمقة بعدـ االمتثاؿ لتنظيـ سوى في القطاع البنكي.، ( وىي مناطؽ معفاة مف الضرائب تقريباZFEالتصدير)

 .111، صالمرجع السابؽ، وبضع كممات 100االقتصاد المعاصر في كريستوؼ دوجريز، ترجمة أماؿ ليمى سربيس،  4
 .83، ص 2002، دار الكتاب الحديث، الجزائر، التطورات العالمية في االقتصاد الدولي، النظرية العامة لممناطق االقتصادية الحرةمحمودي مراد، 5
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الذي ظير عمى الجية األخرى مف األطمنطي  1التكتؿ وأفضؿ مثاؿ عمى ىذا الشكؿ مف أشكاؿ التكامؿ،
إلى التوقيع عمى اتفاقية  1992كندا والمكسيؾ عاـ  ،الواليات المتحدة األمريكيةحيث توصمت كؿ مف 

 .2"النافتامنظمة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسـ "
االتحاد يتـ إلغاء جميع المعامالت التفضيمية، والحواجز الجمركية ىذا في  Customs Unionاالتحاد الجمركي3 (3

فيما يتعمؽ بحركة البضائع داخؿ االتحاد، وتوحيد التعريفات الجمركية لمدوؿ األعضاء إزاء العالـ  أو التجارية
ات القادمة مف الدوؿ غير األعضاء، وخير فكؿ الدوؿ األعضاء تتخذ نفس اإلجراءات عمى الوارد ،الخارجي

جرت أولى المباحثات خالؿ  حيثمثاؿ عمى ذلؾ االتحاد األوروبي الذي يعتبر أشير اتحاد عمى ىذا الشكؿ، 
وىو االجتماع الذي نتجت عنو اتفاقية االتحاد األوروبي التي وقع عمييا مف قبؿ قادة  1991 اجتماع ماسترخت

  .01/11/19933 بتاريخ ذبمدينة ماستريخت والتي دخمت حيز النفا 07/02/1992 الدوؿ األوروبية بتاريخ
السوؽ خطوة تسمح بانتقاؿ العمؿ ورأس الماؿ بحرية بيف ىذه تحقؽ  :Common Market انمشتركت السوق (4

الدوؿ األعضاء، إضافة إلى االنجازات التي يحققيا االتحاد الجمركي، وىو ما حققو االتحاد األوروبي في بداية 
1993. 

يتمتع بنفس خصائص السوؽ المشتركة، إضافة إلى تنسيؽ السياسات االقتصادية بيف  االتحاد االقتصادي3 (5
 الزراعيةالمالية، أو  ويشمؿ التنسيؽ السياسات ،يعتبر أكثر أشكاؿ التكامؿ تطورا وشمولية كماالدوؿ األعضاء، 

بالنسبة لالتحاد وخير مثاؿ عمى ذلؾ ىو ما حدث  .4النقدية، أو الصناعية، بيف جميع الدوؿ األعضاء أو
 محؿ العمالت المحمية لمدوؿ األعضاء. األورو حؿ  حيث ، األوروبي

يعتبر ىذا الشكؿ أعمى درجات التكامؿ، حيث  Total Economic Integration3 الكاملاالندماج االقتصادي  (6
سمطة إلزاـ  االقتصاد بخصوص، يكوف لقراراتيا واحد تصبح وكأنيا اقتصادل المندمجةيتـ إذابة اقتصاديات الدوؿ 

 تحقيؽ وحدة سياسية. ويتطمب ىذا االندماجيوجد بنؾ مركزي واحد،  كما ،جميع الدوؿ األعضاء

التكتؿ االقتصادي األسيوي  تجربةوتجربة تكتؿ أمريكا الشمالية "نافتا"، ، 5إلى تجربة االتحاد األوروبي تضاؼ 
 الذي مازاؿ يناقش واتحاد المغرب العربي،، 7الخميجيومجمس التعاوف  ،6تحاد جنوب شرؽ أسيا)اآلسياف(ال

ماـ أنماط التنمية العربية داخؿ االقطار العربية التي تمثؿ عائقا أوظاىرة تعدد  ،مشاكؿ الحدود السياسية
                                                           

مستيمؾ، ويبمغ حجـ التجارة السنوي مائتيف مميار دوالر، كما يصؿ الناتج المحمي ستة  الؼأصبح ىذا التجمع أكبر تكتؿ اقتصادي وتجاري بحيث يضـ بمفرده ثالثة مائة مميوف وستمائة 1
 ماليير دوالر سنويا.

 .56ص ،2012،، ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائرالتكتالت االقتصادية اإلقميميةإسماعيؿ معراؼ، 2
، الجزائرالعالمية واإلقميمية والمتخصصةالتنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات جماؿ عبد الناصر مانع، 3  .329، ص2006 ،، دار العمـو
 فيما يبقى الوجود السياسي المنفصؿ لمدوؿ األعضاء قائما.4
ألفراد مواطنيو البالغ تعدادىـ حوالي مف التجارة الحرة، ومع إمكانية حرية الحركة لمبضائع والخدمات وا %38يعتبر االتحاد األوروبي أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالـ حيث يشكؿ  5

ليصؿ إلى الوحدة  1986موحدة عاـ مميوف نسمة، فإنو يوفر الفرص لمجميع بعدما بدأ باتحاد جمركي فسح المجاؿ لمنطقة تبادؿ حر تحولت إلى سوؽ مشتركة، ثـ انتقمت إلى سوؽ  500
 )لممزيد انظر: االقتصادية والنقدية )االورو( كما وضعت سياسات تغطى القضايا االجتماعية مثؿ حقوؽ العماؿ، الصحة والسالمة.وضعت ىذه االتفاقية جدوال زمنيا لموحدة األوروبية، كما 

  (.330ص ،سابؽالمرجع ال، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقميمية والمتخصصةجماؿ عبد الناصر مانع، 
ميدية ومعدالت نمو شرؽ أسيا مف أعمؽ التجارب التي أقيمت في العالـ، وتتميز بأف معظـ دوليا ينتموف إلى العالـ الثالث، وبعدما كانت تعتمد عمى زراعة تق تعتبر تجربة اتحاد جنوب6

الستثمار في العنصر البشري، بذلؾ دخمت المنافسة العالمية ضعيفة جدا لكف العقؿ األسيوي استطاع أف يستفيد مف التجارب السابقة حيث أصبح رمزا لمتحدي والتطور واالزدىار عف طريؽ ا
 وىي ماليزيا، كوريا الجنوبية، أند ونسيا، ىونكونغ، تايالند.

ت والقرارات المتفؽ عمييا، كما حيث أنيا تعتبر أكثر منيجية وتنظيـ في تطبيؽ االتفاقيا، 1964ىذه التجربة أحدث تجربة عربية بعد تجربة مجمس الوحدة االقتصادية العربية التي بدأت عاـ 7
 متثاقمة.ى حديات  التي تشيدىا جعمتيا تخطو خطأف الت   كما أف مؤسساتيا أكثر انضباط مف التجارب العربية األخرى في ىذا المجاؿ. إال  
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ـ  نجد، 1مسارىا التكاممي اذ صاحبيا غياب االرادة السياسة االتحاد الجمركي إلفريقيا الوسطى، التي في  ث
التكامؿ االقتصادي في إفريقيا مثؿ المنظمة االقتصادية و ، معظميا نمت في شكؿ االتحاد الجمركي

وبيسا غانا، غينيا  فولتا العميا، غامبيا، ألقطار إفريقيا الغربية التي تضـ جميورية ساحؿ العاج،
شرؽ إفريقيا: ، النيجر، نيجريا، السنغاؿ، سيراليوف وتوغو، منظمة وناىومي، وليبيريا وموريتانيا، مالي

  .2كينيا، تنزانيا، أوغندا

 كالتالي: مراحؿ متدرجة ةالتوصؿ الى التكامؿ االقتصادي يمر بخمس أف   سمفناهأوخالصة ما 
 .موصول الى التكامل االقتصاديالخمس لمراحل ال3 (11-2)الشكل

 
 
 
 
 
 
 

، دار النيضة التجارة الدولية وسيادة الدولةالسيد عبد المنعـ المراكبي، باالعتماد عمى : مف إعداد الباحثة  المصدر
 .409 -408ص  ،2004العربية، القاىرة، 

2-III    3الدوليةعمى التجارة  ةاالقتصادي التكتالتآثار    
تؤدي بعض أشكاؿ التكامؿ االقتصادي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية حيث تتوقؼ نتيجة كؿ كفاءة عمى   

 3:كالتالي قدرتو عمى خمؽ التجارة أو تحويمياطبيعة وشكؿ التكامؿ، وعمى 
": يؤدي إلى تحويؿ تجارة دولة ما عضو في التكتؿ مع دولة Trade diversionأثر تحويؿ التجارة " .1

ف زادت تكمفة االخيرة( وىو ما يعمؿ عمى  خارج نطاؽ التكتؿ إلى دولة أخرى داخؿ التكتؿ )حتى وا 
 غير االمثؿ لمموارد وتجاىؿ المزايا النسبية. تخفيض الرفاىية في العالـ بسبب التخصيص

والمتمثؿ في زيادة واردات الدولة االولى مف الدولة الثانية نتيجة  creation “Tradeأثر خمؽ التجارة"  .2
انخفاض سعر الواردات يزيد مف قدرة  النخفاض سعرىا الناتج عف إزالة التعريفات، وبالتالي فإف  

 أكبر وبالتالي تزيد مف رفاىيتيـ.المستيمكيف عمى استيالؾ كمية 

 الشكؿ الموالي يوضح ذلؾ:
 

                                                           
االصالحات االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي، المدرسة العميا مخبر  مجمة، فً طرٌق تفعٍم انتكامم االقتصادي بٍه االقطار انعربٍتهحود فزحً، عقباث   1

 . 125ص ،  2008، 05لمتجارة، الجزائر، رقـ 

 .150 -149ص  ،2009،ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، في مواجية جدلية االنتاج والتبادل التكامل االقتصادي العربيعبد القادر رزيؽ المخادمي، 2
  .141، ص 2006، الدار الجامعية، مصر،اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتى الكويزعبد المطمب عبد الحميد، 3

 منطقة التجارة الحرة
االتحاد 
 الجمركي

السوؽ 
 المشتركة

االتحاد 
 االقتصادي

 التكامؿ االقتصادي

س أحرٌة ر
 المال

مالٌة  سٌاسات
ونقدٌة 
 متجانسة

االتحاد 
 النقدي

عملة 
 موحدة
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 .3 آلية خمق وتحويل التجارة (12-2)الشكل

 
المعيد العربي لمتخطيط، العدد  مجمة جسر التنمية، ،والتكامل االقتصادي االقميمي التجارة، : أحمد الكوازالمصدر

 .8، ص 2009مارس  ،81
التكامؿ االقتصادي بعد تشكيمو يؤدي إلى الترشيد اإلداري، عف  فإف   إضافة إلى خمؽ التجارة وتحويميا،  

يف يقوموف بمراقبة بضائع وخدمات الشركاء األعضاء عند عبور ذطريؽ إلغاء الحاجة إلى الموظفيف ال
الحجـ االقتصادي لالتحاد يحسف مف معدؿ التبادؿ التجاري لألعضاء مقارنة مع باقي دوؿ  الحدود، كما أف  

الدوؿ األعضاء يتمتعوف بقوة التفاوض عند عقد الصفقات مع دوؿ العالـ التي كانت أكبر مف  أف   كما، العالـ
 قوتيا الذاتية قبؿ الدخوؿ في إطار التكامؿ االقتصادي.

ف المنتجيف مف بناء مجمعات صناعية ضخمة قادرة عمى إنتاج كميات يتمك أيضا مف منافع التكامؿ االقتصادي  
دوف أف ننسى أف  مف أجؿ االستفادة مف انخفاض التكاليؼ الناتج عف وفورات الحجـ االقتصادية. ،اإلنتاجكبيرة مف 

التكامؿ االقتصادي يزيد مف حدة المنافسة بيف الدوؿ األعضاء عف طريؽ إلغاء القيود التجارية، مما يؤدي إلى 
لتكامؿ محؿ التبادؿ التجاري الخارجي مع الدوؿ يؤدي إلى إحالؿ التبادؿ التجاري بيف أطراؼ اكما  ،خفض االحتكار

األخرى الغير طرؼ إلى حد ما، وترجع الزيادة الحاصمة في التبادؿ بإحداثو لتنمية اقتصادية متسارعة في الدوؿ 
وتحسيف اليياكؿ االقتصادية الداخمية يحدث أثره عمى ىيكؿ الصادرات  ،المتكاممة ورفع معدالت النمو االقتصادي بيا

تستطيع الدوؿ المتكاممة خاصة إذا كانت تمثؿ معا مركزا احتكاريا ، و يث التركيب السمعي والتوزيع الجغرافيمف ح
 .1مف الحصوؿ عمى شروط أفضؿ لصادراتيا عمى حد سواء اآلخركمصدر لبعض السمع أو سوقا استيراديا لبعضيا 

أشكاليا بنممس أثر التكتالت االقتصادية عمى حرية التجارة مف خالؿ دوافع قياـ التكتالت  اضافة الى ما سبؽ  
 2:كاآلتيالمختمفة 

والتكتؿ يعد وسيمة لتعويض صغر حجـ األسواؽ المحمية فكمما كاف عدد األعضاء كبير، يعني ذلؾ  االندماج .1
 زيادة عدد المستيمكيف والتصريؼ الزائد إلى السمع والخدمات المنتجة.

تزيد التكتالت القدرة التنافسية في األسواؽ الدولية واألكثر مف ذلؾ محاولة الييمنة عمى تمؾ األسواؽ فضال عف  .2
األىداؼ االقتصادية ىناؾ أغراض سياسية وىي ليست جديدة في محتوى تمؾ التكتالت، إذ أف المحاوالت 
التكاممية التي سبقت إنشاء السوؽ األوربية المشتركة كانت قد برزت ضرورة وجود اإلطار السياسي فييا، وىذا ما 

 .1951كاف واضحا عندما ظيرت فكرة إنشاء جماعة الدفاع األوروبية عاـ 

                                                           
 .89ص  ،2004 ،04، مجمة الدراسات االقتصادية، مركز البصيرة، الجزائر، العددلمغاربيا مقومات ومعوقات التكامل االقتصاديبوكساني رشيد، دبيش أحمد،   1
.367، ص 2012 ،األردف ،، الطبعة األولى، دار صفاءمدخل حديث ،التمويل الدوليعبد الكريـ جابر العيساوي،   2  
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أصبحت فرصة التعامؿ فرادى في النمط العالمي لمتجارة ال تمتمؾ فرص النجاح المضمونة، كذلؾ االستفادة مف  .3
 الميزة النسبية لكؿ أطراؼ التكتؿ ومف تـ زيادة القدرة التفاوضية مع الشركاء اآلخريف.

تالت االقتصادية العمالقة، وأيضا الدوؿ المتقدمة في تبنييا لفكرة االندماج عمى أنيا خطوة في مواجية التك تنظر .4
  وتوسيع النطاؽ الجغرافي لزيادة فرص االستثمار األجنبي المباشر ،تمثؿ خطوة دفاعية لتعزيز قدرتيا التنافسية

 وأيضا لتعويض جوانب التخمؼ في بعض القطاعات االقتصادية وال سيما الفروع الصناعية األكثر حداثة وتقدما.

إلى التكتالت اإلقميمية وخصوصا في أي مرحمة ليا بيف )الشماؿ والجنوب(  نضماميااترى الدوؿ النامية في  .5
 خطوة في اتجاه التخفيؼ أو المواجية مف اآلثار االقتصادية لمعولمة.

حيث مف المالحظ اتجاه التجارة إلى  ،المشكمة األكثر خطورة التي تواجو العالـ اليـو ىي ظاىرة التكتؿ اإلقميمي إف     
 (NAFTA)منطقة التجارة الحرة لشماؿ أمريكا، (EU) التركز في ثالث مجموعات أو كتؿ كبيرة ىي االتحاد األوروبي

مف  ىذا االتجاه اإلقميمي لتحرير التجارة يسعى إلى االستفادة وعمى الرغـ مف أف  ، (ASIAN)ومنطقة اآلسياف 
و يتضمف أيضا إمكانية التصادـ بيف ىذه التكتالت الضخمة واحتماالت قياميا أن   إال   ،مكاسب تحرير التجارة

 1بفرض قيود عمى بعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا الخاصة.
III-3 3معوقات الدول النامية في مساعي التكتل فيما بينيا 
إلى ىذه التكتالت   ألنيا ال تستطيع أف تنظـ   ،مشاكؿة عد  مف  في مجاؿ التكتؿلدوؿ النامية تعاني ا   
العضوية ليست مجانية، كما أنيا عاجزة عف االتفاؽ فيما بينيا مف أجؿ إقامة تكتالتيا الخاصة والتي تقـو ف

 2الدوؿ أىميا:ىذه التكتالت االقتصادية في  في وجومجموعة مف العوامؿ تقؼ  لوجود بحمايتيا
وىا بيف األقطار النامية الذي يعزى بصورة رئيسية إلى عالقتيا انخفاض مستوى التجارة وبطء نم .1

االقتصادية، والسياسية، والتقميدية باألقطار النامية، واعتماد الدوؿ النامية عمى حصيمة التعريفة 
       الجمركية جعميا تتردد في قبوليا االنضماـ في اتحاد جمركي قد يحرميا مف ىذه الموارد المالية

 في الوقت الذي تكوف فيو عاجزة عف انتياج سبؿ قد تعوض ليا مثؿ ىذه الخسارة.أو يقمميا 

 مشكمة اقتساـ التكاليؼ المالية والعوائد المتحصمة مف التعريفات الجمركية بيف األعضاء. .2

التبايف في مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي بيف البمداف النامية كمانع أو معرقؿ لنجاح االتحاد  .3
 ـ مف وجود وسائؿ تعويضيو لممتضرريف.بالرغ

    عمى الدوؿ النامية أف ال تتخذىا ذريعة مف أجؿ عدـ تشجيع التكتالت إال  أنوبالرغـ مف ىذه المعيقات 
  أو االنضماـ إلييا، ألنيا تحمؿ منافع عديدة خصوصا إذا ما انتيجت التخطيط السميـ وااللتزاـ بالمواثيؽ

 حيث أنيا ستجني مف ورائيا فوائد عدة نذكر مف بينيا:
وتنويعو، ومواجية  الداخميتقميؿ مخاطر اعتمادىا عمى الدوؿ المتقدمة عف طريؽ تحسيف اإلنتاج  .1

 .تمؾ الدوؿالتكتالت التي تقودىا 

                                                           
.427، ص المرجع السابؽ، التجارة الدوليةمحمد سيد عابد،   1  
.102ص  ،1974معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة،  نظريات التجارة الدولية والتكتالت االقتصادية،عبد الرحماف الحبيب،   2  
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والخدمات  الصناعةفي  خصوصاالنمو االقتصادي، واالنفتاح باقتصاديات الحجـ في اإلنتاج  رفع .2
 لعامة نتيجة توسع االسواؽ.ا

التخصص في اإلنتاج، وزيادة الكفاءة اإلنتاجية لمموارد في كؿ القطاعات خاصة  بمواصفاتاالنتفاع  .3
 الصناعة.و الزراعة 

و عمييا التكتؿ فيما بينيا، ألف  عالـ اليوـ عمى مستوى التجارة الدولية ليس فيو مقاعد ال لمكيانات لذلؾ كم  
 .الصغيرة وال الضعيفة
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 خاتمة الفصل
 التحرير مف جانب واحدىي أربعة أشكاؿ  يحرير التجار ت  لم  أف   خمصنا الىمف خالؿ ىذا الفصؿ         
  مزايا التحرير التجاري مف خالؿ زيادة التنافسية تتجمى  كما ، متعدد األطراؼوال، االقميميو ، التحرير الثنائي،
المفتوحة التجارة  إضافة الى أف   المساعدة عمى عممية االندماج االقتصادي،و التقميص مف التزامات الحكومة، و 

ـ  ، عمى االبتكار حث  وتتعمؿ عمى تعزيز وزيادة الثروة الكمية لممجتمع،  المبادالت التجارية بيف البمداف  أف   ث
جارة عمى مجموعة مف برنامج تحرير الت   يعتمد .يجعميا تتبادؿ تدفقات رأس الماؿ مع بعضيا البعض

تشجيع التصدير، سياسة سعر الصرؼ، إدارة االقتصاد الكمي وسياسات سياسة االستيراد،  ىمياأالسياسات 
 التنظيمية، السياسات التجارية الناجحة تجاه الشركاء التجارييف.

  "الجات"مف قبؿ كممت ما بدأتو مثيمتيا أ التي المنظمة العالمية لمتجارة جاري مف خالؿحرير الت  تجسد الت     
صبحت مجاالتيا أو  ،طراؼ المتعاقدةاألكثر تنظيما مف خالؿ العضوية بدؿ أأصبحت حيث أف  ىذه المنظمة 

كثر تمقائية أنظاـ تسوية لممنازعات ل كما امتازت بممكيتياوسع مف خالؿ اضافة الخدمات والممكية الفكرية، أ
 ."الجات"وسرعة مف 

ظير العديد مف السمبيات أمتجارة ، لالعالمية منظمة التقدير سياسة تحرير التجارة في ظؿ  ف  إتوصمنا الى    
ىذا التحرير يخدـ مصالح بعض المناطؽ في العالـ  أف  ، حيث تبرز أىـ السمبيات في بالرغـ مف االيجابيات

جارة عمى حساب التنمية، والقيود بالت  االىتماـ إضافة الى  ،المصنعة تماما وعمى حساب الدوؿ األقؿ تطورا
المفروضة عمى منتجات الدوؿ النامية عند دخوليا أسواؽ الدوؿ المتقدمة، وىيمنة األقطاب الكبرى عمى 

جارية بطريقة سميمة، وارساء معالجة النزاعات الت  ، أما االيجابيات فيي متعددة منيا منظمة التجارة العالمية
وجود قواعد وأسس لمتجارة  طراؼ التبادؿ الدولي، كما أف  أحياة أيسر لجميع األسس والقواعد إلى جعؿ ال

يوسع مف نطاؽ الخيارات في ، تجعؿ الحياة أجدى وأنفع، ويخفض نظاـ التجارة الدولية تكاليؼ الحياة
  .نتيجة التجارة الحرةيزداد  النمو االقتصاديو الدخؿ ، كما أف  كال  مف المنتجات ونوعيتيا

خرى أأف  المنظمة العالمية لمتجارة تواجو تحديات داخمية و  أيضا اتضح التطرؽ الى ىذا الفصؿبعد     
الدوؿ ، الصناعية تحدي الدوؿـ و أعضاء المنظمة فيما بينييعاني منيا صراعات  في خارجية، تتجسد

ي تحد  و  اإلرىاب، الثقافيحدي الت  ، و أنصار البيئة ،الشعبي التحدي القومي، و االسالـ، رابطة اآلسياف، النامية
      .القطاع العاـ

تنسؽ عمميا وسياستيا مع  ياورغـ أن، العالمية لمتجارة منظمةبالرغـ مف كؿ المساوئ التي تنسب الى ال   
 ، كما أن يايا تعتبر الجية الوحيدة التي تتولى إدارة العالـ تجارياأن   إال   ،بقية المؤسسات االقتصادية العالمية

إنشاؤىا منعطفا تاريخيا في النشاط  ؿحيث شك  اليوـ أىـ مؤسسة مف مؤسسات العولمة االقتصادية، 
 .االقتصادي العالمي
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مف خالؿ التطرؽ الى حجـ المبادالت العالمية اتضح لنا التطور الكبير الذي عرفتو الى غاية األزمة     
 جؿ   التي قامت بيا الدوؿ، خاصة تمؾ المتقدمة، ألف  ، أيف لمسنا عودة الحمائية 2008المالية العالمية لسنة 

السيولة في المؤسسات  ضخ  و تخفيض معدالت الفائدة،  والر امية الىاألزمة  لحؿ   التي قامت بيا محاوالتال
 إال   ىوالرقابة عمى األسواؽ المالية، وغيرىا مف اإلجراءات ما  زيادة، والتأمينات، إضافة إلى والبنوؾ الكبرى

. فيذه الرأسمالية بإسقاطيا نددتوشكؿ مف تدخؿ الدولة في االقتصاد التي طالما  ،عودة مستترة لمحمائية
لـ ولف تجد مف يقؼ في وجيو مصالحيا حتى بعد مخالفتيا ألكبر المنظمات العالمية التي طالما  الدوؿ

    نادت وركزت عمى االلتزاـ بمبادئ التحرير التجاري.
حيث أف  التكتؿ يعد وسيمة  ،ة التجارةحري   التي أثرت عمى التكتالت االقتصاديةمف ظيرت العديد     

لتعويض صغر حجـ األسواؽ، كما تزيد التكتالت القدرة التنافسية في األسواؽ الدولية، وتوسع النطاؽ 
الجغرافي لزيادة فرص االستثمار األجنبي المباشر، وأيضا لتعويض جوانب التخمؼ في بعض القطاعات 

وتقدما، كما ترى الدوؿ النامية في انضماميا إلى االقتصادية وال سيما الفروع الصناعية األكثر حداثة 
 التكتالت اإلقميمية خطوة في اتجاه التخفيؼ أو المواجية مف اآلثار االقتصادية لمعولمة.
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 مقدمة الفصل

 
  أىميتو، و طبيعتو الى مفيوـ النمو االقتصادي إضافة الى خصائصو، سنتطرؽالفصؿ ىذا مف خالؿ     

 .التي تعترضو العوائؽ، إضافة الى أنواعو ومقاييسو
الحديث عف أحدىما وجب  إذا لـز، حيث ف ال ينفصالف عف بعضيمااالنمو والتنمية مفيومباعتبار     

مف و وبيف مف يضع التفرقة بيف المصطمحيف  .ذكر اآلخر، سنحاوؿ إعطاء نظرة عمى التنمية االقتصادية
مفيوـ التنمية  وجو التقارب واالختالؼ بينيما، بعد التعرؼ عمىأيعتبرىما وجياف لعممة واحدة، ارتأينا وضع 

 تعترضياوالمعوقات التي  ، مقومات نجاحيااالقتصادية وأنواعيا ومقاييسيا
ابن مف أفكار " منطمقيفلنمو االقتصادي، انظريات في غمار  سنخوضاآلخر مف الفصؿ  القسـفي     

ركزت عمى تراكـ رأس الماؿ  التيالنظرية النيوكالسيكية ب، مرورا وصوال الى النظريات الحديثة خمدون"
كما ، تنوعت فييا المصادر، بالتالي ساعدت عمى فيـ أفضؿ لمنمو التيالمادي، عكس النظريات الحديثة 

 .النظريات المتعمقة بالتنمية االقتصادية سنحاوؿ التطرؽ الى بعض
نمو االقتصادي أوال جارة الدولية والالعالقة بيف الت   الكشؼ عفخير مف الفصؿ سنحاوؿ األفي الجزء     

ـ   ،مف خالؿ النظريات باعتبار  ،التجارة الدولية والنمو االقتصادي في الدوؿ الناميةسنسمط الضوء عمى  ث
 احدى البمداف النامية وىي الجزائر.  طروحة تخص  األالدراسة التطبيقية ليذه  أف  

 :العناصر التالية مف أجؿ ذلؾ ارتأينا تقسيـ الفصؿ الى
  النظػػػري لمنمػػو االقتصػػػػاديالتأصيػػؿ. 
  االقتصادية والتنميةنظريات النمو. 
   جارة الدولية والنمو االقتصاديالعالقة بيف تحرير الت. 
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I. التأصيــل النظـــري لمنمــو االقتصــــادي. 
 لمجيود المادية يمثؿ الخالصة لكونو االقتصادية، السياسات أىداؼ رأس االقتصادي النمو ىدؼ يحتؿ     

 غير بالرغـ مف أنو شرط ضروري كما أف ىناؾ مف يعتبره  ،الدولة في المبذولة االقتصادية وغير االقتصادية
 بيف بعدالة وىو توزيع، إذ يجب تحقيؽ ما ىو أىـ مف النمو في حد ذاتو، و لألفراد المعيشي المستوى لتحسيف كاؼ
التي تسعى دوما إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية والخروج مف  ،عندما يتعمؽ األمر بالدوؿ النامية خاصة، األفراد

 دائرة التخمؼ ومحاربة الفقر وما يصاحبو مف معضالت اقتصادية واجتماعية.
 1-I وطبيعتو خصائصو ،النمو االقتصـادي. 

1-I -1 :تعريف النمو االقتصادي 
نو أحيث  تعاريفوتعددت  وقد، أي منذ الثورة الصناعية، اتاريخيظاىرة حديثة  ييعتبر النمو االقتصاد    

مجموع اإلنتاج مف البضائع وخدمات في سنة واحدة مقسوما عمى عدد السكاف، وبمغة أخرى ىو زيادة اإلنتاج 
خالؿ فترة  ،ويتناسب بنسبة التغير في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لكؿ فرد مف السكاف ،الحقيقي لمفرد

مفيـو النمو في كثير مف الحاالت النظرية بمعنى ال يزاؿ يشمؿ كما  .1زمنية محددة تكوف عادة سنة واحدة
 .A"ىيرشمانفو وقد عر   .2معدؿ رأس الماؿ، أو االستيالكات منو أضيؽ، إذ يعني فقط تطبيؽ الزيادات في

Hirchman   أنو عميمة دفع كامف لمتوسع االقتصادي تتميز بتغيرات في المؤشرات االقتصادية أي تغيرات
مستمرة والحقيقية لمؤشر األداء الزيادة النمو االقتصادي ىو فال  A.Silemسيالـ.وحسب رأي أ .3كمية فقط
 4.االقتصادي

النمو االقتصادي، يركز عمى الكـ مف السمع والخدمات التي يحصؿ عمييا الفرد، وال  كما نشير إلى أف        
ومف جية ثانية ال ييتـ بتوزيع الدخؿ بيف فئات المجتمع، إضافة إلى أنو يتحقؽ دوف  ييتـ بنوعيتيا مف جية،

تاج أو زيادة في الدخؿ ، كما قد يعني النمو االقتصادي المزيد مف االنمف قبؿ الدولة، أي بصورة تمقائيةتدخؿ 
إضافة  .5ولكنو قد يعني ليس فقط المزيد مف االنتاج، ولكف أيضا المزيد مف الكفاءة، القومي كمتغير رئيسي

تمعب أيضا بؿ النمو ظاىرة معقدة ومتغيرة بحيث ال يتوقؼ عمى عامؿ واحد مفرد مثؿ التجارة،  ف  الى أ
والقوى االجتماعية وما إلى ذلؾ أدوارا حاسمة في عممية سياسات االقتصاد الكمي ومعدالت التبادؿ 

 .6التنمية" -"النمو
ألنو يعيؽ أو يزيد مف معدؿ  ،تحميؿ النيائي مستوى المعيشة لمسكافاليحدد الناتج القومي اإلجمالي في      

ال يستطيع أف يأمؿ  البمد االجتماعي، فإذا بقي اإلنتاج الكمي لمسمع والخدمات متدنيا، فإف   -التقدـ االقتصادي
كما يمكف  .7بتحسف المستوى المعيشي لسكانو، بما أف مثؿ ىذا التدني يمنع النمو في القدرة االقتصادية

                                                           
 .164، ص المرجع السابؽ، االقتصاد لغير االقتصاديينمحمد إشتيو، 1
 .38، ص 1989سوريا،  ، منشورات وزارة الثقافة،الطريق إلى النمو االقتصاديأدولؼ لوو، 2
 .119، ص2007، المكتب الجامعي الحديث، مصر،التنمية االقتصادية في المجتمع المعاصرمحمد ثابت ىاشـ، 3

4 MATOUK Belattaf, Economie Du Développement, office des publications universitaires, ALGER, 2010, page07. 
5 SAMPAT MUKHERJEE, Modern Economic Theory, 4th édition, new age international publishers, New Delhi, 2003, page 928.  

6
 .197ص ، 2009 ، القاىرة، الطبعة األولى، المركز القومً للترجمة، التجارة الحرة االسطورة والوقائع والبدائلجراهام دونكلً، ترجمة مصطفى محمود،  
 .59، ص 1996األردف،، دار مجدالوي، أزمة التنمية العربيةمجد الديف خيري نمش،  7
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أو في القيـ  ،النمو الفعمي بدوف تحوالت أساسية في ىيكمة وموقع القوى االجتماعية والسياسيةتحقيؽ 
بالنشاط  جدري في القوى غير االقتصادية ذات العالقةؿ دوف تبد   باختصاروالتوجيات والتنظيـ والثقافة، 

حيث يعبر عف النمو االقتصادي ا ما تعمقنا في مفيـو الدكتور محمد عبد العزيز عجمية، ذإأما  .1االقتصادي
: ال يمثؿ فقط زيادة في إجمالي الناتج المحمي، بؿ البد أف تحدث زيادة في الدخؿ الحقيػقي 2، نجد أنوبأن و

 :حسب العالقة التاليةلمفػرد، أي أف معدؿ النمو البد أف يتجاوز معدؿ النمو السكاني، 
  

 

، وليست نقدية فقط، بمعنى أنو يجب استبعاد حقيقيةأف تكوف الزيادة المحققة في دخؿ الفرد زيادة  عمى
 3:وعميو فإف   ،أثر التغير في قيمة النقود، أي البد مف استبعاد معدؿ التضخـ

 
 

سرعاف ما  معينةوليست زيادة مؤقتة ألسباب  ،تكوف الزيادة المحققة في دخؿ الفرد عمى المدى الطويؿو    
تزوؿ بزواليا، وكمثاؿ عمى ذلؾ ارتفػاع أسعػار النفػط خالؿ التسعينات وأوائؿ الثمانينيات أدى إلى ارتفاع 

 أف   إال  ممحوظ وكبير في إجمالي الناتج القومي لمدوؿ أعضاء منظمة األوبؾ، فوافؽ ذلؾ زيادة في الدخوؿ، 
 ىذه األوضاع سرعاف ما تغيرت.

ال يتطرؽ إلى قضايا ثقافية أو بيئية تساىـ في تحسيف ه التعاريؼ ىذفإف  ، ؤيدوف النمومذيف ال يلبالنسبة    
والناجمة عف عػوامؿ رئيسية أىميا  ،"الزيادة الحقيقية في الناتج القومي لبمد ما فعبروا عنو أنو نوعية الحياة

التحسيف في نوعية الموارد المتاحة لزيادة ىذا الناتج في ىذا البمد كالتعميـ، مثال، والتحسيف في كمية ىذه 
ر عمى النمو ىناؾ مف يعب   كما أف   .4الموارد ومستواىا، والتحسيف في المستوى التكنولوجي لوسائؿ اإلنتاج"

الزيادة في قدرة الدولة عمى عرض توليفة متنوعة مف السمع االقتصادية لسكانيا، وتكوف ىذه الزيادة : 5عمى أنو
الزيادة المتنامية في القدرة اإلنتاجية مبنية عمى التقدـ التكنولوجي، والتعديالت المؤسسية واإليديولوجية التي 

 مكونات رئيسية ىي: 3يحتاج األمر إلييا، فيذا التعريؼ يتكوف مف 
ارية الزيادة في الناتج الوطني ىي تبياف لمنمو االقتصادي والقدرة عمى توفير مدى واسع لمسمع، وىي استمر  -

 إشارة لمنضج االقتصادي.
 التكنولوجيا المتقدمة ىي األساس أو الشرط المسبؽ الستمرار النمو االقتصادي كشرط ضروري. -
يديولوجية المرتقب المصاحب لمتكنولوجيا الجديدة البد مف لتحقيؽ النمو -  وجود تعديالت مؤسسية وا 

 فاالبتكارات التكنولوجية بدوف ابتكارات اجتماعية مالزمة تكوف مثؿ مصباح بدوف كيرباء.

                                                           
  .31، ص2006، الطبعة األولى، دار الميؿ المبناني، لبناف، إشكالية التنمية في العالم الثالثإبراىيـ مشورب، 1

 .74ص ، 2006الدار الجامعية، مصر،  التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، ،محمد عبد العزيز عجمية وآخروف22
 .12، ص 2003 مصر، ، الدار الجامعية،اتجيات حديثة في التنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية، 3
 .39ص ،2010، الطبعة األولى، دار جميس الزماف، األردف،الواقع ... العوائق...سبل النيوض التنمية االقتصادية في العالم العربيعمي جدوع الشرفات، 4
، الممتقى الدولي حوؿ التنمية المستدامة الكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة، التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل قواعد العولمةمتطمبات لطرش دىبية، 5

 .223، ص2008أفريؿ  08و 07جامعة فرحات عباس سطيؼ أياـ 

معػدؿ النػمو السػكاني –معػدؿ النػمو االقتصػادي = معػدؿ نمو الػدخؿ الػقومي   

معػدؿ التضػخـ –معػدؿ النمو االقتصػادي الحقيقي = معػدؿ الزيادة في دخؿ الفرد النقدي   



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

130 
 

وعميو يعرؼ النمو االقتصادي الحديث بأنو التقييـ السريع والمستداـ لمناتج لمفرد الواحد، مع ما يصاحب ذلؾ 
 .1بمدمف تغيير في التكنولوجيا ومخصصات موارد ال

حتى يصبح باإلمكاف  ،وتبمغ البالد مستوى معينا مف االنتاج ،ف تنطمؽ عجمة النموإا مالى أنو  ينبغي االشارة    
النمو، تحقيؽ القوة العسكرية، ارتياد الفضاء، منح  ىداؼ مختمفة: رفع مستوى الحياة، حث  أة الجري وراء عد  

ىداؼ جميعا في آف واحد ولكف بدرجات األالبالد تسعى الى ىذه  الخ، والواقع أف  ...مساعدات لمبمداف المتخمفة، 
ىداؼ مف حيث االفضمية وليس اختيار األ، وال يختمؼ بمد عف آخر إال  في تصنيؼ ىذه مختمفة مف االىتماـ
. فالنمو  يمكف الوحيد مف الفقر والبؤس المخرج ىوالنمو  أف   ، لذلؾ يري العديد مف الخبراء2أحدىا دوف البقية

 %60و في بعض البمداف الفقيرة نجد أف  ن  ألاالنساف مف الحصوؿ عمى الرفاىية، والمزيد مف السمع و الخدمات، 
 %15الى  %12مف السكاف يعمموف في الفالحة لكي يغطوا حاجات البمد، لكف في البمداف الغنية يكفي  %70الى 
 .3بضعؼ ذلؾلمقياـ 
تكاليؼ النمو ب ذلؾ، وىو ما يعرؼلتحقيؽ معدالت عالية لمنمو يتحمؿ المجتمع الثمف أو التضحيات مقابؿ     

االقتصادية لموارد ااستغالؿ امكانية عدـ  في حالة، حيث التضحية باالستيالؾاالقتصادي، والتي نجد مف بينيا 
مف  ؟الواحد أو زيادة معدؿ النمو االقتصادي فيؿ باإلمكاف زيادة االنتاج لمفرد، استغالال كامال في بمد معيف

الحالي مف أجؿ زيادة االستثمار، وبالتالي زيادة اإلنتاج في الممكف تحقيؽ ذلؾ بشرط تخفيض االستيالؾ 
مؤشر لقياس التكمفة الحقيقية لمنمو االقتصادي في بيا تصبح المضحى  نسبة االستيالؾ ليذا فإف  المستقبؿ، 
كمما تطمب  ،حيث كمما رغبنا في زيادة معدؿ النمو االقتصادي ،لتضحية بالرغبات اآلنيةاإضافة إلى ، مجتمع ما

ومع أف  النمو االقتصادي السريع ال يؤدي  .4األمر زيادة في التضحية سواءا بتأجيؿ الراحة أو باالستيالؾ
مثؿ معدالت الجريمة  ،بؿ قد يؤثر سمبا عمى بعض جوانب الحياة ،بالضرورة الى تحسيف الظروؼ االقتصادية

وازدحاـ المرور التموث البيئي والتي قد تزداد مع نمو الدخؿ الحقيقي، فإف  النمو االقتصادي مف شأنو عمى االقؿ 
 .5توفير الموارد الالزمة لمواجية ىذه المشاكؿ

" أوؿ مف حاوؿ التمييز شومبيتريعد االقتصادي " ،"االقتصادي النمو"و "التطور االقتصادي"بالنسبة لمصطمح     
فالنػمو يحدث بسبب نمو السكاف والثروة، واالدخارات، في حيف أف التطور االقتصادي ينتج مف التقػدـ  ،بينيما

يؤمف بتمقائيتيما مف دوف ضرورة تدخؿ الدولة  شومبيتر أما عف كيفية حصوؿ النمو والتطور، فإف  ، واالبتكار
فأصؿ التطور  .6التغيرات الكمية المتراكمة تؤدي إلى حدوث تغيرات نوعيػة طويػمة المدى وتوجيييا، وبالنتيجة فإف  

وبذلؾ فيو يشير الى التغيير والحركة، وكأنو معيار لمتقييـ، فيو  ،التطور تقدـ االقتصاد نحو أىداؼ محددة مسبقا
قؿ مف تزايد السكاف مما ال بذلؾ غير مرادؼ لمنمو، إذا يمكف أف يحدث تطور في المجاؿ الصناعي ولكنو بوتيرة أ

 .7يعني عدـ وجود نمو

                                                           
1 RICHARD  A. EASTERLIN, La Croissance Triomphante, traduit par MICHEL LE SEACH, Nouveaux Horizons, Paris 2000,  Page 35. 

2
 .102، المنشورات العربية، بدوف سنة طبع ، ص النمو االقتصاديبيير ماييو، ترجمة جاف كميد،  

3
 W.A lewis, la théorie de la croissance économique, PAYOT, Paris, 1963, page 435-437. 

 .70، ص1997، الطبعة الثانية، دار الكرمؿ، األردف، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصاديحربي موسى عريقات، 4
5
 .38، ص 1996، الطبعة االولى، مركز االىراـ، القاىرة، النمو مع المساواة ىدف السياسات االقتصادية لمقرن القادممارتف نيؿ بايمي، وآخروف،  
 .23، ص 1999، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، التنمية المستقمةسعد حسيف فتح اهلل، 6
 .16ص المرجع السابؽ، ، دراسات في التنمية االقتصاديةعبد المطيؼ مصطيفى، عبد الرحماف سانية،  7
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واستنزاؼ  البيئة، بيدـ فع الناتج المحميتر ييمكف أف ، حيث االنمو مستدامف يكوف أ ينبغيالى أنو  نشيركما      
نما  ىدفا في حد ذاتو، النمو المستداـ لـ يصبح .مستديماال يصبح ىذا النمو بالتالي  ،منياالموارد الطبيعية  وا 

ؽ المجتمعات تأحد أضمف السبؿ لع صبحأ نوأكما ألفراد والمجتمعات، لوسيمة ألىداؼ عديدة ذات أىمية عميقة 
ويمكف تعريؼ النمو المستداـ باعتباره معدال سنويا لنمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي يبمغ أو  ،مف إسار الفقر

ىذه المعدالت المرتفعة لمنمو تؤىؿ الدوؿ لتضاعؼ حجـ  مدة ربع قرف أو أكثر، مع مالحظة أف مثؿ %7يفوؽ 
 1.اقتصادىا كؿ عشر سنوات عمى أكثر تقدير

يمكف استنتاج مجموعة مف المجاالت تكوف حاسمة في الحفاظ عمى معدالت نمو مرتفعة نوعا ما ولمدة      
والحفاظ  واالستثمار، االدخاروقد تمثمت ىذه المجاالت في تخفيؼ معدالت مرتفعة لكؿ مف  زمنية طويمة نسبيا،

البيئة االقتصادية، واستغالؿ الفرص التي يتيحيا االقتصاد الدولي ووجود حكومات ذات مصداقية  استقراريوعمى 
 وممتزمة.

  2:ما يميفي أىمية النمو االقتصادي تتمثؿ   
وفرص  ،ويوفر لنا الزيادة في السمع والخدمات ،النمو ىو المحرؾ الذي يعمؿ عمى زيادة مستوى المعيشة -

حيث الزيادة في إجمالي الناتج عف الزيادة في  ،العمؿ اإلضافية، وعادة ما يرتبط النمو باألىداؼ االقتصادية
والزيادة في الناتج الحقيقي تساىـ في حؿ المشاكؿ ، ودخؿ الفرد ،السكاف يعني زيادة في مستويات المعيشة

 جتماعية.االقتصادية واال

 وبالتالي فرص أفضؿ مف الخدمات ،يؤدي النمو االقتصادي إلى زيادة األجور الحقيقية أو الدخوؿ النقدية -
 والقضاء عمى الفقر وتموث البيئة دوف تناقص في مستوى االستيالؾ واالستثمار واإلنتاج.

1-I -2 تميز النمو االقتصادي بستة خصائص لمعظـ الدوؿ ي :وطبيعتوالنمو االقتصادي  خصائص
 :4متمثمة في3كوزنتسالمتقدمة مف الخصائص حسب 

حيث مرت كؿ الدوؿ المتقدمة حاليا وىي في  المعدالت المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج والنمو السكاني: .1
معدالت مرتفعة لكؿ مف بتحقيؽ ، الوقت الحاضر( -1970خبرتيا التاريخية لمنمو االقتصادي في الفترة )

 نصيب الفرد الناتج والزيادة السكانية.
أكدت الدراسات السابقة لمبنؾ الدولي عمى ما توصؿ إليو  المعدالت المرتفعة لإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج: .2

 .أف إجمالي اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج ىي المحدد األساسي لنمو الدوؿ النامية ،زنتسو ك
 

                                                           
  .32، ص 2013لبناف، ، المركز العربي ألبحاث ودراسة السياسات،1الطبعة االقتصادية،االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية األبعاد  النموأنطوف زحالف وآخروف، 1
  .10، ص 2001، دار القاىرة، مصر، النمو االقتصادي النظرية والمفيوممحمد ناجي حسف خميفة،  2
مف  .1985وتوفي عاـ  1901، لعممو في قياس وتحميؿ النمو التاريخي لمدخؿ القومي في الدوؿ المتقدمة ولد في 1971سيموف كوزنتس، حاصؿ عمى جائزة نوبؿ  في االقتصاد عاـ 3

، في الدخؿ 1870، تغييرات طويمة األجؿ في الدخؿ القومي لمواليات المتحدة األمريكية منذ 1930أىـ منشوراتو في مجاؿ النمو االقتصادي الحركات العممانية في اإلنتاج واألسعار في 
، 1967الجوانب الكمية لمنمو االقتصادي لألمـ" نشرت عاـ "، 1951ث المتعمقة بالدخؿ والثروة نشر في عاـ والثروة في الواليات المتحدة في االتجاىات والبنية والرابطة الدولية لمبحو 

 .1971، النمو االقتصادي لألمـ، الناتج اإلجمالي وبنية اإلنتاج نشر عاـ 1961تمويؿ االقتصادية نشرت عاـ رأس الماؿ في االقتصاد األميركي: تشكيؿ و 
 .178-175ص، المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو، 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/1870
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
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عادة ما يصاحب التغيير في الييكؿ : المرتفعة لمتحول االجتماعي والسياسي واإليديولوجيالمعدالت  .3
االقتصادي في أي مجتمع تغيرات في االتجاىات والمؤسسات، واإليديولوجيات، وتعرؼ عممية التحوؿ 

 . Modernization 1 الحضري ىذه بالتحديث
يمثؿ ىذا التغيير الييكمي في التحوؿ التدريجي مف : المعدالت المرتفعة في التحول الييكمي االقتصادي .4

األنشطة الزراعية إلى األنشطة غير الزراعية، ومنذ وقت قريب كاف التحوؿ مف القطاع الصناعي إلى القطاع 
ويصاحب ىذا التحوؿ تغيرات جوىرية في حجـ الوحدات اإلنتاجية )وذلؾ مف خالؿ التطور مف  ،الخدمي

 الشركات األسرية والشخصية إلى المنظمات غير الشخصية الوطنية ومتعددة الجنسيات(.
مى وىو متعمؽ بدور الدوؿ المتقدمة في الساحة الدولية، والمتمثؿ في سيطرتيا عاالمتداد االقتصادي الدولي:  .5

 المنتجات األولية والمواد الخاـ والعمالة الرخيصة، وكذلؾ فتح األسواؽ المربحة بالنسبة لمنتجاتيا الصناعية
 وكذلؾ فتح إمكانية السيطرة االقتصادية والسياسية عمى الدوؿ الفقيرة.

لقرنيف الماضيف عمى الرغـ مف الزيادة الضخمة في الناتج العالمي عبر ااالنتشار المحدود لمنمو االقتصادي:  .6
 نجد أف التوسع في النمو االقتصادي الحديث مازاؿ يقتصر عمى ما يعادؿ أقؿ مف ربع سكاف العالـ.

وليس بمستغرب أف نجد عد ة خصائص مشتركة لمنمو االقتصادي الحديث، وذلؾ ألف  مصدر ىذا النمو   
 كاف االضافات الرئيسية الى رصيد العالـ مف العمـو النافعة، وىي مصدر متوافر في الغالب لجميع البالد

 .2نية التي يشترؾ فييا معظـ الناسوالى افادة الجميع منو بالنسبة الى الوسائؿ المادية لسد االحتياجات االنسا
اليدؼ الرئيسي لالقتصاد عمى المستوى الكمي في المدى  ، فإف  النموالتعرؼ عمى طبيعة  أردناا ذأما إ  

القصير ىو تحقيؽ حسف التوظيؼ الكامؿ لمموارد، والشكؿ التالي يوضح النمو االقتصادي عمى المدى 
 القصير:

 النمو االقتصادي في االجل القصير. :(1-3)الشكل                                
                                                                                                                        

 
 

                                                         
 

 
 .17 دار القاىرة، مصر، بدوف سنة طبع، ص، النمو االقتصادي النظرية والمفيوم: محمد ناجي حسف خميفة، المصدر

                                                           
: وتتـ مف خالؿ الرشادةفي آسيا غطت النقاط التالية:  Underdevelopmentفي مقالة عف التخمؼ االقتصادي  Modernization idealsقائمة عف  Myrdalميردل وضع "1

والذي يكوف لو التأثير الكبير في التعجيؿ التخطيط االقتصادي تحديث طريقة التفكير، وكذلؾ العمؿ واإلنتاج والتوزيع واالستيالؾ بالنسبة لجميع األعماؿ وكذلؾ األنشطة التقميدية، 
، والذي يعني التوزيع األكثر عدالة لمطبقات االجتماعية، وتقميؿ الفروؽ في الثروة وتوزيع الدخؿ، والعمؿ اةالتعادل أو التوازن االجتماعي واالقتصادي والمساو بعممية التنمية االقتصادية، 

ماعي، يعتبر ضروريا مف أجؿ زيادة كفاءة وفعالية العامميف، وتشجيع المنافسة الفعالة وتحقيؽ الحراؾ االجت تحسين االتجاىات والمؤسساتعمى رفع مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص، 
التنمية ميشيؿ تودارو، زيد انظر وتشجيع المشروعات الفردية، وتحقيؽ مساواة أكثر في الفرص، مما يساعد عمى رفع اإلنتاجية بأقصى صورة ممكنة ورفع مستويات المعيشة )لمم

 (.178-177ص، المرجع السابؽ، االقتصادية
2
 .276ص  ،1996، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعٌٌن، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، النمو االقتصادي الحديثسٌمون كوزنتٌس،  

 أ

 ب
 االستثمار

 االستيالؾ

 منحنى االنتاج الممكف



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

133 
 

انتقاؿ منحنى اإلنتاج الممكف مف النقطة)أ( إلى بعض النقاط عمى منحنى  نجد أعالهمف خالؿ الشكؿ     
الناتج القومي وينعكس في قياس النمو يزيد اإلنتاج الممكف مثؿ النقطة)ب(، التي تولد ناتج أكبر، وعميو 

مو أي الن ،1االقتصادي، ويحدث ىذه الزيادة في الناتج نتيجة لحسف استخداـ الطاقات اإلنتاجية الحالية
 االقتصادي في األجؿ القصير.
 الشكؿ الموالي: فيوضحوأما بالنسبة لمنمو طويؿ األجؿ 

 .النمو االقتصادي في األجل الطويل: (2-3)الشكل
 
 
 
 
 

 .18، ص المرجع السابؽ، النمو االقتصادي النظرية والمفيوم: محمد ناجي حسف خميفة، المصدر
اليميف ليتخذ  الشكؿ يتحرؾ منحنى إمكانية اإلنتاج الممكف مف النقطة)أ( إلى)ب( إلى جيةىذا مف خالؿ    

موقع جديد والذي يتواجد عميو النقطة)ج(، وبالتالي يحدث النمو طويؿ األجؿ نتيجة زيادة الطاقات اإلنتاجية 
يتحقؽ المنفعة العامة الكاممة لمطاقات اإلنتاجية، في حالة التوظيؼ الكامؿ لمموارد وتحقيؽ  في حد ذاتيا.

ي الناتج ، مع زيادة متواضعة فالنمو االقتصادي في األجؿ القصير إضافة إلى استخداـ السياسات الكمية
أما الزيادة الكبيرة والدائمة في ىذا الناتج فتتحقؽ عف طريؽ الزيادة في الطاقة اإلنتاجية والتوسع  ،متواضعة

 .النمو االقتصادي عمى المدى الطويؿ فييا ويتحقؽ
2-I   مقاييس النمو االقتصادي: 

 إليجاد معدالت النمو االقتصادي في بمد ما يمكف االعتماد عمى طريقتيف رئيسيتيف ىما:
 االقتصاد  يقاس نموو ، إيجاد معدؿ نمو الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي الذي يقيس مدى التوسع في اإلنتاج

المضافة التي تنتج مف خالؿ األفراد والمشروعات التي تدير االقتصاد، وىكذا يتطمب القياس  بزيادة القيمة
 2الحقيقي لمنمو، تقييمات إلجمالي الناتج المحمي ومكوناتو بقيمة األسعار الثابتة.

حمية، ويتـ أما بالنسبة لمنمو باألسعار الجارية فعادة ما يتـ قياس نمو االقتصاد القومي باستخداـ العمالت الم
و معدالت النمو الخاصة أنشر ىذه البيانات الخاصة بو سنويا، وبذلؾ يمكف قياس معدالت النمو السنوي 

سموب يصمح عند دراسة معدالت النمو المحمية ولفترة األمعينة باالستناد الى ىذه البيانات، وىذا بفترات 
 . 3قصيرة

 عف تطور مستوى معيشة األفراد في بمد ما. ذي يعبرإيجاد معدالت نمو متوسط الدخؿ الفردي الحقيقي ال 

                                                           
  إمكانية توظيؼ كامؿ الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.  1
 . 476ص  ، 2009، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصاديةىبة عجينة، 2
 سابؽ.المرجع ال، الدولية والنمو االقتصاديالتجارة رناف مختار، 3

 أ

 ب
 االستثمار ج

 االستيالؾ
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عمى الرغـ مف وجود بعض التحفظات الجدية عمى مؤشر الناتج القومي اإلجمالي، تشمؿ مكونات ىذا     
االقتصاديوف  1المؤشر وطريقة حسابو، ونوعية البيانات اإلحصائية التي تدخؿ في حسابو ودقتيا، فإف الخبراء

الغربيوف يدافعوف عف ىذا المؤشر مؤكديف ضرورة استعمالو لتصنيؼ البػمداف النامية عمى مقياس متدرج لمنمو 
ف ىذا المؤشر ممكف أف يعطي نظرة مشوىة أف نعترؼ بألكف يجب ، 2االقتصادي االجتماعي، والمقارنة بينيما

  تيا )مثمما ىو في الدوؿ المعتمد اقتصادىا عمى البتروؿ(لى نسبة تنميا  و  ،المعيشة لمجتمع ما ىعف حقيقة مستو 
عبر االسواؽ مثؿ استيالؾ  والتي ال تمر   ،وقد يطرح السؤاؿ عف كيفية تسعير السمع الموجية الى االستيالؾ

لكف  ،مؤشر قد ينبأ ارتفاعو في مجتمع ما ال  ىو إ خاـ ماالفالناتج الداخمي  ،دعـ، ...الخ الذاتي، البناء الذاتي،
قد يقاس النمو االقتصادي بمؤشر االنتاجية العاـ في السنة، وإليجاد  3يبقى المؤشر األكثر استعماال.  لؾذورغـ 

  االستثمار ىذا المؤشر نحسب قيمة كؿ السمع والخدمات المنتجة في البمد والموجية لالستعماؿ النيائي)االستيالؾ
ىناؾ  إضافة الى ذلؾ.4استبعاد السمع الوسيطة المستخدمة في االنتاجالصافية والواردات( وىذا معناه  الصادرات،

  العديد مف المعايير المستخدمة لتقييـ النمو االقتصادي مثؿ التعميـ، معدالت الوفاه عند االطفاؿ، قمة المساكف
نتعرؼ عمى ما يحققو  بواسطتيابر ىذه المقاييس عف الوسيمة التي عت ، حيث5حواؿ الصحية وغيرىااألسوء 

  في أي دولة النموخر المعايير التي يمكف عف طريقيا قياس درجة آمجتمع ما مف تقدـ أو نمػو أو تنمية، بمعنى 
 كما ىو موضح في الشكؿ التالي: 

 مقاييس النمو االقتصادي. :(3-3)الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 

مرجع ال، التنمية االقتصاديةوآخروف،   عجميةمحمد عبد العزيز  باالعتماد عمى : مف إعداد الباحثةالمصـدر
 .111-88 بؽ، صاسال

 :ـ الىتقس   مقاييس النمو االقتصاديأف  الشكؿ السابؽ نجد  انطالقا مف
 النموالدخؿ المؤشر األساسي الذي يستخدـ في قياس التنمية ودرجة  حيث يعتبرمعايير الدخل: -أوالا 

 يمي: االقتصادي، وتشمؿ معايير الدخؿ ما

                                                           
 ي يقرراف ىذا مف المؤشرات الكمية المقبولة بشكؿ واسع لتصنيؼ البمداف والمقارنة بينيما.دمف ىؤالء الخبراء انجميوس، انجميوبولو سال1
 . 59، صسابؽالمرجع ال، أزمة التنمية العربيةمجد الديف خيري خمش، 2

3GERARD AZOULAY , Les théories  du développement, Presse Universitaire De Rennes, France,  2002, page 57. 
4FREDIRIC TEULON, croissance crises et développement, 5èmme édition, presses universitaire de France, France1998, Page 104. 

 .217، ص المرجع السابؽ، مبادئ االقتصاد الكمي بين النظرية والتطبيقأحمد حسيف الرفاعي، خالد واصؼ الوزني،  5

 مقاييس النمو االقتصادي
 معايـري الدخــل

 معايــري اجتـماعية
 معايــري هيكـلية

 الــدخل القـومي الكلي

 الدخل القومي الكلي املتوقع

 معيـار متوسط الـدخـل

 معادلة سنجر للنمو االقتصادي
 معـــايري صحيــة
 معـــايري تعليــمية
 معـــايري التغـــدية

ة نوعية احليامعايري 

 دليــل التنـمية البشـرية
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 :يقترح ىنا قياس النمو بالتعرؼ عمى الدخؿ القومي الكمي وليس متوسط نصيب الفرد  الدخل القومي الكمي
مف الدخؿ، وقد وجيت انتقادات شديدة إلى ىذا المؤشر، ألف زيادة الدخؿ القومي ال تعني نموًا اقتصاديًا عند 

فض عددىـ ، كذلؾ عني تخمفًا اقتصاديًا عندما ينخيزيادة عدد السكاف بمعدؿ أكبر، ونقص الدخؿ القومي ال 
لى الدولة.  يتعذر االستفادة مف ىذا المقياس حينما تنتشر اليجرة مف وا 

 :يقترح البعض قياس النمو عمى أساس الدخؿ المتوقع وليس الدخؿ الفعمي، إذ  الدخل القومي الكمي المتوقع
الحالة يوصي بعض يكوف لدى الدولة موارد كامنة غنية، إضافة إلى ما وصمت إليو مف تقدـ تقني، في ىذه 

 االقتصادييف أف يؤخذ في االعتبار تمؾ المقومات عند احتساب الدخؿ.
 :صدقًا عند قياس مستوى التقدـ و أكثر المعايير استخداما مف  رىذا المعيا يعد   معيار متوسط الدخل

التي تواجو الدوؿ النامية لمحصوؿ عمى  الصعوباتعديد مف اللكف ىناؾ  ،االقتصادي في معظـ دوؿ العالـ
 إحصاءات السكاف والدخوؿ غير كاممة وغير دقيقة. أرقاـ صحيحة تمثؿ الدخؿ الحقيقي لمفرد، مف بينيا أف  

ىل تتم قسمة إجمالي الدخل القومي عمى جميع السكان أو قسمتو إضافة إلى التساؤؿ المطروح والمتمثؿ في: 
وحساب الدخؿ  ،فحساب الدخؿ لجميع السكاف يفيد مف نواحي االستيالؾ ؟غيرىمعمى السكان العاممين دون 

يسمى بمعدؿ النمو البسيط  ويقاس النمو االقتصادي باستخداـ ما ،لقوة العمؿ دوف غيرىـ مفيد مف نواحي اإلنتاج
 1:حيث يحسب عف طريؽ المعادلة التالية

الدخل الحقيقي في الفترة السابقة/ الدخل الحقيقي في الفترة  –النمو =])الدخل الحقيقي في الفترة الحالية معدل
 X100السابقة ([

 معادلة سنجرSinger 1952 معادلة لمنمو االقتصادي في عاـ سنجروضع األستاذ  :منمو االقتصاديل  
انتاجية رأس الماؿ )إنتاجية ، .Net Savingاالدخار الصافي  :2حيث عبر عنيا بأنيا دالة لثالثة عوامؿ ىي

وتتخذ ىذه الدالة ،Population Growth معدؿ نمو السكاف، Productivity of Capital االستثمارات الجديدة(
 الشكؿ اآلتي: 

 ( =D)معدؿ النمو السنوي لدخؿ الفرد
 (.Rنمو السكان السنوي ) معدل –([Pإنتاجية رأس المال )X( S] )معدل االدخار الصافي )

  
مف %0.6يمثؿ  Sمعدؿ االدخار الصافي قيما عددية ليذه المتغيرات حيث افترض أف   سنجروقد وضع 

 .% 1.25ىو  Rمعدؿ نمو السكاف السنويو  ،% 0.2تمثؿ  Pإنتاجية رأس الماؿ ،الدخؿ القومي
 المعادلة : فأصبحت

0.05 %-1.25=  –D = (0.6x0.2)  

لكف ما يؤخذ عمى ىذه  .سنجرأي أف معدؿ النمو السنوي لدخؿ الفرد في الدوؿ النامية سالب طبقا لمعادلة 
ما يمكف لمدوؿ النامية تحقيقو بضعيفة مقارنة   %06 المعادلة أف نسبة االدخار المفروضة مف طرؼ سنجر أنداؾ

                                                           
 .90، ص  سابؽالمرجع المحمد عبد العزيز عجمية  وآخروف،  1
  .92، ص المرجع السابؽ 2

RSPD 
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ا ىو موجود فعميا في ىذه الدوؿ، وتضاؼ ممبكثير  ؿأق، %1.25الحالي، كما أف معدؿ نمو السكاففي الوقت 
 .% 0.2ػالممثمة بػػ Pنفس المالحظة بالنسبة إلنتاجية رأس الماؿ

بيا المؤشرات الخاصة بنوعية الحياة اليومية ألفراد المجتمع، فيناؾ العديد مف  يقصد المعايير االجتماعية: -ثانياا 
معايير ، معايير صحية ودرجة التقدـ والنمو االقتصادي منيا ،االجتماعية لقياس التنمية االقتصادية المعايير
 الدولةكمما ارتفعت ىذه النسب في . 1دليؿ التنمية البشريةو  معيار نوعية الحياة الماديةو ، معايير التغذية، تعميمية
أف الدولة قد حققت تغيرات إيجابية في بنيانيا االقتصادي وىيكؿ اإلنتاج بيا، مما يعكس زيادة درجة التقدـ  معناه

 والنمو االقتصادي بيا، والعكس صحيح.
والتي يمكف  ،أىـ المؤشرات الناجمة عف التغير في الييكؿ االقتصادي تعتبر المعايير الييكمية: -ثالثاا 

 يمي:استخداميا كمقياس لمتقدـ والنمو االقتصادي في الدولة في ما 
 الوزف النسبي لإلنتاج الصناعي مف الناتج المحمي اإلجمالي. -أ 
 الوزف النسبي لمصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات السمعية. -ب 
 نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة. -ج 

Robert J.barroباروروبرت جوزيف  أجراىا ريبيةدراسة تج في   
2

حوؿ محددات النمو البمداف  بعضل 
 الفعمي GDP األدلة تشير إلى أف معدؿ النمو لػ فإف   ،خمص إلى أنو فيما يتعمؽ بسياسات الحكومة ،االقتصادي

مستوى معتدؿ مف إعاقة النمو ما إف يتـ بموغ تنزع  لمفرد الواحد يتعزز بحفاظ أفضؿ عمى حكـ القانوف،
النمو بمستويات بداية أكبر لمحياة المتوقعة والدراسة الثانوية واالبتدائية لمذكور  الديمقراطية، ويتـ أيضا حث  

أف تكوف ميمو  الممكفإضافة إلى سياسات عامة أخرى مف  3.ةومعدالت والدة أقؿ، وتحسينات في شروط التجار
العاـ، واإلجراءات التنظيمية التي تؤثر عمى أسواؽ العمؿ واألسواؽ ىات الضريبية، والتقاعد لمنمو تشمؿ التشو 

، دوف أف يستثني االستثمارات في البنية التحتية ومصاريؼ البحث والتطوير ونوعية التعميـ المالية، وأسواؽ أخرى
 وتوزيع الدخؿ والثروة.

3-I   والعوائق التي تعترضو أنـواع النـمو االقتصـادي : 
-1-3-I    :نمخصيا في الجدوؿ الموالي أنواعالنمو إلى يمكف تصنيؼ أنـواع النـمو االقتصـادي: 

 
 
 
 
 

                                                           
معدؿ ،  الثاني )مؤشر صحي( عند الميالد،توقع الحياة االوؿ  مف المعايير المركبة، حيث يتكوف مف ثالثة معايير جزئية أو فرعية وىي: يعد دليؿ التنمية البشرية 1

متوسط عدد سنوات الدراسة بوزف نسبي ، و (2/3معرفة القراءة والكتابة بوزف نسبي ) )مؤشر تعميمي( وىو يتكوف بدوره مف معياريف قسميف وىما: أمية البالغيف،
 . )مؤشر اقتصادي( المحمى اإلجمالي نصيب الفرد مف الناتج، أما الثالث فيو (1/3)

في نيويورؾ، أستاذ في االقتصاد الكمي بجامعة ىارفارد األمريكية، بدأ دراستو في معيد كاليفورنيا لمتكنولوجيا، ثـ حصؿ عمى شيادة  1944سبتمبر  28في  روبرت جوزيؼولد 2
 .،اىتـ بدراسة محددات النمو االقتصادي1970االقتصاد في عاـ ثـ إلى فروع االقتصاد في جامعة ىارفارد، حصؿ عمى درجة الدكتوراه في  1965ليسانس في الفيزياء في عاـ 

Robert J. barro3 ،،107ص، 2009الطبعة األولى، دار الكتاب الحديث، االردف، محددات النمو االقتصادي دراسة تجريبية عبر البمدان. 
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 .(: أنواع النمو االقتصادي1-3الجدول )
 المفيوم نوع النمو

مف النمو الموسع إلى المكثؼ يمثؿ نقطة االنقالب أيف  واالنتقاؿ ،الدخؿ الفردي ارتفاعنمو الدخؿ يفوؽ نمو السكاف، وبالتالي  النمو المكثؼ
  .يتحوؿ المجتمع تماما والظروؼ االجتماعية تتحسف

ليس لو  ،ويزوؿ بزواليا ،يحدث نتيجة لوجود أسباب طارئة عادة ما تكوف خارجية ،عرؼ ىذا النوع في بعض الدوؿ النامية النمو العابر
محدودة بسبب عدـ استمرار أو انتظاـ العوامؿ التي  هثار آصفة االستمرار، نتيجة لحػدوث تطورات في تجارتيا الخارجية، ولكف 

 وأيضا كاف بجيود النسؽ االجتماعي، والثقػافي في تمؾ الدوؿ دورا كبيرا في عدـ استيعاب ىذا النمو.  ،أدت إليو
النمو 

 المخطط
فاعمية ىذا النمو ترتبط بواقعية الخطط  الػدولة بوضػع استراتيجية لمتػخطيط االقتصادي، وليذا فإف  يحدث نتيجة تدخؿ 

 االقتصادية ومراحميا، ومرونة ىذه الخطط.

 الدخؿ الفردي ساكف. يتمثؿ في أف نمو الدخؿ يتـ بنفس معدؿ نمو السكاف، أي أف   النمو الموسع
النمو 
 1التمقائي

ينبع بشكؿ عفوي مف القوى الذاتية التي يممكيا االقتصاد الوطني، دوف إتباع أسموب التخطيط العممي عمى المستوى الوطني، 
 ويتميز ىذا النوع بالبطء والتدرج رغـ مروره في بعض األحياف بتقمبات قصيرة المدى. 

النمو في 
 غياب

  لديمقراطيةا

المشاركة السياسية حمـ ال يتحقؽ، وحقوؽ اإلنساف  في ظؿ غياب الديمقراطية إذ أف   الثروة والقمع أيضا، في ىذا النوع تزيد
 أنظمة الديمقراطية. ثمثي العالـ يعيشوف مف الناحية الشكمية في ظؿ   ف  أوذلؾ عمى الرغـ مف  حمـ صعب المناؿ،

نمو بال 
  فرص عمؿ

 .2يكوف مصحوبا عادة بارتفاع معدالت البطالة ون  أ في ظؿ ىذا النوع نالحظ أف ارتفاع الدخؿ الوطني يزيد إال  

نمو بال 
  جذور

ولكف الكثير منيا معرض  الؼ ثقافة متميزة في العالـ،آاليوية الثقافية في اضمحالؿ مستمر، إذا يوجد حوالي عشر إف  
يويتيـ الثقافية، والتي تكوف ب متيميش أو الفناء، أي أف االقتصاد ينمو والبناء المادي يرتفع، لكنو يسحؽ في طريقو اعترافول

 زادا يمكف أف يفيد في عممية النمو ذاتيا. 
نمو عديـ 

  الشفقة
ميف بيف البمداف المتخمفة، و ومعد ميسوريففي إطار العولمة التي تؤدي إلى انقساـ العالـ  يحدثاألغنياء،  إال  ال يستفيد منو 

 وبيف البمد الواحد أيضا. 
النمو بال 
  مستقبؿ

المستقبؿ، أو األجياؿ  ىويحرؽ الغابات ويكسح المناجـ، وال ينظر إل ،حيث يستيمؾ الثروات الطبيعية ،األخضر واليابس يأكؿ
 التي لـ تولد بعد، أي يبنى الحاضر عمى حساب المستقبؿ. 

النمو المرتبط 
بتدىور 

شروط التبادؿ 
 3التجاري

س الماؿ والتقدـ الفني إلى تدىور حاد في أفي الحالة التي يؤدي فييا النمو الناجـ عف زيادة تراكـ ر  فإنو" واتيجب"حسب 
ىي خسارة تفوؽ المكسب األولي  شروط التبادؿ التجاري، فإف الخسارة التي تمحؽ بالدخؿ الحقيقي في بمداف العالـ الثالث،

ما دوف المستوى السابؽ عمى النمو، كما أف  إلىوى المعيشة الذي تحقؽ في الدخؿ بسبب النمو نفسو، بحيث ينخفض مست
زيادة التخصص في إنتاج المواد األولية سيؤدي إلى تحسف وسائؿ إنتاجيا، وبالتالي الى تخفيض تكاليفيا وتدىور شروط 

إنتاج المواد  ىيوؿ النامية التجاري فيؤدي الى ما يسمى بحالة النمو البائس، إذ أف الميزة النسبية التي تتمتع بيا الد، تبادليا
 عف تمبية االحتياجات التنموية فييا. لقاصرةاوما تحققو مف تخصص  ،األولية

 .02: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المراجع مف الممحؽ المصدر
                                                           

 .ىذا النوع سارت عميو الدوؿ الرأسمالية المتقدمة منذ الثورة الصناعية1

 .%13لكف العمالة انخفضت بنسبة  %9إلي  % 8بمغ معدؿ النمو الناتج المحمي اإلجمالي حوالي  1991-1986في دولة مثؿ غانا، نجد أنو خالؿ الفترة ما بيف  مثال2 
عمميات النمو االقتصادي في كثير ف يربط تعثر أ" المرتبط بتدىور النشاط التجاري"النمو  المسماة باسـ في نظريتو J.Bhagwati" بجواتياستطاع االقتصادي " 3

 .المستمر في شروط التبادؿ التجاري مف بمداف العالـ النامي وتدني مستويات المعيشة فييا بظاىرة التدىور
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شرط  ليس في األخير، إذا كاف النمو االقتصادي ىو شرط ميـ مف أجؿ رفع متوسط الدخؿ الفردي لكنو  
أخذ االشكاؿ المناسبة يو حياة فرد ما، فمف الميـ في شروطو ونتائجو أف أكافي لتحسيف شروط حياتنا جميعا 

 1.لممصمحة العامة
-2-3-I  النمو التي قد تعترض  توجد مجموعة مف المشاكؿ : العوائق التي تعترض النمو االقتصادي

 :االقتصادي منيا
نقص مف  وتعانيمف الموارد الطبيعية، والتربة الخصبة،  ةبمداف العالـ فقير  : إف العديد مفالجغرافيا الطبيعية .1

وبالتالي  ،في سالسؿ جبمية مرتفعة تقعوال سواحؿ تضـ موانئ تروج تجارتيـ،  ،أنيارتوجد بيا وال  ،مطاراال
النقؿ  بدور تكمفة واعيا سميثوقد كاف  .تخنؽ كؿ نشاط اقتصادي مف تكاليؼ النقؿ الباىظة، تعاني يفي

المرتفعة في إعاقة التنمية االقتصادية، وأكد بصفة خاصة عمى مزايا القرب مف التجارة البحرية منخفضة 
خر المناطؽ في تحقيؽ التنمية آاالقتصاديات النائية ستكوف  التكمفة عمى أنيا ميزة جوىرية، والحظ أف  

 االقتصادية.
  عمى مشروعات البنية التحتية ذات األولوية وتمويمياأف تتعرؼ كالحكومة مياـ عديدة  زتنج: ألنظمةا فشل .2

تحافظ عمى و الرشوة،  وتمنعتخمؽ بيئة تشجع االستثمارات،  أنياجعؿ ىذه البنية متاحة لجميع السكاف، كما و 
قامة قضاء عادؿلألفراد ولممتمكاتيـالسمـ الداخمي  فعندما تفشؿ الدولة في القياـ بوظائفيا تكثر الفوضى  ،، وا 

 وبفشؿ الدولة يفشؿ االقتصاد، ويتدىور النمو االقتصادي. ،الخ...واالنقالبات والثورات
دامة معدالت نمو : الفخ المالي  .3 تمعب المؤسسات المالية الكفؤة دورا محوريا ومتزايد األىمية في تحقيؽ وا 

قد تفتقر الحكومات إلى الموارد واإلمكانيات المالية مف أجؿ  ،2مختمؼ دوؿ العالـعالية وقابمة لالستمرار في 
تقديـ المنافع العامة لشعوبيا لعدة أسباب أىميا صعوبة تحصيؿ الضرائب لتمويؿ الخزينة، إما نتيجة لفقر 

ا، ضؼ إلى ىذه الشعوب أصال وبالتالي عدـ جدوى الضرائب، أو لعجز ىذه الحكومة في حد ذاتيا أو فسادى
خدمات الديوف بدؿ مف لذلؾ أنيا قد تكوف تحمؿ ديوف سابقة، فيكوف إيراد ىذه الضرائب محدود وموجو 

تكمف أىمية تمؾ المؤسسات المالية في حشد المدخرات  االستثمار، فالديوف تقضي عمى مجرد احتماؿ النمو.
توفير التمويؿ والمعمومات بت األسواؽ المحمية واألجنبية وتحويميا إلى استثمارات منتجة، وتسيؿ تعامال

فبوجود قطاع  المالية، والتأميف عمى المخاطر، والرقابة عمى أداء الشركات المساىمة في أسواؽ رأس الماؿ.
مالي متطور، يقوى القطاع الحقيقي، ويعزز جانب العرض في االقتصاد عف طريؽ التعريؼ بجميع المشاريع 

وبتخصيص الموارد المالية إلى أكثر االستثمارات إنتاجية، دوف اىماؿ تمويؿ المنتجة، وتمويميا، بتجميع 
ليذه الوظائؼ في تمويؿ التنمية، فأي ضعؼ في  الدور األساسيبذلؾ يظير  االبتكار والتطور التكنولوجي.

 موه.النظاـ المالي قد يساىـ في حدوث صدمات أو أزمات مالية تنعكس سمبا عمى أداء االقتصاد الحقيقي ون
مف المؤكد أف فجوة االبتكار عمى مدى قرنيف مف الزماف كانت واحدة مف أىـ أسباب تباعد  :نقص االبتكار .4

اتخاد اوؿ خطوة  السبب في أف بمداف أفقر الفقراء لـ تتمكف مف ىذا ىو  مستوى أغنى وأفقر البمداف، وكاف

                                                           
1 Pierre Maillet Et Philippe Rôlet, la croissance économique, presse universitaire de France, PARIS, 1998, page92. 

، اإلمارات العربية المتحدة،  (Sun Graphics )غرافيكس ، صندوؽ النقد العربي شركة صفتطور القطاع المالي والنمو االقتصاديالبريكاف وآخروف، سعود  2
 .230، ص 2004
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 يستطيعو ما الاالبتكار إلى مزيد مف الثروة ثـ إلى مزيد مف االبتكار، وىو بفاألغنياء ينتقموف  .النمونحو 
 .1الفقراء

كؿ العوائؽ الثقافية أي كاف نوعيا والممارسة عمى األقميات مف شأنيا أف تخمؽ فشال ليذه : العوائق الثقافية .5
افية أو الدينية في تعتبر األنماط الثقالفئات، مما ينعكس عمى التطور االقتصادي لممجتمع ككؿ، حيث 

ومف أىـ حؽ وىو  المجتمع معوقات في وجو المرأة مثال، حيث تجردىا مف حقوقيا االقتصادية والسياسية،
بذلؾ يفشؿ نصؼ المجتمع في تقديـ مساىمتو في التنمية الشاممة، فحرمانيا مف التعميـ معناه  ،التعميـ

مف االقتصادي، وتسوء حالتيا في حاؿ أصبحت أرممة أو حرمانيا مف االلتحاؽ بالعمؿ، وبالتالي تفتقر إلى األ
 .مطمقة ألي سبب مف األسباب

 النمو السريع في عدد السكاف يضع ضغوطا كبيرة عمى ىو أحد أسباب الفقر، حيث أف  و : الفخ الديموغرافي .6
الموارد البيئية، فأفقر األماكف، وكثير منيا بيا أكبر عقبات النمو االقتصادي الحديث، ىي نفسيا األماكف 

   فالعالـ في سباؽ بيف النمو االقتصادي والنمو السكاني التي تكوف لمعائالت فييا أكبر عدد مف األطفاؿ.
ميما في تحديد معدؿ النمو  الموارد البشرية عامؿ  يعتبر .2وحتى اآلف فإف  النمو السكاني ىو الفائز

 :3االقتصادي لبمد ما حيث أف
  

 
معدؿ الدخؿ الحقيقي، باالعتماد عمى الناتج القومي لمف ىذه المعادلة نالحظ أف عدد السكاف ىو المحدد       

 زاد عدد السكاف بمقدار ال يتناسب مع الزيادة في مقدار الناتج القومي اإلجمالي الحقيػقي قؿ  اإلجمالي، فإذا 
معدؿ النمو االقتصادي، أما إذا زاد عدد السكاف بحدود أقؿ مف الزيادة  وبالتالي قؿ   ،الطرؼ األيسر في المعادلة

الزيادة في عدد السكاف تفترض  ة إلى ىذا فإف  معدؿ النمو سيرتفع، إضاف في الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي، فإف  
في اإلنتاج، دوف إىماؿ  الزيادة في القوى العاممة، ومنػو الػزيادة في اإلنتاج، بشرط عدـ زيادة السكاف عف الزيادة 

الممكف استخداميا لقياس  4والراغبيف في العمؿ، وىو ما يؤثر بدوره عمى إنتاجية العمؿ عدد السكاف القػادريف
ويجدر بالذكر أف بعض الدوؿ قد حققت  .الكفاءة في استغالؿ وتخصيص الموارد لتحويميا إلى سمع وخدمات

معدالت عالية في النمو االقتصادي ولكف كثرة السكاف في تمؾ الدوؿ قممت مف معدؿ الدخؿ الفردي وخير مثاؿ 
لنامية إذا قامت بتنظيـ النسؿ، ورفع . لكف قد يتبادر إلى الذىف سؤاؿ نطرحو: ىؿ أف الدوؿ ا5عمى ذلؾ الصيف

مستوى التعميـ، واألداء، وغيره مف الحموؿ، أف تحقؽ رفاىية لشعبيا، ومنافسة الدوؿ الصناعية األخرى، ومواكبة 
 التطورات التكنولوجية األخرى؟.

                                                           
 .85، ص2007مصر، ، الجمعية المصرية،نياية الفقرساكس، ترجمة أحمد أميف الجمؿ،  جيفري د.1

 .28ص ،المرجع السابؽكيف نجعل العولمة مثمرة، ، ترجمة فايز حكيـ، واحمد منيب،  جوزيؼ إي .ستيجميتز2
 .43، صالمرجع السابؽ سبل النيوض، ...العوائق ...التنمية االقتصادية في العالم العربي، الواقع عمي جدوع الشرفات،3
ىي: معدؿ ساعات العمؿ في األسبوع الواحد، والمستوى الصحي لمفرد العامؿ والمستوى العممي لو،  تتأثر إنتاجية العمؿ لمجموعة مف العوامؿ يمكف أف تؤثر في النمو االقتصادي4

ة ة في العمؿ، ومستوى التنظيـ واإلدارة، ونوعيوالميارة الفنية والخبرة المكتسبة لمفرد العامؿ، وكمية ونوعية المصادر المتاحة في إنجاز العمؿ، وكمية ونوعية التكنولوجيا المستخدم
 العالقات اإلنسانية في العمؿ.

 .217ص  ،1996األردف،  ،، الطبعة األولى، دار وائؿمبادئ االقتصاد الكمي بين النظرية والتطبيقأحمد حسيف الرفاعي، خالد واصؼ الوزني، 5

 معدؿ الدخؿ الحقيقي = الناتج القومي االجمالي الحقيقي/ عدد السكاف
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يعتقد العديد مف  : يعيؽ الفقر تراكـ رأس الماؿ، وبالتالي ينقص مف معدالت النمو االقتصادي، حيثالفقر .7
راجنر ، وبعده ىانز سنجرواضعي النظريات األوائؿ، أف البمداف األقؿ نموا ىي الفقيرة جدا، وقد حاوؿ 

، أف يبرىف أف  ىذه األقطار ال تستطيع االدخار ألنيا فقيرة جدا، فيي ال تقـو بتكويف رأس الماؿ نوركسي
  لالستثمار في ىذه البمداف نتيجة لمدخوؿ المنخفضة اضافة إلى ىذا فإنو ال يوجد حافز .1وىكذا تظؿ فقيرة

 .والتي تجعؿ أيضا أسواقيا فقيرة مما يشكؿ عائؽ لمنمو
إف  السرعة في تطوير وتطبيؽ المعرفة الفنية يؤدي الى زيادة مستوى المعيشة : التقدم التكنولوجي .8

التقدـ التكنولوجي يشكؿ أكثر مف مجرد ظيور المخترعات، فإن و يعني الجيود المستمرة  لمسكاف. كذلؾ
  2التي يبمغيا المجتمع كمو في زيادة استغالؿ الموارد االقتصادية المتاحة.

عامال ميما في تحقيؽ النمو  يعتبر ،أدم سميثىذا المبدأ نادى بو  إف   التخصص وتقسيم العمل: .9
وىو ما يعرؼ  ،فيو يؤدي إلى تحسيف كمية ونوعية اإلنتاج بنفس الكمية مف المدخالت ،االقتصادي

 بتحسيف الكفاءة اإلنتاجية لمعامؿ.
وجود ك ،عف مجموعة العوامؿ التي تساند النمو االقتصادي وىي عبارة: واالجتماعية البيئة االقتصادية .10

 كما .إضافة إلى نظاـ سياسي مستقرمصرفي كؼء، ال يعيؽ االستثمار، نظاـ و ، نظاـ ضريبي مرف
عنو العديد مف التقمبات في الفعاليات االقتصادية  ينتجحدوث النمو غير المستقر وغير المنتظـ  أف  

)الدوؿ  تخصيص آليات لصالح أقمية متميزةإضافة الى  .كالبطالة الجزئية والتكنولوجية...الخ
ناتج الدوؿ  بسبب التضخمات المالية، حيث أف  المتقدمة(، مقابؿ غالبية ميمشة )الدوؿ النامية(، 

 3.نيا تحتكر حصة متزايدة مف الثروة تحت غطاء اجتماعيأكما  ،المتقدمة في تزايد مند عشرة سنوات
ي مبدأ في ظؿ الرفض المتزايد لمدوؿ الغنية لمتموث الصناعي وتبن  ىذه العوائؽ نشأت :  عواق بيئية .11

معدالت النمو االقتصادي  لالرتفاع إف   يدد البشر.يالتي  الحرارياالحتباس اضافة الى  ،الحيطة
انعكس عمى الصحة  ،تزايد عدد السياراتفكبير في التموث البيئي،  دوروالتصنيع في الدوؿ المتقدمة 

الراحة العامة عف طريؽ الضجيج الذي تصدره  وانعداـ ازدحاـ المدف وضيؽ التنفس، مف حيث
الماضي ال ، فتعقد الحياة االقتصادية الذي نتج عنو انتشار الجرائـ عمى السيارات والطائرات، زيادة

 البيئية التي ال تزاؿ عالقة.يشجع عمى التفاؤؿ بشأف ىذه النتائج، مقابؿ تراكـ القضايا 
مف أىـ العوامؿ لتحقيؽ معدؿ نمو ثابت  4محوكمةالجيد لتطبيؽ اليعد  النمو االقتصادي والحوكمة: .12

النمو االقتصادي ال يرتبط بالتكنولوجيات المستخدمة ورأس الماؿ ففي األسواؽ والقطاع المالي، 
انتيت بعض الدراسات إلى اكتشاؼ  .البشري فحسب بؿ يخضع كذلؾ إلى مؤسسات الحوكمة الرشيدة

ثر معنوي موجب لعمميات الحوكمة عمى معدالت النمو أجود عالقة طردية بيف المتغيريف مفادىا و 
                                                           

 .50، ص 1988، مركز الكتب األردني، األردف، اقتصاديات التنميةافريت ىاجف، ترجمة جورج خوري، 1
 . 70، صالمرجع السابؽ، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصاديحربي موسى عريقات، 2

3Pierre Robert, croissance et crises analyse économique et historique, PEARSON Edition, France, 2010, page 171. 
كؿ واسع في السنوات األخيرة منو، إف حوكمة الشركات عبارة عف مصطمح تـ البدء في استخدامو مع بداية عقد التسعينات مف القرف الماضي، حيث تزايد استخداـ ىذا المصطمح بش4

 .وأصبح شائع  الستخداـ مف قبؿ الخبراء، السيما أوالئؾ العامموف في المنظمات الدولية واإلقميمية والمحمية
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  تشجيع اإلنتاجية واالبتكارو  ،مدوؿ عمى تسييؿ اإلصالح المؤسسيل ة الحوكمةبمساعد .1االقتصادي
التخصيص و السيولة،  خطرتخفيؼ و تنمية أسواؽ رأس الماؿ، و وتقميص الفساد وزيادة التنافسية، 

تساعد عمى بناء أساس قوي  مكافحة الفقر،و  الخوصصة الناجحة،التشجيع عمى و األمثؿ لمموارد، 
 .ومتيف لمنمو االقتصادي

النظريات الخاصة بالنمو  عمى الرغـ مف أف   :الحكومات والمؤسسات في النمو االقتصادي دور .13
االقتصادي ركزت عمى كؿ مف التغيير التكنولوجي، واتساع المعرفة، وعمى رأس الماؿ المادي 

 :2مثؿ ىناؾ عوامؿ أخرى يمكف إدراجيا في التأثير عمى النمو االقتصادي أف   والبشري، إال  
  لمشركات واالبتكار البيئة المؤسسيةمدى تشجيع. 

 السياسية الثورات واالغتياالتمثال بتواتر السياسي والمعبر عنو  االستقرار. 
  سعار.األيعكس القيود التي تفرضيا الحكومة عمى  مماجنبي في السوؽ السوداء األصرؼ العمولة 

 .نسبة نفقات الحكومة الى الدخؿ القومي 

 مدى التزاـ الحكومة بالقوانيف، وتكرار فسخ العقود مف طرؼ الحكومات. 

 عمى سبيؿ المثاؿ قد تكوف الدكتاتوريات  معاكسة حججاقراطية تشجع النمو االقتصادي رغـ أف ىناؾ الديم
مف أجؿ التطوير  ،فاعمية في حشد الموارد مف أجؿ النمو أو في اقناع أصحاب األعماؿ في االستثمارأكثر 
 .بدال مف تنمية حساباتيـ في المصارؼ السويسرية المحمي

الذي بيف أف  1997في  موروىناؾ العديد مف الدراسات التي أوضحت أثر الرشوة عمى التنمية أمثاؿ     
معدؿ النمو عمى الرشوة  ثرأمثمة التي توضح األالرشوة تبطيء معدؿ النمو االقتصادي لمبمداف، ومف 

سسات مشوىة نمو مؤ  انخفاض االستثمار االجنبي والمحمي،سوء استعماؿ الكفاءات،  نجد االقتصادي
 3.ظيور االقتصاد الموازي، انخفاض االيرادات العمومية،...الخو 

ينجـ عف العولمة الكثير مف التحديات خاصة بالنسبة لمدوؿ النامية، إذ  النمو االقتصادي والعولمة: .14
فرصا لممزيد مف النمو االقتصادي باالستفادة مف مزايا  باعتبارىاتمثؿ سالحا ذو حديف، مف جية 

التخصص وتوسيع نطاؽ األسواؽ عف طريؽ التجارة، باإلضافة إلى إمكانية تعبئة المدخرات المالية 
وزياد المنافسة بيف الشركات، ومف جية ثانية تطرح مخاطر تتمثؿ في مزيد مف التيميش، لعدـ قدرة 

  ؿ المتقدمة في مختمؼ القضايا االقتصادية، واالجتماعية والسياسيةىذه األخيرة عمى منافسة الدو 
 .المالية، التكنولوجية والثقافية مما يكرس نظاـ التخمؼ والتبعية

 رفع مستوى حياتيـو المواطنيف بوضع برنامج اجتماعي شامؿ ييتـ الى النمو االقتصادي  يحتاج     
عادة  لتنويعتعدد األنشطة االقتصادية إضافة الى مف قدرتيـ عمى التفكير، و  ىياكؿ  تييئةاالقتصاد، وا 

                                                           
 .287ص ، 2008 مصر، ، المكتب الجامعي الحديث،عولمة االقتصاد في الميزانمحمد سعد،  محي 1
، الطبعة األولى، مكتبة العبيكاف، المممكة العربية ثره باالبتكار التكنولوجيأجديدة إلى النمو االقتصادي وتنظرة  ،ترجمة عمي أبو عمشةفريدريؾ ـ. شرر،  2

 . 71 -70ص  ،2002السعودية، 
3 Vinod Thomas Et Autres, qualité de croissance, 1ér édition, édition de BOECH université, Bruxelles, 2002, page 159. 
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نشاو متطور، و مف التجارب الذاتية إلقامة مجتمع متناسؽ  واالستفادةاإلنتاج،  توسيع ، و صناعات محمية ءا 
 .، إلشباع الحاجات الضروريةمحميا األسواؽ الداخمية لتصريؼ السمع المصنعة

قدرة المجتمع اإلنتاجية تعتمد عمى مصادره الطبيعية وعمى قدرتو اإلنتاجية، وقاعدتو  إف   وأخيرا  
اإلنتاجية تعني قواه البشرية المدربة، ومواده األساسية مف مصانع وطرؽ وموانئ ووسائؿ ومواصالت 

ادر عممية النمو االقتصادي إال  محاولة لتوسيع القاعدة اإلنتاجية، أما المص ومباف وآليات، وما
 .1بكثير مما كاف يتصوره بعض الخبراء وعامة الناس عمى حد السواء الطبيعية فإف  تأثيرىا أقؿ  

سواؽ األف يتوفر لالقتصاد المؤسسات المناسبة)مثؿ أمف أجؿ تحقيؽ نمو اقتصادي ناجح يجب  
قادرة عمى توفير والتبادؿ النقدي( والبيئة القانونية)مثؿ قوانيف الممكية(، التي تدعميا سياسة عامة 

 .2حوافز لألنشطة االقتصادية مثؿ االدخار واالستثمارات االبتكارات التكنولوجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25، ص 1980، الطبعة األولى، مكتبة تيامة، جدة،موضوعات اقتصادية معاصرةعمي بف طالؿ الجيني،   1
 .191، ص 2008ترجمة خالد العامري، الطبعة االولى، دار الفاروؽ لالستثمارات الثقافية، مصر،،  االقتصاد الكمي بوضوحسوانينبيرج اوجست،   2
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II. االقتصادية نظريات النمو والتنمية. 
  لصيؽ بالنمو االقتصادي مفيـو عمى مفيـو التنمية االقتصادية باعتباره التطر ؽمف خالؿ ما سيأتي سنحاوؿ    
نقاط  ، كما أننا لـ نغفؿ عفالتي تعترضيا مستمزماتيا وخصائصيا، وكذا األىداؼ والعقبات توضيح سيتـكما 

نظريات النمو االقتصادي، منطمقيف مف أفكار  إضافة الى سرد أىـ، التقارب واالختالؼ بيف النمو والتنمية
الن ظريات الحديثة التي  ، ثـ  بالنظرية النيوكالسيكيةوصوال الى النظريات الحديثة، مرورا  ابن خمدون"الفيمسوؼ "

 تنوعت فييا المصادر، بالتالي ساعدت عمى فيـ أفضؿ لمنمو، كما سيتـ التطرؽ الى نظريات التنمية االقتصادية
 .في ىذا الجزء مف الدراسة

1-II   االقتصبديوعالقتهب ببلنمى التنميت االقتصبديت. 

1-II -1 هبمفهىم التنميت االقتصبديت، خصبئصهب ومستلسمبت:  
شاع مصطمح التنمية غداة الحرب العالمية الثانية، وقد استخدـ لمداللة عمى المشكالت التي تعانييا الدوؿ      

إلى تياريف رئيسيف نقسـ الفكر االقتصادي في تعريفو لمتنمية ا .1التي أخذت في الحصوؿ عمى االستقالؿ السياسي
أحدىما يمثؿ الفكر االقتصادي في الغرب، ويستمد تجربة النمو االقتصادي الغربي، وال يميز غالبا بيف  2ىما:

عمى أنيا العممية اليادفة إلى خمؽ طاقة تؤدي إلى تزايد دائـ في  التنميةالنمو والتنمية، ويؤكد ىذا التيار تعريؼ 
 يوضح الشكؿ الموالي نموذج التنمية الغربي:. متوسط دخؿ الفرد الحقيقي بشكؿ منظـ لفترة طويمة مف الزمف

 .: نموذج التنمية الغربي(4-3)الشكل
 
 
 

 .60ص  ،1996 ،، المرجع السابؽأزمة التنمية العربيةمجد الديف خيري نمش، المصدر: 
مف الشكؿ السابؽ نالحظ أف نموذج التنمية الغربي قاـ عمى تحقيؽ التراكـ الرأسمالي، وزيادة اإلنتاجية إم ا عف     

طريؽ الموارد الجديدة، أو باستخداـ أساليب جديدة في العمؿ، مما يؤدي إلى زيادة القدرة عمى االدخار 
نتاجية خصوصا إذا ضبط النمو السكاني. أقبمت أغمب واالستثمار، والمحافظة عمى زيادة مستمرة ومتجددة في اإل

  الدوؿ العربية عمى تبني ىذا النموذج، لكف بالرغـ مف ذلؾ لـ تحقؽ ىذه البمداف كثيرا مف األىداؼ التنموية
ويرتبط مفيـو التنمية الغربي التقميدي بأزمة التنمية العربية مف خالؿ عدـ مقدرة ىذا المفيـو عمى اإلسياـ في 

 ر التخمؼ في البمداف النامية بشكؿ عاـ.تغيي
لتنمية عمى أنيا العممية اليادفة إلى إحداث االعالـ الثالث، ويؤكد ىذا التيار  وفيمثمو اقتصادي اآلخرأما التيار     

تحوالت ىيكمية اقتصادية، اجتماعية، يتحقؽ بموجبيا لألغمبية الساحقة مف أفراد المجتمع مستوى مف الحياة 
 .التي تقؿ في ظميا، ظاىرة عدـ المساواة، وتزوؿ بالتدرج مشكمة البطالة والفقر، والجيؿ، والمرضالكريمة 

"بأنيا مجموعة مف الوسائؿ والطرؽ التي تستخدـ بقصد توحيد جيود األىالي مع  التنمية األمـ المتحدةفت عر    
السمطات العامة، مف أجؿ تحسيف مستوى الحياة مف النواحي االقتصادية، االجتماعية والثقافية، في المجتمعات 
                                                           

 .19، صالمرجع السابؽ، إشكالية التنمية في العالم الثالثإبراىيـ مشروب، 1
 .03، ص2009، الطبعة األولى، دار جميس الزماف، األردف، أسس التنمية االقتصاديةوليد الجيوسي، 2

 اإلنتاج
 االدخار

 االستثمار

 الناتج القومي اإلجمالي

)دخؿ الفرد اإلجمالي(   
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خراج ىذه المجتمعات مف عزلتيا لتشارؾ إيجابيا في الحياة القومية، و  ، 1لتساىـ في تقدـ البالد"القومية والمحمية، وا 
وسياسية شاممة تستيدؼ  واجتماعية وثقافيةاقتصادية أكدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة أف التنمية عممية كما 

التحسيف المستمر لرفاىية السكاف بأسرىـ واألفراد جميعيـ عمى أساس مشاركتيـ النشطة والحرة واليادفة في 
 . 2فوائد الناجمة عنياالتنمية، وفي التوزيع العادؿ لم

التنمية االقتصادية عمى أنيا مجموعة مف ؼ فقد عر  ، "Nicolas Caldor"نيكوالس كالدورل بالنسبة     
إجراءات، وسياسات وتدابير متعددة وموجية لتغيير بنية وىيكؿ االقتصاد القومي، وتيدؼ في النياية إلى تحقيؽ 

الحقيقي عف فترة ممتدة مف الزمف تستفيد منيا الغالبية العظمى مف زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخؿ الفرد 
تحريؾ وتنشيط االقتصاد القومي مف خالؿ زيادة القدرة االقتصادية مع ضرورة  أيضا يقصد بيا 3.أفراد المجتمع

ؿ مف حالة والتي يمكف تعريفيا بأنيا:" أنيا عممية تسمح باالنتقا ،استخداـ كافة الموارد بيدؼ تشجيع االستثمار
التخمؼ إلى التقدـ محدثا بذلؾ تغييرات جذرية وىيكمية في البنياف والييكؿ االقتصادي، فيي تمثؿ دخوؿ االقتصاد 

أنيا العممية التي يحدث مف خالليا تغيير شامؿ ومتواصؿ مصحوب  كذلؾ تعرؼ. 4القومي مرحمة النمو الذاتي"
بزيادة في متوسط الدخؿ الحقيقي وتحسف في توزيع الدخؿ لصالح الطبقة الفقيرة وتحسف في نوعية الحياة وتغيير 

 .5ىيكمي في اإلنتاج
د لمسياسة األمريكية العولمة ليست سوى االسـ الجدي إف  »:، السيئة أخالقياىنري كينجرلنتذكر معادلة    

 ىنرياالقتصادية التي أطمقت بواسطة لقد كاف ببساطة ىو التنمية  لكف إذا ما كاف االسـ قديما؟« المييمنة
اإلمبراطوريات األوروبية االستعمارية السابقة، لمسماح لمواليات المتحدة بالسيطرة عمى أسواؽ  1949 عاـ ترومان

 .6الوقوع في المدار السوفياتيولتجنيب الدوؿ المستقمة حديثا 
قاؿ إف أىـ  ديدلي سيرزاىتـ االقتصاديوف بالمعنى الحقيقي لمتنمية االقتصادية، فاالقتصادي البريطاني     

انخفضت ىذه النسب  فإذا ماذا يحصؿ لمفقر؟ وماذا يحدث لمبطالة؟:7األسئمة التي تطرحيا عممية التنمية ىي
أو إذا ارتفعت معدالتيا فإنو مف  ،تكوف الفترة فترة تنمية لدولة معينة، أما إذا لـ يحصؿ أي تغير في ىذه األمور

وميما كانت أىداؼ سياسة التنمية  حتى لو زادت أو تضاعفت معدالت دخؿ الفرد. ،الغريب الحديث عف تنمية
أو توزيع متساوي لمدخؿ، فإنو عمى الدولة أف تدرؾ ما ىي أولوياتيا  سواءا النمو السريع، أو خمؽ فرص العمؿ،

أـ أف التركيز يكوف  ،ىؿ التركيز عمى الزراعة مف أجؿ التصدير وكسب العممة األجنبية ،القطاعية االقتصادية
 اؽ القطاعات األخرى في تحفيز التنمية.  خفعمى التصنيع؟ أـ عمى السياحة في حاؿ إ

تشتمؿ عمى اإلنتاج وتوزيع الناتج وطرؽ  الالتنمية حركة نحو قمة النظاـ االجتماعي كمو، وبعبارة أخرى  ف  إ  
محصمتيا كما أنيا في  .8اإلنتاج فحسب، بؿ مستويات العيش أيضا وعمى المؤسسات والتصرفات والسياسات

                                                           
 .22، ص2007، اإلصدار األوؿ، دار الشروؽ، األردف، إشكالية التنمية في الوطن العربيسيير حامد، 1
 .147، ص2008، الطبعة األولى، دار الخمدونية، الجزائر،مشكالت التنمية البيئة والعالقات الدوليةعبد الرزاؽ مقري، 2
 .262ص  ،2007الطبعة االولى، دار المسيرة، االردف، ، االقتصاد الكميمحمد حسيف الوادي، كاظـ جاسـ العيساوي،  3
 .77، ص المرجع السابقمحمد عبد العزيز عجمية وآخروف، 4
 .17ص  المرجع السابؽعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  5
  .25، صالمرجع السابقتحديات التنمية، سيرج التوش، 6
  .134ص ، السابؽالمرجع ، االقتصاد لغير االقتصاديينمحمد إشتيو، 7
 .243، ص 1980، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشؽ،نقد النموغونار ميرداؿ، ترجمة عيسى عصفور،  8
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االجتماعي والسياسي ، قتصاديالنيائية، وسيمة وليست غاية فيي وسيمة نحو االرتفاع بمستوى اإلنساف اال
  .1واالقتصادي

دخاؿ     عادة توزيع الدخؿ، وا  تتمثؿ خصائص التنمية في تغيرات تركيبة السكاف مف حيث الحجـ والسف وا 
)اكتشاؼ موارد جديدة وتراكـ رأس الماؿ، استعماؿ االقتصاديتعديالت مرفقية وتنظيمية، وتغيرات في البنياف 

 :3االقتصادية ةوتستمـز التنمي، 2(وتحسيف الميارات طرؽ فنية حديثة لإلنتاج
: وتتطمب ىذه العممية توفير حجـ مناسب مف االدخارات الحقيقية، بحيث يتـ مف خالليا تجميع رأس المال-1

 توفير الموارد ألغراض االستثمار بدال مف توجييا نحو مجاالت االستيالؾ.                                                   
الحقيقي، وضماف زيادتو بشكؿ مستمر. فعممية  ويتمثؿ دورىا في االرتفاع بمستوي اإلنتاج الموارد البشرية:-2

رؼ إلى تحقيؽ وضماف استمرار التوازف بيف عرض العمؿ ينصالتخطيط لمتنمية تتضمف تخطيطا لمموارد البشرية 
 والطمب عميو. 

1-II -2  تختمؼ أىداؼ التنمية مف بمد ألخر، ومف فترة  :والعقبات التي تعترضيا التنمية االقتصادية أىداف
رغـ ىذا توجد أىداؼ  ،ألخرى بالنسبة لنفس البمد، نتيجة اختالؼ الظروؼ االقتصادية، االجتماعية، السياسية

 4:مشتركة تسعى إلييا جميع الدوؿ النامية مف بينيا

 تقميؿ التفاوت في الدخوؿ والثروات.، و رفع مستوى المعيشة ألفراد المجتمع -
 .الدخؿ القومي الحقيقيرفع ، و القوميإجراء تغيرات جذرية في بنية االقتصاد  -

يصاحب التنمية عادة تغير كبير في توزيع القوى العاممة بيف قطاعات النشاط المختمفة، فتزيد العمالة في      
ومرجع ذلؾ  ،الصناعة، والخدمات، ويصاحبيا أيضا انخفاض في أىمية التجارة الخارجية بالنسبة لمدخؿ القومي

كما يصاحب التنمية أيضا فرض ضرائب جمركية عمى الواردات  وليا بمقدار السمع،أف الخدمات ال تبادؿ د
 5الصناعية بقصد حماية الصناعات المحمية.

 نوجزىا في الشكؿ التالي: ،ةخاصة في الدوؿ النامي ،بات عديدةقلع االقتصاديةتتعرض التنمية 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22، ص 2009، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، اشكالية التنمية االقتصادية المتوازيةمحمد حسيف دخيؿ،  1
 .66ص ،2013،، الطبعة االولى، دار الراية، االردفنظام المالي والنمو االقتصاديتطور الأشواؽ بف قدور، 2
 .115ص ،2008األردف،  ،الطبعة األولى، دار الراية ،التخطيط والتطوير االقتصادي ،بشار يزيد الوليد3
 .262ص  ،المرجع السابؽ االقتصاد الكمي،محمد حسيف الوادي، كاظـ جاسـ العيساوي،  4
 .48ص  ،1966، مطابع وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، دمشؽ، التنمية االقتصاديةعبد اهلل مكسور، 5
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الدول النامية. في االقتصاديةعقبات التنمية  :(5-3)الشكل  
 

  
 
 
 
 
 
 

  118، صالمرجع السابؽ، االقتصاديالتخطيط والتطوير : بشار يزيد الوليد، المصدر

تعاني مجموعة مػف العقبػات المتصػمة ببعضػيا الػبعض، حيػث  ةالدوؿ النامي خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أف  مف    
تتمثؿ نواقص السوؽ في أنيا فػي حػد ذاتيػا أسػواقا مفتوحػة ر وتتأثر مع باقي العقبات. ؤثأف كؿ عقبة مف العقبات ت

أف ىنػػػاؾ مشػػػػروعات محتكػػػرة مػػػػف طػػػػرؼ القطػػػاع العػػػػاـ فقػػػط ممػػػػا يعرقػػػػؿ  ىلمنتجػػػات الػػػػدوؿ المتقدمػػػة، ضػػػػؼ إلػػػػ
ثػروات البمػداف الناميػة مػف  ىعم المسيطرةارتفاع تكمفة التكنولوجيا باعتبارىا حكرًا عمى الدوؿ المتقدمة، و االستثمار، 

  رؤوس األمػػواؿونقػػص  والنمػػو السػػكاني المرتفػػع، ومػػع تخمػػؼ المػػوارد البشػػرية،، خػػالؿ الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات
 مػف مػا سػبؽإضػافة الػى  .ينخفض االستثمار وبالتػالي تػنخفض اإلنتاجيػة، ويقػؿ االدخػار، ويػنخفض مسػتوى الػدخؿ

 .1ارتفاع عدد المتعطميف مف القوة العاممة، وانخفاض مستوى التعميـ والتكويف المتخمفةصعوبات التنمية في البمداف 

 :2متوقؼ عمى ثالثة عناصر أساسية ىي االقتصاديةنجاح التنمية  يتفؽ الكثير مف االقتصادييف أف  
القػومي. وذلػؾ مػف  االقتصػاد: ويقصد بو التغير الجوىري في العالقػات البنيانيػة التػي يتميػز بيػا التغيير البنياني -1

يكػػوف فيػػو متنػػوع  اقتصػػادالقػػومي مػػف اقتصػػاد يعتمػػد عمػػى إنتػػاج السػػمع األوليػػة، الػػى  االقتصػػادخػػالؿ تطػػوير ىيكػػؿ 
لمصناعة دور متزايد، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الناتج الصناعي عمى جممة النػاتج القػومي، والػذي بػدوره يػؤدي الػى 

جممة األفراد العامميف، وأيضػًا التغييػر فػي المسػتوى  مفالعديد مف التغيرات عمى نسبة األفراد العامميف في الصناعة 
 الفني لإلنتاج.

ويقصػػػػد بيػػػػا ضػػػػرورة وجػػػػود حػػػػد أدنػػػػى مػػػػف المػػػػوارد االسػػػػتثمارية الالزمػػػػة لمشػػػػروعات التنميػػػػة  :الدفعــــة القويــــة -2
 .االقتصادية

: ويقصد بيا مجموعة السياسات والوسائؿ التي تستخدـ في توجيػو مػوارد المجتمػع لتحقيػؽ االستراتيجية المالئمة -3
وتتػػػأثر بمجموعػػػة مػػػف العوامػػػؿ منيػػػا أىػػػداؼ ينشػػػد المجتمػػػع تنفيػػػذىا، ىػػػذه االسػػػتراتيجية تحػػػدد حسػػػب كػػػؿ مجتمػػػع 

 ، ودرجة نموه، وىيكمو اإلنتاجي، حجـ وطبيعة الظروؼ الطبيعية والخارجية.  االقتصادالظروؼ التي يمر بيا 
مف جانب آخر، أدى تطوير مفيـو التنمية ليعنى بتوسيع الحريات التي يتمتع بيا البشر الى تطوير عدد مف      

لتقييـ جيود التنمية، ولصياغة سياسات مالئمة  ياناىج التطبيقية التي يمكف استخدامالمبادرات الدولية حوؿ الم
لمتنمية، تمثؿ أىميا في االىداؼ الدولية لمتنمية التي اتفؽ عمييا المجتمع الدولي في اطار االمـ المتحدة في 

 .3صبحت تعنى بأىداؼ األلفية لمتنميةأوالتي ، 2000 سبتمبر
                                                           

شكالية التوازن الجيوية،محمد بمقاسـ بيموؿ،  1  .356، ص 1990مثاؿ الجزائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  االستثمار وا 
 .74، صالمرجع السابؽ، االقتصادية نظريات وسياسات التنميةمحمد صفوت قابؿ، 2
 .89، ص المرجع السابؽالتخطيط والتنمية االقتصادية، أحمد عارؼ عساؼ، محمود حسيف الوادي، 3

 نواقص السوؽ

الموارد البشرية ؼتخم  

 انخفاض اإلنتاجية انخفاض االستثمار شح رأس الماؿ

 انخفاض االدخار انخفاض الدخؿ الحقيقي
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1-II -3  :النمو والتنمية االقتصادية تقارب أم اختالف 
النمو فػ .1وسع مف النمو االقتصادي، ألنو ييتـ أساسا باستخداـ الثروة الناتجػة عػف النمػوأيعتبر مفيـو التنمية      

عند حػديثنا عػف التنميػة لكف  .2االقتصادي ليس بالضرورة  قريف التنمية، قد يحدث نمو دوف  تحقيؽ أىداؼ تنموية
أي  ،فكالىمػا يعنػي زيػادة الطاقػة اإلنتاجيػة لالقتصػاد ،تثار قضية التفرقة بيف النمو االقتصادي والتنمية االقتصػادية

زيػادة االسػتثمار المنػتج فػي تنميػػة اإلمكانيػات الماديػة والبشػرية إلنتػاج الػػدخؿ الحقيقػي فػي المجتمػع، ويميػؿ الػػبعض 
كالىمػا يعنػي التغييػر  أي اسػتخداميما كمػرادفيف، حيػث أف   ،االقتصػاديإلى المساواة بيف التنمية االقتصادية والنمػو 

 3.إلى األحسف
ف غالبا ما يفضموف يف الغػربيياالقتصادي أف   بالرغـ مف اختالؼ المصطمحيف في معانييما وطبيعتيما، إال     

 الدوؿ تمييز بيفالف سحب التمييز بيف النمو والتنمية إلى يحاوؿ بعض االقتصادي، حيث استخداـ  مصطمح النمو
المتقدمة والبمداف النامية. فاألولى حققت مستويات متقدمة مف التطور االقتصادي والتقني، وترسخت فييا 

حيث يصعب إحداث تغيير جدري في ىياكميا سوءا عمى المدى القصير، والمتوسط، وعميو 4،المؤسسات المختمفة
لمتخمص مف أثر بعض المشاكؿ االقتصادية في الدورة االقتصادية التي تمر بيا تحقؽ نموا اقتصاديا عند سعييا 

، وبيف ىذا وذاؾ ارتأينا توضيح ، والثانية عكس ذلؾمتمثال في زيارة معدؿ نمو الناتج القومي اإلجمالي لكؿ فرد
 :الفرؽ بيف المصطمحيف مف خالؿ الجدوؿ الموالي

 بين النمو والتنمية. التقارب واالختالفنقاط : (2-3)الجدول 
أساس 

 /المجاالتالتفرقة
 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي

 نقاط التفرقة بين النمو والتنمية
 المفيـو 
  

يعني زيادة كمية لنصيب الفرد مف السمع  -
 .والخدمات

 
يشير إلى التغيرات الطبيعية والنمو العادي  -

 القتصاد مجتمع ما
 

تشمؿ تحوالت طويمة األجؿ في الييػكؿ االقتصادي  -
واالجتماعي لمدولة، وكذلؾ حدوث تغيرات ممحوظة في 
جودة السمع والخدمات، فػيي بذلؾ التوسع الدائـ في 
إنتاج السمع والخدمات بما يضمف نموا ثابتا لمستوى 

 .إشباع حاجات السكاف
ىي التطور الشامؿ لممجتمع بمؤسساتو وعالقاتو  -
قتصادية واالجتماعية، الذي ييػدؼ إلى إحػالؿ اال

 مستوى أفضؿ لممعيشة، والخروج مف التخمؼ.
تمقائي يحصؿ مع مرور الزمف باستمرار وجود  طريقة الحصوؿ

 تشكيمة اجتماعية معينة، وسعييا الدائـ لمعيش.
التدخؿ والتوجيو نحو المجاالت المالئمة مف  تستوجب

قبؿ الدولة التي تمتمؾ القدرة عمى أف تنمي المجتمع 
 اقتصاديا. 

                                                           
1 MOHAMMED TILI HAMDI, RAMI ABDELKAFI, élément de croissance économique, centre de publication universitaire, 

TUNISIE, 2009, page 2.  
2

 .315، ص 2006، الطبعة األولى، دار الحامد، االردف، االقتصاد الكمي مبادئ وتطبيقاتنزار سعد الديف العيسى، ابراىيـ سميماف قطؼ،  
 .18، ص 1999، الدار الجامعية، مصر،التنمية االقتصادية ومشكالتيامحمد عبد العزيز عجمية، 3
 .64ص  ابؽ،المرجع الس، التنمية المتنقمةسعد حسيف فتح اهلل، 4
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سياسية التغيرات ال
 .قتصاديةاالثقافية و الو 

ال يتطمب ىذه التغيرات، بينما يكوف بمثابة 
 .جسـ التنمية في الفقري عمودال

تغيرات باعتبارىا مشروع شامؿ ال ىذه التنمية تتطمب
 .ومتكامؿ

التوازف بيف  حالة
االقتصاد واحتياجات 

  1.المجتمع

 .ال تحدث التنمية  يحدث نمو اقتصادي سريعيمكف أف 

ال يمنع مف نمو وزيادة في عدد  ألنويحصؿ، قد  .في ظؿ االستعمار
السكاف والمصانع والمباني والمؤسسات التربوية 

 .ودخؿ األفراد

يؤدي  ألنو الستعماراظروؼ، في ال يمكف أف تحدث 
 .إلى نقص في البنى التحتية في كافة المياديف

الفوارؽ في توزيع 
 الثروة والدخؿ

 .مع استمرارىا يمكف أف يحدث نمو
 

ال يمكف أف تحدث دوف إزالة ىذه التفاوتات، ذلؾ ألف 
اإلنسػاف ىو اليػدؼ مف حصػوليا، فالجػانب االجتماعي 

أف يحتؿ موقع أساسي في إنجاز عمػمية التنمية يجب 
ال فقػدت مػبرر حصوليا.  االقتصادية وا 

 نقاط التقارب بين النمو والتنمية
يتركز االىتماـ في استعمالنا لمفيـو التنمية عمى الجانب االقتصادي والتكنولوجي غير أف التنمية عممية حضارية شاممة تعني -

فكيؼ يمكف أف نبني مجتمعا   ليس إال إحدى نتائج التنمية،وبالتالي فإف النمو  ،المعبرة عف ارادة الشعبالفرد والمجتمع والمؤسسات 
عف حؿ مشكمة البمد  وعجز  (Food gap)تزدىر فيو الصناعة إذا انتشرت فيو األمية أو تدنت فيو الحالة الصحية  والغذائية

 .واستمرت المعالجات االندفاعية المترحمة ألوضاع الريؼ والمدينة عمى حد سواء ،واليجرة الفوضوية ،الموارد المائية
تيتـ التنمية بالنمو االقتصادي بقدر ما تيتـ بالتوزيع، وتيتـ باالحتياجات الرئيسية بقدر ما تيتـ بكامؿ التطمعات االنسانية، وتيتـ -

 .بمأزؽ الناس في الشماؿ  بحرماف الناس في الجنوب
أما ، "فيقوؿ أف "النمو االقتصادي ىو أمر ضروري لمتنمية ،" تبياف الفرؽ بيف التنمية والنموLewisلويس يحاوؿ "-
 ، فقد أكد كذلؾ أف النمو االقتصادي ىو أىـ عنصر في التنمية االقتصػادية وىو أساسي ليا.J.Wlinskyلنسكي""و
في  ت، وكبواالقتصاديةالقرارات السيػاسية واالجتماعية  اتخاذإذا صاحب النمو االقتصادي السريع تقمص في المشاركة الشعبية في -

 ي عمى الحقوؽ المدنية لممواطنيف، كمو يؤدي إلى عدـ حدوث التنمية.الحريات، والتعد  
التنمية المرغوب فييا لالقتصاد بأكمميا، نحف نفرح عندما ىناؾ مف ينظر الى معدؿ النمو االقتصادي عمى أنو خالصة قياس -

يتحقؽ النمو االقتصادي ونتألـ عندما ال يتحقؽ ذلؾ، إذ ال ينظر لحالة وجود أو غياب النمو كمؤشر لنجاح أو فشؿ السياسة 
د ما أما الفترات التي شيدت فالفترات الزمنية عبر التاريخ التي شيدت معدالت نمو اقتصادي عالية فيي جيدة إلى ح -االقتصادية

 معدالت منخفضة لمنمو فيي سيئة.
 .02انمهحقمف المراجع  باالعتماد عمىمف إعداد الباحثة  :المصدر

المفاىيـ السابقة تنطوي عمى نقطة أساسية في التمييز بيف النمو والتنمية، عمى  أف  نالحظ مف الجدوؿ السابؽ     
  أساس نوعية التغيرات فالنمو ينطوي عمى التغيرات الكمية، أما التنمية فتعكس التغػيرات الكيفية والنوعية والييكمية

 لكف يمكف أف يحدث نمو بدوف تنمية لكف التنمية البد أف يصاحبيا نمو.

                                                           
 ، في سوؽ العمؿ.تالؿ في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، مثال في التوزيع اإلقميمي لإلنتاج والخدمات، توزيع الدخوؿ، والثروات بيف شرائح المجتػمعخأي تزايد اال 1
 



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

149 
 

اف النمو االقتصادي ال يمثؿ بالضرورة نياية المطموب مف التنمية االقتصادية، فإف  غيابو غالبا ما ييدد إذا ك 
ف  ىذه  ىمية األبنيايتيا، وبيذا يتأكد موقع النمو االقتصادي في أن و ال يشكؿ خيارا بؿ ضرورة لمسار التنمية، وا 

 .1ترتبط بمستواه ونوعيتو ونمط استمراريتو في مساره
األدبيات عنيت بالتفرقة بيف النمو في إطاره االقتصادي الضيؽ، والتنمية بمعناىا الشامؿ، ودعت إلى  رغـ أف     

الحديث تارة عف تنمية اجتماعية وأخرى عف تنمية بشرية )إنسانية(، إال أنيا الزالت تحرص عمى جعؿ المدخؿ 
يتصؼ بو البعد االقتصادي مف صالبة تمكنو مف  األساسي لمتنمية ىو ما يسمى بالتنمية االقتصادية متذرعة بما

 يتيح لممجتمع ناتجا إخضاع العممية التنموية لمعيار الكفاءة االقتصادية التي تؤدي إلى أفضؿ تخصيص لمموارد
يمكنو مف معالجة القضايا االجتمػاعية التي تعامؿ كأمور يخضع كؿ منيا إلى أساليب خاصة بو في إطار 

 2.ـ لمرعاية االجتماعيةمنظور يقـو عمى مفيو 
المفيـو المعاصر لمتنمية االقتصادية يتضمف بعض اآلراء السياسية واالجتماعية ذات الشأف، فقد  كما أف      

يصاحب النمو االقتصادي زيادة، أو نقص في الحرية السياسية، أو في نوع التخطيط السائد أو في منح المرأة 
 3.ط االقتصادي في البالدالمزيد مف الحريات طالما إنيا تشارؾ مشاركة جدية في تحمؿ مسؤوليات النشا

راجع تكوف محتمػمة ومتوقعة في إمكانية النكوص والت  ألف   النمو المادي لممجتمع ال يكفي لتحقيؽ التنمية إف     
وتغيرت الظػروؼ االجتماعية، بحيث تتكيؼ مع التقدـ  ،لكف إذا حدث نمو اقتصادي 4مثؿ ىذه الحالة،

 المجتمع يضمف استمرارية ىذا التقدـ. االقتصادي، وترتفع معو، فإف  
-II 2 االقتصاديالنمو  نظريات. 
2-II-1 :أشاروا إلى مفيوـ  الذيفمف أوائؿ  "5ابن خمدون"كاف الفيمسوؼ العربي  أفكار ابن خمدون

يضا مف االوائؿ الذيف فكروا في مرحمية التطور أكما أنو كاف  .6ـ 1377النمو االقتصادي وذلؾ في عاـ 
البداوة، وىي مرتبطة بمستوى منخفض مف تطور  –االجتماعي، فقسـ التاريخ البشري إلى مرحمتيف: الدنيا 

عالقات اإلنتاج وقوى ال يزيد عف إشباع الحاجات الضرورية لإلنساف، فإذا سمح تطور أسموب اإلنتاج 
  رة، التي تمثؿ المرحمة العميابالحصوؿ عمى إنتاج فائض بدا المجتمع ينتقؿ مف حالة البداوة إلى حالة الحضا

 7.وىذا االنتقاؿ محكـو بأىمية اإلنتاج الفائض
 
 
 

                                                           
1

 .30، ص 2014، دار مجدالوي، االردف، نحو رؤية تنموية عربية االطار الفكري والتحميميباسؿ البستاني ،  
 .37، ص 2006الطبعة األولى، دار الطميعة، لبناف،  أفاق التنمية في الوطن العربي،إسماعيؿ الزبري وأخروف، 2
 .169، ص2009، الطبعة األولى، دار الشروؽ، األردف مدخل إلى عمم التنميةجماؿ حالوة، عمي صالح،  3
 .121، ص1995، دار المستقبؿ، األردف، العربيأبعاد التنمية في الوطن مصطفى حسيف محمد شفيؽ طنيب، 4
 .ولد في تونس رجؿ دولة وقاضي ومؤرخ وعالـ، ـ(1406-1332ىو عبد الرحمف أبوزيد بف محـ دبف خمدوف)5
 .46ص ، المرجع السابؽ، الواقع ... العوائق...سبل النيوض، التنمية االقتصادية في العالم العربيعمي جدوع الشرفات، 6
 .14، ص 1987، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا، مكانة األفكار االقتصادية البن خمدون في االقتصاد السياسيعارؼ دليمة، 7
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 أف عمىولى األ حضاري، تقـو نمو مف يصاحبو وما االقتصادي في النمو نظريتيف "ابن خمدون"وضع     
  اإلنساف لحياة الجغرافية مالئمة البيئة كانت االقتصادي، فكمما لمنشاط األساسي المحدد ىي الجغرافية البيئة
 مف بعدد يمر مجتمع ألي االقتصادي النمو أف   عمى فتقـو 1أما الثانية ،صحيح والعكس العمراف اتسع كمما

 ثـ وفوره ثـ العمراف نشأتيا إلى نيايتيا، أي اتساع مف واالجتماعية السياسية الدولة ترتبط بحياة المراحؿ
 زذلؾ، فقد رك   وخرابيا بعد فاضمحالليا تطورىا ثـ واستقرارىا الدولة بنشأة مباشًرا ارتباًطا اضمحاللو يرتبط

الدولة  حاؿ تطور مع مراحمو المختمفة في االقتصادي البناء أي تطور العمراف مف الجانب االقتصادي عمى
 بالنسبة أما ،2العمراف زيادة إلى تؤدي السكانية الزيادة أف   في عامة تتمثؿ قاعدة "ابن خمدون"كما وضع 

 أو النمو عمى البناء كدليؿ حركة في النقص أو والزيادة عمى العمراف مؤشًرا والمنشآت لمبانيا التخاذ
 مؤشًرا فييا النقص أو والزيادة االجتماعي ؿرأس الما مفردات بعض التدىور، فيشبو في الوقت الحالي اتخاذ

 عمى دليال األسواؽ في اإلنفاؽ زيادة في فكرتو تأتي ثـ ،التخمؼ أو التقدـ واتجاىات االقتصادية الحالة عمى
 .االقتصادي النشاط معايير عمى الحديث التحميؿ في  ينطبؽ ما مع تماما شًيااالعكس، متم أو زيادة العمراف

 الفائض أف ،والنمو تقسيـ العمؿ بيف العالقة يخص فيما الثانية نظريتو في "خمدون ابن" كتب ما مف أىـ   
 عنو عبر كما تماًما توفيره أمكف الذي "العمؿ مف كمية"في شكؿ عنو التعبير يمكف العمؿ تقسيـ مف المتحقؽ

 مف بمزيد يسمح لألفراد الذي ىو العمؿ تقسيـ مف المتحقؽ الفائض أف ، حيث3"مف الناتج كمية" شكؿ في
 التي الكمالية، السمع مف عبارة عف مزيد السكاف حاجة عف الناتج الفائض مف فكمية ،االقتصادية الرفاىية
أما فيما يخص الدخؿ واإلنفاؽ في المجتمع، فيوضح  الترؼ. مف مزيد إلى مما يؤدي الى دوؿ تباع يمكف أف

ودفع بيـ  بالضرورة، الدخوؿ فازدادت قيميا كثرت األعماؿ المكاسب إنما ىي قيـ األعماؿ، فكمما كثرت أف  
 تزداد الحاجات مرة ثانية، زادت األعماؿ العمراف زاد ومتى، والمالبس المساكف في الترؼ إلى ذلؾ الغنى
 زيادة إلى تؤدي وىي الكمي الناتج عف زيادة تعبر إنما األعماؿ قيـ الدخوؿ، فزيادة لزيادة نتيجة الكمالية
 التي ،4الكمي الطمب زيادة إلى ىذا فيؤدي لممجتمع الكمي مجموعيا الدخؿ في وتساوي الدخوؿ أي المكاسب

 اإلنتاجي النشاط زيادة تتطمب الطمب الكمي وزيادة الكمالية السمع مف المجتمع أفراد طمب زيادة تعتمد بدورىا

                                                           
يا تحميمو لتطور البناء وتطور البناء السياسي)الدولة(، ثـ بعد ذلؾ تطرؽ لمناحية االقتصادية التي يبرز في ،لبناء االجتماعي واالقتصادي )العمراف(ا ربط ابف خمدوف بيف تطور 1

وينيا تتمتع بقوة في بنائو السياسي االقتصادي مف نمو متزايد حتى يصؿ إلى القمة في الرفاىية والغنى ثـ اضمحالؿ حتى يصؿ إلى حالة الفقر والمجاعات، فالدولة في بداية تك
في معاممة عادلة مف جانب القائميف بأمور الدولة لممواطنيف، وىذا في حد ذاتو يييئ المناخ  ديف أو دعوة حؽ مما ينعكسالوخاصة إذا اعتمد عمى مبادئ قويمة مثؿ  ،واالجتماعي

، وفي ظؿ ىذه الظروؼ تتكاثر األعداد السكانية وىو شرط عند النموالمالئـ لنشاطيـ االقتصادي، فيزداد تفاؤؿ المواطنيف وينشطوف لعممية البناء االقتصادي وتييئة أسبابيا، فيحدث 
ثـ يشرح ابف خمدوف كيؼ يصيب الدولة االختالؿ، فيقوؿ إف الخمؿ األوؿ يبدأ متى استفحؿ العز وتوفرت النعـ واألرزاؽ بدور الضرائب  .مدوف ضروري ومصاحب لنمو االقتصادابف خ

ثـ يزيد اإلسراؼ في  .ـ بعضايقتؿ بعضيألف ىذه األحواؿ تؤثر في أخالؽ القائميف عمى حماية الدولة فتيبط عزائميـ وتميؿ نفوسيـ إلى الجبف والكسؿ وقد يتنازعوف عمى السمطة ف
طًرا مف األوؿ، واالثناف معا يؤدياف في النياية نفقات القائميف عمى الدولة بما يعترييـ مف عز، فيقتصر دخؿ الدولة حينئذ عف إنفاقيا وىذا ىو الخمؿ الثاني في حياة الدولة وىو أشد خ

ذا ساء حاؿ الدولة في النواحي االقتصادية وانتكست عممية البناء االقتصادي، واقتصر السكاف عمى الضروري فقط مف السمع الصناعية تدىورت أحواؿ الصناعات  إلى فناء الدولة. وا 
 بشكؿ عاـ، وحدث الركود االقتصادي.

جعموه مييأ إلقامتيـ، عمرت البمد بأىميا ألنيـ أقاموا استخدمو ابف خمدوف في النمو االقتصادي مف عم ر، ويقاؿ عم ر المنزؿ بأىميا يسكنو أىمو وأقاموا بو أو يعتبر لفظ العمراف الذي 2
ذلؾ مف وقد استخدـ ابف خمدوف لفظ العمراف لممجتمعات ليدؿ عمى المعنى الشامؿ أو الكمى أي ليدؿ عمى ما بالبمد مف سكاف ومباف وما يترتب عمى  .بيا مساكنيـ وزاولوا فييا نشاطيـ

 .نشاط ضروري لمحياة
  المجمد الثاني عشر ،دراسات اقتصادية اسالمية، أوراؽ مؤتمر اإلسيامات االقتصادية البف خمدوف ، يام ابن خمدون في الفكر االقتصاديإس، عبد الرحمف يسري3

 . 43ص ، 2006 ،بدوف بمد ودار نشر العدد الثاني،
 . 45ص  ،سابؽالمرجع ال، عبد الرحمف يسري 4
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 لمدخؿ-ولىاألأكبر مف المرة  -زيادة اخرى وفي الصناعات، وبالتالي األسواؽ في اإلنفاؽ مما يؤدي الى زيادة
 النمو مقارنة مجاؿ في لممجتمع. الكمي ويتضاعؼ الدخؿ العمميةه ىذ تتكرر وىكذا لممجتمع، الكمي

 السكاف أعداد يقارف فيو ،العمراف درجة األساسي خمدوف مقياسو ابف تخذا آخر بمد مع ما بمد في االقتصادي
أيضا  ولكنو البعض، بعضيا تكمؿ عديدة مقاييس الخ، وىي...األسواؽ في واإلنفاؽ المساكف والصنائع وحالة
 يقع لـ ولكنو لفردي، معيار الدخؿ باستخداـ وبعضيا الدوؿ بيف ومباشرة بسيطة مقارنات عقد إمكانية اكتشؼ

 أف فنجد الفرد، ىذا عف النظر غض  ب آخر مع بمد ما في الدخؿ مف الفرد نصيب متوسط مقارنة 1خطأ في
 .2بمديف في العمؿ لنفس أو المينة لنفس الدخؿ يقارف ابن خمدون

 إلى النمو االقتصادي، حيث لجأ عممية أثناء 3السوؽ في السعر لمحددات دقيؽ تحميؿ خمدون البن كاف   
الضرورية  السمع أسعار فإف   ،عمرانو وكثر ،سكانو عدد وزاد البمد اتسع والطمب، فكمما العرض استخداـ

الضرورية كميا منتجات زراعية، أما  معالس   الكمالية، فترتفع أسعارىا، كما أف   لمسمع بالنسبة ترخص، والعكس
 الناس ف  أكما أضاؼ  وأخرى مف النشاط الصناعي،الزراعي الكمالية فيي مقسمة الى منتجات مف النشاط 

عنيا، وينتج عف  يزيد وما منيا، حاجاتيا تعمؿ مف أجؿ توفير والدخوؿ العمراف ظروؼ نمو في جميعا
 فترخص أسعارىا.  إلييا لحاجةا عف تزيد الضرورية السمع مف مفضمةال حاجتو
ا كم األسعار، لتغيرات تفسيره في والطمب قوى العرض عمى عامة بصفة اعتمد قد خمدون ابن أف   ونجد   
عمى  الطمب وبيف جية مف ،الرفاىية في وزيادة الدخوؿ في زيادة مف وما يتبعيا النمو عممية بيف ربط أنو

ح أنو كما ثانية، جية مف الكمالية الحاجات  نموىا مراحؿ في تواجو المجتمعات التي المشاكؿ أىـ مف مشكمة وض 
 ارتفاع مف ىذا يسببو وما ،الصناعي النشاط في المتاحة الكفاءات البشرية عمى التنافس حدة تزداد حينما المتقدمة

 يزداد حينما العماؿبيا  يتمتع التي القوية المساومة موقؼ أيضا فبي  ثـ    األسعار، في اإلنتاج وارتفاع نفقات في
 ومف، 4أعمى دخوؿ عمى الحصوؿ في بمساعدتيـ وىو موقؼ كفيؿ الرواج أثناء الصناعة منتجات عمى الطمب
األسعار، حيث انو اعتمد في تحميمو تقريبا  الزراعي عمى القطاع في النفقات ارتفاع آثار بمناقشة ثانية قاـ ناحية

 قبؿ ابن خمدون وصؿ التفاضمي، حيث لمريع تحميمو في ريكاردو دافيد عميو اعتمد الذي عمى نفس األساس
 األرض لجودة تبعا تختمؼ والتي، نفقات الزراعة بيف االرتباط بخصوص النتائج لنفس عديدة بقروف ريكاردو
 إلى مما يؤدي الزراعة نفقات ازدادت الزراعية راضياأل جودة حيث أنو كمما قمت المنتجة، الزراعية السمع وأسعار

 صحيح. والعكس المنتجة أسعار السمع تفاعر ا
2-II-2 النظرية الكالسيكية في النمو االقتصادي. 
أف  ىناؾ ثالثة مصادر لمنمو االقتصادي وىي ى أر  :Adam Smith (1723-1790)سميث أدم نظرية-أوال

تقسيـ العمؿ، وتراكـ رأس الماؿ، والتقدـ التكنولوجي، وأكد أىمية االطار القانوني المستقؿ الذي تعمؿ 

                                                           
 خطأ شاع في أيامنا ىذه ويبرره فقط عجزنا عف جمع البيانات اإلحصائية الكافية أو عدـ دقتيا. وىو1
 .46ص  ،المرجع السابؽ، عبد الرحمف يسري2
 .– كما جاء في مقدمتو –ما ىو ضروري ومنيا ما ىو كمالي ،أماكف تشمؿ عمى حاجات الناس، والحاجات البشرية باعتبار األسواؽ3
  . 56ص  ،المرجع السابؽ، يسريعبد الرحمف 4
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ضمنو اليد الخفية، وأوضح كيؼ يساعد النظاـ التجاري المفتوح الدوؿ األفقر عمى أف تمتحؽ بالدوؿ 
 .1الغنية
عناصر النمو في كؿ مف المزارعيف برغـ اعترافو بأنيـ الطرؼ األساسي في عممية النمو تتمثؿ  لسميثوفقا    

االقتصادي، حيث ىذه األىمية تتمثؿ في حاجة سكاف المدف لممواد الغذائية التي يوفرىا ىذا القطاع في عممية 
نظرا لتزايد الغمة في ىذا القطاع و ركز عمى القطاع الصناعي، أن   إلى جانب المنتجيف ورجاؿ األعماؿ، إال   النمو؛

 الناتجة عف طريؽ تقسيـ العمؿ الذي يسمح بزيادة إنتاجية العماؿ في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاع الزراعي.
في كتاباتو ذلؾ التراث الفكري الذي خمفو وراءىـ الطبيعيوف، وىو التمييز بيف  سميثفضال عف ذلؾ فقد أثار 

العمؿ  ف  أ سميثج، وحاوؿ أف يضع معنى لكؿ مف ىذيف النوعيف مف العمؿ، إذ رأى غير المنتو العمؿ المنتج 
المنتج ىو ذلؾ الذي يضيؼ قيمة الى المواد الخاـ التي تشتغؿ بيا االيدي العاممة، بينما العمؿ غير المنتج فيو 

ىناؾ  ف  أ أضاؼكما أنو  .2زيادة في القيمة، ميما كاف ىذا العمؿ نافعا الىذلؾ النوع مف العمؿ الذي ينتيي 
نو اذا كاف أحيث  عامؿ أخر يؤثر عمى النمو، وىو عامؿ تراكـ رأس الماؿ الناتج عف ادخار الطبقة الرأسمالية؛

مع توفر بيئة مالئمة  3تراكـ رأس الماؿ يحافظ عمى نشاطيا واستمرارىا، فإف   ،تقسيـ العمؿ يطمؽ عممية النمو
  في حرية التجارة الداخمية والخارجية، واىتماـ الدولة بالتعميـ واألشغاؿ العامةتسمح لدفع عجمة النمو والمتمثمة 

وتحصيؿ الضرائب مف أجؿ رفع إيرادات لمدولة؛ حيث بتوفر ىذه البيئة تستمر عممية النمو االقتصادي عف طريؽ 
وؿ بدوره إلى استثمارات الذي يأتي مف فائض أرباح الطبقة الرأسمالية، ثـ يتح ،وتكويف رأس الماؿ ،تقسيـ العمؿ

وبالتالي يزيد النمو االقتصادي  ،تعمؿ عمى زيادة الطمب عمى العماؿ مما ينتج عنو زيادة في معدؿ نمو السكاف
نو يعتبر ىذا أفي ىذه المرحمة والذي بدوره يؤدي إلى الركود نظرًا إلى تناقص المردودية في القطاع الزراعي؛ غير 

 ف  أ سميث افترضكما  ،ثـ يبدأ بعدىا في النمو مرة ثانية ،المجتمع في حالة توازف الركود حالة سكوف يكوف فييا
كؿ مجموعة مف األفراد  فبالرغـ مف أف   ،فعممية التنمية تتقدـ بشكؿ ثابت ومستمر ،االقتصاد ينمو مثؿ الشجرة

 .تعمؿ معا في مجاؿ إنتاجي معيف إال أنيـ يشكموف معا الشجرة ككؿ
يختص بالتغيرات الكمية والنوعية التي تطرأ عمى الطمب والموارد  سميثي أالنمو االقتصادي في ر  إف     

 أاالقتصادية والفف االنتاجي. وىو في ىذا االعتقاد يتباعد كثيرا عف مضموف النظرية االقتصادية الساكنة ويبد
 4عيدا جديدا في ادخاؿ الطابع الحركي ضمف تحميمو لمنظرية االقتصادية.

حيث افتقد الى الحجة القوية والمنطؽ التحميمي  ،لـ يصؿ الى درجة الكماؿ في تفسيره لمنمو سميث ف  أرغـ    
 فثر عميؽ عمى الكتاب الكالسيكييأأف  النتائج التي وصؿ الييا في مجاؿ النمو االقتصادي كانت ذات  السميـ، اال  
 في نفس الطريؽ بعده. االذيف سارو 

في عاـ  "مبدأ السكان تجربة حولمقالو االساسي حوؿ " نشر : Robert Malthusمالتوسروبرت  -ثانيا
وؿ األكتابو في  استندت تحميالت نظريتو مف الواقع .1820 في عاـ "مبادئ االقتصاد السياسي"و، 1798

و مستوى الحياة أاالقتصادي  النظاـ بغض النظر عف وضح ون  أ إذ ،قانونو حوؿ السكاف مالتوس" عرض التجربة"
                                                           

1
 .72، ص 2001ابرٌل األردن، ، المجلد الرابع، 35العدد  مجلة االقتصاد المعاصر، الدار االقتصادٌة،  النمو االقتصادي و أسراره ومحركاته،عبد هللا المالكً،   
 .35ص  1988، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر، التطور االقتصاديحسيف عمر، 2
 .85، ص المرجع السابؽ، موجز تاريخ عمم االقتصاد مقاربات جمالية لدراسة العمم الكئيبإي. راي  كانتربي، ترجمة سمير كريـ،  3
 .55، ص 1965، دار المعارؼ، مصر، نظريات النمو االقتصاديصالح الديف نامؽ،  4
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ا النوع مف ذالنظاـ الرأسمالي ليس مسؤوؿ عف المعيشة البائسة التي تميز ىف ،السكاف الذي ال يتطور ألغمبية
مف بيف الكتاب الكالسيؾ، بنظرية  2مالتوساشتير لذلؾ  .1البؤس والفقر متأصؿ في كؿ مجتمع ف  أي أ ،السكاف

ينمو بالتناسب مع  ىذا الطمب يجب أف   ف  ألبالنسبة لمنمو، 3وتأكيده عمى أىمية الطمب الفعاؿ ،المعرفة عف السكاف
ادخار مالؾ األراضي وعدـ التوازف بيف عرض  عمى كما ركز ،إمكانات اإلنتاج مف أجؿ المحافظة عمى الربحية

انخفاض االستيالؾ يعيؽ  المدخرات، وبيف استثمار الرأسمالييف، والذي يمكف أف يقمؿ الطمب عمى السمع وأف  
فرض  مالتوسالتنمية، أما إذا زاد حجـ مدخرات مالؾ االراضي عف حاجة الرأسمالييف لالقتراض ىنا يقترح 

إنتاج العتاد  حيث أف   ،ينمو بمتوالية ىندسية معدليـ ، أما بالنسبة لمسكاف، فيقوؿ أف  ضرائب عمى ىؤالء المالؾ
  مما يؤدي إلى زيادة عدد السكاف بما يفوؽ زيادة الغداء وبالتالي تحدث المجاعات، 4والثروة ينمو بمتوالية عددية

النمو بشكؿ  فالناس يميموف الىاالقتصادي،  نمو السكاف يحبط مساعي النمو وتناقص عوائد الزراعة، وأضاؼ أف  
فالزيادة في دخؿ الفرد نتيجة التقدـ التكنولوجي تدفع إلى زيادة ، 5أسرع مع ازدياد المداخيؿ ومستويات المعيشة

التقدـ االقتصادي  عتقد أف  اكما  وتعيده إلى مستوى الكفاؼ. ،المواليد، التي بدورىا تؤدي إلى التقميؿ مف دخؿ الفرد
 يحدث مف خالؿ التقدـ الفني، ومف خالؿ التجمع الرأسمالي، حيث أنو عندما ينخفض معدؿ التقدـ الفني، فإف  
 قانوف الغمة المتناقضة يتسع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليؼ المعيشة وارتفاع أجور الكفاؼ، ونقص األرباح

 وبالتالي الركود االقتصادي.
منطوية عمى نقؿ الدخؿ مف  6مالتوسفي عصر لمحافظة عمى مستوى عاؿ مف التوظيؼ كانت فكرة ا     

العمؿ المنتج الى العمؿ غير المنتج، فقد كاف يحبذ نقؿ الدخؿ مف الرأسمالييف الى مالؾ االراضي المستيمكيف 
يعارض فكرة ريكاردو في نقؿ الدخؿ مف طبقة مالؾ االراضي الى طبقة  وىو بذلؾ ،بغية زيادة الطمب الفعاؿ

في  مف األوضاع السائدة تاقترب مالتوستحميالت  بالرغـ مف أف  .الرأسمالييف لغرض زيادة االدخار واالستثمار
الحديثة  ظيور الوسائؿل، لـ تتحقؽ عمى المستوى العالمي نظرتو المتشائمةبعض مناطؽ إفريقيا وأسيا، إال أنو 

إنتاج الغداء بمعدالت أعمى مما توقع، وأعمى مف معدالت نمو ولزيادة لمسيطرة عمى حجـ السكاف مف جية، 
 .السكاف، بسبب التقدـ التكنولوجي المتحقؽ مف الزراعة

سميث يعطي  استنادا الى أفكار: David Ricardo (1772-1823)لمنمو االقتصادي مفيوم "دافيد ريكاردو -ثالتا
وليس  ،إذ يعتبرىا  ناتجة عف القطاع الزراعي المتناقص المردودية األسباب التي تؤدي إلى حالة الركود، ريكاردو

                                                           
1
MOHAMMED TILI HAMDI, op. Cité, page 45. 

في  لو الفضؿالحديث، كما  في العصر التكاثر السكاني ، اشتير بنظرياتو المؤثرة حوؿ 1834ديسمبر 23، وتوفي في 1766 فبراير 04في  ولد إنجميزي واقتصادي سياسي باحث2
والتوزيع والتبادؿ، ذلؾ ألف العالقة وطيدة بيف تطور عدد  اإلنتاج عندما اشار إلى وجود عامؿ يجب دراستو إلى جانب االقتصاد نمو السكاف وفرضيا عمى عمـ وضع نظرية متكاممة في

في وقت كانت ىذه الفعاليات ما تزاؿ تدرس وتحمؿ عمى أسس سكونية راكدة، وكاف  االقتصادية والحركة في دراسة الفعاليات الزمف عنصريوبالتالي ادخؿ ، اإلنتاج السكاف وتطور كمية
مف مؤلفاتو )بحث في مبدأ السكاف( وصاغ فيو نظريتو   .السكاف أف تشكؿ عمـ خاص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمـ االقتصاد وىو عمـ ديةاالقتصا في صميـ السياسة السكاف لدخوؿ عامؿ

الغذاء عمى  في المجتمع سوؼ يجد أف ليس لو نصيبًا مف عمالً  السكاف والتي ثارت ضجة كبيرة حيث ورد فييا أف الرجؿ الذي ليس لو مف يعيمو والذي ال يستطيع أف يجد لوحوؿ 
(" و 1798) Essais sur le principe de population "ومف مؤلفاتو   أرضو فيو عضو زائد في وليمة الطبيعة حيث ال صحف لو بيف الصحوف فإف الطبيعة تأمره بمغادرة الزمف.

"De la nature et du progrès du revenu (1815 " ،)Principe ’économie politique de (1820" ،") Définition en économie politique (1827 
القائؿ بأف العرض يخمؽ  جون باتيست سايعمى أىمية الطمب في تحديد حجـ اإلنتاج، بينما يعتمد اآلخروف عمى قانوف  أكديعتبر مالتوس االقتصادي الكالسيكي الوحيد الذي 3

 الطمب.
 .886، ص السابؽالمرجع  ،التنمية والتخطيط االقتصاديفميح حسف خمؼ،  4
 .781، ص 2006، الطبعة الثانية، األىمية لمنشر والتوزيع، االردف،االقتصادبوؿ آ. ساـ ويمسوف، ولياـ د. نورد ىاوس، ترجمة ىشاـ عبد اهلل، 5
 في ايدي المستيمكيف لتحقيؽ التوظيؼ الكامؿ.أما في ايامنا ىذه فالسياسة المتبعة ىي نقؿ الدخؿ مف طبقة االغنياء الى طبقة الفقراء لغرض زيادة القوى الشرائية  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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نوعية األراضي غير متشابية، وبمقابؿ الزيادة المرتفعة لممواد الغذائية، الناتجة  حيث يضيؼ أف   ،الصناعةعف 
ضي ذات الجودة المرتفعة، مما يترتب عنو استغالؿ أراضي عف تزايد النمو االقتصادي، ينتج ارتفاع ريع في األرا

يؤدي إلى انخفاض نصيب الرأسمالييف والعماؿ، والذي ينتج عنو تناقص معدالت األرباح فذات نوعية أقؿ، 
األرباح ىي مصدر تراكـ رأسماؿ، يستمر الرأسماليوف  وتناقص األجور الى أف تصؿ إلى الحد الطبيعي، وبما أف  

 في عممية التراكـ والتي تبدأ بالتناقص حتى تقترب معدالت الربح إلى الصفر، وبالتالي تسود حالة الركود.

توزيع الدخؿ يعتبر العمؿ الحاسـ المحدد لطبيعة النمو االقتصادي، والذي يحمؿ عممية  فإف   ريكاردولبالنسبة    
الرأسماليوف الذيف  ـثالث مجموعات: مالؾ االراضي ىجمع المتداخميف في عممية االنتاج الى مف خالؿ  النمو

يتحدد االنتاج عف طريؽ الشروط التقنية، ولكف توزيعو بيف المجموعات الثالثة و  يوفروف رأس الماؿ، والعماؿ،
وأرباح رأس الماؿ تتحدد عف طريؽ تداخؿ مجموعة مف العوامؿ الديمغرافية  ،وأجور العمؿ ،بشكؿ ريع لألرض

يتحدد بشكؿ أساسي عف  ريكاردوفالنمو االقتصادي حسب  ،واالقتصادية والتقنية في االقتصاد في طور التنمية
 ي في عمميةفممرأسمالييف دور مركز ، 1تكويف رأس الماؿ والتوسعطريؽ الرأسمالييف الذيف يحولوف االرباح الى  

قصى أالتنمية والنمو بتوفيرىـ لرأس الماؿ لإلنتاج ومستمزمات العمؿ، وبدفعيـ أجور العماؿ، وبسعييـ الى تحقيؽ 
ا العماؿ الزراعيوف يمثموف األغمبية الربح يعمموف عمى تكويف رأس الماؿ والتوسع فيو وىذا يضمف تحقيؽ النمو، أم  

راضي فيحصموف عمى دخوليـ عف طريؽ الريع لقاء استخداـ األمف السكاف ويعتمدوف عمى االجور، وأما مالؾ 
  خرى غير االقتصادية في عممية النمو االقتصاديأىمية لعوامؿ أ ريكاردواالراضي الممموكة ليـ. كما يعطي 

ة، واالجيزة التنظيمية في المجتمع  واالستقرار السياسي، اضافة الى ذلؾ فيو يركز مثؿ العوامؿ الفكرية، الثقافي
عمى حرية التجارة مف أجؿ تصريؼ الفائض مف االنتاج الصناعي وتخفيض اسعار المواد الغذائية، مما يساعد 

 .عمى نجاح التخصص وتقسيـ العمؿ
وطورىا حيث ادخؿ مفيوما  ريكاردوأعماؿ  ماركسواصؿ  :Karl Marx (1818-1883)كارل ماركس -رابعا 

الطريؽ الوحيد ألي منتوج الكتساب قيمتو ىي كمية العمؿ المبذوؿ في عتقد أف  ، وا2جديدا يتمثؿ في فائض القيمة
الذي يخمقو العامؿ ىو الفرؽ بيف قيمة السمعة المنتجة  إنتاج ذلؾ المنتوج، كما اعتبر األرباح ىي فائض القيمة

الرأسمالييف يحققوف األرباح مف خالؿ بيع  الكفاؼ المدفوع لمعامؿ مف أجؿ إنتاج ذلؾ المنتوج، ألف  وأجور حد 
المنتجات بأسعار أعمى مف أجر حد الكفاؼ. وبزيادة معدؿ الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا اإلنتاج، تزيد حصة رأس 

فيو الذي يدفع األجور إلى االنخفاض، كما فائض العمؿ موجود،  الماؿ الثابت، وينخفض معدؿ الربح، وبما أف  
بأنو مع تراكـ رأس الماؿ، فإف ما أطمؽ عميو الجيش االحتياطي لمعماؿ سوؼ يختفي مما يدفع  كسر ماتنبأ 

 .3باألجور إلى األعمى، واألرباح إلى األسفؿ
ف يكوف أقؿ مف ذلؾ أبؿ  ،ف يكوف ظاىرة دائمةأالنمو االقتصادي ال يستطيع  يؤكد أف   لماركسبالنسبة     

لية في النظاـ الرأسمالي مف شأنيا أف تؤمف شروط آظاىرة مستقرة في النظاـ الرأسمالي، كما أنو يؤكد أنو ال توجد 
يد األزمة التي يحدثيا كؿ مف فائض اإلنتاج واإلضرابات  ىذا النمو ةحيث تكوف نياي، 4النمو المتوازف

                                                           
1 ABDELKADER SIDI AHMED, Croissance Et Développement, Théorie Et Politiques, tomme 1, 2ème édition, office des 

publications universitaire, Alger, 1981, Page 46. 
2Louis LANGNACE, La Croissance Economique, 1er édition, Presses Universitaire de France, France, 1980, page 14. 

 .61، ص 2007الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، األردف، ،  التنمية االقتصاديةمدحت القرشي،  3
4ERIC BOSSERELLES, les nouvelles approches de la croissance et du cycle, Edition DUNOD, Paris, 1999, page 21. 
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تناوؿ العناصر الحاسمة في عمؿ آلية النظاـ الرأسمالي السيما ذلؾ الجانب المتعمؽ  ماركسفتحميؿ  ،االجتماعية
 بفائض القيمة وتحويمو إلى تراكمات رأسمالية يعاد استثمارىا مف جديد إلنجاز مرحمة مف مراحؿ النمو االقتصادي.

نظريتو تعرضت  أف   سمالية، إال  تضمنت نظرة ثاقبة وقيمة ألداء الرأ ماركستحميالت  ىناؾ مف أكد مف أف   رغـ أف  
 1تنبؤاتو بالنسبة النييار النظاـ الرأسمالي لـ تتحقؽ لسببيف: ف  أللمنقد ذلؾ 

   أف  زيادة األجور النقدية الناجمة عف اختفاء فائض العمؿ ال يعني بالضرورة زيادة في األجور الحقيقية، و  أف
 مما يترؾ معدؿ الربح دوف تغيير. ،يعوضيا زيادة في اإلنتاجية أي زيادة في األجور الحقيقية يمكف أف  

  أنو قمؿ مف أىمية التقدـ التكنولوجي في الصناعة )كما قمؿ باقي االقتصادييف الكالسيؾ مف أىمية التقدـ
 يعادؿ أثر تناقص العوائد، ويؤثر عمى إنتاجية العمؿ. والذي يمكف أف   ،التكنولوجي في الزراعة(

 اعترافيارغـ فانتشار الثورة التكنولوجية،  توقعياعدـ كعديد مف االنتقادات الى النظرية الكالسيكية وجيت ال    
 ألنوأثر تناقص الغمة؛  إلغاء وال يمكن ،حسب رأي روادىا ىذا التقدـ أف   اال  بالتقدـ الفني وأثره عمى اإلنتاجية، 

 حصمتفي القطاع الصناعي، وال االستفادة منو في القطاع الزراعي؛ ولكف الزيادة التي  ال يمكف تطبيقو إال  
كما  ،في اإلنتاج الزراعي، مما أدى إلى تصدير ىذا الفائض إلى الخارج فائضافي الدوؿ المتقدمة أظيرت 

 2:خرى مف بينياأانتقادات  ياوجيت ل
تقسيـ طبقي بيف الرأسمالييف، والعماؿ وتتجاىؿ تجاىؿ الطبقة الوسطى، حيث تفترض ىذه النظرية  -

 الطبقة الوسطى التي تقدـ إسيامات أساسية في عممية النمو االقتصادي.
 إىماؿ القطاع العاـ. -
المعارؼ الفنية مف المعطيات  إعطاء أىمية أقؿ لمتكنولوجيا، ويرجع ذلؾ إلى االفتراض الكالسيكي بأف   -

 وأنيا ال تتغير مع الزمف.
 ، عمى أف  ومالتوس ريكاردوالقوانيف غير حقيقية: تقـو النظرة التشاؤمية لالقتصادييف الكالسيؾ، أمثاؿ  -

 النتيجة الحتمية لتطور رأس الماؿ ىي الكساد.
 خطأ النظرة إلى األجور واألرباح، في الواقع لـ يحدث أف آلت األجور نحو مستوى الكفاؼ كما أف   -

 توى الكساد الدائـ.الدوؿ المتقدمة لـ تصؿ إلى مس
عدـ واقعية مفيـو عممية النمو حيث افترضت النظرية الكالسيكية حالة مف السكوف مع وجود تغيير  -

 يدور حوؿ نقطة التوازف الساكنة.
االدخارات كميا توجو إلى االستثمار: يقوؿ البعض أنو ليس صحيحا أف كؿ االدخارات توجو إلى  -

 3االدخار مف خالؿ االئتماف المصرفي. مفاالستثمار يمكف أف يزيد  فإف   يتربشوماالستثمار، وكما يقوؿ 
 
 
 

                                                           
  .62ص  ، سابؽالمرجع ال،  التنمية االقتصادية مدحت القرشي، 1
 .73ص ، سابؽالمرجع الأشواؽ بف قدور، 2
 .65ص  ،سابؽالمرجع المدحت القرشي، 3
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2-II-3 كالسيكية( )النيو النظرية الكالسيـكيـة المحـدثـة. 
مف أبرز الكتاب  1شومبيتر جوزيف الواسيعتبر  :(Joseph Alois Schumpeter) شومبيتر نظرية -أوال

مستمرا، ولكنو يصؿ سريعا إلى حدوده عندما تكوف اتجاه النمو عنده ليس  في النمو االقتصادي، حيث أف  
توسع اإلنتاج الذي يحدث لو توسع االئتماف حتى يصؿ إلى حدوده، لالبتكاري غير مناسبة ابنية االستثمار 

الرغـ مف  االبتكار. عمىيزيد مف مخاطرة و فائض في السوؽ مما يؤدي إلى انخفاض األسعار والدخوؿ، 
فروع الصناعة تزدىر بينما تدبؿ الفروع األخرى، كما أف عممية رأى أف   إال  أنولمطمب،  شومبيتر اىماؿ

ـ ثوتحقؽ النمو  التي تنشأبيا ىي عممية تطورية، نظرا ألف المنشآت والصناعات  نادىالتي  "التدمير الخالق"
بؿ مدى الحياة  ،ىذه العممية بالتغيير الييكمي ليس فقط في تكويف الناتج حيث تتسـتختفي، و تتدىور 

دورا ميما لمعوامؿ التنظيمية والفنية في النمو  شومبيترأعطى ، وقد جؿ الطويؿ جدااألاالقتصادية و 
عبارة عف ـ باعتباره مف أىـ عناصر النمو، ألنو يعتبر المبتكر والمجدد، كما أنو االقتصادي مركزا عمى المنظ  

 2في قدراتو اإلدارية، حيث يكفي أف يقدـ شيئا جديدا، ويتضمف االبتكار عنده خمسة أنواع: رجؿ عادي
 جديد. منتج تقديـ 
 نتاج.لإلجديدة  طريقة تقديـ 
 الدخوؿ الى سوؽ جديد. 
  مصدر جديد لممواد الخاـالحصوؿ عمى. 
 يمثؿ حالة احتكار صناعةلمقامة تنظيـ جديد ا. 

جراء تحسينات مستمرة عميو يؤدي إلى النمو كما أف عممية النمو تتضمف  أكد أف   كما   تقديـ منتوج جديد وا 
ـ، االئتماف المصرفي، إضافة إلى ىذا فإف األرباح تزيد عف حصة األجور ثالثة عناصر، ىي االبتكار، المنظ  

يموؿ مف الجياز  3عنده في الدخؿ، في البيئة االجتماعية المالئمة لظيور المنظميف، كما أف االستثمار
 في نظريتيـ. يوفوليس مف االستثمارات مثؿ ما أورد الكالسيك ،المصرفي

ـ يقـو باالبتكار مف أجؿ الحصوؿ عمى األرباح، كما تنشأ ىذه األرباح إثر أف المنظ   شومبيترأضاؼ    
المنظميف يتصرفوف كالرواد، فبإمكاف ذلؾ أف  أضاؼ أنو طالما أف  و ، الديناميكية الناتجة عف االبتكارالتغيرات 

انييار الوظيفة ىي  الرأسمالية انييارورغـ ذلؾ فيناؾ ثالثة قوى تؤدي إلى  .يحوؿ دوف نياية الرأسمالية
 4 تحطـ اإلطار المؤسسي لممجتمع الرأسمالي.و تحمؿ العائمة البرجوازية، التنظيمية

                                                           
أنيى كتابو )نظرية التطور  28 سف  ومات فييا كارؿ ماركس،  في  جون ماينر كينزفي نفس السنة التي ولد فييا  1950وتوفي في 1883اقتصادي نمساوي األصؿ، ولد في 1

، نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجييؾ ـ. شرر، تعريب عمى ابو عمشة، ، لممزيد انظر فريدر  1911االقتصادي( والذي نشر ألوؿ مرة ألمانيا في سنة 
  .45ص  ،المرجع السابؽ

 .69، ص السابؽالمرجع ، التنمية االقتصاديةدحت القرشي، م 2
يد،  األوؿ تمقائي: يتحدد بعوامؿ مستقمة عف النشاط االقتصادي، وىو المحدد األساسي لمنمو في األجؿ الطويؿ ويتحدد بعممية االبتكار والتجد ،بيف نوعيف مف االستثمارميز شومبيتر  3

 .الثاني تابع: يعتبر دالة لحجـ النشاط االقتصادي يتحدد بالربح، الفائدة ورأس الماؿ
 .71ص ،سابؽالمرجع المدحت القرشي، 4
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فيو الذي  ،يميؿ إلى تحطيـ اإلطار المؤسسي لممجتمع الرأسماليـ كذلؾ ىو الذي أف المنظ   شومبيتريؤكد    
  جازؼ باالبتكار، وبعد ىذه المرحمة يتقمص دور االبتكار، ويصبح التقدـ التكنولوجي مف اختصاص المدربيف

 وسادة األعماؿ الجدد ىـ المدراء، الموظفوف والبيروقراطيوف.
 انتقادات أىميا: عدة أنو وجيت لو في النمو االقتصادي، إال   شومبيتررغـ اإلسيامات التي قدميا    
   أكد أف كؿ عممية نمو تعتمد عمى االبتكار الذي  شومبيتر ىذه النظرية غير مالئمة لموقت الحاضر، ألف

ىو مف مياـ الصناعات، التي يقـو اآلف باإلنفاؽ عمى البحوث والتقدـ والتي ال تتضمف الكثير مف 
 المخاطر.

   االبتكار ىو أساس عممية النمو، التي في الحقيقة ال تعتمد فقط عمى ىذه االبتكارات بؿ عمى  اعتباره أف
تغيرات اقتصادية واجتماعية أيضا، وعوامؿ مثؿ اليياكؿ التنظيمية، والعمؿ الماىر، والدوافع، والحوافز 

 خاصة في الدوؿ النامية.
  زيادة الحاجة لرأس الماؿ بشكؿ كبير، وعمى المدى االئتماف المصرفي وحده غير كاؼ خصوصا عند

 الخ.......الطويؿ، فإلى جانب ذلؾ ىناؾ الحاجة إلى مصادر أخرى مثؿ القروض، األسيـ
  في  شومبيتربالنسبة لمبمداف النامية فيي ال تحتوي عمى العدد الكافي مف المنظميف الذيف يطبقوف نظرية

 النمو.
  االبتكار فقط بؿ الى تشكيمة مف عوامؿ عديدة مثؿ اليياكؿ التنظيميةالبمداف النامية ال تحتاج الى  

 فع والمحفزات.اوالدو  ،والقيـ المالئمة، والعمؿ الماىر ،والتطبيقات االدارية
 جون االقتصادي بأفكار النظرية ىذه ترتبط : (1883–1946)الكنزيو النظرية في االقتصادي النمو -ثانيا

في  العالمية االقتصادية زمةلأل الالزمة المناسبة الحموؿ إيجاد مف تمكف الذيو   (J.M.Keynes)ماينارد كينز
 خالؿ مف، االستثماري اإلنفاؽ في الحاصمة لمزيادة مضاعؼ بمقدار القومي يزداد الدخؿ كينزحسب  .1929عاـ
، وقد المضاعؼ بنظرية القومي الدخؿ نمو قوانيف ترتبط النظرية ىذه بموجب حيث الحدي لالستيالؾ الميؿ

 : 1لمنمو ىي معدالت ثالثة ميزت حيث (دومار – رودىا) نموذج عمى اعتمدت ىذه النظرية
  (Actual Rate of Growth) أ- معدل النمو الفعمي 

   : أف   أي الدخؿ إلى الدخؿ في التغير نسبة يمثؿ وىو
  

 
 

 :Warranted Rate of growth المرغوب النمو معدل-ب  
     :ف  أ أي اقصاىا في اإلنتاجية الطاقة تكوف عندما النمو معدؿ يمثؿ وىو

 

  
  

 .المرغوب النمو معدؿ عمى لمحفاظ الالـز الماؿ رأس يمثؿ وىو ثابت crحيث  
 التقدـ في الحاصمة  الزيادة عف يتمخض فأ يمكف لمنمو معدؿ قصىأ فيو  (GW)الطبيعي النمو معدؿ أما     
 النمو معدؿ بيف التعادؿ يتحقؽ أف ويجب الكامؿ، االستخداـ مستوى عند العاممة والقوة ،الرأسمالي والتراكـ التقني
 فالتعادؿ والطبيعي، المرغوب المعدليف مع الفعمي النمو معدؿ أيًضا يتعادؿ فأو  ،المرغوب النمو ومعدؿ الفعمي
 النمو معدؿ مع فيو المرغوب النمو معدؿ تعادؿ اذا ماأ اإلنتاجية، بقراراتيـ المدراء لدى القناعة لتوفر يؤدي األوؿ

                                                           
،المجمد  26جامعة كربالء، العدد  مجمة العمـو االقتصادية، دراسات في معدالت النمو الالزمة لصالح الفقراء )العراق دراسة تطبيقية(،المسعودي،  توفيؽ عباس1

 .32، ص 2010، السابع،  العراؽ، نيساف
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 الطبيعي المعدؿ مف قؿأ المرغوب المعدؿ ف  أ افترضنا فمو  ،والتضخـ البطالة لنشوء اتجاه ىنالؾ فميس ،الطبيعي
 والمرغوب الفعمي المعدؿ مف كؿ أف   حيث ستزيد البطالة ف  إف فيو والمرغوب الفعمي المعدؿ تساوي حالة في حتى
 الطبيعي( المعدؿ مف كبرأ فيو المرغوب المعدؿ ف  أ )أي العكس حالة في ما. أالطبيعي المعدؿ مف اقؿ فيو

 يتجاوز فأ يمكف ال الفعمي المعدؿ ف  أو  يتعادالف، قد فيو والمرغوب الفعمي المعدليفمف  كال ف  إف ،مؤقتة وبصورة
 .لمنمو معدؿ قصىأ يمثؿ الطبيعي المعدؿ ف  أ حيث محدود غير نحو عمى الطبيعي المعدؿ
قيـ معينة لميؿ بكثر مف عرض عوامؿ االنتاج أالتوازف مرىوف بطمب السمع االستيالكية  لكينزبالنسبة    

 .1االستيالؾ واالستثمار، كما يؤكد أنو ليس ىناؾ إال  مستوى تشغيؿ واحد يتالءـ مع التوازف العاـ
جؿ دراسة النمو وذلؾ بفضؿ االقتصادييف أمف  1940 أواخر في ال  إلـ توضع نظريات كنيز في اطار ديناميكي  

 2.(1997-1914) ودومار (1978-1900)الكنزييف ىارود
ز بيف ثالثة مي  ، 1939المقترح عاـ  ىارود نموذجفي  :Domar – Harodd))3:دومار –نموذج ىارود  -ثالتا

عف العمالة والقوى العاممة المتاحة، وثانيا  : معدؿ النمو الطبيعي ىو معدؿ نمو اإلنتاج الناجمة4أنواع مف النمو
  معدؿ النمو المضموف أو المبرر وىو معدؿ النمو الذي يسمح التشغيؿ الكامؿ واالستخداـ الكامؿ لرأس الماؿ

والتي  خيرا معدؿ النمو  الفعمي، أو في الواقع شرطيأوالذي يجب أف يمبي توقعات أصحاب المشاريع الرأسمالية، و 
 المساواة في يعني تحقيؽ نمو متوازف فإف   ىارودوحسب  ،شيء يمبي رغبات مختمؼ المتعامميفتضمف أف ال 
النماذج شيوعا، حيث يستند عمى تجربة  وأكثر أسيؿ لمنمو مف "دومار-ىارود" نموذج يعد .الثالثة معدالت النمو

 إيفري واألمريكي ىارود روي البريطاني :االقتصادييف باسمي وليرتبط األربعينات في تطويره تـ   البمداف المتقدمة،
ويعتبر التوفير ورأس الماؿ أساس  لعممية النمو، حيوية كضرورة االستثمار عمى يركز ىذا النموذج ، حيثدومار

لمنظر إلى العالقة  واسع في البمداف النامية بوصفو طريقة بسيطة استعمؿ ىذا النموذج عمى نحو .5عممية النمو
الماؿ المستثمر في الوحدة اإلنتاجية، كما اعتمد عمى  ، إذ يعتمد عمى كمية رأس6رأس الماؿبيف النمو ومتطمبات 

 :7مجموعة مف الفرضيات تتمثؿ في
 .االقتصاد مغمؽ 
 .توازف االستخداـ الكامؿ 
  الميؿ الحدي لالدخارالميؿ المتوسط لالدخار يساوي 
 .الميؿ الحدي لالدخار ثابث 
 يبقى ثابت.       معدؿ رأس الماؿ الناتج 

                                                           
1  LOUIS LAGNACE, La Croissance Economique, Op. Cité., Page  15 . 
2 ALAIN BEITONE, et autres, Economie, 5ème édition, édition DALLOZ, PARIS, 2012, page493. 

لعمؿ لػكينز، وبعد  مة"، والذي اعتمد في إنجازه عمى أفكار النظرية العا An Essay on Dynamique Théorie" و ل( : اقتصادي انجميزي مف مقا1978-1900ىارود روي فوبر)3
 .دومار-(، ومف ثمة سميا نموذج ىارود1997-1914باالقتصادي األمريكي افسي  دومار)و عرفيا تحميؿ ىذا األخير تـ ربط اسمالشيرة التي 

4 ERIC BOSSERELLE, les nouvelles approches de la croissance et du cycle, Op. Cité.,  pages 22. 
 . 79ص  ،1997الثانية، دار ىومة، الجزائر، ، الطبعة مقدمة في اقتصاد التنميةإسماعيؿ شعباني،  5
 .91، ص 2009، الطبعة األولى، إثراء لمنشر والتوزيع، االردف، عمم اقتصاد التنميةمحمد صالح تركي القرشي،  6
 .74، ص السابؽمرجع ال، التنمية االقتصاديةمدحت القرشي،  7



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

159 
 

 في  وأف معدؿ النمو ،المستوى العاـ لألسعار ثابت، إضافة إلى ثباث األسعار، وثبات أسعار الفائدة
   الناتج

 
  يعتمد عمى الميؿ الحدي لالدخار 

  
 / الناتج أي كذلؾ معامؿ رأس الماؿ وأ  

 
وبافتراض  

 :1تساوي الميؿ الحدي لالدخار مع الميؿ المتوسط لالدخار أي
(
  

  
)
 

 
 

 
 

 معدؿ االدخار.    حيث:
 i = I /Yوبذلؾ فاف:  S = I : في حالة التوازف فاف االدخار يساوي االستثمار

 ( ىو التغيير الحاصؿ في رأس الماؿ أي أف: Iىي معدؿ االستثمار، وأف االستثمار )     :
I = Δ K 

 أي أف:     والمعامؿ الحدي لرأس الماؿ/الناتج يساوي
(
  

  
)      

 

  
 

 ومف المعادلة األخيرة نحصؿ عمى:
   

 

 
 

 :نحصؿ عمى Yوبقسمة طرفي المعادلة عمى
(
  

 
)
 

 
    

  
 

  معدؿ النمو في الناتج يساوي معدؿ االستثمار)أو معدؿ االدخار(/المعامؿ الحدي لرأس الماؿ/ الناتج. ف  إوعميو ف
 فنكتب المعادلة بالشكؿ التالي:

   
  

  
 

 ىو معدؿ النمو الناتج.  حيث: 
المعامؿ الحدي لرأس   أو بتخفيض ،  يمكف أف يرتفع إما بزيادة االدخار   ونالحظ أف معدؿ النمو

 الماؿ/الناتج.  
 وجيت العديد مف االنتقادات ليذا النموذج جعمتو غير واقعي منيا:

 دي لالدخارحفيما يخص ثبات كؿ مف الميؿ ال (AS/DY) ،الناتج ومعدؿ رأس الماؿ (K/Y) غير واقعية  
 إذ مف الممكف أف تتغير عمى المدى البعيد مما يؤدي إلى تغيير متطمبات النمو المستقر.

  بالنسبة لثبات نسب استخداـ رأس الماؿ والعمؿ غير مقبولة، نظرا إلمكانية اإلحالؿ بينيما، ضؼ إلى ذلؾ
 تأثيرات التقدـ التكنولوجي.

 الفائدة.ـ لكؿ مف مستوى األسعار، أو أسعار لـ يوؿ ىذا النموذج االىتما 
 2:لبمداف النامية نظرا لألسباب التاليةكما أف  ىذا النموذج لـ يالئـ ا

   النموذج ييدؼ إلى منع البمد المتقدـ  اختالؼ الظروؼ فيما بيف البمداف النامية والبمداف المتقدمة، حيث أف
 مف الدخوؿ في حالة ركود طويؿ األمد وال ييدؼ لتطبيؽ برامج التصنيع في البمداف النامية.

                                                           
1
 .75، ص المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةمدحت القرشي،  

 .77ص  ،سابؽال المرجعمدحت القرشي، 2
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   مف مثؿ ىذه النماذج تتصؼ بارتفاع معدؿ االدخار، ومعدؿ رأس الماؿ الناتج بينما الوضع يختمؼ  إف
 النخفاض.حيث تتميز ىذه المعدالت با ،في البمداف النامية

   في حيف أف ىذا غير موجود في البمداف النامية. ،النموذج يبدأ مف حالة توازف االستخداـ الكامؿ إف 
 وىذا ال ينطبؽ عمى البمداف النامية ،النموذج يفترض عدـ تدخؿ الحكومة في النشاط االقتصادي 
 .النموذج يفترض اقتصادا مغمقا في حيف االقتصاد النامي يكوف عادة مفتوحا 
 األسعار تتغير في البمداف النامية. في حيف أف   ،يفترض النموذج ثبات األسعار 

 اعتمد، يعتبر ىذا النموذج أقؿ تشاؤما حيث رماو د-ىارودمقارنة مع نموذج  :(1956)نموذج كالدور -رابعا
تدور الفكرة  يتغير بالنسبة لتوزيع المداخيؿ. Sاالقتصادي مستقر في حدود أف ميؿ االدخار  النمو عمى أف  

في دالة االدخار الكالسيكية التي تحمؿ العديد مف الخصائص، ويضيؼ معادلة  كالدورالرئيسية لنموذج 
 1. زيادة االنتاجية الحدية لمعوامؿ(االستثمار، لكف بإىماؿ فروض النموذج الكالسيكي )

 كبر مف مداخيؿ العماؿأولتكف مداخيؿ الرأسمالييف  الخاصة بالرأسمالييف، sπ، وميؿ ادخار العماؿ Sω :لتكف 
 :2حيث كبرأبالتالي ميؿ االدخار يكوف 

  sπ >sw. 

 :مع االدخار الكمي لمبمد S، األرباح ∏، واألجور كتمة w لتكف
S = sω.w + sπ. ∏ 

W = Y – ∏ 

  ومنو نستنتج أف:
 ∏ S = sω (Y – ∏) + sπ. ∏ ou S = swY+(+( sπ – sw)  

 معدؿ ادخار البمد: نجدY عمى Sبقسمة 
S/Y= s = sw +(sπ – sw) ∏/Y 

 ، أكبر مف حصة األرباح في الناتج الوطني.البمدمعدؿ ادخار  نالحظ أف  
، n أكبر مف s/y إذا كاف. s/y ف يتساوى مع النسبةأمعدؿ نمو السكاف مف  n ىي التي تمكف s المتغيرة ف  إ 

ال يسمح بالوصوؿ الى المعدؿ الذي يضمف  ي عدد السكاف المتوفرأمعناه ىناؾ نقص حقيقي في اليد العاممة، 
مما يؤدي   قؿ مف الطمب عميو، ترتفع االجور، وتنخفض نسبة االرباحأاالستمرار لمنمو، مثمما عرض العمؿ ىو 

فيناؾ فائض في اليد العاممة، وبالتالي ، n قؿ مفأ s/y ا كافذوبالعكس، ا، n نحو s/y الى انخفاض النسبة
في ىذا  .nو s/y مما يعيد حالة المساواة بيف sرباح، وتزيداألجور، وتزيد نسبة األتزيد البطالة، وتنخفض 

رباح يسمح بتحقيؽ استقرار األمرتبط بتقسيـ  ميكانزيـتأرجح بيف البطالة وندرة اليد العاممة، لكف ىناؾ يالنموذج 
 .3النمو

 التي حصؿ بموجبيا عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد عاـ سولوشكمت أعماؿ  :1956نموذج سولو  -خامسا
  1961في DENSION روا االقتصاد مف أمثاؿأساسا لنماذج احتساب النمو التي سعى إلى ابتكارىا منظ  ، 1987

                                                           
1  F.H HAHN, et R.C.O.MATTHEWS, Théorie De La Croissance Economique, ECONOMICA, Paris, 1972, Page 24. 
2 PIERRE ROBERT, Croissance Et Crise analyse économique et historique, Op. Cité., page 108. 
3
 PIERRE ROBERT, Croissance Et Crise analyse économique et historique, Op. Cité, page109. 
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بالنسبة لنماذج النمو تجدر االشارة الى أنو  1.لتفسير االختالفات الدولية في معدالت النمو الفعمية المسجمة
عامؿ التقدـ التكنولوجي، يتحدد مف خارج  يتفقاف معا عمى أف   "سولو"و "دومار -ىارود" مفإف  كؿ  االقتصادي
 .2أي اعتباره عامؿ مستقؿ ومعطى مف خارج النظاـ، exogenously determinedالنموذج
 : 3في لسولوتمثمت الفرضيات الرئيسية وقد 

 بعوامؿ قابمة لإلحالؿ؛  دوغالس كوبليعطى المنتوج الوطني مف خالؿ دالة اإلنتاج  -
 أسعار السمع والعوامؿ مرنة؛  -
 ايرادات  الحجـ  ثابتة؛  -
 يتـ استثمار جميع االدخارات؛  -
 اإلنتاجية الحدية لرأس الماؿ متناقصة، وبالتالي فإف اإلنتاج ينمو أبطأ مف مخزوف رأس الماؿ؛  -
 ؛ المتبقىالتقدـ التقني خارجي، وىذا ىو  -

 نمو ميزتاف: لم في ظؿ ىذه االفتراضات يدؿ عمى أف  
    مف ناحية النمو مستقر ومتوازف، وذلؾ بسبب فرضيات مرونة االسعار واحالؿ العوامؿ : آليات السوؽ

 تضبط األسعار والكميات مف العوامؿ المتاحة. 
   ا يتجو النمو االقتصادي إلى ذسكاف مستقر ومعدؿ االدخار ثابت، االإذا كاف التقدـ التقني منعدـ، عدد

 الصفر. 
في الواقع، اإلنتاج  ينمو بسرعة أقؿ مف رأس الماؿ، أو أنو يفقد قيمتو )عف طريؽ االىتالؾ(؛ فمف الضروري     

كؿ  ألف  المعدـو  أف تكرس دائما حصة اكبر مف االستثمار اإلجمالي الىتالؾ رأس الماؿ، تصؿ إلى عتبة النمو 
 االستثمارات ستيتمؾ.

أف اقتصادا ما يتميز بمعدؿ نمو ديمغرافي، ومعدؿ ادخار معيف يمكف أف يعطي نموا  سولويظير نموذج    
منتظما إذا ما توافرت لو مرونة تقنية، ورأس ماؿ متجانس ومعمومات شفافة، وعالقة ديناميكية مرنة بيف اإلنتاج 

ؼ عمى نظرتيـ االنتقادية لالقتصاد االستعماري وقيود كالسيكي لمتخم   ويستند التحميؿ النيو ،واحتياجات السوؽ
 .4التجارة وريوع الشركات التجارية واحتكارىا، وىروب رؤوس األمواؿ

بدور العقميات السمبية، وضعؼ روح المبادرة، ونقص المعمومات الخاصة باألسواؽ، وندرة  سولوكما اىتـ    
فيو يفترض أف االستثمار يساوي االدخار، وأف عدد  ،رة عمى استغالؿ الثروات الطبيعيةداالدخار، وانخفاض الق

، يعني استقرار التوازف سولونموذج  في السكاف ينمو بمعدؿ خارجي وسوؽ العمؿ في توازف عمى المدى الطويؿ.
ف ال يختمفاف عف بعضيما في التكنولوجيا أو السموؾ االدخاري، أو التركيبة السكانية، إال  انيما يبالنسبة القتصادي

ا سوؼ يحصالف عمى نفس دخؿ ممسار، أو أنيالفي نفس  لفرد، فإنيما يمتقيافايختمفاف في مستوى رأس ماؿ 
 .5الفرد

                                                           
قتصادية، اتحاد غرؼ التجارة اال، مجمة أفاؽ احتساب محددات النمو االقتصادي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، حالة تطبيقيةمحمد عبد السالـ شياب، 1

 .83ص ، 2000، 83العدد ، 21والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، المجمد 
 .17ص  ،المرجع السابؽ محمد عبد السالـ شياب،2

3 ALAIN BEITONE  et autres, Economie, Op. Cité., page 492-493.  
 .61، ص2011 مصر، دار التعميـ الجامعي، التنمية االقتصادية واالجتماعية والتغيير الييكمي في الدول العربية،عصاـ عمر منذور، 4

5 J.F. JACQUES et A.REBEYOROL, Croissance Et Fluctuations, Edition DUNOD, Paris ,2001,Page  54 . 
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االقتصادي إلى تقدـ تكنولوجي  النمو(، 1957)سولووأبرزىا نموذج  النيوكالسيكية عزت نماذج النمو لقد   
 أف   الى يشير 1949-1909 في إيجاد دليؿ بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية لمفترة سولوونجح  ،خارجي المنشأ

في الناتج القومي الى  مف الزيادة 87.5بػ إجمالي نصيب الفرد في الناتج القومي اإلجمالي قد يتضاعؼ، ويعزى
المتبقية إلى الزيادة في استخداـ رأس الماؿ، وفي ىذا الصدد استنبط  12.5 التقدـ التكنولوجي، بينما تعود نسبة

 1.إطارا لمتمييز بيف مساىمات رأس الماؿ، والعمالة والتغيير التكنولوجي سولو
حتمية التقارب بيف االقتصاديات  :2منيافي النمو ألسباب عديدة غير كافية  النظرية النيو كالسيكية اعتبرت
غفاؿ الدور الذي تمعبو السياسات االقتصادية، و اعتماد النمو االقتصادي عمى عامؿ خارجي المنشأ ،المختمفة في  ا 

غفاؿ دور التصرفات االقتصادية ألطراؼ النشاط االقتصادي في عممية النموعممية النمو، و   .ا 
حيث يجب أف تمحؽ البمداف األكثر فقرا بالبمداف  فكرة حتمية التقارب بيف االقتصاديات المختمفةبالنسبة ل    

 اعتماد النمو االقتصادي عمى عامؿ خارجي المنشأأما  ،إيرادات رأس الماؿ متناقصة األكثر تقدما بالنظر الى أف  
يعتبر إيرادات تراكـ رأس الماؿ متناقصة، وبالتالي فإمكانية النمو في  النموذج النيوكالسيكي عمى اعتبار أف  

النمو الطبيعي لمسكاف أو التقدـ الفني الذي يؤدي الى زيادة فاعمية ىو النموذج تتمثؿ في تدخؿ عامؿ خارجي 
 ألف  نة( نظرا )الضرائب وعجز المواز  إغفاؿ الدور الذي تمعبو السياسات االقتصادية، اضافة الى االنتاج لمسكاف

غفاؿ دور التصرفات االقتصادية ألطراؼ النشاط االقتصادي في و ، بالعامؿ الخارجي معدؿ النمو ال يتأثر اال   ا 
 عمى معدؿ النمو.   اف( ال يؤثر ...سموؾ اطراؼ النشاط االقتصادي)استثماراتيـ، بحوثيـ أي أف   ،عممية النمو

إضافة الى أنو اذا كاف نموا بالبمداف االخرى،  قؿ  األر لماذا لـ تمتحؽ البمداف س  يف لـالنيوكالسيكي  فالنموذج   
ينطوي عمى الثبات عمى المدى الطويؿ، لـ  يفيـ لماذا استمرت معدالت النمو في االختالؼ لفترات طويمة ما لـ 

 .3يكف االنتقاؿ مف حالة االستقرار الثابت إلى آخر بطيء جدا
التي أدت إلى ظيور نماذج ونظريات النمو ىي لمنموذج النيوكالسيكي  ةاالنتقادات الموجي وفي األخير نقوؿ بأف   

 الحديثة.
2-II-4 نظريات النمو الذاتي( الحديثةالنمو  اتنظري(: 

تفسير العوامؿ  محاولة ،لمنمو االقتصادي جديدا تحميالتوفر لنظرية النمو الحديثة  بعد ثالثيف عاما جاءت    
االستثمارات الخاصة والعامة لرأس  ، مع افتراضيـ أف  4المحددة لمعدؿ نمو الناتج المحمي، والذي لـ يتـ تفسيره

ىذه النظرية إلى تفسير كؿ مف اختالؼ معدؿ النمو بيف  عمدتكما  ،الماؿ البشري ىي التي تحسف اإلنتاج
 5:سولونقطة انطالقيا مف مجموعة مف االنتقادات لنظرية كما كانت  .الدوؿ، وارتفاع معدؿ النمو المالحظ

  إىماليا لعنصر التطور التقني، حيث أنيا أكدت وركزت عمى دور وأىمية المعرفة بوصفيا ثمرة االستثمار
المنجز مف طرؼ المتعامميف االقتصادييف، وسرعة تطوره مف سرعة تطور النمو، أي متعمؽ بسموؾ 

 في حيف اعتبره سولو خارج ميداف االقتصاد.المتعامميف االقتصادييف، 

                                                           
 .17، ص المرجع السابؽمحمد عبد السالـ شياب، 1
  .18، ص 2000 ،دار النيضة العربية، مصر ،نقدية نظريات النمو الذاتي دراسة تحميميةعبد الباسط وفا، 2

3PATRICK  ARTUS, Théorie de la croissance et des fluctuations, 1er édition, presses universitaire de France, France, 1993, Page 20. 
 (.Solowالذي يعرؼ بمتبقي )و (، Solowالذي يتحدد خارجيا في معدؿ النمو لدى ) 4

5Pierre Robert, Croissance Et Crise Analyse Economique Et Historique, Op. Cité. , page 115.  
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   أنيـ يروف تدخؿ  غياب دور الدولة مف نموذج سولو، حيث بالرغـ مف أنيـ ينتموف لمتيار الميبرالي الحر، إال
مريف في النشاطات ذات الصمة ثالدولة في شكؿ تدابير ىيكمية يمكف أف يحفز النمو إذا ما شجعت المست

 بالتقدـ التقني.

  لمتقارب، فقد ركزت نظرية النمو الداخمي عمى تجانس معدالت النمو بيف الدوؿ.بالنسبة 

 ظيرت، والنفقات العمومية ي والماديس الماؿ البشر أس الماؿ التكنولوجي، ور رأباعتماد ىذه النظرية عمى تراكـ 
 النماذج التالية:

جديدا لمنمو االقتصادي، معتمدا نموذجا فعاال  1لوكس طور :(Robert Lucas)نموذج روبرت لوكاس -أوال
 حدية عمى الفرضية بأنو عمى عكس رأس الماؿ المادي، يمكف زيادة رأس الماؿ البشري والمحافظة عمى عوائد

يتولد نمو ذاتي يركز  لكينموذج موفقا ل ،2ثابتة عوض تناقصيا مما سمح باستمرار النمو االقتصادي دوف توقؼ
  ثابتة المخصص لمتكويف واالعداد الماؿ البشري يكفي أف تكوف اإليرادات الحديثة لرأس ،عمى رأس الماؿ البشري

ال فمتناقصة  إذا كانت، أما  croissance explosiveإذا كانت متزايدة فإنو يوجد نمو عميؽ ،وفي حالة العكس
  .األجؿيوجد نمو طويؿ 

التنمية غير ومشاكؿ  ،النمو بيف الدوؿ مف جيةاستمرار اختالؼ معدالت تفسيرا لمشاكؿ  لوكاسقدـ      
كؿ مف   صفاإلنتاجية الحدية لرأس الماؿ تتجو نحو التزايد مع زيادة تخصي، ثانيةالمتكافئة في العالـ مف جية 
مراعاة وجود وفورات خارجية ايجابية، فإف  ىذه االنتاجية تتجو  إضافة الىالمادي، و عاممي رأس الماؿ البشري 

 :3س الماؿ البشري، ويؤدي ىذا التفاوت في االنتاجية الحدية الى نتيجتيفأالتزايد مع تزايد مستوى ر يضا نحو أ
   يكوف أكثر قوة في البمداف الغنية عنو في البمداف الفقيرة أف، 
 فإن و ستتجو الى االنتقاؿ مف البمداف الفقيرة الى  ،أن و إذا لـ توجد عقبات في تحريؾ رأس الماؿ المادي

 اف الغنية مما يعني مساىمة حركة رأس الماؿ في زيادة التفاوت.البمد
وتراكـ رأس الماؿ المادي يكوف بقوة في البمداف الصناعية عنو في  ،يراعي ىذا النموذج واقع النمو االقتصادي    

 تمؼ البمداف.البمداف النامية، عكس نموذج النمو الكالسيكي الذي تنبأ بالتقارب بيف مستويات النمو السائد في مخ
 بدراسة بول رومرفي وسط الثمانينات قاـ فريؽ مف الباحثيف بقيادة  :(Paule Römer)نموذج رومر -ثانيا
قائال أف النمو عمى  التغيير التكنولوجي ناتج أساسا مف الخارج، فرضية القائمة بأف  الناقضات التي نتجت عف تال

إضافة  .4طريؽ نمو مجموعة مف العوامؿ مثؿ التقدـ التقني المدى الطويؿ ناتج مف الداخؿ وليس مف الخارج عف
 ف  أأي  ،ساسي لعممية النمو االقتصادي الذاتياألالمحرؾ  رومرس الماؿ المادي لدى أيمثؿ مخزوف ر  الى ذلؾ

 رومر، ويقصد برأس الماؿ الذاتي لدى و مخزوف رأس الماؿأيحدث حتى مع ثبات حجـ السكاف  فأالنمو يمكف 
س الماؿ المادي والتي تنتج تمقائيا عف الخبرة المكتسبة أ، المتولدة مف ر stock de croissanceمخزوف المعرفة، 

                                                           
، ويعتبر احد مشاىير التحميؿ االقتصادي الكمي، وحبر مف أحبار المدرسة النيو كالسيكية، مف جامعة شيكاغو 1995حصؿ عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد عاـ 1

 النمو االقتصادي.التأىيؿ في تحقيؽ و وقد ىجر نظريات الدورات االقتصادية ليفرغ نفسو لبحث دور التكويف 
 .55ص ، المرجع السابؽ، نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي وأثره عمى االبتكار التكنولوجي ،فريدريؾ ـ. شرر 2
 .65سابؽ، ص المرجع العبد الباسط وفا، 3

4 Robert J. Barro Et Xavier Sala-I-Martin, traduit par Fabrice Mazerolle, la croissance économique, EDISCIENCE 

international, PARIS,1996, Page44. 
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فاإلنتاج يطور المعرفة الفنية  ، apprentissage par la pratique ou learning by doingبالممارسةتدريب لممف االنتاج 
 .1ىذه المعرفة بأف يتـ االنتاج في صورة أكثر فاعميةس الماؿ، وتسمح أالناتجة عف تعمؽ العمؿ في ر 

ىناؾ عالقة سالبة بيف نمو اإلنتاج، والمستوى األولي  تار ليذه النظرية في التأكد فيما إذا كانبأوؿ اخت ؿتمث      
فإذا ثبتت العالقة فيذا  ،لدخؿ الفرد، أي التأكد إذا ما كانت الدوؿ الفقيرة تنمو بمعدالت أسرع مف الدوؿ الغنية
اإلنتاجية الحدية  أف   تثبتيشكؿ تأييدا لمنموذج الكالسيكي المحدث، أما العكس فيؤيد النظرية الجديدة لمنمو التي 

 :2اختيار نموذج االنحدار البسيط لتقدير المعادلة التالية تـ   وقد ،لرأس الماؿ ال تميؿ إلى االنخفاض
 gi = a + b1(PCY) 

 حيث يمثؿ:
gi :محدد مف السنوات.( 1)معدؿ نمو اإلنتاج لمفرد بالنسبة لمبمد 

(PCY)  :.المستوى األدنى مف معدؿ دخؿ الفرد 
(b1)  :.المعامؿ 
سالب فيو دليؿ عمى االلتقاء الذي يفترضو النموذج الكالسيكي الحديث أي البمداف الفقيرة تنمو (b1)إذا كاف      

 أكثر( موجب مما يشير إلى التباعد أي أف البمداف الغنية تنمو b1 أثبتت وجود )لكف الدراسات  ،أسرع مف الغنية
إذا ما منح لكؿ مف التعميـ  ات البمداف المختمفة،يويحدث التباعد الحقيقي فيما بيف اقتصاد ،البمداف الفقيرة مف

لكف ما ال  ،والبحث والتطوير إنتاجية رأس الماؿ الحديثة مف االنخفاض، مما يعزز موقؼ النظرية الجديدة لمنمو
االلتقاء المذكور سابقا يفترض أف معدؿ االدخار واالستثمار، نمو السكاف والتكنولوجيا وكؿ  يمكف تجاىمو ىو أف  

ىذه الفرضية خاطئة، يمكف أف يتواجد  وبما أف   اجية العمؿ متساوية بيف كؿ دوؿ العالـ.العوامؿ المؤثرة عمى إنت
التقاء شروط إذا وضعنا فرضية ثبات العوامؿ المؤثرة في نمو دخؿ الفرد بما فييا نمو السكاف، ومعدؿ االستثمار 

  إشارة سالبة مف تقدير المعادلة السابؽ( b1)لػفإذا كاف  والتعميـ والبحث والتطوير والتجارة، االستقرار السياسي.
لكف مضافا إلييا المتغيرات المذكورة سابقا، فيذا يؤكد حتما فرضية النموذج الكالسيكي الحديث، بعبارة أخرى 

فإنو، يكوف ىناؾ اختالؼ  3النمو بيف البمداف الغنية والفقيرة، أما في حاؿ حدوث العكس سيحدث التقاء لمعدالت
 .في البمداف مما يؤيد نظرية النمو الجديدة في معدالت النمو

مف أوؿ الدراسات في نظرية النمو الجديدة، حيث أنو أكتشؼ الشروط التي يكوف فييا  رومر دراسة تكان    
عمى عدـ قدرة  رومرركز كما ، النمو االقتصادي المستداـ ممكف عندما ال تكوف ىناؾ زيادات خارجية في االنتاج

في تفسير النمو المستداـ بدوف زيادات خارجية في اإلنتاج، والتي غالبا ما يشار ليا بالتقدـ النماذج السابقة 
رات و استطاع أف يقترح نموذجا خاؿ مف التناقض في العوائد عمى رأس الماؿ بسبب الوف وقد ،التكنولوجي الخارجي

 4الخارجية لتراكـ رأس الماؿ متأثرا بالمشاىدتيف التاليتيف:
   معدؿ النمو في العالـ المتطور لـ تظير عميو عالمات عمى التناقص أو االنخفاض. إف 

                                                           
 33-32سابؽ، ص المرجع العبد الباسط وفا،  1
 .80سابؽ، صالمرجع ال، التنمية االقتصاديةمدحت القرشي،  2
 ( تصبح موجبة.b1أي إشارة ) 3

  .112ص  ،المرجع السابؽ، عمم اقتصاد التنميةمحمد صالح تركي القرشي،   4
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   إذا كاف  ،النمو المستداـ ممكف فقط عندما ال تكوف ىناؾ حالة تناقص في العوائد عمى تراكـ رأس الماؿ إف
 .االستثمار الجديد يخفض معدؿ العائد الحقيقي عمى رأس الماؿ فإف النمو المستداـ غير ممكف

شركات القطاع الخاص سوؼ تستمر فقط  خر يأخذ في االعتبار أف  آنموذجا  1990في سنة  رومركما اقترح   
في البحث والتطوير إذا كانت ىناؾ حماية لحقوؽ الممكية الفكرية، وبراءات االختراع، تسمح ليا بالحصوؿ عمى 

عمى الرغـ مف  ، لكفعممية االختراع لوحدىا، وذلؾ مف أجؿ خمؽ سمع جديدة تزيد كفاءة عممية اإلنتاج مكافآت
العامة لبعض  ةالخصخصعدـ االىتماـ الكافي لواقع صفة  ىو و ما يؤخذ عميوأن   إال   رومراالسيامات التي قدميا 

أوجو االنفاؽ العاـ لمدولة، حيث يمكف لمقطاع الخاص أف ينجز بعض أنواع البنية االساسية بكفاءة كالطرؽ 
 ف تنجز بواسطة النفقات العامة.أنواع المشروعات البنية االساسية أنو توجد بعض أالسريعة مما يعني 

يعتبر مستوى ىذا النموذج  في، 1990لمنمو االقتصادي سنة نموذجو  باروقدـ : Barroبارونموذج  -ثالتا
تمعب فيو النفقات العامة دور المحرؾ لمنمو االقتصادي، ويعتبر رأس  أيفالنفقات العامة ىو مصدر النمو الذاتي، 

لمدولة الماؿ العاـ مصدر ىذا النمو الذاتي، ويتمثؿ ىذا الرأسماؿ في مجموع التجييزات والخدمات العامة الممموكة 
أو األشخاص االعتبارية العامة األخرى، والتي  تكوف مساىمتيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاجية القطاع 

إعداد وتأىيؿ رأس الماؿ البشري مثؿ ، ، المطارات، ورعايةالموانئالخاص خاصة في البنية األساسية، كالطرؽ، 
التعميـ والصحة،...الخ، حماية حقوؽ الممكية كاألمف والدفاع،...الخ، والخدمات المباشرة التي تدخؿ في دالة 

رأس الماؿ العاـ  :1ونميز بيف نوعيف مف رأس الماؿ العاـ ،منفعة المستيمكيف مثؿ المالعب، والمتاحؼ...الخ
اإلنتاجي وىو الذي يؤثر عمى دالة إنتاج رأس  2رأس الماؿ العاـبالنسبة ل .لعاـ االستيالكيرأس الماؿ ا، و اإلنتاجي

لتأثير عمى معدؿ التطور التكنولوجي ورأس الماؿ البشري،...الخ، أي التأثير عمى أحد عوامؿ باالماؿ الخاص، 
 فإف لرأس الماؿ العاـ أثر سمبي يتمثؿ ،مكاسب االستثمار المحتممة، رغـ ذلؾ بزيادةالنمو الذاتي بطريقة تسمح 

أي ىجر بعض األنشطة اإلنتاجية بسبب فرض ضرائب مرتفعة بيدؼ  (l’effet d’évictionفي أثر االستبعاد)
لدى رفاىية اليسمح بتحسيف مستويات فرأس الماؿ العاـ االستيالكي أما تمويؿ نفقات العامة المتعمقة باإلنتاج. 

نتيجة ما يتحممو  ،االعتبار ما قد ينتج عف ىذا مف أثر سمبي بسبب تخفيض االستيالؾ األخذ بعيفبالمستيمكيف، 
 المستيمكيف مف ضرائب لتمويؿ ىذا النوع مف اإلنفاؽ.

السياسة االقتصادية لمدولة يمكنيا أف تمعب دور أساسي في النمو االقتصادي، مف  فإف   ،في ىذا المجاؿ    
  خالؿ السياسة الضريبية وسياسة اإلنفاؽ، فالقرارات في ىذا الشأف قد تؤدي إلى تباطؤ أو سرعة النمو االقتصادي

  لماؿ العاـ في النمو الذاتيرأس ا وومف ثـ فإف ىذا النموذج يعتبر أوؿ مف حاوؿ إبراز الدور الذي يمكف أف يمعب
نفقات البنية األساسية تزيد مف إنتاجية رأس الماؿ الخاص وتدخؿ الدولة بيذه الصفة في دالة  عمى اعتبار أف  

ويمكف أف تموؿ نفقات الدولة بواسطة الضرائب ومف ثـ زيادة حجـ الضرائب، فزيادة حجـ  ،انتاج االقتصاد القومي
 وكذا فإف نفقات الدولة)الضرائب( تؤدي إلى إدخاؿ وفورات خارجية إيجابية، والمالحظ أنوى، نفقات البنية األساسية

                                                           
 .109، ص سابؽالمرجع ال عبد الباسط وفا، 1
:حيث أنو كمما كاف Mécanisme macroéconomique تتعمؽ االولى باالقتصاد الكمي ،لياتاآلإف رأس الماؿ العاـ يؤثر عمى النمو مف خالؿ نوعيف مف 2

 اإلنتاجية، ويترجـ ذلؾ مف خالؿ معدؿ نمو دائـاإلنفاؽ العاـ مرتفعا أكثر كمما كاف ىناؾ تييئة أكبر لمنشاط االقتصادي األمر الذي يسمح بتحقيؽ زيادة في 
تراكـ المعارؼ مثؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ  تتالئـ مع: حيث أف ىناؾ أنواع مف اإلنفاؽ العاـ  Mécanisme technologique الثانية تتعمؽ بالتكنولوجياومرتفعا، أما 

  صادي.والبحث والتطوير وىو ما يعني حدثا بطريقة إيجابية عمى النمو االقت
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يوجد مستوى أمثؿ لإلنفاؽ العاـ أعمى مف مستوى التوازف في األسواؽ التنافسية، وىذا المعدؿ يسمح بمعدؿ نمو 
قات العامة مع مقدار مساىمتيا مستمر لالقتصاد أكثر ارتفاعا، ويصؿ االقتصاد الى ىذا الحجـ حينما تتساوى النف

النسبية في اإلنتاج، بحيث يصبح االقتطاع مف االستيالؾ الجاري الذي يتـ مف خالؿ الضرائب فيما وراء ىذا 
الحجـ االمثؿ مرتفعا جدا وغير مبرر في ذات الوقت، بالنظر الى أنو ال يتـ تعويضو مف خالؿ زيادة معدؿ النمو 

 : 1نموذج نحصؿ عمى النتائج التاليةفي المستقبؿ. مف خالؿ ىذا ال
معدؿ النمو الثابت يرتبط  التأكيد عمى وجود الوفورات الخارجية االيجابية لمنفقات العامة وىو ما يعني أف   -

نيا تعمؿ عمى تحسيف كؿ مف المتغيرات أإيجابيا بالحصة النسبية لمنفقات العامة في اإلنتاج بالنظر الى 
 االستثمار، االستيالؾ.الثالثة التالية: االدخار، 

لما كانت االيرادات ثابتة، وأف اإلنتاج يعتمد عمى تراكـ عامؿ اإلنتاج )رأس الماؿ الخاص، ورأس الماؿ  -
 النموذج  يعطي نمو ذاتيا. العاـ(، فإف  

زيادة معدؿ الضريبة ازدياد  معدؿ الضريبة يمعب دورا ايجابيا في التأثير عمى معدؿ النمو، إذ ينجـ عف -
س الماؿ الخاص وبالتالي أنمو االيرادات الخاصة نتيجة ازدياد فاعمية ر  مف ثـ  و ى رأس الماؿ العاـ، مستو 

 تطور معدؿ النمو. 
قطاعات  03يعتمد عمى وجود  انموذج ىويتبيتر واجيون  فيميباقترح  :1992نموذج أجيون وىويت  -رابعب

وعددىا محدد، سمع االستيالؾ، البحث والتطوير، يتمثؿ التقدـ الفني في اختراع سمعة  ىي السمع الوسيطية
ما ، حيث اوسيطية جديدة تحؿ محؿ السمعة التي كانت موجودة سابق يترتب عمييا أثريف إما زيادة كفاءة االنتاج، وا 

لى زيادة التجديد الى القضاء عمى احتكار منتج السمعة  يؤدينقص تكاليؼ االنتاج، وعميو  الوسيطية القديمة، وا 
السمعة الوسيطية الجديدة في انتاج سمعة  واضحة في معدؿ اإلنتاجية لالقتصاد في المستقبؿ، حيث تستخدـ

 :2ويسمح ىذا النموذج بثالثة أنواع مف الحموؿ ،فاعمية مف الموجود بالفعؿ رنيائية أكث
في ىذه الحالة يتـ تخصيص :  croissance équilibré stationnaireثابتتحقيق معدل نمو متوازن  .1

، يوجد مسار  stochastiqueنهتجذيذوبالنظر لمطبيعة االحتمالية  ،حجـ كاؼ وثابت مف الموارد لمبحث
، يدور حوؿ متوسط معيف )معدؿ متوسط النمو( وبعد دالة متزايدة Pibالمحمياحتمالي لنمو الناتج 

و االكتشافات مف أليذا الحجـ مف الموارد المخصصة لمبحث والتطوير مف جية ومستوى التجديدات 
 جية أخرى.

في ىذه الحالة، يتـ تخصيص حجـ ضعيؼ مف الموارد : croissance nulle تحقيق معدل نمو باطل .2
حيث تكوف العالقة بيف ما يخصص مف موارد لكؿ تجديد والتجديد الالحؽ عميو عالقة لمبحث والتطوير، 

عكسية، مما يؤدي الى أف يشيد االقتصاد عدـ تحقؽ في ارتفاع في معدالت النمو في بعض الحاالت)نمو 
 باطؿ( ناتج عف عدـ التشجيع الضروري لمبحوث.

د في ىذه الحالة، تعاقب مرحمتيف مف يشيد االقتصا: وضع وسط بين الوضعين السابقين تحقيق .3
التخصيص)القوي والضعيؼ( لمموارد الموجية لمبحث والتطوير، تؤدياف الى دخوؿ االقتصاد فيما يشبو دورة 
                                                           

 .111، صالمرجع السابؽعبد الباسط وفا،   1
 .98-97، صالمرجع السابؽعبد الباسط وفا، 2
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النمو، إذ يمر بمرحمة مف النمو المشيود تتعمؽ بالفترة التي يتوافر فييا التشجيع الضروري لمبحوث، ثـ يحدث 
التي تشيد تشجيعا سمبيا لمبحث والتطوير يرجع الى التخصيص الضعيؼ لمموارد  أثر عكسي في الفترة التالية

 ...وىكذا.
 :نجدمف بيف االنتقادات الموجية لنظريات النمو الحديثة 

 افتراض، مثؿ غالبا مالئمة لمدوؿ النامية غيرالنموذج الكالسيكي الحديث  فروضعمى عدد مف  االعتماد -
يسمح إلعادة تخصيص العمؿ ورأس الماؿ بيف القطاعات  مماالقطاعات  جميع وتشابوقطاع انتاج وحيد، 

 التغيير الييكمي مف أجؿ خمؽ النمو.التي يحصؿ فييا تحوال خالؿ عممية 
اعاقة النمو االقتصادي غالبا في الدوؿ النامية بسبب انعداـ الكفاءة الناتجة عف اليياكؿ المؤسسية، ونقص  -

 .غير قابمة لمتطبيؽ فييالكبير،  األثرغفمت عف ىذه العناصر ذات  ياأنرأس الماؿ وأسواؽ السمع، وبما 
ىماليا الشديد عمى المحددات طويمة األجؿ لمعدالت النمو االقتصادي التركيز  - األثر عمى النمو في ، وا 

  .األجميف القصير والمتوسط
 1:أن و اضافة الى -
مثؿ التنظيـ   ،لمنمو النماذج الحديثةإلييا في  يمتفتىناؾ العديد مف المحركات األساسية لمنمو االقتصادي لـ  -

Organisation  مثال الذي أكدت بعض الدراسات العممية عمى أىميتو كمحرؾ رئيسي لمنمو في األجميف
 المتوسط والطويؿ.

رغـ أف معدؿ االستثمار البشري فييا )عمى التعميـ وغيره(  ،بمعدالت ممحوظة تنـىناؾ دوؿ عديدة فقيرة ولـ  -
 كاف أعمى منو في العديد مف البمداف األخرى األكثر تقدما.

رات الخارجية لمتعميـ لتفسير النمو طويؿ األجؿ فإنو مف و ا كانت النماذج الحديثة قد أكدت عمى أىمية الوفذإ -
 الصعب بناء نماذج أو اختبارات تؤكد وجودىا.

بالنسبة لالستثمار في رأس الماؿ البشرى سوؼ في حيف أكدت نماذج النمو الحديثة عمى أف تناقص العائد  -
قد أتبث أف تزايد العائد بالنسبة لالستثمار في  سولو فإف   ،يجعميا غير قادرة عمى تفسير النمو طويؿ األجؿ

ستطيع الصمود بدوف ثبات العائد عمى تة ال أي ىذه نماذج ىش   ،رأس الماؿ أيضا سيكوف لو نفس التأثير
 وىذا استثناء قمما يتحقؽ في الواقع. شيء آخر(رأس الماؿ )وليس أي 

 ،يا تساىـ في توفير أفضؿ الختالفات النمو طويؿ األجؿأن   رغـ ىذه االنتقادات الموجية ليذه النظرية، إال     
االختالفات  مع في تجربة البمداف المتقدمة والنامية، بالتركيز عمى المصادر الرئيسية لمنمو االقتصادي الداخمي.

النظر  فيحس  و ال يمكف اعتبارىا بديال ليا بؿ أن   إال   ،الموجودة بيف النظرية النيوكالسكية ونماذج النمو الحديثة
 إلى أنيا مكممة ليا.

 
 
 

                                                           
حوؿ تحديات النمو والتنمية في  ،االقتصادمؤتمر كمية االقتصاد والعمـو السياسية قسـ الطبعة االولى،  ،النمو المعاصر ومحددات النموايماف محمد سميـ، نماذج 1

 .164ص ،1998ماي  06-04 ، اياـجامعة القاىرة، دار المستقبؿ العربي بيروت مصر والبمداف العربية،
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  النموذج ىذا يطمؽ عمى :1972االقتصادي لمنمو المنقحة التقميدية النظرية روما نادينموذج  -خامسا
 معيد في  MEADOS Dennisعمييا  شرؼأ" و روما "نادي مجموعة بدأتو ،"النمو حدود" يضا بنموذجأ

2لمتكنولوجيا 1ماساشوسيتس
MIT. نماذج عالمية  وصيغتجرى نادي روما دراسة المحددات االيكولوجية لمنمو، أ

بشأف نظاـ راء آخبير بتقديـ  22 ، كما كمؼ"االنساف عند نقطة التحوؿ"جاوزىا، منيا نموذج تلبياف امكانية 
المجموعة قد وضعت تقريرىا كانت  .3اقتصادي عالمي جديد يراعي عدالة توزيع الدخؿ عمى المستوى العالمي

ر منذ ذلؾ الوقت بوقوع كارثػة عالمية قبؿ الذي بش   ،"حدود النموالشيير تحت مصطمح " 1972 األوؿ في عاـ
ء إلى أسوأ كػاف قػد ظير في بداية يالحياة عمى كوكب االرض تسير مف س انتياء القرف الحالي، عمى اعتبار أف  

 الرياضي افي نموذجي وتناولتالعالـ كوحدة واحدة،  "نادي روما"في ىذا التقرير عالجت مجموعة  ،السبعينيات
 مػو بمعػدؿ رأسيوىي المتغيرات التي افترض أنيا تن)السكػاف والصناعة والزراعة والموارد المعدنية والتموث البيئي

Exponentiel ) وانتيوا إلى رسـ صورة سػوداء لمستقبؿ البشرية، تتمثؿ معالميا في زيادة الوفيات ووقؼ النمو
الغذاء، اضافة  انتاج وتدني السكاف، لنمو الحالية المتزايدة االتجاىات أف   إلى ، حيث يشير4البشري واالقتصادي

 سنة المئة خالؿ نيايتيا إلى تصؿ معدالت النمو تجعؿ أف   الطبيعية يمكفالموارد  الى تموث البيئة، ونضوب
 أيًضا والنفط االرض باطف في المعدنية الموارد نفاد نتيجة أيًضا ينخفض سوؼ الصناعي اإلنتاج أف   كما ،المقبمة

سنة مف وقت  100أي بعد  ،2070العالـ)فرضيا( بحموؿ عاـ  توصمت إلى أف   كما ،المجاعة تنتشر ثـ
مقارنة باألراضي  ،بسبب زيادة السكاف بشكؿ كبير ،( سيصؿ إلى حد ال يستطيع اإليفاء بمتطمباتوو1970الدراسة)

الزراعية المتوافرة، إضافة إلى وصوؿ أسعار المصادر الطبيعية النادرة المتبقية إلى معدالت عالية جدا، بطبيعة 
ىذا ال يعنى أنيا كاحتياطات مثبتة تكفي حتى  ،ددة مثؿ النفط والغازالحاؿ بالنسبة لممصادر الناضبة غير المتج

 5.، وربما قد تزيد، خاصة بعد إدخاؿ عامؿ المصادر غير التقميدية والتقدـ التقني لتطوير تمؾ المصادر2070عاـ 
لتوازف البيئي ولمنع ىذه الكارثة وجب وقؼ النمو السكاني والنمو االقتصادي حتى يمكف الػوصػوؿ إلى حػالة مف ا

 . عندما يبقى عدد السكاف ورأس الماؿ في مستوى ثابتال  إاالقتصادي، والذي ال يتحقؽ 
 نحو عمى ينمو الذي التقدـ التكنولوجي محدودية الفتراضو االنتقادات مف ىذا النموذج الى العديد تعرض    

 الفرد نصيب يزداد طالما منو الحد يمكف سريعة بصورة و ينموتافترض الذي السكاني النمو أف   اضافة الى متزايد،
عف  والبحث النادرة الموارد استخداـ في لالقتصاد حافًزا باعتباره ثمافاأل جياز أىمية تجاىؿ كما أف   الدخؿ، مف

 .6البدائؿ
استقر الفكر االقتصادي في مجاؿ تناولو لظاىرة النمو االقتصادي عمى ضرورة توافر كخالصة لما سبؽ،     

 7مجموعة مف السياسات، يمكف تقسيميا إلى مجموعتيف ىما:
                                                           

ويعتبر ىذا المعيد مف المعاىد المتألقة عالميًا، وقد عمؿ بالمعيد العديد مف العمماء الكبار  ،1861تأسست عاـ  ماساتشوستسبوالية  كامبريدجبمدينة  جامعةىي 1
شتير طالًبا مف جنسيات متعددة، وت 100000؛ ميمتو األساسية ىي التعميـ والبحث في التطبيقات العممية لمعمـو والتقنية، ويبمغ عدد الطمبة فيو نوربرت فينرأمثاؿ 

 .جائزة نوبؿمنيـ  64عضًوا بالتفوؽ واالمتياز في مجاؿ األبحاث التقنية المتقدمة وتطبيقاتيا، حيث ناؿ  960ىيئة التدريس في المعيد والمكونة مف 
2 Massachusetts Institute of Technology. 

 .352ص، 2006لبناف،  ،، الطبعة األولى، المجمد األوؿ، الدار العربية لمعمـوالموسوعة العربية لممعرفة من أجل التنمية المستدامةمصطفى طمبة،   3
4 www.alarabimag.com/ArticlePRN.asp?ID=1424   20/07/2014اطلع عليه يىم  
5 www.aleqt.com/2008/02/24/article_130030.html 20/07/2014اطلع عليه يىم     

 .34ص المرجع السابؽ، دراسات في معدالت النمو الالزمة لصالح الفقراء )العراق دراسة تطبيقية(، توفيؽ عباس المسعودي، 6
 .79، ص2012دار الراية، األردف،  ،، الطبعة األولىتشجيع االستثمار وأثره عمى التنمية االقتصاديةمنصوري الزيف، 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC_%28%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1861
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://www.alarabimag.com/ArticlePRN.asp?ID=1424
http://www.aleqt.com/2008/02/24/article_130030.html%20اطلع%20عليه%20يوم%2020/07/2014
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  خفض معدالت الضرائب لتحفيز األفراد عمى العمؿ وزيادة اإلنتاجية في وتتمثؿ :سياسات جانب العرض -
 تشجيع التعميـ والتدريب لرفع مستويات الميارة وزيادة اإلنتاج وذلؾ بتشجيع االتفاؽ عمى البحوث والتطويرو 

ويقـو االستثمار بدور ىاـ في تحفيز العرض، وبالتالي  ،إيجاد طرؽ أكثر كفاءة في اإلنتاج مما يساعد عمى
تحقيؽ النمو االقتصادي مف خالؿ زيادة اإلنتاجية الكمية لعناصر اإلنتاج، باعتبارىا إحدى محددات النمو 

 .االقتصادي
العديد  باستخداـ الكمي الفعاؿ، : وىي تمؾ السياسات التي تيدؼ إلى زيادة الطمبسياسات من جانب الطمب -

  خفض معدالت الضرائب عمى الدخوؿ لزيادة الدخؿ المتاح لمتصرؼ فيو مف الوسائؿ، ويأتي في مقدمتيا
خفض ، و زيادة مستوى اإلنفاؽ الحكومي لمتأثير عمى الدخؿ الكمي الفعاؿ، وبالتالي زيادة الطمب الكمي
 الكمي.تراض واإلنفاؽ قمعدالت الفائدة لتشجيع اال

3 –II  نظريات التنمية االقتصادية. 
  3 –II  1-  1953المتىازنالنمو نظرية(RagnerNurkse): رانجنر نيركسوه النظرية السويدي ذنادى بي  

ية مف االستثمارات بشكؿ متوازف بيف وىي امتداد لنظرية الدفعة القوية، والنمو المتوازف يتطمب توزيع الدفعة القو  
وكذلؾ  ،1وكذلؾ يتضمف التوازف بيف الصناعة والزراعة سمع االستيالؾ وبيف السمع الرأسمالية،مختمؼ صناعات 

 لؾ فإف  ذإضافة إلى  وبالتالي يحدث التوازف بيف العرض والطمب. ،التوازف بيف القطاع المحمي والقطاع الخارجي
  ومصدر موحد لمموارد األولية ا الحجـ اليائؿ مف االستثمارات يؤدي إلى تكامؿ أفقي وعمودي لمصناعات،ذى

وميارة فنية وتوسيع لحجـ السوؽ وتقسيـ أفضؿ لمعمؿ، واستغالؿ أفضؿ لمبنى التحتية االقتصادية؛ كما أف التوازف 
 اأم   التشغيؿ. ويزيدبيف القطاع المحمي والقطاع الخارجي مف حيث عوائد الصادرات واالستيراد يزيد بزيادة اإلنتاج 

تنمو كافة القطاعات في آف واحد بؿ بمعدالت مختمفة، إضافة  قصد بو أف  يبالنسبة لمنمو المتوازف في حد ذاتو لـ 
 إلى االعتماد عمى القطاع الزراعي مف أجؿ تأميف الموارد الالزمة لالستثمارات المذكورة.

 :2ه النظرية العديد مف االنتقادات مف بينياذوجيت لي
 مما يجعميا غير مربحة لمتشغيؿ. ،عيا في آف واحد قد يؤدي إلى زيادة التكاليؼ لإلنتاجإقامة الصناعات جمي -
ظيور  وفي مجاالت مرتبطة ببعضيا البعض، حيث أف   ،تنفيذ حجـ كبير مف االستثمارات في آف واحد إدا تـ   -

 .العوائد صقود إلى ظاىرة تناقيعوامؿ اإلنتاج  وشح   ،االختناقات في المواد الخاـ واألسعار
ا غير متوفر في البمداف ذوى ،يعتبرىا البعض غير واقعية ألنيا تفترض توفر موارد ضخمة لتنفيذ برامجيا -

 النامية.   
ه ذى ؽ أكثر عمى البمداف المتقدمة مف البمداف المتخمفة، وأف  بمفيـو النمو المتوازف ينط يرى البعض أف   -

العمالة  ،عمى بمد متخمؼ ال تتوفر فيو المعدات والمدراء الكنزيةالنظرية في الواقع ىي تطبيؽ لحالة البطالة 
 والعادات االستيالكية. المطموبة

                                                           
 .60ص  المرجع السابؽ،الييكمي في الدول العربية،  واالجتماعية والتغيرالتنمية االقتصادية ، عصاـ عمر منذور1
 .94، ص المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةمدحت القرشي، 2
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  ه البمدافذوميارات لدى ى ،ألنيا تفترض توفر قابميات خالقة ،إف ىذه النظرية فوؽ قابمية البمداف المتخمفة -
فكيؼ يمكف تحقيؽ تنمية في جميع القطاعات  ،الواقع يشير إلى عدـ توفر مثؿ ىذه الميارات في حيف أف  

 .معا؟
ارات واإلمكانيات الالزمة ليا خاصة ثمر إقامة االستلتعذ   ،بيذه النظرية األخذبالتالي يصعب عمى الدوؿ النامية  

 في ظؿ صعوبة تراكـ رأس الماؿ في ىذه البمداف. 
3–II   2-ألبرت ، أفترض نركسوعمى عكس  :1958لبرت ىيرشمانأل  نظرية النمو غير المتوازن
المقصود الموىبة أو القدرة التنظيمية( يمارس دور القيد األكثر )قرار أف نقصا في القابمية عمى صناعة  ىيرشمان

التي  لمصناعاتإلى أف يؤيد التنمية غير المتوازنة  "ىيرشمان"ا االفتراض ذوقاد ى ،أىمية عمى التنمية االقتصادية
االستثمارات تخصص لقطاعات معينة بدال مف توزيعيا  ف  إ .1أخرى تمارس حافزا قويا لالستثمارات في صناعات

ه ذعمى جميع القطاعات وتطوير ىذه القطاعات قد يسبب نموًا عامًا عمى مستوى االقتصاد بأكممو، وعندما تبدأ ى
وفي إطار استراتيجية  نيا القطاعات الالحقة وىكذا.المشروعات الجديدة تولد وفرات خارجية يمكف أف تستفيد م

مع فكرة االستثمار وأىميتو، انطالقا مف زيادتو في قطاع رأس الماؿ  2"ىيرشمان"النمو غير متوازف يتعاطى 
وعميو فصاحب النظرية ، 3الذي بدوره يحفز عمى المزيد مف االستثمار في قطاع رأس الماؿ االنتاجي االجتماعي

التوازف في القطاعات يمثؿ القوة الدافعة لمنمو مف خالؿ اختالؿ التوازف بيف قطاع رأس الماؿ  يؤكد أف عدـ
حيث  االجتماعي، وباقي القطاعات التي تقـو باإلنتاج، واالختالؿ داخؿ القطاعات التي تقـو باإلنتاج في حد ذاتيا

في  لمتمثمةا 5االستثمار، وقوة الدفع إلى الخمؼمثؿ في قدرة الصناعة عمى ت الذي 4ظير مفيـو الدفع إلى األماـ
 قدرة الصناعة عمى خمؽ الطمب عمى منتجات الصناعات التي تسبقيا في مراحؿ اإلنتاج.

يمكف استخدامو مف أجؿ القضاء عمى  كنموذج 6رغـ انتشار ىذه النظرية بشكؿ واسع في بمداف العالـ الثالث    
 :7يا وكسابقاتيا مف النظريات تعرضت النتقادات عدة منياأن   إال   ،التخمؼ والتأخر االقتصادي

 يا تيمؿ المقاومة التي تنشأ في االقتصاد مف جراء عدـ التوازف، وتركز فقط عمى المحفزات لمتوسع والتنمية.أن   -
في  وفي ضوء الشح   ،خمؽ عدـ التوازنات في االقتصاد مف خالؿ االستثمار في قطاعات استراتيجية إف   -

 قد يقود إلى الضغوط التضخمية ومشكالت ميزاف المدفوعات في البمداف النامية. ،الموارد
 تفترض ىذه النظرية وجود مرونة عالية في عرض المواد، وىذا غير واقعي. -
ال تعطي اىتماما كافيًا لتركيب واتجاه وتوقيت النمو غير المتوازف، حيث تكمف المشكمة في تحديد أولوية  -

 الرائدة. االستثمار في النشاطات

                                                           
 . 191ص  ،المرجع السابؽ، عمم اقتصاد التنميةمحمد صالح تركي القرشي، 1
في أف عمى البالد  المتخمفة أف تبدأ  ثممتنظرية مراكز أو أقطاب النمو، والتي  اسـفي تقديميا تحت (، (F. Perroxكاف قد سبقو إلى ىذه الفكرة االقتصادي الفرنسي فرنسوا بيرو 2

وراءىا المناطؽ األخرى، ومع مرور الزمف  تركيز جيودىا اإلنمائية عمى مناطؽ تتمتع بمزايا نسبية مف حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي وأف تنمية ىذه المناطؽ سوؼ تجدب
 . (100ص  المرجع السابؽ، التنمية االقتصادية ،زيد أنظر مدحت القرشيلمم )تنتشر عممية النمو إلى سائر المناطؽ األخرى في البالد

 .84، ص 2000، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ، من النمو والتنمية إلى العولمة والمغاتكميؿ حبيب، حاـز البني3
 مصنع الحميب يؤدي إلى إقامة مصنع الجبف......الخ.4
 بطاريات، زجاج، ....الخمصنع السيارات يؤدي إلى مصنع 5
دورًا ىامًا في تمؾ القطاعات المتعمقة بصناعة الغاز والنفط بيدؼ إحداث تحوالت في  االقتصاد  ودفع باقي ىنا يمكف أف نعطي مثاؿ مف الجزائر حيث أف أقطاب النمو تمعب 6

 القطاعات.
  .99ص  ،المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةمدحت القرشي، 7
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  :1أف   مجاالت تطبيؽ استراتيجيات النمو المتوازف وغير المتوازف تختمؼ اختالفا  كبيرا حيث وأخيرا، فإف  
  مع العالقات العمودية في ىذه الصناعة، وىي البنية التحتية  أكثرالنمو غير المتوازف  يتناسب

  .االقتصادية واالجتماعية، واألنشطة اإلنتاجية المباشرة وبشكؿ عاـ العالقات القبمية والبعدية
  األفقية بيف مختمؼ صناعات السمع االستيالكية تعالج العالقاتعمميات النمو المتوازف. 
3–II   3- مراحل النمو: روستو أو روستو والت وتيماننظرية ww. Rostow   فقد  2لروستوبالنسبة

عندما يبدأ المجتمع التقميدي سعيو لمحاؽ بالعصر، مبتدءا بالمرحمة االنتقالية التي تنشأ فييا الشروط و ن  أوضح أ
وثانييما قوى وطنية تعمؿ في  ،المؤىمة لالنطالؽ كرد فعؿ لعامميف: أحدىما قوة أجنبية تتدخؿ في حياة البالد

وتحتاج ىذه إلى جيود جيميف آخريف قبؿ أف يبمغ  ،سبيؿ التحديث والتقدـ، ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ إلى مرحمة االنطالؽ
  وأخيرا إذا ما توازى ارتفاع الدخؿ مع انتشار الكفاءة الفنية)وىذا أمر قد ال يحدث حاال(، المجتمع مستوى النضج
( ليضع الرفاىيةج نحو توفير البضائع والخدمات االستيالكية الثابتة )وكذلؾ نحو إيجاد دولة يتجو االقتصاد الناض

االنتقاؿ مف  في نظريتو أف   روستوأشار  .3البضائع والرفاه في متناوؿ السكاف المتزايديف في المدف وفي الضواحي
 مف التخمؼ إلى التنمية يمكف أف يوصؼ في شكؿ سؿ

بعادىا أفمف الممكف التعرؼ عمى كؿ المجتمعات ب ،أف تمر مف خالليا كؿ الدوؿسمة مف المراحؿ التي يجب 
 :4االقتصادية بوضعيا داخؿ أحد خمس مجموعات

   .La Société Traditionnelleمرحمة المجتمع التقميدي     .1
 Les Conditions Préalables Du Démarrageاالوتقانيمرحمة المجتمع  .2
 Le Démarrageمرحمة االنطالؽ     .3
 Le Progrès Vers La Maturitéمرحمة النضوج .4
 L’ère De La Consommation De Masseمرحمة االستيالؾ الواسع  .5

التغمب عمى المعوقات التي  عف غيره بتفاؤلو بنتائج التغيير السريع في العالـ الثالث إذا ما تـ   روستو  تميز      
ىذه المراحؿ ليست فقط مراحؿ وصفية بؿ تحمؿ في داخميا منطؽ داخمي ومستمر وتكوف في  ،تسببيا التقاليد

 النياية نظرية عف النمو االقتصادي بشكؿ خاص، ونظرية عف التاريخ الحديث بشكؿ عاـ.
في  الدوؿ المتقدمة مرت جميعيا بمرحمة االنطالؽ نحو النمو المستداـ والدوؿ المتخمفة مازالت ثبت أف   وقد    

و المستداـ أف تتبع أأو مرحمة توافر شروط االنطالؽ لمنمو المتواصؿ  ،أي مرحمة مف مرحمة المجتمع التقميدي
مع غيره مف رواد نظرية التحديث في  روستوتعتبر ىذه المراحؿ مف خصائص التي يشترؾ فييا  .5نفس الشروط
ضافة إلى خاصية أف إ ،6،.....الخماكميالند، ىوزيتمز، سممزر، تيرنز، بارسوتز، تالكوتأمثاؿ  -بداية الستينات

جميع جوانب التغيير تظير  يفترض أف   وجميع المجتمعات تمر بالطريؽ نفسو، أي أنيا نظرية خطية، كما أن

                                                           
1MATOUK BELATTAF, économie du développement, Op. Cité., Page 116. 

بموضوع  ىو والت ويتماف روستو مؤرخ اقتصادي أمريكي، متخصص في تاريخ االقتصاد األمريكي، مف أبرز مفكري مدرسة التحديث وأشيرىـ، ومف الميتميف2
 .التغيير االجتماعي

 .19، ص1960، منشورات المكتبة األىمية ومؤسسة فرنكميف، بيروت، النمو االقتصاديمراحل و.و. روستو، ترجمة برىاف دجاني، 3
4ROSTOW .W.W, les étapes de la croissance économique, édition du seuil, FRANCE,1963, page13 

 .125ص ، المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو، 5
 .26، ص المرجع السابؽ، الوطن العربيإشكالية التنمية في سيير حامد،  6
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خر خاصية يشترؾ فييا آداخؿ المجتمع نفسو، عمى الرغـ مف وجود الدالالت التي تمعبيا المؤشرات الخارجية، و 
البمداف المتخمفة في الحاضر يجب أف تتبع الطريؽ  يا نظرية قابمة لمتغيير، حيث أف  مع باقي النظريات أن   روستو

 1أىـ مبادئ ىذه النظرية: ،نفسو الذي سمكتو الدوؿ المتقدمة سابقا
 الماؿ(تراكـ رأس ، الدوافع الفردية، خمط واضح بيف الجوانب السوسيولوجية، والسيكولوجية، واالقتصادية)القيـ. 
 التغيير في  لذلؾ فإف   ،ىناؾ دور لمقيـ واألعراؼ ومعتقدات الناس في تحديد نوع المجتمع التقميدي أو الحديث

 القيـ مف أىـ شروط التغيير االجتماعي.
   نما يمكف أف يكوف كبرنامج  ،فيبرتاريخ تطور التصنيع في الغرب لـ يعد شيئا فريدا مف نوعو كما اعتقد  إف وا 

 عمؿ لمتنمية في العالـ الثالث.
 .يحدث تحوؿ المجتمعات عندما تنيار أنماط السموؾ التقميدية تحت ضغط التحديث 
  عممية التحديث بواسطة االنتشار، وتعني التنمية تغييرا في الجوانب الحياتية المختمفة في العالـ الثالث، مثؿ

، وزيادة الوعي السياسي والمشاركة الديمقراطية، وتحويؿ السمطة المبنية عمى الوالءات انتشار التعميـ والتدريب
 التقميدية إلى نظاـ عقالني مرتبط بحكومة وطنية برلمانية. 

  : يمي كسابقتيا مف النظريات وجيت ليا العديد مف االنتقادات في أواخر الستينات أىميا ما
بالمرحمة التقميدية، وىي مجتمعات إما لـ توجد فييا  لـ تمر   الدوؿمجموعة مف  توجد وىناؾ مف يرى أن -

 القضاء عمييا مف طرؼ الغزو األوروبي. ىذه المجتمعات تـ   مجتمعات سابقا عمى اإلطالؽ، أو أف  
فيما عدا بعض المظاىر السطحية المتعمقة  ،ال يمكنيا أف تكرر تجارب الدوؿ المتقدمة الناميةالدوؿ  إف   -

 لالستعمار.البمداف المتقدمة لـ تخضع أبدا  ف  أل ،عدالت النمو واالستثماربارتفاع م
ال يمكف استخداميا لتصنيؼ و مبيماف الحديث" و  "التقميدي روستونظرية المصطمحيف الرئيسيف في  إف   -

 المجتمعات، إضافة إلى االختالؼ الموجود بيف المجتمعات اآلف وبيف تمؾ التي كانت متواجدة سابقا.
 خر، وداخؿ كؿ مجتمع بحد ذاتو.آأو لـ تؤكد عمييا بيف مجتمع و  ،العالقات بيف المجتمعات أىممت -
 : 2إضافة الى أنيا   -

  ال تراعي خصوصيات كؿ المجتمعات واختالفيا عف بعضيا البعض، حيث تحاوؿ أف  تضع صورة عالمية
 موحدة لسيرورة الت نمية تطبؽ ميما كاف المجتمع.

  الى مميزات مراحؿ النمو عمى أن يا تبقى ثابتة في كؿ البمداف بغض النظر عف العصر الذي  روستونظر
مماثؿ لممجتمعات  روستوتكوف فيو، فالمجتمع التقميدي في انجمترا في مرحمة ما قبؿ الرأسمالية ىو في رأي 

 سيا وافريقيا وامريكيا الالتينية.آالتقميدية في بمداف 
  خذ بعيف االعتبار التغيرات األلتغيرات الكمية الحاصمة في القوى المنتجة دوف كثيرا عمى ا روستويركز

 النوعية في العالقات االنتاجية، ومعمـو أن و ال يتصور تطور القوى المنتجة خارج عالقات االنتاج.
 

                                                           
 .30ص  ،المرجع السابؽسيير حامد،  1
 .81، ص المرجع السابؽ، دراسات في التنمية االقتصاديةعبد المطيؼ مصطيفى، عبد الرحماف سانية،  2
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3–II   4- 1990تقارير التنمية البشرية  اسيامات UNPDظيرت اسيامات  اسيامات أمارتيا سن:، و
وقد  ،محبوب الحقاعتمادا عمى اسيامات االقتصادي الباكستاني المرحـو  1990 تقارير التنمية البشرية منذ عاـ

 تـ  ، التطور التنموي ال يقاس بحصة الفرد مف الدخؿ بؿ بالمستوى الصحي والتعميميأف   اعتمد ىذا التقرير عمى
ظيرت اسيامات  كما ،، وبمقاييس مختمفة لفقر األمـتطوير التقرير الحقا ليشمؿ مؤشرات تتعمؽ بمساىمة المرأة

الرئيسي لمتنمية في  حيث حدد القيد، أمارتيا سن، 1998 االقتصادي والحائز عمى جائزة نوبؿ باالقتصاد عاـ
عمى توسيع مفيـو استطاعة االفراد مدى توفر الحريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبالشكؿ الذي يؤثر 

و ال يؤىؿ لمنفاذ لمسمع، والخدمات ن  أ لمختمؼ السمع والخدمات، بدال مف مفيـو الدخؿ)الذي قد يتوفر اال  في النفاذ 
 .1 (المختمفة بفعؿ غياب الحريات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2، ص 2011المعيد العربي لمتخطيط، الكويت،  ،مجمة جسر التنمية ؟،تنمويا لماذا لم تتحول اغمب البمدان النامية الى بمدان متقدمااحمد الكواز،  1
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-III العالقة بين تحرير التجارة الدولية والنمو االقتصادي. 
النظاـ االقتصادي العالمي الجديد رغـ سمبيات  في ظؿ   النموجارة أمرًا ضروريا لإلسراع بعممية تحرير الت   يعد     

يؤدي إلى زيادة تدفقات  رغـ أنو، خصوصا عمى الدوؿ النامية التي يؤكدىا خبراء المنظمات الدولية ذلؾ التحرير
واجتذاب استثمارات أجنبية  ،ألعماؿ التجاريةوخمؽ بيئات أكثر استقرارًا لمزاولة ا ،السمع والخدمات ورؤوس األمواؿ

 مف أجؿ ذلؾ ارتأينا فحص العالقة النظرية بيف التحرير التجاري والنمو االقتصادي مف خالؿ ىذا المبحث. .أكبر
1- III  تجارة الدولية والنمو االقتصاديالنظريات الرابطة بين ال.  

تحميالت ساكنة، بافتراض ثبات كؿ مف التكنولوجيا، واألذواؽ، وعامؿ قدمت النظريات السابقة لمتجارة الدولية      
  الوفرة النسبية في كؿ مف الدولتيف قيد الدراسة، وتـ  تحديد المكاسب مف التجارة، والميزة النسبية مف ذلؾ المنطمؽ

يرات التي ستحدث لكف فيما سيأتي سنقـو بتوسيع النموذج التجاري لكي يستوعب كؿ المتغيرات لمتوصؿ إلى التأث
 نتيجة ىذا التوسيع.

1- III 1- يؤدي نمو السكاف عبر الزمف إلى زيادة حجـ القوى العاممة في كؿ بمد، كما أف : نمو عوامل اإلنتاج
 نمو وزيادة المخزوف مف رأس الماؿ تكوف باستخداـ جزء مف الموارد في إنتاج المعدات.

كؿ مف اآلالت والمصانع والمباني ووسائؿ النقؿ والطرؽ.....الخ، عبارة عف رأس الماؿ الذي يصنعو  وتمثؿ
وحدات العمؿ  اإلنساف مف خالليا، وتتنوع كؿ مف أنواع العمؿ ورأس الماؿ، حيث نفترض في ما سيأتي أف  

ا العمؿ ورأس الماؿ، كما نفترض عامالف مف عوامؿ اإلنتاج، وىم ووحدات رأس الماؿ متجانسة، حيث ال يبقى إال  
 الدولة تمارس نموا في اقتصادىا، تنتج سمعتيف )س، ص(، حيث "س" ىي سمعة كثيفة العمؿ، و"ص" ىي  أف  

 .1كثيفة رأس الماؿ في ظؿ ثبات غمة الحجـ
تقؿ منحنى إمكانية اإلنتاج إلى أعمى عندما ينمو كؿ مف عنصر العمؿ ورأس الماؿ عبر الزمف، ويتوقؼ ين    

نوع ىذا االنتقاؿ، ودرجتو عمى معدؿ كؿ منيما، حيث أنيما إذا تساويا فإنو سينتقؿ بأبعاد متساوية في جميع 
القديـ والجديد أي قبؿ وبعد عناصر اإلنتاج االتجاىات عف المنحنى القديـ، ومنو فإف ميؿ منحنى إمكانية اإلنتاج 

يكوناف متساوياف في النقطتيف )أ، َأ( المتيف تقعاف عمى المنحنييف، والمذاف يقطعيما الخط الواصؿ مف نقطة 
 األصؿ وىو ما يعرؼ بالنمو المتوازف مثمما يوضحو الشكؿ الموالي:  

 : النمو المتوازن لعنصري العمل ورأس المال.(6-3)الشكل
 
 
 
 

 
 

 .156، ص المرجع السابؽ، االقتصاد الدولي: عمي عبد الفتاح أبو شرار، المصدر  
                                                           

 .156، المرجع السابؽ، ص االقتصاد الدوليعمي عبد الفتاح أبو شرار،   1
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 أما الشكؿ الموالي فيوضح حالة النمو غير المتوازف لمدولة الواحدة:
 النمو غير المتوازن لعنصري العمل ورأس المال. (:7-3)الشكل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .157، ص المرجع السابؽ، االقتصاد الدولي: عمي عبد الفتاح أبو شرار، المصدر
مف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أنو عندما يتضاعؼ العمؿ، ويبقى رأس الماؿ ثابت فإف إنتاج )س( ينمو أكثر    

فإف إنتاج )ص( ينمو أكثر مف  ا،مف إنتاج )ص(، أما في حالة العكس أي تضاعؼ رأس الماؿ وبقاء العمؿ ثابت
وحدة.  70إلى  60رتفع إنتاج )ص( مف حيث ي ،وحدة 210وحدات إلى  110إنتاج )س(، أي )س( ينمو مف 

اإلنتاجية تبقى  ثبات الغمة في إنتاج كؿ مف )س، ص( فإف   عندما ينمو كؿ مف العنصريف بنفس المعدؿ في ظؿ  
الدخؿ الحقيقي  بدوف تغير فإف   1ثابتة، كما كانت عميو قبؿ أف تنمو عوامؿ اإلنتاج. أما إذا بقي معدؿ التبعية

لمفرد، وثروة المجتمع تبقى بدوف تغيير كذلؾ، في حيف إذا كاف العمؿ )ؿ( ينمو بسرعة أكثر نسبيا مف رأس الماؿ 
  )ر( فإف نسبة )ر/ؿ( ستنخفض، وينخفض معيا إنتاجية العمؿ، وعوائد عنصر العمؿ والدخؿ الحقيقي لمفرد

إنتاجية عنصر العمؿ  ما، فإف )ر/ؿ( سيرتفع معي)ؿ( مف  ينمو بسرعة أكبر نسبيا)ر( وعمى العكس إذا كاف 
 وعوائد العمؿ ودخؿ الفرد الحقيقي.

1- III 2- نظرية ريبزنسكي " :Rybeznski" 
افترضت ىذه النظرية نمو عامؿ واحد مف عوامؿ اإلنتاج الذي يؤدي إلى توسيع إنتاج السمعة التي تستخدـ     

ىذا العامؿ، في حيف يتـ تقميؿ إنتاج السمعة التي تستخدـ عامؿ اإلنتاج الذي لـ ينـ مع افتراض ثبات األسعار 
مع النسبية ثابتة )سعر سمعة س/سعر سمعة ص( النسبية لمسمع، وبرىاف ىذه النظرية ىو أنو حتى تبقى أسعار الس

عند نمو أحد عناصر اإلنتاج فقط، فال بد أف تبقى األسعار النسبية لعوامؿ اإلنتاج ثابتة أيضا )األجرة/ معدؿ 
نتاجية كؿ مف العمؿ  الفائدة(، ولكف أسعار عوامؿ اإلنتاج النسبية تبقى ثابتة فقط، إذا بقيت نسبة)ر/ؿ( ثابتة وا 

اؿ في إنتاج السمعتيف ثابتة كذلؾ، والطريقة الوحيدة لتوظيؼ جميع وحدات العمؿ المضافة )نتيجة لمنمو( ورأس الم
وذلؾ مف أجؿ إطالؽ ، 2(توظيفا كامال، ولبقاء نسبة)ر/ؿ( ثابتة في إنتاج السمعتيف ىي خفض إنتاج السمعة )ص

عنصر  مف كانيا جميع الوحدات المضافةوحدات كافية مف رأس الماؿ )وقميال مف العمؿ(، لكي يتـ استبداؿ م

                                                           
 معدؿ التبعية: نسبة السكاف المعادليف إلى مجموع السكاف. 1
 سمعة كثيفة برأس الماؿ.2
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إنتاج السمعة )س( يرتفع، بينما ينخفض إنتاج السمعة  وىكذا فإف  ، 1العمؿ، والتي تستخدـ في إنتاج السمعة )س(
 .ريبزنسكي)ص( وذلؾ لبقاء األسعار النسبية لمسمع ثابتة، وىذا ىو لب نظرية 

1- III 3-   :التقدم التقني 
الدراسات إلى أف التقدـ التقني ىو أساس الزيادة في الدخؿ الحقيقي لمفرد في المجتمع نوىت العديد مف      

  الصناعي أكثر مف تراكـ رأس الماؿ، وعميو فإف تحميؿ التقدـ التقني أكثر تعقيدا مف تحميؿ نمو عوامؿ اإلنتاج
أكثر التعاريؼ مالئمة  "HICKSهيكسوذلؾ راجع إلى تعدد مفاىيـ ىذا التقدـ التقني، ويعتبر تعريؼ االنجميزي "

لمتقدـ التقني مف أجؿ التحميؿ، حيث يقسـ التقدـ التقني مف وجية نظره إلى التقدـ التقني المتعادؿ، والتقدـ التقني 
 العامؿ عمى ترشيد عنصر العمؿ، والتقدـ التقني العامؿ عمى ترشيد رأس الماؿ.

: يعمؿ عمى زيادة اإلنتاجية لعنصر العمؿ ورأس الماؿ بنسب متساوية، وعميو التقدم التقني المتعادل -اوال
التقدـ التقني المتعادؿ، وعند  حصوؿتبقى ثابتة كما كانت عميو قبؿ  (=)ر/ؿ(نسبة)رأس الماؿ/ العمؿ نجد

 فإنو ال ،ةندما تكوف ثابتوالتي ع أسعار عوامؿ إنتاج نسبية ثابتة أيضا وغير متغيرة )األجرة/معدؿ الفائدة(
نسبة رأس الماؿ إلى العمؿ  فإف   وعميو، االنتاج( محؿ رأس الماؿ)ر( أو العكس في ؿيمكف إحالؿ العمؿ)

المستوى يمكف انتاج ، المذكورة سابقاوعندما تتحقؽ الظروؼ الخاصة بالتقدـ التقني المتعادؿ  ،تبقى ثابتة
 المعيف مف اإلنتاج بكميات أقؿ مف العمؿ ورأس الماؿ.

يتـ زيادة إنتاجية رأس الماؿ أكثر نسبيا مف  2في ىذا النوعالتقدم التقني العامل عمى ترشيد العمل:  -ياثان
 إنتاجية العمؿ، وعميو يتـ إحالؿ رأس الماؿ محؿ العمؿ في اإلنتاج حيث ترتفع نسبة رأس الماؿ/ العمؿ

  بعد أف يأخذ ىذا النوع مكانو ومفعولو .3عند ثبات األسعار النسبية لعوامؿ اإلنتاج)األجرة/معدؿ الفائدة(
نالحظ أف مستوى محددا مف اإلنتاج يمكف إنتاجو اآلف بوحدات أقؿ مف العمؿ ورأس الماؿ، ولكف بنسبة 

 ر/ؿ(.أعمى مف رأس)الماؿ/العمؿ( =)
رأس  يتـ زيادة إنتاجية العمؿ بنسبة أكبر مف إنتاجية: التقدم التقني العامل عمى ترشيد رأس المال -ثالثا

العمؿ( تأخذ في  /س الماؿأر لكف نسبة )، الماؿ، وعميو يتـ إحالؿ عنصر العمؿ محؿ رأس الماؿ في اإلنتاج
  االرتفاع عندما تكوف األسعار النسبية لعوامؿ اإلنتاج ثابتة )األجرة/ معدؿ الفائدة(. وبعد أف يأخذ ىذا النوع مكانو

مف رأس  نسبة أقؿ  بدات أقؿ مف العمؿ ورأس الماؿ، ولكف أف مستوى معيف مف اإلنتاج يمكف إنتاجو بوح نجد
كؿ أنواع التقدـ  عمى منحنى إمكانية اإلنتاج وانتقالو، فإف   الماؿ وأعمى مف العمؿ. كما يؤثر نمو عوامؿ اإلنتاج

تقني التقني كذلؾ تؤدي إلى انتقالو إلى األعمى، حيث يتوقؼ نوع درجة انتقالو عمى نوع ومعدؿ مشاركة التقدـ ال
في  4في إنتاج سمعة واحدة إما )س( أو)ص( أو إنتاجيما معا. وباستخداـ نفس المعدؿ مف التقدـ التقني المتعادؿ

اإلنتاج إلى أعمى، وأبعاد متساوية في جميع االتجاىات عف المنحنى  إنتاج كؿ مف السمعتيف ينتقؿ منحنى إمكانية
وعميو تجدر القديـ. وبالنسبة لميؿ المنحنيف القديـ والجديد فإنو يحدث نفس الشئ كما ىو في حالة النمو المتوازف، 

                                                           
 سمعة كثيفة العمؿ. 1
 تـ استخداـ وحدات مف راس الماؿ أكثر مف العمؿ يطمؽ عمى ىذا النوع مف التقدـ ترشيد العمؿ. وألنو 2
 نظرا الستخداـ وحدات أكثر مف العمؿ لكؿ وحدة مف رأس الماؿ، فإنو يطمؽ عمى ىذا النوع مف التقدـ التقني ترشيد رأس الماؿ. 3

 نواع مف التقدـ معقدة.تعاممنا فقط مع التقدـ التقني المتعادؿ الف باقي األ  4
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اإلنتاج زادت  اإلشارة إلى أف كؿ مواطف يصبح في حالة أحسف بعد النمو مقارنة مع الوضع قبؿ النمو، ألف كمية
أنواع التقدـ أدت إلى نقؿ منحنى إمكانية اإلنتاج إلى أعمى. فكؿ  ألف  حيث بقي عدد السكاف والقوى العاممة ثابت، 

أنواع التقدـ التقني في غياب التجارة بيف الدوؿ تزيد مف رفاىية الدولة. يكوف اإلنتاج متحيزا لصالح التجارة إذا 
دير يزداد نسبيا مف إنتاج سمعتيا المستوردة مع ثبات أسعار السمع نسبيا، حيث كاف إنتاج الدولة)أ( سمعة التص

كما يكوف االستيالؾ متحيزا لصالح التجارة بدوره إذا كاف استيالؾ الدولة)أ(  .يؤدي إلى توسع في حجـ التجارة 
حيث  -عار السمع نسبيامع ثبات في أس -لسمعتيا المستوردة يزداد نسبيا أكثر مف استيالكيا لسمعتيا التصديرية

ويشير إلى أنو في حالة ما إذا كاف كؿ مف اإلنتاج واالستيالؾ متوازنيف، فإف  يحدث توسع في حجـ التجارة،
 التجارة تتوسع بنفس المعدؿ الذي يتوسع بو اإلنتاج.

1- III- 4  :النمو االقتصادي في حالة الدولة الصغيرة 
حجـ السمعة المنتجة إذا كاف كؿ مف اإلنتاج واالستيالؾ متحيزيف لصالح يتوسع حجـ التجارة أسرع نسبيا مف     

حجـ التجارة يتوسع أقؿ نسبيا مف حجـ السمعة المنتجة، أما إذا كاف االستيالؾ  التجارة، أما في حالة العكس فإف  
النتيجة الصافية لكؿ حجـ التجارة يعتمد عمى  متحيز ضد التجارة، واإلنتاج متحيز لصالح التجارة)أو العكس(، فإف  

الة إلى أخرى إضافة إلى ما جارة وثروة المجتمع مف حمف اإلنتاج واالستيالؾ، وبالتالي يختمؼ تأثير النمو في الت  
جارة وثروة المجتمع مف جية ثانية فإنيا تبسط مف خالؿ لعالقة بيف نمو عوامؿ اإلنتاج مف جية وحجـ الت  اسبؽ ف

 : بالشروط الموضحة في الشكؿ التالي (2( ودولة)1وجود دولتيف دولة)
 :النمو االقتصادي في حالة الدولة الصغيرة.(8-3الشكل)

 
 

 
 
 
 

 .162ص، المرجع السابؽ االقتصاد الدولي،عبد الفتاح أبو شرار،  عمى باالعتماد: مف إعداد الباحثة  المصدر
 (.1: الشروط المعطيات الخاصة بالدولة ) (3-3الجدول)

 الشروط

 استيالك تصدير انتاج
 ص س ص س ص س

 50 50 10 100 قبؿ النمو ومضاعفة العمؿ
50 60 

 5 190 بعد مضاعفة العمؿ والسكاف

  

75 120 

 .164، ص المرجع السابؽ االقتصاد الدولي،عبد الفتاح أبو شرار،  باالعتماد عمىمف إعداد الباحثة  المصدر:
والتي سوؼ نتعامؿ معيا لغرض التحميؿ. ( 1)يمثؿ كؿ مف الشكؿ والجدوؿ السابقيف المعطيات الخاصة بالدولة   

نتاج 190إنتاج السمعة)س( أصبح) وأف   ،والسكاف في ىذه الدولة ،بعد افتراض مضاعفة عنصر العمؿ ( وحدة، وا 

سعار السلع أال تستطٌع التأثٌر فً 
التجارة النسبٌة المتداولة فً  

 

تستطٌع التأثٌر فً أسعار السلع 
 النسبٌة المتداولة فً التجارة

 

صغٌرة )1)دولة   

وفرة نسبٌة فً العمل. 

تنتج السلعة )س( كثٌفة العمل وتصدرها. 
 رأس المال بكمٌات قلٌلة.تنتج السلعة )ص( كثٌفة   

 رأس المال.وفرة 

( صتنتج السلعة ) وتصدرهابكمٌات كبٌرة. 
( ستنتج السلعة ).بكمٌات قلٌلة   

كبٌرة )2) دولة  
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، حيث ينتقؿ منحنى إمكانية اإلنتاج إلى أعمى مع ريبزنسكي( وحدات مما يتطابؽ مع منحنى 05السمعة)ص( )
( وحدة مف سمعتيا التصديرية)س، ب( بػ 115بقاء األسعار النسبية لمسمع ثابتة. إذا قامت ىذه الدولة بمبادلة )

(  115 – 190وحدة مف)س( ]) 75( تستيمؾ 1الدولة) (، فإف  2ص المستوردة مف الدولة)( وحدة مف سمعة 115)
( ارتفع 1(، وبما أف إنتاج السمعة)س(، السمعة التصديرية لمدولة )120=5+115( وحدة مف)ص(: )120[ و)75= 
  وحدات 5وحدات إلى  10( مف 1وحدة، بينما انخفض إنتاج السمعة)ص( في الدولة) 190وحدة إلى  100مف 

 120إلى  60( الذي ارتفع مف 1فالزيادة في صالح التجارة ، ونفس الشيء بالنسبة لالستيالؾ لمسمعة)ص( لمدولة)
وحدة، لذلؾ فإف نمو االستيالؾ في صالح  75إلى  50وحدة أكثر مف استيالؾ السمعة)س( الذي ارتفع مف 

عندما يكوف كؿ مف االستيالؾ  نتاج السمعة)س(يتوسع نسبيا أكثر حجـ التجارة مف حجـ إالتجارة. بالتالي 
زيادة استيالؾ كؿ مف)س، ص( تحت تأثير النمو والتجارة فإف كؿ مف  وفي حاؿواإلنتاج في صالح التجارة، 

رديئة فإف استيالؾ الدولة مف الكميات المطمقة السمع مف التعتبراف مف السمع الجيدة، أما إذا كانت  السمعتاف
االستيالؾ الكمي  تضاعؼ، إال  أف  قد القوى العاممة والسكاف كؿ مف   النمو يكوف أقؿ. رغـ أف  لمسمعتيف بعد 

النوع مف  بسبب ىذالمدولة بقي أقؿ مف الضعؼ، وعميو فإف نصيب الفرد مف استيالؾ السمع والثروة قد انخفض 
 كية واحدة. جميع أفراد المجتمع ليـ أذواؽ متشابية، وقواعد استيال بافتراض أف   ،النمو
 بالنسبة لتأثير التقدـ التقني في التجارة والثروة االجتماعية فيو كالتالي:    
كؿ توسيع مناسب في إنتاج  يؤدي الىالتقدـ التقني المتعادؿ الموجود، بنفس المعدؿ في إنتاج )س، ص(  -

 مع ثبات أسعار السمع النسبية  السمعتيفمف 
 الستيالؾ.زيادة ازيادة حجـ التجارة بنفس معدؿ   تؤدي الىالزيادة النسبية في استيالؾ كؿ سمعة  -
 نفس المعدؿ مف التوسع في التجارة.يقود الى التوسع المتعادؿ في اإلنتاج واالستيالؾ  -
 ج.توسع حجـ التجارة نسبيا أكثر مف اإلنتا يساوياستيالؾ متحيز لصالح التجارة + إنتاج متعادؿ  -
 توسع حجـ التجارة نسبيا أقؿ مف اإلنتاج. يعطي إنتاج متعادؿ + استيالؾ متحيز ضد التجارة -
 زيادة نصيب الفرد مف الثروة االجتماعية عند ثبات القوى العاممة والسكاف، ومعدؿ التبادؿ التجاري، بغض   -

 النظر عما يحدث في حجـ التجارة.
1- III 5-  :باالعتماد عمى المعطيات التي قدمناىا سابقا في حالة النمو والتجارة في حالة الدولة الكبيرة

عتمد عمييا مف أجؿ تحميؿ النمو في الدولة الكبيرة، والتي تكوف قادرة عمى التأثير في نالدولة الصغيرة، 
 أسعار السمع النسبية التي تتاجر بيا.

بكثرة في العالـ الواقعي، ولكنو عندما يأخذ مكانو ىذا النمو شر ال ينت النمو الضار)المفقر(: -أوال
ومفعولو فإنو مف المحتمؿ أف يظير في الدوؿ النامية أكثر مف الدوؿ المتقدمة. ىذه الرؤية ىي لكؿ مف 

حيث أف البمداف النامية تنتفع أقؿ مف البمداف ، SINGERسنجر، PREBISCHبريبش، MYRDALميردل 
مساىمتيا في االقتصاد الدولي، كما يؤمنوف أف التفاوت الدولي ينتج مف تدىور معدالت التبادؿ الغنية مف 

كما أف  التجارة الحرة الدولية تمثؿ  االقتصادي في العالـ بصفة مواتية لمبمداف المتقدمة عمى حساب النامية.
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قر أحد التحديات التي تواجو يمثؿ نموذج النمو المف 1.عامؿ مف عوامؿ تعزيز التفاوت بيف ىذه البمداف
       نظرية التجارة في تأكيدىا إلى أف منافع التجارة تصيب جميع البمداف المتاجرة سواءا كانت متقدمة

النظرية إلى أبعد مف ذلؾ إذ تشير إلى أف البمداف النامية ىي التي تحصؿ عمى  ذىبتأو نامية، وقد 
حالؿ بيف السمع المحمية والسمع المستوردة، مف جية الجزء األكبر مف المكاسب بسبب ضعؼ مرونة اإل

 2وابتعاد معدالت التبادؿ الدولية عف معدالت تبادليا الداخمية مف جية أخرى .
  حسب ىذه النظرية يؤدي النمو االقتصادي لبمد أو لمجموعة مف البمداف إلى توسيع القدرات التصديرية   

ولي الذي يتاجر عنده، الحتالؿ ىذه الصادرات مكانة كبيرة في مما يؤدي بو إلى تدىور معدؿ التبادؿ الد
التجارة الخارجية، وعميو تنخفض مكاسبو، وتنخفض الرفاىية االقتصادية، ويعود البمد إلى وضعية أسوأ 

 مما كاف عميو.
 بالنسبة لمنمو المفيد والتجارة، فنحممو انطالقا مف المعطيات التالية: المفيد: النمو -ثانيا

 ( لمسمع ) س، ص(.1(: بيانات افتراضية إلنتاج ومبادلة الدولة )9-3الشكل)
   

 
 
 

 
 

                                                    
 .169ص، مصدر سابؽ، االقتصاد الدوليعبد الفتاح أبو شرار،  عمى باالعتماد: مف اعداد الباحثة المصدر

( تنتج السمعة "س" كثيفة العمؿ والسمعة "ص" كثيفة رأس الماؿ 1مف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أف الدولة)  
ندرة رأس الماؿ، اضافة الى ذلؾ تعطى معطيات اخرى بالنسبة أو (، في ظروؼ توفر 2بالمبادلة مع الدولة)وتقـو 
 ( قبؿ النمو موضحة في الجدوؿ التالي:1لمدولة)

 ( قبل النمو.1(: بيانات افتراضية عن الدولة )4-3الجدول)
 وحدة مف ص 15وحدة مف سمعة س،  100 اإلنتػػػػػاج

 وحدة مف سمعة )ص( 50وحدة مف )س( بػ ) 50مبادلة  التجػػػػاريحجـ التبادؿ 
 1:1أي  1=  50/50 معدؿ التبادؿ التجػػػػاري

 وحدة مف سمعة ص. 65=  15+50وحدة مف سمعة، باإلضافة إلى  50=50-100 االستيالؾ
 .169، ص المرجع السابؽ االقتصاد الدولي،: عبد الفتاح أبو شرار، المصدر

                                                           
 .123صالمرجع السابؽ، ، االقتصاد الدولي النظريات والتطبيقىجير عدناف زكى،  1

 .118المرجع السابؽ، ص  االقتصاد الدولي النظريات والتطبيق، ىجير عدناف زكى،  2

 )1) دولة

الحجم   )2) دولة 

الحجم   

ندرة رأس المال توفر  توفر العمل

 العمل

كثٌفة  سانتاج السلعة 

 العمل
كثٌفة  صانتاج السلعة 

 رأس المال

 مبادلة السلعة )س( بـ )ص(



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

180 
 

الذي يؤدي إلى زيادة ثروة المجتمع، وعميو ىذا النمو (، 1)تضاعؼ عنصر رأس الماؿ وحده في الدولةبفرض     
تشبو النتائج ( 1)يؤدي إلى ارتفاع منحنى إمكانية اإلنتاج إلى أعمى، كما أف  نتائج النمو لرأس الماؿ في الدولة

 (.1) في الدولة( ص)التي يحدثيا التقدـ التقني المتعادؿ في إنتاج سمعة
إال  أف  معدؿ التبادؿ الت جاري ليذه الدولة يتحسف،  ،ىذا النمو يخفض حجـ التجارة مف أسعار بنسبة ثابتة ألف  

 حيث يوضح الجدوؿ الموالي إيجابية نتائج معدؿ التبادؿ الت جاري والثروة:
 ( بعد النمو.1: بيانات افتراضية عن الدولة )(5-3)الجدول 

 وحدة مف )ص(. 75)س(،  وحدة مف 80 اإلنتاج
 (.ص) وحدات مف سمعة 10)س( بػ  وحدات مف سمعة 10 مبادلة حجـ التبادؿ التجاري
 .1=1 أي 1=  10/10 معدؿ التبادؿ التجاري

 وحدة مف سمعة ص. 85=10+75 مضاؼ إلييا)س(  وحدة مف سمعة 70=10-80 االستيالؾ
 .170ص، المرجع السابؽ، االقتصاد الدولي: عبد الفتاح أبو شرار، المصدر

الذي يمثؿ مرحمة قبؿ النمو وبعده، نالحظ أف معدؿ التبادؿ التجاري  (4-3)بالمقارنة مع معطيات الجدوؿ     
وحدة  75ووحدة مف )س(،  80بعد النمو بإنتاج  قامت( 1، كما أف الدولة)1بقي ثابث قبؿ وبعد النمو ومقدرا بػ

 50وحدات مف)ص(، بينما قبؿ النمو كانت تبادؿ  10وحدات مف)س( مقابؿ  10( وتبادؿ 2مف)ص(، مع الدولة)
 85ووحدة مف )س(  70وحدة مف)ص(، أما بالنسبة لالستيالؾ فقد زاد بعد النمو الى  50وحدة مف)س( مقابؿ 

وحدة مف  115وحدة مف)ص(. بالنسبة لمثروة، فقد زادت مف  65ووحدة مف)س(  50وحدة مف)ص( بعدما كاف 
وحدة. إضافة إلى ما سبؽ، فإنو كمما كانت الدولة كبيرة، تحسف معدؿ تبادليا  155تيف)س، ص( إلى السمع

لرغبتيا في التصدير لوحدات أقؿ مف سمعة)س( مقابؿ وحدات أكثر مف)ص( عف طريؽ التأثير في األسعار 
ص( المعروضة في تمؾ النسبية لمسمع في األسواؽ العالمية، ومف ثـ تزيد كمية اإلنتاج مف السمعة)س(، و)

 األسواؽ، ويزيد معيا االستيالؾ، والثروة.
1- III 6- في الحالة التي يكوف فييا ثبات لكميات عوامؿ االنتاج : أثار التغيرات في األذواق عمى التجارة

منحنى التبادؿ في ىذا البمد يتغير خاصة إذا تغيرت األذواؽ في ىذا  والتكنولوجيا، وتتغير األذواؽ في بمد ما، فإف  
وطبعا مع ثبات العوامؿ األخرى عمى حاليا، بحيث نجد  ،البمد مف السمعة التي يستوردىا الى السمعة التي يصدرىا

ة التي حجـ التجارة ينخفض وتتحسسف شروط التبادؿ، أما في حالة العكس، أي انتقاؿ األذواؽ مف السمع أف  
كؿ تغيير في  يصدرىا الى السمعة التي يستوردىا، فإف حجـ التجارة يرتفع وتتدىور شروط التبادؿ ليذا البمد. إف  

  األذواؽ يؤدي الى انتقاؿ منحنيات السواء التي تشير الى مختمؼ مستويات االشباع التي يمكف الحصوؿ عمييا
  الكميات التي يمكف انتاجيا، وتمؾ التي يمكف استيالكيا حجـ التجارة يحدد انطالقا مف الفرؽ بيف وحيث أف  

كؿ تغيير في األذواؽ يؤدي الى تغيير في الكميات  فإف    le bien être social،لتحقيؽ الرفاىية المجتمعية
فييا أحد العوامؿ المؤثرة عمى الطمب  ، وعميو نسنتنج أنو في الحالة التي يغيير1يضا المستوردةأالمصدرة و 

التغيير في كمية  و مف ناحية العرض فإف  والعرض، فإف  حجـ التجارة وشروط التبادؿ ال تبقى ثابتة، حيث أن  

                                                           
 .83، ص 2002، الطبعة األولى، وراقة البديع، مراكش، مقدمة في العالقات الدوليةرفيؽ ىشاـ، 1
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عوامؿ االنتاج أو التكنولوجيا، يؤدي الى تغيير في مستويات التبادؿ لكؿ دولة، وكذا في شروط التجارة، أما مف 
جاري عمى مستوى السمع ؿ تغيير في األذواؽ يؤدي الى تغيير في توجو الدوؿ في المجاؿ الت  ك جانب الطمب، فإف  
 والكميات المتبادلة.

1- III 7- عممت الفروض الجديدة لمنمو االقتصادي الداخمي عمى  :التجارة الدولية ونظرية النمو الداخمي
 :1األجؿ الطويؿ وذلؾ مف خالؿ والتنمية فيتقميص عوائؽ التجارة، وزيادة معدالت النمو االقتصادي 

 .استيعاب الدوؿ النامية لمتكنولوجيا المتطورة في الدوؿ المتقدمة بمعدؿ أسرع 
 .زيادة المنافع المتدفقة مف االبحاث والتطوير 
 .تحقيؽ اقتصاديات الحجـ في االنتاج 
  المحمية في القطاعات.كبر لالستخداـ الموارد أسعار يقود الى كفاءة األتقميؿ تشوىات 
 .تحقيؽ تخصص أكبر وكفاءة أكبر في انتاج المدخالت الوسيطة 
 .تقديـ منتجات وخدمات جديدة 

ماـ القنوات المحفزة لمنمو في أفيذه النظرية تبحث بعمؽ ودقة ومزيد مف التفصيؿ عف العوائؽ التجارية التي تقؼ 
 االجؿ الطويؿ.

  2- III  بين مؤيد ومعارض "االقتصاديمحفز لمنمو "التجارة. 
2- III -1  لنمى االقتصبدي":لمؤيدي "التجبرة محفس 

الذي أسيـ في تحقيؽ « engine of growthمحرك النمو » عادة ما يشار إلى التجارة الدولية الحرة بأنيا     
 .2العشريفالنسبية في العالـ المتقدـ اقتصاديا حاليا، وذلؾ في القرف التاسع عشر وبداية القرف 

أحد أىـ مجاالت التفاعؿ بيف اقتصاد الدولة، االقتصاديات الخارجية، لما توفره مف سمع  الدوليةتعتبر التجارة    
لى الدولة وما تخمقو مف روابط عمى مستوى االقتصاد الكمي، كما أف   جارة الخارجية تبرز ة الت  أىمي   وخدمات مف وا 

العرض اإلنتاجي غير المرف، وبيف الطمب الشديد المرونة، مقابؿ دورىا في في دورىا اآلني في خمؽ التوازف بيف 
المساىمة بتغيير ىذا الواقع عمى المدى الطويؿ، مف خالؿ التأكيد عمى توفير متطمبات التنمية مف السمع الالزمة 

، خصوصا السمعية إلعادة بناء االقتصاد عمى نحو مناسب مف أجؿ تحقيؽ المقاربة في اإلنتاجية لبقية القطاعات
منيا وتنوع ىيكميا اإلنتاجي، كما أنيا تساىـ في عممية التنمية بما تدره مف عمالت أجنبية كعنصر مف عناصر 

 اإلنتاج وبما تمثمو مف قدرة عمى شراء عناصر اإلنتاج.
مى قياـ ، وقد ساعد ذلؾ عالمتزايدى التوسع الكبير في األسواؽ التصديرية إلى تعزيز الطمب المحمي أد    

إلى  ، كميا أدتالنسبي، ومرونة المؤسسات االجتماعيةالسياسي االستقرار  ضافة الىإ، انتاجية كبيرةصناعات 
  اقتراض الدوؿ النامية خالؿ القرف التاسع عشر مف أسواؽ الماؿ العالمية بمعدالت فائدة منخفضة جدا تسيير
إلى مزيد مف  دفع ممازيادة الواردات، و يد مف اإلنتاج، ساعد ىذا التراكـ الرأسمالي في تحفيز القياـ بمز  حيث

                                                           
 .267ص ،2009، الطبعة األولى، عالـ الكتاب الحديث، األردف،التجارة الدولية النظرية وتطبيقاتياخالد محمد السواعي، 1
 .187، المرجع السابؽ، ص التنمية االقتصاديةميشيؿ تودارو،  2
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ف ىناؾ العديد مف اآلليات التي يتـ مف خالليا إظيار األثر أكما . التنوع في الييكؿ الصناعػػي ليذه الدوؿ
 1:المتبادؿ بيف التجارة الخارجية والنمو أىميا

متطابقة الناتج حسب االنفاؽ، وخفض زيادة الصادرات التي تعظـ نمو الناتج المحمي اإلجمالي ضمف  -
 الواردات.

تنامي الصناعات الموجية لمصادرات مف شأنيا تعظيـ فرص العمؿ وتعظيـ األجور، وبالتالي تعظـ مف نمو  -
 الناتج ضمف متطابقة الناتج حسب الدخوؿ.

مف متطابقة ـ نمو الناتج ضأف تعظ   اتعاظـ القيمة المضافة لمقطاع الصناعي الموجو لمصادرات مف شأني -
 القيمة المضافة.

التأثيرات غير المباشرة بفعؿ التأثيرات عمى اإلنتاجية )باعتبارىا مصدرا رئيسيا مف مصادر النمو(، وعمى  -
 إعادة تخصيص الموارد بشكؿ أكثر كفاءة.

 دا خالؿسائىذا االعتقاد ظؿ ، وقد التجارة ىي السبب الرئيسي وراء تقدـ األمـ أف   ألفريد مارشال اعتقد     
 الناميةلمنفقات النسبية، فالدولة  اولين"-ىكشربذلؾ مع نظرية "متالقيا  ،وجزء كبير مف القرف العشريف 19انقرن

يشجع االستثمار  ، ممادوؿ الصناعية والتعدينيةلمصادراتيا مف المنتجات الزراعية بتستفيد مف التجارة الدولية 
قد اتفؽ كؿ مف الكالسيكيوف والنيوكالسيكيوف عمى أف  ، كما الدخوؿيؤدي الى توسيع االسواؽ وزيادة و واالنتاج 

وأصبحت  ،التجارة الدولية عامؿ ايجابي في التنمية االقتصادية، ومع الزمف تطورت نظرياتيـ حوؿ ىذه العالقة
تصب "، وىي تعني وجود عدة فوائد غير مباشرة مف التجارة بالنماذج العامة لمنمو المشتق من التصديرتعرؼ" 

 : 2في مصمحة النمو االقتصادي منيا
   فضؿ استخداـ لمماكنة، وتسيؿ التخصص وتقسيـ العمؿأسواؽ وتشجع االبتكار وتحقؽ األع التجارة توس  

 فيي تسمح بإنجاز اقتصاديات الحجـ.
 .التجارة نحفز المنافسة الدولية 
 واالستثمار. تزيد التجارة مف لدخؿ الحقيقي مف خالؿ المستويات المرتفعة لمتوفير 
  تعميمي ىاـ، حيث تساىـ في نقؿ الميارات والتكنولوجيا مف بمد آلخر. تأثيرالتجارة ليا 

2- III -2 :"معبرضي " التجبرة محفس النمى االقتصبدي 
التنمية األوائؿ في تطبيؽ آثار التجارة الدولية عمى التنمية االقتصادية، ولـ يدعموا  وبالمقابؿ لـ يدعـ اقتصادي

ف كانت صحيحة بالنسبة لبعض الدوؿ كبريطانيا في القرف  "التجارة محرك لمنمو" الفرضية القائمة بأف   التي حتى وا 
. وقد  كانت الحجج في ذلؾ كثيرة، إال  أن و التاسع عشر، إال  أنيا ال تعطي نفس النتائج في الدوؿ النامية اليـو

يمكف اجماليا في تدىور نسب التبادؿ الدولي الناجـ عف التقسيـ الدولي لمعمؿ الذي أدى الى تخصص الدوؿ 
التجارة عاجزة عف تشجيع النمو خارج  وترى أف  ، ة القطاعات المنعزلةحج  ، و النامية في تصدير المواد األولية

في مقدور التجارة أف تحقؽ مكاسب تتجاوز كثيرا المنافع ف نطاؽ ضئيؿ مف االفراد الذيف يتعامموف فييا مباشرة.
أف يؤدي توفير فرص الحصوؿ عمى المدخرات ذات  حمف المرج قصيرة األجؿ الناجمة عف تحسيف اإلنتاج، وأف  

                                                           
  .06، ص 2008مايو/أيار  73لمتخطيط، الكويت، العدد ، مجمة جسر التنمية، المعيد العربي التجارة الخارجية والنمو االقتصاديأحمد الكواز، 1
 .158، المرجع السابؽ، ص دراسات في التنمية االقتصاديةعبد المطيؼ مصطيفى، عبد الرحماف سانية، 2
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لكف ىناؾ صعوبة في اقتباس تأثير السياسات ، 1اإلنتاجية أو تعجيؿ نمو الناتج النوعية األفضؿ إلى تحسيف
غالبية األدلة المتوفرة ، السياسات التجارية نفسيا دالة لمتغيرات أخرى منيا النمو التجارية عمى النمو، وىي أف  

 .حاليا تبيف وجود عالقة ايجابية بعد االنفتاح كيفما تـ قياسو

 3- III  الدولية والنمو االقتصادي في العالمالتجارة. 
3- III -1 شيد معدؿ الت جارة العالمية تراجعا بعد   :تطور الّتجارة العالمية والناتج الداخمي الخام العالمي

، بسبب العديد مف األسباب المحتممة، ليس فقط نياية أسعار الصرؼ الثابتة، ولكف أيضا فترات الكساد 1917عاـ 
السبعينيات الناتجة عف االرتفاعات الحادة في سعر البتروؿ، وانخفاض معدؿ النمو االقتصادي في العالمي خالؿ 

إذا كاف اطراد النمو االقتصادي ىو  بمداف المركز بسبب التراجع غير المفيـو تقريبا في معدؿ تحسف اإلنتاجية.
ىي زيادة معدالت نمو التجارة الخارجية عف ذلؾ ، فإف  المالحظة التي ال تقؿ أىمية الدوؿأىـ ما يميز 

 :2010-1967يوضح الجدوؿ الموالي خالؿ الفترة  الدوؿ مثمماالمصاحبة ليذه 
 .(2010-1967)تطور الّتجارة العالمية والناتج الداخمي الخام العالمي خالل  :(6-3الجدول)

 
 نسبة التطور العالمية المتوسطة بالنسبة المئوية بالمميار دوالر

  2010 1967-1977 1977-1987 1987-1997 1997-2010 1967-2010 

 10,3 7,8 8,4 8,3 17,8 882 17 التجارة العالمية
 9,6 10,8 5,4 3,2 19,4 471 2 المواد االولية
 10,5 6,9 9,1 9,9 17,5 242 10 الصناعة
 10,7 7,7 9,1 9,4 17,8 556 3 الخدمات

PIB  63 383 12,4 8,7 6,1 5,8 8 
 .Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog   & D. Ünal, panorama de l’économie mondiale, décembre 2012 sur le 

site : www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/panorama_statistique.asp  03/12/2013يىم 18ص   

ـ العالمي عرفا انخفاضا واضحا مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف  كؿ مف الت جارة العالمية والناتج الداخمي الخا    
وصؿ فييا انخفاض الت جارة الى النصؼ تقريبا  حيث 1967-1977 مقارنة مع الفترة، 1987-1977 بالنسبة لمفترة

، ثـ خالؿ نفس الفترة بالنسبة لمناتج الداخمي الخاـ العالمي % 6.1  الى% 12.4، ومف%8.3الى %17.8أي مف
 في الفترة %6الىالناتج انخفض  بينما، 2010-1987 نسبة تطورىا خالؿ الفترةحافظت الت جارة العالمية عمى 

الت جارة العالمية والناتج  ونشير الى أف  كؿ مف، 2010-1997الفترة خالؿ  %5.8 وصؿ الىثـ ، 1987-1997
 %10الى أقؿ مف التجارةحيث وصؿ حجـ ، 2008الداخمي الخاـ العالمي تأثر باألزمة المالية العالمية لسنة

تزايدت التجارة الدولية بسرعة تقارب ضعؼ سرعة زيادة   كما، (10-3)في الشكؿمثمما يظير %،  2.5-والنمو
الناتج المحمي اإلجمالي العالمي األمر الذي ساىـ في زيادة االعتماد المتبادؿ، فقد أشارت دراسة قاـ بيا صندوؽ 

في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي في البمداف الصناعية ترتبط بزيادة  %01النقد الدولي إلى أف  كؿ زيادة تبمغ 
في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لمدوؿ النامية غير البترولية حيث ينسب ىذا  %03و% 0.2تتراوح ما بيف 

                                                           
  .188-186، ص 2006الطبعة الثالثة، دار وائؿ، األردف،  التحويل الدولي والعمميات المصرفية الدولية،غازي عبد الرزاؽ النقاش، 1
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ف لـ يكف السبب  التطور وىذه العالقات السببية بدرجة كبيرة إلى نمو االعتماد المتبادؿ عف طريؽ التجارة وا 
 .1الوحيد
 برميؿ سعر في باالنخفاض األوؿ تمثؿ القادمة، الفترة في تأثيرىما سيستمر   بارزيف بتطوريف 2014 عاـ طبع   

 مالمح سترسـ العالمي، لالقتصاد جديدة خارطة وراءه مخمفا ، 50%تجاوزت بنسبة العالمية األسواؽ في النفط
 تصدر الذي األميركي الدوالر بصعود فتمثؿ الثاني، التطور أما .والعالـ العربية المنطقة في والتطوير التنمية

 االتحاد توجو يعزز مما اليورو، تجاه سيما وال ، سنوات 9 منذ األعمى مستواه الرئيسية عند العالمية العمالت
 يعتبر ىشا الذي االقتصادي النشاط تراجع تداعيات الحتواء الكمي التسيير سياسات مف المزيد األوروبي العتماد

 والدوؿ عمالت الياباف أسعار في وكذلؾ اليورو، صرؼ سعر في االنخفاض مف المزيد يتوقع وبالتالي،، نسبيا
 يؤدي أف مف ويخشى 2.المقبمة الفترة خالؿ توحة  "العمالت حرب" يبقي مما حذوىا، ستحذو التي الناشئة
 الدوؿ في سيما وال االقتصادية، الحماية سياسات مف المزيد إلى العالمي االقتصاد في االختالؿ تواصؿ
 .العالمييف واالستثمار التجارة حركة مف يحد أف   شأنو مف مما ،المتقدمة

، كما موجبة خالؿ الفترة بيف النمو والتجارة الدوليةتبقى العالقة ف ،2016فاؽ كؿ مف النمو والتجارة حتى آ أما     
لكؿ منيما عمى حسب التقديرات نظرا  2016عاـ  %5أف  كالىما سيشيد التحسف الطفيؼ، لكنو لف يتجاوز 

لالضطرابات الجيوسياسية خاصة في المنطقة العربية، والتقمبات في أسعار العمالت، وتزايد القيود التي تفرضيا 
 وتوقع دول آسيا، باقي عهى وتأثيري انصيه في االستثمار ومو، إضافة الى  الدوؿ المتقدمة عمى التجارة الدولية

  : مثهما يبرزي انشكم انمواني انىفط سعر في انحاد االوخفاض بسبب روسيا اقتصاد اوكماش
 (2016-2007 ،) نسب مئوية الحقيقيالتجارة الدولية والناتج الداخمي  حجم : نمو(10-3)الشكل

 
 

Communiqué de presse, OMC, du 14 avril 2015,PRESS/739   المصدر :  

بعد عقود مف العولمة غير المتوازنة، سيشيد العالـ بروز دوؿ في مرحمة الدخوؿ االقتصادي في أسيا وأمريكا      
الالتينية، وتحوال في ميزاف القوى االقتصادية مف الغرب إلى ىذه الدوؿ. ويشكؿ اقتصاد الغرب والياباف حاليا 

مف الناتج اإلجمالي العالمي عمى أف اقتصاد دوؿ التحوؿ االقتصادي والدوؿ النامية األخرى متوقع لو أف  52%
 2015.3مف الناتج اإلجمالي العالمي في عاـ  %50يصؿ إلى 

                                                           
 .133المرجع السابؽ، ص  التنافسية الدولية و تأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية،نيفيف حسيف شمت،  1
، في ظل تزاحم التحوالت والمتغيرات 2016-2015ية استشراف اآلفاق االقتصادية العالمية والعرباالتحاد العاـ لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية،  2

 .14،  ص2015، أبريؿ 8التقرير 
، الطبعة األولى، مؤسسة عبد الحميد شوماف، األردف، والمؤسسة العربية لمدارسات والنشر، العالم العربي ومعضالتو واإلصالح المنشودنافعة وآخروف، حسف 3

 .151، ص 2011بيروت، 
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3- III -2  لتوضيح مساىمة  :العالمي الناتج الداخمي الخامالمناطق االقتصادية في نمو بعض  مساىمة
 العالمي استعن ا بمعطيات الجدوؿ الموالي:   PIBالمناطؽ االقتصادية في نمو 

 .عبر العالم المناطق االقتصادية في بعض الناتج الداخمي الخام الجاري(:7-3)الجدول

 
 Pib*

1
  Pib التغيير ببلنسب المئىيت 

  2013 1960 1970 1980 1990 2000 2013 2013-1960 

 16.7- 21.4 30.8 24.6 24.6 34.3 38.1 16246 الواليات المتحدة

 1.7 6.5 4.6 4.0 5.0 4.5 4.8 4908 أمريكا الجنوبية

 2.5- 23.2 26.2 33.3 33.4 28.6 25.7 17593 (27األوروبي ) االتحاد

 2.5 4.1 2.5 2.6 4.8 1.7 1.6 3085 المغرب -الشرؽ األوسط 

 4.7 8.0 14.6 14.1 9.6 7.0 3.3 6062 الياباف

 10.3 17.5 8.7 5.7 5.8 5.6 7.2 13313 أسيا الشرقية و الجنوب الشرقي

 1.1 3.3 1.9 1.6 1.9 1.9 2.2 2494 10مجموعة الدوؿ األسيوية 

 7.1 11.6 3.7 1.8 2.7 3.1 4.5 8777 الصين

 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75937 العالم

 M.FOUQUIN, et autres, Panorama De L’économie Mondiale, CEPII Centre d'études prospectives et المصدر:

d'informations internationales, décembre 2012, page 7 
 2013أف  مساىمة االتحاد االوربي في الناتج  الداخمي العالمي لسنة  نجدبالنظر الى معطيات الجدوؿ     

لكنيا كانت أقؿ مما كانت عميو في السنوات السابقة، حيث سجمت  ،%23.2كانت أكبر نسبة، حيث وصمت 
 -بما فييا منطقة اليورو-. ذلؾ بسب أزمة اليورو التي تأثرت بيا المجموعة االوروبية1980في سنة  33.4%
بقية دوؿ العالـ، إال  أف  المجموعة األوروبية  شأف شأنيا بما في ذلؾ 2008ا بتداعيات أزمة يسمب تتأثر التي 

تأثرا بشكؿ أكبر مف غيرىا نتيجة العالقات االقتصادية القوية التي تجمع قطبي االقتصاد العالمي، أمريكا، 
ثـ بعد ذلؾ . 20062مف اجمالي الت جارة العالمية عاـ  %49ومف االنتاج العالمي  %56بـتمتعا  افأوروبا، المذ
في  %38.1أقصاهامستوياتيا السابقة والتي بمغت  ، كذلؾ بأقؿ  %21.4بــيات المتحدة األمريكية تأتي الوال

مقارنة بالسنوات  ،%17.5بـآسيا الشرقية والجنوب الشرقي التي سجمت أعمى نسبة ليا دوؿ  ، عمى عكس1960
وبعدىا  %11.6بـأكبر مستوى ليا خالؿ الفترة ب، وتأتي الصيف 2000في سنة  %8.7 السابقة والتي بمغت

مناتج  الداخمي العالمي مف ل، أما بالنسبة 2000في سنة  %14.6بعد ما كانت نسبة الناتج  %8.0بـالياباف 
في تناقص لكؿ الدوؿ مثؿ ما يوضحو الجدوؿ باستثناء دوؿ آسيا الشرقية والجنوب  فيو 2013الى  1960
 والصيف فيو في تزايد مستمر.   الشرقي

نمو اقتصاديات الدوؿ  ، الى أف  2009نشرت احدى التقارير الصادرة عف صندوؽ النقد الدولي لعاـ    
  %2.5الدوؿ الناشئة ودوؿ المنطقة العربية نموا بنسبة  تفي حيف حقق %3.2المتقدمة كاف سمبيا بنسبة 

 .3عمى التوالي في الفترة نفسيا %2.0و
                                                           

1 
 الخام معبر عنه  بالملٌار دوالر باألسعار المحلٌة وبسعر الصرف الجاري.الناتج الداخلً 

  .55، ص 2014، األردف، المعيد العالمي لمفكر االسالمي، ى، الطبعة االولاقتصاد االمن االجتماعي التحدي واالستجابة أحمد فراس العوراف، 2
، ، المعيد العالمي لمفكر االسالمي، جامعة العمـو االسالمية العالميةى، الطبعة االولمنظور اسالمي االزمة االقتصادية العالمية المعاصرة منأحمد فراس العوراف، 3

  .32، ص 2012، األردف



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

186 
 

 :ذلؾيأتي الشكؿ الموالي ليوضح   2035أما آفاؽ تطور ىذا الناتج الى سنة  
  2035والمتوقع الى أفاق  (2000- 2015)لمفترة  Pib: تطور (11-3)الشكل

 
:المصدر  

OMC, Rapport sur le commerce mondiale  2013 , sur le site www.wto.org,  06/06/ page 100, consulter le 2014     

مف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ تطور الناتج الداخمي الخاـ بشكؿ ممحوظ لكؿ مف الواليات المتحدة     
 25000مميار دوالر، وقد يصؿ الى  15000انىليصؿ  2010-2000االمريكية واالتحاد االوروبي خالؿ الفترة 

ف كذلؾ حسب الشكؿ تطور الناتج الداخمي الخاـ بشكؿ محتشـ ، بالنسبة لمصي2035غضونمميار دوالر في 
ويبقى تطور ، مميار دوالر 30000الى أف يصؿ الى  2035، بينما يتوقع ليا خالؿ 2010-2000خالؿ الفترة 

 2035مميار دوالر، وينتظر كذلؾ في  10000الناتج الداخمي الخاـ لكؿ مف اليند والياباف وروسيا ال يتجاوز 
إجراء إصالحات ىيكمية  وينبغياألسواؽ الصاعدة،  فيوتراجع النمو الممكف الى أف ال يتجاوز ىذه القيمة، 

 .الحالتيف فيلتعزيز النمو الممكف 
نيا تطمح إلى تحقيؽ فائض في النمو بنسبة أ الى مف ثروة العالـ %85مجموعة العشريف التي تشكؿ  أكدت   
، وأنيا "ستزيد بأكثر مف ألفي مميار دوالر أميركي )إجمالي الناتج 2018إلجمالي الناتج الداخمي بحموؿ  1,2%

في  %4وقع تقرير نمو االقتصاد العالمي بنحو . كما ت1الداخمي العالمي(، ما سيسمح بخمؽ مالييف الوظائؼ
-و االقتصاد الصيني بنحولالقتصادات المتقدمة، واستمرار ضعؼ نم %0.1، بدعـ مف تحسف طفيؼ2015

في  %7.1ونحو  2014في العاـ  %7.4، ولكنو يظؿ يحافظ عمى أعمى معدالت النمو العالمي بنحو 0.2%
 2015في  خالؿ 2تحسفنمو اقتصاد منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا يشيد ويتوقع التقرير أف ، 2015
 3.%4 العالمي البالغأي أعمى مف توقعات معدؿ نمو االقتصاد %، 4.8ليبمغ 

 :4وتجدر االشارة الى أف  ىناؾ بعض التحديات الحديثة لمنمو العالمي والتي نوجزىا فيما يمي
 .التأثير عمى جودة انتاج السمع والخدمات بسبب التضخـ فيتـ التالعب بالجودة 
 .ارتفاع أسعار معظـ المواد الخاـ في العالـ، وتأثير جودة العمؿ عمى االنتاجية 
  و االقتصادية عمى برامج النمو.أانخفاض مستوى االفكار المبدعة، وتأثير االزمات المالية 

                                                           
 .02/12/2014عمى الموقع اطمع عميو يـو  www.dw.de:مجموعة العشريف تتعيد بدعـ نمو االقتصاد العالمي عمى الموقع 1
2

 .%4.8ليبمغ  2015معدؿ النمو في  2014بعد ما كاف في  
3
http://www.alwasatnews.com/4370/news/read/914592/1.html 02/12/2014ٌوم    

4
  .152، ص 2011، سعود االسالمٌة، السعودٌة، جامعة االمام محمد بن االقتصاد الكلي مبادئمنصور الحرٌب، 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.dw.de/
http://www.alwasatnews.com/4370/news/read/914592/1.html
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3- III -3  ّجارة الدولية والنمو االقتصادي في الدول النامية:الت 
يعتمد مستوى التطور االقتصادي في الدوؿ النامية باألساس عمى الظروؼ الداخمية وفي ىذه األياـ يعتقد    

جارة الدولية يمكنيا أف تساىـ بكفاءة في عمميات التنمية، وحتى الثمانينات يعتقد عدد الت   االقتصادييف بأف  أغمب 
االقتصادية بدال مف تسييميا  جارة الدولية والنظاـ االقتصادي العالمي الحالي يعيؽ التنميةالت   مف االقتصادييف بأف  

 1مكاسب صادرات الدوؿ النامية.نتيجة تراجع معدالت التبادؿ التجاري وتقمب 
النمو السريع في الدوؿ الصناعية يمكف أف يساعد الدوؿ النامية ليس فقط مف خالؿ توسيع األسواؽ أماـ  إف     

صادراتيا، بؿ أيضا مف خالؿ إيجاد فرص عمؿ لقوة العمؿ لدييا، ويتطمب ىذا أف تأخذ الدوؿ الصناعية سياسة 
الذي سيساعدىا عمى تجنب مشاكؿ العمالة لدييا. ويحتاج  ،مو المستمر والسريعتوسعية كمية تستيدؼ تحقيؽ الن

النمو السريع في ىذه الدوؿ ألف يكوف مصاحبا لسياسات ىيكمية تستيدؼ تدريب عنصر العمؿ ليمكنو مف التحوؿ 
 2.إلى األنشطة الماىرة

لمسمع، واالستثمار األجنبي المباشر تأثيرا مف الممكف أف تؤثر السياسات المتبعة لمنفاذ إلى األسواؽ بالنسبة    
جارة، فبينما تعيؽ القيود المستمرة مف قبؿ الدولة المتقدمة نمو الصادرات ذات األىمية لمدوؿ ر الت  قاطعا عمى تطو  
جارة، وامتداد نطاؽ شبكات األعماؿ الدولية حرير السريع في ىذه الدوؿ األخيرة إلى توسع الت  النامية، أدى الت  

حريؾ مقارنة بعنصر العمؿ الذي ال يممؾ ىذه القدرة، كما أسفر ىذا عمى تسريع ؿ قدرة رأس الماؿ عمى الت  بفض
التجارة في عدد مف القطاعات، حيث يمكف تجزئة سمسمة اإلنتاج وتوظيفيا في دوؿ مختمفة، وساعدت السياسات 

إنتاجيا  ـ  ثوؿ إلى أسواقيا لمسمع التي التجارية في الدوؿ الصناعية عمى ذلؾ مف خالؿ معاممة تفصيمية لمدخ
ىذا فضال عف المساعدات التي قدمتيا  بواسطة عمميات التجميع في الخارج لشركاتيا المتعددة الجنسيات.

سياسات الدوؿ النامية ذاتيا مف خالؿ الحوافز لجذب الشركات المتعددة الجنسيات الييا. إف  أغمب البمداف النامية 
الصادرات األعمى إلى النمو أسرع في إجمالي الناتج المحمي، كما نجد أنو ال سيما في أكثر البمداف لـ تتـ ترجمة 

  فقرا، والتي يقع أغمبيا في إفريقيا والتزاؿ تعتمد بصورة ضخمة عمى الصادرات مف السمع األولية غير النفطية
، وتسنى لبمداف الجنوب أف تحرر تجارتيا والمساعدة اإلنمائية الرسمية، لـ يتحقؽ النمو االقتصادي سوى قميؿ

بصورة أسرع مف البمداف الصناعية بالشماؿ، مما أدى إلى زيادة الواردات في حيف تراجعت المساعدة اإلنمائية 
 3الرسمية.

حرير التجاري إلى نمو أسرع )ومعدؿ أسرع في خمؽ فرص العمؿ(، فقد حققت الدوؿ مف المفترض أف يؤدي الت     
في السنة، أي أكثر بمرتيف تقريبا مف معدؿ النمو  %5سريعة التكامؿ في التسعينات نموا لمفرد الواحد بمغ النامية ال

في الدوؿ المرتفعة الدخؿ، لكف مف جية أخرى، عانت الدوؿ النامية التي لـ تحقؽ التكامؿ مثؿ دوؿ كثيرة في 
نموا بطيئا لمفرد الواحد، وكمجموعة كاف النمو أكثر سمبية بعد في التسعينات، فصمة التكامؿ  4«المينا»منطقة 

                                                           
 .35، الطبعة األولى، المرجع السابؽ، ص التجارة والتنميةخالد محمد السواعي، 1
 .134، ص 2008، دار المريخ، المممكة العربية السعودية، الدول النامية والتجارة العالمية األداء واألفاق المستقبميةيمماظ أكيوز، ترجمة السيد أحمد عبد الخالؽ،  2
 .264، المرجع السابؽ، ص الوقائع االقتصاديةخبابة عبد اهلل، بوقرة رابح،  3
وخمسة عشر دولة الدوؿ األعضاء الست في مجمس التعاوف الخميجي ) البحريف، الكويت، عماف، قطر، المممكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة(  وىي 4

  أخرى مف بينيا الجزائر، جيبوتي، مصر، العراؽ، إيراف، إسرائيؿ، األردف، تونس، الضفة الغربية وغزة.
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ف تمكنت دوؿ 1999 فرنكل ورومر، 2001التجاري والنمو وطيدة )دوالر وكراي  مف التكامؿ السريع « المينا»(، وا 
 .1ة اإلجماليةفي االقتصاد العالمي فمف المتوقع أف يرتفع معدؿ النمو وترتفع معو العمال

تمجأ معظـ الدوؿ في الواقع إلى فرض نوع مف القيود عمى تدفؽ السمع الى أراضييا، لكف عندما تصدر ىذه    
السياسات عف الدوؿ الصناعية، فإف  األمر يكوف خطيرا جدا عمى الدوؿ النامية التي تعتمد عمى الدوؿ الصناعية 

منعت الدوؿ الصناعية تمؾ السمع مف الدخوؿ إلى  في تصدير معظـ منتجاتيا مف السمع األولية والمواد الخاـ، فإذا
  أراضييا، عف طريؽ فرض سياسات حمائية مختمفة، فإف مصدرا ميما مف ايرادات الدوؿ النامية يكوف قد انقطع
والحقيقة ىي أف الدوؿ الصناعية تتبع في كثير مف األحياف سياسات حمائية، عمى شكؿ قيود تجارية وجمركية 

 2.ادرات الدوؿ النامية، لحماية منتجاتيا، وبخاصة المنتجات الزراعية، وصناعات النسيجوغير جمركية ضد ص
ىذه الدوؿ تحكميا أوضاع  أما آثار التجارة عمى الدوؿ النامية فيتضح أكثر مف أي وقت مضى، ذلؾ أف      

مستوى االستيالؾ التخمؼ االقتصادي ألسباب تاريخية، ولذلؾ يكوف متوسط الدخؿ فييا منخفضا، فيقؿ بذلؾ 
ذا لـ  وتنخفض اإلنتاجية ومستوى الصحة العامة والتعميـ، وتقؿ   االستثمارات، وىكذا تدور دائرة الفقر مف جديد، وا 

تمعب دورا في  جارة أف  فمف يتغير وضع التخمؼ ولف تحدث التنمية، ويمكف لمت    تنكسر ىذه الدائرة في نقطة ما،
تشجيع الصادرات، فينتج عف ذلؾ الحصوؿ عمى مكاسب جديدة في صورة الخروج مف ىذه الدائرة، خاصة عند 

  رأس الماؿ األجنبي الجديد، خاصة عندما يمعب دورا في زيادة االستثمارات الجديدة المتمثمة في بناء المصانػع
نشػاء البنيػة األساسيػة ويتـ    الوصوؿ في النيايػة إلػى زيػادة تكػويف رؤوس األمواؿ والنيوض بالتنمية االقتصادية. وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .94، ص2004، تقرير عف التنمية في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، دار الساقي، لبناف، ارة واالستثمار والتنمية في الشرق األوسط وشمال إفريقياالتجالبنؾ الدولي،  1
 .49، ص 2006العربية الميبية،  ، مجمس الثقافة العاـ، الجماىريةمشكالت التنمية في البمدان العربية وأثر الديون الخارجية في تفاقميامحمد اليادي صالح األسود،  2



 وثحرير التجارة الدولية، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي                                             الفصل الثالث                                                         

189 
 

 خاتمة الفصل
 

كما أنواعو ومقاييسو، و أىميتو، ، طبيعتو خصائصو،، االقتصادي ىذا الفصؿ عمى النمو نا فيركز     
واستنزاؼ الموارد الطبيعية  البيئة، بيدـ فع الناتج المحميتر ي يمكف أف  ، حيث أنو النمو مستداـأشرنا الى 

 . مستديما ال يصبح ىذا النمو بالتالي  ،منيا
عمى أساس  أوجو التقارب واالختالؼ بينيما،حنا أىـ االقتصادية، وض   التنميةبعد التطرؽ الى مفيـو    

ا التنمية فتعكس التغػيرات الكيفية والنوعية ينطوي عمى التغيرات الكمية، أم   النمو حيث أف  نوعية التغيرات 
ـ  كما والييكمية،  أساسا باستخداـ الثروة الناتجة  يعتبر مفيوـ التنمية أوسع مف النمو االقتصادي، ألنو ييت
  .يحدث نمو بدوف تنمية لكف التنمية البد أف يصاحبيا نمو لكف يمكف أف  عف النمو، 

 قبؿ وصؿ حيث، ابن خمدونفكار أ انطالقا مفرة ليما، النظريات المفس   في ىذا الفصؿ تناولناكما    
 لجودة تبعا تختمؼ والتي، نفقات الزراعة بيف االرتباط بخصوص النتائج لنفس عديدة بقروف ريكاردو
 نفقات ازدادت الزراعية راضياأل جودة حيث أنو كمما قمت المنتجة، الزراعية السمع وأسعار األرض
حيث النظرية الكالسيكية، . ثـ جاءت صحيح والعكس المنتجة أسعار السمع تفاعر ا إلى يؤديمما  الزراعة

تناولوا في كتاباتيـ النمو االقتصادي، وكيفية تحققو، ضمف تحميميـ  دم سميثآأف  االقتصادييف مند عيد 
  الشامؿ لمفعاليات االقتصادية، مؤكديف عمى حصولو تمقائيا مف دوف الحاجة إلى تدخؿ الدولة وتوجيييا

ـ مو عمى نوع وحيد مف النمو ىو تراكـ رأس الماؿ المادي، وبالرغماذج النيوكالسيكية في الن  زت الن  رك   كما
يا لـ تدمجيا بشكؿ واضح في نماذجيا، عمى عكس أننا نجد أن   خرى، إال  األيا لـ تتجاىؿ المصادر مف أن  

تنوعت فييا المصادر مف رأس ماؿ مادي وبشري، ورأس ماؿ عاـ، وآخر  التيالنظريات الحديثة لمنمو 
ـ  ة جدي  بتميزت نظريات النمو الداخمي بمحاولتيا التفسير و تكنولوجي، كما   أسباب التقدـ التكنولوجي)ومف ث

رأس الماؿ البشري كا التقدـ راجع إلى عوامؿ داخمية في األساس ذومحاولة إثباتيا أف ى التقدـ االقتصادي(
وعمى رأي الكالسيؾ إذا  ،أخرى مكانة التعميـ في النمو االقتصادي أعادت مرةيا كذلؾ فإن  ، وتراكـ المعرفة

 فإف   –مع تأييد النظريات الجديدة ليـ -روري إلحداث النمو االقتصادي كانت معدالت االستثمار شرط ض
 .واالجنبي المحمي بنوعيوالعمالة المؤىمة والمتعممة أداة جذب ىامة لالستثمار 

زت عمى كؿ مف التغيير التكنولوجي، واتساع عمى الرغـ مف أف  النظريات الخاصة بالنمو االقتصادي رك    
ىناؾ عوامؿ أخرى يمكف إدراجيا في التأثير عمى  الماؿ المادي والبشري، إال أف  المعرفة، وعمى رأس 

ر عنو مثال االستقرار السياسي والمعب  ، و تشجيع البيئة المؤسسية لمشركات واالبتكارمنيا النمو االقتصادي 
القيود التي  عمولة الصرؼ االجنبي في السوؽ السوداء مما يعكس، و بتواتر الثورات واالغتياالت السياسية

 سعار.األتفرضيا الحكومة عمى 
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بالنسبة لمفكر التنموي، فمـ ينفرد كحقؿ خاص في عمـ االقتصاد إال  في خمسينيات القرف الحالي بعدما    
حصمت العديد مف البمداف النامية عمى استقالليا مف السيطرة األجنبية، وسعت إلى إجراء تغيرات جوىرية 

طة اإلنتاجية وأنماط االستيالؾ، وأساليب التوزيع، بما يخمصيا مف حالة مجتمعاتيا شممت األنشفي 
 .التخمؼ التي وسمتيا لفترة طويمة

، ارتأينا الت طرؽ الى الن ظريات جارة الدولية والنمو االقتصاديالعالقة بيف تحرير الت  عمى  لمتعر ؼ   
تحسيف  تساىـ فيجارة أف تحقؽ مكاسب كثير مقدور الت   في والى أن   وخمصنا في النياية ،الرابطة بينيما

جارية السياسات الت   ألف  اقتباس تأثير السياسات التجارية عمى النمو، تكمف في  قدصعوبة ال لكفاإلنتاج، 
ة المتوفرة حاليا تبيف وجود عالقة ايجابية بعد االنفتاح نفسيا دالة لمتغيرات أخرى منيا النمو وغالبية األدل  

ـ    .قياسو كيفما ت
تحكميا أوضاع التخمؼ االقتصادي ألسباب تاريخية،  التيعمى الدوؿ النامية ثرىا أأما بالنسبة لمتجارة و  

لصحة او اإلنتاجية و مستوى االستيالؾ  انخفاض في مما يؤدي الىمتوسط الدخؿ فييا منخفضا،  وحيث
ذا لـ تنكسر ىذه الدائرة بالتالياالستثمارات،  وتقؿ    العامة والتعميـ ، إذ يمكف تدور دائرة الفقر مف جديد، وا 

 .ؼ ولف تحدث التنميةر وضع التخم  ، فمف يتغي  لمتجارة أف تمعب دورا في ذلؾ
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 الفصل مقدمة
مو االقتصادي في جاري عمى الن  حرير الت  ثر الت  أدخؿ لمدراسة التطبيقية المتعمقة بمىذا الفصؿ ك يعتبر     

والمراحؿ التي مرت بيا مف أجؿ الوصوؿ  ،جارة الخارجية الجزائريةط الضوء عمى الت  حيث يسم  ، الجزائر
جارة الخارجية الجزائرية عبر المخططات ىـ مراحؿ الت  أنحاوؿ التعرؼ عمى س ، بالتاليالى التحرير

ظير اقتناع السمطة الجزائرية باالندماج في لتحقيؽ التنمية االقتصادية، حيث  الدولةرتيا التنموية التي سط  
قطعت شوطا كبيرا في القياـ بعدة إصبلحات لمسايرة  تحرير تجارتيا، بعد أف  االقتصاد العالمي عف طريؽ 

القوانيف والمبادئ غير المجدية في بداية الثمانينات، ثـ عرفت بعد ذلؾ نوعا حادا مف اإلصبلحات في 
وعدـ استقرار في اإلنتاج  ،بداية التسعينات، لمتحوؿ إلى اقتصاد السوؽ الذي رافقو تضحيات كبيرة

 األزمة االقتصادية في الجزائر 1986ول دت األزمة البترولية لسنة وقد  ،االقتصادية الخارجية تعبلقاوال
صندوؽ النقد لعدـ وجود بديؿ يحؿ  محؿ  النفط في تمويؿ االستثمارات العمومية، فمجأت الجزائر الى 

المشاكؿ االقتصادية زادت مف  التي تعميؽ اإلصبلحات،الدولي الذي لـ يتواف في منحيا القروض مقابؿ 
وارتفاع في  ،مف ركود عمى مستوى اإلنتاج عديدة أثقمت كاىميا، والتي ظمت تتخبط فييا طيمة لسنواتو 

  ال يكاد يرى، وتأخ ر ظاىر لمعياف في جميع المجاالت معدالت البطالة، ومعدالت المديونية، ومعدؿ نمو
، فحاولت الجزائر بعدىا االندماج في  لوال الطفرة النفطية التي انقدت الوضع مف االنفجار المحتـو

  ، ومحاولة تنويع عبلقاتيا التجاريةالشراكة مع االتحاد االوروبي وقيع اتفاؽاالقتصاد العالمي عف طريؽ 
 التجارة العربية الحرة.جية التكتبلت العالمية االقتصادية عف طريؽ االنضماـ الى منطقة اومو 
الى المجيودات التي بذلتيا الجزائر مف خبلؿ انشاء المؤسسات المؤطرة لمتجارة  الفصؿ تعرضسي     

الديواف الجزائري لترقية التجارة  والتي مف بينيا وزارة التجارة، والدور الذي تلعبه، ،الخارجية الجزائرية
 الجزائرية لمتجارة والصناعة، الشركة الجزائرية لمتأميف وضماف الصادرات، الصندوؽ الغرفة الخارجية،

 الصادرات،...وغيرىا. بترقية الخاص
ممؼ انضماـ الجزائر الى المنظمة عمى  الضوء الفصؿ يمقيسالتحرير التجاري مجاؿ والستكماؿ    

  طياتو العديد مف اإليجابيات والسمبياتطمب لبلنضماـ الذي يحمؿ في ب تتقدمالعالمية لمتجارة، حيث 
برغـ طمبيا لذلؾ منذ  ،انضمامياالتي حالت دوف سباب األعمييا، اضافة الى  سنحاوؿ أف نتعرؼ التي

  خبلؿ المخططات التنموية لمتجارة الخارجية الجزائريةلذلؾ خصصنا ىذا الفصؿ  ،1987سنة 
  الجزائرية متجارة الخارجيةل والتمويمي االطار المؤسساتي، ثـ وأسس التحرير التجاري في الجزائر دوافع
 ومحاولة االندماج في االقتصاد العالمي.التجارة الخارجية الجزائرية وأخيرا 
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-I  التنموية المخططاتخالل التجارة الخارجية الجزائرية.     
  تميزت ،المخططات التنمويةخاضت الجزائر تجربة التخطيط ولمدة ال يستياف بيا، إذ عرفت جممة     

تارة مف خبلؿ الرقابة ثـ  ،ىذه المخططات بسياسات مختمفة انتيجتيا الجزائر في ميداف التجارة الخارجية
ـ  التحرير التاـ،  . مف أجؿ االندماج في االقتصاد الدولي مف خبلؿ االحتكار، أو الت حرير المقيد، ث

      -1-I   (مرحمة الرقابة) 1969 -6917 في الفترةالتجارة الخارجية الجزائرية: 
–1970:، الرباعي األوؿ1969–1967: المخطط الثبلثي:1مرت الجزائر بتجربة التخطيط مف خبلؿ     

–1984:خيرا الخماسي الثانيأ، و 1984 –1980الخماسي األوؿ: ـ  ث، 1977–1974:، الرباعي الثاني1973
 ، وقد تميزت ىذه المخططات بسياسات مختمفة انتيجتيا الجزائر في ميداف التجارة الخارجية. 1989
قبؿ الخوض في غمار المخططات، مرت الجزائر بمرحمة ميدت وىيأت الظروؼ لعممية التخطيط    

والمتمركز أساسا حوؿ المؤسسات  ،والذي عرؼ بالبرنامج االستعجالي، 1966-1963المركزي امتدت مف 
  .2الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالسمع االستيبلكية

مف إنتاجو عمى  %80اقتصاد الجزائر خاضعا لمن شاط األولي الذي يعتمد عمى  كاففي ىذه الفترة      
  اقةفرنسا عمى الط   سيطرت كما ،تمي ز بتبعيتو الكاممة لفرنسا والذيالزراعة والصناعة االستخراجية 

صعوبة بالغة في  الجزائروجدت . االستفادة مف الثروات الطبيعية الجزائريةب -ولسنوات عديدة -واستفردت
عادةتأىيؿ البنى التحتية  إعادة كاف عمى السمطة المفاضمة  كما، القطاع الزراعي واالقتصادي إلىالروح  وا 

مغامرة غير  يمتجارة،  أو تحمؿ مخاطر االحتكار الكمي، وىي لؿ التحرير الكم  بيف أحد الخطريف: إما تحم  
مؤمنة العواقب، مثؿ فرض العزلة عمى االقتصاد الجزائري حديث النشأة، والذي ال يمكنو أف يتحمؿ أي 

اكتفت فولدرء ىذيف الخطريف، تبنت السمطة مبدأ االعتداؿ في تنظيـ التجارة الخارجية،  وقؼ لمتمويف،
وضع مجموعة إجراءات إدارية وتقنية تسمح لمدولة بمراقبة تدفقاتيا السمعية عمى أساس بالرقابة، بمعنى 

 رقابة سابقة، تتمثؿ في منح الرخص، ورقابة الحقة، والتي تتطور إلى صورة تفتيش دوف فرض االحتكار
ف المصدر كما حاولت الدولة في ىذه الفترة إحداث نوع مف التكامؿ بيف الصناعة والزراعة، عمى اعتبار أ

عمدت الدولة إلى إنشاء شركات وطنية تمارس نشاط  .األساسي لتراكـ رأس الماؿ ىو قطاع المحروقات
ـ  إنشاء الديوا3والتصدير رادياالست ، وتتمثؿ ميمتو في تزويد السوؽ 1963الوطني لمتجارة في نياية  ف، فت

 4الدولة ما يعرؼ بالتجمعات المينية لممشترياتبالمواد البلزمة، ولتنفيذ فكرة الرقابة أكثر وأكثر أنشأت 
( 10/08/1964المؤرخ في  (64/223بموجب المرسـو

وىي عبارة عف جمعيات لممستورديف موضوعة ، 5
تحت إشراؼ الدولة، وميمتيا تسطير برامج االستيراد السنوية وتحديد االتجاىات الجغرافية لممبادالت 
                                                           

 .131، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدوف سنة طبع، ص(1835-1330وحاضره )االقتصاد الجزائري ماضيو عبد العزيز وطباف، 1
2 ABDERRAHMANE  FARDEHEB, Essais Sur  L’économie Algérienne, CASBAH édition, 2009, Page 166. 
3Mohamed El Hocine BENSAID , économie de développement de L’Algérie, Edition Office  Des publications universitaires,  2ème édition, 

ALGERIE, ECONOMIA  PARIS, 1982, page 179. 
 .33، ص 2007، الدار الخمدونية لمنشر، الجزائر، 1، الطبعة التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص، عجة الجيبللي4

  .919ص ، 1964أوت  21الصادرة بتاريخ  68الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ   5
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  ومشتقاتو، المنتوج الصناعي والقطف، المنتجات األخرى: الخشب 1فروع 05وتشمؿ ىذه التجمعات 
الحميب ومشتقاتو، الجمود ومشتقاتيا. لكف الدولة ىيمنت عمى ىذه التجمعات وفرضت سيطرتيا عمى 
الخواص مف الناحية العضوية والوظيفية، وكأنيا كانت بيده المجمعات بصدد تحضير األرضية لنظاـ 

 تتوجو نحو الخضوع لنظاـ االحتكار مف طرؼ الدولة. دالستيرا، ومف ثـ أخذت وظيفة ا2االحتكار
نشاء     ـ  في ىذه الفترة تجميد العبلقات التجارية، المالية والنقدية الخاصة مع العالـ  الخارجي، وا  كما ت

  قواعد لمراقبة ترحيؿ األمواؿ ومراقبة الصرؼ 1964الديواف الوطني لمتجارة، وطرحت السمطات سنة 
وعمى الرغـ مف قصر ىذه المرحمة  .3وبذلؾ انعدمت معامبلت رأس الماؿ الخاص مع رأس الماؿ األجنبي

  4يا كانت الحجر األساس في التمييد والتييئة لعممية التخطيط المركزيأىميتيا تجمت في أن   أف   إال  
 ةس سنوات تعتبر قصير مد ة خم والتدخؿ الواضح لمدولة التي طبقت فيما بعد عف طريؽ المخططات، ألف  

جدا خصوصا إذا ما قارناىا مع الدوؿ االشتراكية األخرى التي انتيجت ىذا الطريؽ، مثبل االتحاد 
تراخيص االستيراد في  ةأصدرت الدول بعد ذلؾ .5سنة 11السوفياتي الذي استغرؽ فيو البدء بالتخطيط 

ـ  بواسطتيا الحد مف استيراد السمع الكمالية، كما أف   والتي ،1964سنة  سياستيا التجارية حرصت عمى  ت
ويتضمف  ، مثؿ المغرب، الذي يمنح لممنتجات الجزائرية مميزات متبادلة6توجيو عمميات االستيراد جغرافيا

و نظاـ الحصص إلى القطاع الخاص في ىذه المرحم .كمية، طبيعة وأصؿ السمع المستوردة ة، رغـ وج 
ىيمنة الدولة عمى القطاع العاـ لمتجارة الخارجية، وكانت مف بيف أىدافو االقتصاد في استعماؿ العممة 
الصعبة، الرقابة عمى المبادالت الخارجية، تعديؿ الميزاف التجاري مف خبلؿ المحافظة عمى احتياطي 

، فمنيـ مف أقر  أنيا سبب الصرؼ. لكف تضاربت اآلراء حوؿ نتائج تطبيؽ ىذه التجربة )التراخيص(
  .7الفساد االقتصادي، ومنيـ مف رأى أنيا حرفت عف مقاصدىا مف طرؼ المسؤوليف عف التنفيذ

بإنشاء مؤسسات وطنية  قامت الدولة، ودائما في إطار عمميات التأميـ لمقطاعات الصناعية 1966سنة في 
حبلؿ الواردات، لمكؼ مف االستيراد الذي أرىؽ كاىؿ خزينة الدولة  غرضيا النيوض باالقتصاد الوطني وا 

                                                           
1 Nachida M’HAMSADJI  BOUZIDI, Le Monopole De L’état Sur Le Commerce Extérieur, Office des publications universitaire ALGERIE, 

1988, page 140. 

 .الغذائية مف طرؼ الديواف الوطني الجزائري  تلمتبغ والكبريت لتجارة الت بغ، واحتكار المنتجا كما حدث فيما بعد مع احتكار الشركة الوطنية 2

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حوؿ القطاع العاـ والخاص في الوطف  ،، الطبعة األولىتجربة الجزائر مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربةأحمد ىني،  3
 .47، ص 1990مركز الدراسات لموحدة العربية بالتعاوف مع صندوؽ اإلنماء االقتصادي واالجتماعي، لبناف ، ،العربي

المياـ االقتصادية لمبناء  ز، لتجديد دوره الحيوي في تحقيؽ التغيرات الكمية والنوعية في سير انجا1964أبريؿ  21جاء التأكيد عمى ىذا الخيار مرة ثانية في ميثاؽ الجزائر بتاريخ  4
سياسة تخطيط التنمية محمد بمقاسـ بيموؿ،  "، انظرأن تنمية البالد االقتصادية متوقفة عمى التخطيط، وىذا األخير مدعو لمقضاء عمى التخمف المتراكماالشتراكي، إذ نص عمى:" 

عادة تنظيم مسارىا في الجزائر   .35، ص 1999الجزائر، ، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية،وا 
عادة تنظيم مسارىا في الجزائرمحمد بمقاسـ بيموؿ، 5  . 163ص ،المرجع السابؽ، سياسة تخطيط التنمية وا 

6 Hocine BENISSAD, la réforme économique en Algérie, 2ème édition, Office des publications universitaire, ALGER 1991. Page 75. 
اخيص بالجانب الشكمي لتنظيـ ىذه الوظيفة، وتغم ب بالنسبة لمرأييف فقد كانت النتائج كالتالي: أوال االكتفاء بالمظير الشكمي لتنظيـ وظيفة االستيراد: اكتفت السمطة مف خبلؿ نظاـ التر 7

مسبقة عمى كيفيات االستيراد، فنجد السمطة نفسيا منشغمة في كيفية توزيع المواد المالية الطابع المالي عمى الوظيفي المتمثؿ في أنجع الطرؽ لضماف استقرار التمويف، مع فرض رقابة 
ورد وحيد، عكس ما نادت بو السمطة مف المخصصة لبلستيراد أكثر منو في كيفية ضبط وتنظيـ وظيفة االستيراد في حد ذاتيا، وثانيا تكريس نظاـ التراخيص لتبعية متزايدة اتجاه م

 (85، صالمرجع السابؽعجة الجيبللي، لشركاء األجانب) لممزيد انظر ضرورة تنويع ا
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رفضت ىذا التأميـ الذي يحد مف أرباحيا، فنشبت خبلفات حادة في التجمعات بالعممة الصعبة، لكف 
 ات االستيراد في كؿ القطاعات.جارة الخارجية أد ت في النياية إلى خمؿ في عمميتسيير الت  

15/09/1966الصادر في (284-66القانوف)جاء 
 26/07/1963الصادر في( 277-63قانوف)ال محؿ ليحؿ   1

التنظيمي لبلستثمار وبعثو مف جديد، عف طريؽ إعطاء الحؽ لممستثمريف الخواص  لتحديد اإلطار
وتحديد  ولكف في ظؿ االختيارات والتوجيات السياسية لمبمد ،المحمييف واألجانب في بناء االقتصاد الوطني

مجاالت االستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية، وتقديـ تسييبلت الحصوؿ عمى قروض مصرفية 
  مف الصندوؽ الوطني لمتنمية، واإلعفاء الكمي أو الجزئي مف حقوؽ التسجيؿ المتعمقة بالممكية العقارية

 سنوات عمى األكثر.  10باإلضافة إلى اإلعفاء الكمي أو الجزئي مف الرسـ العقاري لمدة 
 2يعتبر أوؿ خطة اعتمدت الدولة أسموب التخطيط عف طريؽ أوؿ مخطط ثبلثي؛ إذ ،1967ابتداءا مف   

الدولة إلى الرقابة ونظاـ الحصص، فقامت  الذي لجأت فيو، ةتنموية اقتصادية عرفتيا الجزائر المستقم
ـ  ، التي أحدثت العجز في الميزاف التجاري، 1963تعديؿ جزئي عمى تعريفة سنة  بإدخاؿ بإنشاء تعريفة ث

لكف  .كاف ىدفيا تقوية االقتصاد الوطني لحمايتو مف التبعية االقتصادية األجنبيةالتي ، و 1968جديدة سنة 
التعريفة الجديدة سرعاف ما أصبحت ال تتبلءـ مع تطور السياسة التنموية الوطنية، فأدخمت عمييا 

تطور التجارة الخارجية في  مف خبلؿ الجدوؿ الموالي نجمؿ .1973تعديبلت ىي األخرى، وأنشأت تعريفة 
 ىذه الفترة:

 (.1969-6911(:  تطور الميزان التجاري لمفترة )6-4الجدول رقم)

 .: مميوف دينار جزائريالوحدة
 6919 6911 6917 6911 6911 6914 6911 السنة      البيان

 4611 4097 3572 3080 3145 3588 3748 الصادرات

 4911 4029 3154 3153 3312 3472 3437 الواردات

 300- 68 418 73 - 167 - 116 311 الميزان التجاري

Source :Mohamed Hocine BENISSAD, économie de développement de L’Algérie, op .cité. Page 183. 

نظرا لسياسة التقشؼ التي  (1964-1963يبيف الجدوؿ أف الميزاف التجاري ظؿ  موجبا خبلؿ)           
 1966و 1965حقؽ عجزا بيف سنتي  لكنو، وتحقيؽ التنمية، اقتصادىامف أجؿ إعادة بناء  الجزائراتبعتيا 

عمى التوالي، ويعود ذلؾ إلى تراجع الصادرات لتعثر العبلقات الجزائرية الفرنسية التي قاطعت بعض 
 300يقدر بػ 1969في سنة كما أنو حقؽ العجز أيضا ، المنتجات الجزائرية إزاء قياـ الجزائر بعممية التأميـ

 االقتصاد الجزائري.، نتيجة ارتفاع واردات سمع التجييز لعمميات بناء مميوف دينار
 
 

                                                           
 .1202، ص 17/09/1966الصادرة بتاريخ  80الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ 1
ىذا المخطط بإعطاء األولوية لقطاع وىو مخطط قصير األجؿ، انصب  موضوعو أساسا عمى الت صنيع، ذلؾ أف  اإلنتاج الصناعي ىو محرؾ كؿ تنمية، وقد بدأت عممية االستثمار في 2

 المحروقات.
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  -2-I  مرحمة االحتكار(( 6977-6971) والثاني التجارة الخارجية خالل المخططين الرباعي األول (: 

إلى غاية  1970بعد المخطط الثبلثي األوؿ، أعمنت السمطات عف مخططيف رباعييف يمتداف مف     
وال وأخيرا و أكاف ىدف، ثاني مخطط تنموي وىو ((1970-1973الرباعي األوؿبوقد بدأت ىذه الفترة  ؛1977

مع ترجيح االستثمار في الصناعة الثقيمة، وفي تقويـ المحروقات  1تنفيذ القواعد الييكمية لمتنمية االقتصادية
 2 رك ز عمى ىدفيف أساسيف ىما: ، كما%42التي نالت حصة األسد بػ

  تقوية ودعـ بناء االقتصاد االشتراكي وتعزيز االستقبلؿ االقتصادي؛ 
 .جعؿ التصنيع في المرتبة االولى مف عوامؿ التنمية االقتصادية 

شير  مف ءاافابتد الخارجية، التجارة اتجاه قطاع الجزائرية السمطات نوايا عف ليفصح  المخططجاء ىذا  
ـ  إقرار ،1971سنة جويمية  طرؼ مف الت جارة الخارجية احتكار عمى نص ت اإلجراءات مف مجموعة ت

 في ىو التحك ـ االحتكار ىذا مف ، واليدؼ3فيو المتخصصة حسب المنتوج واحدة كؿ العمومية المؤسسات

دماجيا التجارية التدفقات  لذلؾ كانت وكنتيجة ،واالجتماعي االقتصادي لمن مو التخطيط المركزي إطار في وا 

4الدولة رقابة تحت الواردات مف% 80مف أكثر
اإلعبلف عف االحتكار في  ةاكتفت السمطة العمومية غدا .

ولـ تشيد ىذه الفترة صدور أي قانوف يتناوؿ الت جارة  ،1973بإصدار أوامر متفرقة إلى غاية 1971سنة
بؿ عمدت إلى العمؿ بآليات الرقابة رغـ اإلعبلف عف االحتكار الذي يعبر عف نظاـ  ،الخارجية وتنظيميا

والمدفوعة عنيا بمباشرة مياـ التبادؿ التجاري عمى سبيؿ  ،يسمح لمدولة ممثمة في مؤسساتيا المتخصصة
  5الحصر ودوف مشاركة باقي األعواف االقتصادييف.

31/12/1970المؤرخ في 70/93األمرؽ يعف طر  1971قانوف المالية لسنةصدر     
ليمغي النظاـ  6

 دمجيا في النظاـ التفضيمي لمسمع التابعة لممجموعة االقتصادية األوربيةيالتفضيمي لمسمع الفرنسية، و 
ـ العبلقات االقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد إصدار فرنسا قرار منع استيراد بعض السمع نتيجة لتأز  
الجزائر في إعادة النظر في ىيكؿ تجارتيا الخارجية الذي لـ يكف في صالح االقتصاد وكذا رغبة  الجزائرية
أىمية البأس لتنويع مصادر تمويف السوؽ الداخمية خاصة مواد التجييز،  وإضافة إلى ذلؾ، فإن   الوطني
  .احتمتيا ضمف سياسة التنمية في المخططات الوطنيةبيا 

منحت المؤسسات العمومية صبلحيات احتكار العمميات التجارية، وأصبحت كؿ  1971جويمية 01في      
 السمع الخاصة بيا وبالفروع التابعة ليا، لكف ىذه الصبلحيات خمقت جوا مف الفوضى تستوردمؤسسة 

 بغرض اإلنتاج، وبما أف   ىوأصبح يتـ استيراد نفس نوع السمعة مف طرؼ شركة بغرض التوزيع، وأخر 
                                                           

 .26، ص1993، الجزائر،ديواف المطبوعات الجامعيةالطبعة الثانية ، اقتصاد الجزائر المستقمةأحمد ىني،   1
أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه دولة في العمـو  (، 4114-6991السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي، حالة الجزائر)دراوسي مسعود، 2

 .342، ص 2006-2005جامعة الجزائر،، االقتصادية
3 BOUZIDI M’HAMSADJI NACHIDA, Le Monopole De L’état Sur Le Commerce Extérieur, op .cité. , Page 156. 

، 04، يجهت انبادث، جايؼت ورقهت، انؼذد رقى  2002-1970خالل انفترة  انقياسيت نقطاع انتجارة انخارجيت في انجشائز، انىمذجتصانخ تىيٍ، ػُسً شقبقب، 4

 .32، ص  2006
 .46عجة الجيبللي، مرجع  سابؽ، ص 5
 .1691 ، ص1970،ديسمبر 31الصادرة بتاريخ  109الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ   6
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فوضى في األسعار فتـ إحداث الرخص اإلجمالية  ظيرتألجانب يتـ بصفة فورية فقد التفاوض مع ا
 :1وقد كاف مف نتائج ىذه الممارسات بروز نوعيف مف االحتكارات .لبلستيراد

ويمنح عادة لممؤسسات الوطنية أيا كاف نشاطيا إنتاجي أو توزيعي، عمى أف يكوف  :االحتكار الرسمي -
 اإلنتاجية تخصص االحتكار لتشغيؿ المؤسسة فقط دوف المتاجرة بالسمع المستوردة.بالنسبة لممؤسسة 

  : ويتعمؽ بقائمة السمع التي تعجز المؤسسة المحتكرة عف تأمينيا لفائدة زبائنيااالحتكار بالتأشيرة -
وتقوـ في ىذا الشأف بتفويض امتياز إلى مستورديف عمومييف أو خواص في شكؿ تأشيرة صادرة عنيا 

مف قيمة  %5.6إلى %01مقابؿ اقتطاع رسـ االحتكار الذي يتراوح بيف  ،أشير 06 تتعدى صبلحياتيا ال
السمع المستوردة، ومثؿ ىذا االقتطاع يعتبر بمثابة ريع تستفيد  منو  المؤسسات الحائزة عمى االحتكار 

 دوف بذؿ مجيود في االستيراد.

مف خبلؿ مجموعة النصوص القانونية  يرغـ انفتاح الجزائر في ىذه الفترة عمى االستثمار األجنب   
المنظ مة لو، إال  أف  السمطات الجزائرية لـ تتمكف مف الت حكـ في الثروة الوطنية التي بقيت مستغمة مف 

واستراتيجي في إلى عممية تأميـ قطاع حساس  1971طرؼ الشركات األجنبية، بالتالي اضطرت سنة
 الجزائر أال وىو قطاع المحروقات . 

في نياية ىذا المخطط، وذلؾ بعد انطبلؽ عمميات تأميـ القطاعات  1973بعد ذلؾ جاءت تعريفة    
ثـ تأميـ المحروقات  ،1970االقتصادية الكبرى وتأميـ واحتكار التجارة الخارجية مف طرؼ الدولة ابتداء مف

 واصمت الدولة االعتناء بالصناعة ووسائؿ اإلنتاج. وقد، 1971

ي معظـ فروع النشاط غط  يعمدت الدولة إلى نظاـ االحتكار، فقامت بػإسناد االحتكار لممؤسسات، كونو   
فصؿ بيف الوظائؼ التقميدية لممؤسسة )اإلنتاج، التوزيع، اإلنتاج يأنو لـ  عميواالقتصادي، وما يعاب 
غياب اضافة الى  .2االستيراد، إضافة إلى غياب قانوف يحدد شروط االستيراد والتوزيع معا( ووظيفة

البرمجة والتخطيط النزيو لمواردات مف المواد األولية مثؿ قطاع الغيار دوف الرجوع إلى المخزوف، إضافة 
 . لتدارؾ ىذه العيوبةإلى انخفاض نوعية وجودة بعض المنتجات الصناعية مثؿ األجيزة الكيرومنزلي

لبلستيراد في  3جديدة لتنظيـ االحتكار عرفت بالتراخيص اإلجمالية ةعمدت الدولة إلى إصدار آلي
وفي نفس الوقت يحدد الغبلؼ المالي األقصى لتسديد المبادالت مع الخارج، فاىتـ ىذا  20/02/1973

 .اإلصدار بكافة الوظائؼ المرتبطة بالتجارة الخارجية مف استيراد وتصدير

                                                           
 .50، صالسابؽالمرجع عجة الجيبللي،  1

2 BOUZIDI M’HAMSADJI NACHIDA, Le Monopole De L’état Sur Le Commerce Extérieur, op .cité. Page 158  

االحتكارية: وىي مخصصة فقط لممؤسسات التي تممؾ وتأخذ ىذه التراخيص االشكاؿ التالية :التراخيص اإلجمالية لبلستيراد  وىي عبارة عف سند استيرادي سنوي يعطي كافة واردات المؤسسة خبلؿ مدة معينة،3
اإلجمالية لبلستيراد لئلنتاج: وىي موجية خصيصا لممؤسسات مف أجؿ تمويؿ  التراخيص االحتكار عمى الواردات رسميا، والتي ليا الحؽ في استيراد السمع سواء لبلستيبلؾ النيائي أو اإلنتاجي أو االستثماري.

 ي: ى3التراخيص اإلجمالية لبلستيراد باألىداؼ المخططة تعطي إلى كؿ ىيئة، مؤسسة، منشأة تسيير مكتب، حيث أف المبمغ مقدر سنويا لبلحتياجات الخاصة باالستيراد. عممياتيا اإلنتاجية فقط دوف البيع، و
 .BOUZIDI M’HAMSADJI NACHIDA, op .Cité, page 22 et 228التفاصيؿ انظر :  لممزيد مف. ية لتمويف المشاريع االستثمارية المخططة مف قبؿ المؤسساتموج
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المخطط الرباعي الثاني، فقد جاء ىذا المخطط مؤكدا لبلستراتيجية بالنسبة لمتجارة الخارجية خبلؿ   
الصناعية، فواصمت الجزائر خيار الصناعات الثقيمة فكاف حجـ اإلنفاؽ كبيرا نظرا الرتفاع سعر البتروؿ 

وقد كانت أىداؼ تماـ بو. عزز عائدات الصادرات مف المحروقات وزاد مف االى افي األسواؽ الدولية، مم
تدعيـ االستقبلؿ االقتصادي، وبناء اقتصاد اشتراكي عف طريؽ زيادة اإلنتاج وتوسيع التنمية : 1المخطط

عمى األقؿ أي  40ػاإلجمالي عند حموؿ اآلجاؿ الحقيقية بالمحمي رفع الناتج  بكامؿ التراب الوطني؛
لتيا ذالمخطط تخفيض التبعية بفضؿ مجيودات بكما كاف ىدؼ  .سنويا 10بزيادة يكوف معدؿ سرعتيا

ومضاعفة المجيودات في  ،الدولة في ميداف الفبلحة، تمثمت في رفع وتحسيف المنتجات الفبلحية
ـ  في .االستثمار في نفس الميداف احتكار الدولة »المصادقة عمى دستور وطني نص عمى أف   1976وقد ت

ز احتكار الدولة.«جارة بالجممةالخارجية، والت  يتـ بصفة ال رجعة فييا بالتجارة   ، مما عز 
اعتبرت فترة تكميمية واكتفت الدولة بتنفيذ المشاريع و فمـ تكف أية خطة،  (1979-1978بالنسبة لمفترة )   

مف الرباعييف األوؿ والثاني، كما اعتبرت مرحمة انتقالية بيف المخطط الرباعي الثاني والخماسي  المتبقية
مت إصدار المخط  .الخماسي األوؿ لظروؼ سياسية طاألوؿ، ألف الدولة أج 

المتضمف احتكار الدولة لمتجارة الخارجية، وتطبيؽ  02/1978/ 11المؤرخ في 2(78/02)فصدر القانو    
  نظاـ الحصص لممواد الحرة المستوردة، الذي خص  الواردات فقط لممؤسسات العمومية بصفة عامة

لغاء إجراءات التأشيرة  ،3والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو اإلداري احتكار  فكافوا 
الدولة لمتجارة عامبل لتخميص القطاع الخاص الذي لـ يكف في المستوى مف أجؿ مواجية المنافسة 

ف أجؿ حماية االقتصاد، وتقوية قدرة التفاوض األجنبية مف حيث األسعار والنوعية، كما جاء ىذا القانوف م
عداد المتعامميف الوطنييف لمتصدير، وتنويع  حدد جميع العبلقات مع الخارج، و مع األطراؼ الخارجية، وا 

االلتزامات التي يجب عمى المؤسسات العمومية المعنية باالحتكار أف تمتـز بسد حاجيات االقتصاد 
 التالي: ؿجاري ليذه الفترة حسب الجدو الميزاف الت   يتمثؿ. الوطني، في إطار سياسة توزيع عادلة

 .(6979 -6971الفترة)(: تطور الميزان التجاري خالل 4-4الجدول رقم)
 .جزائري : مميوف دينارالوحدة

 السنوات
 البيان 

6971 6976 6974 6971 6974 6971 6971 6977 6971 6979 

 32794 34439 29534 22226 23756 17754 8876 6694 6028 6025 الواردات

 36505 25037 24089 22204 18563 19595 7479 5854 4208 4980 تالصادرا

 3711 9402- -5445 -22 -1691 1841 -6197 -141 -6141 -6441 الرصيد

Source : Mohamed Elhocine BENISSAD, économie de développement de L’Algérie, op .cité. Page183. 

                                                           
 .211ص  ، المرجع السابق،االقتصاديةاآلثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاق الحكومي، دراسة  تطبيقية قياسية لنماذج التنمية وليد عبد الحميد عايب،  1
 .171 ص، 1978فبراَر  14انصادرة بتارَخ  ،07انجرَذة انرسًُت انجزائرَت رقى   2

3 JEAN PIERRE BOURCIER, JEAN DUPOUX, Pratique des marchés internationaux, Edition moniteur Algérie, 1981, page122.  
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حيث شيدت ىذه السنة  1973-1970بٍُجاري عرؼ عجزا طيمة الفترة الممتدة الميزاف الت   نبلحظ أف      
OPEC  األبك اندالع الحرب العربية اإلسرائيمية، مما دفع بػمنظمة الدوؿ المصدرة لمنفطاالخيرة 

إلى بعد 1 
أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار البتروؿ الخاـ، فتميزت ىذه الفترة بارتفاع و التخفيض التدريجي إلنتاجيا 

مميوف  1841فائضا يقدر بػ 1974لسنة الميزافسجؿ بالتالي  ،2ممحروقات نظرا الرتفاع األسعارلالعوائد 
ـ  ، دينار جزائري وواصؿ العجز الى غاية ، مميوف دينار 5191مقدرا بػ 1975سنة مف عجز بداية عاد الى ال ث

مواصمة المجوء إلى السوؽ الخارجية مف ل-كما أشرنا سابقا -وكاف ذلؾ مميوف دينار 9402بػمقدرا  1978
واالستثمارية البلزمة لممشاريع الضخمة في ىذه الفترة  ،االستيبلكيةأجؿ تمويف السوؽ المحمية مف السمع 
ـ   .التي انتيجتيا الدولة خبلؿ ىذا المخطط  مميوف دوالر 3711 بػ فائضا في السنة المواليةالميزاف سجؿ  ث

 العائدات زادت حيث الخميج، وحرب اإليرانية األمريكية األزمة نتيجة كانت التي،  1979سنة االزمةنتيجة 

الجزائػر قررت في   كما أف   .لدييا كبيرة مالية فائضات تراكـ إلى وأفضت لمبتروؿ، المصدرة لمدوؿ النقدية
 .إلى تقميؿ صادراتػيا مف الجزائر عمدتالتي تخفيض وارداتػيا مف فرنسا  8791سنػة 
البتروؿ الخاـ، مما المحروقات، وبالتحديد عمى  حوؿ (8797-8791)الصادرات خبلؿ الفترة تركزت   
تميزت الواردات الجزائرية خبلؿ كما االقتصاد الجزائري يتميز باليشاشة، والتبعية لمسوؽ العالمية،  جعؿ

 السمع التجييزية، والمواد األولية والمواد نصؼ المصنعة، نظرا لتوجو ىذه الفترة بانفتاحيا الواسع عمى

 .المرونة العتماد النشاط االقتصادي عمييا لواردات قميمةاالقتصاد نحو التصنيع، األمر الذي جعؿ بنية ا
اقتصادي  -ليرث فترة حكـ الرئيس الراحؿ ىواري بومديف -في نياية السبعينات، جاء نظاـ جديد  

الريع البترولي المتنامي باستمرار، رغـ كؿ ذلؾ، استطاع  يويغد  واجتماعي يقوـ عمى قطاع عمومي واسع 
ىذا النموذج االقتصادي واالجتماعي لمتنمية أف يشتغؿ خبلؿ عشر سنوات تقريبا؛ كما استطاع أف يتجاوز 

 3كؿ تناقضاتو الداخمية وأف يتجن ب الصعوبات االقتصادية بفضؿ الريع البترولي.
-3-I    مرحمة االحتكار تابع  6919-6911 خالل التنمية الالمركزية مرحمةالتجارة الخارجية خالل(): 
أد ى التركيز عمى الن شاط الصناعي بصفة عامة، والمحروقات بصفة خاصة في المخططيف الرباعي     

األوؿ والثاني إلى حدوث اختبلالت في توازنات االستثمارات الوطنية، فالشركات القوية كاف ليا القدرة 
ـ  إىماؿ توظيؼ األمواؿ في باقي القطاعات األخرى ىعمى التأثير عم مثؿ الزراعة، أو  القرارات، وت

(، فجاء المخطط الخماسي األوؿ مف لخ....االيياكؿ القاعدية مثؿ)الطرؽ، السكف، المستشفيات، المدارس
 أجؿ إعادة التوازف بيف ىذه االختبلالت، فتم ت إعادة النظر في توزيع االستثمارات لمقطاعات األخرى

  4مميار دينار جزائري 250مميار دينار جزائري مف مجموع  63وأصبح قطاع المحروقات ال يستغؿ سوى 
                                                           
1 Organization of the Petroleum Exporting Countries. 

التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية مميار دوالر كإيرادات نفطية : لممزيد انظر  قادري محمد الطاىر،  60حيث تحصمت الجزائر عمى اكثر مف  2
 .93، ص 2013،  الطبعة االولى، مكتبة حسف العصرية، لبناف، والتطبيق

 .73، ص 1990، دار بوشاف، الجزائر،  دراسات حول الجزائر و العالم العربي 05حول األزمة عمي الكنز،  3
4 

 .29، ص المرجع السابؽ، اقتصاد الجزائر المستقمةأحمد ىني،  
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قامت السمطات بإعادة ىيكمة أولى  ما يمثؿ ضعفيف ونصؼ ما كاف يحظى بو في الخطة الرباعية.
المنشآت الكبرى وقسمت إلى شركات أصغر حجما وأسيؿ  فألغت ،1982القطاع العاـ سنة لمؤسسات 

ضروري  (1981-1980ترقية الصادرات خارج المحروقات في الفترة) الحديث عف كما أصبح، إدارة
خصوصا  لتحضير عيد ما بعد البتروؿ، حيث اتخذت السمطات تدابير مف أجؿ تقميؿ الصادرات البترولية

بمغت  مف المحروقات)البتروؿ ومشتقاتو والغاز الطبيعي( (1984-1980أف الصادرات التراكمية لمفترة)
 70، وبمغت 1979مميار دينار في سنة  36بعدما كانت  1980ينار جزائري في سنة مميار د 325حوالي 

1984مميار دينار في سنة 
، تحس نت نسب االستيبلؾ بفضؿ االرتفاع المذىؿ 1982أما في سنة  .1
دوالر لمبرميؿ(، لكف ىذا االرتفاع لـ يدـ وسرعاف ما انخفض، كما  40إلى 34لعائدات البتروؿ )انتقمت مف 

أف فترة بداية الثمانينات تميزت بانييار شروط التبادؿ الدولي، وسيطرة المضاربة عميو، وبتضخـ عابر 
 . 2لمقوميات

قامت الدولة في ىذا المخطط بإعادة ىيكمة االحتكار بما يتناسب مع متطمبات التنمية عف طريؽ ربط   
، وقد تمت ىذه العممية ثانيةاالستثمار مف جية، وعممية البرمجة الصارمة لمواردات مف جية باالستيراد 

عادة الييكمة ال، و :إعادة الييكمة العضوية لوظيفة االحتكار3عمى مرحمتيف  وظيفية لمتجارة الخارجية.ا 

 بالنسبة ليده المرحمة تمت عمى مستوييف: مركزي والمركزي. إعادة الييكمة العضوية لوظيفة االحتكار .1
)إعادة الييكمة العضوية عمى المستوى المركزي:  (أ   (80/175تمت ىذه العممية بصدور المرسـو

15/07/1980 يالصادر ف
، والذي أنشأت الدولة بموجبو كتابة الدولة لمتجارة الخارجية التي تتول ى 4

فأصدرت  19/09/1981إدارة وتنظيـ الت بادؿ الت جاري لكف صبلحياتيا بقيت غير معروفة إلى غاية 
( 1981/ 09/ 19الصادر في  (81/257المرسـو

الذي وض ح صبلحيات ىذه الكتابة، فأوكمت ليا ، 5
نفيذ صفقات االستيراد، وتتقاسميا في ذلؾ وزارة التجارة، فتنازعت االختصاصات ميم ة متابعة وت

مابيف الييئتيف، وسيطرت الوزارة عمى صبلحيات كتابة الدولة وليذا تدخمت الدولة مف جديد في 
قررت وزارة الداخمية إنشاء لجنة  27/02/1981 خقطاع التجارة الخارجية. إضافة إلى ىذا وبتاري

  بعة لوزارة الداخمية ميمتيا التسيير المستقؿ لمواردات المخصصة لمؤسساتيا مع الرقابةمشتريات تا
ـ  إلى باقي الوزارات، ورغـ كؿ ىذا  وبعدىا  انتقمت ىذه العممية إلى وزارة األشغاؿ العمومية، ومف ت

أف كتابة الدولة ساىمت في إعادة تنظيـ وظيفة  التداخؿ في الصبلحيات والتناقضات التشريعية، إال  
مف حيث طبيعة المبادالت الخارجية، قامت بتشجيع المؤسسات الوطنية  االحتكار عمى مستوييف

                                                           
1 Jean PIERE PAUWELS, réflexions sur les nouvelles orientations  économiques du plan quinquennal (1980-1984) et sur l’organisation 

de l’économie algérienne, Entreprise national du livre, Alger, 1983, page 33. 
ة الجيبللي،  2  .124، ص المرجع السابؽعج 
ة جيبللي، 3  .128، ص المرجع السابؽ عج 
 .1118ص ، 1980جويمية  22الصادرة بتاريخ  ،30الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ   4
 .1337ص  ،1981سبتمبر  22الصادرة بتاريخ ، 38الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  5
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مف حيث سير االحتكار، تول ت ، و عمى استيراد المواد األولية البلزمة إلنجاز األىداؼ المخططة
 إنجاز دالئؿ لكيفيات االستيراد. 

رية أكبر لممؤسسات العمومية الحائزة عمى االحتكار واالعتماد عمى معايير موضوعية في ولمنح ح   
منح التراخيص اإلجمالية لبلستيراد، والحد مف عوائؽ الت جارة الخارجية، وتنظيـ المنشآت المينائية وعمميات 

ذ اجراءات ممموسة مف التخزيف والنقؿ، قدمت عدة تقارير إلى مجمس الوزراء تدعو فييا  السمطة إلى اتخا
ـ     المشكؿ بيف كتابة الدولة ووزارة الخارجية بتعييف كاتب الدولة كنائب لوزير الخارجية حؿ   أجؿ ذلؾ. ت

ودائما في إطار إعادة الييكمة تـ إنشاء الغرفة الوطنية لمتجارة، التي  ،وبيذا أصبحت الكتابة تابعة لموزارة
 .اعتبرت كقناة حوار مع أرباب العمؿ الخواص، وليس كشريؾ في اتخاذ قرار االستيراد

: أدت ضخامة المؤسسات الحائزة عمى إعادة الييكمة العضوية عمى مستوى الالمركزية  (ب 
ـ  ، رالحتكاا المشاكؿ مثؿ مشكؿ الرقابة، تنظيـ وتسييراالحتكارات إلى إثارة العديد مف  لذلؾ ت

حيث استند  02/05/1983بمقتضى القرار الصادر عف المجمس الوزاري المشترؾ المنعقد في  تفكيكيا
 مبدأ التخصص السمعي.و  مبدأ فصؿ وظيفة اإلنتاج عف وظيفة التوزيع،: 1إلى مبدأيف ىما

تمت ىذه العممية عمى مستوييف ىما إضفاء مرونة  الييكمة الوظيفية لوظيفة لمتجارة الخارجية: إعادة .2
أكثر عمى تسيير االحتكار، إضافة إلى االستجابة النشغاالت القطاع الخاص. كما أف ىذه الفترة 

الممكية  شيدت إعادة الييكمة الصناعية التي اعتبرت نوعا مف اإلعداد والتطوير لممؤسسات في اتجاه
تفريع ، و 3تجميع المؤسسات العامة في صورة شركات قابضة :2الخاصة، التي تمت بدورىا بأسموبيف

 . 4(Filialisationالمؤسسات العامة )

 شممت: -إعادة الييكمة -كما أف ىذه العممية
المؤرخ في  80/242 طبقا لممرسوـ رقـ 1981التي انطمقت مع بداية إعادة الييكمة العضوية -

04/10/1980
 1980الخاص بتقسيـ المؤسسات الوطنية ذات الحجـ الكبير، فبعدما كانت في سنة 5

 مؤسسة. 460مؤسسة، ارتفعت بعد الييكمة إلى 150حوالي 
: أو ما يعرؼ بالتطيير المالي وىو عبارة عف إعادة تكييؼ النظاـ المالي وفؽ إعادة الييكمة المالية -

ـ  إعادة ىيكمة 1983االحتياجات المالية البلزمة لممؤسسة، وبدأت سنة   مؤسسة ماليا. 300، فت

حقؽ النتائج المرجوة منيا آنذاؾ مما فسح ي، لـ 1981منذ  -أي إعادة الييكمة –إف  تبني ىذه السياسة     
المؤرخ  82/11 وقد صدر القانوفوىو ما يعرؼ باستقبللية المؤسسات،  ،المجاؿ لظيور إصبلح مكمؿ

                                                           
 .133، ص المرجع السابؽعجة جيبللي، 1
 241، صالمرجع السابؽ، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكميةعبد المجيد قدي، 2
األنشطة  الخاصة بالدولة، وىي في ذات الوقت تبتعد عف اليياكؿ اإلدارية والتنظيمية لمدولة )الوزارات(. وتخضع عممية التجميع إلى تماثؿ وتكامؿ ةتمثؿ الشركة القابضة عنصر الممكي3

 لخ(.تكامبل رأسيا )اإلنتاج، التخزيف، النقؿ البيع..... الخ(، أو تكامبل أفقيا )الشركات العاممة في ميداف األسمدة، الكيماويات... ا
 سسات مع بعضيا و إنشاء مؤسسة جديدة.ويتـ ىذا التفريع مف خبلؿ دراسة مختمؼ األنشطة، قصد معرفة المربحة منيا وغير المربحة، وعمى أساس األنشطة المربحة يتـ دمج بعض المؤ 4

 .1513ص  1980كتوبر  أ 07الصادرة بتاريخ  41الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  5
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21/08/1982في
، منيا ما يتعمؽ بالقطاع الخاص واالستثمار 2المتعمؽ بكيفية تنظيـ االستثمارات 1

مف اقتصاد يعتمد  األجنبي، فبدأ التفكير بإعادة النظر في التوجيات العامة لبلقتصاد الوطني لبلنتقاؿ بو
3عمى النظاـ المركزي إلى نظاـ المركزي

تمي ز ىذا القانوف بخاصية أساسية تتمثؿ في تحديد نسبة كما  . 
مف رأسماؿ الشركة، وتنظيـ االستثمار االقتصادي الخاص وتقديـ االمتيازات  %49بـالمشاركة األجنبية 

وما يمكف اإلشارة إليو أف ىذا القانوف وجد صعوبة كبيرة في تطبيقو  ،والضمانات والتسييبلت لممستثمريف
نتيجة المشاكؿ البيروقراطية عمى المستوييف االقتصادي والسياسي، والتي كانت حاجزا أماـ إحداث 
ـ  التراجع عف الكثير مف المشاريع االستثمارية  التطورات في مجاؿ االستثمار الخاص واألجنبي، وبالتالي ت

 دىور أسعار النفط وىذا ما انعكس سمبا عمى قطاع المحروقات خاصة واالقتصاد الوطني عامة.بعد ت
19/07/1988المؤرخ في  29-88قانوف الجاء     

  المتعمؽ بممارسة الدولة الحتكار التجارة الخارجية 4
ـ  فيو االنتقاؿ مف التراخيص اإلجمالية لبلستيراد إلى إنشاء ميزانية العممة الصعبة السنوية يالذ   ت

فأصبحت المؤسسات أكثر قدرة عمى الت حكـ في مواردىا، مع بقاء الدولة المتحكـ الوحيد عف طريؽ 
الخارجية تتـ عف القنوات اإلدارية وجياز التخطيط، كما نص  عمى أف  ممارسة احتكار الدولة لمتجارة 

، التي تمنحيا لمييئات والمؤسسات العمومية، وكذا المجموعات ذات 5(Concessionsطريؽ الوكاالت)
المصالح المشتركة، وتعطى ىذه الوكاالت عمى أساس دفتر الشروط الذي تحدد فيو واجبات وحقوؽ 

سة معينة، أو إلى مؤسسة الوكيؿ، وبيذا لف تصبح الدولة ممزمة بمنح أمر استيراد سمعة ما إلى مؤس
 وحيدة، بؿ فتحت مجاؿ المنافسة أماـ العديد مف المؤسسات العمومية إلجراء الصفقات التجارية الدولية.

 :خبلؿ مرحمة التنمية البلمركزية الميزاف التجاريالجدوؿ التالي  يمخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1693، ص 24/08/1982، الصادرة في  34الجريدة الرسمية رقـ 1
إتماـ إنجاز تعيدات القطاع العاـ عف طريؽ الشراكة ، العمؿ عمى توفير مناصب الشغؿ، تشجيع مساىمة القطاع الخاص في البرامج التنموية: أىـ األىداؼ التي حددىا ىذا القانوف2

ييدؼ الى الرفع مف طاقة االنتاج  أنو كاف . إضافة الىتوسيع االستثمار ليشمؿ حيزا كبيرا مف المناطؽ الجغرافية لموطف، (La sous – traitanceواعتماد صيغ التعاقد مف الباطف )
مساحة أكثر لدفع عجمة النمو االقتصادي، تحقيؽ مبدأ العدالة االجتماعية مف خبلؿ تكريس  القطاع الخاصالوطني وانشاء مناصب شغؿ جديدة والزيادة في الدخؿ الوطني،  واعطاء 

، دراسات اقتصادٌة، واقع وآفاق االستثمار االجنبي المباشر في الجزائرعبد الرحمان تومً،  انظر : سياسة التوازف الجيوي والوصوؿ بالتنمية الى المناطؽ المحرومة

 .081، ص 3802، جوٌلٌة 80ونٌة،  الجزائر، العدد مركز البصٌرة، دار الخلد
، أطروحة مقدمة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه في العمـو االقتصادية فرع تحميؿ دراسة تحميمية وتقييميو التفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطيةعمورة جماؿ،  3

 .364، ص 2006-2005اقتصادي جامعة الجزائر، 

 .1062ص  1988جىنُت  20انصادرة بتارَخ ،  29انرسًُت انجزائرَت رقى  نجرَذةا 4
5 Hocine BENISSAD, la réforme économique en Algérie, op .cité. Page 88. 
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 (1989-1980)لمفترة : المبادالت الخارجية لمسمع والخدمات (1-4)الجدول رقم 

 جزائريمميوف دينار الوحدة:    

 السنوات  
 البياف 

1980 1981 1982 1983 1984 6911 6911 1987 1988 1989 

 70072 43427 34153 43394 49491 51254 49784 49310 48639 40519 الواردات 

 71937 45421 41736 34935 64564 59108 53455 52698 57383 59953 الصادرات السمع

 1865 1994 7583 -1419 15073 7853 3671 3387 8744 39819 الميزاف التجاري

 

 .: المركز الوطني لئلعبلـ اآللي واإلحصائيات لمجمارؾالمصدر
  1986لكنو وبسبب األزمة البترولية لسنة ( 1989-1980)لمفترة رصيدا موجباالميزاف التجاري  ؿسج    

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  .مميوف دينار 8459ؿ عجز قيمتو واالنخفاض المفاجئ ألسعار البتروؿ سج  
وذلؾ راجع الرتفاع  ،مميوف دينار 39819برصيد  1980الميزاف التجاري بمغ أكبر قيمة لو سنة  نبلحظ أف  

  .أسعار الطاقة والمحروقات المكوف األساسي لمصادرات التي يعتمد عمييا االقتصاد الجزائري
مف  %95توازف ميزاف المدفوعات في الجزائر يعتمد أساسا عمى مداخيؿ المحروقات التي تمثؿ  ف  إ  

ميزاف أكبر عجز لو مقارنة ال، فقد سجؿ 1986األزمة التي وقعت في  ذلؾ أثبتتالصادرات الوطنية، وقد 
حقيقة األمر تنافي ذلؾ حيث لـ  مع السنوات السابقة وىو ناتج عف تدىور في الميزاف التجاري، غير أف  

يسجؿ الميزاف التجاري أي عجز بؿ سجؿ فائضا في اتجاه التناقض، ويمكف القوؿ أف وجود العجز في 
 1ميزاف المدفوعات راجع أساسا إلى العجز المسجؿ في الحساب الرأسمالي.

، لكف عمى الرغـ مف 1986خارج المحروقات منذ  ترقية الصادراتفي مسألة  بعد ذلؾشرعت الجزائر    
الحوافز التي منحت طواؿ ىذه الفترة والممتدة إلى يومنا ىذا ليذه المسألة، إال أنيا بقيت مجرد دراسة. 

، وبداية اإلصبلحات االقتصادية، قامت الدولة بسف  قوانيف عديدة مف أجؿ ترقية 1988 سنةومع حموؿ 
بالبرنامج والذي سمي " 1988و 1989لعامي الصادرات خارج المحروقات، وذلؾ في إطار برنامج خاص 

النتائج المحصؿ  . رغـ ىذا التشجيع فإف  "Programme général  D’exportations PGEاإلجمالي لمصادرات 
 وىذا ما يمكف لمسو مف خبلؿ الشكؿ البياني التالي: ،عمييا لـ تكف في المستوى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجمة دراسات العمـو اإلدارية،  (2004-1890أثر سياسة سعر الصرف األجنبي في الميزان التجاري الجزائري )سمية زيرار، بشير الزغبي، طالب عوض،  1

 .361، ص2009، 2، العدد36الجامعة األردنية المجمد 
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 (1986-1990الصادرات الجزائرية خالل الفترة ) (: تطور6-4) الشكل رقم
 مميوف دوالر.الوحدة: 

 
 .لمجمارؾ الوطني لئلعبلـ اآللي واإلحصائيات المركزمف اعداد الباحثة انطبلقا مف إحصائيات المصدر: 

 1990إلى سنة  1986 ةسننجد أف معدؿ الصادرات خارج المحروقات مف السابؽ  الشكؿ مف خبلؿ  
فالصادرات خارج إضافة إلى ذلؾ مقارنة مع الصادرات مف المحروقات التي ظمت في الصدارة. ، ىامشيا

وعودة االعتماد عمى  1988ىذا راجع لفشؿ اإلصبلحات التي بدأت في و تطورا أي  لـ تسجؿالمحروقات 
 . 1986المحروقات بعد التحسف الذي شيدتو جراء أزمة 

العتماد الجزائر عمى الصناعة المصنعة دورىا في تعطيؿ االكتفاء الذاتي واحبلؿ الواردات  كاف   
عرؼ االقتصاد كما  .1اليدؼ مف ذلؾ كاف ألجؿ تنمية القطاعات الغذائية بفعؿ المنتوج الوطني، عمما أف  

في ظؿ  سياسة االحتكار التي طبقتيا الدولة ظاىرة الن درة مس ت السمع ذات االستيبلؾ الواسع  الجزائري
العامة والخاصة، والتي نتجت عف سوء برمجة االقتصادية الوسيطية المستعممة مف طرؼ المؤسسات و 

كف مف تحقيؽ االقتصاد لـ يتم الصادرات، وضعؼ الت خطيط، إلى غيرىا مف العوامؿ؛ إضافة إلى ىذا فإف  
مم ا أك د فشؿ  االستقبللية المنشودة، بؿ زاد التبعية نحو الخارج، كما انتعشت ظاىرة االقتصاد الموازي،

تمثؿ في انسحاب الدولة  يإلى الت فكير في أسموب جديد يحق ؽ االستقرار االقتصاد دىوأنظاـ االحتكار، 
لغاء سياسة االحتكار، واالنفتاح  مف الحقؿ االقتصادي واكتفاءىا بمعب دور السمطة الضابطة المقيدة، وا 

حبلؿ الخواص مكاف الدولة في التجارة الخارجية.  نحو الخارج، وا 
ي تحقيؽ ف –التي طبقتيا الدولة طيمة ىذه المخططات -ومف ىنا ونظرا إلخفاؽ سياسة االحتكار   

التنمية االقتصادية، وكذا ضغط المنظمات الدولية، عمدت الدولة إلى إصبلح قطاع التجارة الخارجية وأىـ 
ما مي زه أن و كاف مرحميا، عف طريؽ التخفيض التدريجي لمقيود اإلدارية عمى ىذا القطاع، فكانت مرحمة 

ـ    التاـ. حريرالت   التحرير المقيد، ثـ التحرير الخالي مف القيود، ث
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .54، ص 2013 ،دار الخمدونية، الجزائراشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري، عزي،  أبو عبلءاالخضر 1
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-II تحرير التجارة الخارجية الجزائرية. 
ما يجري خارج حدودىا في لالجزائر نفسيا مضطرة إلى االنسياؽ  وجدت ،التغيرات العالمية في ظؿ      

تحت جاري حرير الت  ، بالتالي اتجيت نحو الت  جارة والمعموماتوالت   األمواؿ لرؤوسمجاؿ التدفؽ العالمي 
 النقد الدولي، بعد أف دفعتيا الى ذلؾ عد ة أسباب داخمية وخارجية.اشراؼ صندوؽ 

II -6 في الجزائر التحرير التجاري وأسس دوافع: 
II 6-6 دوافع التحرير التجاري: 

بإلغاء جميع النصوص  النواة األولى لمتخمص مف النظاـ االشتراكي 1989فبراير 23اعتبر دستور     
ـ   ة بو، كما ت حيث نص  عمى  إدخاؿ العديد مف التغيرات عمى عبلقة الدولة باالقتصاد؛والمواد الخاص 

حرية االستيراد والتصدير لكؿ و  -االستراتيجيةما عدا المياديف -لمتجارة الخارجية ىاالقضاء عمى احتكار 
 .ةإخضاع السوؽ آلليات العرض والطمب الحر  إضافة إلى  ،األجانبو المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف 

 1ما يمي: فيقبؿ التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ  لمااألىداؼ التي استمر العمؿ عمى تحقيقيا  تمثمت
 الحد مف التبعية االقتصادية في مجاؿ التجارة الخارجية لبمد واحد أو منطقة واحدة. -
السعي إلى تنويع الصادرات وممارسة الرقابة عمى الواردات مف أجؿ تحقيؽ التوازف في حدود  -

 مف العمبلت.المتوفر 
دعـ خطط التنمية، وذلؾ بالتركيز عمى استيراد متطمبات االنتاج، وتوفير السمع الزراعية بالكمية  -

وبالطريقة التي تحافظ عمى  ،التي يعجز االقتصاد الوطني عف تحقيقيا خبلؿ االنتاج المحمي
 استقرار األسعار لتمؾ السمع.

الثمانينيات مف القرف العشريف تقوـ عمى احتكار  وبداية ،كانت سياسة الدولة في فترة التسعينات -
 التجارة الخارجية سواءا بالنسبة إلى الصادرات أو الواردات.

 العمؿ بتحرير األسعار وحرية التجارة، وفتح المجاؿ لمخواص. أمنذ بداية التسعينات بد -
 داخمية وأخرى خارجية منيا: ة أسبابعد   الجزائر إلى الت حريروقد دفعت  
 األسباب الخارجية: (أ 

والتي مف أىميا وجود أسواؽ خارجية معتبرة، إضافة إلى النمو اليائؿ التحوالت االقتصادية العالمية،  .1
لبلقتصاديات الغربية خاص ة بعد الحرب العالمية الثانية، وانعداـ السيطرة عمى البنوؾ المركزية نتيجة 

 ت بيف الفقراء واألغنياء.لثورة المعمومات واالتصاالت، واختبلؿ توزيع الثروا
، أحدث صدمة عمى 1990، وتوحيد األلمانيتيف سنة 1989سنة  وذلؾانييار االتحاد السوفيتي:   .2

العالـ عامة، وعمى الجزائر خاصة، إذ فرض عمييا إعادة النظر في سياستيا االقتصادية بعد خروج 

                                                           
 .233، ص 2010األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، ، الطبعة الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي حالة الجزائرفوزية غربي،   1
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المعسكر الميبرالي، والذي فرض سياستو  العالـ مف القطبية الثنائية إلى القطبية األحادية التي تزعميا
 االقتصادية عمى العالـ بأسره.

مف إيرادات  %95إف  اعتماد الجزائر عمى موارد المحروقات بنسبة تفوؽ :6911األزمة البترولية لسنة  .3
في  تمف إيرادات الميزانية أحدث أزمة حقيقية عندما انخفضت أسعار المحروقا %60الصادرات و

عممة تسديد  -إضافة إلى انخفاض سعر صرؼ الدوالرا يوضح الشكؿ الموالي، مثمم، 1986سنة 
1986دوالر سنة  05حيث وصؿ ىذا االنخفاض إلى  -الصادرات الجزائرية مف المحروقات

بعدما  1
دوالر في سنة  34دوالر بعدما كاف  12، كما لـ يتعد سعر البرميؿ 1985دوالر في نياية  30كاف 
1983دوالر في سنة  29و 1981

الموالي يوضح  الشكؿ، وقع االقتصاد الجزائري في األزمة، وبالتالي 2
 ذلؾ.

.4161الى  6971منذ  بالدوالر : تطور سعر البترول(4-4)الشكل  

 
 http://france-inflation.com/graph_oil.phpالمصدر : 

  األسباب الداخمية: (ب 
إف  المخططات الت نموية التي اتبعتيا الجزائر والقائمة أساسا عمى الصناعات الثقيمة  أزمة المديونية: .1

تطمبت مبالغ باىظة لتجسيدىا، وبالتالي قامت الدولة باستثمارات مالية ضخمة تطمبت لتمويميا 
ـ سوء استعماؿ ىذه القروض في معظ قروض معتبرة مقابؿ أف يتـ تسديدىا مف إيرادات النفط، إال  أف  

الحاالت، أد ى إلى  فقداف الت وازف في االستثمار؛ وتطور الديوف ومعدؿ خدمتيا التي استنزفت الجزء 
والنمو الديمغرافي وعدـ فعالية طرؽ   األكبر مف االحتياط مف الذىب والعمبلت األجنبية، مف جية
 ض معدالت النمو، إضافة إلى انخفاةالتسيير، مف جية ثانية، كميا عوامؿ أد ت إلى تصعيد األزم

 ر، وتدىور مستويات اإلنتاج واالستثمار والتوظيؼ، فقد كانت الجزائداالستيرا فعجز الجزائر عو 
 مثمما يوضحبالعممة الصعبة التي أبرمتيا مع المؤسسات الدولية  المديونيةتختنؽ بحبؿ مف 

 إذ، 1996في سنة بمغت الذروةالديوف  نبلحظ مف ىذا الجدوؿ أف   (، حيث3( مف الممحؽ)2)الجدوؿ
رباع الثروة المنتجة في نفس السنة مف طرؼ كؿ أأي ما يعادؿ ثبلثة  مميار دوالر، 33.561وصمت الى

سنوات وىي  10مميار دوالر خبلؿ  69الجزائر وضعت كخدمة لممديونية  ف  أكما  .3العماؿ الجزائرييف
                                                           
1 NADIM NOUR, «Algérie : économie cherche diversification», L’ACTUEL N°104, magazine de l’économie et du partenariat international, 

les nouvelles revues algériennes, ANEP, régie Presse, Alger juin 2009, ALGERIE, page 14. 
 .71، ص المرجع السابؽ، دراسات حول الجزائر والعالم العربي 05حول األزمة عمي الكنز،   2
3
 .40ص ،2004،  فرنسا،    ALPHA DESIGNَاٌادَزألفا   2000 -1888عصرنو الجزائر حصيمة وأفاق شنيو، أعبد المطيؼ بف  

http://france-inflation.com/graph_oil.php
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وجدت الجزائر نفسيا مرغمة عمى اليروب إلى األماـ لضماف خدمة  وعميو .1مبالغ جد مكمفة
تممؾ إال موارد ضامرة ونحيفة ال مديونيتيا المتزايدة باستمرار، وبسبب ىذه الوضعية الخطيرة، فيي 

لمدفوعات خارجية ال تكفي سد أدنى حاجياتيا الضرورية، وىكذا وجدت الجزائر نفسيا مضطرة في 
دينا لممواد الغذائية الضرورية لبلستيبلؾ اليومي، وكذا بعض المواد األولية غالب األحياف، لتشتري 

 2والمواد الثانوية التي بدونيا ال يمكف لنشاطاتيا االقتصادية أف تتنفس.
يتكوف الميزاف التجاري مف الصادرات والواردات مف السمع والخدمات، ويعتبر  جاري:الت   نعجز الميزا .2

حصيمة الصادرات يؤدي إلى زيادة الطمب عمى السمع  رتفاعفاات، أىـ عناصر ميزاف المدفوع
لى زيادة القدرات االستثمارية في االقتصاد الوطني مف جية ثانية ، بذلؾ يعتبر 3والخدمات مف جية وا 

أف أىـ بنود ميزاف المدفوعات، ومؤشر ذو أىمية بالغة الداللة عمى الوضع االقتصادي لمدولة، فنجد 
وما أرقاـ  ،1979و 1974( ماعدا سنة 1979-1970خبلؿ الفترة) في حالة عجز دائـالميزاف التجاري 

  خير دليؿ عمى ذلؾ.السابقة اال   (2-4الجدوؿ)

الحاصمة في القوى االقتصادية  لبلختبلالتانعكاسا طبيعيا  هباعتبار -يشكؿ الت ضخـ: الت ضـخم .3
أحد أىـ المظاىر االقتصادية التي ات سمت بيا معظـ االقتصاديات العالمية سواء المتقدمة  -المتوازية

ف كانت بدرجات متفاوتة في الحجـ والتأثير عقد الظواىر أىذه الظاىرة مف  تعد   .4منيا أو النامية، وا 
خاصة وأنيا عرفت  يامى وضع سياسات مختمفة لمحد منقتصاديات الدوؿ، ولقد عممت الجزائر عفي ا

 .(3)( مف الممحؽ3)في ىذه الفترة مثمما يوضحو الجدوؿ %05لـ تقؿ عف ضخـمختمفة لمت   معدالت
II 6-4 :بيا تمثمت فيما يمي جاري أسسا ال تكوف إال  حرير الت  لقد كاف لعممية الت   أسس التحرير التجاري: 
  صصة دورىا في تسارع العولمة عف طريؽ ربط االقتصادات الوطنيةو لعبت عمميات الخ الخوصصة: (أ 

  ودمجيا باالقتصاد العالمي، والتخمص مف ىيمنة الحكومات، وقطاعيا العاـ عمى الحياة االقتصادية
عطاء القطاع الخاص الدور األكبر في إدارة االقتصاد، فيي ال تشمؿ فقط تغيير في حقوؽ الممكية بؿ  وا 

موارد واألنشطة، وتغيير المسؤوليات االقتصادية واالجتماعية بيف القطاعيف العاـ إعادة تخصيص ال
زيادة عمى أنيا تعتبر نقؿ ممكية جزء أو كؿ رأسماؿ شركة مف القطاع العمومي إلى القطاع  .5والخاص
6الخاص

فإنيا ذات اتجاه اقتصادي ييدؼ إلى تحرير السوؽ والمبادرات الفردية وترقية المنافسة، والغاية  .
حدى الدعائـ المستعممة لبلنتقاؿ منيا إصبلح المؤسسات، كما أن   يا وسيمة مف وسائؿ زيادة الديمقراطية، وا 

                                                           
1
جامعة منتوري،  مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث والترجمة،  الخاص والنظام العالمي الجديد)التجربة الجزائرية(، القطاع الصناعيالياشمي مقراني وآخروف،  

 .88ص،  2010قسنطينة، الجزائر،
  .245ص  ،1990، دار بىشاٌ ، انجزائر، انغاس انجشائزي بيه انحكمت وانضاللبهؼُذ ػبذ انسالو،  2
 .244، ص2006، الطبعة األولى، دار جرير لمنشر والتوزيع، األردف، الدوليتحميل االقتصاد ىوشيار معروؼ،  3
مجمة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية ومركز  التضخم وآليات تأثيره في معدالت الفقر،حمد فتحي عبد الحميد وبشار أحمد العراقي، أ 4

 .71، ص 2008، 42العدد  ،دراسات الوحدة العربية، مصر
  .41، صالمرجع السابؽ، العولمة المالية والنمو االقتصاديحسف كريـ حمزة،  5

6CLAUD DANIELE, ECHAU DE MAISON : dictionnaire de L’économie et de science sociale, BERTI édition, Algérie, 2009, page 791. 
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نتاجية إلى اقتصاد السوؽ سعيا لتقميص حجـ الدولة، وعمبل عمى ترشيد اإلنفاؽ الع اـ ورفع كفاءة وا 
المؤسسات، فالخوصصة ليست مصطمحا اقتصاديا بؿ مصطمحا قانونيا أو بوضوح ىي موضة العصر 

1مثؿ مصطمح اقتصاد السوؽ
 ستاندبايأصبحت الخوصصة اجراء عممي بعد امضاء الجزائر اتفاقية  .
" نادي باريسسمية مع "، والذي سمح بإعادة الجدولة لمديوف الر 1994فٍمع الصندوؽ النقد الدولي 

"، ومنو بدأت الحكومة بتطبيؽ التعميمات المنصوص عمييا نادي لندنوالتفاوض بشأف جدولة الديوف مع "
تفعيؿ  بدورىا حاولت الجزائر وقد .2مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي، وىذا يعني بداية الخوصصة

المجمس  الخوصصة بسف  العديد مف القوانيف، إضافة إلى استحداث جيازيف مكمفيف بيذه العممية وىما:
ـ   2001في شير جانفي  المجمس الوطني لمخوصصة.، و الوطني لمساىمات الدولة  184االعبلف عف بيع  ت

غمبيا قطاعات أشركة ستتـ خصخصتيا بالكامؿ تتبع  121 شركة حكومية في خبلؿ ثبلث سنوات، وأف  
وبمغ مجموع المؤسسات واألصوؿ المتنازؿ عنيا في الجزائر في  .3الخدمات واالشغاؿ العامة واألغدية

  4لمتعامميف خواص ووطنييف 124منيا  238حوالي  2005إلى نياية  2003الفترة الممتدة مف شير جواف 
ىذه العممية باءت بالفشؿ نتيجة تعدد اإلجراءات  لكف لشركاء أجانب، 31لمجموعات مف األجراء و 81و

اإلدارية والبيروقراطية، وانعداـ السوؽ المالي الحقيقي، إضافة إلى الحالة األمنية التي كانت تعيشيا 
  .الجزائر

    

كافة  مف أجؿ خمؽ مناخ استثماري جديد، وضعت الجزائر تشجيع االستثمار األجنبي المباشر:  (ب 
الشروط مف حيث اإلمكانات البشرية والطبيعية، كما أنيا سن ت القوانيف التي مف شأنيا ترقية ىذا 

1993االستثمار وذلؾ في 
تماشت مع ف لبلستثمارات اكثر تنظيمأنو جاء أكاف أىـ ما ميز ىذا القانوف  .5

تمحور مضمونيا  2001في، ثـ التحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي عرفتيا الجزائر أنداؾ
حوؿ إلغاء الممي زات التي كاف يستحوذ عمييا المستثمر العاـ عمى حساب المستثمر الخاص، كما أن يا 
ألغت المميزات التي كانت بينيما، إضافة إلى وضع حد لتدخبلت الدولة في منح بعض االمتيازات 

  الخاص لتحقيؽ اإلصبلح والنمو االقتصاديالضريبية، الجمركية والمالية مف أجؿ جذب االستثمار 
بالنسبة لمفترة ، حيث (3مف الممحؽ) (1)الشكؿوعميو نبلحظ تطور االستثمار االجنبي المباشر مف خبلؿ 

 2009سنة  ف  أمميار دوالر، كما  206,8 989 611سجمت االستثمارات متوسط سنوي يقدر بػ 1970-2013
دنى تدفؽ ليذه أالسنة التي سجمت  1982مميار دوالر، وكانت سنة  664 131 747 2عمى األعرفت الرقـ 

وضعت مجموعة مف الوكاالت بالنسبة لبلطار المؤسساتي  .دوالرمميار  192,6 569 53بـاالستثمارات مقدرة 

                                                           
1 Rachid  BENDIB, L’état Rentier En Crise, OPU, Alger, 2006, page 13.  

2
 .79ص ،المرجع السابؽ الياشمي مقراني وآخروف، 
 .106، ص المرجع السابؽ،  التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيققادري محمد الطاىر،  3
 29العدد  الرابعة، جامعة حسيبة بف بوعمي ،الشمؼ، السنة انسانية، مجمة عمـو تنافسية االقتصاد الجزائري أثر الشراكة األورو جزائرية عمى قمش عبد اهلل،  4

 .05/05/2010التصفح  تاريخwww.ulum.nl ، عمى الموقع 2006جويمية،
 .3، ص10/10/1993الصادرة بتاريخ  64، الجريدة الرسمية رقـ 05/10/1993الصادر بتاريخ  12-93القانوف رقـ  5

http://www.ulum.nlتاريخ
http://www.ulum.nlتاريخ
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  ودعـ االستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار منيا وكالة ترقية التي تسير عمى ترقية ودعـ االستثمار
  والمجمس الوطني لبلستثمار، مف ناحية االصبلح المؤسساتي، إضافة الى اصبلح النظاـ القضائي والمالي

وتسييؿ االجراءات  ،واصبلح النظاـ الجمركي والضريبي عف طريؽ التخفيض الكمي أو الجزئي لمضرائب
المتعمقة بالعقار الصناعي، وذلؾ بإعداد استراتيجية  توضعت مجموعة مف اإلجراءا اضافة الى أن ياالجمركية. 

  ، مع تخفيض اجراءات الحصوؿ عمى العقار الصناعيليا واضحة لعرض االراضي وتحديد سعر توازني
 عمى االغمب غير موجود أو غير كاؼ، كما أف   2االدخار الميزاني لكف الى حد اآلف فإف   .1وتقميص فترة التسميـ

جنبيا، وىو ما يدفع أو أالبد مف تنشيط دورة االستثمار الخاص محميا  االدخار الوطني محدود لمغاية ومف تـ  
ب لبلستثمار خاصة منيا ذالى تبني اصبلحات تشريعية تسمح بتوفير آليا تييء مناخ أعماؿ ج ىخر أالسمطة مرة 

 .3االجنبي

التي تحـر المستثمر  49/51االستثمارات األجنبية ألف  قاعدة  كما أف  االقتصاد الجزائري يستقطب عدد قميؿ مف   
وىي اتفاقيات  الشراكة:االجنبي مف الحيازة عمى األغمبية لرأس ماؿ المؤسسة، وتجبره عمى مشاركة شريؾ محمي. 

الفنية ، المالية، االقتصادية واالجتماعية، منيةاألذات طبيعة شاممة تتضمف التعاوف في المجاالت السياسية و 
، والتي سيتـ التفصيؿ فييا مع االتحاد األوربي عقدتيالعؿ أىـ أوجو الشراكة بالنسبة لمجزائر تمؾ التي  .4والثقافية
 الحقا.

II -4  التجارة الخارجية الجزائرية في ظل إصالحات صندوق النقد الدولي. 
II-4-6 :االقتصاد الجزائري قبيل اصالحات صندوق النقد الدولي 

عمى أنو:" لضماف استقبلؿ الببلد  1986ورد في الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف الميثاؽ الوطني لسنة    
االقتصادي، يجب أف يت خذ الت صنيع طابعو الياـ الذي يمك نو مف إنتاج حاجات الت نمية ومف تمبية الحاجات 

خراج الببلد تدريجيا مف االجتماعية، وبذلؾ يستطيع عمى المدى البعيد أف يسيـ فعميا في تحق يؽ التراكـ وا 
التبعية االقتصادية، وفي وضع قواعد حقيقية لمتنمية بواسطة اكتساب رصيد عممي وتكنولوجي يسمح بتوزيع 

مف ىنا بدأ التفكير الجد ي في  5غير المحروقات". تإمكانيات الببلد وتوسيعيا فيما يخص تصدير المنتجا
 ةتحرير التجارة الخارجية، وضرورة االنفتاح عمى المبادالت االقتصادية الدولية، ولقد كاف ليذا القرار عد  

الناتجة عف انخفاض أسعار البتروؿ، تول دت األزمة االقتصادية في  1986أسباب أىميا األزمة البترولية لسنة 
محؿ  النفط في تمويؿ االستثمارات العمومية، فيا ىي مداخيؿ الجزائر الخارجية  الجزائر لعدـ وجود بديؿ يحؿ  

ال تكاد تغطي االستيراد، وىا ىي إجراءات التقشؼ تتخذ، وديوف جديدة تقترض، وبدأ منحنى البطالة في 
 االرتفاع عمى غير عيده في العشرية الماضية، فتمثمت أىـ مظاىر ىذه األزمة بالجزائر في:

 
 

                                                           
، ص 2013دَسًبر  22، دراساث اقتصادَت، يركز انبصُرة، دار انخهذوَُت،  انجزائر، انؼذد وحى استزاتيجيت جذيذة الستقطاب االستثمار االجىبي انمباشز في انجشائزرفُقت دروش، 1

109 . 
2 Frederic Teulon, Dominique Bonet Fernandez, pays riches, population pauvre : quelle  stratégie de développement pour l’Algérie ?, 

working  paper series, IPAG, business school, Paris, page11. 
3

 .117، ص 2011انجزائر، ،ت، دار انخهذوَُاالصالحاث االقتصاديت في انجشائز انىاقغ واآلفاقػبذ انردًاٌ تىيٍ،  
 .145، ص 2005،  انطبؼت انثاَُت، يركز دراساث انىدذة انؼربُت،  نبُاٌ،  االصالحاث االقتصاديت وسياساث انخىصصت في انبهذان انعزبيتيصطفً يذًىد انؼبذ هللا ، وآخروٌ،  4
 . 144، ص 1986الميثاؽ الوطني الجزائري لسنة 5
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 ختالالت الييكمية:اال .1
 ارتفاع الواردات بشكؿ جعؿ االقتصاد الجزائري شديد الحاجة لمتمويف ، انييار االستراتيجيات الصناعية

 مف إجمالي الواردات. %87ضعؼ الزراعة، حيث بمغت المنتجات الغذائية المستوردة ، و الخارجي

  ،لتبياف المكانة التي يحتميا قطاع المحروقات في  فيكفيتبعية االقتصاد الوطني المفرطة لعائدات البتروؿ
 ⅔مف الناتج المحمي لمببلد، ويمد ه بػ ⅓يمثؿ فيواالقتصاد الجزائري أف نستشيد بثبلثة أرقاـ تدلنا عمى ذلؾ: 

 1مف إيراداتو الخارجية. %98ومف إيرادات الموازنة، 
 ، وتمثمت في:المالية االختالالت .4
  ومحاولة معالجتو عف طريؽ القروض 1989و 1986العجز المستمر في ميزاف المدفوعات في الفترة ما بيف ،

  1989مميار دوالر في  1.48إلى  1985مميار دوالر في  0.8قصيرة األجؿ، مما أد ى إلى ارتفاع الديف مف 
 وارتفاع خدمة الديف.

  مما أدى إلى  يباإلصدار النقد 1988مف الناتج المحمي سنة  %12.7تغطية عجز الخزينة العمومية الذي بمغ
 ارتفاع السيولة.

  اإلنتاجزيادة نسبة التضخـ بسبب زيادة عدد السكاف، والتي رافقتيا زيادة األجور لمعماؿ التي لـ تقابؿ بزيادة 
 والخدمات المستوردة. عاالستيبلؾ، وانخفاض قيمة العممة وارتفاع أسعار السم وارتفاع

 .األزمات المالية التي لحقت المؤسسات العمومية، وما رافقيا مف قروض غير مجدية 

 عالعجز في ميزانية الدولة الناتج عف زيادة اإلنفاؽ العاـ عمى استثمارات القطاع العمومي، ودعـ أسعار السم 
 ولية.والخدمات، أماـ انخفاض اإليرادات الضريبية، وانخفاض دخؿ الحكومة مف اإليرادات البتر 

تدىور عممية استحداث ، و النمو الديموغرافي ارتفاع معدؿ البطالة الراجع إلى ىمياأاالختالالت االجتماعية:  .3
مف  %85 المردود السيئ لمنظومة التعميـ حيث أف  ، و مناصب شغؿ جديدة باإلضافة إلى تسريح العماؿ

 سنة. 30العاطميف عف العمؿ شباب تقؿ  أعمارىـ عف 

الدولية  تمعب فييا المؤسسات النقدية والمالية إجراء إصبلحات اقتصادية عميقةكؿ  ىذه االختبلالت اقتضت     
برامج " بإتباعػؽ األمػر إذ تعم   ىذه المؤسسات، دورا حاسما، مف خػبلؿ برامػج اإلصبلحات االقتصاديػة التي تقتػرحيا

كز في جوىرىا نحو إطبلؽ مدى أوسع تو"التي تر ، معا االثنيف" أو الييكمي برامج التكيف" " أوالتثبيت االقتصادي
القتصاد السوؽ سواءا في مجاؿ تحرير األسعار بما فييا أسعار الصرؼ والفائدة، وكذلؾ مراجعة برامج االستثمار 

حداث تغيرات في مؤسسات القطاع العاـ مف خبلؿ ىيكمتيا وتحويؿ ممكيتيا" عرفت الجزائر بعد ما . 2الحكومي وا 
التفاؽ  ىاتحوالت في مجاالت السياسة واالقتصادية مف النصؼ الثاني مف الثمانينات وبداية التسعينات، عند عقد

حيث  1994ريؿبأمف  ابتداءامتعمؽ بتطبيؽ برنامج لئلصبلح الشامؿ لمختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية 
  لمدة سنة "ستاندباي"دوؽ النقد الدولي االقتصادي المدعـ مف قبؿ صن شرعت في تطبيؽ برنامج االستقرار

                                                           
 .41، ص 2008ابرَم  20، يجهت اإلصالح االقتصادٌ، يركز انًشروػاث انذونُت، يصر، انؼذد انمحزوقاثتبعيت متشايذة نقطاع االقتصاد انجشائزي، يذًذ دابُهٍ، 1
 .33، صالمرجع السابؽ العولمة المالية والنمو االقتصادي،حسف كريـ حمزة،  2
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تتضمف سياسات   1998.1إلى غاية  1995سنوات متتالية أي مف  3وبعدىا برنامجا لمتصحيح الييكمي لمدة 
استخداـ األدوات المالية والنقدية وسياسة ألسعار الصرؼ وتخفيض اإلنفاؽ الحكومي، بغية  التثبيت االقتصادي

تصحيح االختبلالت المالية والنقدية، ال سيما تمؾ الناجمة عف التضخـ وحاالت اختبلؿ في التوازف الداخمي 
 . 2تفاقـ العجز في ميزاف المدفوعات والموازنة العامةبوالخارجي، والتي تتصؿ 

النتائج االقتصادية بعيدة  أف   خر بمد مغاربي، تاريخيا، لجأ إلى صندوؽ النقد الدولي إال  آبالنسبة لمجزائر، فيي    
، بعدما كانت متوقفة 1994أوائؿ، جدولة ديونيا في الصندوؽطمبت الجزائر رسميا مف  ، حيثجدا عف المطموب
التسوية تطبيؽ برنامج  1990عاـىذا البمد حاوؿ بإرادتو  وفي الحقيقة فإف  ، 1993ديسمبرعف الدفع في 

 لكنيا لـ تفمح في اخراجو مف االزمة فاضطر  ، 3الييكمية مف دوف صندوؽ النقد الدولي، لكف بمرافقة البنؾ الدولي
 جوء الى صندوؽ النقد الدولي.الى الم  

II-4-4  لجأت الدولة الجزائرية إلى إدخاؿ  (:11/11/6991-16/11/6919التثبيت االقتصادي األول)برنامج
شرعت في إصبلحات مدعومة مف طرؼ صندوؽ النقد  1989إصبلحات ذاتية لكف دوف جدوى، ليذا ومنذ ماي 

اإلدارية  ؽوالذي مف خبللو سعى إلى إزالة العوائ ،الدولي الذي اشترط عمييا مقابؿ ذلؾ تحرير التجارة الخارجية
إضافة إلى انسحاب الدولة مف النشاط  ،4السعرية أماـ الصادرات والواردات سواء أكانت تدفقات سمعية أـ خدماتية

لبلقتصاد، وتركو لميكانيزمات السوؽ، مف أجؿ القضاء عمى االختبلالت الداخمية  ؿاالقتصادي، والتحرير الكام
عادة تخصيص الموارد االقتصادية و والخارجية،  مف أجؿ الرفع مف كفاءة االقتصاد الجزائري، دوف إىماؿ معالجة ا 

 العجز المزمف في ميزاف المدفوعات.
: توقيؼ 6وأماميا أربع تحديات مف الوزف الثقيؿ 5مولود حمروشجاءت حكومة السيد  1989سبتمبرفي     

  بعث لميزاف المدفوعات اعادةو عاجؿ لممديونية،  حؿ  و  في النشاط االقتصادي، بعث النمو التراجع المخيؼ
تجسدت مجموعة مف اإلجراءات ضمف حكومة  .وأوليات لضبط العمؿ السياسي وتحقيؽ السبلـ االجتماعي

 تـ  و حيث عممت عمى تحرير التجارة الخارجية باعتبارىا القطاع الحس اس الذي يجمب العممة الصعبة،  حمروش
اإلصبلح االقتصادي الذي يعرؼ عمى أنو إدخاؿ تغيرات  عمى عدة برامج تخص   التوقيع مع صندوؽ النقد الدولي

 ـىيكمية تتناسب مع الخمؿ القائـ في أي عنصر مف عناصر اإلنتاج كاف)العمؿ، رأس الماؿ العقار والتنظي
 جممة مفتم ت  1989في فبراير  .7( بيدؼ وضع حد االختبلالت االقتصادية الداخمية والخارجيةاوالتكنولوجي

 155.7الصندوؽ عمى تقديـ  موافقة نتيجتيالتنقضي في جواف مف نفس السنة، كانت ، 8سرية تامةالمفاوضات في 

                                                           
، دار الخمدونية، ، مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصيرةالجزائراالنعكاسات االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في البالد العربية حالة عبد الحؽ بوعتروس، 1

 .53، ص 2008، الجزائر، أوت 11العدد 
 .88ص ، المرجع السابؽ -تجارب عربية -التمويل الخارجي وسياسات االصالح االقتصاديعدناف حسيف يونس،  2

.331ص  ،1996مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، ،الطبعة األولى، العالميةالمغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحوالت عبد الحميد إبراىيـ،   3  
 .33، ص 2008، دار ىومة، الجزائر، سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدوليةمدني بف شيرة، 4
 .1991إلى غاية جواف  1989سبتمبر دامت ىذه الحكومة مف 5
دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، دار الخمدونية،   (،2008-1880اشكالية التوازن االقتصادي بين السياسة النقدية والسياسة المالية النموذج الجزائري)عبد الرحماف تومي،  6

 .149، ص 2011،جويمية 19الجزائر، العدد 
 .63، ص 2009، فيفري12دار الخمدونية، الجزائر، العدد، مركز البصيرةدراسات اقتصادية، ، 2008-2000اإلصالحات االقتصادية في الجزائر الواقع واآلفاقعبد الرحماف تومي، 7
 .أنداؾ الجزائرنظرا لؤلوضاع السياسية التي كانت تعيشيا 8
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30/05/1990في مميوف وحدة سحب، والتي استخدمت كميا 155.7
باإلضافة إلى ىذا استفادت الجزائر مف قرض  .1

مميوف دوالر  360، وىو ما يعادؿ 1989في  2مميوف وحدة سحب خاصة 315.2قدمو صندوؽ النقد الدولي قدره 
مميار دوالر أمريكي، وتزايد معدؿ  34لمتخفيؼ مف عبء المديونية وخدمة الديوف، التي بمغت أكثر مف   أمريكي

مميار دوالر  07إلى  1987مميار دوالر في  05، وزادت خدمة الديوف مف %80الخدمة لمديوف إلى الصادرات 
 .  3مف الصادرات 1993في سنة  %2.2، و1990 سنة %68.9كما بمغت   1989في
نياء احتكار      تجسدت أولى الخطوات لتحرير التجارة الخارجية، في إلغاء التخصيص المركزي لمنقد األجنبي، وا 

مف الصرؼ والفائدة، وتقميص  ؿالدولة لمتجارة الخارجية، واعتماد آليات العرض والطمب في تحديد أسعار ك
تمثمت إجراءات  .4بنوؾ تجارية 05لػكما بدأت إجراءات منح االستقبللية تشكيمة السمع التي تحدد الدولة أسعارىا، 

 :في الجدوؿ التالي ونتائجو ىذا االتفاؽ
 .(11/11/6991-16/11/6919التثبيت االقتصادي األول)(:اجراءات ونتائج برنامج 4-4الجدول )

التجربة اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل، : مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المرجع مدني بف شيرة، المصدر
 .131، صالمرجع السابؽ، الجزائرية

اعتبر قانوف النقد والقرض نقطة بداية التحرير الجزئي لمتجارة الخارجية، بتكريسو إصبلحات جديدة في مجاؿ      
لغائو كؿ إجراءات االحتكار المعمو  بيا مف طرؼ الدولة، عف طريؽ إعطاء  ؿالتسيير، القرض واالستثمار، وا 

                                                           
 .195، ص 1996، دار ىومة، الجزائر ،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولياليادي الخالدي،  1
المتوفر  التفاقية تأسيسو( نتيجة لقمؽ البمداف األعضاء مف احتماؿ عدـ كفاية المخزوف )بموجب التعديؿ األوؿ 1969أصؿ احتياطي دولي أنشأه الصندوؽ في عاـ  ىي عبارة عف2

 لحيف ىي الذىب ودوالر الواليات المتحدة األمريكية.وكانت أىـ األصوؿ االحتياطية في ذلؾ ا التجارة العالمية آنذاؾ والنمو المتوقع في االحتياطيات الدولية لدعـ التوسع في
3 Djilali SARI,  La Crise Algérienne Economique Et Sociale, Diagnostic Et Perspectives,  édition   PUBLISUD, France, 2001, pages 84.  

 .182، ص2004، 2، السداسي1، السنة00الشمؼ، العدد ،شماؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بف بوعمي، مجمة اقتصاديات سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي في الجزائر، يبطاىر عم4
 .520، ص 18/04/1990، الصادرة بتاريخ  16الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  لممزيد مف االطبلع انظر  5

 النتائجأىم  االجراءاتأىم  
قانوف المالية  فيتطبيؽ األسعار الحقيقية عمى السمع والخدمات، برفع الدعـ -

دخاؿ بعض التعديبلت عمى القانوف التجاري، وخاصة السجؿ التجاري، و 1990  .ا 

 .استحداث اإلطار القانوني لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

ومنح رخص االستيراد لممتعامميف اعتماد الوكبلء لدى مصالح الجمارؾ، -
 .الخواص مما ميد لمتحرير التدريجي لمتجارة الخارجية

الذي  5(90/10إجراء تغيرات عمى السياسة النقدية مف خبلؿ قانوف القرض والنقد)-
الذي ىدؼ إلى التخم ص مف التمويؿ المباشر لممؤسسات العمومية، وفتح الفضاء 

  إضافة إلى الحد مف توس ع القرض الداخميالعتماد المؤسسات المالية األجنبية، 
صدار الن قد وجمب الموارد االدخارية،   منح البنؾ المركزي االستقبللية التامةو وا 

عطاء حرية أكثر لمبنوؾ التجارية في المخاطرة ومنح القروض، وتناقص  وا 

التزامات الخزينة العمومية في تمويؿ المؤسسات ومحاربة التضخـ، ووضع نظاـ 
نشاء  بنوؾ تجارية أجنبية تنشط وفؽ قوانيف جزائريةمصرفي    .فعاؿ، وا 

 والعاـ.إلغاء التفرقة بيف المتعامؿ الخاص ، يالقضاء عمى التسيير المركز -

اإلنتاج الصناعي نموا ضئيبل عرؼ -
غالبا إلى االضطراب في  الراجع، 1990في

 التمويف مف المواد األولية نتيجة لمتقشؼ.
ضعؼ معدؿ استعماؿ طاقات اإلنتاج -

لمقطاع العاـ، وأقؿ % 52.2الذي وصؿ إلى
 لمقطاع الخاص. %56يٍ

 28.379انخفاض المديونية الخارجية مف -
مميار  27.67إلى  ،1990مميار دوالر سنة 

مميار  26.7، ثـ إلى 1991دوالر سنة 
 . 1992دوالر سنة 

سنة  %73.9ارتفاع خدمة الديوف مف -
 .1992سنة  76.5إلى  1991
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كؿ القيود، ما عدا القطاعات  عفرصة لمرأسماؿ األجنبي بكؿ أشكالو لممشاركة في التنمية االقتصادية، ورف
سنة القطيعة مع النظاـ السابؽ، حيث تـ  إلغاء  1990اعتبرت سنة االستراتيجية التي تحتفظ بيا الدولة، بذلؾ 

البرنامج العاـ لمت جارة الخارجية، والحصص الرسمية لمميزانيات بالعممة الصعبة واستبداليا بمخطط الت مويؿ 
  ف  التجارة الخارجية ىي عممية مف اختصاص البنؾبأالخارجي تحت إشراؼ البنوؾ انطبلقا مف المقولة التي ترى 

يف التجارييف، وىكذا اعتبر ىذا االتفاؽ عممية إصبلح جديدة لمموارد الخارجية وتحريرىا مف القيود السابقة والمتعامم
المفروضة عمييا في مرحمة االحتكار، ثـ أوكمت الميمة لمغرفة الوطنية لمتجارة لدراسة طمبات المؤسسات لتمويؿ 

لخاص، ويتـ التمويؿ مباشرة مف المصارؼ المعتمدة مع المصارؼ التي تتعامؿ معيا بالنسبة لمقطاع ا ااستيرادى
المتعامموف في  واجييانظرا إلى الكثير مف الصعوبات التي لكف بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. 

 1 االستيراد عمدت الدولة إلى القياـ ببعض االجراءات التصحيحية منيا:
 السمع االستيبلكية واالنتاجية.إلغاء نظاـ الرخص التي كانت تخضع لو معظـ  -
 رفع الحظر عف بعض المواد القابمة لمتصدير، مثؿ بعض المواد الخاـ الصناعية. -
 واخضاع استيرادىا إلى نظاـ اداري مؤقت. ،توفير التمويؿ المسبؽ لمدخبلت انتاج السمع المعدة لمتصدير -
يؽ مبدأ التمويؿ الذاتي الذي يركز عمى توافر موارد بالعمبلت االجنبية في المصارؼ، إذ تبيف صعوبة تطب -

 مف سعر ايراداتيـ بالعممة الصعبة. %100 -80قياـ المتعامميف في السوؽ مف المورديف بإيداع نسبة 
07/08/1990 الصادر بتاريخ 1990رغـ كؿ ذلؾ فقد كاف قانوف المالية التكميمي لسنة     

، أوؿ إجراء 2
تحرير التجارة الخارجية، حيث منح المشرع الجزائري الحؽ لتجار رسمي يؤكد مضي  الدولة في إجراءات 

عادة بيعيا، كما خو   لعممة باؿ ليـ الحؽ في فتح حسابات الجممة والوكبلء الحؽ في استيراد البضائع وا 
)النظاـ  ة أنظمة لتوجيو ىذه العممية، فأصدر البنؾ الجزائري بدوره عد  3األجنبية لتسييؿ عممية االستيراد

90/02 ،90/03،90/04.) 
II-4-1 لجأت الجزائر إلى  :11/11/6994إلى  11/11/6996من  يبرنامج التثبيت االقتصادي الثان

ة الثانية مف أجؿ الحصوؿ عمى األمواؿ لمواصمة سمسمة اإلصبلحات الر امية إلى قد الدولي لممر  صندوؽ الن  
مميوف  300ة أيضا. وافؽ الصندوؽ عمى تقديـ ة تام  وازنات عمى المستوى الكمي، وذلؾ في سري  تحقيؽ الت  

 .4مميوف وحدة سحب خاصة 75أقساط، بحيث كؿ قسط يحدد مبمغ  04وحدة حقوؽ سحب خاصة عمى 
ا القسط الرابع لـ يتـ الحصوؿ عميو نتيجة عدـ احتراـ الحكومة تـ  سحب الثبلثة أقساط األولى، أم  

ـ  تو  ـ  االتفاؽ عمييا ىجيو ىذا القرض إلى أغراض أخر الجزائرية آنذاؾ لمحتوى االتفاقية، إذ ت   غير التي ت
ـ  االتفاؽ عمى مجموعة مف اإلجراءات يمخص الجدوؿ الموالي أىـ االجراءات  .ووفقا ليذا البرنامج ت

 :والنتائج ليذا البرنامج
 

                                                           
 .236 -235ص  ،السابؽالمرجع ، الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي حالة الجزائرفوزية غربي،  1
 .15/08/1993، الصادرة بتاريخ 34الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2
 .1111و 1110ص  41و 40وفقا لممادتيف  07/08/1990الصادر بتاريخ  1990قانوف المالية التكميمي لسنة 3
 .196، صالمرجع السابؽاليادي الخالدي،  4



 3172-7691خالل الفترة واقع التجارة الخارجية الجزائرية                                                           الفصل الرابع                               

214 

 

 .(11/11/6994 - 11/11/6996)يالثانالتثبيت االقتصادي ( :اجراءات ونتائج برنامج 1-4الجدول )

اإلصالح االقتصادي وسياسة مدني بف شيرة، : مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المرجع المصدر
 .136الى ص 132مف ص ، المرجع السابؽ، الجزائريةالتجربة التشغيل، 

استكمؿ ىذا البرنامج تطبيؽ برنامج التعديؿ في معظـ المجاالت، مثؿ إعطاء االستقبللية الكاممة   
 وتقميص األسعارلممؤسسات في اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية عمى أساس قواعد السوؽ، وحرية تحديد 

  .1دور الدولة في تمويؿ عجز تمؾ المؤسسات
ـ  بعد إصدار التعميمة إف     3/1991الت حرير الفعمي لمتجارة الخارجية ت

 21/04/1991المؤرخة في 2
المتضمنة شروط وقواعد عممية التمويؿ لعمميات االستيراد، وتحديد مجاؿ تدخؿ عمبلء االستيراد 

عطائيـ الحرية الكاممة، مع توفر شرط التسجيؿ في السجؿ  التجاري الجزائرييف الخواص والعمومييف، وا 
 بصفتو بائع بالجممة ميما كانت البضائع المستوردة، ماعدا ذات االستيبلؾ الواسع.

ـ  إ في مختمؼ المجاالت السيما المحروقات منيا، مف أجؿ  راالستثماتطوير  ضافة الى النتائج السابقة ت
التعديبلت القانونية رفع مستوى الطاقة اإلنتاجية في ىذا القطاع، والذي تـ  عف طريؽ إحداث مجموعة مف 

 قصد جعؿ مجاؿ البحث والتنقيب واالكتشاؼ واالستغبلؿ والتسويؽ أكثر انفتاحا عمى االستثمار األجنبي
لبلستفادة مف الخبرة والميارات الفنية والتكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت مف الغايات واألىداؼ 

                                                           
 .182ص ،المرجع السابؽ، االقتصادي في الجزائرسياسات التحرير واإلصالح بطاىر عمي، 1
 .224، صالمرجع السابؽ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولياليادي الخالدي،  2

 النتائجىم أ    االجراءاتىم أ
إصبلح المنظومة المالية بما فييا إصبلح -

النظاـ الضريبي والجمركي، واالستقبللية 
 المالية لمبنؾ المركزي.

عادة - تخفيض قيمة سعر الصرؼ وا 
 االعتبار لمدينار الجزائري.

تحرير التجارة الخارجية والداخمية، والعمؿ -
 رفع صادرات النفط. عمى

 تشجيع االدخار وتخفيض االستيبلؾ.-

 تحرير أسعار السمع والخدمات والحد مف
وضبط عممية دعـ السمع  ،تدخؿ الدولة

 الواسعة االستيبلؾ بتقميؿ اإلعانات.

  مف األسعار الخاصة بكؿ فروع النشاط االقتصادي %75تحرير أكثر مف-
 المواد األولية إلى جانب المواد الوسطية والكمالية. خاصة

 المنقولة، وىيكمة السوؽ المالي. ـإنشاء القي-

 إصبلح النظاـ الضريبي وتحرير القيود الجمركية.-

تشجيع االستثمار األجنبي وفسح المنافسة األجنبية خاصة في مجاؿ -
 .المحروقات

اف التجاري فائضا قد ر حقؽ الميز ، مميار دوالر 14بمغ رصيد الخزينة -
 8.03مميار دوالر، والواردات 12.73انصادراثبمغت و ، مميار دوالر 4.70بـ

سجمت اإليرادات انخفاض راجع النييار أسعار النفط مف ، مميار دوالر
 دوالر. 17.65إلى  1992دوالر لمبرميؿ في  21.07

 دينار.  23.25إلى  21.82مف  رارتفاع أسعار صرؼ الدوال- 
ر عمى ميزاف أث   مما 1992و 1991بٍُانخفاض الجباية البترولية -

  .مميار دوالر 16.1إلى  24.1المدفوعات، حيث انتقؿ مف
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04/12/1991ػالمؤرخ ب( 91/21ار قانوف)وفي ىذا اإلطار تـ  إصد إلبراـ عقود الشراكة، األساسية
والمتعمؽ  1

  .2بقانوف المحروقات

بسبب  الجزائريتحطـ االقتصاد المحققة في ىذا البرنامج اال  أننا ال يمكننا اىماؿ  ترغـ كؿ اإليجابيا 
، كما أف  المضاربة في التجارة باستيراد مواد ومنتجات منافسة لممنتجات الوطنية بيدؼ الربح السريع

نع بسبب سيولة الحصوؿ عمى السجبلت التجارية أدى إلى  االعتماد عمى استيراد المنتجات الت امة الص 
اكتساب البنوؾ كافة االمتيازات التجارية، مما أدى إلى تجاوزات عديدة ضافة الى إ، إغراؽ السوؽ بيا
 البيروقراطية البعيدة عف التسيير العقبلني لمموارد. تبسبب السموكيا

 الجدوؿ التالي: في أرقاـسجمت فقد  1993-1989 خبلؿصادرات المحروقات بالجزائر عائدات  نسبةبال   
 (6991-6919صادرات المحروقات في الجزائر):(1-4) الجدول رقم

 : مميوف دوالر أمريكيالوحدة   

 1993 1992 1991 1990 1989 السنة

 9191.61 10848.84 11975.96 1015.49 9191.71 عائدات تصدير المحروقات

 .251ص، المرجع السابؽ: اليادي الخالدي، رالمصد
الصادرات الجزائرية مف المحروقات في كؿ مف سنتي عائدات انخفاض  يتضحانطبلقا مف الجدوؿ     

مميوف دوالر عمى التوالي، مما أثر سمبا عمى ميزاف  9590.10و 9095.70حيث بمغت 1993و 1989
وقد سجمت خدمة  ،المدفوعات مف جية، وعمى االقتصاد، بينما سجمت ارتفاعا في كؿ مف السنوات الباقية

 :الموالييف بالنسبة لمصادرات مع السمع ليذه الفترة النتائج المبينة في الجدوؿ دال
 (6991-6919: نسبة خدمة الدين لمصادرات مع السمع والخدمات)(7-4)الجدول رقم 

 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

 86 76 74 66 69  %نسبة خدمة الديف لمصادرات مف السمع والخدمات

 .251، صالمرجع السابؽ: اليادي الخالدي، المصدر
مما أحدث ، %86لتصؿ إلى 1993إنً 1989يٍنسبة خدمة الديف لمصادرات ترتفع كؿ سنة ابتداءا  نبلحظ أف       

إضافة إلى  عجزا في ميزانية الدولة وعرقؿ وتيرة النمو، ودفع الجزائر إلى االستدانة الستيراد المواد الغذائية،
 دوالر  01أصبخدينار،  18.5 َساوٌدوالر  01، بعدما كانت 1991سبتًبرتخفيض قيمة الدينار في نياية 

، وكاف ذلؾ نتيجة لصدور القوانيف المتعمقة باإلصبلحات، ومف ثـ أد ى ىذا التخفيض 1990دينار في  8.9َساوٌ
كما تـ  االعتراؼ الضمني بالسوؽ غير الرسمية ،إلى ارتفاع التضخـ

3.  

                                                           
 .2392، ص 07/12/1991، الصادرة بتاريخ 63/1991الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  1
بالنسبة لآلبار الموجودة غير المستغمة مف خبلؿ نشاطات البحث والتنقيب نظرا الرتفاع تكاليفيا مف جية، وجمب توسيع مجاؿ الشراكة مع األجانب  أىـ ما جاء بو ىذا القانوف 2

تحدد عقود الشراكة الشروط التي يخضع ليا الشركاء، خصوصا ما يتعمؽ ، و التكنولوجيا التي تساعد عمى استخداـ وسائؿ وتقنيات حديثة ومتطورة وبتكاليؼ أقؿ مف جية أخرى
تقديـ مزايا جد محفزة تحدد أشكاؿ انتفاع الشريؾ األجنبي وتتمثؿ في حصوؿ الشريؾ في الميداف عمى جزء مف اإلنتاج يوافؽ ، و االستثمارات وبرامج العمؿ وكذا انتفاع الشريؾ األجنبيب

 حسب الشروط المحددة في العقد.نسبة مساىمتو، وتقديـ تعويضات لمشريؾ األجنبي تتعمؽ بالمصاريؼ والخدمات قد تكوف نقدا أو عينا 
  .135، صالمرجع السابؽ، التجربة الجزائريةاإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل، مدني بف شيرة، 3
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كاف  1988و 1986الركود النفطي الذي خفض قوة الجزائر الشرائية بمقدر النصؼ خبلؿ الفترة الواقعة بيف  إف    
1988الواسعة التي اندلعت بسبب أزمة المواد الغذائية في عاـ لبلضطرابات العامؿ المساعد 

ودخمت الجزائر  .1
لى بسط الديمقراطية في جميع المؤسسات مف في دوامة االنحدار االقتصادي وتفكؾ نظاـ الدولة وسعت الجزائر إ

الذي جعؿ و  ،2وفي جو مف انعداـ اليقيف السياسي والصراع المدني  1992ػاوابتداء مف ، و أجؿ تعزيز الشرعية
صعوبة الحصوؿ عمى تمويؿ خارجي  إضافة إلى المستثمريف األجانب والمحمييف يعزفوف عف السوؽ الجزائرية

إذ بمغت نسبة أعباء خدمة  ،االقتصادية الكمية االختبلالتنطاؽ  عواتس، تباطأت خطى اإلصبلحات الييكميػة
  االستثمارات الحكومية بنسبة مخيفة انخفاض مما أدى إلى، %  80انصادراثالديف إلى إجمالي متحصبلت 

إجمالي الناتج مف   8.7%االقتصادية خاصة المالية، إذ بمغ عجز الميزانية بنسبة االختبلالتع نطاؽ اواتس
 لـ تفمحبذلؾ ، الناتج، وتفاقـ الديف الخارجي وانخفاض أسعار النفط ىذا اإلضافة إلى ضعؼب ، 1993سُتالمحمي 

في إخراج االقتصاد  ، ورغـ صدور قانوف النقد والقرض، والعديد مف المراسيـ،1993-1991الفترة الممتدة بيف 
  .الجزائري مف األزمة

18/08/1992المؤرخة في  625التعميمة  بمعيد عبد السالم، أصدرت حكومة 3/1991التعميمةإضافة إلى    
3  

كما أنيا نصت عمى انو  االحتياجات األساسية لمسكاف ىي التي تأخذ األولويات بالنسبة لبلستيراد ،التي اقرت أف  
باستثناء قطاع النفط االقتراض مف الخارج،  -تحت ذريعة تمبية قواعد السوؽ - والمؤسسات  ال يمكف لمبنوؾ

وضعت إجراءات حمائية تيدؼ إلى صيانة كما أنيا  والغاز الذي يمكنو الحصوؿ عمى إذف لبلقتراض مف الخارج،
العامة لمتجارة والتعريفة النقد الدولي، واالتفاقية  وىو ما يتنافى مع شروط صندوؽ -اإلنتاج الوطني وتشجيعو

كما تعمؿ أيضا عمى توجيو الموارد النادرة نحو القطاعات التي تنعش االقتصاد الوطني، وتمك نو مف -الجمركية
أخذ  بمعيدتجاوز األزمة، إضافة إلى االقتصاد في العممة لتفادي زيادة أعباء المديونية. بيذه التعميمة أراد السيد 

ؿ ال وضبط التجارة الخارجية فقيدت ىذه التعميمة الواردات حسب صيغتيا إلى  ،دولة لمراقبةزماـ المبادرة لتدخ 
أولوية وضرورية، أولوية ثانية، واردات محصورة، وىذا ماساىـ في الركود االقتصادي، إضافة إلى ىذا التقيد 

، فقد كانت حسب اعتقاده 4التفاوض مع الييئات الدولية، خاصة فيما يتعمؽ بجدولة الديوف الجزائرية بمعيدرفض 
المشكؿ األوؿ واألخير لموضعية االقتصادية التي آلت إلييا الجزائر، كما أك د أف  المحروقات ىي مف سيعيد 

مف أجؿ متابعة عمميات  " Comité Ad-Hocوفقا ليذه التعميمة، تـ  إنشاء لجنة" االقتصاد الوطني إلى مساره.

                                                           
  .418، ص 2008الطبعة األولى، معيد دراسات عراقية، بيروت،  مخاطر الدولة النفطية تأمالت في مفارقة الوفرة، تيري ليف كارؿ، ترجمة عبد اإللو النعيمي، 1
فخرج فييا الشارع  .، أيف عمت المظاىرات أغمب مدف الجزائر احتجاجًا عمى تردي األوضاع االقتصادية في الببلد1988انتفاضة الخامس أكتوبر خصوصا بعد 2

مف حيث  لمببلد،  حيث استيوت الدولة في مرحمة الثمانيات رحمة السقوط في العجز االقتصادي،الجزائري مطالبا بتغييرات شاممة في النظاـ السياسي واالقتصادي 
 سنة عمى االستقبلؿ. 26 تدني ناتج الدخؿ القومي رغـ مرور

3 HOCINE BENSSAD, Algérie de la planification socialistes à l’économie de marché, ENAG édition, Alger 2004, page 162. 
قامت بعد المصادقة  ثـ .عمييا، مف أجؿ إعادة جدولتيا باتفاؽ مع دائنييا في نادي باريس وفؽ جدوؿ يخص القروض المتعاقد 1994جواف  قامت الجزائر في4

ادي باريس حيث بمغ إجمالي ن بإبراـ اتفاؽ ثاني إلعادة جدولة ديونيا أيضا مع 1995موسعة لمقرض في جويمية  د المدعـ بآليات .عمى اتفاؽ التأكيد مف ص. ف
وتعتبر إعادة الجدولة أسوء حؿ لمشكؿ المديونية ألنيا تفرض اعتراؼ الدولة بعجزىا ماليا عف ، مميار دوالر 12 المعاد جدولتيما مع نادي باريس حوالي الدينيف

واالقتصادية العالمية، كما أنيا  سياسة ال يترتب عينيا  إعفاء البمد المديف تسديد ديونيا ، وىو ما مف شأنو أف يشوه السمعة الدولية لمبمد المديف في األوساط المالية 
تد عمييا إعادة الجدولة في مف خدمات الديف المستحقة عف فترة تأجيؿ عمميات التسديد السنوية ،و إنما نقميا فقط  بصفة متراكمة إلى نياية الفترة المحددة التي تم

بإبراـ اتفاؽ ثاني إلعادة  1995موسعة لمقرض في جويمية  د المدعـ بآليات .بعد المصادقة عمى اتفاؽ التأكيد مف ص. ف قامت الجزائر شكؿ ديوف إضافية، ثـ
 ..مميار دوالر 12 نادي باريس حيث بمغ إجمالي الدينيف المعاد جدولتيما مع نادي باريس حوالي جدولة ديونيا أيضا مع
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عادة الييكمة لبلقتصاد الوطني ضمف اتفاقية  المبادالت التجارية وتنظيميا في إطار عمميات اإلصبلح وا 
STAND-BY  والتي تتضمف تحرير التجارة الخارجية. قامت ىذه المجنة بتسيير الواردات إلى 1991في جواف ،
ممؼ، وسمحت  4000حوالي  1993، تاريخ إلغاءىا، ولقد بمغ عدد الممفات المدروسة في 1994غاية أبريؿ 

واصمت الحكومة عمميا، وأنشأت شركات مختمطة وطنية مميار دوالر مف البضائع.  9.7باستيراد ما قيمتو 
مميار  11إلى  1993لكف انيارت أسعارىا في  -وكاف  يعوؿ عمي الذي -وأجنبية، وزاد االىتماـ بقطاع المحروقات

 . ، ودفع بو إلى االستقالةبمعيدمميار دوالر الشيء الذي أخمط أوراؽ السيد  9050دوالر ووصمت خدمة الديف إلى 
سيطر عميو االستعماؿ البلعقبلني لمعممة الصعبة، وتزايد خبلؿ ىذا البرنامج شيدت الجزائر وضعا متأزما      

ظيور عجز مالي و األعباء المترتبة عف خدمة المديونية، إضافة إلى التبعية لمخارج في الغذاء وآالت اإلنتاج، 
التبادؿ، وحدوث  طمف الناتج الداخمي الخاـ، مما أدى إلى زيادة حجـ الديف العاـ، وتدىور شرو  %09بنسبة 

الناتجة عف الصادرات، والمجوء إلى الواردات، مما أثر  تاختبلؿ عمى مستوى ميزاف المدفوعات وانخفاض اإليرادا
  عمى التوالي 1993و 1992في سنتي  %21.6و %31سمبا عمى ميزاف المدفوعات، وبمغ معدؿ التضخـ نسبة 

 1رضا مالكضت الكأس، فأصدر البرلماف في عيد حكومة السيد ولقد كاف ارتفاع قيمة خدمة الديف القطرة التي أفا
05/10/1993( الصادر في 93/12المرسـو التشريعي)

المتعمؽ باالستثمار، الذي ألغى كؿ ما سبؽ مف  2
النصوص، وفتح المجاؿ أماـ االستثمار، وأنشأت وكالة دعـ وترقية االستثمار، إلى جانب ىذه الوكالة، قامت 
الدولة بتقديـ ضمانات قانونية لممستثمريف المحمييف واألجانب لحمايتيـ، مما سمح ليـ بنقؿ عوائد رؤوس أمواليـ 

 .إلى الخارج
 

II-4-4  6991إلى مارس  6994برنامج التثبيت االقتصادي الثالث من أبريل:   
زيادة حد ة االختبلالت التي ظيرت في البرنامج السابؽ، عرقمت مسار جيود إعادة التوازف الداخمي  إف       

 1993سُتوالخارجي، إضافة إلى االرتباط الش بو كمي بقطاع المحروقات، وانخفاض حصيمة صادرات المحروقات 
سمبا عمى ميزاف المدفوعات واالقتصاد الوطني، إضافة إلى عبء خدمة الديف  رمميوف دوالر أث   9590.10إنً

ر عمى الحصيمة المتأتية مف ، والذي أث  1992في  %76 كاف ، بعد أف  1993في  %86الذي بمغ معدلو 
، مف لممرة الثالثة الصادرات، وعجز الخزينة العمومية، كميا عوامؿ دفعت الجزائر لمجوء إلى صندوؽ النقد الدولي

انخفاض المداخيؿ، وجعؿ الجزائر تمجأ لممديونية  اليوبالت  ، خاصة بعد انخفاض سعر البتروؿ ةأجؿ تجاوز األزم
إلى تحرير  بيامف أجؿ استيراد المواد الغذائية، فألحقت أضرار بجياز اإلنتاج، وزادت االختبلالت، مما أد ى 

منت  .مى االتفاؽ االستعداديرسالة القصد)النية( التي عمى ضوئيا تم ت الموافقة ع ىذه الرسالة استراتيجية تض 
تحقيؽ التوازنات الداخمية والخارجية برفع  تمثمت في، جديدة مف شأنيا تسريع عممية التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ

ترسيخ قواعد اقتصاد السوؽ وتشجيع ، و ومنو تخفيض معدؿ التضخـ %06و 03النمو الناتج الداخمي الخاـ بيف 
عادة ىيكمة مؤسسات الدولة وتعميؽ اإلصبلحات الييكمية لبلقتصاد، و االستثمارات األجنبية المباشرة توفير و ، ا 

 .3والمحافظة عمى القدرة الشرائية لمفئات االجتماعية ،مف خبلؿ إعطاء األولوية لقطاع البناء فالسك

                                                           
1

 (.1993-1994رئيس الحكومة الجزائرية في الفترة الممتدة بيف ) 
 .04، ص 10/10/1993بتاريخ  الصادرة64/1993الجريدة الرسمية الجزائرية  العدد  2
 .137، ص المرجع السابؽ، التجربة الجزائرية ،اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيلمدني بف شيرة،  3
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حقوؽ سحب خاصة، مم ا أعاد ثقة  مميوف 731.5بـوافؽ الصندوؽ منح الجزائر مساندة مالية مقدرة     
المؤسسات المالية في الجزائر، فتم ت عد ة اتفاقيات مف أجؿ جدولة ديونيا، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تعيف عمى 

 :. يمخص الجدوؿ الموالي أىـ االجراءات والنتائج ليذا البرنامجالدولة استخداـ مجموعة مف الوسائؿ
 (6991إلى مارس  6994من أبريل )التثبيت االقتصادي الثالث( :اجراءات ونتائج 1-4الجدول )

 .03 الممحؽ رقـ ( مف 1الجدوؿ ) : مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر
يادة المحتشمة في األجور  ف  إ    زيادة أسعار السمع الواسعة االستيبلؾ نتيجة تحرير الت جارة الخارجية والز 

العمومييف، وتدىور المداخيؿ وغياب أدنى الخدمات االجتماعية، أدى إلى توسع ظاىرة  لؤلجراء ةخاص

 النتائجأىم    االجراءاتأىم 
إعادة توازف األسعار مف خبلؿ مراجعتيا ورفع -

الدعـ عمييا، وفسح المجاؿ أماـ ميكانيزمات 
 السوؽ.

تخفيض الدينار وضرورة انزالقو لمواجية األزمات -
 البتروؿ.االقتصادية الناتجة عف انخفاض أسعار 

تخفيؼ عبء لتحرير التجارة الخارجية واألسعار  -
خدمة الديف الخارجي عمى المدى المتوسط 

 والطويؿ.

دعـ اإلنتاج الزراعي وترقية قطاع البناء واألشغاؿ -
 .تنويع الصادراتلالعمومية، 

بقيت حماية االقتصاد الوطني بصفة عام ة مف - 
األجيزة متكونة مف  1994 خبلؿ االحتكار حتى سنة

 :التالية
  قيمة سقؼ أعمى تصؿ بالتعريفة الجمركية

 .% 60إلى
  جياز يدير موارد بالعممة الصعبة تخصيص

 التي تسمح بتوجيو واحتواء الواردات.

  جياز منع استيراد بعض المنتجات، وجياز
 منع تصدير بعض المنتجات.

 حماية يتمـ التعريفة الجمركية ويشمؿ  جياز
عند الحاجة إمكانية تثبيت حقوؽ تعويضية أو 

 حقوؽ مقاومة لتحطيـ األسعار.

الى  1993سنة  %49مف (M2/PIB)تراجع معدؿ سيولة االقتصاد -
 .1995سنة 39%

  1995سنة  %15الى 1994سنة   %29مفانخفاض معدؿ التضخـ -

مف الناتج المحمي  %47.1انخفاض نسبة خدمات الديف الى-
نتيجة  1993سنة  %82.3، بعدما وصمت الى1994االجمالي سنة 

 اعادة الجدولة مع نادي باريس ولندف. 

 مف الناتج المحمي. %5.7انخفاض عجز  الموازنة العامة الى-

 مف مجموع السمع. %84وصمت نسبة االسعار المحررة الى حدود -

دينار  35.1دينار الى 23.4ارتفاع سعر الصرؼ االجنبي مف-
 لمدوالر.

  في مجاؿ النقؿ %30و 20بنسبة تراوحت بيف ترفع أسعار الخدما-
الياتؼ، والخدمات البريدية،  ارتفاع أسعار المواد الغذائية قدره 

، مف أجؿ تخفيؼ عجز نفقات %15، وأسعار المحروقات بػ 40%
 .مميار دوالر 25.7الدولة التي قد رت بػ 

  .%0.4بؿ وصؿ إلى نمو سمبي بمغ %03بـلـ يتحقؽ النمو المقدر -
 .%05بػانخفاض اإلنتاج الزراعي -
قطاع المحروقات مف بعض المشاكؿ المتعمقة بالصيانة مما عانى -

 .%02.5أدى إلى انخفاض اإلنتاج بو إلى 

 1995سجؿ ميزاف المدفوعات عجزا في الحساب الجاري لسنة-
غير النقدي مقداره  ؿحساب رأس الماعجز و  ،مميار دوالر 02.8بـ

مميار  04.71مميار دوالر، مما سبب عجز في الميزاف قدره  01.91
 .دوالر
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مميوف  07وأكثر مف  ،1مميوف جزائري يعيشوف تحت مستوى خط الفقر 14يٍالفقر، حيث أف  ىناؾ أكثر 
    2دوالر يوميا. 01يٍجزائري يعيشوف بأقؿ 

II-4-1  16/14/6991إلى  16/11/6991برنامج التعديل الييكمي من: 
مميار دوالر  8.8تقمبات أسعار النفط وزيادة حد ة المديونية، وانخفاض احتياطي الص رؼ إلى  أدت     
، إلى وضعية مزرية في االقتصاد الوطني، حيث 1999مميار دوالر في بداية  07وأقؿ مف  1998سنة 

أصبح يعاني مف البلتوازف الداخمي والخارجي، رغـ برامج اإلصبلح المطبقة سابقا، ولمعالجة كؿ ذلؾ لـ 
، والذي 1994إلى توقيع اتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي في بداية  -كالعادة -تجد الجزائر بدا مف المجوء
  31إلى  1994 أبريؿ 01القصير المدى الذي غطى الفترة مف  يقرار االقتصادانبثؽ عف برنامج االست

ـ  بموجبو االلتزاـ ببرنامج التعديؿ الييكمي المتوسط المدى 1995اتفاؽ آخر سنة  1995 مارس يغطى  ،ت
 1998 أبريؿ  01إلى  1995مارس  31الفترة مف 

. وافؽ الصندوؽ عمى تقديـ القرض لمجزائر في إطار 3
 127.9وىو يعادؿ  ،مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة 1.169.28بـاالتفاقيات الموسعة لمقرض، وحدد مبمغو 

محتوى برنامج التصحيح  المتضمف، وكالعادة وافؽ بعدما قدمت الجزائر خطاب النوايا 4مف حصة الجزائر
الذي تنوي تنفيذه في الثبلثة سنوات القادمة في إطار استقرار االقتصاد الوطني، والتحوؿ إلى  ،الييكمي

 5اقتصاد السوؽ، وكاف ذلؾ ضمف عدة محاور مف بينيا:
 إرساء نظام الصرف وتحرير المبادالت عن طريق: .6

  نشاء مكاتب لمصرؼ  .01/01/1996مف ابتداءاإنشاء سوؽ بيف البنوؾ بالعممة الصعبة، وا 
  50تخفيض سعر الدينار بالنسبة لمدوالر بنسبة%. 

 .قابمية تحويؿ الدينار بالنسبة لمصفقات الخارجية 

  ـ  تخفيضيا  %50بـإعادة ىيكمة الضريبة الجمركية بما يناسب مستويات الدوؿ المجاورة حيث ت
 كحد أقصى.

 تاريخية أو أثرية. إلغاء كؿ منع لمتصدير باستثناء المواد التي تكوف ليا قيـ 
: وقد ركز ىذا البرنامج عمى إعادة إصبلح دعـ األسعار لمقطاع الفبلحي، إضافة إلى تحرير األسعار .4

منتجات القطاع العاـ عمى مراحؿ، ثـ الرفع التدريجي لؤلسعار المحمية لممنتجات  رأسعا تحرير
 العالمية.تماشيا مع األسعار  %200الغذائية والطاقة إلى ما يقارب 

ـ :المالية العامة والسياسة النقدية  .1  حيث ت
                                                           

، مخبر البحث إدارة المؤسسات وتسيير رأس الماؿ االجتماعي، كمية العمـو MECAS، دفاتر االقتصاد غير الرسمي في الجزائرمكانة وأىمية بودالؿ عمي، 1
 . 282، ص 2006، 02االقتصادية والتسيير جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، العدد 

شكالية التنمية في ياسية في الجزائرآثار االنفتاح االقتصادي عمى مسار اإلصالحات السلمياء زكري وفضيمة عكاش، 2 ، الممتقى الوطني حوؿ التحوالت السياسية وا 
 .2008ديسمبر  17و 16الجزائر واقع وتحديات  كمية العمـو القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، الجزائر، أياـ 

 .144، ص المرجع السابؽ، الجزائريةالتجربة ، االصالح االقتصادي وسياسة التشغيلمدني بف شيرة، 3
 .260، ص 2011دار بمقيس، الجزائر،  الطبعة األولى، ،صندوق النقد الدوليالدولي لمنظام النقدي برعاية  البعد، قدي عبد المجيد 4
 .217، ص المرجع السابؽ اليادي الخالدي،  5
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في مجاؿ المالية العامة: توسيع نطاؽ الضريبة عمى القيمة المضافة، وتقميص مجاؿ اإلعفاءات  (أ 
 الضريبية، إضافة إلى إصبلح ىيكؿ الضرائب الجمركية وتقميص األجور.

تمؾ المتعمقة بالسكف، تطوير السوؽ في مجاؿ السياسة النقدية: تطبيؽ أسعار فائدة موجبة ماعدا  (ب 
ووضع قانوف  ،النقدي، توسيع وزيادة رأس ماؿ البنوؾ، إشراؾ القطاع الخاص في تمويؿ البنوؾ

ركيز عمى االدخار مف خبلؿ استثمار جديد يسمح بالمشاركة األجنبية في البنوؾ التجارية، والت  
اـ تأميف الودائع لحماية بنوؾ الودائع إعادة ىيكمة الصندوؽ الوطني لمتوفير واالدخار، ووضع نظ

 في معاممتيا مع الزبائف.

وذلؾ بػإنشاء الصندوؽ الوطني لمتشغيؿ الخاص بالشباب، بالتعاوف مع صندوؽ  الشبكة االجتماعية: .4
النقد والبنؾ الدولييف، وتشجيع االستثمار الخاص بالسكف، ووضع نظاـ خاص بالتقاعد المسبؽ 

 واالىتماـ بسوؽ العمؿ.
يؤكد ىذا البرنامج عمى استمرار عممية الخوصصة ابتداء مف : إصالح القطاع العام ستراتيجيةا .1

مؤسسة عمومية  23تطهُرالسياحة، التجارة، النقؿ والصناعة الغذائية، كما استكمؿ ىذا البرنامج 
نشاء قروض التصدير، واستبداؿ صناديؽ المساىمة بالشركات القابضة. نعاشيا وا   وا 

وتضم ف ىذا البرنامج الت ركيز عمى الزراعة برفع الد عـ عمى أسعار الحبوب، وربطيا القطاع الزراعي:  .1
 باألسعار الدولية، وتحرير أسعار المنتجات أمثاؿ السميد والحميب إلعطاء دفع ليذا القطاع.

 حسب الجدوؿ الموالي:خبلؿ ىذه الفترة عمى التجارة الخارجية  المتبعة البرامجوقد انعكست جميع       
 (6999-6919: تطور الميزان التجاري بالدينار الجزائري لمفترة )(9-4)الجدول  

 السنوات 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 1(CAF)الواردات 073 70 769 86 257 139 141 180 463 205 137 340 193 513 025 498 327 501 614 552 527 610
 2(FOB)الصادرات 246 68 284 101 391 219 237 232 928 235 909 302 243 488 148 732 812 801 605 599 684 834
 الميزان التجاري 826 1- 515 14 135 80 096 52 464 30 228 37- 950 24- 123 234 485 300 991 46 157 224

 .إحصائيات المركز الوطني لئلحصاءات واإلعبلـ اآللي لمجمارؾ :لمصدرا
 االتثبيت االقتصادي األوؿ مقدر عجزا في بداية برنامج  ؿالميزاف التجاري سج   يتضح مف الجدوؿ أف     
. يعود يخبلؿ فترة برنامج التثبيت االقتصادي الثان فائضا مميوف دينار، لكنو سرعاف ما سجؿ 1826بـ

الرصيد  ثـ تدارؾ الميزاف ليسجؿ رصيدا سالبا طيمة فترة برنامج التثبيت االقتصادي الثالث،الميزاف 
وبفضؿ النقد الدولي، خبلؿ ىذا البرنامج األخير  ؽبرنامج التعديؿ الييكمي مع صندو  فيااليجابي 

ىذا  لكف .مميوف دينار 300485قدر بػأعمى رصيد الميزاف بمغ السياسات المنتيجة سرعاف ما سجؿ 
مميوف  224157، ليعود إلى 1998دينار في مميوف  46991لـ يدـ، حيث سجؿ انخفاض إلى  شاالنتعا
 .1999سنة  دينار

                                                           
1 CAFحدود البمد المستورد. = الواردات: عادة ما يحسب عمى أساس نفقات النقؿ والتأميف في 

FOB2.الصادرات: عادة ما تحسب عمى أساس القيمة عند حدود البمد المصدر = 
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أوىام أحصى األستاذ صالحي في كتابو" جؿ االلماـ باآلثار السمبية لسياسات التعديؿ الييكمي، أومف    
قراءة في برنامج الحكومة الجزائرية الظواىر التالية معتبرا  "وتكاليف االنفتاح الميبرالي والعولمة اليستيرية

 :1إييا تكاليؼ اقتصادية اجتماعية لبرامج التعديؿ الييكمي
 .حصار عممية التصنيع واحتوائيا والسيطرة عمييا -

عاقة فرص تكاممو. -  شؿ قدرات القطاع الزراعي، وا 

 إضعاؼ مكانة الدولة وتقزيـ دورىا في المجاؿ االقتصادي. -

 تفكيؾ البنية التكاممية لمقطاعيف العاـ والخاص. -

 انييار البناء الوظيفي األساسي وتفكؾ التركيب الحرفي. -

 زيادة معدالت البطالة.، و تغذية عممية التضخـ -

 تعميؽ االختبلؿ في توزيع الثروات والدخوؿ.، و تعميـ الفقر وتوسيع دائرتو -

 لتمزؽ االجتماعي.زيادة درجة االنحرافات االجتماعية، ونمو عوامؿ ا -
في دراسة لممجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي المخصص إلشكالية العولمة جؿ ذلؾ أونقرأ أيضا مف 
لقد أحدث سياسات التعديل الييكمي توجيا نحو انفتاح  :"أثار سياسات التعديل الييكميتحت عنواف "

التحمل بالنسبة لممؤسسات غير منضبط لمسوق، وخمقت في أغمب الحاالت وضعيات تنافسية صعبة 
 .2واالقتصاديات المحمية

رغـ أف  ىذه البرامج اعتبرت حموال مف وجية نظر الحكومة الجزائرية، إال  أنيا أعطت العديد مف     
 االنعكاسات السمبية التي عانى منيا الجزائرييف طيمة فترة تطبيقيا.

  II-1   الخارجية الجزائرية االطار المؤسساتي لتنظيم وتمويل التجارة. 

  II-1-6  التجارة بتنظيـ ىناؾ عدة مؤسسات مكمفة  :التجارة الخارجية الجزائرية لتسيير  انتىظيمياالطار
 : مف بينياالخارجية في الجزائر 

1994جويمية  16الصادر في  94/207حدد المرسوـ التنفيذي  وزارة التجارة:  :أوال
، كافة المياـ التي تقـو 3

و المياـ التالية ليا في مجاؿ العبلقات الخارجية حسب ما  بيا ىذه الوزارة برئاسة وزير التجارة، حيث توج 
 جاء في المادة الثامنة  مف ىذا المرسوـ:

 تنشيط وتحفيز النشاطات التجارية الخارجية الثنائية ومتعددة األطراؼ. -

والتفاوض في شأنيا بالتعاوف مع الييئات المعنية ومتابعتيا  ،المساىمة في إعداد االتفاقيات التجارية -
 وتنفيذىا. 

 تصور منظومة إعبلـ تخص العبلقات والمبادالت التجارية الخارجية. -

                                                           
 .34ص  ،2009، الطبعة األولى، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشريةبف عبو الجيبللي، ثابتي الحبيب،   1
 .35ص  المرجع السابؽبف عبو الجيبللي، ثابتي الحبيب،   2
 .06، ص 1994جويمية  20الصادرة بتاريخ ، 47لجريدة الرسمية الجزائرية ،عددا 3
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 تشجيع الصادرات وتوظيؼ اإلنتاج الوطني مف السمع والخدمات في األسواؽ الخارجية. -

 مقة بالمبادالت التجارية الخارجية.المساىمة في إنشاء الوسائؿ الييكمية والقانونية المتع -
 السير عمى التسيير النشيط  لمميزاف التجاري اإلجمالي. -

جارية الخارجية، أىميا ربط وترقية المبادالت تمعب وزارة التجارة عد ة أدوار في تسيير المبادالت الت       
  جارة الخارجية، وىيئة ثانيةت  التجارية الخارجية، لذلؾ فيي تممؾ ىيئة خاصة تتمثؿ في اإلدارة العامة لم

 الخارجية.جارة ليا مياـ واسعة تحت سمطة الوزارة ىي ديواف ترقية الت  
وىو عبارة عف مؤسسة عمومية ذات  :(PROMEX) الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية ثانيا:

وأنشأت بمقتضى طابع إداري وشخصية معنوية ومستقمة ماليا، وضعت تحت وصاية وزارة الت جارة 
1996أكتوبر 01الصادر في (96/327المرسوـ التنفيذي)

المياـ األساسية  منو ، التي تحدد المادة الرابعة1
 ليذا الديواف كالتالي:

 والمذكرات المتعمقة بسياؽ التجارة الدولية لفائدة المؤسسات واإلدارات. النشراتيصدر ويوزع كؿ   -
التجارة الخارجية ويساىـ في تطبيؽ السياسة الوطنية في استراتيجية ترقية  يساىـ في تطوير -

 المبادالت التجارية.

يرصد ويحمؿ األوضاع الييكمية والظرفية لؤلسواؽ العالمية بيدؼ تسييؿ نفاذ المنتوجات الجزائرية  -
 إلى األسواؽ الخارجية وتكاثرىا فييا.

حت تصرؼ كؿ المتدخميف في ينشئ ويسي ر شبكة معمومات تجارية وبنوؾ المعطيات التي توضع ت -
 ميداف التجارة الخارجية عند االستيراد والتصدير.

 ينجز كؿ الدراسات المستقبمية ويجن د كؿ مساعدة تقنية في مجاؿ التجارة الدولية. -

نيا أف تساعد وتوجو مستعممي التجارة الخارجية في ممارسة أيتصو ر ويقدـ الخدمات التي مف ش -
 نشاطاتيـ.

إعداد برنامج لترقية وتحميؿ أوضاع السوؽ العالمية لتسييؿ دخوؿ المنتجات الجزائرية إلى ىذه  -
 األسواؽ والزيادة مف حجميا.

عبلقات تبادؿ وتعاوف مع الييئات األجنبية المماثمة أو التي تمثؿ طرفا في مجاؿ  يقي ـ ويطو ر -
 التجارة الدولية.

  غرفة محمية مجيزة باختصاص وطني 21تتكوف مف  :(CACI)والصناعةالغرفة الجزائرية لمتجارة  ثالتا:
تمعب دورا في تشجيع المبادالت االقتصادية والتجارية ومواكبة المؤسسات األجنبية في الجزائر 

مارس  03( الصادر بتاريخ 96/93أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي) .2والمؤسسات الجزائرية في الخارج

                                                           
  .10 ، ص1996أكتوبر  06الصادرة بتاريخ  ،58/1996الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 1

  2 115ص ،  بدوف سنة طبع وال دار طبع، الجزائر اليوم بمد ناجحعبد المطيؼ بف اشنيو، 
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1996
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمت ع بالشخصية المعنوية واالستقبللية ، وىي مؤسسة 1

 في:المرسـو  مف المالية، وتتمثؿ بعض مياميا حسب المادة السادسة
تنظ ـ كؿ التظاىرات االقتصادية مثؿ المعارض والمناظرات والممتقيات التي تيدؼ خاصة إلى ترقي ة  -

 وتطويرىا.النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات 

 تزود المستثمريف األجانب والجزائرييف بكؿ المعمومات والمعطيات التي يطمبونيا. -

 تقوـ بكؿ عمؿ ييدؼ إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتيا. -

تبادر بالمشاركة في التظاىرات االقتصادية الوطنية أو الدولي ة بالتنسيؽ مع الغرفة الجزائرية  -
 التجارة.لمصناعة و 

 توطيد العبلقات وعقد اتفاقات تعاوف ومبادالت تعاونية مع المنظمات األجنبية المماثمة. -

 تحقيؽ كؿ عممية ودراسة مف الممكف أف تساعد في ترقية المنتجات والخدمات الوطنية. -

)رابعا: الوكالة الوطنية لترقية الصادرات
2
ALGEX):  174-04رقىانشأت ىذه الوكالة بمرسوـ تنفيذي 

12/06/2004المؤرخ في 
عدد ممكف مف  رترويج المنتج الجزائري ألكبالفي  األساسية تتمثؿ ميمتيا ،3

 منو كالتالي: 6البمداف، حيث حدد المرسوـ مياميا في المادة 
المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعيا حيز التنفيذ بعد المصادقة عمييا  -

 المعنية.مف الجيات 

 تسيير وسائؿ ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة. -

جراء دراسات استشرافية شاممة وقطاعية حوؿ االسواؽ الخارجية. -  تحميؿ االسواؽ العالمية وا 

إعداد تقرير سنوي لسياسة الصادرات وبرامجيا، ووضع منظومة االعبلـ االحصائية القطاعية  -
 مكانات الوطنية لمتصدير الى األسواؽ الخارجية وتسيير ذلؾ.والشاممة حوؿ اال

 جارية الجزائرية.سواؽ الدولية وتأثيرىا في المبادالت الت  األوضع منظومة مواكبة  -

 وضع تصور لممنشورات المختصة والمدكرات الظرفية وتوزيعيا في مجاؿ التجارة الدولية. -

  وتأطير مشاركتيـ في مختمؼ التظاىرات االقتصادية ،متابعة المتعامميف االقتصادييف الوطنييف -
 والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج.

مساعدة المتعامميف االقتصاديف عمى تطوير أعماؿ االتصاؿ واالعبلـ والترقية المتعمقة بالمنتوجات  -
 والخدمات الموجية لمتصدير.

 لنياشيف التي تمنح ألحسف المصدريف.إعداد مقاييس تقديـ االوسمة والجوائز وا -

                                                           
 .11، ص 1996يارس  03انصادرة بتارَخ ، 16نجرَذة انرسًُت انجزائرَت، ػذدا 1

2
 Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur. 

3
 .5، ص 2004جواف  16،الصادرة بتاريخ 39الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  
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وتمقيف تقنيات  ،جر في مجاؿ االتقافاأليمكف أف  تقوـ الوكالة زيادة عمى ذلؾ بنشاطات مدفوعة  -
أو الخبرة  ،التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلؾ كؿ خدمة أخرى في مياديف تقديـ المساعدة

 لئلدارات والمؤسسات ذات الصمة باختصاص الوكالة.

  II-1-4   الخارجية الجزائرية: لمتجارة االطار التمويمي والتأميني 
ـ   بعدما :(CAGEX)تأمين وضمان الصادراتمالشركة الجزائرية ل :أوال   كاف تأميف وضماف الصادرات يت
عادة التأميف والشرك لمتأميف الجزائرية الشركة متخصصة مثؿ غير تأميف طريؽ شركات عف  الجزائرية ةوا 

ـ   الشاممة، لمتأمينات  الجزائرية الشركة تديره 1996 بداية مع الصادرات وضماف لتأميف نظاـ جديد إنشاء ت
والذي ينص  1996 يناير 10 الصادر في 06-96هقاَىٌنىذه الشركة تخضع  .1الصادرات وضماف لتأميف

رقابة وتحت  الشركة الخاص حسابل عمى أف تأميف الصادرات يمنح إلى الشركة المسؤولة عف الضماف
أخطار عدـ المخاطر السياسية، رقابتيا حساب الدولة وتحت أو ل تأميف المخاطر التجاريةالدولة، 
 :3وتتمثؿ ميمة ىذه الشركة في. 2كوارثال اخطار التحويؿ،

 .(تأميف وائتماف الصادرات )تغطية المخاطر التي قد تحدث إثر التصدير -
التأميف واالئتماف الداخمي )والذي يغطي االئتمانات الداخمية لممؤسسة، والقروض الخاصة  -

عادة ، المعمومات االقتصادية والمالية توفير، و تأميف المعارض، و (باالستيبلؾ التأميف المشترؾ وا 
 .التأميف

ـ   :(FSPE)الصادرات بترقية الخاص الصندوق :ثانيا    حيث ،1996لسنة  المالية قانوف بمقتضى إنشائو ت

 برنامج فيالمسجمة وغير المسجمة  الدولية في المعارض المشاركة في الراغبة المؤسسات يقوـ بمساعدة

 اإلشيار ومصاريؼ بالعرض، القياـ عند العينات وعبور تكاليؼ النقؿ تغطية التجارة، إضافة إلى وزارة

لفائدة أي شركة مقيمة تقـو بإنتاج ثروات أو  إعانات مف خبلؿ ىذا الصندوؽ الدولةتمنح  .الخاصة
في مجاؿ التصدير. يتـ  وينشط ،بصفة منتظمة في السجؿ التجاري مسجؿ ولكؿ تاجر ،خدمات تقدـ 

ىناؾ خمس مجاالت  المتوفرة. نسب تحدد مسبقا وفقا لممواردوببإشراؼ وزارة التجارة  االعانةتحديد مبمغ 
التكفؿ الجزئي بمصاريؼ المشاركة في ، و الخارجيةأعباء ليا صمة بدراسة األسواؽ  وىي 4عانة لئلمقررة 

تكاليؼ النقؿ الدولي لرفع وشحف ، و جزء مف تكاليؼ دراسة األسواؽ الخارجيةو  ،المعارض بالخارج
التكاليؼ المتعمقة بتكييؼ المواد حسب مقتضيات ، و البضائع بالموانئ الجزائرية والموجية لمتصدير

 األسواؽ الخارجية. 

                                                           
  .11، ص  2002، 01العدد  ،، مجمة الباحث جامعة ورقمةالصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحدياتتنمية  ،صاؼ سعيديو 1

2
 17، ص 1996جانفي 10في الصادر  06-96 مف القانوف  4لمادة ا،  1996يناير 14الصادرة بتاريخ  3الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  

3
 www.elmouwatin.dz   28/08/2014اطهغ  ػهُه َىو   

4 www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=takitsadi 05/12/2014اطهغ ػهُه َىو    

http://www.elmouwatin.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=takitsadi
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اطمقت الجزائر وفرنسا بتاريخ  الفرنسي لدعم الصادرات خارج المحروقات: -البرنامج الجزائري :ثالثا  
الفرنسي لتعزيز قدرات التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -البرنامج الجزائري 29-06-2004

المؤسسات الجزائرية التي تنشط في مجاؿ الى ىذا البرنامج يتوجو  .1"أوبتيم إيكسبورت"خارج المحروقات 
 2بالتعاوف بيف وزارة التجارة الجزائرية ، كما أنو مموؿالتصدير التي تكتسب كفاءة عالية في ىذا المجاؿ

مف  بإعطائيـ حرفية دولية ،التقنيالجانب الدعـ مف في  األساسيةميمتو تتمثؿ  .والوكالة الفرنسية لمتنمية
كما  .واإلعبلـ التجاري واستكشاؼ األسواؽ الخارجية خبلؿ ضماف تكوينات في الميف المتعمقة بالتصدير

بمساعدة ، وذلؾ مكانة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات في العالـأف  ىذا البرنامج يدرس 
 ، اضافة الى اقتراح بحوث في مختمؼمؤسسات المتواجدة في الخارجدعـ اللخبراء مف الوكالة الفرنسية 

، يوفر ىذا البرنامج مجاالت التنمية التي بإمكاف المصدريف اكتشافيا بواسطة نشاطات جماعية أو فردية
 .مميوف دوالر 2.1تبمغ تكمفتو ما يعادؿ  .عواف والمستشاريف في التصديرلؤلدعـ خاص  أيضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة واالستراتيجيات التنافسية  لممؤسسات الصناعية المؤسسات االقتصادية الجزائرية، واشكالية التصدير خارج المحروقاتنوري منير، لجمط ابراىيـ، 1

 .  2010 -11-09 -08جامعة الشمؼ، الجزائر، يومي  خارج  قطاع المحروقات في الدوؿ العربية،
 الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. برنامج عمؿ يندرج في إطار2
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III –  ومحاولة االندماج في االقتصاد العالميالتجارة الخارجية الجزائرية. 
  في سبيؿ االندماج في االقتصاد العالمي والخروج مف عزلتيا المحاوالتمجموعة مف بالجزائر  قامت    

ثـ بعد ذلؾ  ،ة منويا ستحقؽ المكاسب الجم  ن  أمف بينيا اتفاؽ الشراكة مع االتحاد االوروبي الذي اعتقدت 
الحر ة، وقد كانت آخر محاوالتيا   حاولت خمؽ زبائف جدد عف طريؽ دخوليا المنطقة العربية لمت جارة

لعدة  مف أجؿ ذلؾ متعثرةفي مفاوضات الساعة  والتي مازالت لحد   ،جارةلدخوؿ في المنظمة العالمية لمت  ا
 .سبابأ

III –6  األوربي االتحادالشراكة مع التجارة الخارجية في إطار. 
III–6-6 :المغرب ومصر اتفاؽ  تونس، األردف، بعد أف وقعت كؿ مف فمسطيف، مفيوم اتفاق الشراكة

يعتبر ىذا االتفاؽ مف أبرز التحوالت التي عرفيا االقتصاد  .1مع االتحاد األوروبي جاء دور الجزائر الشراكة
ز الت حوؿ نحو اقتصاد السوؽ، ويؤك د انفتاح االقتصاد الوطني نحو الخارج، كما أنو يقطع شوطا  الجزائري، إذ يعز 

معتبرا نحو االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، إذ عممت الجزائر عمى استقطاب الشركاء األجانب  بتييئة 
ت الظروؼ المبلئمة واتخاذ التدابير البلزمة لجعؿ المستثمريف األوروبييف يقبموف عمى االستثمار كمنح التسييبل

  الستثماراتيـ فاإلدارية، مف خبلؿ بعض الييئات التي تتكفؿ بمساعدة المستثمريف األجانب، وضماف السير الحس
والقياـ بإصبلحات جبائية بغية توفير مناخ جبائي وجمركي مبلئـ يكفؿ السير الحسف لعممية الشراكة، إضافة إلى 
وضع قوانيف تنظ ـ االستثمار، وأصبح مف الممكف لممستورديف الحصوؿ عمى النقد األجنبي بحرية لتمويؿ وارداتيـ 

بدأ التحدث عف موضوع الشراكة  قت مف السمطات.باستثناء قائمة معينة مف السمع التي فرض عمييا حضر مؤ 
لتشيد انقطاعا بيف ماي مف نفس  1997سنةأما المفاوضات الفعمية فقد بدأت ، 1993أكتىبر 13فٍبالنسبة لمجزائر 

مف جديد، مسجمة  استأنفتبسبب األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمجزائر؛ ثـ ، 2000وأبرَمالسنة، 
  بالعاصمة البمجيكية 05/12/2001 بالتوقيع المبدئي عمى عقد الشراكة في 2000سُتجوالت انتيت خبلؿ  03

سنوات مف المفاوضات تـ  عقد اتفاؽ الشراكة بيف الجزائر واالتحاد  04نفس السنة. بعد فديسمبر م 19فٍ ليثمف
بدخوؿ الجزائر إلى منطقة التبادؿ  ىقضوالذي "،  Valenceفي مدينة "فالنس 2002 أبريؿ 22األوروبي أخيرا في

2010فٍالحر لبحر األبيض المتوسط 
ييدؼ عمى الصعيد التجاري إلى تفضيبلت متبادلة بيف الشماؿ و ، 2

 (.3)مف الممحؽ( 4)والجنوب البحر األبيض المتوسط، مثمما يوضح الجدوؿ
سنة وصوال إلى مستوى الصفر جمركيا، وىي تميز بيف  12االتفاقية بكونيا تمنح قدرة انتقالية مف تتسـ ىذه    
 سنوات 07، عمى مدى 2008قوائـ)الموارد الخاـ، المنتجات الوسطية، حيث تفكؾ عمييا الرسـو ابتداءا مف  03

نياية الفترة االنتقالية إلزالة  2017سنوات( وستكوف سنة  10والمنتجات النيائية التي تمتد تخفيضات الرسـو عمييا 
 . 3سـو الجمركيةالر 

                                                           
ممتقى  الوطني األوؿ حوؿ ال"، الشراكة األوروبية بين واقع االقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية القتصاد االتحاد األوروبيكماؿ رزيؽ، مسدور فارس، "1

 .240ص  2003 -2002ماي  22-21معة البميدة، أياـاالقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة كمية العمـو االقتصادية والتسيير، جا
2 Nordine GRIM, l’économie algérienne otage de la politique, casbah édition, Alger, 2004, page 145. 

جميورية مصر العربية، تحرير االقتصاد، واتفاقيات التجارة الحرة، في المنطقة العربية، اآلثار واآلفاق،  سياساتبحوث وأوراؽ عمؿ المؤتمر اإلقميمي حوؿ " 3
 .15ص  ،2009منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، يناير 
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 فمفتكتسي الجزائر أىمية خاصة ضمف مجموعة دوؿ جنوب المتوسط، وذلؾ ألسباب تاريخية، جغرافية ومالية    
تقع الجزائر شماؿ دوؿ الجنوب، فيي بالتالي بوابة القارة اإلفريقية، أي وسطا مفضبل  ،الناحية الجغرافية

يمثؿ االتحاد أوؿ شريؾ لمجزائر مما سمح لو باحتبلؿ مركز الصدارة في  ،مف الناحية االقتصادية، ولمعبور
النفطية والغازية، وأىمية أحجاـ االحتياطات وامتبلكيا لمصانع  تالتفاوض، إضافة إلى اكتساب الجزائر الثروا

 .1الحديد والصمب

يث االقتصاد، واالىتماـ تمحور ىذا االتفاؽ في مجممو حوؿ تدعيـ اإلصبلحات المؤدية إلى عصرنو وتحد    
عادة تأىيؿ اليياكؿ القاعدية االقتصادية قامة منطقة لمتبادؿ  ،بالجانب االجتماعي وترقية االستثمارات الخاصة، وا  وا 

الحر، والتفكيؾ الجمركي؛ كما أن و جاء كرد فعؿ لمتطورات الدولية واإلقميمية التي ىي أت المناخ المناسب لطرح ىذه 
وروبي، خاصة بعد شعور أوروبا الموحدة باختبلؿ في منطقة البحر المتوسط  نتيجة المنافسة الصيغة لمتعاوف األ

األمريكية ومحاوالتيا لتحقيؽ مكاسب اقتصادية  في المنطقة، كؿ ذلؾ كاف دافعا لمتوجو األوروبي القوي تجاه دوؿ 
 3:عمى األوروبي لبلتحادنصت بنود االتفاقية  2حوض المتوسط سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

 أي السماح باالستيراد والتصدير. ،التحرير الكامؿ لمسوؽ الجزائرية -
 ولكف بحصص محدودة. ،فتح أسواؽ دوؿ االتحاد األوروبي أماـ الصادرات الجزائرية -
 جارة بيف الجزائر ودوؿ االتحاد.إزالة الحواجز التي تعرقؿ حركة الت   -
 يف لبلتفاقية.يالإلغاء القيود الجمركية خبلؿ العاميف الت -
III–6-4 المشاكؿ االقتصادية التي أثقمت  إف   :، وآثاره متوسطية أىداف الجزائر من  الشراكة األورو

كاىؿ الجزائر، والتي ظمت تتخبط فييا طيمة ىذه السنوات مف ركود عمى مستوى اإلنتاج وارتفاع في معدالت 
ر ظاىر لمعياف في جميع المجاالت إذا ما قورنت مع  البطالة، ومعدالت المديونية، ومعدؿ نمو ال يكاد يرى، وتأخ 

احية التنظيـ أو التسيير، والتكنولوجيا المستعممة، إضافة إلى ضعؼ كؿ مف جاراتيا تونس والمغرب، مف ن
االستثمار المحم ي واألجنبي كميا عوامؿ دفعت الجزائر إلى توقيع ىذا االتفاؽ، إضافة إلى ذلؾ يمكف استخبلص 

 :4جممة مف األىداؼ مف وراء ىذا االتفاؽ نوجزىا كالتالي
عمى االرتباط بواحدة مف أكبر القوى االقتصادية، حتى تتمك ف مف الت سريع في اندماجيا العالمي،  -

 .ASEN  ، UEو  NAFTAغرار

 االستفادة مف األسواؽ األوربية أماـ الصادرات العربية. -

 االستفادة مف المساعدات والقروض المالية واالستثمارات األجنبية. -

 االستفادة مف برامج التأىيؿ لمعمالة والمؤسسات.  -

 يمكف تسييؿ نقؿ التكنولوجيا وثقافة الخدمات. -

                                                           
 Revue des réformes économiques et intégration en؟ االندماج في االقتصاد العالمي ىل من استراتيجية بديمة حتميةمحمد فرحي، 1

économique mondiales ; Ecole supérieure de commerce Alger, n° 02, Année 2007, page 13. 
منشورات كمية العمـو   ة، مجمة االقتصاد والمناجمنت، السياسات االقتصاديمتوسطية الجزائرية واقع وأفاق الشراكة االورو  يوسؼ سعداوي، رفيؽ باشوندة،2

 .400، ص 2005، مارس  4االقتصادية والتسيير، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، رقـ 

 . 196ص  ،2013، الطبعة األولى، مكتبة حسف العصرية، لبناف،االستثمار األجنبي المباشر والتنافسية الدوليةعبد الكريـ كاكي، 3
 .51، ص 2008، السنة 10العدد  الجزائر، دار الخمدونية، يركز انبصُرة، دراسات اقتصادية،ورو متوسطية، أاالستثمار االجنبي المباشر في منطقة تبادل حر عبد الرحماف تومي، 4
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 .التسريع في تطوير االقتصاد تحسبا لممنافسة مع اوروبا الوسطى -

إلى تدعيـ االستثمار المباشر في الجزائر، والشراكة  سعتف  ارتباطات الشراكة مع االتحاد األوروبي إ    
ويرافؽ إعادة الييكمة الصناعية وتحديثيا، ويشجع الصادرات  ةالصغيرة والمتوسط توتطوير المؤسسا الصناعية،
وتنمية الموارد البشرية بأحسف سياسات البحث والتنمية، إلعطاء نتائج مرضية لتحسيف مناخ األعماؿ  ،الصناعية
1في الجزائر

كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة ومتفرقة تشكؿ جممة مف المخاوؼ والتي تترجـ في آثار عمى االقتصاد  .
 :في الجدوؿ الموالي نوجزىاوالتي  ،الجزائري

 .اآلثار االيجابية والسمبية التفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد االوروبي: (61-4)الجدول
 ثار السمبيةاآل ثار االيجابيةاآل

منتوج  8000يضمف االتفاؽ ما يقارب  -
فبلحي، حيث استفادت الجزائر مف بعض 

 الىتصديرىا  الممكفالمواد األولية الزراعية 
، وفي المقابؿ فرضت الجزائر حصصا أوروبا

الستيراد مواد زراعية كالحبوب والحميب مع 
مزايا تصدير ل، باإلضافة انتاجيامراعاة نسبة 

ت الصيد البحري، منتجاتيا الزراعية ومنتجا
 ..اعتماد نظاـ الحصص لممواد األوروبيةو 
ممواد األولية لتخفيض الرسـو الجمركية  -

والمواد نصؼ المصنعة التي تدخؿ في 
يساىـ في تخفيض تكمفة لممنتوج  مماالصناعة 
عمى المواد األولية المستوردة  المعتمدالجزائري 
 .مف االتحاد

سنة  12يتـ التفكيؾ الجمركي عمى مدى - 
وخبلؿ ىذه المدة  2004كاممة، ابتداء مف 

لمنافسة  الجزائريةلمؤسسات الصناعية ا تتأقمـ
مثيمتيا األوروبية، فعمى عكس الواردات التي 
ترد إلى الجزائر مف دوؿ االتحاد األوروبي، 
والتي تخضع تدريجيا إلى التفكيؾ الجمركي، 
فالصادرات الجزائرية تستفيد مف اإلعفاء 

 ىالكامؿ عمى سمعيا التي ترد إل الجمركي
 السوؽ األوروبية.

تفكيؾ الرسـو الجمركية لو انعكاسات سمبية عمى المؤسسات الجزائرية  -
منافسة المنتجات )العمومية والخاصة( التي ليس ليا القدرة عمى 

ة ، كما أف  األوربية   قطاع السكربالتفكيؾ يخمؽ تحديات كبرى خاص 
جمب أبقار حموب  يحتـ عمى مؤسسات  أف  ضافة إلى إالزيت، الحميب  

ىذا القطاع إما العمؿ بكؿ قدرتيا لمبقاء ومجابية المنافسة أو االندثار 
التي تظؿ تشتغؿ والموت، وىو ما يعقد األمر أماـ الصناعة الجزائرية 

بأقؿ مف نصؼ طاقتيا اإلنتاجية وبأجيزة إنتاجية متقادمة وبإنتاجية 
مف طرؼ واحد  التفكؾ الجمركي الذي يتـ  ، إضافة الى ىذا فضعيفة

يمارس ضغط عمى المالية العامة والميزاف التجاري، بسبب زيادة الواردات 
 مف سمع أوروبا.

المنتجات األوروبية العالية  القضاء عمى النسيج الصناعي اليش بدخوؿ-
 الجودة والمنخفضة واألسعار إلى الس وؽ الجزائرية بكميات كبيرة.

الخسارة في إيرادات خزينة الدولة المتأتية مف الرسـو الجمركية والتي -
 .رمميار دوال 01.5بـتقدر 

  خطر غمؽ عدد جديد مف المؤسسات اإلنتاجية وارتفاع معدؿ البطالة-
وتفكؾ النسيج الصناعي الداخمي، وتدىور القدرة الشرائية لممواطف 

 .وارتفاع معدالت الفقر
با منظمة إلى المنظمة العالمية لمتجارة، مما يمزميا منح جميع و أور - 

األعضاء في المنظمة المزايا التي تمنحيا ألي دولة أخرى، مما يبقي 
األوربية مع صادرات  الصادرات الجزائرية خاضعة لممنافسة في األسواؽ

 جنوب شرؽ آسيا، والدوؿ األخرى في إفريقيا، أمريكا البلتينية.

االتحاد األوربي يستعيف بمعايير صحي ة وبيئي ة وشروط فني ة يمكف أف -

                                                           
1 MEKKIDECHE Mustapha, L’économie Algérienne Au Croise Des Chemins, édition DAHLAB, ALGER, 2008 page   174.  
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اكتساب دعـ دوؿ االتحاد في مجاؿ التأىيؿ -
دعـ الخوصصة و والخبرة واالستثمار المباشر، 

عف طريؽ تقديـ مساعدات مالية محدودة 
"، 01يُذالمجزائر مف خبلؿ دعـ برامج "

لممساعدة في تأىيؿ المؤسسات االقتصادية 
  .الجزائرية

 -الوفد الجزائري في مفاوضاتو الرامية  دعـ
، إلى االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة

مساعدة في تأىيؿ المؤسسات االقتصادية وال
 .، نقؿ التكنولوجياالجزائرية

يؤدي تطبيقيا إلى الحد مف دخوؿ السمع الجزائرية إلى السوؽ األوربية 
      في حاؿ عدـ تطابقيا مع المعايير والمواصفات.    

أوروبا  بصورة مباشرة، حيث أف  المجاؿ الفبلحي مكف أف يتأثر يف -
العجز  مف حاجيات الجزائر مف المواد الزراعية وأف   %48تضمف 

القطاع الفبلحي  مميار دوالر، ذلؾ أف   01.5و 01.3الموجود يقدر بيف 
 %04.5 ، حيث أف  بأوروباالجزائري ال يستفيد مف الدعـ الكافي مقارنة 

 كدعـ في أوروبا. %70كدعـ فقط في الجزائر مقابؿ 
 مقابؿ األورو. الدينار الجزائريضعؼ  -
تحوؿ النسيج الصناعي الجزائري واليزيؿ أصبل مف اقتصاد منتج إلى -

اقتصاد بازار بسبب تفضيؿ المنتجيف الجزائرييف لقطاع االستيراد، وتراجع 
 ثقة المستيمؾ في اإلنتاج المحمي.

 .3الممحؽ رقـ  ( مف1الجدوؿ ) إعداد الباحثة باالعتماد عمى مراجع : مفالمصدر
III–6-1 ةالتجارة  الخارجية الجزائرية باألرقام خالل الشراكة األوروبي: 
وعمى ىيكؿ جاري الجزائري خبلؿ ىذه الفترة انعكاسات عمى الميزاف الت   الشراكة مع االتحاد االوروبي أفرزت     

 كما أثرت عمى زبائف الجزائر وموردييا.الصادرات والواردات، 
 :2009-2000يمخص الجدوؿ الموالي الميزاف التجاري لمجزائر خبلؿ الفترة  الميزان التجاري: -والأ

 (.4119-4111لمفترة ) الجزائري : الميزان التجاري(66-4)الجدول رقم 
6الوحدة:  

 مميوف دوالر. 10

 (.CNISالمركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي لمجمارك )المصدر: 
، والذي نتج عف تذبذب 2002و 2000لجدوؿ نبلحظ تذبذب رصيد الميزاف التجاري خبلؿ سنتي اخبلؿ مف     

ما عدا  عاالرتفاأخد الميزاف في  2003سُتابتداءا مف  ،ىذه الفترةالواردات مقابؿ التزايد المستمر لمصادرات خبلؿ 
كبر نسبة لو في أالميزاف سجؿ  كما أف   مقارنة بالسنة السابقة. مميار دوالر 753بـالتي سجؿ انخفاض  2007سنة 
كبر نسبة ليا خبلؿ ألصادرات التي بمغت بدورىا اوىو راجع الى ارتفاع ، مميوف دوالر 39819بـمقدرة  2008سنة 

، حيث تواستقرار الواردا طاالرتفاع في أسعار النف أساسا الى ، والراجعمميوف دوالر 79298ىذه الفترة مقدرة بػ
  سابقة ليا ال لمدولة إيرادات عف أسفر مما ، 1999ػاو منذ النفط أسعار في المستمرة الطفرة مف الجزائر استفادت

 مف تراجعت أسعار المحروقات بشكؿ واضح، لكف سرعاف ما أجنبية بعمبلت األصوؿ صافي مف ىائؿ تراكـ وعف

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات   البيان  

 29294 39479 27631 21456 20044 18308 13534 12009 9940 9173 الواردات

 45194 79298 60136 54741 44191 14111 44164 61141 69614 44116 الصادرات

 65900 39819 32532 33285 44116 61771 66171 1161 9694 64111 الميزان التجاري
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الصادرات  ر عمىث  أمما ،  1ديسمبر مف نفس السنة 20 في دوالر 34 يٍ إلى أقؿ  ، 11/07/2008في  دوالر 147
  .2009في 
بقيت مساىمة الصادرات مف غير المحروقات في تشكيؿ ميزاف المدفوعات جد ضعيفة، خاصة أماـ التحدي     

  2.الوطني قتصادلبلالمتمثؿ في انفتاح متزايد 
  :التوزيع الجغرافي لمواردات والصادرات الجزائرية حسب المناطق االقتصادية-ثانيا
 يعطى التوزيع الجغرافي لمواردات حسب المناطؽ االقتصادية حسب الجدوؿ التالي:   

 (4161-4114) التوزيع الجغرافي لمواردات الجزائرية حسب المناطق االقتصادية:(64-4)الجدول رقم 
 % الوحدة

 06/06/2014، اطمع عميو يـو المركز الوطني لئلحصائيات واإلعبلـ اآللي لمجمارؾ وwww.dgpp.mf.gov.dz  المصدر:
والتي مع ذلؾ سجمت انخفاضا األكبر بالنسبة لواردات الجزائر،  أف  االتحاد األوروبي يشك ؿ النسبةنبلحظ    
 %20.46أقصاىابنسبة  ثـ تأتي آسيا في المرتبة الثانية،، 2012في %50.48إلى 2002سنة  %56.06مف

وقد احتمت المركز الخامس الدوؿ العربية غير المنتمية إلى  ،ثـ تمييا في المرتبة الثالثة أمريكا الجنوبية  2010فٍ
في سنة  %03لتعود إلى  %1.08إلى  %2.60إلى  %03.05فقد أخذت وارداتيا تتذبذب مف  المغرب العربي،

س ىذا االتحاد بتاريخ يتأسبالرغـ مف  .والتي جاءت في المركز السادس 3دوؿ المغرب العربيأما بالنسبة ل .2009
وأخيرا دوؿ إفريقيا  ،، اال  أف  المبادالت الجزائرية المغاربية بقيت ىامشية4بمدينة مراكش المغربية 17/02/1989

ف كانت نسبتيا تكاد تنعدـ.  كانت تنظر أف  تستفيدالجزائر  فإف   ،بالنسبة لمواردات الجزائرية مف االتحاد األوروبي وا 
  األوروبية، والشفافية في األسعار كعممة موحدة سيؤدي إلى زيادة المنافسة بيف الدوؿ واألور استخداـ  أكثر، ألف  

                                                           
 .265 ، ص انًرجغ انسابقدروص في انمانيت انذونيت، يسؼىد يجُطُت،  1
العالمية  ، الممتقى الدولي حوؿ االزمة المالية واالقتصادية الدولية، والحوكمةاألزمة المالية العالمية وتداعيتيا عمى بعض مؤشرات االقتصاد الجزائريعماري عمار، فالي نبيمة، 2

 .458، ص 2009أكتوبر  21 -20السياسات واالستراتيجيات البديمة لعبلج االزمة المالية واالقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ. أياـ 
التكتبلت الجيوية واإلقميمية الدولية، مف  كرد فعؿ عمى التحديات التي تواجييا ىذه الدوؿ، والتي أىمميا جاء، موريتانيا -ليبيا -تونس -المغرب -يتكوف مف خمس دوؿ ىي: الجزائر3

  دعـ أواصر المحبة واألخوة بيف شعوب دوؿ االتحاد، و التنسيؽ األمني مف مواجية كؿ األخطار، و فتح الحدود بيف دوؿ االتحاد لتنقؿ األفراد والسمع دوف قيود أجؿ األىداؼ التالية:
نشاء ، و تحقيؽ التقدـ والرفاىية شعوب االتحادو  قامة منطقة تجارة حرة، وسوؽ مغاربية مشتركة وتشجيع  مشتركة بيف دوؿ االتحاد لتحقيؽ التنمية مشروعاتا  االقتصادية ليا وا 

 االستثمارات البينية بيف دوؿ االتحاد.

 .193، ص المرجع السابؽ، االستثمار األجنبي المباشر والتنافسية الدوليةالكريـ كاكي،  عبد 4

السنوات         
   المنطقة

2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 14.41 11.41 14.61 16.61 52.8 53.2 52.2 56.81 11.11 58.99 56.06 االتحاد األوروبي

 2.20 2.32 1.23 0.96 1.9 1.7 2.6 4.63 8.38 7.60 6.30 دوؿ أخرى مف أوروبا

 1.11 4.7 5.6 6.1 5.98 1.14 3.67 3.21 أمريكا الجنوبية
 

1.14 7.11 1.11 

 69.11 41.66 61.71 41.41 19.2 17.5 15.6 11.43 1.14 7.21 7.85 أسيا

منتمية  غ الدوؿ العربية
 العربي ممغربلػ

3.05 3.17 2.60 1.96 2.3 1.8 3.0 3.12 3.73 3.28 4.39 

 1.87 1.61 1.46 1.34 1.2 1.0 1.0 0.92 0.75 0.83 1.06 دوؿ المغرب العربي 

 1.08 1.45 1.22 0.98 0.9 1.0 0.8 0.50 0.71 0.37 0.72 دوؿ إفريقيا 
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تخفيض األسعار  ، وبالتاليمف السمع المختمفة بمنتجاتياتعريؼ الجؿ أمما سيؤدي إلى تنافس الدوؿ األوروبية مف 
ب قياـ بعض ب لتجن  ثوىي نقاط في صالح الجزائر، ولكف يجب مراقبة األسواؽ الجزائرية عف ك ،تحسيف الجودةو 

 .دوؿ االتحاد بإغراؽ األسواؽ الجزائرية ببعض السمع
 أما بالنسبة لمتوزيع الجغرافي لمصادرات الجزائرية حسب المناطؽ فيو موضح حسب الجدوؿ الموالي:

 التوزيع الجغرافي لمصادرات الجزائرية حسب المناطق االقتصادية :(61-4) الجدول رقم
 % الوحدة   (       2013-2002خالل الفترة )                                 

 السنوات 
 المنطقة          

2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 63.53 55.38 50.77 49.09 14.16 14.14 44.11 53.75 17.71 59.14 64.28 االتحاد األوروبي

 0.08 0.05 0.14 0.02 0.01 0.01 0.01 0.14 0.55 1.24 0.69 دوؿ أخرى مف أوروبا

 4.94 5.88 5.81 4.59 3.63 3.62 4.31 5.30 4.67 5.28 5.05 أمريكا الجنوبية

 7.23 6.52 7.03 7.15 4.75 4.75 6.66 2.81 2.20 2.22 2.42 أسيا

غير المنتمية  الدوؿ العربية
 ممغرب العربيل

1.32 1.37 1.90 1.36 0.80 1.00 1.01 1.22 1.10 1.33 1.23 

 4.06 2.88 2.16 2.25 2.05 2.04 1.26 0.86 1.06 1.04 1.33 دوؿ المغرب العربي 

 0.14 0.09 0.20 0.14 0.46 0.46 0.07 0.09 0.08 0.0.3 0.27 دوؿ إفريقيا 

 06/06/2014اطمع عميو يـو  www.mf.gov.dz: وزارة المالية عمى الموقع 2009 - 2007-المصدر:

 :المركز الوطني لئلحصائيات واإلعبلـ اآللي لمجمارؾ. 2013-2010و 2005 -2002
مف خبلؿ مف الصادرات الجزائرية،  %50االتحاد األوروبي الشريؾ األوؿ لمجزائر بحصة تفوؽ  تقريبا  بقي    

في  %6.66إلى  2002سنة  %2.42الصادرات نحو أسيا عرفت تحسنا ممحوظا مف  كما أف  ، الجدوؿأرقاـ 
لكف إذا أولت الجزائر  .لصادرات مع بمداف المغرب العربيأف  اليامشية بقيت تميز اوما يبلحظ أيضا . 2007

تنسيؽ  لمغاربي مف شأنو أف يسمح ببناء سوؽ ال بأس بو، كما أف  افإف  التعاوف  ،جانبا مف األىمية ليذه المنطقة
يفترض . و السياسات االقتصادية في المغرب سوؼ يعطي ليا وزنا أكبر في حواره الدائـ مع االتحاد األوروبي

القصير بيف البمداف المغاربية في إطار ىياكؿ اإلنتاج الحالية مف خبلؿ استغبلؿ توسع مجاؿ التجارة عمى األمد 
اإلمكانيات المتوفرة، يفترض وجود عدد مف التدابير الخاصة فيما يتعمؽ باإلعبلـ التجاري وتمويؿ التجارة والقوانيف 

المتوسط  دومستمرة عمى األميتطمب توسع مجاالت المبادالت بصفة جوىرية ، و التجارية وكذا النقؿ واالتصاالت
والطويؿ، فضبل عف التدابير المذكورة، إرساء سياسة تعاوف وثيقة في الميداف الصناعي مف أجؿ خمؽ ىياكؿ 

 .1ومف أجؿ إنشاء وتوسيع وحدات اإلنتاج بصفة تشفي حاجيات السوؽ المغاربية بأكمميا ،إنتاج تتميز بالتكامؿ
الصادرات الجزائرية باتجاه ىذه أف   كذلؾ تكتسب صفة اليامشية، حيث نجد لدوؿ اإلفريقية،أما فيما يخص ا    

فيما يخص الدوؿ العربية غير المنتمية لممغرب العربي فإف   أما طيمة ىذه الفترة. %0.46المنطقة ال تتعدى 

                                                           
 -24، ندوة حوؿ تنشيط المبادالت التجارية بيف البمداف المغاربية يومي التجارة بين البمدان المغاربية من أجل تنشيط المبادالتالمركز اإلسبلمي لتنمية التجارة،  1

  .20،  ص 1999المغرب ،  ،يناير 26

http://www.mf.gov.dz/


 3172-7691خالل الفترة واقع التجارة الخارجية الجزائرية                                                           الفصل الرابع                               

232 

 

، بالرغـ مف 2009سنة  %1.01إلى  2002سنة  %1.32صادراتيا في انخفاض محسوس، فقد انتقمت مف 
  .2009يناير 01الجزائر إلى منطقة التجارة العربية الحرة رسميا اعتبارًا مف تاريخ  دخوؿ
تعريؼ مصعوبات جديدة ل يالمصدر الجزائر واجو يبالنسبة لمصادرات الجزائرية إلى االتحاد األوروبي    

القياسية المواصفات في  ةالمتمثمالصعوبات  إلى جانب، في أسواؽ دوؿ االتحاد األوروبي بمنتجاتو
يضعؼ  مما الخ،...ومواعيد دخوؿ السمعة ونظاـ الحصص والرسوـ الجمركية  ،ومعايير الصحة والسبلمة

، ويدفع االتحاد إلى تغيير اتجاه وارداتو مف الجزائر إلى المنتجات الجزائرية أماـ مثيبلتيا األوروبيةتنافسية 
 . 1دوؿ أخرى

( والذي يمثؿ زبائف الجزائر مف 3( مف الممحؽ)5بالعودة الى الجدوؿ) أىم زبائن الجزائر وموردييا: -ثالتا
 2000سنوات الممتدة مف سنة  03الجزائر لـ تغير زبائنيا طيمة  نبلحظ أف   ،(2009-2000خبلؿ الفترة)

تقفز  2003لكف ابتداءا مف سنة ، سنوات 03لمدة  ، حيث بقيت ايطاليا في مركز الصدارة2002إلى 
 03فرنسا حافظت عمى المرتبة  ، بينماسنوات 07لمدة األمريكية لتحتؿ مركز الصدارة  ةالواليات المتحد

مثؿ  زبائف الجزائر ذلؾفي المرتبة الرابعة طيمة ىذه المدة، إضافة الى اسبانيا بقيت  سنوات، 04لمدة 
( مف 6الجدوؿ)بمراتب مختمفة مف سنة الى أخرى. أما البرازيؿ، كندا، تركيا، البرتغاؿ، بمجيكا وبريطانيا 

في  األمريكية ةالواليات المتحد نجد (2013-2010والذي يمثؿ زبائف الجزائر مف خبلؿ الفترة) (3الممحؽ)
وذلؾ ، 2013والمرتبة الخامسة في ،2012تخمفت الى المرتبة الثانية في ـ  ث 2011-2010الصدارة خبلؿ

تأتي في المرتبة الثانية  الجزائرية عمى اعتبار الطمب الكبير لممحروقات، ثـ  راجع الى نقص الصادرات 
 ايطاليا التي تعتبر أىـ زبوف لمجزائر.

  (3( مف الممحؽ)7الجدوؿ)في  يفالممثم (2009-2003ىـ المورديف لمجزائر خبلؿ الفترة)أل بالنسبة    
ماعدا  ،متعامؿ تجاري مع الجزائر خارج المحروقاتقدـ أ ،فرنساىذه المرة ل نجد أف المرتبة األولى تعود

، كذلؾ بالنسبة لممرتبة الثانية فقد عادت دائما لدوؿ القارة %47.7بػيطاليا فقد عادت إل ،2005في سنة 
ـ   2004اسبانيا في سنة  ثـ   ، 2008، 2007، 2006و 2005، 2003األوروبية فنجد ايطاليا في سنة  خرقت  ث

وؿ أ فرنساف أ نجد( 2013-2010)بالنسبة لمفترة  .%12بػلتعود المرتبة الثانية ، 2009 الصيف العادة في سنة
في  أيف نافستيا الصيف عمى ذلؾ مثمما ىو موضح 2013 ماعدايضا أمورد لمجزائر في ىذه الفترة 

 الصيفولعؿ ما يظير مف خبلؿ ىذا الجدوؿ تراجع الواليات المتحدة  لتبرز ، (3( مف الممحؽ)8)الجدوؿ
دوؿ الحوض  وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ بأف  وتحافظ المانيا عمى مكانتيا الخامسة طيمة ىذه الفترة. 

المتوسط وبحكـ موقعيا الجغرافي وكذا الروابط التاريخية المتينة أثرت بشكؿ كبير في عبلقتيا التجارية مع 
 الجزائر.

                                                           
األوؿ حوؿ االقتصاد الجزائري في األلفية  ، الممتقى الوطنيمتوسطية –في ظل الشراكة االورو عمى االقتصاد الجزائري واألور  انعكاسات وتحديات، زايري بمقاسـ1

 .2002ماي  22-21الثالثة، كمية العمـو االقتصادية والتسيير، جامعة البميدة، 
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1حوالي تمثؿ األوروبي واالتحاد الجزائربيف  التجارية المبادالتمما سبؽ نستنتج أف     
 التجارة مف  %70

 إلى تتوجو صادراتيا معظـ أف   كما ،االتحاد مف تأتي واردات الجزائر معظـ أف   بمعنى ،الجزائرية الخارجية

مبادالتو  مجموع مف 3%تتجاوز ال الجزائر مع لبلتحاد التجارية التعامبلت أف   في حيف ،االتحاد دوؿ
  %20وقد عرؼ حجـ التجارة الخارجية انخفاضا بػ ،لبلتحاد الجزائر تبعية مدى عمى دليؿ وىذا التجارية،

 2008)أي مف سنة  في غضوف سنة واحدة دجمميوف  80222إلى دجمميوف  100518لينتقؿ مف 
، حيث 2005ونشير في ىذا المجاؿ الى أف  الجزائر أعادت التفاوض لبلتفاؽ مند عقده في  .2(2009إلى

مميار دوالر إضافة الى عد ة اخفاقات في االقتصاد الذي أصبح ميدد بمنافسة الدوؿ  2.5خسرت 
جارية وتعزيز حماية االقتصاد تأجيؿ إزالة الحواجز الت   االوروبية، وقد كاف ىذا التفاوض ييدؼ الى

 ـطريؽ القرار رق الحكومة عمدت إلى إنشاء لجنة لمتابعة التجارة الخارجية، عف كما أف   .3الوطني
09/429

متابعة وتحميؿ التدفقات  في التي تتمثؿوحددت مياميا وىياكميا ، 30/12/2009 في الصادر 4
لممبادالت التجارية وعقمنو الواردات، واقتراح جميع التدابير لتطيير وتنظيـ النشاط التجاري الخارجي 
  والتقييـ الدوري لممعطيات الخاصة بو؛ ويترأس ىذه المجنة الوزير المكمؼ بالت جارة الخارجية وممثمو

ة والجماعات المحمية، ووزير المالية ووزير الصناعة وترقية وممثمي الوزارات األخرى مثؿ وزير الداخمي
 .5االستثمار

يقي د تمؾ و يبقى في األخير إعادة النظر في بعض بنود ىذا االتفاؽ الذي يقر حرية انتقاؿ السمع،     
وليست المتعمقة بالجزائرييف في منطقة تعتبر الجزائر منظمة إلييا، فالشراكة ليست اتفاقا تجاريا عابرا 

، فيي مشروع يجب أف يؤدي 6توافقا سياسيا محددا، يشمؿ كؿ الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إلى تفاىـ األطراؼ المشاركة، فقد كاف يتوقع منو نتائج ايجابية بالنسبة لمجزائر، كتحسيف النظاـ 

يا كؿ مف جارتييا أىداؼ حققت االمصرفي، تأسيس قطاع خاص فعاؿ، ومؤسسات في المستوى فكمي
 في الزراعة والصناعة تاالستثمارا تطويرتونس والمغرب ال متاف وقعتا االتفاؽ مف قبؿ، إضافة إلى 

 50بٍُالمستوى ما  األوروبي استقرت في نفس االتحادالواردات مف  ، لكف ما حدث ىو أف  والخدمات
كما أشرنا  -تعرضت الصادرات الجزائرية نحو االتحاد لعدة عراقيؿ فبعدما، مف الواردات الجزائرية %55و

لصالحيا في أي مشروع استثماري مع  %51بػ  االحتفاظ يتـ بموجبو 7الجزائر قرار اتخذت -سابقا
  جزائري مف حصصيا لمستثمر %30 األجُبُتإلى منح شركات االستيراد والتصدير  باإلضافة األجانب،

                                                           
  .لسابؽالمرجع ا، آثار االنفتاح االقتصادي عمى مسار اإلصالحات السياسية في الجزائرلمياء زكري، فضيمة عكاش، 1

.المرجع السابؽ، األزمة االقتصادية وتداعياتيا عمى التجارة الخارجية الجزائريةقاشي فايزة،   2  
3Salah MOUHOUBI,  L’Algérie face aux chocs extérieurs, ENAG éditions, ALGER, 2011, Page 47. 

 .7، ص 2009دَسًبر  30انصادرة بتارَخ   ،77انرسًُت نهجًهىرَت انجزائرَت، انؼذد  نهًزَذ يٍ انتفاصُم اَظر انجرَذة  4 
5ABEDEALAZIZ Fayçal, envolée de la facture des importations : quelle politique  de  substitutions ?,  L’ACTUEL N°113, mars 2010, 

ALGERIE, page 39.  
 .400، ص المرجع السابؽ، متوسطية الجزائرية-واقع وأفاق الشراكة االورو يوسؼ سعداوي، رفيؽ باشوندة، 6

7
 ، واعتبرت صارمة التنفيذ وال رجعة فييا ميما تكف رد فعؿ ىذه الشركات.2003ماي  20وقد تـ  التبميغ عف ىذه اإلجراءات رسميا في  
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شأنيا تعبئة رأس الماؿ في السوؽ المالية المحمية مف أجؿ تحقيؽ التوازف في النقد ىذه اإلجراءات مف 
 .1األجنبي لصالح الجزائر طيمة حياة المشروع االستثماري والمحافظة عمى السيادة الوطنية

ة كبيرة ولـ يتوافمف ىنا أبدى االتحاد األوروبي اعتراضو    عف تذكير الجزائر بنود  ، حيث أحدث ضج 
الذي يمـز الجزائر بتقديـ المعاممة الوطنية لمقدمي الخدمات مف االتحاد  32.12 البنداالتفاؽ خاصة 
39األوربي، والبند 

لف أعمنت أنيا  ةالذي يمـز حركة رؤوس األمواؿ بيف الطرفيف؛ لكف الحكومة الجزائري 3
ألنيا وجدت نفسيا   اقتصادىا في أي ظرؼ مف الظروؼ،اإلجراءات التي اتخذتيا لحماية  تتراجع عف

ألف  ، الرابح األكبر يلمطرفيف، فالقارة العجوز ى ةالبنود تبيف النتائج اإليجابي الخاسر األكبر بالرغـ مف أف  
  لـ تستفد مف العقد، بؿ بالعكس فيي تراكـ خسائر صرؼ العمبلت األجنبية في السنوات األخيرةالجزائر 
تفكيؾ التعريفة  دوالر، إضافة إلى أف   20دوالر مصدر إلى القارة العجوز تستورد الجزائر 01لكؿ  حيث أف  

  إزالة الحواجز الجمركية أدى إلى انفجار فاتورة االستيراد. مميار دوالر لمجزائر كما أف   01.1الجمركية كمؼ 
مع االتحاد  تستعمؿ كؿ األوراؽ التي تممكيا مف أجؿ التفاوض مف جديد الجزائر أف  فعمى  أما اآلف   

ى ما أد   وىو، %20بنسبة   األخيرةالفترة سجمت انخفاًضا الفًتا في  األوروقيمة  األوروبي، خصوًصا أف  
ىذا  ويبقى .إطار ىذا االتفاؽ إلى خفض بعض حصص المنتجات الموجية لمتصدير الممنوحة لمجزائر في

سمبية تغطي كؿ تمؾ  نقاط أيضا ولكف المكاسب، العديد مف يحمؿ سنوات، عميوت مر  ؽ الذياالتفا
 أىـ   األوروبية البمداف المنطقة، حيث تبقى ىذه باتجاه رتصد   اأكثر مم   دالجزائر تستور  وأف   خاصة   المكاسب،

% 66و 65 بيف تتراوح ما بنسبة ،وتصديرا ااستيراد شريؾ تجاري،
4
. 

III –4 ةجارة العربية الحر  الت  ومنطقة  الجزائر. 
III –4-6 التجارة العربية الحرة:منطقة ىداف انضمام الجزائر الى أسباب و أ 
، بعد االعبلف 2009َُاَروذلؾ قبؿ أف تدخؿ حيز التنفيذ في  ،2004ىذه االتفاقية في شير أوت  وقعت   

–04رقى 5، بمقتضى المرسوـ الرئاسي2007الرسمي لمرئيس الجزائري لبلنضماـ رسميا في قمة الرياض 
الذي يتضمف التصديؽ عمى اتفاقية تسيير وتنمية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ  2004أوت  3المؤرخ في 223

  .6العربية، إدراكا لحيوية التكامؿ االقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة االقتصادية العربية
 .7الشاممة في إطار اقتصاد عربي متحرر ومتطور ومرتبط متوازفوكوسيمة أساسية لتعزيز التنمية العربية 

                                                           
1 Hayat OUZAYED, « accord d’association avec l’Algérie, l’union européen en … désaccord », L’ACTUEL N°106, août 2009, page 47. 
2 Otmane BEKENNICHE, la corporation entre l’union européenne et l’Algérie, OPU,  ALGER, 2006, page 232 
3Otmane BEKENNICHE, op.cit., page 242. 

 20 دالعد ، مجمة األبحاث االقتصادية، دار األبحاث لمترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر4119في  %14.41عائدات الجزائر الجمركية ترتفع بـ عمي بف عبد اهلل، 4
 .05،  ص 2010فيفري 

 .05، ص 2004أوت  8، الصادرة بتاريخ 49الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية رقـ  5
 اإلنشاء عند إلييا وانضـ المشتركة، العربية بإنشاء السوؽ قراره أصدر السنة نفس وفي فقط، دولة 14 وقتئذأعضائو  عدد وبمغ ، 1964سنة العربية االقتصادية مجمس الوحدة أنشئ6

 جمركي اتحاد إلى ابي االنتقاؿ أمؿ عمى 1971 بداية سنة مع بينيا حرة تجارة منطقة إنشاء في أولى كمرحمة ىذه الدوؿ نجحت وقد واألردف، وسوريا والعراؽ مصر :ىي دوؿ فقط أربع
 عمى أكد المؤتمروف 1996 جواف في بالقاىرة العربي القمة مؤتمر انعقاد وعند .لـ يتـ ذلؾ مف شيئا العربية ولكف االقتصادية الوحدة المرجوة، وتحقيؽ المشتركة السوؽ إلى ثـ الوصوؿ

   .العالمية االقتصادية التكتبلت لمواجية الحرة العربية التجارة منطقة إقامة في اإلسراع ضرورة

 .240ص المرجع السابؽ،  ،حالة الجزائر الغذائيالزراعة العربية وتحديات األمن  ،فوزية غربي7
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، إلى جانب اعتبار المنطقة العربية سوقا ميمة مورديياىذا االتفاؽ مف شأنو أف يسمح لمجزائر بتنويع    
دولة عضو يمكف اعتبارىا دوال مستوردة وىي كميا تولي  15 دىانٍ بالنسبة لمجزائر، وخصوصا أف  
 : 1ولعؿ أىـ األىداؼ المتوخاة مف ىذا االنضماـ ما يمي ،اىتماما لمسمع والمنتجات الجزائرية

 -خارج المحروقات مف النفط والغاز –ولوج المنتجات الجزائرية، و مزودي الجزائر مف السمعتنويع  -
 فاتورة التصدير خارج المحروقات.الرفع مف ، و السوؽ العربية

تشجيع االستثمارات العربية المباشرة ، و التخفيؼ مف حدة التبعية االقتصادية لقطاع "المحروقات" -
فتح أسواؽ جديدة لممنتجات  ،تحفيز الشراكة البينية ضمف الفضاء العربي، و الجزائر ىمف وال
 .الجزائرية

 خدمات استقرار األسعار ووفرة العرض.، و تدعيـ التنافسية بيف المؤسسات الجزائرية -
 عباء المالية وتشجيع التبادؿ البيني.األتجنب االزدواج الضريبي لمتخفيؼ مف  -
ـ       تحرير كافة السمع العربية المتبادلة بيف الدوؿ األطراؼ مف الرسوـ الجمركية والرسوـ والضرائب  ت

سنويا وذلؾ ابتداء مف  (%10)التدريجي بنسب متساويةحرير األخرى ذات األثر المماثؿ وفقا لمبدأ الت  
 %80ليصؿ إجمالي التخفيض إلى  2005و 2004خبلؿ  %20ثـ رفع نسبة التخفيض إلى  01/01/1981

 2.%100وصمت نسبة التخفيض  2005، ومع بداية عاـ 2004بداية عاـ 
III –4-4 الحرة:التجارة العربية منطقة  التجارة الخارجية الجزائرية في 
( الذي يمثؿ واردات وصادرات الجزائر مف المنطقة 3( مف الممحؽ رقـ)10والجدوؿ) (09خبلؿ الجدوؿ)مف 

دولة اال   17عمى الترتيب، نبلحظ أن و بالرغـ مف أف  المنطقة تتكوف مف  2013-2009العربية الحرة لمفترة 
فقط ىي السعودية، مصر، تونس، واالمارات العربية  دوؿ 04أف  الجزائر تتركز صادراتيا وواردتيا حوؿ 

 المتحدة. أما باقي الدوؿ فالمبادالت معيا ىامشية مثؿ ليبيا والمغرب واالردف، وتكاد تنعدـ مثؿ السوداف
 وفمسطيف، واليمف والعراؽ.

تبرز في كونيا سوؽ توفر نوعا مف التوازف بيف التكامؿ  الحرةىمية منطقة التجارة العربية أ إف      
سواؽ العربية واالنفتاح عمى االقتصاد العالمي بثقة ومع مختمؼ األاالقتصادي العربي مف خبلؿ فتح 

سواؽ العربية سيؤدي إلى ألتوحيد ا التكتبلت التجارية الدولية العمبلقة، وخاصة االتحاد األوروبي، كما أف  
لمتنمية الصناعية والزراعية والقطاعات األخرى المرشحة لمواجية تحديات اتفاقية منظمة إقامة مشاريع 

االختبلؼ في النظـ االقتصادية  4:منيا لكف ىناؾ العديد مف العراقيؿ في التجارة البينية .3جارة العالميةالت  
سبة لمنقؿ، والحماية االقتصادية والتشابو في بنية اإلنتاج والسمع التجارية، وعدـ توفر البنية التحتية المنا

                                                           
 .241ص  ،المرجع السابؽ  فوزية غربي، 1
بحوث و أوراؽ عمؿ مؤتمر ، العالمية )تجارب عربية( تحديات التجارة "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية منظمة الجارة الحرة العربية الكبرىسعيد عبد اهلل "2

 .79ص  2013، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، 2012"منظمة التجارة العالمية تحديات التجارة العالمية واىتمامات الدوؿ العربية" القاىرة يونيو 
 .242ص  ،المرجع السابؽفوزية غربي،  3
 .248-243ص  ،المرجع السابؽغربي،  فوزية 4
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واالعتماد الكبير عمى الضرائب التجارية، وعدـ توفر معمومات السوؽ وضعؼ القدرة التنافسية  المفرطة
غياب االرادة السياسية بشكؿ أساسي لدى معظـ البمداف العربية، حيث تطغى  كما أف   لممنتجات

السيادة القطرية" وبالتالي افراغ مفيوـ التعاوف  بيف البمداف العربية، والتمسؾ بمقولة" الحساسيات السياسية،
شيادات المنشأ الغير صحيحة، تأخر اإلفراج الجمركي، فرض رسـو إضافة الى  .االقميمي مف محتواه

منطقة التجارة الحرة  إف   مشاكؿ متعمقة بالمواصفات والصحة النباتية، دعـ الصادرات.  1غير الجمارؾ
تمنح أي ثقؿ دولي لمعالـ العربي، ألنيا تعبر فقط عف رغبة أعضائيا في  العربية الكبرى رغـ أىميتيا ال

في حيف يعكس االتحاد الجمركي إرادة أعضائو في مواجية المبادالت الخارجية   زيادة التبادؿ البيني
إذا كانت تعبر عف  ال تقبؿ عضوية التكتبلت إال   2متجارةلالعالمية منظمة البموقؼ موحد، ويبلحظ أف 

  3سياسات اقتصادية ومالية موحدة.
مميار دوالر مف مداخيؿ الجمارؾ الناتجة عف تقميؿ التعريفة الجمركية  8خسرت الجزائر أكثر مف    

،، أما بالنسبة لممنطقة العربية لمتجارة 2013الى  2005بداية مف  الناتج مف الشراكة مع االتحاد االوروبي
 724.2، وعميو تكوف الجزائر قد خسرت 2013 غاية الى  2009مميوف دينار مف  65.5الحرة، فقد خسرت 

فيؿ ستعيد الجزائر النظر  .4التجاريتيف مميار دوالر بدخوليا ىذيف الشراكتيف 9مميوف دينار جزائري أي 
   في ىذه الشراكات أـ أنيا ستبقى تواصؿ سمسة الخسائر مف سنة الى أخرى؟

 التجاري ليذه الفترة انطبلقا مف الجدوؿ الموالي:يعطى الميزاف 
 (.4161-4161الجزائري لمفترة ) : الميزان التجاري(64-4)الجدول رقم 

6الوحدة:  
 مميوف دوالر. 10

  
 

 
 

 
 (.CNISالمصدر: المركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي لمجمارك )

، بمبمغ 2011قصى قيمة ليا في سنة أبمغت  الجزائرية الجدوؿ يتضح أف  الواردات ىذا مف خبلؿ    
في السنتيف  انخفضت وبعدىا، 2010في سنة  مميوف دوالر 40473 أف  سجمتبعد ، مميوف دوالر 74247

نفس المبلحظة نسجميا بالنسبة .  2011مقارنة مع  مميوف دوالر 55028الى  2013المواليتيف لتصؿ في 
في  مميوف دوالر 73489 أيضا أعمى نسبة ليا مقدرة بػ بعدما سجمتالتي سجمت لمصادرات الجزائرية، 

2011. 
                                                           

 ليبيا.، تونس، المغرب، مجزائرخاصة بالنسبة ل 1
 ػهً انرغى يٍ ظهىر ػذد كبُر يٍ انتكتالث االقتصادَت فٍ انؼانى، إال أٌ انًُظًت نى تقبم سىي االتذاد األوروبٍ.  2

 .49، ص2006، المكتب العربي الحديث، مصر،التكتالت االقتصادية االقميمية في إطار العولمة( 2عالمية تجارة القرن الحادي والعشرين )سمير محمد عبد العزيز، 3
4 S. hamza, accord de l’association Algérie -UE, et GZALE, l’Algérie toujours  perdants, l’ ACTUEL n° 161, les nouvelles 

revues algériennes, Alger, JANVIER 2016, page 12. 

 2013 2012 2011 2010 السنوات البيان        

 55028 47490 74247 40473 الواردات

 64974 71866 73489 57053 الصادرات

 9946 24376 26242 16580 الميزان التجاري
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 .مميوف دوالر 26242التجاري الذي بمغ اعمى قيمة لو  مقدرة بػبالتالي انعكست تمؾ النتائج عمى الميزاف 
 ىذا ارتكزدُث  2013 -2010 الفترةخبلؿ ، جاريالميزاف الت  نت الجزائر مف تحقيؽ فائض في تمك      

 الصرؼ احتياطيات مستوى ارتفاع إلى مما أدى ،البتروؿ برميؿ لسعر تواصؿالم تحسفال عمى األداء
فالحقيقة  ،مميوف دوالر 7598-، والمسجؿ تحت رقـ 2014لكف العجز واضح في سنة ، لمجزائر الرسمية

الميزاف التجاري الجزائري يعاني مف اختبلالت ىيكمية فادحة وذلؾ عند  أف   التي ال يمكف طمسيا ىي
ال يتحمؿ الصدمات الخارجية، ومحاصر بيف مطرقة  النظر إليو بعمؽ خارج المحروقات، فيو ىش  

 تقمبات أسعار صرؼ العمبلت)الدوالرالطبيعي( وسنداف  أسعار المحروقات )البتروؿ والغازتذبذبات 
السيطرة  أويمكف التحكـ  وال، االقتصادواألورو( في البورصات العالمية، وىي متغيرات معقدة تتحدد خارج 

 وذلؾ بشكؿ مباشرعائدات الريع البترولي وتتآكؿ  ،تتأثر التجارة الخارجية اإلجمالية، حيث عمى نتائجيا
 بالتالي ،الدوؿ األوروبية مصدرىامف الواردات الجزائرية  3/2 أف   فنجدبتراجع قيمة الدوالر أماـ األورو، 

  بالدوالر تتـ %97بـغذييا المحروقات تالصادرات الجزائرية التي  يتـ إبراـ الصفقات باألورو، في حيف أف  
 بالتالي سيتـ ،الدينارفالوتيرة المتسارعة لتزايد فاتورة الواردات)بالكمية والقيمة(، إضافة إلى تدىور قيمة 
كما أننا ال  ،الجزائرياستنزاؼ احتياطي الصرؼ مف العمبلت األجنبية الذي يعتبر كصماـ أماف لبلقتصاد 

االىداؼ المسطرة مف  تحوؿ دوف تحقيؽعوامؿ داخمية تعتبر كعراقيؿ ومعوقات ف ننفي دور أيمكننا 
دـ قدرة الجياز اإلنتاجي المحمي عمى تمبية الطمب لمخروج مف دائرة الريع، كع ،طرؼ الجزائر
 ، وتكريس ظواىر التبعية الغذائية )االستيراد(. االستيبلكي

انعكاسات سمبية حاد ة عمى االقتصاد الجزائري بصفة  2008لسنة  لـ تكف ألزمة الرىف العقاري ربما   
والدفع المسبؽ لمديوف  ،لضعؼ ارتباط القطاع المالي الجزائري باألسواؽ المالية الخارجية نتيجة، مباشرة

. لكف مميوف دوالر 400مميار دوالر أمريكي إلى  15والذي انخفض مف  ،2006الخارجية منذ سنة 
ومؤخرا مف خبلؿ توظيؼ  جارة الخارجية،الت  االقتصاد العالمي مف خبلؿ االقتصاد الجزائري مرتبط ب

والذي كاف اليدؼ منو ادخار  ،2تكويف صندوؽ ضبط العائدات ذلؾ إضافة إلى .1احتياطات الصرؼ
وسعره الحقيقي عمى مستوى األسواؽ  ،الفائض الناجـ عف فارؽ سعر النفط المرجعي في إعداد الميزانية

قنوات انتقاؿ األزمة تبقى  بناءا عميو فإف   .2009مميار دوالر في أواخر  60النفطية، حيث بمغ رصيده 
منحصرة أساسا في أسعار المحروقات وأسعار الواردات، ومنو فالحد مف اآلثار السمبية لؤلزمة يتـ مف 

  3خبلؿ العمؿ عمى تقميص التبعية لمصادرات مف المحروقات والواردات مف المواد الغذائية.
ي تدىور في الدوالر يؤثر عمى الصادرات الجزائرية، كما أف  توظيؼ أـ بالدوالر، و فتصدير النفط يقي  

السندات الجزائرية الموجودة في الخزائف االمريكية، ستتعرض لمخسائر في حاؿ تجاوز نسبة التضخـ نسبة 

                                                           
 .73، صالمرجع السابؽ، األزمة المالية الدولية من الخميس االسود الى تسونامي المجنونعمة مراد، 1
ـ  تأسيس ىذا الصندوؽ مف خبلؿ قانوف المالية التكميمي الذي صدر في 2  .07، ص10، المادة 2000جواف  28الصادرة في  37، الجريدة الرسمية رقـ 2000جواف  27ت
 .270ص  انًرجغ انسابق،، في انمانيت انذونيتدروص يسؼىد يجُطُت،  3
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 سعر في التراجع استيعاب مف المتوسط المدى عمى ستتمكف الجزائر أف كًا فوائد التوظيؼ ليذه السندات.
 األبعد المدى عمى معرضة ولكنيا النقدية، االحتياطيات ووفرة العاـ الديف مستويات انخفاض بفضؿ النفط

  1.والغاز النفط صادرات عمى الشديد االعتماد بسبب العامة في المالية شح   لمواجية
III–1   المنظمة العالمية لمتجارةالتجارة الخارجية الجزائرية وانضمام الجزائر إلى.  
III–1 -6 عالجزائر تسر تتمثؿ الدوافع التي جعمت : انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة دوافغ 

2يمي لمية لمتجارة فيماافي اتخاذ قرار االنضماـ إلى المنظمة الع
: 

 في االقتصاد العالمي المتميزة بالسرعة في النمو نجد  أماـ التطورات :الندماج في االقتصاد العالميا
 .االقتصاد العالمي مجبرة عمى االندماج فيالجزائر 

 واالمتناع عف استعماؿ ، ارتفاع حجـ وقيمة المبادالت التجاريةعف طريؽ  :إنعاش االقتصاد الوطني
وبالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكف أف ، مف الدوؿ األعضاء زيادة في الواردات، و القيود الكمية

 .االقتصاد الوطنيضغط إلنعاش  تستعمميا الجزائر كأداة

 االستثمارات خاصة الخارجية منيا عامؿ ىاـ في  تقوية أف حيث :تشجيع االستثماراتو  تحفيز
 االقتصاد الوطني.

 الجزائر إلى  جارة الخارجية تمعب دورا ىاما في االقتصاد الوطني لمجوء: فالت   مسايرة التجارة الدولية
مستمزماتيا مف المواد والسمع، فبل يمكف ليا أف تبتعد عف األسواؽ العالمية مف أجؿ الحصوؿ عمى 

 االقتصادية الدولية إف أرادت أف تساير التطورات الحديثة. تساحة العبلقا
 خاصة عمى مستوى التجارة  -استنجاد الجزائر بصندوؽ النقد الدولي خبلؿ التسعينات أجبر الجزائر

 عمى حتمية االنضماـ واالستفادة مف قوانيف المنظمة العالمية لمتجارة. -الخارجية

  توسيع ميداف المنافسة خاصة بالمشاريع القادرة عمى فرض منتجاتيا سواء في المحمية أو السوؽ
تسييؿ عممية فتح وتمثيؿ البنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر والتي تعمؿ عمى و  ،العالمية

 .3تسييؿ عممية التبادؿ التجاري

  االستفادة مف التكنولوجيا العالية التي تتمتع بيا الدوؿ الصناعية الكبرى. 

III –1 -4  لمتجـارةمفاوضات الجزائر في اطار االنضمام الى  المنظمة العالمية: 
دولة ترغب في الشرط العاـ ألي  إف  : المنظمة العالمية لمتجارة ىالجزائر إلشروط انضمام  -أوال

وتمتـز بالتفاوض مع الدوؿ الموقعة ، تقبؿ شروط التوقيع ، ىو أفجارةلمت   االنضماـ إلى المنظمة العالمية

                                                           

1 
فً ظل تزاحم التحوالت  2016-2015استشراف االفاق االقتصادٌة العالمٌة و العربٌة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربٌة، 

  .17،  ص2015برٌل أ ،08رقم ، التقرٌر والمتغٌرات
 .134، ص 2003العامة، الجزائر،  ة، دار المحمديالجزائر والمنظمة العالمية لمتجارةومنتاوي محمد، نصر الديف عدوف دادي  2

 .48-47، ص المرجع السابؽ، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية معوقات االنضمام وآفاقوسعداوي سميـ،   3
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 يمكف ، كماوالدخوؿ إلى السوؽ الخارجية، واتفاقيات حوؿ تخفيض الرسوـ الجمركية تالجاة عمى اتفاقي
 ا بالنسبة لمشروط الخاصة فنوجزىا كالتالي:، أم  1لمبعض اختيار مقعد مبلحظ

مراعاة قوانيف  تمتـز بتخفيض الحقوؽ الجمركية في أوؿ األمر وكذاأف   الجزائر عمى :الحقوق الجمركية (أ 
 .السعر الواجب دفعو مف الصفقة  التي تنص عمى أف القيمة في المبادالت التجارية يجب أف تكوف "الجات"

جميع المياديف واقتصاد  االستمرار في إعادة ىيكمة االقتصاد الجزائري في إف  : المرور إلى اقتصاد السوق  (ب 
  .السوؽيجيؿ قوانيف  ال يتبلءـ مع النظاـ االشتراكي الذي ،السوؽ حسب األخصائييف

في  الجزائر بيا ىـ الجوالت التي قامتأنمخص  :لمتجارةتطور مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية -ثانيا
 :الجدوؿ الموالي

 جل االنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة.أجوالت الجزائر من مسار و :  (61-4)الجدول
 محتوى الجولة التاريخ  /رقـ الجولة

 ."الجاتإيداع أوؿ طمب ليا بػ" 1987جىاٌ  03
 وعميو تـ تنصيب فوج عمؿ"، الجات"مف طرؼ مجمس ممثمي أعضاء  طمب االنضماـ 17/06/1987

، وقد اتبعت إلى المنظمة باالنضماـإلى أفواج عمؿ مكمفة  "لمجات"العمؿ لبلنضماـ  تحويؿ جميع أفواج- 1995يارس 
كتقديـ مذكرة حوؿ التجارة الخارجية واإلجابة عمى األسئمة الجزائر اإلجراءات المعموؿ بيا لبلنضماـ 

 المطروحة مف طرؼ األعضاء، وتقديـ عروض أولية حوؿ التعريؼ والخدمات.
عمى عضوية "المبلحظ" في المجمس العاـ لممنظمة، مما سمح ليا بالمشاركة في كؿ أشغاؿ  الحصوؿ -

والحصوؿ عمى الوثائؽ الخاصة بنشاطات المجمس بعد انتياء  ،ىذا المجمس واالطبلع عمى المعمومات
مرحمة المفاوضات، تقـو مجموعة العمؿ بإعداد تقرير نيائي ومشروع بروتوكوؿ االنضماـ الذي سيعرض 

 30لممصادقة مف طرؼ المجمس الوزاري، وبعد المصادقة عميو باإلجماع، يدخؿ االتفاؽ حيز التنفيذ بعد 
بصياغة مذكرة حوؿ التجارة الخارجية عمى  قامت لجنة وزارية مشتركة، كما لة المعنيةيوما مف موافقة الدو 

 .األعضاء سؤاؿ مف طرؼ 500طرح حوالي  إثرىا تـ  
تقديـ الحكومة الجزائرية ، وصندوؽ النقد الدوليالتأكيد عمى طمب االنضماـ الذي جاء في سياؽ توصيات  1996األونً

 مذكرة تضـ وصؼ كامؿ لمنظاـ التجاري والمؤسساتي. 1996في
 1999انثاَُت

 
إنشاء  2000في نياية ، ثـ 2000وتأجيميا إلى يافشم، ثـ في مختمؼ القطاعات 1999بدء المفاوضات في

 2001بداية ، وفي مجمس التنسيؽ الذي يشرؼ عمى عمؿ المجاف الخاصة بالقطاعات والمجمس الوطني
إعادة بعث المفاوضات مف  ،استفاد الخبراء الجزائرييف مف دورات تكوينية حوؿ سياسة التجارة لممنظمة

 .توجيو انتقادات لممؼ الجزائر مف قبؿ المنظمةو ، 2001بريؿ أفي  جديد
 انثانثت

07/02/2002 

 

عقد ، والمناجـ...(ذكر أىـ القطاعات التي تـ تحريرىا )االتصاؿ، السياحة، الطاقة ، و خوصصة المؤسسة
عادة النظر في عبلقة الجزائر االقتصادية الدولية بتطبيؽ إصبلحات ، و شراكة مع االتحاد األوروبي ا 
 .االنضماـالتأكيد عمى  ، ثـ  قانونية وتشريعية ومؤسساتية

                                                           
1
  .خذ الكممة أثناء النقاش دوف الحؽ في االنتخابأطرفا موقعا حيث يمكنيا الحضور في المجمس ويسمح ليا بمبلحظة الوثائؽ و  تصبح أفالقبوؿ المؤقت دوف  أي 
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 انرابؼت

16/11/2002 

 

ثارة مواضيع ، و إثارة قوانيف حماية الممكية الفكرية والصراع ضد التزييؼ- خضاع ، و التسعيرة الجمركيةا  ا 
 التخفيضات المتعمقة بالواردات التجارية تشريع جزائري يتطابؽ مع قوانيف المنظمة.

 انخايست

 2003ياٌ 
الجزائر ألقممو تشريعاتيا مع تمؾ المعموؿ بيا عالميا مثؿ المصادقة عمى قوانيف الممكية الصناعية  سعت

 ومبلئمة نظاميا الجمركي لمنظـ المعموؿ بيا عالميا. ،وفتح قطاع الخدمات
 انسادست

 2004َُاَر 

 

الجزائر مراجعة جميع  مف طالبت المنظمة، كما المفاوضات تسير في ظروؼ جيدة وبمغت مرحمة متقدمة
قوانيف متعمقة بالتجارة الخارجية  5تعديؿ ثـ   النصوص القانونية غير المتطابقة مع شروط االنضماـ.

  نافسة، العبلمات التجارية، حقوؽ المؤلؼ، الحقوؽ المجاورة، براءات االختراع.الم
 انسابؼت

 2004َىفًبر 
دراسة مشروع تقرير فريؽ العمؿ ، و بحث تطور المفاوضات الثنائية المتعمقة بالدخوؿ إلى السوؽ العالمية
طمب الوفد األمريكي مف الجزائر ، و ومدى التقدـ في التشريعات الجزائرية وتطابقيا مع تشريعات المنظمة

الجزائر  تمقتالمزارع األمريكي يتمقى الدعـ.  ألف  رفع الدعـ مف المواد الزراعية الجزائرية، رفضت الجزائر 
 سؤاؿ مكتوب. 3000أكثر مف  2004حتى نياية 

 انثايُت

25/02/2005 

 

قطاع فرعي لممنافسة مف بينيا االتصاالت  161و ،قطاع في مجاؿ الخدمات 11تقديـ الجزائر لمقترح بو 
لحؿ بعض القضايا  ،عمى مجموعة مف األسئمة التي طرحت سابقا الجزائر رد   السمكية والفندقية والمياه.

ة باالستثمارات، إجراءات الحماية، تخصيص بعض مثؿ الخوصصة المتبعة والمقاييس الدولية الخاص  
 عريفة الجمركية لبعض المواد الصناعية.الت  المواد القانونية لمحفاظ عمى سقؼ مف 

 لممنظمة. 2005ارتقت في ىذه الجولة المفاوضات لتنظـ  الجزائر رسميا في نياية 
 انؼاشرة

 2008َُاَر 
تنص عمى مساعدة الجزائر  التيلبنود اتفاؽ الشراكة مع الجزائر،  ياالتحاد األوربي بتطبيؽ جد  لـ يمتـز 

مجاؿ االستثمارات المباشرة، وتأىيؿ النسيج الصناعي ومكافحة الفساد، وزيادة الحوكمة ومكافحة  في
 .رىاب وتطوير اإلدارة االقتصاديةاإل

 انذادَت ػشر

11/04/2011 
طرح االشتراطات الجديدة التي ، و الجولةطرحت عمى الجزائر خبلؿ  التياإلجابة عمى جميع األسئمة  تتم

إطار  فيالجزائر، مشيرا إلى إمكانية تسوية الممؼ  فيالمنظمة لبلستثمار األجنبي  49/51طرحت قاعدة
قد ـ ، كما حؿ وسط يرضى جميع األطراؼ حسب تصريح مصطفى بف بادة وزير التجارة في ىذه الفترة

، حيث الصناعيالقطاع  فيلمغاز  الداخميالمفاوض أجوبة دقيقة تخص ممؼ السعر  الجزائريالوفد 
وثيقة التزاـ الحكومة الجزائرية بتطبيؽ أسعار حرة عمى الغاز الموجو لمصناعات الموجية حممت ال

 .ظمت تعرقؿ تقدـ مفاوضات الجزائر مع المنظمة التيالنقطة  يلمتصدير، وى
 انثاَُت ػشر

31/03/2014 
والواليات المتحدة األمريكية  ،وكندا ،األوروبي االتحاداستممت الجزائر أسئمة إضافية مف طرؼ كؿ مف 

 .ونيوزلندا واستراليا
 انثانثت ػشر

 2015 بداية

.2015المنظمة بنياية لمجزائر بتحديد تاريخ النضماميا إلى تسمح كونيا ىذه الجولة حاسمة بالنظر إلى   
ؼ االنظاـ.تدعيـ مم  

 .03الممحؽ رقـ مف  (1)مراجع الجدوؿ باالعتماد عمى : مف إعداد الباحثة المصدر
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ىذه المفاوضات نتائج ميم ة، منيا التحويبلت القانونية بغرض توفير جو  الجزائر مف خبلؿ حققت   
أكثر مبلئمة لبلستثمار، اإلنتاج، التوزيع، تبادؿ السمع والخدمات، وحقوؽ الممكية الفكرية؛ كما سمحت 

 ىذه التحويبلت برفع نظاـ التجارة الخارجية إلى المستوى المعموؿ بو دوليا.
1987منذ سنة لذلؾ ى غاية اآلف االنضماـ إلى المنظمة، برغـ طمبيا إل الجزائر لـ تستطع    

، ألف  1
 الخدمات ،تقديـ تنازالت تخص ثمانية بنود تتعمؽ بالطاقة يارفضلوضات بيف الطرفيف تعثرت، المفا

 العالميةمنظمة الوتتسع قائمة شروط ، وسيادتيا الوطنية ياألنيا تتعارض مع مصالح التجاري النشاط
والضغط عمييا لمقياـ بإجراءات في مجاؿ توحيد أسعار ، التي تسعى إلى فرضيا عمى الجزائر لمت جارة

األخرى  والنشاط التجاري والنظاـ الجبائي، والرسـ عمى القيمة المضافة والرسـو الغاز وحقوؽ التسويؽ
مية لشركات التصدير السمطات العمو  المطبقة عمى االستيبلؾ، باإلضافة إلى المساعدات التي تمنحيا

والعراقيؿ التقنية التي تعترض التجارة، زد عمى ذلؾ الممكية  ،والصحة النباتية ،واإلجراءات الصحية
الحميب، إلى جانب  بموغ مرحمة الفصؿ في البنود المتعمقة بحرية مبادالت لحوـ األغناـ ومادةالفكرية، و 

األوروبي  االتحاد اتيمت دوؿ، كما أنيا لخمورالحميب وا مشكبلت أخرى تتعمؽ بالحقوؽ الجمركية عمى
 مثمما كاف متفقا عميوىا عميو  ساعدوالتي كاف مف المفروض أف تالمنظمة،  إلىنضماـ بمعارضتيا لبل

 .األوروبي لبلتحاد تنتمي االنضماـالدوؿ التي تعارض  ف  أأتضح  حيث
 2االنضماـ مف بينيا:ىناؾ العديد مف الصعوبات التي وقفت حياؿ ىذا  ف  أ كما   
 وارتكاز الجزائر عمى نفس النمط  ،غياب استراتيجية تفاوضية واضحة عمى المدى القصير والمتوسط

 مف المفاوضات التي جرت مع االتحاد األوروبي.

 وىوامش الحركة لديو  ،وتضييؽ ساحات التفاوض ،عدـ تفويض المفاوض الجزائري صبلحيات كبيرة
وتبني ذات النظرة المعتمدة عمى تغميب السياسي عمى الخبير، واالعتبارات األيديولوجية السياسية 

ؿ التفاوض إلى عمؿ سياسي أكثر منو اقتصادي. عمى المعطيات التقنية وىو ما يحو 
3 

 فالمبلحظ أف وعدـ دقة المعطيات المقدمة السيما االحصائيات،  ،عدـ تحديد أي برنامج واضح
يفقد  ،وتعاقب القوانيف مف قبؿ الييئة الجزائري ،تضارب المعطيات المقدمة وتغيير الحكومات

مصداقية الممؼ الجزائري نتيجة عدـ االستقرار المؤسساتي واإلطار التشريعي، وعدـ تحديد خيارات 
 اقتصادية واضحة ودقيقة.

 4وجود اقتصاد موازي. 

 ـ االشتراكي إلى نظاـ مفتوح دوف تخطيط مسبؽ.التسرع في االنتقاؿ مف النظا 

                                                           
1 Mouloud  HEIDIR,  L’économie algérienne à l’épreuve de L’OMC, édition ANEP, ALGERIE, 2002, page 409. 

 .78، صالمرجع السابؽسعداوي سميـ،    2
 اؽ محدد سياسيا.كاف حاضرا في اتفاؽ الشراكة مع االتحاد االوروبي حيث كاف المفاوض الجزائري تحت إمبلءات ادارية سياسية وبيروقراطية لمتوقيع عمى اتف وىو ما  3
4
 .2001-1990، خالل انفترة PIBالقطاع غير الرسمي مف (، حيث تزداد حصة 3) مف الممحؽ (11)انظر الجدوؿ 
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 والتي بقيت متأخرة وال تساير العصرنة في ىذا المجاؿ ،وجود الترسانة القانونية في الميداف التجاري  
حيث اقتصر العمؿ في السنوات الماضية عمى تكثيؼ التكويف والتحسيس بأىمية االنضماـ والشروع 

 أىـ شرط لتعجيؿ ىذا االنضماـ. اإلصبلح التشريعي يظؿ   أف   إال   ،في تحرير القطاع االقتصادي

 ىذه  أف   ويحتؿ جزءا ىاـ في االقتصاد رغـ وجود قانوف الخوصصة، إال   ،لمجزائر قطاع عمومي كبير
 رة ألسباب تبقى غير واضحة.العممية ال تزاؿ متعس  

 البنؾ )فيما يخص حقيقة المنظمة العالمية لمتجارة، وىناؾ خمط بينيما وبيف المنظمات األخرى  الجيؿ
 وىذا لعدـ فيـ ووعي مف قبؿ األطراؼ االقتصادية. (صندوؽ النقد الدولي ، الدولي

 واالنتقادات الموجية لمشروع انضماـ  ،النظرة التشاؤمية لمعديد مف الخبراء االقتصادييف في الجزائر
 .لجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارةا

 أو الخبراء الشيء الذي يؤثر  ،التغير المستمر لممسؤوليف عف ممؼ االنضماـ إف كاف عمى مستوى القيادات
استراتيجية تفاوضية مبنية عمى أولويات محددة وفؽ الواقع ا، وعدـ وجود بمعمى أداء فريؽ التفاوض س

ومدى قدرة القطاعات المختمفة عمى مواجية االنضماـ  ،ية والمستقبميةناالقتصادية اآلالتنموي لمبمد والقدرات 
 .1المتمثمة في فتح األسواؽ المحمية لممنافسة أماـ المنتجات األجنبية ومقدمي الخدمة األجانب

 مف  االعتماد عمى استيراد المواد الغذائية والفبلحية خاصة، مما يفقد، و عدـ تجديد البنية الصناعية
احتكار القطاع العاـ لمتجارة الخارجية وىذا أمر يتنافى مع الفمسفة التي تقـو ، و أىمية التجارة الخارجية

 قبؿ أف يتنافى مع المنظمة العالمية لمت جارة. .2"الجاتعمييا اتفاقيات "
  التي عدـ قدرة الجزائر عمى تحديد خيارات اقتصادية دقيقية بسبب المشاكؿ السياسية واالقتصادية

تسعينات مف القرف العشريف، والتي أدت الى التغيير المستمر لمحكومات العانت منيا في عشرية 
وعدـ استقرار القوانيف فضبل عف اختبلؼ المعطيات والبيانات المقدمة الى المنظمة، مما كبح مسار 

 .3االنضماـ
  عدـ وضوح شروط االنضماـ الى المنظمة العالمية لمت جارة، حيث يتـ التفاوض مع أعضائيا وفؽ

، التي ال تحتوي عمى شروط محددة، مما فتح المجاؿ لشروط مختمفة بخصوص عد ة 12المادة 
مؾ وبالتالي فالدولة الراغبة في االنضماـ حاليا تتحمؿ التزامات تفوؽ ت ،قطاعات ليا عبلقة بالتجارة

 . 4االلتزامات التي قدمتيا الدوؿ التي انظمت خبلؿ جولة االورجواي
 
 

                                                           
، المؤتمر العربي الرابع مستقبؿ تقييم نظام االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية: الصعوبات والعوائق التي تواجييا الدول الساعية لإلنظامعمي بف أبي طالب عبد الرحمف محمود، 1

 (.10، ص)2009فبراير،  ظمة العربية لمتنمية اإلدارية صنعاء،مفاوضات تحرير التجارة في ظؿ منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات أماـ الدوؿ العربية، المن
 .47، ص 2009، نوميديا، دراسة حالة الجزائر، تحسين االداء الجمركي في ظل نظام التجارة العالميةمقنعي فتيحة حـر مموح،  2
 .229، صالمرجع السابؽ، لمتجارةميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام الى المنظمة العالمية جميمة الجوزي، 3

4
 .228، المرجع السابؽ، ص جميمة الجوزي 
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III–1 -1 التجارة الخارجية: المنظمـة العالمية لمتجـارة عمى  انعكاسات انضمام الجزائر إلى  

ف يقوـ عمى نيج عممي ويتطمب التفكير لئلجابة عمى بعض األسئمة لمتعرؼ إف  ىذا االنضماـ يجب أ 
 :1كثر عمى موقؼ الجزائر وبيئتيا السياسية واالقتصادية مثؿأ

 اء ىذا االنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة؟ماىي الفائدة التي ستجنييا الجزائر مف جر   -
 سواؽ العالمية؟األالدفاع عف مصالحيا في  في امكانياىؿ  -
  ؟النظاـ التجاري المتعدد االطراؼ ىؿ ىي قادرة عمى تمبية شروط وقواعد السياسات التجارية التي تحكـ -

قطاعاتو، وبالتالي  االقتصاد بمختمؼ  عمىالمنظمة ىذه ينعكس انضماـ الجزائر إلى في كؿ الحاالت  
يجابا جارة الخارجيةينعكس عمى الت    كما يوضح الجدوؿ التالي: سمبا وا 
 .الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة انضمام: االيجابيات والسمبيات المتوقعة من (61-4)الجدول

 السمبيات المتوقعة االيجابيات المتوقعة
توفير السمع الصناعية التي ىي بحاجة إلييا  -

 بتكاليؼ أقؿ وجودة عالية.

تحسيف كفاءة وفعالية المؤسسات االنتاجية في  -
 ظؿ المنافسة االجنبية.

تطوير جؿ أاالستفادة مف التطور التكنولوجي مف  -
 .الصناعة المحمية

خمؽ مناصب  بالتاليخمؽ مجاالت انتاج جديدة -
 شغؿ والتخفيؼ مف معدؿ البطالة.

زيادة المنافسة مف خبلؿ الدعاية واالشيار -
والترويج وبالتالي يصبح لممستيمؾ حرية االختيار 

 لو. بحسف واالجود والمنتوج المناساألبيف 

تواجد الشركات  المتعددة الجنسيات تسمح بإتاحة -
سواؽ األقنوات أفضؿ إليصاؿ المنتجات الى 

العالمية، كما أنيا ستأخذ عمى عاتقيا ترقية 
 الميارات، الطرؽ، المعايير القياسية التكنولوجية.

ماـ المستثمر األجنبي سيزيد مف أفتح المجاؿ  -
يكوف المنافسة وىذا ينعكس عمى المنتج الذي س

 مقاييس عالمية.وبفضؿ وبأعمى جودة أ

االنفتاح عمى العالـ الخارجي سيزيد مف النمو -
 االقتصادي.

فقداف القدرة عمى حماية االقتصاد الوطني عامة  والنسيج  -
وعدـ قدرة   الصناعي خاصة، الذي يمتاز بالضعؼ،

االقتصاد عمى المنافسة وارتفاع تكاليؼ اإلنتاج باإلضافة إلى 
 اعتماده عمى أساليب تقميدية في التسيير.

استحواذ الصادرات البترولية عمى اجمالي و ضعؼ التسويؽ  -
الجزائرية مما يزيد مف التبعية لمخارج مف حيث الصادرات 

 المنتجات االستيبلكية الصناعية. 

المؤسسات الجزائرية العامة والخاصة لعدـ  مف الكثير حؿ  -
 الييكمة  إعادة إجراءات مقدرتيا عمى المنافسة، كما أف تطبيؽ

 لمعماؿ وتسريح لممصانع  غمؽ مف عنيا نتج وما والخوصصة

 إلى ىش ا، إضافة قطاعا الصناعي العاـ القطاع مف جعؿ

 متطور وغير قديـ أو أحيانا، الخبرة وقميؿ حديث خاص، قطاع

 وغير شرسة التجارية مف المنافسة يجعؿ ذلؾ كؿ أخرى، أحيانا

 األجنبية. البضاعة لصالح متكافئة

دولة  148فتح السوؽ الجزائرية أماـ صناعات أكثر مف -
غراؽ السوؽ المحمية بسمع أجنبية ذات  منتمية إلى المنظمة، وا 

 جودة عالية وتنافسية كبيرة.

زيادة منافسة الواردات لممنتجات المحمية مما يؤوؿ الى  -
 تقميص حجـ نشاط المنشآت الصناعية.

 عمى الى فرض حماية ، خاصة المتقدمةتمجأ الدوؿ -
                                                           
1
 Mohammed Tayeb MEDJAHED, le droit de L’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de défense 

commerciale, HOUMA Edition,  ALGER 2008,  Page 90. 
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سواؽ العالمية وخمؽ فرص األتقميص الحواجز في -
 أوسع لمجزائر لتصدير منتجاتيا عمى المدى الطويؿ.

 اكتساب الحؽ في معاممة متميزة أو أكثر تفضيبل-
الجزائر دولة نامية، تمنح فرصة حماية  ذلؾ ألف  

 الصناعة الناشئة.
الجمركية عمى صادرات وواردات  إلغاء الرسـو-

المدخبلت الزراعية )آليات، أسمدة، مبيدات،...( مف 
شأنو أف يحسف معدؿ التبادؿ التجاري الزراعي ويزيد 

 مف قدرة المزارعيف عمى المنافسة عالميا.

الزراعية سيخفؼ مف  إلغاء الدعـ عمى المنتجات-
 العبء عمى ميزانية الدولة.

االستفادة مف النصوص المتعمقة بالفبلحة خاصة -
ما نصت عميو االتفاقية بيذا الشأف في تخفيض 

سُىاث، وبانتانٍ  10خالل  %13.3معدؿ الدخؿ إلى 

نذي انجزائر يذة كافُت نتأهُم انقطاع انفالدٍ 

 انجزائرٌ
الخدمات المصرفية المحمية عف طريؽ  تطور-

 التعامبلت التي تقدميا المصارؼ الدولية.
استفادة المستيمؾ مف ىذه الخدمات بسعر وجودة -

 وكفاءة وتنوع.
وجود مصارؼ أجنبية ضماف لممستثمر األجنبي  -

 في الجزائر.
 .تطور قطاع السياحة-
التحفيز عمى العمؿ واإلبداع واالعتماد عمى  -

وتحسيف الجودة في المنتوج، واالستفادة مف النفس 
 التطور التكنولوجي لمدوؿ المتقدمة.

محصوؿ عمى عبلمات لالمستثمر المحمي  تحفيز -
 ) شيادات اإليزو(.تجارية 

تشجيع التجارة الدولية وحرية دخوؿ وخروج  -
المنتجات مما يتيح فرصة أفضؿ الختيار المنتوج 

 المناسب.
تحرير القيود الجمركية يساعد عمى تقييـ السمع  -

ما يسمح بحرية تنقؿ السمع مف ببقيمتيا الحقيقية 

النامية بحجة احتراـ  سواقيا مف السمع الواردة مف الدوؿأ
، بالتالي لف تستطيع الواردات معايير الجودة والصحة

 الجزائرية الولوج الى تمؾ األسواؽ.

ضعؼ استعماؿ التكنولوجيا وغياب و ارتفاع تكاليؼ االنتاج -
الخبرات البلزمة في المكاف المناسب وىذا راجع لعدـ مراقبة 

 .التسيير وطرؽ االنتاج في المؤسسات االنتاجية
تعاني الجزائر مف تبعية لمخارج، ومف المحتمؿ أف ترتفع -

أسعار المنتجات الغذائية في ظؿ النظاـ التجاري العالمي 
 %25الجديد، مما قد يزيد مف فاتورة الغداء الجزائري عمما أف 

مف إجمالي واردات الجزائر عبارة عف مواد غذائية أي ما 
 مميار دوالر. 2.3قيمتو 

تخمي الجزائر عف الدعـ الداخمي لمسمع الزراعية، حسب ما  -
ارتفاع أسعار ىذه سيؤدي الى تمميو اتفاقية السمع الزراعية، 

قيا الداخمية، مما يؤدي إلى نقص متزايد اسو أالمنتجات في 
 لئلنتاج المحمي، وضعؼ القدرة الشرائية لممستيمؾ المحمي.

مى استيراد منتج واحد ارتكاز القطاع الزراعي في الجزائر ع -
مف الكمية  %50حواليىو الحبوب، حيث تستيمؾ الجزائر 

 .اإلجمالية مف ىذه السمع، سيؤثر عمى اتفاقياتيا
الصرؼ مع زيادة الطمب عمى العمبلت  تفاقـ مشاكؿ سعر-

األجنبية، وارتفاع االستثمار األجنبي الناتجة عف ارتفاع 
 عمميات التبادؿ التجاري مع الدوؿ األعضاء.

القدرة المحدودة  لممؤسسات المالية والمصارؼ المحمية عمى -
 توفير رؤوس األمواؿ الكافية مف أجؿ االستثمار.

قد يؤثر عمى تنمية ضعؼ جياز االتصاؿ الوطني  -
 االقتصاد الجزائري.

ضعؼ الخدمات المقدمة مف طرؼ الجزائر مقارنة مع تمؾ  -
 المقدمة في الدوؿ المتقدمة.

انتشار الوكاالت السياحية الدولية، في غياب الوكاالت  -
المحمية المؤىمة، مما يؤدي إلى خروجيا مف السوؽ في قطاع 

 السياحة.
 تسمح ليا باكتساب ميزة قدرات الجزائر الحالية ال -

تكنولوجية ابتكارية حيث يتطمب ضرورة االستثمار في مجاؿ 
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لى الداخؿ.  وا 
مف خبلؿ تبسيط تحفيز المؤسسات االقتصادية  -

  .اإلداريةو اإلجراءات الجمركية 
االستثمار تحرير القيود الجمركية يشجع عمى  -

 خمؽ مناصب شغؿ جديدة. وبالتالي
 

 البحوث والتطوير.
ارتفاع تكاليؼ االختراع، مما يؤثر عمى تكاليؼ السمع  -

 المنتجة محميا.
عدـ السيطرة عمى و انخفاض حصيمة الرسـو الجمركية، -

 السمع الداخمية والخارجية لكثرة تدفؽ السمع.
ص الوسائؿ المتطورة إلجراء عممية التقييـ الجمركي نق -

 ونقص كفاءة العامميف في ىذا المجاؿ.
 .95-86، ص المرجع السابؽعداد الباحثة انطبلقا مف سعداوي سميـ، إ: مف المصدر

مثبل ال تريد أف  توازي سعر لكف ليس بأي ثمف، فجارة المنظمة العالمية لمت  تريد الجزائر االنضماـ الى    
سواؽ الخارجية مثؿ ما فعمت السعودية، فحسب العديد مف األالغاز كما في السوؽ المحمية كما في 

 آلثارىاة إيجابية لكف المتمعف حم  مغريا وب ىذا االنضماـقد يظير  ، ألنو1بداأ تنضـ  الخبراء بأف  الجزائر لف 
  السمبية يعزؼ عف االنضماـ إلييا خاصة إذا كانت دولة بمواصفات الجزائر واقتصادىا.

كؿ  استغبلؿعمييا  وأن بالرغـ مف رغبة الجزائر في االنضماـ إلى ىذه المنظمة ومساعييا الحثيثة إال     
عمى  االيجابياتإلى  يجب أف تنخدع كما ال المزايا الممنوحة لمدوؿ النامية مف أجؿ حماية اقتصادىا، 

كما يتعيف عمييا ، اتريد أف تسمكي التي لؤلىداؼأف تكوف ىناؾ رؤية واضحة ومحددة و  ،المدى القصير
ولدرء السمبيات التي قد تؤثر  ؟وماذا تريد مف المنظمة ؟سيكوفوبأي ثمف  ىذا االنضماـدراسة شروط 
عمى سبيؿ بعد االنضماـ  اقتصادىااتباع مجموعة مف التدابير لحماية عمييا ذلؾ وجب لعمى االقتصاد 

  :المثاؿ وليس الحصر
وىي عبارة عف استثناءات مف آلية الوقاية لمواردات في االتفاؽ العاـ، حيث ينص : االستثناءات-أوال

بفرض قيود كمية أو بزيادة الرسوـ الجمركية كما تعيدت  االتفاؽ بعد المجوء الى الحد مف الواردات سواءا
يمكف استخداـ القيود  2بو الدولة في جداوؿ تنازالتيا بإجراء تحقيؽ مف قبؿ جية معادية داخؿ الدولة.

  الكمية حيث ىناؾ استثناءات يسمح فييا بفرض القيود الكمية عمى الواردات لحماية ميزاف المدفوعات
 استخداـ ىذه االستثناءات في حاؿ حدوث العجز في الميزاف. يمكف لمجزائر وعميو
 االتفاقيات:-ثانيا

اتخاذ في المنظ مة العالمية لمتجارة مف ة يسمح لمدوؿ األعضاء في المنظم  : اتفاقيات اإلجراءات الوقائية .6
صناعتيا لحماية المحمية مف زيادة غير متوقعة في الواردات مف أية سمعة،  3وقائيةالجراءات اإل

وتأخذ ىذه االجراءات  يذه الصناعةل و محتمبلأر كبير فعميا ضر يسبب  المحمية مف أي سمعة بشكؿ

                                                           
1
 CAMILLE SARI, Algérie Et Maroc: quelles convergences économique?, édition CABERA, PARIS, 2011, Page 196. 

2
  .100سابؽ، ص المرجع السميـ،  سؼذاوٌ

،  200تتجاوز سنوات لمدوؿ النامية، كما يمكف لمدوؿ المنظمة زيادة تعريفتيا الجمركية المطبقة عمى الواردات بشرط أف ال  4يمكف تطبيؽ ىذه االتفاقيات لمدة 3 يـو
 كما يحؽ لكؿ دولة عضو اف تسحب او تعدؿ التزاماتيا.
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و فرض رسـو اضافية عمييا او سحب التزامات جمركية أشكؿ فرض حصة عمى السمعة المستوردة 
  .1عمى ىذه السمعة

، وتخص كؿ القضايا التي تخص 2ةوتقوـ أوال عمى اتفاقية المبدأ واالحكاـ العام :اتفاقيات الخدمات .4
المعاممة الوطنية لممورديف و وتقوـ ىذه االتفاقية عمى شروط الدولة بالرعاية تحرير تجارة الخدمات، 

والخاصة  االلتزامات التي تقدميا الدوؿ االعضاء، وثانيا سواؽاألوالنفاذ الى الشفافية،  ،جانباأل
 .3عمى العالـ بالقطاعات التي تمتـز بتحريرىا بفتح أسواقيا

إضافة إلى ما سبؽ يتعيف عمى الجزائر حماية  الحماية ضد المنافسة غير المشروعة)اإلغراق(:-ثالثا
 . 4اقتصادىا ضد المنافسة غير المشروعة)اإلغراؽ(

 تأىيل االقتصاد الجزائري عن طريق:-رابعا

 تجربة صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي في مجاؿ  تعيد نفسفي االنضماـ، حتى ال  عدـ التسرع
 .غير مدروسة العواقبتبني سياسات اقتصادية 

  عمى اإلمكانات الذاتية.تعبئة المدخرات وتثميف االنجازات واالعتماد 
 المؤسسات بمزيد مف المرونة والشفافية والعدالة مف أجؿ رفع كفاءاتيا وفعاليتيا، وتقميص الفساد  تأىيؿ

 والحد مف انتشاره.
 التي تواجيو دعـ القطاع الخاص الوطني وزيادة مساىمتو في التنمية بإلغاء العراقيؿ. 
  يجاد صيغ المشاركة  بينو وبيف القطاع الخاص.الحفاظ عمى القطاع العاـ في الفروع االستراتيجية، وا 
 بعيدا ز عمى الشراكة اإلنتاجية واالستثمارية ترك  التي أشكاؿ الشراكة والتكتبلت االقتصادية  البحث عمى

 عمى الشراكة الريعية.

 5اكما يتعيف عمييا أيض: 

 .التميزيةإعطاء فرص متكافئة لكؿ المستثمريف الجزائرييف والقضاء عمى المعامبلت  -
وتكويف المسيريف عمى الطرؽ  ،الفكرية البشرية، التي تتحكـ في االدارة الجزائريةديد الطاقة جت -

 الحديثة.
، معتمدة عمى وضع سياسة اقتصادية وتجارية، واعتماد استراتيجية تنموية  بعيدة المدى -

 القدرات الذاتية مع شرط اف ال تكوف متعارضة مع شروط االنضماـ الى المنظمة. 

 .بشري الذي يمثؿ العنصر األساسي في العممية االنتاجيةاالىتماـ بالعنصر ال -

                                                           
1 

 .96، ص المرجع السابؽسميـ،  ،سؼذاوٌ
 التي تخضع ليا كؿ الدوؿ االعضاء.2
 بالنسبة لمجزائر فيي غير مؤىمة في مجاؿ الخدمات لمنافسة الدوؿ االخرى.3
المحمية يتمثؿ في انخفاض  ال يتحقؽ االغراؽ إال بتوفير شرطاف ىما أوال أف يؤدي بيع السمع االجنبية بسعر منخفض إلى إحداث ضرر ممموس لمصناعة 4

ي البمد المصدر.السمعة بسعر منخفض عف سعرىا فالمبيعات واالرباح أو االستثمارات أو العمالة في صناعة محمية قائمة، وثانيا ضرورة وجود عبلقة بيف 
  

 71.ص ،2004، 03، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة: األىداف والعراقيلناصر عدوف دادي ، منتاوي محمد،   5
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ـ  ذلؾ مف خبلؿ :والدولي تأىيل االقتصاد الجزائري عمى المستوى اإلقميمي -خامسا عمى  الشراكة ويت
اضافة الى تقوية  االندماج،المشاركة و فرص و متقارب بيف المستويات االقتصادية، ل المغاربيالمستوى 

باستعماؿ أساليب حديثة  قدمة،منافسة مف الدوؿ المت   أواصر الشراكة مع باقي الدوؿ العربية التي تبقى أقؿ  
  واالرتقاء باإلنتاج الوطني مف حيث االلتزاـ بالمواصفات والمقاييس الدولية ،ومتجددة لمحماية الذكية

 ة واإلتقاف.والوصوؿ إلى المستويات المعتبرة مف حيث الجود
إف  الجزائر وفي اطار مفاوضتيا مع البنؾ الدولي والصندوؽ الدولي قد تسعى مف خبلؿ التوجييات     

جارة الخارجية ىي أحد ىاتيف الييئتيف مف أدوات العولمة المالية وتحرير الرأسماؿ، فإف  تحرير الت  مف قبؿ 
لكف  .1األوروبي وكذا اقامة منطقة لمتبادؿ الحرلبنات المنظمة العالمية لمتجارة والشراكة مع االتحاد 

ة مع االتحاد األوروبي سيحقؽ لمجزائر حتما جارة الحر  جارة ومنطقة الت  مت  العالمية لمنظمة الإلى  االنضماـ
مف دوف  يتـذلؾ يتطمب أيضا الوعي الحقيقي بأن و لف  ، لكففرصة االندماج في االقتصاد العالمي

فعمى الجزائر أال  تعيد تجربة االتحاد  .2مؤسسات أكثر كفاءة  وتوفر بيئة مواتية لمواجية ىذا االندماج
  األوروبي مع المنظمة لتخرج الخاسر األكبر، لذلؾ وجب عمييا توخ ي المزيد مف الحذر في التفاوض

لنفط الذي أظير اليشاشة المألوفة  التكاليؼ، خاصة في ظؿ االنييار المتواصؿ ألسعار ا والدخوؿ بأقؿ  
لبلقتصاد الجزائري مرة اخرى، ألنيا لف تستطيع االستمرار في ترقيع سياساتيا بمزيد مف األمواؿ الناجمة 

 عف الريع البترولي مما قد يجرفيا الى ما ال يحمد عقباه. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .83، ص2010انجزائر، انطبؼت االونً، دار انخهذوَُت، واحتياطيت، سعز صزف انذيىار انجشائزي بيه واقعيت انسىق وانتعذيم انهيكهي مقاربت تىقعيتاالخضر أبى ػالء ػزٌ، 

2Mostapha Hassen-Bey, Entreprise Algérienne Gestion, Mises A Niveau Et Performance Economique, op. Cité, Page 20. 
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 خاتمة الفصل
نما  حرية الت جارة الخارجية لـ تكف خيارا بالنسبة لمجزائرف  أ الى من خالل هذا الفصلتوصلت الدراسة        وا 

في  االمسار االشتراكي لـ تثبت نجاعتي التي طبقت فيف  الحماية ذلؾ ألفرضيا الت حوؿ نحو اقتصاد السوؽ، 
  ولية ومستمزمات اإلنتاجاألغذائية و ال موارداتلالنيوض بيذا القطاع، حيث بقي االقتصاد يشيد تبعية مطمقة 

بالميم ة  لـ يكففاالنتقاؿ مف اقتصاد األوامر إلى اقتصاد المبادرة  .إضافة إلى االعتماد عمى النفط كأداة لمتصدير
ت أد  وانفجرت أزمة المديونية و  التي انيارت فييا أسعار البتروؿ، 1986ما زاد األمور تعقيدا ىو أزمة و السيمة، 

اختبلالت مالية تمثمت و  ضعؼ الزراعة، الصناعية، وارتفاع الوارداتاالستراتيجيات  ىيكمية كانييارإلى اختبلالت 
 عوارتفاع أسعار السم ،زيادة نسبة التضخـ وانخفاض قيمة العممة في العجز المستمر في ميزاف المدفوعات،

ؽ يفي طر  وضعت الجزائر ختبلالتفكؿ تمؾ االوالخدمات المستوردة، واختبلالت اجتماعية أىميا ارتفاع البطالة، 
سياسات اإلصبلح ، حيث شممت أوضاعياككؿ الدوؿ المحتاجة الى أمواؿ لتصحيح  يصندوؽ النقد الدول

االقتصادي حزمة مف التدابير االقتصادية والمالية المتصمة بسياسات التثبيت االقتصادي والتصحيح الييكمي 
ىذه التدابير عمى أفكار النظرية الى التكييؼ االقتصادي البلـز في ىيكؿ االقتصاد الوطني وتستند  لموصوؿ

 االقتصادية النيوكبلسيكية واالعتماد عمى دور آلية السوؽ والحد مف دور الدولة اقتصاديا واجتماعيا.

الشراكة مع  عقد الىزبائف خارج المحروقات، سعت الجزائر  عف في االقتصاد العالمي والبحث جسعيا لبلندما   
 ةالصغيرة والمتوسط تالمباشر، والشراكة الصناعية، وتطوير المؤسسااالجنبي  االتحاد األوروبي لتدعيـ االستثمار

وتحديث الصناعة، وتشجيع الصادرات الصناعية، وتنمية الموارد البشرية بأحسف سياسات البحث والتنمية إلعطاء 
ئر، لكف نتائج ىذا االتفاؽ عادت سمبا عمى االقتصاد الجزائري ألنو نتائج مرضية لتحسيف مناخ األعماؿ في الجزا

، جعؿ الجزائر سوقا مفتوحا لمنتوجات االتحاد نتيجة العراقيؿ التي واجييا المنتوج الجزائري لمولوج الى االتحاد
الى  ااتجاىيرادت الجزائر تنويع زبائنيا بأبعد ذلؾ  .المنافسة الشديدة ووضع المؤسسات الجزائرية عمى محؾ  

باقي كانت ىامشية مع فباقي المبادالت أما  ، فقط التي تركزت تعامبلتيا مع أربع دوؿ المنطقة العربية الحر ة
 الدوؿ.
أف  التجارة الخارجية الجزائرية مازالت تتميز بصفتيف سائدتيف وىما غياب التنوع في الييكؿ  استنتجنا كذلؾ   

حوؿ مف ، ويعتبر الت  لفترة طويمة امتدتىي صفات و السمعي لمصادرات، والييكؿ الجغرافي لممبادالت التجارية، 
بعد كؿ المجيودات التي  عميو التغييرتصدير المنتجات الزراعية إلى تصدير المحروقات، األمر الوحيد الذي طرأ 

 .و شراكاتأقامت بيا الجزائر مف اصبلحات عميقة 
االندماج في مواصمة تظؿ بمعزؿ عف العالـ مما يمزميا  ال يمكف لمجزائر أف  أنو في ختاـ ىذا الفصؿ خمصنا     

الذي وجب عمييا أف تحتاط لو عمى ألمر ا ،مة العالمية لمت جارةضاالقتصاد العالمي، مف خبلؿ االنضماـ الى المن
ولكف بضماف أكثر لممصالح بعيدا   ليس مف خبلؿ الحماية غير المدروسة لعدد مف القطاعات ،كؿ المستويات

تفاقيات اإلجراءات الوقائية االو  ، ويكوف ذلؾ باالستغبلؿ االمثؿ لبلستثناءاتعف التنازالت واالنفتاح البلمحدود
تعبئة المدخرات وتثميف االنجازات عف طريؽ  عمى المستوى المحمي الجزائري والعمؿ عمى تأىيؿ االقتصاد

دعـ القطاع الخاص، الحفاظ عمى القطاع العاـ في الفروع و تأىيؿ المؤسسات، و واالعتماد عمى اإلمكانات الذاتية، 
 بمستويات متقاربة.فرص المشاركة واالندماج عمى المستوى اإلقميمي والدولي مف خبلؿ البحث عف و االستراتيجية، 
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 مقدمة الفصل

 
تحرير التجارة الدكلية بالنمك االقتصادم  أثر دراسةخبلؿ ىذا الفصؿ ل مف الدراسةختاـ ىذه  كصكال الى     

، بعد أف قطعت الجزائر شكطا كبيرا في تحرير تجارتيا، بالتالي سنحاكؿ أف نحمؿ كاقع النمك في في الجزائر
 ظّؿ التحرير. 

يث عف كاقع النمك االقتصادم في الجزائر كما عرفو مف تطكرات ابتداءا الحد سيتـفي مقدمة ىذا الفصؿ   
مرحمة االصبلحات التي عمدت الييا الدكلة، كبعد ذلؾ تمكيؿ النمك خارج الميزانية  ، ثـّ مف مرحمة التخطيط

 .2014-2000كدعـ النمك االقتصادم المطبقة خبلؿ الفترة  ،ألكؿ مرة مف خبلؿ برامج االنعاش
نبيف دكر النفط في  عتماد الكبير الذم يعاني منو االقتصاد الجزائرم عمى صادرات النفط ارتيينا أفّ نظرا لبل  

  االقتصاد الجزائرم، ثـ سنحاكؿ معرفة كضعية التجارة الخارجية كالنمك االقتصادم خارج دائرة المحركقات
 كذلؾ بعد عديد االصبلحات التي لجيت الييا الجزائر لتنكيع اقتصادىا.

 ياالعبلقة التي يؤثر بيا الّتحرير الّتجارم عمى النمك االقتصادم في الجزائر، ارتيينا فحص لمتعرؼ عمى    
عف طريؽ دراسة قياسية باستخداـ اختبارات التكامؿ المتزامف بيف مؤشر االنفتاح التجارم كالنمك االقتصادم 

  بيف النمك االقتصادم األكؿيجمع  ،مف خبلؿ اختبار نمكذجيف، 2013-1970في الجزائر خبلؿ الفترة 
ارتيينا فيو دراسة النمك االقتصادم مع كؿ مف أما الثاني  كالصادرات كالكاردات، كسعر النفط كسعر الصرؼ،
تحميؿ النتائج القياسية مف خبلؿ دراسة استقرارية الجذر  متغيرة االنفتاح التجارم، كاالستثمار، بالتالي سيتـ

ثـ تشكيؿ نمكذج لمتكامؿ المتزامف بيف  ،ت السبلسؿ الزمنية لممتغيرات محؿ الدراسةكتقدير معادال ،الكحدكم
متغيرات النمكذج  في المدل الطكيؿ، مف خبلؿ تحديد عدد عبلقات التكامؿ، باإلضافة إلى تحديد نكعية 

ـّ  لجرانجرباستخداـ اختبار العبلقات السببية  ،العبلقة في المدل القصير بيف متغيرات الدراسة تحميؿ دكاؿ ث
 مف أجؿ ذلؾ سيتبع ىذا الفصؿ الخطة التالية: .االستجابة الدفعية

 .النمك االقتصادم في الجزائركاقع -أكال -
 .كالنمك االقتصادم في الجزائر التجارة-ثانيا -
 .القياسية دراسة: أثر التحرير التجارم عمى النمك االقتصادم في الجزائر-ثالتا -
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 -I    الجزائر ادي فيالنمو االقتص. 
مف أجؿ  تعددت تقسيمات المراحؿ التنمكية في الجزائر بعد االستقبلؿ. فمنيـ مف يقسميا الى مرحمتيف     
كمنيـ مف يزيد عمى ذلؾ بمرحمة. كلقد  .1الى يكمنا ىذا 1989كالثانية مف  ،(1989-1962)االكلى ،التنمية

 االقتصادم خبلؿ مرحمة التخطيط منمكلكانت  ألكلىالى ثبلثة مراحؿ، ا الجزءارتيينا تقسيميا في ىذا 
كاف فييا تمكيؿ النمك  ثالثةكمرحمة (، 1999-1990)النمك خبلؿ مرحمة االصبلحات(، كالثانية 1967-1989)

كفي كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ حاكلنا دراسة تطكر النمك  (.2014-2000)خارج الميزانية غطت الفترة 
   تي قامت بيا الجزائر لمكصكؿ الى المعدالت المرضية مف النمك.االقتصادم، كالمجيكدات ال

  1-I (=>=7-;:=7) االقتصادي خالل مرحمة التخطيط النمو: 

تدمير البنى التحتية الضركرية لمنمك ك ضعؼ المقكمات المالية، بداية ىذه المرحمة  زميّ أىـ ما     
مجمكعة مف مف االستعمار كرثت الجزائر  كما ،عرنا الى ذلؾ في الفصؿ الرابشأكما  ،االقتصادم لمدكلة
 2التناقضات أبرزىا:

التجارة كالنقؿ كعمى ىيكؿ ، الصناعة ،عمى كسائؿ اإلنتاج الكبرل في الزراعة كجكد رأسماؿ أجنبي مسيطر -
 الجياز المالي.

مية في الصناعة كجكد طبقة كطنية محفكظة مف اإلقطاعية أك شبو اإلقطاعية في الزراعة كمف البرجكازية الطفي -
مالؾ، كتمثؿ نسبة قميمة مف القكل العاممة كىي  50.000بحكالي  1964يقدرىا ميثاؽ الجزائر عاـ  ،كالتجارة

2.5%. 
كجكد تفاكت جيكم صارخ يتصؼ بتركز رأس الماؿ في المناطؽ الغنية القريبة مف المدف الكبرل في الجزء  -

 مكزعة بيف الجيات الجبمية كجيات اليضاب العميا.قبالة مناطؽ فقيرة كمحركمة  ،الشمالي مف القطر
بيدؼ إرساء االستقبلؿ  ،1962في جكاف  3عقدت السمطات برنامج طرابمس ،لمخركج مف ىذه الكضعية    

حتى تككف تنمية الجزائر سريعة  -كخيار سياسي كاقتصادم-االقتصادم مف خبلؿ تطبيؽ النظاـ االشتراكي
إنمائية ذات  استراتيجيةكىك تحكؿ صعب يستمـز إرادة سياسية قكية مع  ،جات الجميعكمنسجمة كمكّجية نحك تمبية حا

 .4رؤية كاضحة

                                                
االصبلحات االقتصادية مخبر  ، مجمة 2009و 1990أثر السياسة النقدية عمى المتغيرات االقتصادية الكمية مع االشارة الى االقتصاد الجزائري لمفترة ما بين طالبي فريد، بف  1

 .11ص ، 10،2011كاالندماج في االقتصاد العالمي، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، رقـ 
  .109ص  ،1984، المؤسسة الجزائرية لمطباعة، الجزائر الغزو الرأسمالي الزراعي لمجزائر ومبادئ إعادة تنظيم االقتصاد الوطني بعد االستقاللبيمكؿ، محمد بمقاسـ حسف  2
مف   عنيـ مف سجكف فرنسا لعدة أياـ  بطرابمس بميبيا مؤتمرا ضـ أعضاء الحككمة المؤقتة كالقيادة العامة لمجيش كبعض المسؤكليف الذيف تـ اإلفراج الجزائرية عقد المجمس الكطني لمثكرة3

يمكف عبلج   ة العامة لمببلد كحدد الكسائؿ التي بكاسطتيايابمس الخاص بمستقبؿ الجزائر المستقمة، كالذم حدد السياسكانتيى بكضع برنامج طر  1962أكاخر شير مام إلى بداية شير جكاف 
كالتعاكف الدكلي   كؿ العالـ، دعـ السمـ في محاربة االستعمار كدعـ حركات التحرر االختيارات السياسية: :غداة استقبلليا حيث تضمف مجمكعة مف االختيارات المشاكؿ التي كاجيتيا الجزائر

كاإلقطاعي، االحتكارم  محاربة التسمط مثؿ اشتراكية، كاالختيارات االقتصادية  إطار مبادئ في المتكازف كالعادؿ، تجسيد الكحدة المغاربة كاإلفريقية، بناء دكلة عصرية عمى أسس ديمقراطية
الريؼ  في عمى ىياكؿ الحياة العبلقات االقتصادية مع الخارج مع إحداث تغيير جذرم  مؿ كتحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم، تطبيؽ سياسة التخطيط، مراجعةضركرة بناء اقتصاد كطني متكا

األمية،  عمى البطالة، القضاء  رفع مستكل معيشة السكاف المتمثمة في ككسيمة لمتنمية الشاممة المتكازنة، كاالختيارات االجتماعية كالثقافية  كتصنيع الببلد، التيكيد عمى النظاـ االشتراكي
عطاء المغة العربية مكانتيا، دعـ الثقافةتحسيف الكضعية الصعبة كترقية السكف، استعادة الثقافة الكطن العربي  إطارىا الحضارم في الكطنية  الكطنية عمى أسس عممية ثكرية ترسيخ القيـ  ية كا 

 كعنصر أساسي لميكية الكطنية المتميزة.  كاإلسبلمي، تيكيد التمسؾ بالمغة العربية
  .127، ص المرجع السابؽمحمد بمقاسـ حسف بيمكؿ،  4
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE++26+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A+1960+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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نتيجة التيثير المتبادؿ بيف ىذه العكامؿ كالترابط بينيا، كبسبب الحاجة إلى إحداث  ،معقدة كألّف عممية التنمية جدّ  
يياكؿ، كالتشريعات كالمؤسسات، فإّف التخطيط ىك األداة تغيرات كاسعة كعميقة كجذرية في الجكانب المختمفة كالبنى كال

تمكنيا مف  ككفؤةالتي يمكف أف تساعد عمى القياـ بذلؾ، كحتى تحقؽ الدكلة التنمية ينبغي عمييا استخداـ أداة فعالة 
 أقصى كفاءةتحقيؽ التنمية، حيث أنو الكسيمة التي يتـ مف خبلليا تكفير المكارد كتجميعيا بيكبر قدر ممكف، كتحقيؽ 

 . 1ممكنة في تخصيص ىذه المكارد 
المتتالية أىدافا ىامة تمثمت أساسا  2شممت استراتيجية التنمية التي انتيجتيا الجزائر مف خبلؿ المخططات التنمكية   

ؿ في التطبيؽ التدريجي لبلشتراكية، مف أجؿ الكصكؿ إلى االستقبلؿ االقتصادم كالرفاىية االجتماعية، كلقد كانت أك 
ثـ عمى الزراعة، كالرفاىية  3أكال كقبؿ كؿ شيء عمى التصنيع الذم اعتمد ،معالـ ىذه االستراتيجية المخطط الثبلثي

فقامت الدكلة في إطار إعادة تنظيـ االقتصاد، بإنشاء قطاع الدكلة الصناعي الذم تكسع تدريجيا عف ، االجتماعية
أس الماؿ األجنبي الصناعي، أكعف طريؽ االستثمارات الصناعية كتيميـ ر  ،طريؽ تيميـ األمبلؾ الصناعية الشاغرة

كانت الصناعة محرؾ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في فترة السبعينات، حيث استيمؾ ىذا القطاع ف .4الجديدة
1980و 1970في الفترة مف االستثمارات المخططة  %70و 60بٍٍ

مك عمى القطاع الصناعي اآلخذ في الن كعميو كاف. 5
مشكؿ عدـ التكازف الداخمي كتبعية االقتصاد الجزائرم لمخارج، كما أنو كاف  يساىـ في حؿّ  يدعـ االقتصاد، كأفّ  أفّ 

 يخمؽ فائضا اقتصاديا قادرا عمى تمكيؿ عممية التنمية بصفة عامة كتنمية القطاع الزراعي خاصة. مطمكب منو أفّ 
ىك استراتيجية النمك غير المتكازف ليس بمفيـك نمك جميع  (1979-1965كاف النمكذج المتبع خبلؿ الفترة)   

نما بتحقيؽ النمك بقيادة قطاع نشاط اقتصادم محرؾ لبقية قطاعات  قطاعات النشاط االقتصادم في نفس الكقت، كا 
الجدكؿ المكالي التركيز عمى يكضح  .6داء دكر القيادةأالنشاط األخرل حيث عمدت الى الصناعات القاعدية في 

 :1989 يا الجزائر حتىمف خبلؿ المبالغ المخصصة التي استثمرت ،ناعة بما فييا النفطالص
 .(=>=7-;:=7: المخصصات المالية لكل قطاع في االقتصاد الجزائري لمفترة)(7-9)الجدول
انًخطظ  قطاعات االنشطة

انثالثٍ االول 

:;-:= 

انًخطظ 

انرباعٍ االول 

;7-;7 

انًخطظ انرباعٍ 

 ;;-8;انثاٍَ 

فترة ان

انىسُطُت 

;<-;= 

انًخطظ 

انخًاسٍ االول 

<7-<9 

انًخطظ 

 انخًاسٍ انثاٍَ
85-89 

 550 400.6 161.3 140 35 11 المبمغ االجمالي بالمميار دج

 :.77 >.76 6.6: ;.7: 7.;9 98 %الصناعات ويشمل النفط

 14.4 9.9 7.2 7.3 11.9 0.5 %الزراعة

 54 57.3 30.6 32 30.8 26 %قطاعات اخرل

  ، الطبعة األكلى، مكتبة حسف العصريةسياسة الصرف كأداة لتسوية االختالالت في ميزان المدفوعاتالمصدر : أميف صيد، 
 .220ص، 2013لبناف، 

                                                
 .20، ص2011النفائس، األردف، ، التخطيط االقتصادي من منظور إسالمي، الطبعة األولى، دار بشر محمد مكفؽ1
 االطركحة. طات في الفصؿ الرابع مف ىذهجاء الحديث عف ىذه المخط 2
ـّ العمؿ عمى إيجاد صمة بيف 1967تبنت الجزائر ابتداءا مف  3 الصناعة  استراتيجية التصنيع التي استيدفت تعزيز االستقبلؿ الكطني كتحسيف مستكل المعيشة لجميع أفراد المجتمع، كت

لتنمية جماؿ الديف لعكيسات، ترجمة الصديؽ سعدم، افي ميداف الغداء كىذا ما يشكؿ رمزا عالي الدرجة لبلستقبلؿ الكطني: انظر  كالزراعة بيدؼ بمكغ نسبة عالية في عممية االكتفاء الذاتي
 .19، ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، (1978 -1968الصناعية في الجزائر، عمى ضوء دراسة قطاع الحديد والصمب )

شكالية التوازن الجيوي مثال الجزائراالمحمد بمقاسـ بيمكؿ،  4  .362ص  ،المرجع السابؽ، ستثمار وا 
5 IDDIR  ABDERRAHMANE,  L’industrie algérienne bilan et perspectives, imprimerie HASNAOUI, Alger,  2008 Page 11. 

 150، ص 2013الحديث، القاىرة،  الكتاب، دار (2005-1989،1990-1962محاولتان من أجل التنمية ) الجزائرياالقتصاد سعدكف بككبكس،  6
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مارات الثبلثي ثمف مجمكع است %54عمى  بما فييا النفط حازت الصناعة السابؽ، الجدكؿ أرقاـ مف خبلؿ    
ـّ . % 0.5 عمى الّ إأما الزراعة فمـ تحز  ،%26 عمى بينما تحصمت باقي القطاعات ،االكؿ في ىذا المخطط ت

1مميار دكالر ناتج بتركلي 5.1 أم ،تكظيؼ حكالي نصؼ االنتاج البتركلي في تمكيؿ الصناعة كحدىا
كقد زاد . 

ككاف  ،%57.3االكؿ اىتماـ الجزائر بالصناعة خبلؿ المخططات المكالية حتى كصؿ خبلؿ المخطط الرباعي
، حيث ارتفعت الثانيثـ الرباعي  ،نياء مركب الحجار، كالمحركقات بيرزيك، كمعامؿ سكيكدةإجؿ أؾ مف ذل

 فقط. %7.3 ة عمىىذه المرّ  تكبقي ىذا االىتماـ عمى حساب الزراعة التي حاز ،  %62 النسبة الى
يا في الناتج الداخمي ّدل الى اىماؿ الزراعة التي ضعفت مساىمتأّف االىتماـ بالصناعة في ىذه الفترة إ  

 ترسخت التبعية الغذائية كصفة في االقتصاد الجزائرم. ،الخاـ، كمع النمك السكاني السريع
في  %32.8 كصمت الىحيث ، بدأت االستثمارات المكجية الى الصناعة تقؿّ  ،الثمانيناتابتداءا مف   

 %9.9 فقد زادت حصتيا نسبيا كأصبحت أما الزراعة، %31.6بـقدرت  الثانيفي الخماسي  ثـّ ، االكؿ الخماسي

ىنا بدأت الدكلة باستراتيجية الشراء المكثؼ لمسمع  في الخماسي الثاني. %31.6و كؿ،األفي الخماسي 
"، ككاف ذلؾ طبعا عمى حساب من أجل حياة أفضلاالستيبلكية الضركرية كغير الضركرية تحت شعار "

عؼ الطاقات االنتاجية كتدىكرت عائدات المؤسسات فحدث االختبلؿ نتيجة لض .2االستثمار كالتشغيؿ
شيد ىذا المخطط أىـ االصبلحات تمثمت في إعادة الييكمة  كما الصناعية، كلجيت الجزائر الى االستدانة.

ـّ إدخاؿ إصبلحات ذاتية اقتصادية كمراجعة اإلطار التشريعي  ،لممؤسسات العمكمية إضافة إلى ذلؾ ت
 .ألكامر كالقرارات كالمراسيـمجمكعة مف ا العاـ كالخاص، كترجـ ذلؾ بصدكركالقانكني المتعمؽ بالقطاع 

الناتج ك  بيا معتبرة مف حيث الناتج الداخمي الخاـسحقؽ االقتصاد الجزائرم خبلؿ ىذه المرحمة نتائج ن  
     تمثمت في الجدكؿ المكالي:لمفرد  الداخمي الخاـ

 في الجزائر  والناتج الداخمي الخام/لمفرد الناتج الداخمي الخام تطور  (: 6-9الجدول )
 (.=>=7-;:=7)خالل الفترة

  
 انسُىاث 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 >;=7 1979

7,48 9,21 5,26 8,39 5,05 7,49 3,81 27,42 -11,33 8,86 8,43 10,80 9,45 %PIB  

4.16 5.74 2.18 16.12 20.02 4.43 1.00 19.41 15.94 5.53 - - - %PIB/h  

  انسُىاث 7>=7 7>=7 6>=7 7>=7 8>=7 9>=7 :>=7 ;>=7 >>=7 =>=7 

 4,40 -1,00 -0,70 0,40 3,70 5,60 5,40 6,40 3,00 0,79 %PIB   

 1.66 3.85 3.67 2.59 0.53 2.22 1.97 2.91 0.19 2.34 %PIB/h  
 

 .02/05/2015 االطبلع عميو يـك تـّ ،  perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet:المصدر

جد أنو كصؿ ن( تميز بالتذبذب، ثـّ 1979-1967خبلؿ ) الناتج الداخمي الخاـ/لمفرد فّ أنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ    
حيث لـ يتجاكز  1989-1980، بعد ذلؾ شيد االنخفاض خبلؿ الفترة %20.02بـمقدرة  1975الى أعمى نسبة لو في 

04%. 

                                                
 .29ص  المرجع السابؽ،  التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيق ،قادرم محمد الطاىر 1
 .220، ص المرجع السابؽأميف صيد، سياسة الصرؼ كيداة لتسكية االختبلالت في ميزاف المدفكعات،  2
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بارتفاع مف حيث القيمة ترتب   (1979-1967) خبلؿ المرحمة تميز أنوالداخمي الخاـ، نجد مناتج لة أما بالنسب 
مزيادة في لكاف  . %11.33-معدؿ سمبي يقدر بػالذم سجؿ فييا  1971، ما عدا سنة زيادة في الدخؿ الكطني اعني

في كاف الذم  دكرا كبير في ارتفاع الناتج، أسعار البتركؿ نتيجة الرتفاع في ،حصيمة الصادرات مف العائدات النفطية
 ؿ المعدؿسجّ  كما ،الجزائرمنتيجة األداء الحقيقي لسير االقتصاد  كليس 1979كالثانية في  1974المرة األكلى سنة 

إلى  اوبكلمنفط الحرب العربية اإلسرائيمية، مما دفع بػمنظمة الدكؿ المصدرة  اندالعنتيجة  1973 فً سُت  3,81
فتميزت ىذه الفترة   ل إلى زيادات كبيرة في أسعار البتركؿ الخاـكالذم أدّ  ،التدريجي إلنتاجيا البتركلي التخفيض

بارتفاع العكائد لقطاع المحركقات نظرا الرتفاع األسعار، الشيء الذم أدل إلى الحصكؿ عمى إيرادات كفكائد ىامة 
ما أكسب ىذا القطاع م  ية المعتمدة عمى الصناعات الثقيمةكانت تعتبر الحؿ األمثؿ لتمكيؿ مشاريع التنمية االقتصاد

  1979 االنتعاش، الى غاية الناتج عاكد معدؿ 1974ابتداءا مف  أىمية كبرل في تجديد استراتيجية التنمية في الجزائر.
لى ، التي أدت ا1986مرة أخرل الى الصدمة البتركلية لسنة  متعرض االقتصاد الجزائر . %7.48حيث كصؿ الى 

 .%0.40االنخفاض الحاد في الناتج بمغت 
مف أىـ  .1ىك التيكيد عمى مبدأ التكازف في التنمية األكؿ إّف أىـ ما يمفت االىتماـ في المخطط الخماسي     

إشباع الحاجات االجتماعية، تنكيع االستثمارات لخمؽ  مف خبلؿ األفكار التي تجسد اىتماـ ىذا المخطط بالتكازف
تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم، كتفادم االختبلالت التكازنية بيف تطكر اليياكؿ أك بيف االنجاز سكؽ كطنية كل

كتككيف منسجمة مع حاجات التنمية في  ،تطبيؽ سياسة تعميـك  كاألىداؼ المحددة، كتقكية العبلقات بيف القطاعات،
أما  .2التي خمقتيا برامج التنمية الكبيرة تنظيـ تنمية مناطؽ الببلد عمى أساس تصحيح التفاكتات الجيكيةك التشغيؿ، 

ف نقائص المؤسسات كفعالياتيا، حيث بيّ  تسيير شمؿ انتقادات شديدة اتجاه فقد المخطط،ليذا ف تقرير المتضمّ ال
في عبلج ىذه  ر المؤسسات مع اقتراح حمكؿ يمكف أف تساىـكتسييّ  ،الرئيسية لمتنظيـ الصناعي كمكاطف الضعؼ

 .النقائص
فقد أدل  1970و 1960لرغـ مف زيادة إيرادات الجزائر مف صادرات البتركؿ بيكبر مف سبعة أمثاليا بيف عمى ا   

 1986-1966كما تميزت الفترة  3تدىكر إنتاجيا الزراعي إلى تحقيؽ معدؿ لمنمك متكاضع لمغاية خبلؿ الستينات.
بسبب التراجع العنيؼ  ،بلختناؽ في نياية الفترةبازدىار باىر لبلقتصاد الجزائرم بالرغـ مف ظيكر العبلمات األكلى ل

 .4لمكضع الخارجي ككذلؾ بسبب التغيرات في السياسات االقتصادية
أخذ المخطط الخماسي الثاني ظركؼ األزمة االقتصادية العالمية في الحسباف، لعبلقتيا ببرامج التنمية االقتصادية     

. إضافة خصصت لو مبالغ مالية ىامةخدمات كرؤكس األمكاؿ، كما كاالجتماعية، عف طريؽ انتقاؿ كؿ مف السمع كال
كظركؼ االقتصاد الدكلي مف  ،الى أّنو اعتمد عمى أكلكيات يعكد اختيارىا إلى ظركؼ االقتصاد الكطني مف جية

  .5تمثمت ىذه األكلكيات في تطكير قطاع الفبلحة، كتقميؿ االعتماد عمى الخارج ثانية.جية 

                                                
 نظريات النمك سكاءا منيا النظريات الرأسمالية أك النظريات االشتراكية.كىك مبدأ معركؼ في  1

شكالية التوازن الجيوي )مثال الجزائر(محمد بمقاسـ حسف بيمكؿ،   2  .403، ص 1990المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ، االستثمار وا 
  .21، ص 1995، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر خمف والتنمية وعن الرخاء والرفاىيةتنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية، خرافات شائعة عن التجبلؿ أميف،   3

 .35، صالمرجع السابؽ، استراتيجية وسياسات انعاش وتنمية الصناعةكزارة الصناعة كترقية االستثمارات،  4
عادة تنظيم مسارىا في الجزائر، الجز تخطيط سياسة محمد بمقاسـ بيمكؿ،  5   .140، ص 1999،، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائرء الثانيالتنمية وا 
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 :1إضافة الى

 ة التكازف االقتصادم كالتكازف الخارجي، كتخفيض الديكف الخارجية، كتدعيـ التكامؿ االقتصادم.إعاد -
متابعة التقدـ االقتصادم كاالجتماعي، مع تكييؼ ىيكؿ االستثمارات مف أجؿ تيميف تغطية أفضؿ لمحاجات  -

لغاء التيخر الياـ المسجؿ في بعض القطاعات.  االجتماعية األساسية، كا 

 اسة التشغيؿ، كتطكير مستكل التيىيؿ.مكاصمة سي -

إعادة تنظيـ االقتصاد الكطني مف أجؿ تحسيف المؤىبلت االقتصادية عف طريؽ التخطيط، ككضع الكسائؿ  -
 .المادية كالبشرية الفعالة تحت تصرفو

نة لكف كؿ تمؾ المبالغ لتحقيؽ التنمية لـ تتجسد عمى أرض الكاقع، خصكصا مع حمكؿ األزمة البتركلية س   
، كارتفاع حجـ 2(1986دكالر لمبرميؿ سنة  13الى  1985دكالر لمبرميؿ سنة  28)الذم انخفض سعره مف 1986

، إضافة إلى تراجع اإلنتاج الصناعي 1986مميار دكالر سنة  26إلى  1985مميار دكالر سنة  17المديكنية مف 
فازدادت حدة األزمة  ،ية، كارتفاع معدؿ البطالةخارج المحركقات، كزيادة التبعية إلى الخارج لبعض المكاد الغذائ

القكانيف السارية في بداية الثمانينات لـ تسمح بالحديث عف اقتصاد السكؽ، اذ أّف الدستكر  إضافة الى أفّ  ،الجزائرية
كانت  التي األىداؼ رغـو بكما أنّ . 3كالميثاؽ الكطني كانا مازاال يعتبراف أّف االشتراكية ىي اختيار ال رجعة فيو

 إاّل أّنيا لـ تتحقؽ بسبب عّدة عراقيؿ.، 4ييكمةالإلييا عممية إعادة ترمي 
تجسدت التي المؤسسات  5مشركع استقبلليةتمثمت أىـ اإلصبلحات التي كردت ضمف ىذا المخطط في    

12/01/1988 المؤرخ في 88/06مف خبلؿ القانكف
عدـ بعد تدىكر أداء معظـ كحدات إنتاج القطاع العاـ، ك  ،6

قدرتيا عمى تكفير التمكيؿ البلـز بمكاصمة عممية اإلنتاج كتطكيره، كضماف الجكدة. إضافة الى تضخـ حجـ 
التكاليؼ كاألعباء االجتماعية لصالح العماؿ، كعدـ فعالية نظاـ األسعار، كغياب تاـ لتسيير المخزكنات عمى 

كالقدرات اإلنتاجية، كعدـ التحّكـ في  مستكل المؤسسات، إضافة إلى االستخداـ السيئ لكسائؿ اإلنتاج
 . 7التكنكلكجيات، زد عمى ذلؾ انتشار البيركقراطية كضعؼ االتصاؿ، كتدفؽ المعمكمات

عممت اإلصبلحات لتحصؿ كؿ مؤسسة عمى استقبلليا المالي، كتتحمؿ مسؤكلية  1987في نياية سنة    
إجراءات إصبلحية استيدفت بالدرجة األكلى بدأت الجزائر في اتخاذ  ،1988إدارتيا، كانطبلقا مف سنة 

كما قامت الدكلة بمشركع الخكصصة التي   ،استخداـ قكل السكؽ كمحدد أساسي لتكزيع المكارد االقتصادية
عادة تشكيؿ المجتمع بيكممو عف  عادة تكزيع السمطة كالرقابة، كا  كانت تيدؼ إلى تعظيـ المنافع الفردية، كا 
                                                
1 Abdelhamid BRAHIMI, L’économie Algérienne, l’économie Algérienne, OPU, Algérie, 1991, Page 350. 

 .233، ص المرجع السابؽ، المدفكعاتلتسوية االختالالت في ميزان  كأداة، سياسة الصرف أميف صيد 2
3 OUKIL M. Saïd, et autres, Autonomie des entreprises publiques économiques: gestion et prise de décision dans le cadre de 

l’approche systématique, Université d’Alger, 1994, Page 41.  
 .220، ص أنظر الفصؿ الرابع مف ىذه المذكرة 4
عطاء الصفة التجارية لممؤسسة  ةحركقات، كرفع المردكديكانت تيدؼ إلى تنكيع الصادرات خارج الم 5 كتحسف األداء، كاستغبلؿ عقبلني لممكارد البشرية كالمالية، كتكفير مناصب شغؿ، كا 

عطائو التي تصبح مؤسسات ذات مسؤكلية محدكدة، كتبقى الدكلة المالؾ الكحيد ليذه األسيـ، إضافة الى إعطاء ثقة في المسير ا ،العمكمية االقتصادية لجزائرم كغرس ركح المبادرة فيو، كا 
 حرية أكسع في مجاؿ التسيير.

 .55، ص 13/01/1988، الصادرة في 02جريدة الرسمية الجزائرية، رقـ اللممزيد أنظر  6
كراه في العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر ، أطركحة دكتاالنتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أىداف السياسة االقتصاديةعبد اهلل الكناس، االقتصاد الجزائرم، 7

 .121، ص 2005
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  . بيذا تعمؿ عمى التقميؿ مف سيطرة القطاع العاـ1سات االقتصادية كالسياسيةطريؽ التغيير الجذرم لممؤس
أىـ  تمثمت .2ألنو دائما ييتي بعد القطاع العاـ ،صكرة القطاع الفعاؿفالقطاع الخاص في الجزائر ال يعكس 

 القكانيف التي أصدرتيا الجزائر، كالمتعمقة باالستقبللية فيما يمي:
08/12/1987المؤرخ في  87/19قانكف -

: الذم يسمح باالنتفاع الدائـ بيراضي التسيير الذاتي كحؿ التعاكنيات 3
 الفبلحية كخكصصة تسييرىا لصالح العماؿ.

19/07/1988المؤرخ في  88/29قانكف -
: الخاص بالتجارة الخارجية كالذم فتح المجاؿ لمشركات الكطنية 4

 لمتجارة الخارجية.إلنجاز المبادالت مع الخارج، ككضع حد الحتكار الدكلة 

12/01/1988المؤرخة في  88/06إلى  88/01القكانيف مف -
 الخاصة باستقبللية المؤسسات العمكمية. 5

الدكلة منح استقبللية لقطاع التجارة الخارجية، كذلؾ حتى تنسجـ ىذه  -قكانيف االستقبللية –تمـز مثؿ ىذه القكانيف   
التي فرضيا المحيط االقتصادم بكؿ أبعاده في إطار مقارنة اقتصاد القكانيف مع المتغيرات الداخمية كالخارجية 

، لـ تعد ىذه التعديبلت قادرة عمى مكاجية متطمبات التغيرات الحاصمة، فتـّ 1988أكتكبرالسكؽ. لكف كنظرا ألحداث 
صدار أىـ قانكف في تاريخ اإلصبلحات، كىك القانكف متعمؽ بالنقد ال 14/04/1990الصادر بتاريخ  90/10 إلغاءىا كا 

 كالقرض.
  اعتقد البعض أّف العمؿ بالتخطيط لـ يكف إاّل ذريعة لتغطية كاقع اقتصاد متركؾ لقكل السكؽ الدكلية كالمحمية   

كما اعتقد البعض اآلخر أفّ الّتخطيط كنمكذج لضبط النشاط االقتصادم ىك مف الكجية التقنية مستحيؿ، ألنو 
رقابة يستحيؿ جمعيا في فترة بمثؿ ىذا القصر، إضافة إلى ىذا فإف عدـ استقرار يفترض تكفر كسائؿ إعبلـ كتكّقع ك 

بقدر ما كاف نظاـ  لكف الحقيقية أّنو 6.المكارد الخارجية مع قطاع خاص ريفي كحضرم يجعؿ الميمة أكثر تعقيدا
أكثر مف التحكـ في القكل  التخطيط في الجزائر ناجحا في إعطاء دفعة قكية لمتّنمية، كتكسيع قطاع الدكلة، كتمكينيا

االقتصادية الكطنية، بقدر ما أّنو لـ يتمّكف مف إسداؿ غطائو عمى كؿ المكارد المادية كالبشرية لمببلد، كما عجز 
 عف ضـّ القطاع الخاص الكطني رغـ أىميتو االقتصادية في العمؿ اإلنمائي المخطط، ألف تركو عمى اليامش يحدّ 

  مف شمكلية التخطيط.
ظؿ الرخاء المالي الناتج عف ارتفاع أسعار البتركؿ كتطكر قطاع المحركقات لـ يظير ليذه السياسة عيكب كال  في   

نقائص، لكف األزمات المتتابعة كالخانقة منذ بداية الثمانينات كخاصة مع انييار أسعار البتركؿ، زد عمى ذلؾ 
تصادية كالمالية، فكاف لكؿ تمؾ العكامؿ كغيرىا دكر التحكالت التي طرأت كشفت عف عدـ فعالية سياسة الدكلة االق

 7في التفكير في القياـ بإصبلحات جذرية تيدؼ إلى التخمي عف االقتصاد المخطط كالتكجو نحك اقتصاد السكؽ.

                                                
 .238، ص المرجع السابؽ، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكميةعبد المجيد قدم،   1

2 Rachid BENDIB, L’état Rentier En Crise, op cité, 2006,  page02..  

 .1918، ص 1987ديسمبر  09خ ، الصادرة بتاري50/1987الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  3
 .1062ص ، 20/07/1988الصادرة بتاريخ ، 29الجريدة الرسمية رقـ 4

 .55 ص إلى 30ص مف ، 13/01/1988الصادرة بتاريخ ، 02الجريدة الرسمية رقـ  5
 .81ص  ،1982الجامعية، الجزائر، ، ديكاف المطبكعات 1980-1962لتجربة الجزائرية في  التنمية والتخطيط في الجزائر عبد  الطيؼ بف أشنيك، ا6
  .181ص ،المرجع السابؽ، تطور النظام المالي والنمو االقتصاديأشكاؽ بف قدكر،  7
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كأخيرا شيد مسار التنمية في الجزائر حالة البلتكازف بيف الفائض االقتصادم الفعمي لمتنمية، كالفائض االقتصادم    
 1الحتمالي، مما عرض الببلد الغنية بمكاردىا الطبيعية إلى كساد كرككد.ا

  2-I  (===7-=>=7) االصالحات مرحمة النمو خالل: 
، أدركت السمطات أّنو البد مف إجراء تعديبلت قانكنية تسمح بمشاركة أكسع لمرأسماؿ 1986ابتداءا مف سنة    

 صاد المكجو، كبالتالي ضركرة االنفتاح أكثر عمى االستثمار األجنبي.األجنبي مقارنة مع ما كاف عميو في ظّؿ االقت

لجيت الجزائر الى صندكؽ  كمع تفاقـ الديكف،في ظؿ ىذه المعطيات الجديدة لبلقتصاد الجزائرم في ىذه المرحمة، 
 انعكست قرضيا أمكاال مشركطة،أالذم  -كما كرد تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ الرابع مف ىذه المذكرة -النقد الدكلي

       :مثمما يكضح الجدكؿ المكالي الناتج الداخمي الخاـ، عمى
 في الجزائروالناتج الداخمي الخام لمفرد  تطور الناتج الداخمي الخام (: 7-9الجدول ) 

 (.===7-7==7)خالل الفترة 

 انسُىاث 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

3,20 5,10 1,10 4,10 3,80 -0,90 -2,10 1,80 -1,20 0,80 % PIB 

1.66 3.38 0.6 2.2 7.78 3.05 4.45 0.57 3.71 1.81 
% PIB/H 

 مرجع سابؽ.،  perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet:المصدر

لـ تظير بعد  إذ ،الفترة تراجع طيمةفي بقي  حيث، 1986زمة لسنة األالجدكؿ نبلحظ أثر كما ىك كاضح مف      
 تاريخ، 1995مفابتداءا  (.1995-1989، كالثاني، كالثالث التي غطت الفترة )األكؿالتثبيت االقتصادم برنامج  ائجنت

كصؿ ف، منمكل عكدة االنتعاش النسبيحيث نبلحظ  ،01/04/1998إلى  31/03/1995 لمفترة برنامج التعديؿ الييكمي
حات التي قامت بيا الجزائر في ىذه الفترة، مثؿ نظرا لئلصبل ،1998في سنة  %5.10الى غاية أعمى  نسبة لو 

 تكقيع االتفاقيات مع صندكؽ النقد كاالصبلحات الييكمية.
كما يعكد أّف تطكر الناتج الداخمي الخاـ  مع نياية التسعينات الى االعتماد عمى النفط بنسبة كبيرة خاصة مع   

مناتج الداخمي األشغاؿ العمكمية كالخدمات. أما بالنسبة لارتفاع اسعاره في األسكاؽ الدكلية، اضافة الى نمك قطاع 
  1991، بينما كصؿ أدنى مستكياتو في 1995في  %7.78عمى نسبة لو أمـ يعرؼ معدالت سمبية، كبمغ الخاـ لمفرد، ف

 .%1.20-بػ

ؽ تقميؿ القيكد التي فرضتيا سياسات التكييؼ االقتصادم عمى االنفاؽ العاـ بيدؼ ضبط الطمب عف طري إفّ    
لى التيثير في عمميتي النمك كالتنمية في المدل تعجز المكازنة العامة، قد  قكد إلى االنكماش في المدل القصير، كا 

كىك األمر األكبر احتماال في ظؿ  ،الطكيؿ، عندما تشتمؿ ىذه القيكد عمى تخفيض اإلنفاؽ االستثمارم العاـ
التي تحمي الفئات  ،سكؼ تمحؽ الضرر بشبكة األمف االجتماعيسياسات التكييؼ. لكف ىذه القيكد بدكف أدنى شؾ 

محدكدة الدخؿ كالفئات الدنيا األخرل، كبخاصة أكلئؾ الذيف يتضرركف مباشرة مف برامج التصحيح كالخصخصة 

                                                
 .48ص المرجع السابؽ، أفاق التنمية في الجزائرمحمد بالرابح،  1
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صندكؽ  SAPSبرامج التعديؿ الييكمي  تشير الكثير مف الدالئؿ اآلف إلى أفّ كما  .1كنقصد بيـ مكظفي القطاع العاـ
2ؤدم إلى تفاقـ عدـ المساكاة.تالبنؾ العالمي يحبط النمك ك ، لنقد الدكليا

 

لى إحداث تحكيبلت عميقة في      أّدت مجيكدات التنمية إلى تحقيؽ إنجازات جديرة بالمبلحظة في عدة مياديف، كا 
مجيكدات المبذكلة، كفي االقتصاد الجزائرم، إاّل أّف النتائج المحصؿ عمييا بالرغـ مف أىميتيا لـ تكف في مستكل ال

مستكل ضخامة الكسائؿ المالية بالداخؿ كالخارج المخصصة لعمؿ التنمية، باإلضافة إلى ذلؾ، تمّيزت السنكات 
األخيرة ليذه الفترة ببركز االختبلؿ في التكازنات كتفاقـ التكترات عمى الصعيديف االقتصادم كاالجتماعي، كؿ ذلؾ 

التدىكر كما أّف  ،في الجزائر مترّدية ةاقتصادي كضعيةالشيء الذم خمؽ بتركؿ سقكط العنيؼ ألسعار النتيجة لم
 حصيمةإلى تدىكر في  ل( أدّ 1988-1986الممتدة بيف) الفترةخاصة خبلؿ  المستمر لمعدالت التبادؿ الدكلي،

لمطالب ج عف ذلؾ عجزه في تمبية اكقد نت ،الحصكؿ عمى الصرؼ األجنبي زاد مف صعكبةك  ،المكارد الخارجية
 المفككة التي أصبحت عاجزة اإلنتاجية اء اآللةكمف جرّ  ،اء الزيادة السكانيةجرّ مف  االجتماعية المتصاعدة باستمرار

ذلؾ عمى المؤشرات الكمية  كؿ . انعكسو بدأ التفكير جديان في تسريح العماؿنّ أعف استقباؿ عمالة جديدة لدرجة 
 لمكالي: مثؿ ما يكضحو الجدكؿ ا ملبلقتصاد الجزائر 

 .(===7-9>=7(: تطور بعض المؤشرات االقتصادية لمفترة) 8-9الجدول رقم )
 الوحدة: مميار دوالر
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 .4لممحؽ با (8الجدكؿ ): مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر

، 1990رصيد ميزاف المدفكعات سجؿ العجز خبلؿ كؿ مف السنكات  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ أفّ     
 26.5(، فيك نتيجة األقساط المرتفعة لممديكنية  كالتي كصمت الى أقصاىا بالنسبة ليذه السنة بػ0.76-)كالبالغ 

الجزائر  حيث أصبحت، 1994،1995،1996،1998،1999 ثـ نجد تكاصؿ العجز في كؿ مف سنة، مميار دكالر
اعتبارا لككف  الصادراتبالنسبة لنسبة الديف الى  في حاجة ماسة إلى رؤكس أمكاؿ أجنبية لمعالجة الخمؿ.

الصادرات ىي المصدر الرئيسي لتسديد ىذه الديكف عمى المدل الطكيؿ كالمتكسط، كليذا بقدر ما تككف ىذه 

                                                
 .464ص  المرجع السابؽ،، الدولة والتنمية في الوطن العربي، حسف لطيؼ كاظـ الزبيدم 1
 .151ص  المرجع السابؽ،، ، التجارة الحرة، األسطورة والواقع والبدائلكنكمي، ترجمة مصطفى محمكدجراىاـ د2
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القكمي خطر التكقؼ عف تسديد ديكنو، كبيذا تحرص الدكؿ عمى أف  االقتصاد النسبة مرتفعة، بقدر ما يكاجو
%50ال تتجاكز ىذه النسبة 

، بعد ذلؾ 1993-1986. بالنسبة لمجزائر نبلحظ أّف ىذه النسبة مرتفعة خبلؿ 1
مما   1992و، 1991في  مميار دكالر 09 خدمة الديكف تقريبا إلى. كما كصمت %50بدأت تنخفض أقّؿ مف 

التي  ،عمى تسديد ديكنيا ضعؼ قدرتياجارم الجزائرية بالخارج، إضافة إلى ر عمى عبلقات التبادؿ التّ أثّ 
 .1998في سنة  مميار دكالر 33.8الى  بعد ذلؾ كصمت

دينار  5حكالي 1985سنة  سجمتحيث  ،الجدكؿ تدىكر قيمة الدينار الجزائرم بالنسبة لمدكالر يظيركما     
ر عمى ميزاف المدفكعات كالنمك، كانعكس عمى األسعار دينار، مما أثّ  66.72 نسبة 1999مقابؿ دكالر، كفي 

 التي تزايدت بسرعة في السمع كالخدمات المستكردة كالمنتجات المحمية. 
أدل إلى ، كالذم %56بحكالي  1986سنة  مف اعكائد مف العممة الصعبة ابتداءالانخفاض  إضافة إلى أفّ    

، إضافة إلى انخفاض % 25ك 1985مما كانت عميو في ، %65إلى  1988ئية في سنة انخفاض القكة الشرا
محاكلة تنكيع  مشاريع استثمارية ىامة كانت مبرمجة، كذلؾ إلغاءالي كبالتّ  ،كاضح في االستثمار كاالستيبلؾ

 .حساب المستيمؾ كالمكاطف بشكؿ عاـ في السكؽ الكطنية عمى نذره إحداثإلى  هبدكر  لالصادرات أد
بعدما شيد معدالت مرتفعة طيمة  ،1992في سنة  %31.7أعمى نسبة لو  معدؿ التضخـ إلىكصؿ     
اتباع سياسة نقدية صارمة في ىذه الفترة ، بعدىا شيد التضخـ انخفاض الى غاية  ـلعد (1996-9991الفترة)
كبير الكالتخفيض  ،البرامج الصارمة المطبقة مف أجؿ ادارة الطمب الكمي بسبب،  1999في سنة  2.8%

 حيث التحكـ في االجكر، كتخفيض الدينار، كالتحكـ في الكتمة النقدية، الجزئي لؤلسعار، لمعممة، كالتحرير
 .ىداؼ سياستو في االصبلحأاحدل  تخفيض التضخـ الذم كاف النقد الدكلي، ظيرت نتائج برامج صندكؽ

كالناتج أيضا عف إمبلءات الصندكؽ، حيث كصمت  قصاىا خبلؿ ىذه الفترةأ زادت حدة البطالة الىبالمقابؿ 
 ، إضافة الىتسريح عدد كبير مف العماؿ في المؤسسات التي تمت خكصصتيابسبب  ،1999في  %29.2الى 

 ارتفاع تظير أرقاـ الجدكؿ أيضا .2انعكاسات اجتماعية غير مرغكب فيياحدثت كبالتالي ، النمك الديمغرافي
أزمة النفط االقخصاد انجصائسي َقىدا خاصت بؼد  فقد اسخهصو ًَى ، 1992ي سنة ف %24.23لى االكتمة النقدية 

الذم كاف يحدد مركزيا، كعميو لـ يكف لو  دكر في مردكدية  الفائدة بالنسبة لمعدؿ ، 1988كأحداث  1986
كنة رؤكس االمكاؿ المقترضة بؿ كاف يحدد عمى أساس ضماف قركض المتعامميف االقتصادييف بيقؿ تكمفة مم

ثابتا بيف الفترة  ظؿّ ، كما أنو 1994في سنة  %15الى  1985سنة  2.5%مف أجؿ تنمية الببلد، فقد  قفز مف 
أما . 1991 في سنة %11.5 إلى فكصؿ، جاءت اإلصبلحات النقدية ، إلى أفّ %05كقدر بػ( 1987-1988)
ستعمؿ في مجاالت ضيقة جدا إف لـ كانت تفقد   ،الفترةىذه  خبلؿخاصة ليات التقميدية لمسياسة النقدية آلا

فتكمفة القرض   المنتيج االقتصادمكبما ينسجـ كالتكجو  ،كذلؾ تبعا لمتطمبات تمؾ المرحمة نقؿ كانت معطمة،

                                                
 .44، ص المرجع السابؽ، ةتقييميدراسة تحميمية  المدخل الى السياسات االقتصادية الكميةقدم عبد المجيد،   1
بتغييرات شاممة في  يفمطالب كفالجزائري المكاطنكفخرج فييا  .حتجاجان عمى تردم األكضاع االقتصادية في الببلد، أيف عمت المظاىرات أغمب مدف الجزائر ا1988انتفاضة الخامس أكتكبر 2

 . النظاـ السياسي كاالقتصادم لمببلد
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الفائدة كالعمكالت المستحقة لمبنكؾ كالمرتبطة  حيث تحدد كزارة المالية كؿ مف سعر ،كانت تحدد إداريا
ر قدّ  كىك ما، أك باألحرل ثباتا طيمة الفترة ،الخصـ عرؼ استقرارا كبيرا ةسعر إعاد أفّ  إضافة الىبالقركض، 

شيد كبالتالي  ،ةخرات الخاصّ خاصة في مجاؿ حشد المدّ  يشاط المصرفع النّ لـ يشجّ  الذم ، األمر%2.5ػب
ر مريع القطاع الصناعي في الجزائر انكماشا كبيرا كمتدنيا الستخداـ القدرات اإلنتاجية، مما ترتب عنو تدىك 

 1لممداخيؿ المالية لممؤسسات التي آؿ مصير معظميا إلى التصفية.
كتحريؾ الطاقات االنتاجية بشكؿ مستمر كىذا يعني تفعيؿ الطمب  ،منطمؽ النمك ييتي مف االستثمار إفّ     

 1995–1994 سُخًلكف بمكغ معدالت التضخـ حدكده القصكل  الكمي عف طريؽ سياسة نقدية تكسعية.
جمكد  كما أفّ  ،تطبيؽ سياسة نقدية انكماشية، أم تقميص حجـ الطمب الكمي بدال مف تنشيطواستدعى 

الجياز االنتاجي كعدـ مركنتو مف شينو أف يجعؿ جانب العرض الكمي ال يستجيب بالكتيرة نفسيا لزيادة 
مة لبلقتصاد قد حجـ القركض المقد فّ أ إضافة الى، 2تضخـ في االقتصاد عنو نتجالطمب الكمي، األمر الذم 

و تـ تسجيؿ معدؿ نمك اقتصادم سالب خبلؿ ىذه السنة، األمر أنّ  ، إالّ 1994في سنة  %8.83زادت بنسبة 
بميا زيادة حقيقية في حجـ السمع احجـ القركض التي ساىمت في زيادة التكسع النقدم ال تق الذم يعني أفّ 

 3.يتوكالخدمات نظرا إلى عجز الجياز االنتاجي عف تحسيف إنتاج
خبلؿ ىذا التخطيط المركزم، كانت الدكلة المنتج كالمستثمر الكحيد في الحياة االقتصادية، فقد كاف ىدفيا    

التصنيع كبسرعة كبيرة مف خبلؿ االعتماد عمى القطاع العمكمي، كمف ثـّ المؤسسة الكطنية، فالييمنة الخانقة لمدكلة 
مة كعمى التجارة الخارجية بصفة خاصة، كرغـ مساكئو، إاّل أّنو أدخؿ كالمركزية التي فرضتيا عمى االقتصاد بصفة عا

سنة مف التمكيؿ كاالنفاؽ، كاف المصدر االساسي في ذلؾ ىك ريع  20الدكلة في دائرة التصنيع، بعد أكثر مف 
غرافي المتزايد ، كارتفاع المستكل المعيشي رغـ النمك الديم4المحركقات الذم منح إمكانية القياـ باإلنجازات المادية

لمسكاف، لكف ىذه المكارد نفسيا خمقت في آخر الثمانينات أزمة حادة ظير بعدىا االقتصاد الجزائرم عمى حقيقتو، أم 
 .ظيرت ىشاشتو

كما  ،1986 أزمة لـ تحقؽ ما كاف مرجكان منيا خاصة في ظؿّ  التي انتيجتيا الجزائر المخططات ؿّ ك   
ني نظران العتماده عمى البتركؿ، فبفشؿ المخططات التنمكية أصبح مفركضا عمى صاحبيا مف انييار لبلقتصاد الكط

جارة الخارجية، كقد تمثمت الي عمى مستكل التّ الدكؿ إعادة النظر في السياسة المنتيجة عمى مستكل االقتصاد، كبالتّ 
ىداؼ االقتصادية، كىك ما معناه ألييخذ بعيف االعتبار ا السياسة المختارة في االنفتاح االقتصادم الذم يجب أفّ  هىذ

 .5أف يدعـ النمك كيخمؽ مناصب عمؿ
 

                                                
 .91، صانًسجغ انسابق ،االقتصاد المعاصركريستكؼ دكجريز، ترجمة ليمى سربيف،   1
بحكث اقتصادية عربية، الجمعية العربية لمبحكث  (2006 – 1990التضخم في الجزائر خالل الفترة ) النقدية كاستيداؼبمعزكز بف عمي، كطيبة عبد العزيز، السياسة  2

 .34، ص 2008، 41لبناف، العدد  ،االقتصادية، مصر كمركز دراسات الكحدة العربية
 .35ص  ،سابؽالمرجع ال بمعزكز بف عمي، كطيبة عبد العزيز، 3
  .151، ص 2011، السنة 18دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، دار الخمدكنية، الجزائر، العدد قتصاد الجزائري بين الريع والقيمة المضافة، االعبد الرحماف تكمي، 4

5SALAH MOUHOUBI, l’Algérie à l’épreuve des réformes économiques, office des publications universitaires, ALGER, 1998, Page 71. 
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3-I (6778-6777)دعم النموو االقتصادي  اإلنعاشبرامج  ،خارج الميزانية االقتصادي تمويل النمو.  
 الجزائرتميز االقتصاد الجزائرم في ىذه الفترة بنكع مف االستقرار، حيث سطرت  يفهىو انبرايح وأهذافها< -أوال

ثبلثة برامج اقتصادية كاجتماعية، بعد االستقرار السياسي كاالمني الذم عرفتو كاالرتفاع المستمر ألسعار 
اإلنعاش االقتصادم لتحريؾ االقتصاد الذم  سياسة في تمثمت جديدة سياسة إتباع إلى الحككمة المحركقات. لجيت

اة مف أدكات السياسات االقتصادية المعركفة تعتبر أد ، كالتيكاف يعاني مف شبو تكقؼ)رككد( في مجمؿ آلياتو
. لمقياـ بيذه السياسة تستعمؿ الدكلة عادة كاحدة أك أكثر مف الكسائؿ المتاحة 1كالممثمة في سياسة االنفاؽ العاـ

ضعؼ النمك  مفدكافع ىذا البرنامج انطبلقا  جاءت .2دييا لتنشيط الطمب الكمي أك العرض الكمي، أك االثنيف معال
 :3تمثمت أىداؼ سياسة االنعاش االقتصادم في ، كما، كارتفاع معدؿ البطالةادماالقتص

 تييئة كانجاز ىياكؿ قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات االقتصادية كتغطية ، ك تنشيط الطمب الكمي
 االحتياجات الضركرية لمسكاف فيما يخص تنمية المكارد البشرية

 كمناصب الشغؿ عف طريؽ رفع مستكل االستغبلؿ في القطاع  ،دعـ النشاطات المنتجة لمقيمة المضافة
 الفبلحي كفي المؤسسات المنتجة المحمية كالصغيرة كالمتكسطة.

أىداؼ برنامج دعـ النمك عف أىداؼ برنامج االنعاش ككنيا مقيدة بيرقاـ محددة، كبآجاؿ ترتبط بعمر  تميزت
  4البرنامج، مما يضفي نكع مف االلتزاـ األخبلقي.

الممكؿ بدكره مف الجباية البتركلية، نتيجة االرتفاع العاـ ألسعار  صندكؽ ضبط اإليراداتمكلت ىذه البرامج مف     
 البتركؿ، مما ساىـ في رفع معدالت النمك االقتصادم.

 <يضايٍُ انبرايح -ثانيا

حيث  ،)2004-2000(الفترة  خبلؿ كاف أكؿ ىذه البرامج <6778-6777برَايح دعى االَعاش االقتصادٌ  (أ 
سنكات  أربع مدل عمى أمريكي دكالر مميار 7 ما يعادؿ جزائرم، أم دينار يهٍاز525 بػ قدر مالي مبمغ لو خصص

5التاليكقطاعات  عدة مقسمة عمى
بمبمغ  2003مميار دينار، 185.9بمبمغ  2002مميار دينار، 205بمبمغ  2001: 

االشغاؿ الكبرل كاليياكؿ القاعدية ىذا البرنامج نالت  مميار دينار. خبلؿ 20.5بمبمغ  2004مميار دينار، 113.2
مف أجؿ التنمية  %38ثـ بعد ذلؾ خصصت الحككمة نسبة  ،%40سد مف تخصيصات البرنامج بنسبة األحصة 

      .6عمى التكالي %8ك %12البحرم كاالصبلحات باقي النسب  تقاسمت كؿ مف الفبلحة كالصيد المحمية كالبشرية، ثـّ 
 ىكالمكفرة لمشغؿ إضافة إل ،ىذا البرنامج بصفة عامة تدعيـ النشاطات المنتجة لمثركة كالقيمة المضافة دؼكاف ى    
ؽ التنمية المحمية كالبشرية، حيث يصبح الحديث يقتحدعـ الخدمات العمكمية كالمنشآت القاعدية، ك ىدؼ الى أّنو 

                                                
 .148، ص 2012، 10، مجمة الباحث، جامعة كرقمة، العدد سياسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا عمى النمومحمد مسعي،  1
 2014-2001والبرنامج التكميمي وبرنامج التنمية الخماسي عمى النمو االقتصادي في الجزائر  صالحي ناجية، مخناش فتيحة،  أثر برنامج دعـ االنعاش االقتصادم 2

دكلي بعنكاف تقييـ آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساتيا عمى التشغيؿ كاالستثمار كالنمك االقتصادم  ى، ممتقنحو تحديات آفاق النمو االقتصادي الفعمي والمستديم
 .3، ص 2013مارس  12-11، 1، جامعة سطيؼ 2014-2001خبلؿ الفترة 

االكاديمية لمدراسات االجتماعية كاالنسانية، جامعة  حسيبة  ،2010-2000النعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة دراسة تقييمية لسياسة انبيؿ بكفميح،  3
 .46ص  ،2013، 09بف بكعمي الشمؼ، العدد 

 .245، ص المرجع السابؽ، االصالحات االقتصادية في الجزائر الواقع واآلفاق عبد الرحماف تكمي،4
5 Youcef BENHAFSI, L’ Algérie un développement pas comme les autre, Editions HOUMA, Alger, 2008, page 227.  

  .46ص ، المرجع السابؽنبيؿ بكفميح،  6
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جاء ىذا البرنامج كقد  االستثمارم، الحككمي اؽاإلنف حجـ رفع طريؽ عف ،فعف النمك االقتصادم كاستدامتو ممك
 .بعد فشؿ اصبلحات المؤسسات الدكلية في إحداث اإلنعاش

برنامج دعـ النمك االقتصادم  جاءالفترة ىذه خبلؿ  <=677-6779برَايح انتكًُهٍ نذعى انًُى االقتصادٌ ان (ب 
مكممة كىي آلية ر دكالر تقريبا(، مميا 60)أم ما يعادؿ 1مميكف دينار جزائرم 4.202,7الذم خصص لو مبمغ 

 تجسد، 2لسياسة االنعاش كاليدؼ منيا ضّخ أكبر قدر ممكف مف االستثمارات المحمية كاالجنبية لتسريع كتيرة النمك
: برنامج تحسيف معيشة السكاف، برنامج تطكير المنشآت األساسية، برنامج دعـ 3مراحؿ عبر خمسةىذا البرنامج 

ركزت الدكلة في  .رنامج تطكير الخدمة العمكمية، برنامج تطكير التكنكلكجيا الجديدة لبلتصاؿالتنمية االقتصادية، ب
اضافة الى تطكير اليياكؿ القاعدية ، %45.5بـكبر كالمقدرة األىذا البرنامج عمى تحسيف المعيشة فمنحت ليا النسبة 

 .4%40.5بـ

 :5كالتاليالبرنامج كانت أىداؼ ىذا 
يزم لبلستثمار عف طريؽ اصدار نصكص تنظيمية مف شينيا أف تتمـ قانكف استكماؿ اإلطار التحف -

 االستثمار كتطكير التدابير الكفيمة بتسييؿ االستثمار الخاص أك االجنبي.
مكاصمة تكييؼ األداة االقتصادية كالمالية الكطنية مع االنفتاح العالمي سكاء تعمؽ األمر بتيىيؿ أداة  -

 كالمصرفي.االنتاج أك باإلصبلح المالي 

انتياج سياسة ترقية الشراكة كالخكصصة، كالحرص الشديد عمى تعزيز القدرات الكطنية في مجاؿ خمؽ  -
 الثركات كمناصب الشغؿ كترقية التنافسية.

 كمراقبة الدكلة قصد محاربة الغش كالمضاربة كالمنافسة غير المشركعة التي تخؿّ  طتعزيز ميمة ضب -
 مؤسسات الكطنية المنتجة.بقكاعد المنافسة كالسكؽ عمى ال

جؿ أعمييا مف  اختيار قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كيحد الركائز التي يعتمد تـّ اضافة الى ذلؾ     
نعاش االقتصاد الجزائرم االىتماـ بيذا القطاع أ بد، كتحضير لمرحمة ما بعد البتركؿ، فتحقيؽ تنمية اقتصادية كا 

2001ديسمبر  12الصادر في  18-01 لممؤسسات ي رقـخاّصة  بعد صدكر القانكف التكجيي
، لترقيتيا كالذم 6

اعتبر نقطة تحكؿ، حيث تميزت ىذه الفترة باىتماـ السمطات العمكمية بيذه المؤسسات كفتحت المبادرة الخاصة 
جاالت كفتح الم ،إلى العمؿ اإلنتاجي ياجؿ دفعأ مفخاصة بيذه المؤسسات، إنشاء كزارة  تـّ إلنشائيا، كبعدىا 

القطاع العاـ لمدة  فعالة في الكثير مف النشاطات االقتصادية اإلنتاجية التي كانت حكرا عمى لممشاركة بصفة اأمامي
أّف عدد الذم نبلحظ مف خبللو  ،(4)مف الممحؽ (1)،  فحقؽ ىذا القطاع النتائج المكضحة في الجدكؿطكيمة

                                                
1 Rachid BENYOUBE,  annuaire économique et social  Algérie état des lieux, 4ème édition 2007-2008, édition KALMA Communication,  

ALGER 2009, page 30.  
  .201، ص المرجع السابؽ، االصالحات االقتصادية في الجزائر الواقع واآلفاقعبد الرحماف تكمي،  2

عالمي، االصبلحات االقتصادية كاالندماج في االقتصاد ال مخبر مجمة االجنبي، رتطور االصالحات االقتصادية في الجزائر وأثرىا عمى جمب االستثمازكينة،  لاير  3
 .15 ، ص2010، 09المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، رقـ 

 .47ص ،المرجع السابؽ، نبيؿ بكفميح، 7انظر الجدكؿ رقـ  4
ر ، المؤتمر الدكلي حكؿ تقييـ آثا2014-2001مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برنامج االستثمارات العامة لمفترة حططاش عبد الحكيـ، 5

 .6ص ،2013مارس  12-11،  يكمي 1، جامعة سطيؼ2014-2001برامج االستثمارات العامة كانعكاساتيا عمى التشغيؿ كاالستثمار كالنمك االقتصادم خبلؿ الفترة 
  .09، ص 2010، مارس 21زائر، العدد رقـ مجمة األبحاث االقتصادية، دار األبحاث لمترجمة كالنشر كالتكزيع، الج ،تعبيد الطريق لمرحمة ما بعد البترول، محمد عمارم6
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إلى  2009، حيث كصؿ في سنة سسات العمكميةالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة فاؽ بكثير المؤ 
مؤسسة، مثمما يظيره معدؿ النمك السمبي  591مؤسسة، بينما كصؿ عدد المؤسسات العمكمية إلى 455398

تطكر ىذه  فيكضح  ،(4)( مف الممحؽ1أما الشكؿ)  .العامة تقريبا طيمة ىذه الفترةالتي تحققو المؤسسات 
حيث كصؿ  (،2009-2004)حتؿ المرتبة األكلى طيمة الفترة اط الخدمات نشا المؤسسات حسب الفركع، حيث أفّ 

مؤسسة، ثـّ بعد ذلؾ نشاط البناء كاألشغاؿ  147882إلى  2008عدد المؤسسات الخاصة في ىذا النشاط  سنة 
 مؤسسة، بينما نبلحظ عدد المؤسسات الخاصة في قطاع الفبلحة  مازاؿ 111978بـالعمكمية في المرتبة الثانية 

 ىامشيا.
إّف صرؼ كؿ تمؾ المبالغ عمى البرنامجيف السابقيف،  كاف لو العديد مف النقائص، بالرغـ مف بعض االيجابيات      

 التي حققتيا تمؾ السياسة، كالتي نمخص بعضيا في الجدكؿ المكالي:
 (=677-6777خالل الفترة) : نتائج برامج االنفاق العام(9-9)الجدول

 السمبيات االيجابيات
متكسط معدؿ  تحقؽ 2004-2001خبلؿ -

خارج قطاع المحركقات  %5.5نمك قدر بػ 
معدؿ نمك الناتج المحمي الحقيقي،  %4.8ك

-1995خبلؿ  %3.2بعد أف كاف ال يتجاكز 
2000. 

معدؿ نمك بمغ  2009-2005في الفترة -
 .%6.6خارج المحركقات 

 عدـ احتراـ مكاعيد كأجاؿ تنفيذ المشاريع المقترحة.-
غياب الرشادة في االنفاؽ كسكء التسيير كالتنفيذ، حيث ارتفع حجـ -

التكاليؼ بشكؿ أكبر مما قد خصص ليا في الميزانية األكلية، إضافة الى 
 غياب مبدأ تحميؿ التكاليؼ كااليرادات مما ادل الى تبذير مكارد الميزانية.

ر نكعية العامة في الجزائر كالذم تميز بسكء اختيا تىشاشة االستثمارا-
المشاريع، كارتفاع تكاليؼ المشاريع، كضعؼ الدراسات التقنية 
لممشركعات ضعؼ األطر الرقابية، كغياب التنسيؽ بيف المصالح 

 .  تكالجيات المكمفة بتسيير المشاريع، كبالتالي التيخر الزمني لبلستثمارا
 .8ابؽ، صمرجع س حططاش عبد الحكيـ، المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى

اعتبر ىذا البرنامج . 1مميار دكالر 286ما يقارب  لوخصص  <6778-6777 انخًاسٍانتًُُت  برَايح  (ج 
 :2شمؿ شقيف ، حيثضخـ  عمى االطبلؽ في تاريخ الجزائر منذ استقبلليااأل

 المياه بمبمغ ك الطرؽ ، انجازىا عمى الخصكص في السكة الحديدية الجارم استكماؿ المشاريع الكبرل
 .مميار دكالر 130ما يعادؿ أم مميار دينار جزائرم،  9.7000

  مميار دكالر. 156ما يعادؿ أم  ،مميار دينار جزائرم 11.534اطبلؽ مشاريع جديدة بمبمغ 
 كتطكير اليياكؿ القاعدية ،%45.42بالنسبة لمتكزيع القطاعي لمبرنامج فقد حاز تحسيف ظركؼ معيشة السكاف عمى 

 3.%15.06 عمىية االقتصادية فقد حاز التنم أما دعـ، 38.52%

 

 

                                                
  .152ص  ،المرجع السابؽ (،2009-1990اشكالية التوازن االقتصادي بين السياسة النقدية والسياسة المالية النموذج الجزائري)عبد الرحماف تكمي، 1
 د العزيز بكتفميقة.، برئاسة رئيس الجميكرية السيد عب2010مام  24بياف اجتماع مجمس الكزراء ليـك االثنيف   2
  .48، ص المرجع السابؽنبيؿ بكفميح،  3
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 خالل برامج االنعاش ودعم النمو: االقتصادي النمو تقييم -ثانيا  
ز النمك االقتصادم عف طريؽ رفع االنفاؽ العمكمي خبلؿ فترة محددة، كىي عبارة يحفتالى  شسياسة اإلنعا ىدفت   

كبالتالي رفع  ،ي، الذم يؤدم الى زيادة العرض الكميعف سياسة كنزية تؤثر عمى النمك مف خبلؿ زيادة الطمب الكم
 اقتصادية انطبلقة بتحقيؽ لتسمح تكف لـ مجراالب ىذه تطبيؽ قبؿ المسجمة النمك معدالت أفّ  باعتبار ،معدؿ النمك

ئج النتا كالناتج الداخمي الخاـ لمفرد معدؿ الناتج الداخمي الخاـ حقؽ كؿبعد تطبيؽ ىذه البرامج  .كمستدامة قكية
 الجدكؿ المكالي:  مكضحة في

 في الجزائر والناتج الداخمي الخام لمفرد(: تطور الناتج الداخمي الخام :-9الجدول )
 (.6777-6777)خالل الفترة 

 انسُىاث  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,80 3,30 2,80 3,60 1,60 2,00 3,40 1,70 5,90 4,30 7,20 5,60 4,61 2,20  PIB % 

0.8 1.34 0.88 1.69 29.13 0.19 1.65 0.07 4.18 2.78 5.48 4.07 3.12 0.73 %PIB/h  

 .02/05/2015االطالع ػهٍه ٌىو  ، حى   perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet:المصدر

 (2005-2000المسجمة في الفترة) الداخمي الخاـ لمناتج أنو بعد المعدالت القكيةالجدكؿ نبلحظ  ىذاخبلؿ  مف    

نتيجة النخفاض الطمب عمى  ،%1.70 الى ليصؿ 2006عاد لينخفض في  ،2003فً   %7.20 أقصاىاوصهج 
، كالراجع 2009فًليعكد كيسجؿ االنخفاض  ،2008و، 2007الييدرككربكنات في أكركبا، كقد تبعو انتعاش طفيؼ في 

أعمى نسبة لو في ىذه الفترة ىك الداخمي الخاـ لمفرد  لناتجاسجؿ . 2008لسنة  العالميةزمة المالية ىذه المرة لؤل
 .2005في سنة  5.48%

كأقؿ مف المعدؿ المتكسط لمشرؽ األكسط كشماؿ  ،%(4.5مف المعدؿ العالمي) قؿّ أمعدؿ النمك في الجزائر  يعتبر    
اد الجزائرم يعكس أقؿ مف طاقتو، ىذا يعني أّف االقتص، مما يبرز أّف (%2011:4.4و % 4.8: 2010افريقيا)

االصبلحات االقتصادية التي باشرتيا الكصاية لـ تحقؽ بعد أىدافيا بالرغـ مف الغبلؼ المالي الذم ضخ في جسـ 
 .1(2014الى غاية نياية  2000مميار دكالر سنة  500االقتصاد )

ضفى نكعا مف الراحة المالية عمى ىذه أ 1999خير لسنة األ الثبلثيسعار المحركقات ابتداءا مف أعكدة ارتفاع إّف    
تـّ استغبلليا في بعث النشاط االقتصادم مف خبلؿ سياسة تنمكية، حيث أّف مبالغ المخططات عّبرت  ، كالتيالفترة

تيدؼ الى تنشيط الطمب الكمي مف خبلؿ تحفيز المشاريع  كنيزيعف رغبة الدكلة في انتياج سياسة ذات طابع 
يكضحو الجدكؿ  كما خبلؿ ىذه الفترة، لمجزائرالمؤشرات الكمية  أىـ عمىىذه السياسة  انعكست .2ستثمارية الكبرلاال

 المكالي:
 
 
 
 

                                                
 .76، ص 2012، جكيمية 20، مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، دار الخمدكنية، الجزائر، العدد2013قراءة نقدية لمشروع قانون المالية عبد الرحماف تكمي، 1
دراسة عمى ضوء االزمة المالية العالمية، ميكانيزمات التوازن، االسواق المالية، الصناديق  :الجزائر االزمات النفطية والسياسات المالية  في ،سعد اهلل داككد2

  . 182ص  ، 2013دار ىكمة، الجزائر،  السيادية،



دراسة قياسية-أثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر                                     الفصل الخامس                          

 

  265 
 

 .(6777- 6777الفترة ) خالل االقتصادية المؤشرات أىم تطور <(;-9) رقم جدول
 1الوحدة: مميار دوالر

 السنوات
 المؤشرات  

6777 6777 6776 6777 6778 6779 2006 677; 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 9.8 11 - 10 10 11 12 12 15,3 17,7 15.6 17.5 23.7 23.7 حجم البطالة )%(

 0.8 12.3 19.7 12.1 0.4 34.45 30.54 28.95 21,72 11,12 8,84 4,36 7,06 8,93 رصيد الحساب الجاري

 0.1 12.1 20.1 15.3 3.9 ==.:7 20.8 17.93 8=,:7 9,25 7,47 3,65 6,19 7,57 رصيد ميزان المدفوعات 

 194.0 190.7 182.2 162.2 148.9 143.1 110.1 77.7 56,18 43,11 32,92 23,11 17,96 11,9 االحتياطات اإلجمالية 

 3.4 3.6 4.4 5,7 5,41 5,58 5,7 5,7 16,49 21,411 23,203 22,540 22,31 25,008 حجم المديونية 

 3.2 4.52 3.91 3,9 5,7 4,5 3,5 2,5 1,6 3,6 2,58 1,4 4,2 0,34 معدل التضخم)%(

 M2(%) 37.7 22.3 17.3 13.7 10.5 11.7 17.14 23.40 16.0 3.1 15.4 19.9 10.9 8.4الكتمة النقدية 

 5.4 2.24 - 3 4 4 4 4 4 1.9 3 5.50 6.00 6.75 معدل الفائدة )%(

  .(4)مف الممحؽ  (8الجدكؿ ) درمصاعداد الباحثة باالعتماد عمى إمف المصدر: 
حيث  ،تجميا التنازؿ المستمر لمعدؿ البطالة نتيجة لما بذلتو الدكلة مف اصبلحا يتضحمف خبلؿ الجدكؿ    

ـّ التحكـ فيكفيما يتعمؽ بمؤشرات  ،2013في  %9.8كصؿ الى   لـ تتجاكزيا نكعا ما، حيث التضخـ فقد ت
 ر بشكؿأثّ  قدمالنّ  االستقرار مف اجكّ  خمؽ االقتصادم، مما نعاشاإل برنامج سبب  ،طيمة ىذه الفترة 5.7%

 .كالضمانات المعمكمات نكعية كعمى ،المالي ظاـالنّ  عمى إيجابي
 .2013في سنة مميار دكالر  3.4الى  2000في  مميار دكالر 25كما يبلحظ تناقص حصة المديكنية مف     
  2المتضمف تخفيض الديكف كعدـ االستدانة مف الخارج 2005في  بعد أف اتخذت الحككمة الجزائرية قرارىاف

 الجدارة مف عزز مما ،2006في  مميار دكالر 5.7، الى 2005في سنة  مميار دكالر 16.49انتقمت المديكنية مف 
التي لعبت  تكالتسديد، دكف أف ننسى عمميات تحكيؿ الديكف إلى استثمارا الكفاء عمى اتيكقدر  لمدكلة االئتمانية

، انتيت الجزائر مف تصحيح 2006بنا ىنا إلى أنو في سنة اإلشارة تجدر  .3ا كبيرا في تقميص الديكفدكر 
أخطاء الماضي عف طريؽ التسديد المقدـ لمديكف المعاد جدكلتيا، فقد بمغ مؤشر الديف بالنسبة لمناتج الداخمي 

في سنة  %044.8ك 2002 في سنة %42و 1995في سنة  %76بعدما كاف يبمغ  ،2007في سنة  %3الخاـ 
  4، كقد قررت الجزائر عدـ العكدة لعممية االستدانة مجددا.2006

فقد كاصمت  بشكؿ تصاعدم، 2013 الى غاية 2000 نبلحظ تطكر االحتياطات مف، حتياطاتبالنسبة لبل   
 بدكرىا ، حيث عززت2013مميار دكالر خبلؿ  194كصمت الى حيث  خبلؿ ىذه الفترة،تسجيؿ نتائج ايجابية 

 .كصمت الى مستكيات غير مسبكقة بعدما المالي النظاـ استقرار

                                                
 ما عدا المؤشرات التي تحمؿ كحدات قياسيا. 1
 حيث اقتصرت انشطة البنؾ الدكلي عمى االعماؿ التحميمية كالمساعدات الفنية. 2
، فكقعت اتفاقات ثنائية لمبادلة الديكف بيف كؿ مف 1995شرط تحكيؿ الديكف إلى استثمارات إثر اتفاقات إعادة الجدكلة التي كقعتيا الجزائر عاـ  2000قبؿ نادم باريس في جكيمية حيث  3

، كالتي بّدلت الديكف بقركض مساعدة مف أجؿ تمكيؿ مشاريع التنمية 2002يا في جكاف مميكف دكالر، كايطال 110مميكف دكالر قابؿ أف يرتفع إلى  40بمبمغ أكلي  2002اسبانيا في مارس 
قامة جامعية في كىراف كبرنامج معالجة النفايات في متمثمة في االقتصادية) ، كأخيرا مع  فرنسا في ديسمبر مدف كبيرة )باتنة، جيجؿ، سيدم بمعباس، سطيؼ كتيزم كزك( 05ثانكيتيف كا 

  Abdelatif BENACHENHOU, Algérie la modernisation maîtrisée, édition :مميكف أكرك. لممزيد أنظر 60.9بادلة الديكف باستثمارات قدرت بػ، حيث تمت م2002

 ALPHA DESIGN, Algérie, 2004   , page 68.  
4 Abdelatif BENACHENHOU, pour une meilleure croissance, édition ALPHA DESIGN, ALGERIE, 2008, page 84. 
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، فقد كصؿ أقصى لو 2008-2004الفترة خصكصا خبلؿ  تحسنت مؤشرات الحساب الجارم خبلؿ ىذه   
. بعد ذلؾ سّجؿ 2009مميار دكالر في  0.4مميار دكالر، لكنو عاد لبلنخفاض بعد ذلؾ ليصؿ الى  34نسبة 

 مميار دكالر. 0.8الى  2013ليعاكد االنخفاض في  2012-2011انتعاش خبلؿ 
  ظيرت بصمات برامج التعديؿ الييكمي عمى معدؿ الفائدة، حيث بدأ الّتحكـ فيو مقارنة بالفترة السابقة   

، أصبحت خبلؿ 1994في سنة  %15ف كصمت في السنكات السابقة الى معدالت مرتفعة كصمت حتى أفبعد 
 .2009-2005نيا ظمت ثابتة خبلؿ الفترة أمع مبلحظة   %7اكز ىذه الفترة ال تتج

، كيعكد 2000مف الجدكؿ أيضا نبلحظ حجـ الكتمة النقدية المعتبر بالرغـ مف تناقصيا ابتداءا مف سنة   
بالرغـ مف أّف  .2000الحجـ الكبير ليذه الكتمة النقدية في تنفيذ برامج االنعاش االقتصادم ابتداءا مف سنة 

  ، كالحفاظ عمى التكازنات الكميةحكـ في التكسع النقدمج التثبيت كالتعديؿ الييكمي كانت تيدؼ الى التّ برام
 .1كلكف رغـ ذلؾ استمر االرتفاع السريع لمكتمة النقدية بعد انتياء ىاتو البرامج

  مميار دكالر 36برصيد  2008يظير رصيد ميزاف المدفكعات بقيـ ايجابية كصؿ أقصاىا في  2013-2000خبلؿ    
ض ليا االقتصاد الجزائرم جراء ، نتيجة لمصدمات الخارجية التي تعرّ 2012-2009خاصة خبلؿ  الكنو ظّؿ متذبذب
 .2سعار الصرؼأسعار النفط كتقمبات أارتفاع كانخفاض 

ية خطيرة البمد ينيض مف أزمة سياس إذا كاف ىناؾ مف ينظر بعيف الرضى ليذه الظركؼ النفطية، كال سيما أفّ     
اتسمت بعنؼ إرىابي حاد، فيناؾ بالمقابؿ مف األصكات التي تعّبر عف أسفيا لكضعية التبعية المتزايدة تجاه 
المحركقات، التي تعتبر طرؼ ميـ في عممية تطكير االقتصاد الجزائرم، كتكجيو كدفع األنشطة االجتماعية 

مف مداخيؿ الدكلة  66%مثبل ساىمت بػ 2001ففي سنة كاالقتصادية، إذ تتضح أىميتيا في تمكيؿ نفقات التجييز، 
نظرا كىشاشة الخدمات كالصناعة الحديثة،  ،عدـ استقرار اإلنتاج الزراعيإاّل تعكس  ال ىذه الحصةلكف  3.الضريبية

تساىـ في إنعاش االقتصاد الكطني خاصة مف خبلؿ االستثمارات المحققة في مجاؿ الجباية البتركلية  ألفّ 
 .المحركقات

نجاح  ، كيعكد سرّ االقتصادية في الجزائر المؤشراتأىـ  عرفتومف االستقرار نكع  ما يبلحظ في ىذه الفترة  إفّ    
 :4منيا البرامج في تحقيؽ تمؾ االستقرارية مجمكعة مف العكامؿ

 مني كالسياسي.األاالستقرار  -

تطكر محاصيؿ القطاع الفبلحي  كالبمد يشيد مناخ فصمي ساعد كثيرا عمى 2000عكامؿ مناخية، منذ مطمع  -
 .-%20حدود 2009كمياه الشرب، إذ بمغ نمك الفبلحة خبلؿ 

زمة األكـ حب 2007االرتفاع المستمر ألسعار المحركقات بالرغـ مف تراجعيا في بداية السداسي الثاني لسنة  -
 العالمية لكف سرعاف ما عاكد الصعكد.

                                                
 . 117، ص 2008، 06مجمة الباحث، جامعة كرقمة، العدد  الوضعية النقدية ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتياء برنامج التسييل الموسع،مصيطفى عبد المطيؼ،  1
كادمية الدراسات االجتماعية كاالنسانية، قسـ العمـك أ، 2012-2000انعكاس االنفتاح التجاري في الجزائر عمى ىيكل ميزان مدفوعاتيا خالل الفترة دريس رشيد، 2

 .29، ص 2014، جانفي 11االقتصادية كالقانكنية، جامعة الشمؼ، الجزائر، العدد 
 .40ص المرجع السابؽ،، الجزائر اليوم بمد ناجح ،شنيكأعبد المطيؼ بف  3
 .153-152صالمرجع السابؽ، (،=677-7==7النقدية والسياسة المالية النموذج الجزائري) اشكالية التوازن االقتصادي بين السياسةعبد الرحماف تكمي، 4
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 تطبيؽ سياسة التسديد المسبؽ لمديكف الخارجية. -

 .2000تطبيؽ سياسة صندكؽ ضبط االيرادات منذ مطمع  -

 تطبيؽ مبدأ الحيطة كالحدر في التعامؿ مع السياسة النقدية. -

 حيانا بالجريئة في مختمؼ القطاعات.أتطبيؽ سياسة اصبلحية تتصؼ  -

 العمؿ عمى تكفير احتياطي مف العممة الصعبة.  -
رغـ ك أنو مازاؿ ريعيا،  االقتصاد الجزائرم، إالّ ف أجؿ تنكيع رغـ طرح برامج دعـ النمك كاإلنعاش االقتصادم م     

مشركع  37إذ بمغ عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجزائرية  تحسيف مناخ االستثمار في الجزائر كالشراكة األجنبية،
2007في سنة مميار دينار جزائرم  94.304مميار دينار جزائرم مقابؿ  372.60بقيمة مالية مقدرة بػ  2008في 

إاّل  .1
أّف المستثمريف األجانب مازالكا يجدكف صعكبات في عممية االستثمار بسبب القرارات التي اتخذتيا الحككمة لتدعيـ 

بشكؿ كبير عمى االستثمارات في  2008المنتج المحمي كحماية االقتصاد، كما أّنو لـ يظير أثر األزمة العالمية لسنة 
كترقية الصادرات خارج  ،بيدؼ تطكير المناخ االستثمارم ،ي اتخذتيا السمطات العمكميةالجزائر بسبب التدابير الت

المحركقات، كإنشاء الصندكؽ الكطني لبلستثمارات مف أجؿ تمكيؿ مشاريع التجييزات العمكمية، كعمميات القطاع 
ة، كالذم ييدؼ إلى زيادة بقرار مف رئيس الجميكري 2008مميار دينار في سبتمبر  150ٌقدزبـاالقتصادم برأسماؿ 

، كخمؽ مناصب عمؿ لمقضاء عمى البطالة، إضافة إلى تحقيؽ التنمية 2اإلنتاج المحمي كتنكيعو خارج المحركقات
 االقتصادية كاالجتماعية كتشجيع االستثمارات المحمية المباشرة في الجزائر.

 بتقييـ قامت الحككمة اديا، كخصكصا بعد أففشمت في االقبلع اقتصالجزائر كؿ تمؾ المجيكدات ال تنفي أّف      
نمك  :يديدات مف بينياحصر مجمكعة مف الت تـّ ك  ،العالمية األزمة االقتصادية مف الجزائر العكاقب التي تترتب عمى

كثيؼ لمكاردات، كزيادة المزايا الممنكحة لبلستثمار األجنبي، كتيميش اإلنتاج المحمي نتيجة تفكيؾ التعريفة غير 
أحيانا، كالقركض الممنكحة لمتجارة، كظيكر أشكاؿ متعددة مف الغش في قطاع الجمارؾ كالضرائب كالخدمات منطقي 

السياسات تجاىمت حتى اآلف بعض المبادئ كالعكامؿ األساسية التي أعطت نتائج في العديد مف  فكؿّ  3االجتماعية.
لؾ اشراؾ جميع الطبقات االجتماعية، كالشفافية في البمداف، ىذه القيـ األساسية التي تخص الحكـ الرشيد، بما في ذ

 إدارة األعماؿ، ككفاءة كمصداقية اإلدارة كاالستقرار السياسي، مصحكبة بسياسة اقتصادية تعنى بالتكازنات الكبرل
كمعدالت تضخـ منخفضة، كالتسيير الفعاؿ لؤلمكاؿ العامة لتطكير البنية التحتية األساسية، كالجكدة في مجاالت 

 .4صحة كالتعميـ، كتكجيو االستثمار العاـ كالخاص نحك قطاع الصناعات االنتاجيةال

 كلعؿ خير دليؿ عمى نقص الشفافية في مناخ االعماؿ بالجزائر نجده في الجدكؿ المكالي:     
 .6777-6777 تطور مؤشر الشفافية في الجزائر لمفترة:  (>-9) الجدكؿ

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 112/180 105/180 111/178 92/180 99/179 84/132 98/159 97/146 88/133 عدد الدول/الترتيب

 2,8 2,9 2,8 3,2 3 3,1 2,8 2,7 2,6 10النقاط/

   www.transparency.org :، المكقعتقارير منظمة الشفافية الدكليةمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر: 

 .02/06/2012حازٌخ االطالع:
                                                
1
HAYAT OUZAYED, « L’amélioration de l’environnement économique booste les échanges, commerciaux»,  L’ACTUEL N°116,  page 08. 

2EL HACHEMI Mustapha, « fond national d’investissements un plus pour le dispositif d’encouragement  des investissements », L’ACTUEL, les 

nouvelles revues algériennes, ANEP régie Presse, Alger, N°102, avril 2009, page 32. 
3 Guide Loyrette Nouel Algérie, Le Contrôle Des Echanges Algérien, collection droit pratique, BERTI  Edition, Alger, 2011, Page 12.  
4BRAHIM LAKHLEF, Qualitéé Des Institutions Reformes Et Résultats Economiques, édition Alger- livres édition, Alger 2013, Page 17. 

http://www.transparency.org/
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ىذا الجدكؿ يظير أّف الجزائر لـ تتقدـ في ترتيبيا الخاص بعدد الدكؿ الخاص بترتيب مؤشر الشفافية، حيث نجد      
، أما في 2007 دكلية في سنة 179مف بيف  99، ثـ نجده يبمغ 2003دكلة في  133مف بيف  88أنيا احتمت المركز 

 دكلة. 180مف بيف  112فقد بمغت المركز  2011سنة 
ر المسار التنمكم في الجزائر بسبب الفساد، حيث تعتبر الجزائر في مقدمة الدكؿ االفريقية كالعربية بالتالي تعثّ    

حكؿ مناخ االستثمار  ليالحتبلليا مركزا متقدما في مؤشر مدركات الفساد، استنادا الى دراسة أجراىا البنؾ الدك  ،فسادا
مف رقـ أعماليـ في صكرة رشاكم لبلستفادة مف  %7مف رؤساء المؤسسات يدفعكف  %34.3في الجزائر، فمف حكالي 

 .1الخدمات كتسريع معامبلتيـ، خاصة مع انتشار كتكّسع القطاع غير الرسمي كالمنافسة غير القانكنيةك مزايا البعض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .102ص  ،2013،  الطبعة االكلى، دار زىراف، االردف، قضايا اقتصادية معاصرةفاطمة رقايقية،  1



دراسة قياسية-أثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر                                     الفصل الخامس                          

 

  269 
 

-II التجاري والنمو االقتصادي في الجزائراالنفتاح. 

بعد التطرؽ لمسار النمك االقتصادم في الجزائر خبلؿ المراحؿ التنمكية، ككؿ المجيكدات التي قامت بيا الدكلة     
مف أجؿ الكصكؿ الى معدالت مقبكلة، سنتناكؿ تحميؿ ىذا النمك خبلؿ مرحمة التحرير التجارم، بكجكد الصادرات 

ىا في االقتصاد الجزائرم، ثـ نتعرؼ عمى مجيكدات الدكلة مف أجؿ ترقية الصادرات  كالناتج الداخمي النفطية، كدكر 
 الخاـ خارج المحركقات. 

1 -II  في الجزائراالقتصادي النمو الصادرات النفطية و. 
1 -II-7  في االقتصاد الجزائري: المحروقاتدور 

 نغاشاتاريخ تيسيس الشركة الكطنية لمنفط ك  1965أىمية النفط في الجزائر منذ حمكؿ عاـ بدأت     

SONATRACH  
، ف1   الجزائر دكلة نفطية بل ريب في أفّ ، التي تعتبر عصب االقتصاد الجزائرم الى غاية اليـك

، بعد ذلؾ 1967-09-01سكنمغاز، في  أنشيت ، الى جانبيالمدكلة أىمية بالغة ذاتفقد أكجد النفط قاعدة اقتصادية 
انضماميا الى الدكؿ  ئر بتيميـ جميع الشركات البترككيماكية، باإلضافة الى القطاعات االخرل، ثـّ قامت الجزا

 .24/02/1971المصدرة لمنفط رسميا في 
دكلة جديدة  بناءعمى  عائداتوساعدت ، كما 2مف الصادرات السمعية %60كاف النفط يشكؿ  1967بحمكؿ عاـ     

مف الشركات زيادة مطردة إباف عقد  المتحصمةازداد اإلنتاج كالضرائب  كما كببل خطكط كاضحة، ةمفكك تكان
كقد ، ة إيرادات الحككمةيالستينات، كبحمكؿ منتصؼ السبعينات كانت المداخيؿ المتحققة مف النفط تشكؿ غالب

1971راير فب 24ر قرار التيميـ بتاريخ اصدإبم نجحت في تيميمو ذاستراتيجية التنمية عمى قطاع النفط، ال اعتمدت
3. 

مف االحتياطي  %12اعتمدت التنمية االقتصادية في الجزائر عمى مكارد النفط، كالغاز الطبيعي الذم يشكؿ     
ثـ  ،مميار طف 10باحتياطي  بالونزة، باإلضافة إلى المكارد المعدنية كمنجـ الحديد 3مميار ـ 3200العالمي إذ يبمغ 

 4.كغيرىاتياطي معادف أخرل كالفكسفاط كالفحـ كاح ،الزنؾ كالرصاص كاليكرانيـك
 كما يكضحو الجدكؿ المكالي: ،خرلأتزداد سنة بعد فقد كانت  ستثمارات الجزائر في قطاع المحركقاتأما بالنسبة ال  

 >;=7-;:=7 تطور االستمارات في قطاع المحروقات بالمميون دينار في الجزائر لمفترة: (=-9)الجدول
 1978-1967 المجمكع 1977-1974الرباعي الثاني 1973-1970الرباعي االكؿ 1969-1967الثبلتي المخطط

 7.777: ===.79 :;;.= 6.967 االستثمارات 

 ABDERRAHIM LAMCHICHI ,L’Algérie En Crise, Edition L’HARMATTAN,Paris,1991, page 145 المصدر :

  تضاعفت مف الثبلثي األكؿ الى الرباعي األكؿ أّف االستثمارات بقطاع المحركقات بالجزائر قد يظير الجدكؿ   
مميكف دينار جزائرم، لكف المبلحظ مف الجدكؿ أّنيا قفزت قفزة  09مميكف دينار جزائرم الى  02حيث انتقمت مف 

الى  1967مميكف دينار، فبمغ مجمكع االستثمارات في المحركقات مف  35ككصمت الى  ،نكعية خبلؿ الرباعي الثاني
 مميكف دينار جزائرم.  63مبمغ  1978

                                                
1
OUKIL M. Saïd, et autres, Autonomie des entreprises publiques économiques: gestion et prise de décision dans le cadre de l’approche 

systématique,  Op. Cité, Page 33. 
  .415، ص المرجع السابؽ، لوفرةمخاطر الدولة النفطية تأمالت في مفارقة اتيرم ليف كارؿ، ترجمة عبد اإللو النعيمي،  2
 .217، صالمرجع السابؽ، سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالالت في ميزان المدفوعاتأميف صيد،  3
 .45ص، ، الجزائر2007جامعة كىراف،، ، مخبر تطبيقات عمـك النفس كعمـك التربية مف أجؿ التنمية في الجزائرأفاق التنمية في الجزائرمحمد بالرابح،  4
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صدير كتطكر االستثمارات مف االنتاج المكجو لمتّ  أىمية القطاع النفطي في تطكرفتتضح  2011-2009أما الفترة    
 خبلؿ الشكؿ المكالي:

 (6777-=677)خالل لجزائراتطور االنتاج واالستثمارات لممحروقات في :  (7-9) الشكل
   

   
 

 le rapport financier 2011, SONATRACHE, Page06: انًصذر

مميار دينار في  1080بعدما كانت  رمميار دينا 928، الى 2010الشكؿ أّف االستثمارات انخفضت في  يبيف   
االنخفاض كاضح في فمميار دينار. بالنسبة لئلنتاج،  1011الى  2011، لكنيا سرعاف ما عاكدت االرتفاع في 2009
بتطكر  راجع الى األزمة المالية العالمية التي سبؽ الحديث عنيا. كىك، 2011و، 2010مقارنة مع  2009سنة 

 :مثؿ ما يكضحو  الجدكؿ المكالي 1971الى غاية 1962عائدات البتركؿ مف االستثمار في المحركقات تطكرت 
 .(1971- 6:=7)خالل في الجزائرتطور عائدات البترول :  (77-9)الجدول

 1964 1963 1962 السنوات

 

1965 1966 1967 

 

1968 1969 1970 

 

1971 

 36428 47895.2 44213.8 42500 39078 33868 26365 26670 23568 20452 (طن 7777االنتاج )

 >7:8 7797 7767 7776 7>> 76: 447 :=6 :68 97 العائدات مميون دج

 ADBDELKADER Said-Ahmed, Development Sans Croissance L’expérience Des Economies  : المصدر

Pétrolières Du Tière –Monde, office des publications universitaires, Alger, 1983,page85 

مميكف  1648الى غاية  1962مميكف دينار في  50الجدكؿ السابؽ التطكر الكاضح لعائدات البتركؿ مف  يتضح مف    
 خرل.أمف سنة الى  ، كما يقابؿ ذلؾ ارتفاع االنتاج1971دينار خبلؿ سنة 

، مف خبلؿ الجدكؿ المكالي نممس األىمية النسبية  لقطاع النفط في تككيف الناتج 2008-2002الى الفترة  إذا رجعنا  
 الداخمي الخاـ:

 .األىمية النسبية لمقطاع النفطي في تكوين الناتج الداخمي الخام في الجزائر< (77-9)جدولال
 % :الوحدة                                                                                                                        

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنكات

 97.9 88.7 =.89 88.8 >7 :.79 76.9 المحروقات في الناتج الداخمي الخام  %

ABDELATIF Benachenhou, La Fabrication De L’Algérie,  ALPHA DESIGN, Algérie, 2009 , page 247. :المصدر   
كذلؾ خبلؿ ، %50الجدكؿ أّف مساىمة المحركقات في تككيف الناتج الداخمي الخاـ في الجزائر كصمت الى يبرز      

مف  حققة المك  2014-1970خبلؿ الفترة مساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج  زيادة عمى ذلؾ فإفّ  ،2008سنة 
 : يفالمكالي يفالجدكل يكضحياجارة أك الخدمات القطاعات االخرل، مثؿ الصناعة، كالزراعة، أك التّ المحركقات كمف 

 
 

 تطكر االنتاج المكجو لمتصدير بالمميار دكالر

ات بالمميار دينارتطكر االستثمار   
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 1989-1970 الخام لمفترةمساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج الداخمي  :(76-9)الجدول

 % :الوحدة                                                                                                               

 =>=7-9>=7 8>=7-7>=7 =;=7->;=7 ;;=7-8;=7 7;=7-7;=7 السنوات                 القطاعات 

 13,3 9,56 10,3 10,5 11,6 الفالحة 

 ::,67 79,78 77 :79,8 76,;7 المحروقات

 13,36 13,2 12,35 19,18 الصناعة خارج المحروقات 
17,34 

 16,54 18,2 16,0 13,1  البناء واألشغال العامة
18,8 

 25,2 27,3 25,69 39 الخدمات  
28,9 

 100 100 100 100 100 المجموع

 كمية دكتكراه، رسالةالجزائري،  االقتصاد حالة  دراسة االقتصادي والنمو الطبيعية الموارد فرةك محمد، سيدم شككرم: المصدر
 .87 ص، 2012-2011 تممساف، بمقايد، بكر أبك  جامعة التجارية، كالعمـك كالتسيير االقتصادية العمـك

 .من إجمالي الناتج المحمي كنسبة القيمة المضافة لمقطاعات: (77-9)الجدول  
 % :الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1990 القطاعات/ السنوات

 10,54 9,30 8,33 8,62 9,53 6,68 7,69 7,75 8,01 8,88 11,36 في قطاع الزراعة  القيمة المضافة

 47,61 50,74 50,94 51,42 48,88 59,46 58,57 60,46 59,73 58,61 48,17 صناعة ، الالقيمة المضافة

 41,85 39,96 40,74 39,96 41,59 33,86 33,74 31,79 32,26 32,51 40,47 إلخ  ....القيمة المضافة ،خدمات

databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA&series=&period :المصدر  

05/07/2015حازٌخ االطالع   
  بالرغـ مف المبالغ التي صرفتيا الجزائر عمى القطاع الصناعي خارج المحركقاتو أنّ  (12-5)نبلحظ في الجدكؿ    
اّل أّف االرقاـ المسجمة في ىذا الجدكؿ، ال تترجـ تمؾ المبالغ أك حتى المجيكدات. خبلؿ المخطط الرباعي الثاني إ

 %35.34،%35.46ترتيب حيث بمغت عمى ال ،كؿ القطاعات مساىمة المحركقات في الناتج كؿ فاقتاألكالخماسي 

ىذا القطاع ساىـ في الناتج الداخمي الخاـ ، %39ولاألما عدا قطاع الخدمات الذم كصمت مساىمتو خبلؿ الثبلثي 
 %13، التي لـ تتجاكز مساىمتيا بنسب فاقت قطاع الصناعة خارج المحركقات، البناء كاالشغاؿ العمكمية كالفبلحة

 .1989-1970 الفترة طيمة
كنسبة مف اجمالي الناتج بصفة عامة فقد بمغت القيمة المضافة مف الصناعة  ،(13-5)مجدكؿنسبة لبالأما    

االجمالي أكبر القيـ مقارنة مع تممؾ المضافة مف الزراعة كالخدمات، حيث نجد أّف الصناعة بمغت أقصى قيمة ليا 
  %41.85بػ  2013مى نسبة ليا في سنة ثـ تيتي الخدمات في المرتبة الثانية مسجمة أع، %60.46بػ  2006في سنة 

 .%11.36بـ 1990 كتبقى الزراعة في ذيؿ الترتيب مسجمة أعمى نسبة ليا في
 تمؾ المحققة مف القطاعات االخرل، مثؿ الصناعة كالزراعة فاقتكما أّف القيمة المضافة المحققة مف المحركقات   

 : جارة أك الخدمات مثؿ ما يكضحو الجدكؿ المكاليأك التّ 
 

 
 
 

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA&series=&period
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 (.>==7-=>=7في الجزائر خالل) يةقطاعات االقتصادمل: القيمة المضافة الكمية (78-9)جدولال
 % :الوحدة                                                                                                                      

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

 638,2 839 750,4 505,6 327,4 247,4 250,4 236,3 125 74,3 المحروقات

 324,8 240,4 277,8 196,6 145,6 131,1 128,4 87,3 62,7 51,6 الزراعة

 35,4 32,9 28 21,9 17,7 13,3 10 6,4 4,6 4,6 االشغال العمومية البترولية

 256,4 222,1 213,4 193,9 161,6 130,9 127,2 99,5 66,9 48,5 الصناعة

 265,4 243,7 217,7 191,2 151,8 121,5 102,1 78,5 57,2 50,2 البناء واالشغال العمومية

 206,5 182,1 148,9 99,8 74,8 64,9 56,9 41,7 27,3 21,3 النقل واالتصال

 380,4 348,4 320,6 283,5 220 167 127,5 102,7 63,8 55,8 التجارة

 109,8 103,3 90,8 76,3 54,7 43,2 36 27,3 21,6 17,7 السوقخدمات 

 2217,4 2212 2047,7 1568,8 1155,6 919,3 838,5 679,7 429 324 القيم المضافة∑

 ,RACHID BOUDJEMA, économie de développement de l’Algérie 1962-2010, volume 2, DAR KHOULDOUNIA المصدر:

Alger, 2011,page 137. 

  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ بالرغـ مف تطكر القيمة المضافة مف طرؼ القطاعات خارج المحركقات   
-1989فاقت كؿ القطاعات خبلؿ الفترة  نيا أ، حيث نجد كثر مف حيث القيمةاألخيرة تبقي األىذه  فّ أ الّ إ

 .1998، خبلؿ%638، بالغة نسبة 1998
 تصاد الجزائرم  نمك القطاعات كالتالي:، شيد االق1999-1993بالنسبة لمفترة 

  (1999-1993)خالل  : معدل نمو القطاعات(79-9)الجدول
 % :الوحدة                                                                                     

 السنوات
  القطاعات       

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 1.62 4.4+ 3.9- 7.9- 1.4- 4.4- 1.3-  الصناعة

 2.7 11.4+ 14- 19.5+ 15.0+ 9.0- 3.7- الفالحة

 7.8 2.4+ 2+ 4.5+ ;.6+ =.7+ 8.7- العموميةالبناء واألشغال 

 - 3.5+ 5.2+ 7+ 1+ 2.5- 0.8- المحروقات

 .(4) مف الممحؽ (8) انظر الجدكؿ: انًصذر

 الجدكؿ التالي:  حسب المحركقات خارج القطاعات نمك كصؿقد ف ،2007 ك 2001بيفأما بالنسب لمفترة الممتدة 

 (6777-6777)خالل (: نسبة نمو القطاعات:7-9الجدول رقم)
 % :الوحدة                                                                                                          

 السنوات 
      القطاعات  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 3.4 07 >6 2.7 5.9 4.9 1.9 3.1 5.0 6.8 10.0 5- الفالحة 

 5.3 4.3 77.7 7.> 1.1 2.8 2.5 2.6 3.0 2.5 1.7 1.4 الصناعة 

 7.4 76.6 ;.76 6.:7 9.5 11.6 7.1 8 6.6 5.7 4.5 4.1 العموميةالبناء واألشغال 

 - - - - 6.9 6.5 5.6 7.7 6.4 6.0 5.5 2.6 الخدمات 

 .(4) مف الممحؽ (8) انظر الجدكؿ: انًصذر
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 :كالتالي 2011-1993شيد معدؿ نمك القطاعات في الجزائر لمفترة 
التي  1998و 1999، ما عدا 1999و 1993طيمة الفترة  نمك سمبيحققت الصناعة  <===7-7==7الفترة  -

حيث ظير أثر االصبلحات التي قامت بيا الجزائر خبلؿ   ،%4.4بػسجمت أعمى معدؿ طيمة الفترة مقدرا 
بالرغـ مف ، 1997، و1994، 1993كذلؾ معدالت سمبية في كؿ مف حققت بالنسبة لمفبلحة  ىذه الفترة.

كفيما يخص  ، لكنيا تبقى ايجابية مقارنة مع الصناعة،المجيكدات التي قامت بيا الدكلة في ىذا القطاع
كما يبلحظ . % 4-، حيث بمغ 1993في سنة  فمـ يعرؼ معدالت سمبية إالّ  العمكمية، البناء كاألشغاؿ

 1993فقد عرفتيا في  السمبيةأيضا مف خبلؿ ىذه المعطيات أّف حتى المحركقات لـ تنجك مف المعدالت 

 عمى التكالي. %2.5ك % 0.8بـمقدرة  1994و
في  %28ثـ كصؿ الى  ،2001سنة  في %10ـبنمك يقدر  معدؿ الزراعة قطاع شيد <6777-6777الفترة  -

رت أعمى نسبة قدّ  ،2010ك 2008 في شغاؿ العمكميةاألالبناء ك  قطاع في قكينا النمك كاف بينما، 2009
عمى اعتبار أّف مؤسسات البناء كاالشغاؿ العمكمية تمعب دكرا ىاما في تككيف  .2008في سنة  %36.2بـ

عمى  2004في سنة   %07.7ك 2007في سنة  %09.5 يامعدل مغبف الخدماتأما ، 1معدؿ النمك االقتصادم
معدالتيا المكجبة  لـ تعرؼ معدالت سمبية خبلؿ ىذه الفترة، لكفّ  ياأنّ  بالنسبة لمصناعة، نبلحظالترتيب. 

أّف أعمى معدؿ نمك كصؿ اليو ىذا القطاع كاف في  إذالمجيكدات، لـ تكف في مستكل الطمكحات ك 
 ةمبلحظة سجميا قطاع الخدمات في عدـ تسجيمو لمعدالت سالبة، طيمة الفتر نفس ال. %10.3بػ، 2009

  ، في غياب االحصائيات لباقي السنكات.2004في سنة  %7.7كاف أعمى معدؿ كصؿ اليو ىكف

لتكضيح اعتماد االقتصاد الجزائرم عمى النفط، لكف البيس أف نقارف  المزيد مف الدالئؿ مراألقد ال يحتاج 
 عمى ىذه الطاقة مع بعض الدكؿ العربية في الجدكؿ المكالي: درجة اعتماده

 الدول عمى النفط.بعض  : درجة اعتماد  (;7-9)الجدول
الناتج المحمي االجمالي لمنفط نسبة  

 الى الناتج المحمي الكمي
الصادرات النفطية نسبة الى اجمالي 

 الصادرات السمع والخدمات
العوائد النفطية نسبة الى 

 وائد الحكوميةاجمالي الع
 7; 6.6=  ;.77  الجزائر

 84.1 38.7 32.4 السعودية

 77.2 44.5 28.9 االمارات

 58.5 8.6= 33.7 ليبيا

، الطبعة األكلى، مؤسسة عبد الحميد شكماف الفوائض المالية العربية بين اليجرة والتوطينحسيف عبد اهلل كآخركف، : المصدر
 .106ص، 2007ت بيركت، االردف، كالمؤسسة العربية لمدراسا

أّف كؿ مف الجزائر كليبيا تمثؿ فييا إذ تختمؼ درجة اعتماد الدكؿ عمى النفط مف دكلة الى أخرل،    
  .%50مف  مف اجمالي الصادرات، بينما تبمغ في االمارات أقؿّ  %90الصادرات النفطية أكثر مف 

                                                
1 Mahmoud OURABAH, Les Transformations économiques de L’Algérie, ENAP, Algérie, 1982, page 32. 
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أّف لمجباية البتركلية أيضا دكر في  نبيف مية، أفّ أىمية برميؿ النفط في التن تاتضح أف خير بعداألكيكفي في   
المكضحة بنسبة مساىمة الجباية البتركلية في  مف ذلؾ أّنيا تشكؿ نسبة معتبرة في ىذه المكارد ،الميزانية العمكمية
 مقارنة مع الجباية العادية في الجدكؿ المكالي: ،االيرادات النيائية

 (.6778-===7لية في االيرادات النيائية خالل ): مساىمة الجباية البترو (>7-9) الجدول
 :677 6779 6778 6777 6776 6777 000 2 999 1 انسُىاث

 000 348 767 000 830 736 000 800 665 000 380 639 000 850 583 000 840 562 000 750 470 000 100 457 انًىارد انعادَت

 000 000 916 000 000 899 000,00 200 862 000 060 836 000 400 916 000 600 840 000 000 720 000 000 480 اندباَت انبترونُت

 000 348 683 1 000 830 635 1 000 000 528 1 000 440 475 1 000 250 500 1 000 440 403 1 000 750 190 1 000 100 937 انًدًىع

% اندباَت 

 انبترونُت
51 60 60 61 57 56 55 54 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 انسُىاث

 000 450 640 2 000 100 204 2 000 040 950 1 000 000 669 1 000 700 245 1 000 700 251 1 000 600 047 1 000 288 858 انًىارد انعادَت

 000 730 577 1 000 900 615 1 000 040 519 1 000 400 529 1 000 800 835 1 000 000 927 1 000 400 715 1 000 000 973 انجباٌت انبخسونٍت

 000 180 218 4 000 000 820 3 000 080 469 3 000 400 198 3 000 500 081 3 000 700 178 3 000 000 763 2 000 288 831 1 انًدًىع

% اندباَت 

 انبترونُت
53 62 61 60 48 44 42 37 

 .2014-1998: قكانيف المالية لمسنكات المصدر
  مف مجمكع المكارد% 50قد فاقت  2010-1999مساىمة الجباية البتركلية خبلؿ الفترة الجدكؿ أّف  يبرز     

كيع مصادرىا كرفع المكارد العادية. انطبلقا مف تنكذلؾ بالرغـ مف االصبلحات التي قامت بيا الدكلة مف أجؿ 
سكاؽ العالمية، األي سعار البتركؿ فأكذلؾ يعكد الى انخفاض  قؿّ أ، تظير نسبة المكارد الجبائية بنسب 2011

 .يازمة التي عرفت تبعاتيا في السنكات التي تمتاألكانخفاض الطمب عمى النفط، نتيجة 
مف أىـ مميزات االقتصاد الجزائرم حتى اليـك ىك ضعؼ اندماجو في االقتصاد العالمي، خصكصا عمى     

رة الخارجية فعمى مستكل الصادرات ال يختمؼ كثيرا بخصكص التجا المستكل المالي، بحيث يككف منعدـ كاألمر
أما عمى مستكل  ،حيث يعاني االقتصاد الجزائرم مف تبعية مطمقة ليا ،االرتباط الكحيد كالقكم ىك المحركقات

عمى الرغـ مف أّف الجزائر بإمكاناتيا االقتصادية كالمادية  1الكاردات فالجزائر تعاني مف تبعية كبيرة عمى عدة أصعدة.
تعكس عمى األقؿ مستكل تمؾ  رية اليائمة مرشحة لتتكفر عمى سكؽ مالية متطكرة إلى حد ماكالمالية كالبش

 2ات.ياإلمكان
كما أّف االقتصاد الجزائرم لـ يظير انفتاحا عمى العالـ بدرجة كبيرة، حيث تجمّى ذلؾ في مساىمة التجارة     

االنخفاض، كما اتضح أّف االقتصاد كاف متفتحا باالرتفاع ك  %40الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي حكؿ معدؿ 
( فقد شيدت تراجعا في نسبة مساىمة التجارة الخارجية إلى 1990-1985(، أما الفترة )1984-1973خبلؿ الفترة)

( بسبب التخفيضات التي 1995-1991خبلؿ الفترة ) %40الناتج المحمي اإلجمالي، كتدبدب ىذه النسبة حكؿ 
 بعد ذلؾ تحسنا متكاصبل مثمما يكضحو الشكؿ المكالي: شيدتيا العممة، لتشيد

 
 

                                                
 .270، ص المرجع السابؽ، دروس في المالية الدوليةمسعكد مجيطنة،   1
 .399، ص2008 ،، جكيمية2، العدد 35األردنية، المجمد ، مجمة دراسات، الجامعة انييار سوق األسيم الجزائرية وبدائل االستثمارمحفكظ جبار، كعديمة مريمت،   2
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 .6777-7;=7 درجة انفتاح االقتصاد الجزائري في الفترة:  (2-9)الشكل 

 
مجمة دراسات   (6778-7;=7أثر سياسة سعر الصرف األجنبي في الميزان التجاري الجزائري ): سمية زيرار، بشير الزغبي، طالب عكض،  المصدر

 .364، ص 2،2009، العدد36رية، الجامعة األردنية المجمد العمـك اإلدا

    1 -II-6 في الجزائر الصادرات النفطية والنمو االقتصادي: 
بدأ التفاعؿ بيف النمك االقتصادم مع كصكؿ شركات النفط الى أراضييا، كأصبح االعتماد عمى الدكالرات      

ة أسعار البتركؿ في أنيا تتناسب طردا كمكانة االنتاج البتركلي مف تكمف أىمي النفطية في تحقيؽ التنمية االقتصادية.
الصادرات االجمالية لمبمد، فكمما كانت نسبة الصادرات مف البتركؿ كبيرة جدا، ااّل ككاف أثر ارتفاع كانخفاض أسعار 

 .1البتركؿ كبيرا
ىدفا أساسيا لمسياسة  تكان الدخؿ الكطني الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي كبالتالي الزيادة في أفّ  باعتبار    

 جارة الخارجية التيالتصدير يمثؿ أحد الجكانب اليامة في التّ  فّ أل، ك (1979-1970)خبلؿ الفترة  لمجزائراالقتصادية 

الكاردات بقدر ما تزيد أىمية الطمب  بقدر ما تزداد نسبة الصادرات إلى، فتساىـ في زيادة الناتج المحمي اإلجمالي
 القدرة عمى التصدير تعتمد عمى قدرة اإلنتاج المحمي في تكفير السمع فإفّ  ارجي عمى المنتجات الكطنية، كمف ثـّ الخ

الفائض مف اإلنتاج المحمي كاستبدالو  البلزمة لمتصدير، كما يتحدد دكر الصادرات عمى مدل القدرة عمى تصريؼ
 .يياالكطني في حاجة إل بالسمع كالخدمات التي يككف االقتصاد
صادرات ك صادرات الجزائرية، كتنقسـ ىذه األخيرة الى صادرات الغاز الكبر أتعد صادرات المنتكجات البتركلية 

، أما سعر وبكأعف طريؽ نظاـ الحصص المفركضة مف طرؼ منظمة الصادرات  تحدد حجـ انتاجيالبتركؿ السائؿ. 
 :2المحركقات بعامميفالبتركؿ فيتحدد في األسكاؽ الدكلية ، كتتعمؽ الصادرات مف 

  Raffinageالتكريرقدرة ، ك الخاـ  البتركؿاحتياطي ، ك قدرة االنتاج الكطني مف البتركؿ الخاـ عامل داخمي: .1

  االنتاج العالمي مف البتركؿ الخاـ، مف البتركؿ الخاـ وبكاأل عضاء منظمة أحجـ انتاج  عامل خارجي: .2
 .الخاـ البتركؿالطمب الدكلي عمى 

مميكف طف الى أّف كصؿ  64.13مف ابتداءا  2008- 1978الفترة في  لصادرات مف المحركقات تطكرا عرؼ حجـ ا   
   2006، كبعد ذلؾ بدأ يعرؼ انخفاضا ابتداءا مف سنة 2005مميكف طف في  141بـكالتي قدرت  ،الى أكبر كمية لو

 كما يكضحو الجدكؿ المكالي: 
 

 
 

                                                
 .337، ص 2014، دار اليازكرم، االردف، الواقعية النقدية في بمد بترولياالخضر ابك عبلء عزم،  1

2
 .33،ص  المرجع السابؽ، النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائرصالح تكمي، عيسى شقبقب،  
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 .فٍ اندزائر  >677الى  >;=7من  حروقاتحجم الصادرات من الم: تطور (=7-9)الجدول
  TEP1نًهٍىٌ با انىحذة<

 7>=7 6>=7 7>=7 7>=7 =;=7 >;=7 السنوات
7=<8 

7=<9 7=<: 
7=<; 7=<< 

TEP  :8.77 :<.98 9:.<: 98.7; 98.8= 9=.=7 :7.=7 :;.99 :<.87 ;7.87 ;8.;7 

 7==7 =>=7 السنوات
7==7 

7==6 7==7 7==8 7==9 7==: 7==; 7==< 7=== 

TEP  ;<.;9 <7.7; <8.7= <:.76 <9.76 <9.9< <6.66 <<.== =9.== 77=.77 77:.=: 

 6777 السنوات
6777 

6776 6777 6778 6779 677: 677; 677< 

TEP  768.77 77;.;< 767.=9 777.77 777.7: 787.77 77:.6= 777.79 779.77 

 ,ABDELATIF REBAH, Economie Algérienne Le Développement  National Contrarié, INAS éditions Algérie:المصدر

Alger, 2011, page360. 
مما  (1999-1978) قد تضاعفت بالنسبة لمفترة تالكميات المنتجة مف المحركقا فّ أ أعبله، يتضح مف الجدكؿ    

قصاىا سنة أبمغت فالكمية المصدرة مف البتركؿ أف ذكرنا. ك النفط في االقتصاد الجزائرم كما سبؽ  يظير أىمية
 .2(2005-1999برميؿ ما بيف سنتي ) 168بـمميكف برميؿ أم بزيادة  639.8بحجـ  2005

، يطرح أسئمة فيما يتعمؽ بمكضكع تطكر سعر 2000االرتفاع السريع في مداخيؿ صادرات المحركقات منذ  إفّ    
حدم الرئيسي بالنسبة لمجزائر يكمف في إدارة التفالصرؼ الحقيقي لمدينار كمالو مف أثر التنمية كعمى القطاع الخاص، 

فاؽ آعدـ االستقرار الذم يمكف أف ينجـ عمى المداخيؿ المالية المرتبطة بصادرات المحركقات، كىذا بيدؼ تحسيف 
بما أّف االقتصاد الجزائرم يتيثر بتغيرات أسعار المحركقات  .3القطاع الخاص، دعـ النمك االقتصادم كزيادة التشغيؿ

حيث أّف ركاج الصادرات مف ،  Dutch Diseaseأك  la maladie hollandaise أك 4صاب بعمة المرض اليكلندمفيك م
ف الكبير في شركط المحركقات يؤدم الى ارخاء القيد الخارجي دكف أف يشكؿ في حد ذاتو عامؿ تنمية، فالتحسّ 

لكف المفارقة تكمف في أّف استخداـ ىذه  ،عتبرةالتبادؿ سمح لمدكؿ المصدرة لممحركقات بيف تتكفر عمى مكارد مالية م
 .5المكارد أّدل الى اختبلالت خطيرة في أنظمتيا االنتاجية، كىك ما جرل في الجزائر

6صادرات السمع كالخدماتالجدكؿ المكالي نسبة  يكضح 
 :2014- 1980انفخسة  خبلؿ إجمالي الناتج المحمي مف 

 
 
 
 
 

                                                
1 TEP: Tonne équivalent pétrole: الطاقة مف قبؿ االقتصادييف مف الطاقة المستخدمة حدة القياسك   . مميكف طف مكافيء لمبتركؿ   

دية ، مجمة مخبر االصبلحات االقتصا2008-1999االستثمار االجنبي المباشر الوارد الى الجزائر وآثاره عمى ميزان المدفوعات خالل الفترة دادم عدكف ناصر، بغداش عبد الكريـ،  2
 .29ص ،2009، 07كاالندماج في االقتصاد العالمي، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، رقـ 

  21مجمة الحكمة، كنكز الحكمة العدد  -االتجاىات الحديثة في تطور سعر صرف الدينار الجزائري، المتغيرات المستخدمة في نموذج الجزائرسماعيمي فكزم، 3
 .165ص  ، الجزائر،2013السداسي األكؿ، 

كشرح اثر زيادة حصيمة الصادرات مف المكاد االكلية عمى تكزيع القطاعات كقد ارتبط عمى الغاز كالنفط  W.M.CORDON و   R.G GREGORY تمت صياغة ىذا النمكذج مف طرؼ4
 الخاص بيكلندا كبحر الشماؿ.

  الطبعة األكلى، مكتبة حسف العصرية ، دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية االقتصادية،اآلثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاق الحكوميكليد عبد الحميد عايب، 5
 .215، ص 2010بيركت،

االمتياز، رسـك لتيميف، النقؿ، السفر، حقكؽ تمثؿ صادرات السمع كالخدمات قيمة كافة السمع كخدمات السكؽ األخرل المقدمة إلى بقية بمداف العالـ. كىي تشمؿ قيمة السمع، كالشحف، كا6
ضمف تعكيضات المكظفيف كدخؿ االستثمارات الرخص كغيرىا مف الخدمات مثؿ االتصاالت كاإلنشاءات، الخدمات المالية، المعمكماتية، األعماؿ كالخدمات الشخصية كالحككمية. كىي ال تت

 .)التي كانت تسمى مف قبؿ خدمات عكامؿ اإلنتاج( كالمدفكعات التحكيمية
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 في الجزائر من إجمالي الناتج المحمي ع والخدمات: نسبة الصادرات السم(67-9)الجدول
 %انىحذة < 

 7==7 7==7 =>=7 >>=7 ;>=7 :>=7 9>=7 8>=7 7>=7 6>=7 7>=7 7>=7 انسُىاث

 7,=6 23,4 18,6 15,5 14,3 12,6 :,67 ;,69 =,;6 =,77 :,78 78,7 انصادراث يٍ انُاتح  َسبت 

 6777 6776 6777 6777 ===7 >==7 ;==7 :==7 9==7 8==7 7==7 6==7 انسُىاث

 38,2 35,5 ;,:7 87,6 >,:6 22,6 =,77 >,=6 6,:6 66,9 >,67 69,7 انصادراث يٍ انُاتح  َسبت 

 6778 6777 6776 6777 6777 =677 >677 ;677 :677 6779 6778 انسُىاث

 >,=6 77,7 ;,;7 =7 8,>7 79,7 >8 7,;8 >,>8 6,;8 87,7 انصادراث يٍ انُاتح  َسبت 

 .20/05/2015 تـّ االطبلع عميو يـك،  data.albankaldawli.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS  : نًصذرا

أما  ،%35حخجاوشلـ  1991-1980الصادرات مف الناتج المحمي خبلؿ الفترة  تكضح أرقاـ الجدكؿ أعبله نسبة   
كصمت أعمى نسبة ليا في ، 2014 -2004 خبلؿلكف ، %41، لـ تتجاكز ىذه النسبة 2003-1992بالنسبة لمفترة 

 .%48.8بـ، مقدرة 2006سنة 

كأخيرا قد نتساءؿ حكؿ مستقبؿ النفط الجزائرم في ظؿ انضماميا لممنظمة العالمية لمتجارة. فكاقع حاؿ النفط       
           مة صناعة النفط منذ ما يزيد عمى عقديف مضت بتيسيس سكؽ العقكد اآلجمةكآليات عقكده تشير إلى عكل

   أك المستقبمية، فعكلمة النفط تعني االتجار فيو في أم كقت أك مكاف، كما أّنو باإلمكاف تيميف النفط الذم يتـ شراؤه
بر مف الشفافية نظرا إلى أّف المعامبلت أك بيعو تجنبا لمخاطر الخسائر غير المتكقعة، كما يعني أيضا كجكد قدرا أك

 1.ستككف مفتكحة
2 -II  والنمو االقتصادي خارج النفط في الجزائر:التجارة الخارجية 

  II-6-7 كبرنامج  1986كسنة  1976الميثاؽ الكطني لسنة  أكد كؿ مف: ترقية الصادرات خارج المحروقات
التصدير خارج المحركقات، غير أف النتائج التي سجمت لـ ،عمى تشجيع عممية 1988اإلصبلحات االقتصادية لسنة 

، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى العديد مف المشاكؿ التي تكاجييا ىذه الصادرات، كما أّنو لـ تكف ةتحقؽ األىداؼ المنشكد
ة في لمرفع مف مستكل أداء المؤسسات الجزائري 1996إلجراءات الدعـ كالتشجيع التي شرعت فييا الدكلة بداية مف 

. 2في أحسف الظركؼ %05قطاع التصدير خارج المحركقات الدكر المنتظر منيا، إذ ظمت ىذه الصادرات ال تتعدل 
 :3تعتبر أىـ المشاكؿ التي تعترض ترقية الصادرات خارج المحركقات في الجزائر فيما يمي

 فالقيكد مف الجانب ضعؼ المؤسسات التمكيمية في الجزائر كعدـ قدرتيا عمى تدعيـ الصادرات الكطنية ،
 عف أم دكر في عمميات التمكيؿ لممؤسسات المحمية.4المصرفي كبيرة، في حيف تغيب البكرصة الجزائرية

 .عدـ سعي الشركات الكطنية الى اتفاقيات الشراكة كالتعاكف، كترؾ األمر فقط عمى كاىؿ الدكلة 

 ؿ عممية البحث عف أسكاؽ قابمة المتصاص ارتفاع تكاليؼ المنتكج الكطني مقارنة بمثيمو االجنبي، ما يجع
كاستقباؿ المنتكج أمر في غاية الصعكبة، خاصة مع غياب الجكدة الفعمية لممنتكجات الكطنية، إضافة الى نقص 

 المعمكمات كالخبرة في التسكيؽ الدكلي، كضعؼ الجانب التكنكلكجي.

                                                
 .460ص المرجع السابؽ،الدولة والتنمية في الوطن العربي، اظـ الزبيدم، حسف لطيؼ ك 1
الشمؼ، العدد  ، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، ديكاف المطبكعات الجامعية، جامعةدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسويق الدوليبراؽ محمد كعبيمة محمد، 2

 .125، ص 2006، جكاف 04
 .423-422-421ص ، 2013مركز دراسات الكحدة العربية، لبناف،  الطبعة األكلى، ،الجزائر: اشكاليات الواقع ورؤى المستقبلأماؿ قاسيمي كآخركف،  3
-10الصادر في  10-96ـ بالمرسـك كالذم تم 1993-05-23الصادر في  10-93سكؽ مالي كقد انشات البكرصة بمقتضى المرسـك رقـ  ؾحيث أف الجزائر تممؾ بكرصة لكنيا ال تمم4

 ,Mostapha Hassen-Bey, Entreprise Algérienne Gestion, Mises A Niveau Et Performance Economique, THALA éditions, Algerاَظس، 01-1996

2006, Page 24 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
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  جؿ تغطية االحتياجات المحمية.سكاؽ الخارجية، كبالتالي العمؿ مف أاألالتخكؼ مف التسكيؽ نحك 

  ع الخارجيسكاؽ الخارجية، كمحدكدية المكارد المادية كالمالية التي تساىـ في التكسّ األارتفاع درجة المخاطرة في  
اسباب تكجو المؤسسات الكطنية نحك  ىـّ أمكاؿ البلزمة لعممية التصدير األحيث تعتبر عدـ القدرة عمى تكفير رؤكس 

 .ةية عمى حساب الخارجيخيار السكؽ المحم

  أماـ ضعؼ التكامؿ العربي كالمغاربي كاالفريقي، كضعؼ التبادالت البينية، تتكجو الجزائر بمنتكجاتيا نحك
  سعارىا لضماف جزء مف ىامش األرباحأاالسكاؽ األكركبية، كىك ما يزيد مف تكمفة نقؿ المنتكجات، كبالتالي رفع 

 .رجية بمستيمكييا مف المنتجات الكطنية لكجكد البديؿ كبيسعار أقؿّ سكاؽ الخااألكىك ما يؤدم الى نفكر 

 الجزائرييف، كميميـ االقتصادييف المتعامميف لدل التصدير ثقافة البيع، كغياب ما بعد التكزيع كخدمات قنكات انعداـ 
 لدل الخبرة ر، كانعداـالتصدي عف الناجمة المخاطر مف الربح، كالتقميؿ نسبة ارتفاع بسبب االستيراد عممية لممارسة

  لمييئات المككمة المياـ في طكيمة، كالتداخؿ لمدة األجنبية األسكاؽ في دكف تمكقعيـ تحكؿ كالتي الجزائرييف، المصدريف
 الكطنية الخارجية، كالغرفة لترقية التجارة الكطني الديكاف بيف المحركقات خارج الصادرات المدعمة لترقية كاليياكؿ
كبالتالي  المقدمة، األرقاـ في التنسيؽ، كالتضارب غياب أّدل إلى كالتصدير، مما لممعارض الكطنية كةكالشر  لمتجارة،
 .1المسطرة األىداؼ تحقيؽ الكضعية، كصعكبة تقييـ صعكبة

 االجراءات الخاصة بتشجيع الصادرات خارج المحركقات: يمخص الجدكؿ المكالي أىـّ    
 يع الصادرات خارج المحروقات.: أىم االجراءات لتشج(67-9)الجدول 

 تفاصيل االجراءات نكع االجراءات
 التحفيزات الجبائية

 
  اإلعفاء مف الدفع الجزافي، ك اإلعفاء مف الضرائب عمى األرباح الصناعية كالتجاريةك التحفيزات الضريبية:-7

عفاء عمميات الب، ك مف الضرائب المباشرة، ك كالرسـ عمى النشاط التجارم كالصناعي يع كالصنع التي تتعمؽ ا 
 بالبضائع المصدرة مف الرسـ عمى القيمة المضافة.

 تشمؿ مجمكعة مف اإلجراءات نكجز أىميا فيما يمي: التحفيزات الجمركية:-6
خبلؿ   إلعادة التصدير كالمخصصة ،كيقصد بو بيف تقبؿ البضائع المستكردة لغرض معيفالقبول المؤقت:  (أ 

مدة مككث البضائع  ،ـك كدكف تطبيؽ المحظكرات ذات الطابع االقتصادممدة معينة مع كقؼ الحقكؽ كالرس
 تحت نظاـ القبكؿ حسب المدة الضركرية لمقياـ بالعمميات التي استكردت مف أجميا.

راد، بضائع مستعممة يباإلعفاء مف الحقكؽ كالرسـك عند االست االستيرادكيقصد بو  إعادة التموين باإلعفاء: (ب 
 مصدرة.في تصنيع البضائع ال

مؤقتا بغرض  المنتجاتإمكانية تصدير بعض  بمنحالتصدير المؤقت(: نظام التحسين عند التصدير) (ج 
 عف طريؽ تحقيؽ نكعيتيا. لممنتجاتمرفع مف القيمة التجارية لأك تصنيعيا بالخارج  ،تحكيميا

الدكلية المصدريف عمى المشاركة في المعارض  بمساعدة" le système ATA" :نظام التصدير المؤقت (د 
رساؿ عينات تجارية، كذلؾ عف طريؽ   .ATA 2اندفخسكا 

                                                
 .14-13، ص السابؽالمرجع  ،تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحدياتكصاؼ سعيدم،  1

Admission temporaire
2
يؼفٍت يٍ  أٌوهى انىثٍقت انجًسكٍت اندونٍت نخسهٍم دخىل وخسوج انبضاػت انًؼدة نهًؼازض فً جًٍغ انبهداٌ انًىقؼت ػهى االحفاقٍت انًخؼهقت بهرا انش  

  .األداءاث
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البنوك وتمويل 
 التجارة الخارجية

جديدة أكثر مركنة تتعمؽ بتقنيات الدفع، كتسيير المخاطر التي تخص  استراتيجيةاعتمدت البنكؾ الجزائرية عمى 
 عمميات التجارة الخارجية.

مراقبة الجودة 
 والنوعية

كجات المكجية لؤلسكاؽ الى المعايير العالمية، بإرفاقيا بشيادات تفتيش، حيث تـّ انشاء عف طريؽ اخضاع المنت
1المركز الجزائرم لمراقبة الجكدة كالرـز

CACQE   الذم يعمؿ بدكره عمى دعـ كمساندة المؤسسات الصناعية
 الراغبة في تحسيف جكدتيا.

 جكم، كالبحرم مف أجؿ تشجيع كترقية الصادرات خارج المحركقات. النقؿ البرم كال بتخفيض أسعار شركات تخفيض تكاليف النقل
  الطبعة األكلى، االستثمار األجنبي المباشر والتنافسية الدولية: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى عبد الكريـ كاكي، المصدر

 .170، ص  2013،مكتبة حسف العصرية، لبناف
كدات مف أجؿ تنكيع الصادرات خارج المحركقات، كزيادة تنافسيتيا في بالعديد مف المجيقامت الجزائر كما        

فرص االستثمار بإنشاء ممثميف تجارييف عمى مستكل بعض سفارات الجزائر بالخارج لمتعريؼ مثؿ  األسكاؽ األجنبية
 ناسب مع التطكراتيتعصرنة إدارة الجمارؾ بما ك  ،تسييؿ اإلجراءات الجمركيةالجزائرم، ك ج ك المنتكالتعريؼ  ،بالجزائر

اجراءات لترقية كدعـ عدة  إضافة الى ما سبؽ ذكره، اتخذت .2ياعتماد سعر صرؼ مكات، ك االقتصادية الدكلية
 : 4مف بينيا ،3ف بادةمصطفى بالصادرات خارج المحركقات جاءت عمى لساف كزير التجارة السيد 

، كيتعمؽ المحكر األكؿ بتكفير اإلطار اتخادىا سياسة ارتكزت عمى خمس محاكر أساسية لبمكغ ىذا الغرض -
فيما يتعمؽ المحكر الثاني بتكفير الشركط التقنية كالتنظيمية المبلئمة  ،القانكني كالتنظيمي المبلئـ لترقية الصادرات

كيتعمؽ المحكر الثالث بترقية كتطكير النشاطات المرتبطة  ،لدخكؿ المنتكجات الجزائرية إلى األسكاؽ الخارجية
قصد مكاجية تحديات المنافسة في األسكاؽ العالمية، بينما يتعمؽ المحكر الرابع كالخامس عمى  ؤسساتبدعـ الم

نشاء كتسيير اآلليات ككسائؿ الدعـ  التكالي بتقكية كتدعيـ اإلطار المؤسساتي لمتابعة تشجيع الصادرات كا 
 .المختمفة لفائدة المؤسسات المصدرة

الجمعية الكطنية لممصدريف الجزائرييف لتككف فضاء مكمؿ  2001ئت سنة في إطار تنظيـ الحركة الجمعكية أنش -
كتمثيميـ لدل مختمؼ الييئات كالمؤسسات  ،كتبادؿ اآلراء بيف المصدريف الجزائرييف ،لمييئات السابقة لبلحتكاؾ

 .العمكمية
السمطات العمكمية مميكف دج لفائدة المصدرييف الجزائرييف كإعانات مف  600صرؼ حكالي تـّ  2012خبلؿ سنة  -

 ةيتكلى ميمة رسـ االستراتيجي  FINDEXالصادراتكما تـ إنشاء مجمس أعمى لتنمية ، لمرافقة عمميات التصدير
نشاء الممؼ الكطني لممصدريف ميمتو احصاء جميع المتعامميف االقتصادييف  الكمية لتنمية الصادرات الكطنية، كا 

  5معمكمات الخاصة باألسكاؽ الخارجية بشكؿ مجاني كدكرمالجميع  المصدريف، لتمكينيـ مف الحصكؿ عمى
 بالعكدة الى ارقاـلكف رغـ كؿ المجيكدات المبذكلة بقيت الصادرات خارج المحركقات دكف المستكل المطمكب 

                                                
 .884، ص 1989اكت  9الصادرة في  33لممزيد انظر الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  1
 عف طريؽ تخفيض سعر صرؼ الدينار الجزائرم مما يؤدم إلى زيادة الطمب الخارجي عمى المنتجات الجزائرية بافتراض كجكد مركنة طمب سعرية.2
كالمتكسطة كالصناعة التقميدية كالتي أثمرت  لصغيرةقطاع المؤسسات ا استراتيجيةساىـ في تنشيط الساحة االقتصادية الكطنية مف خبلؿ رسـ كتنفيذ  ،2010مايك  28لمتجارة في عيف كزير 3

نشاء آلياببركز  باإلضافة ، كالمتكسطة ككذا الككالة الكطنية لترقية المؤسسات الصغيرة  ،القركض ضماف  كصناديؽ  ،مف قبؿ الجزائركىياكؿ دعـ كمرافقة جديدة لممؤسسات لـ تعرفيا  تكا 
 ...مف خبلؿ المديريات الكالئية كمراكز التسييؿ كمحاضف المؤسسات إلى تكسيع شبكة القطاع إلى المستكل المحمي

 .02 ص، 24/12/2013الصادرة بتاريخ  4828العدد الجزائر، ، جريدة األحرار، اجراءات لترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات اتخذتالدولة خالد س.  4
 .424المرجع السابؽ، ص ،لالجزائر: اشكاليات الواقع ورؤى المستقبأماؿ قاسيمي كآخركف، 5
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يّتضح أّف نكعية المكاد المصدرة  2013-1994الفترة حيث أنو خبلؿ  ،(4(، مف الممحؽ )3(، ك)2) يفالجدكل
رغـ ، 95%ت ىامشية، بينما بقيت الصدارة لممحركقات في إجمالي الصادرات، إذ فاقتقات ظمّ خارج المحرك 

، مف خبلؿ ىيكؿ الصادرات المكضح االمتيازات الممنكحة لصالح المؤسسات المصدرة لمسمع خارج المحركقات
ئرة الريع البتركلي. جؿ الخركج مف داأبالرغـ مف المجيكدات التي بذلتيا الجزائر مف في الجدكليف السابقيف 

الجزائر تعتبر "مخزكف اكركبا" في الخمسينات كالستينات بفضؿ صادراتيا مف الحمضيات، كالقمح  فبعدما كانت
في المؤخرة مقارنة بباقي  -كبالرغـ مف الصحة المالية كاالقتصادية التي تتمتع بيا–أساسا، كجدت نفسيا اليـك 

  مف حيث الصادرات خارج المحركقات ،االقربيف مثؿ المغرب كتكنسبؿ كحتى مقارنة بجيرانيا  ،دكؿ العالـ
  1.لتتحكؿ مف بذلؾ مف كضعية مصدر الى مستكرد عمما أنيا تعد مف أكبر مستكردم القمح في العالـ

 :المعدالت المكضحة في الجدكؿ التالي 2013 حتى خارج المحركقاتالصادرات  نمك سجؿ   
 .(6777 -9==7راث اندزائرَت خارج انًحروقاث بانًهُىٌ دَُار خزائرٌ )< تطىر انصاد(66-9)اندذول رقى 

 6777 6776 6777 6777 ===7 >==7 ;==7 :==7 9==7 السنوات
 7;: 78; >8: 76: >87 >79 :97 6>> =97 الصادرات خارج المحروقات
 >7- =7 ;8 =7 66 77 87  =: - معدل النمو 

 6777 6776 6777 6777 =677 >677 ;677 :677 6779 السنوات
 165 2 062 2 062 2 526 1 066 1 937 1 332 1 184 1 907 الصادرات خارج المحروقات

 5,00 - 35,12 43,15 44,97- 45,42 12,50 30,54 16,13 معدل النمو 

 .(4) مف الممحؽ (8) انظر الجدكؿ: انًصذر

، أما 2002إلى غاية  1995مفشيدت عدـ استقرار نبلحظ مف ىذا الجدكؿ أّف قيمة الصادرات خارج المحركقات      
فالنسبة السالبة تعكد أساسا إلى التكتر الذم عرفتو منطقة الشرؽ األكسط مع غزك العراؽ، مما  2003بالنسبة لسنة 

، 2009خبلؿ  44,97-كما سجمت نسبة سالبة أخرل بمغت  أرغـ العديد مف الدكؿ إلى كقؼ صادراتيا باتجاه المنطقة.

 ع الى االزمة المالية العالمية .كالراج

ـّ اتخاذ جممة مف اإلجراءات لحؿ مشاكؿ الّتصدير في الجزائر مف بينياكقد    ت
2: 

المّصدر لصالح كؿ شخص طبيعي أك معنكم مسجؿ بصفة منتظمة في السجؿ التجارم، كيقـك  شيادة إنشاء -
الحديد  نفايات الخاـ، مكر كالجمكدالت حيث أصبحت شرطا الزما لتصدير ،3المنتجات لبعض بعممية تصدير

 ىذه تقديـ كيفية في المبلحظ التبلعب بعد في الخارج الكطني اإلنتاج الخاـ، كذلؾ حماية لسمعة الفميف كالصمب،

 .كاألسعار كالتعبئة التغميؼ حيث مف الدكلية األسكاؽ المنتجات في
 الخارجية، مف أجؿ إحصاء جميع التجارة لتنمية الجزائرم الديكاف مستكل لممصدريف عمى كطني ممؼ إنشاء -

 سنكات ثبلث خبلؿ بعممية التصدير اقامك  قد المصدريف الذيف يقيمكف في الجزائر، كيككنكا االقتصادييف المتعامميف
 باألسكاؽ المتعمقة المعمكمات جميع مف مجانا كدكريا  كفيستفيد األقؿ)حيث ىدينار عم مميكف 01 مبمغ لما يعادؿ
 االىتماـ(. محؿ الخارجية

                                                
1
 .33ص  ،9109، المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ، النشر كاالشيار، الجزائر، التسويق الدولي المباشر في خدمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقاتركاف رفيؽ،  

2
  .12ص ، المرجع السابؽ، تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحدياتكصاؼ سعيدم،   

3
 .20، ص 1999مام  02،الصادرة بتاريخ  32 الرسمية الجزائرية العدد ، الجريدة 1999فبراير  13في  خالقرار الكزارم المؤر انظر    
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مكانيات الشركات كفاءة ضعؼ مشكمة عمى التغّمببيدؼ  في التصدير تجارية متخصصة شركات إنشاء -  كا 
 كبالتالي في التصدير، المتخصصة لممؤسسات تمنح التي االئتمانية مف التسييبلت كلبلستفادة كالمتكسطة، الصغيرة
 .الصادرات تنمية في المساىمة مف تمكنيا

في  كفرص االستثمار الكطني، بالمنتكج السفارات في الخارج لمتعريؼ بعض مستكل عمى ارييفتج ممثميف إنشاء -
 .الجزائر

 كتسييؿ اإلجراءات الدكلية، االقتصادية التحكالت مع بما يتناسب العمؿ آليات مستكل عمى الجمارؾ إدارة عصرنو -
 .التصدير قطاع في العاممة لممؤسسات الجمركية

 مف مزيد بخمؽ االقتصادية رفع الكفاءة يقتضي الجزائر، الصادرات خارج المحركقات في يعتشج سياسة إّف نجاح  

  العالـ عمى فتحانم سكقا أصبح المحمي اآلف السكؽ أفّ  اعتبار الببلد عمى داخؿ بيف المؤسسات االقتصادية التنافس
درة مثبل مع الدكؿ المجاكرة كتكنس بيف المؤسسات. إذا ما قارنا المنتجات المص فيما تحالفات إضافة إلى إقامة

1منتكج 185تصدر إاّل  منتكج، بينما الجزائر ال 1120حصدزمنتكج كالثانية  1193حصدزكالمغرب، نجد أف األكلى 
رغـ   

ىامة، كالفبلحة مثبل. لكف رغـ ذلؾ نجد بعض المنتجات كالزيتكف التمكر  قطاعات في نسبية ميزة ما تمتمكو مف
 الصناعات . إضافة إلى2بدأت تحتؿ مرتبة ال بيس بيا في السكؽ األكركبي نظرا لجكدتياكاألسماؾ الطازجة 

  كطنية استراتيجية جدا ضمف ممكنا غير نفطي أمرا اقتصاد يجعؿ بناء مما التقميدية، كالسياحة، االستخراجية كالصناعة
منيا ال تتجاكب مع  %90مؤسسة،  2400بـمف خبلؿ التيكيد عمى ضركرة تيىيؿ المؤسسات المتكاجدة حاليا كالمقدرة 

 المعايير الدكلية.  
في ىذا المجاؿ قامت كزارة الصناعة كترقية االستثمار بدراسات لتحديد السبؿ اليامة إلنشاء مؤسسات تنافسية    

تنشط مؤسسات  10تسمى فيما بعد أقطاب اقتصادية في السكؽ الكطنية كمف ثـّ العالمية، كلقد اختيرت ليذه العممية 
اختيرت لتحصؿ عمى دعـ مف الدكلة كصيداؿ، شركة الخطكط الجكية  05في مجاؿ الصناعة كالخدمات مف بينيا 

. كما 3الجزائرية، الشركة الكطنية لصناعة السيارات المؤسسة الكطنية لمصناعات االلكتركنية، كمؤسسة مكاد البناء
في دفع النمك االقتصادم خارج المحركقات، بالنظر إلى ينتظر مف قطاعي الفبلحة كالصناعة أف يمعبا دكرا ىاما 

مميار دينار  2.000مميار دينار جزائرم بالنسبة لمفبلحة، ك 1.000حجـ األغمفة المالية المرصكدة ليما كالتي تفكؽ 
 .4جزائرم لقطاع الصناعة في شكؿ قركض بنكية مدعمة مف الدكلة لصالح الصناعة

  II-6-6  النمك بمساىمة المحركقاتكالجدكؿ المكالييف يمثؿ الشكؿ  م خارج المحروقات:الناتج الداخمي الخا  
 :2011-1993 كالنمك خارج المحركقات في الجزائر خبلؿ الفترة

 
 

 
                                                
1 L. Ammar, à quand une économie diversifiée ?, L’ACTUEL N°116, les nouvelles revues algériennes, ANEP régie Presse Alger juin 2010, page 15. 
2 SAAD OUALI, les exportations hors hydrocarbures peinent à décoller, L’ACTUEL N°86, les nouvelles revues algériennes, décembre 2007, 
ANEP régie Presse Alger, décembre 2007, page 46. 
3 A.ZAKIA, Mise en  place d’une économie productive cap sur les grands groupes économiques,  L’ACTUEL N°109, les nouvelles 

revues algériennes, novembre  2009,  page 17. 
كزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف  "دور الموارد البشرية المؤىمة في ترقية  التشغيلالطيب لكح، كزير العمؿ كالضماف االجتماعي، المنتدل الدكلي الثالث حكؿ "4
 .2010مام  27-26، أيام MERCURE Gd HÔTEL فندؽ –الجتماعي الجزائر ا
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 (6777-7==7(: النمو بمساىمة المحروقات، وخارج المحروقات في الجزائر لمفترة )7-9الشكل )
 %: الوحدة

 
 .Giorgia Albertin and Amina Lahreche ,(both MCD); and Sami Ben Naceur (ICD). International Monetary Fund Country Report No:انًصدز

13/48, Washington, February 2013, page 03 

 (6777-7==7لمفترة ) : معدل نمو الناتج الداخمي الخام خارج المحروقات(67-9)الجدول
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

انُاتح انذاخهٍ انخاو 

 خارج انًحروقاث
-6.9 -7.8 7.; 6.: -7.= 9.7 :.7 8.; 9.: :.7 :.7 =.7 :.7 :.7 ;.7 :.8 

 .(4) مف الممحؽ (8) انظر الجدكؿ: انًصذر

، خاصة اذا ما كبيرةالمحركقات تساىـ في النمك االقتصادم الجزائرم بدرجة  فّ أ نجد( 3-5)انطبلقا مف الشكؿ    
 1996،1997،1999،2000،2003،2005قارنيا بالمساىمة خارج المحركقات، كيظير ذلؾ جميا خبلؿ السنكات 

 .2009و

و بمغ قات، فنجد أن  نمو الناتج الداخمي الخام خارج المحرو  المكضح لمعدؿ (23-5)ا اذا عدنا الى الجدكؿأمّ     
الى أف حسف، المعدؿ يشيد التّ  أبد 1998، كبعد ذلؾ انطبلقا مف 1997في  ، ثم  1994و، 1993خالل معدالت سمبية 

 .2013-1993، كىي أعمى نسبة سجميا طيمة الفترة 2009في سنة  %9.3كصؿ 
حيث  ،مقارنة مع القطاع العاـ إضافة إلى ىذا فقد تطكر أيضا نصيب القطاع الخاص مف الناتج الداخمي الخاـ  

 :2006إلى غاية  2002الفرؽ مكضح في الجدكؿ التالي، كذلؾ في الفترة الممتدة مف 
 (:677-6776)تطور الناتج الداخمي الخام  بالقطاعات خارج المحروقات: (68-9)رقم  الجدول

 : مميكف دينار جزائرمالوحدة
 السنوات              

  القطاعات
6776 6777 6778 6779 677: 

 % انقًٍت % انقًٍت % انقًٍت % انقًٍت % انقًٍت

نصيب القطاع العمكمي مف 
 الناتج الداخمي الخاـ 

505.0 21.1 

 

550.6 22.9 598.6 21.8 651.0 21.59 704.95 20.44 

نصيب القطاع الخاص  مف 
 الداخمي الخاـ

1679.1 ;:.= 1884.2 ;;.7 2146.7 ;<.6 2364.5 ;<.87 2740.06 ;=.9: 

 100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 100 2184.1 المجمكع 

Rachid BENYOUBE, annuaire économique et social, 5 :المصدر
ème

 édition, KALMA Communication édition, 

ALGER, 2009, page 48. 

ف نصيب القطاع الخاص مف الناتج الداخمي مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ أّنو عمى مدل الخمس سنكات كا   
كاستمر في االرتفاع، إلى أف كصؿ  2002في سنة  %76.9الخاـ يفكؽ بكثير نصيب القطاع العاـ، حيث نجد أنو بمغ 

 .2006في سنة  %79.56إلى 
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معدالت  حجـ االستثمار يتناسب طرديا مع نمك القركض المقدمة لئلنتاج مما يؤدم إلى زيادة عمى اعتبار أفّ    
، خاصة لك عدنا الى تمكيؿ االستثمارات خاصة النمك االقتصادم، لكف ذلؾ لـ ينطبؽ عمى االقتصاد في الجزائر
سجؿ المعدؿ  2000-1971إذ أّنو خبلؿ الفترة  ،منيا العمكمية، لكجدنا بيّف الجزائر تعتبر مف الدكؿ االكلى في العالـ

قياسا بالشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا الذم لـ يتجاكز  %32اخمي الخاـ المتكسط لبلستثمار بالنسبة الى الناتج الد
%21، أما بالنسبة لمعالـ ككؿ فإّف ىذا المعدؿ لـ يتعد 24%

1 . 
ارتفاعا كبيرا في حجـ السيكلة كيرجع ذلؾ الى ارتفاع احتياطات الصرؼ بسبب  2002شيدت الجزائر ابتداءا مف     

2010مميار دينار سنة  2549.1الى  2009مميار دينار في  2447.9فعت مف كالتي ارت ،سعار البتركؿأزيادة 
، كما 2

 دكالر مميار152بػعالميا، بعد ألمانيا   العاشرةانًسحبت  مميار مف االحتياطات النقدية األجنبية، كتحتؿ 150  تمتمؾأنيا 
مميار   31كاَجؽ لمديكف الخارجية، بعدما ضافة الى أّف الحككمة قامت بالتسديد المسبإ مميار دكالر، 25كقبؿ فرنسا بػ

 3.كبذلؾ بدت الجزائر في ميمف مف األزمة 2008مميكف دكالر في نياية  3.5صبحت أك   1999فيدكالر 
  كشفت عدـ جاىزية االقتصاد الجزائرم لما بعد البتركؿ  2008األزمة العالمية لسنة لكف الحقيقية  غير ذلؾ ألّف     

ذ الثمانينات مف القرف الماضي خطكات سريعة كجدية لمتحضير ليذه المرحمة رغـ كجكد خطاب فالجزائر لـ تخطك من
  4سياسي يدعك لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحركقات.

 ر الجزائر في ىذا التحضير غياب التنسيؽ الفعمي بيف رجاؿ األعماؿ الجزائرييف، كاإلدارةيعتبر أىـ عكامؿ تيخّ     
  ي حد ذاتو، زد عمى ذلؾ عدـ مسايرة القكانيف المنظمة لمعممية االقتصادية كالكاقع االقتصادمكالخطاب السياسي ف

مف أجؿ ذلؾ، يتكجب عمى الجزائر بناء استراتيجية مف أجؿ تنكيع االقتصاد خارج المحركقات، كتطكير اإلنتاجية 
قتصاد الكطني نحك قطاعات كثيفة العمالة كمناخ األعماؿ، عف طريؽ تنكيع ىياكؿ اإلنتاج كما يتعيف عمييا تنكيع اال

مقضاء عمى مشاكؿ البطالة، إضافة إلى تطكير الصناعات التحكيمية عف طريؽ االعتماد عمى االستثمار المنتج في ل
  كتشجيع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف أجؿ خمؽ الثركة، كاستيعاب متطمبات السكؽ ،القطاعات الخالقة لمقيمة

طاع المصرفي الذم ىك بدكره في حاجة إلى تطكير مف أجؿ أف يستكعب المتغيرات كيكاجو التحديات دكف إىماؿ الق
 العالمية.

2040كىذا حتى  ،مميار دكالر 55بـالجزائر تمتمؾ احتياطي يخكليا مف تحقيؽ مداخيؿ سنكية تقدر  رغـ أفّ     
5
  

مقارنة مع نفس الفترة مف  %30بـبزيادة تقدر  ،2010مميار دكالر سنة  44كرغـ عائدات المحركقات التي تجاكزت 
6السنة الماضية

دكر النفط في عممية  ماكىك  ،ىذا البمدفإّف ىناؾ سؤاؿ يستحؽ أف نطرحو بدكف تكقؼ لمستقبؿ ،  
فارتفاع أسعاره جعميا تتبع   يمكف أف تككف الجزائر بدكف عائدات المحركقات؟، أك كيؼ الجزائر التنمية في مستقبؿ

اؽ مف أجؿ شراء السمـ االجتماعي، كتيدئة األكضاع باإلنفاؽ عمى مشركعات ليست قائمة عمى األكلكيات في االنف
البرامج الحقيقية مف أجؿ تنمية فعمية، كمف الظاىر أنيا ستكاصؿ ىذا االنفاؽ عمى التكظيؼ العاـ مف أجؿ امتصاص 
                                                

1
  .121، ص المرجع السابؽ، االصالحات االقتصادية في الجزائر الواقع واآلفاقالرحماف تكمي،  عبد  
  حات االقتصادية كاالندماج في االقتصاد العالمياالصبلمخبر مجمة ، 2008-1974 تطور النظام البنكي وعالقتو بالنمو االقتصادي في الجزائر لمفترةغراس نيمة، 2

 .29، ص 2012، 13المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، رقـ 
3
CAMILLE SARI, Algérie Et Maroc: quelles convergences économique?, op. Cité, Page 156. 

 .242، ص2010ألكلى، الجزائر، ، دار بياء الديف، الطبعة امدخل إلى الوقائع االقتصاديةبف طاىر حسيف،   4
5
ABEDEALAZIZ Fayçal, climat d’affaires propice,  des recettes en  augmentation et des mesures contre l’importation,  L’ACTUEL N°113, 

mars 2010,  page 26. 
6
 MOHAMED MAHDI BENAZZOUZ, bilan des activités du secteur des hydrocarbures, L’ACTUEL N° 114, AVRIL 2010, page 52. 
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يؿ لتخفيض نسبة البطالة، كاعطاء قركض غضب الشارع، عف طريؽ خمؽ كظائؼ قد تككف كىمية، كعقكد التشغ
بدكف فكائد إلنشاء مؤسسات ال تخدـ االقتصاد في خمؽ أم نكع مف الثركة، كسيكاصؿ الفساد أخذ حظو مف ىذه 

 المداخيؿ، كبما أّف الحككمة تعمد إلى  اتباع  تصرفات مشابية في المستقبؿ، فسيككف صكرة مف الحاضر.
  II-6-6  لجزائراحالل الواردات في ا: 
جؿ تمبية حاجات السكؽ المحمية مف أجؿ تمبية أتيسيس قاعدة صناعية مف  1تتضمف سياسة احبلؿ الكاردات    

 حاجات السكؽ المحمي مف السمع االستيبلكية مقابؿ استيرادىا مف الخارج.
معينة، ثـّ القياـ كما أّف السياسة النمكذجية إلحبلؿ الكاردات تتطمب كضع  مكانع تعريفية أك حصص عمى سمع   

نشاء صناعة محمية مف أجؿ انتاج ىذه السمعة  .2بتثبيت كا 
حاكلت الجزائر مف خبلؿ اتباعيا سياسة احبلؿ الكاردات تعكيض المنتجات األجنبية في السكؽ المحمية كلك    

مف خبلؿ بعض  تتجمّ  التيجزئيا، ذلؾ بالّتركيز عمى الصناعات الثقيمة مع اعطاء األىمية لمصناعات الخفيفة 
كلقد كاف لسياسة االحتكار كالحماية  ،الصناعات النسيجية كالغذائية، عف طريؽ انفاقيا عمى االستثمار العاـ كالخاص

التي فرضتيا الدكلة الدكر الفعاؿ في حماية بعض الصناعات، كزيادة إنتاجاىا، كما جعميا ترقى نكعا ما الى 
لمحمية، كاختبلؼ جكدتيا لنفس المنتكج المستيمؾ محميا، كالمكجو نحك التصدير، بالرغـ مف عدـ كفايتيا لمسكؽ ا

التصدير. لكف كؿ المجيكدات التي بذلتيا الجزائر في مجاؿ تقميؿ الكاردات ال يزاؿ يحتاج الى المزيد خاصة ما 
 .إلى سمع التجييز ةيخذ حصة ال بيس بيا مف مجمكع الكاردات، إضافالتي ت تعمؽ بالمكاد الغذائيةي

 مرحمةالتي تعتبر  1999-1990الفترة  نبلحظ أّف ىيكؿ الكاردات خبلؿ ( ،4( مف الممحؽ )4)مف خبلؿ الجدكؿ      
، ثـ تيتي في المرتبة الثانية %38.14بـتتصّدره تجييزات الصناعة بنسبة تصؿ الى أقصاىا  ، حيثتحرير الّتجارة بداية

 القطاع الفبلحي رغـ كؿ االصبلحات التي طالت ىذا القطاع. ، كذلؾ لضعؼ%30الكاردات الغذائية بنسبة أعبلىا 
 .3مف احتياجاتيا الغذائية مما كّرس تبعيتيا الغذائية % 40فالجزائر تستكرد كلسنكات 

نبلحظ أّف الكاردات في تزايد بشكؿ تصاعدم خبلؿ  (،4( مف الممحؽ)2أما بالعكدة المعطيات الشكؿ)   
 2005مميكف دكالر سنة، 20357، إلى 2000مميكف دكالر خبلؿ سنة  9174مف (، حيث انتقمت2009-2000الفترة)

، دكف أف ننسى اتفاؽ الشراكة بيف الجزائر كاالتحاد األكركبي الذم دخؿ 2009سنةمميكف دكالر  39103إلىكصكالن 
 ، كالذم حّكؿ السكؽ الجزائرية الى منفذ لمسمع األكركبية.2005حّيز التنفيذ في 

اع في الكاردات بالدرجة األكلى عاد إلى الزيادة في كاردات المكاد الغذائية التي شيدت تزايدان معتبران، كىك ىذا االرتف   
ما عكس ضعؼ القطاع الفبلحي بالرغـ مف سياسات اإلصبلح الفبلحي المنتيجة. فرغـ أّف كؿ المكاد المستكردة 

2008مميار دكالر، مف مجمكع الكاردات في سنة 08ائية يمكف إنتاجيا محميا، فقد بمغت فاتكرة استيراد المكاد الغذ
4  

أما عف سمع التجييز الصناعي فقد احتمت حصة األسد مف مجمكع الكاردات  ،%30نسبةكما تمثؿ الكاردات الغذائية 
مميكف  15044إلى 2009سنة، لتقفز 2000سنةمميكف دكالر  3068كانت، بعدما 2001سنةمميكف دكالر  3435إذ بمغت 

                                                
  .59، ص مف ىذه المذكرة األكؿأنظر الفصؿ  1
  .566، ص المرجع السابؽ، التنمية االقتصاديةميشيؿ تكدارك،   2

3
Frederic Teulon, Dominique Bonet Fernandez, op. Cité. page11 

4MERHOUN Malek, Croissance Economique Et Endettement Extérieur De L’Algérie : Etat Des Lieux Et Perspectives, réformes économiques 

et intégration en économie mondiale, revue publiée par le laboratoire des réformes économiques, développement et stratégies d’intégration en 
économie mondiale, école supérieur de commerce, Alger, N° 07, 2009,  PAGE 29. 
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ر، ىذا ما يمكف تفسيره بحيكية القطاع الصناعي كالمنشآت القاعدية  كسياسة االستثمار في مخطط اإلنعاش دكال
 االقتصادم كتكممة مسار التنمية الذم رسمتو الدكلة لمنيكض باالقتصاد. 

ث نجد يح (،4( مف الممحؽ )5)الجدكؿ  يا، يمخص(2013-2010متركيبة السمعية لمكاردات خبلؿ الفترة)لبالنسبة    
المبلحظة بالنسبة لمفترات السابقة ااّل أّف التغيير الكحيد الذم طرأ عمى ىذه الفترة ىك تقدـ المنتجات نصؼ نفس 

المصنعة مكاف الكاردات الغذائية، التي تراجعت مقارنة مع الفترة السابقة، لمحاكلة احبلؿ المنتكج المحمي مكاف 
رتبتيا الرابعة، كما ظّمت الطاقة كالكقكد كالمكاد الخاـ، كسمع التجييزات األجنبي، كتبقى السمع االستيبلكية في م

لتقميؿ  ت، اتخذت مجمكعة مف اإلجراءا2009في اطار قانكف المالية التكميمي لسنة الفبلحية تمـز اليامشية. 
خفض الكاردات الكاردات، مف بينيا فرض تسديد فاتكرة الكاردات فقط عف طريؽ االعتماد المستندم مما ساىـ في 

2012ابتداءا مف 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ambassade de Suisse/Alger,  rapport économique Algérie, année 2012, édition octobre 2013, page 5. 
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 - III عمى النمو االقتصادي في الجزائر الخارجية ألثر تحرير التجارةقياسية  دراسة. 
مف مرحمة التخطيط  اانطبلق ،معدؿ الناتج الداخمي الخاـ خبلؿ مراحؿ تطكر االقتصاد في الجزائر تحميؿبعد      

بيف التحرير  العبلقة ارتيينا فحص جارم،حرير التّ كاّلتعرؼ عمى مجمؿ مراحؿ التّ  الميزانية، الى تمكيؿ النمك خارج
 عمى الدراسات السابقة لممكضكع. أكال قياسيا مف خبلؿ ىذا المبحث، بعد المركر التجارم كالنمك االقتصادم

III  -1 والنمو االقتصاديتجارة الدولية السابقة لمالتجريبية  دراسات ال: 
 ع سياسة احبلؿ الكارداتكانت تتبع سياسات تجارية مقيدة كتشجّ ، التي أمريكا البلتينيةالعديد مف بمداف  إفّ      
بعد االصبلحات التي  1990في منتصؼ القرف العشريف ، مثؿ اليند ارتفع نمكىا منذ  النمك االقتصادم انييار شيدت

النمك  إلى أفّ  كما أّف ىناؾ دراسات أخرل تشيرمفيد لمنمك دائما؟  اتبعتيا لتحرير التجارة، فيؿ ىذا يعني أّف التحرير
بنفس ، االنفتاح التجارم كثر مف المزيد مفأدكف شؾ  تستفيد   لو منافع األكثر تقدما القطاعاتك أالدكؿ  في

 1.؟لمتخمفةالبمداف ا النمك في أم كقت أّف يضرّ في  تحرير التجارةفيؿ يمكف ل ،الدخؿ االستفادة التي تؤثر عمى 
حيث  يعتبر ىذا البحث بمثابة تكممة كتعميؽ لبعض الدراسات التي سبقتو، ألننا ال ندعي أّف المكضكع مكضكع بكر  
رىا بعض الباحثيف ككثيرا ما اعتمدنا عمييا، كمف بيف ننا استفدنا كؿ االستفادة مف األبحاث السابقة التي سطّ أ

 االطبلع عمييا: بالمكضكع، نجد بعض الدراسات التي تـّ الدراسات التي تناكلت الجكانب المتعمقة 

III -7 -7  الدراسات المتعمقة بالصادرات والنمو االقتصادي:  
الصادرات ىي محرؾ النمك كذلؾ في مقالة  : كاف  أكؿ مف أشار إلى أفّ 1940" دنيس روبرتسون دراسة  .7

درات كانت محرؾ النمك في األقطار المنتجة أف يثبت أف زيادة الصا" نوركسو، كبعده حاكؿ "1940نشرىا عاـ 
نمك الصادرات كاف ذا ارتباط  لممكاد الخاـ في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، كأظيرت الدراسات بيفّ 

البمداف التي تنمك بسرعة تميؿ إلى تصدير المزيد مف  كبير مع الناتج المحمي اإلجمالي، كقد بنيت األدبيات بيفّ 
 .دة الصادرات تقكد لنمك سريع في االقتصادالسمع، كأف زيا

كغيره مف  Balassaفي كقت مبكر مف السبعينات مف القرف الماضي أكضح :  Balassa(1971)دراسة بالسا  .6
 11نـ، حيث استقصى العبلقة بيف الصادرات كالنمك االقتصادم 2االقتصادييف، درجة االرتباط بيف التجارة كالنمك

 ثر الكاضح لنمك الصادرات عمى نمك المدخرات الكطنية، كبالتالي النمك االقتصادم.دكلة نامية، كخمص الى األ
 : كسيمتيف خبلؿ مف الكمي الناتج زيادة في تسيـ الصادرات تنمية أفّ  أكدت التي Feeder (1983) :دراسة  .7

 فيناؾ الثانية أما رة،المصد غير األخرل لمقطاعات بالنسبة ايجابية خارجية آثارا يكلد قطاع الصادرات أف األكلى
 زيادة خبلؿ مف الناتج عمى صافية ايجابية آثار حدكث إلى ستؤدم التصدير قطاع لصالح اإلنتاج في فركقا

 3 .اإلنتاج لعناصر الكمية اإلنتاجية
 نمك أفّ  1978-1960دكلة خبلؿ  70دراسة قياسية شممت  فيف بيّ  : Kavoussi  (1984)دراسة كافوسي  .8

المنخفض  ذات الدخؿقد يمعب دكرا ميما في تحقيؽ النمك االقتصادم في الدكؿ النامية ة الكطني الصادرات

                                                
1 PHILIPPE AGHION And PETRE HOWITT, The Economics Growth, Massachusetts institute of technology, London, 2009, page10. 

 .260ص ،المرجع السابؽ، وتطبيقاتياالتجارة الدولية النظرية خالد محمد السكاعي،  2
 .153، ص  2010، 08العدد  ،الكجو اآلخر، مجمة الباحث، جامعة كرقمة، سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئةعبدكس عبد العزيز،   3
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الدراسة كجكد أثر ايجابي لمصادرات عمى النمك االقتصادم في الدكؿ النامية نتائج   دّلت كالمتكسط، كما
 .1عمى حد السكاء كالمتقدمة

-1960داـ بيانات السبلسؿ الزمنية لمفترة دكلة نامية باستخ 80ـ بحث عمى قدّ  RAM (1985:) دراسة رام .9
 .2جكد عبلقة مكجبة قكية بيف الصادرات كتحقيؽ النمك االقتصادم، كخمص الى  1982

بيف الصادرات كنمك الناتج  لجرانجرباختيار العبلقة السببية  قاـ  1985 في : Jung And Marshallدراسة .:
ألربع دكؿ  اتجاه السببية مف الصادرات الى الناتج المحمي كدعـ ،دكلة 37نـالمحمي باستخداـ السبلسؿ الزمنية 

 .3فقط
ثر الصادرات عمى النمك االقتصادم مف خبلؿ أكذلؾ   رتنبرغبيف  : Rittenerg (1986)دراسة رتنبرغ  .;

كجكد عبلقة  الدراسة عمى نتائج بينتحيث  ،دكلة نامية ألربعيفدالة الطمب عمى الصادرات  نمكذجبناء 
 .4الصادرات كالنمك االقتصادم بيف نمكقكية 

 تحميبل تضمنت حيث ،5النامية الدكؿ مف عدد عمى الدراسة ىذه أجريت :(1987)الدولي البنك دراسة .>
 إلى صنفت كقد ،1986- 1946بيف عامي  بمدا 19 في جارمالتّ  حريرالتّ  نماذج نمكذجا مف 36 لتصميـ
 الفعمية الحماية معدؿ تتمثؿ في ككيفية كمية ييرلمعا كفقا الخارجية التجارة تكجو حسب مجمكعات، أربعة

سعر  تقييـ كدرجة الصادرات كاستخداـ حكافز، االستيراد كتراخيص الحصص خبلؿ مف المباشرة كالرقابة
 نحك كجوالتّ  ضعيفة اقتصاديات الخارج، نحك التكجو شديدة اقتصاديات ىي: قيمتو مف بيعمى الصرؼ
 الدراسة كخمصت ،الداخؿ نحك التكجو شديدة اقتصاديات الداخؿ، نحك التكجو ضعيفة اقتصاديات الخارج،

جمالي الصادرات نمك تسارع إلى  جارمالتّ  االنفتاح فييا اتسـ التي النماذج في الحقيقي المحمي الناتج كا 
 .بالقكة كاالستمرارية

تايكانية قد لعبت الصادرات الكطنية ال فّ أت النتائج عمى فقد دلّ  حكؿ تايكاف :Chow(1987) تشو دراسة .=
 .6خيرةألفي السنكات ا ميما كقياديا في ىذه الدكلةدكرا 

 28حكؿ الصادرات عمى النمك االقتصادم لحكالي جرل دراسة قياسية أ: Kwasifousiدراسة كواسفيز .77
 تؤدم %01الصادرات بمقدار . دّلت النتائج القياسية عمى أّف زيادةدكلة نامية في افريقيا كأمريكا البلتينية

                                                
 سابؽ.المرجع ال ،نمو االقتصاديالتجارة الدولية وال رناف مختار، 1
 سابؽ.المرجع ال 2
 .234، ص المرجع السابؽ ،التجارة الدولية النظرية وتطبيقاتياخالد محمد السكاعي،  3
 سابؽ.المرجع الرناف مختار،  4

5
 )البمداف الغنية الدكؿ لمجمكعة بالنسبة ٪ 130مف أكثر بمغ حيث النامية، مدافمف الب أكثر كبيرا تطكرا المتقدمة الدكؿ في التجارة عرفت 2000-1970  الفترة في أنو البنؾ تقرير إذ يشير 

عمى  كبيرا اعتمادا تعتمدالتي  إفريقيا كشماؿ االقصى الشرؽ فبمداف كالتنمية، االقتصادم التعاكف منظمة إلى تنتمي التي لمبمداف بالنسبة ٪67مف يقرب كما المنظمة(، في األعضاء غير
 انفتاحيا معدالت بمغت الكاريبي بحر كمنطقة البلتينية الصحراء كأمريكا جنكب أفريقيا بمداف كعاتمجمك  الفترة، تمؾ خبلؿ ٪ 68بنسبة منفتحة بمداف أكبر ثاني ىي التي ةالنفطي المنتجات

 تزيد العالـ في االنفتاح أعمى معدالت حققت الجنكبية( كككريا ككنج كىكنج كتايكاف سنغافكرة فييا )بما آسيا شرؽ جنكب بمداف كعف مجمكعة 1990-1970الفترة مدل عمى ٪23ك ٪ 54نحك
  .2000-1990 لمفترة ٪27ك السبعينات مدل عمى ٪ 16بمغت  حيث االنفتاح، معدالت أدنى حققت فقد آسيا جنكب مجمكعة كعف المائة، في 200 عمى

 .سابؽالمرجع الرناف مختار،  6
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في الدكؿ النامية  %0.15كبمقدار ،الدراسة في الدكؿ االفريقية محؿّ  %0.12بـالى زيادة النمك االقتصادم 
 .1سيا كأمريكا البلتينيةآاألخرل أم في 

العبلقة السبيبة بيف نمك الصادرات كالنمك االقتصادم  ااختبر  1991في   : Oskooec Et Bahamaniدراسة  .77
ج المحمي في خمس دكؿ تعبلقة سببية ايجابية مف نمك الصادرات الى نمك النادكلة نامية، ككجدكا  20بيف 

 .2دكؿ 03كعبلقة سمبية في 
دراسة انجزت  14الى  1994في   Greenway And Sapsfordأشاز:   Greenway And Sapsfordدراست  .76

 Giles Andم، أمادراسة تدعـ فرضية دكر الصادرات في النمك االقتصاد 12منيا  1999-1998خبلؿ الفترة 

Williams  4منيا  1999و 1963دراسة انجزت بيف عاميف  150أكثر مف  أفّ  2000 فقد كجد في سنة 
دراسة  102دراسات استخدمت سبلسؿ زمنية فقط مف بيف  10ودارسة  57بٍٍدراسات مقطعية فقط مف 

 .3تشير الى عدـ كضكح العبلقة السببية بيف الصادرات كالنمك
كسيمة كليس  تعزيز الصادرات ما ىك إالّ  فقد أكضح أفّ ، لرودرك(: بالنسبة 1999)Rodrik) )دراسة رودرك .77

-1975بمدا ناميا في الفترة الممتدة مف ) 25ىدؼ بحد ذاتو، مف أجؿ تمكيؿ الكاردات، حيث أقاـ تجربة عمى 
رع الدكؿ النامية نمكا نسبة )الصادرات/الناتج اإلجمالي( في أس  (04) مف الممحؽ (6كما يكضح الجدكؿ)( 1994

البمداف شيدت ارتفاعا في نسبة )الصادرات/الناتج المحمي  جؿّ  جميا أفّ  ظيرأيف  ،(1994-1975)في الفترة
كعميو ظيرت  ،، باستثناء مصر كاندكنيسيا التي شيدتا انخفاضا في ىذه النسبة%10اإلجمالي( كصؿ إلى غاية 

أكد كجية نظره بيف العبلقة ليست بتمؾ  رودركلنمك االقتصادم. لكف زيادة الصادرات تحفز ا قناعة الكثيريف بيفّ 
فيك يكضح البمداف التي شيدت أعمى  ،(04) مف الممحؽ( 7بالنسبة لمجدكؿ)أما  القكة التي يتـ تصكرىا.

أنو  1987بيسعار( كذلؾ 1994-1975أم )نسب)لمصادرات/ الناتج المحمي اإلجمالي( في نفس الفترة السابقة 
أنو في حاؿ  رودركحيث أكضح  ،بمداف كثيرة لـ تعرؼ في أم تاريخ نمك لمعدالت النمك االقتصادميتضمف 

الكاردة في كمعدؿ يشير إلى حالة تحقيؽ نمك مرتفعة، فإننا نبلحظ أف حكالي نصؼ البمداف  %(11أخدنا معدؿ )
البمداف التي تشيد  رغـ أفّ » :ستقع تحت ىذا المعدؿ، كقد تـّ التكصؿ إلى االستنتاج التالي( 6الجدكؿ رقـ)

العكس ليس  أفّ  تشيد أيضا نسبا مرتفعة )لمصادرات/الناتج المحمي اإلجمالي(، إالّ  ألفّ معدالت نمك مرتفعة تميؿ 
 4.«صحيحا

 ما يمكف أفّ  " إلى أفّ رودرككعبلقتيا بالنمك تكصؿ " ،جارة الخارجيةفي تقيمو لتجارب الدكؿ في ميداف انفتاح التّ      
ؿ عف ىذه العبلقة المكجبة كالمعبر عنيا بتخفيض التعريفة، أك إلغاء القيكد غير الجمركية أك تحرير رأس الماؿ يقا
معظـ الشكاىد ال تدعـ ىذه العبلقة كىي ليست محؿ اتفاؽ، حيث يشار في ىذا المجاؿ إلى أّف إيجابيات االنفتاح  بيفّ 

فكار، كالسمع االستثمارية كالمداخبلت الكسطية مف الدكؿ المتقدمة تتركز في جانب الكاردات، كالقدرة عمى استيراد األ

                                                
  سابؽ.الرجع ، نفس المرناف مختار 1
 .234، ص المرجع السابؽ ،التجارة الدولية النظرية وتطبيقاتياالد محمد السكاعي، خ 2
 .234، ص المرجع السابؽخالد محمد السكاعي،  3
  .8ص  المرجع السابؽ، التجارة الخارجية والنمو االقتصاديأحمد، الككاز، 4
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يتكفر لو شركط داخمية حتى تتمكف الدكؿ  التي مف شينيا تحفيز النمك االقتصادم، إاّل أّف ىذا االنفتاح البد أفّ 
 1:النامية مف تحقيؽ استقرارىا االقتصادم كالتكيؼ مع الصدمات الخارجية، كمف أىـ ىذه الشركط

 كاضحة لبلستثمار(. استراتيجيةمؽ بيئة مناسبة تقكد إلى استثمار خاص منتج )خ -
 خمؽ مؤسسات مبلئمة خاصة في مجاؿ إدارة األزمات. -
 ضماف قانكني لمحريات المدنية كالسياسية. -
 المشاركة االجتماعية، كالتيميف االجتماعي. -
دـ االستقرار، كزيادة فجكة الدخكؿ، كالخبلفات فإّف سياسة االنفتاح لف تحقؽ إاّل ع ،كفي غياب ىذه الشركط    

كأنو في أنو ال يكجد دليؿ قاطع عمى عبلقة ايجابية بيف تحرير التجارة كالنمك،  رودرَلكعميو استنتج  ،االجتماعية
معظـ البمداف  يجابية ضئيمة بيف الحماية كالنمك، كىك يرل أفّ كاف ىناؾ في التسعينات مف العشريف صمة اة الحقيقي

 2.جارةالنمك يتسبب في التّ فحرير، كحينما تنمك التّ  بدأ باستبداؿ الكاردات مع التصنيع، تـّ ت

في حالة الكاليات المتحدة  يماأشار كؿ من:  (BERNARD and JERSEM 1995) برنارد وجرسم دراسة   .78
النمك، إاّل أّنو ال يكجد الشركات المصدرة تفكؽ غير المصدرة في مجاؿ الحجـ كاإلنتاجية ك  األمريكية أنو رغـ أفّ 
حظت ىذه الدراسة العبلقة بيف األداء ة التصدير بحد ذاتيا ىي المسؤكلة عف ذلؾ، كقد الدليؿ عمى أّف حمّ 

و أنّ  يصبحكا مصدريف، إالّ  نجاح المصدريف الحالييف في السابؽ)قد( يككف يساعدىـ في أفّ  كالتصدير كالتالي إفّ 
 .3ة الشركات مستقببلفي التفكؽ عمى بقيّ  فلييف سيستمرك المصدريف الحا ال يكجد ضماف بيفّ 

أف الّتجارة الدكلية ليست شرطا كافيا لمتنمية االقتصادية، فرغـ أنيا  كرافسيجادؿ : (Kravis)إسيامات كرافس  .79
فالشرط الضركرم  ،انعكاساتيا عمى االقتصاد المحمي قد ال تصؿ قطاع الصادرات محفز لمنمك االقتصادم، فإفّ 

يممؾ القدرة كالقاعدة االقتصادية القادرة عمى االستفادة مف ىذا  جابة االقتصاد المحمي لمتجارة الدكلية ىك أفّ الست
جارة الدكلية فيي قد تؤدم إلى االقتصاد المحمي لف يستفيد مف التّ  كفي جميع الحاالت ىذا ال يعني أفّ  ،االنفتاح

 .4ارتفاع مستكل المعيشة كالرفاىية المحمية
حيث  ،جارة الدكلية كالنمك االقتصادمتعتبر مف أىـ اإلسيامات في مجاؿ التّ : (GORDEN) جوردنات إسيام .:7

كالنظريات النيككبلسيكية لمنمك االقتصادم، مف خبلؿ مقارنة  ،جارةمزج في نمكذجو بيف النظريات الحديثة لمتّ 
كاف أكبر  ،دم في االقتصاد المفتكحأجراىا بيف اقتصاد مفتكح كآخر مغمؽ، كخمص إلى أّف معدؿ النمك االقتصا

 5عكامؿ أساسية كىي: 5كىك ما أرجعو إلى ،منو في االقتصاد المغمؽ
كىك عندما يفتح االقتصاد لمتجارة الخارجية فإنو يستطيع أف يمتص أك يستخدـ  :Impact effect أثر االستيعاب -

 جارة الدكلية.انية مف التّ سمعا كخدمات أكثر، كىك أثر مشابو لنظيره كالذم يطمؽ المكاسب السك

                                                
  .11ص  نفس المرجع السابؽ،1
 .196، ص 2009، المرجع السابؽ، ارة الحرة االسطورة والوقائع والبدائلالتججراىاـ دكنكمي، ترجمة مصطفى محمكد،  2
  .10ص  ،المرجع السابؽ أحمد، الككاز، 3
  .296، ص المرجع السابؽ، أىم التحديات في مواجية االقتصاد العربي الجات ومنظمة التجارة العالميةنبيؿ حشاد،  4
  .297سابؽ، صالمرجع نفس ال 5
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 يعتبر أثر التراكـ الرأسمالي نتيجة ألثر االندماج: (Capital accumulation effect)التراكم الرأسمالي  أثر -
حيث أف أثر االندماج يؤدم إلى زيادة الدخؿ القكمي الحقيقي، كىذا يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى زيادة االستثمار 

 كالتراكـ الرأسمالي.
ذلؾ سيشجع  إذا انخفضت األسعار النسبية لمسمع االستثمارية، فإفّ  :Substituions effectل أثر اإلحال  -

االقتصاد عمى استراد سمع استثمارية )رأسمالية( أكثر، كسيؤدم ذلؾ إلى زيادة الدخؿ القكمي كمعدؿ النمك 
 االقتصادم كذلؾ بسبب أثر اإلحبلؿ بيف السمع الرأسمالية كالسمع االستيبلكية.

  إلى التيثير عمى تكزيع الدخؿ ،قد تؤدم التجارة الخارجية :Income distribution effectثر توزيع الدخلأ -
ذا كاف ىناؾ اختبلؼ في الميؿ الحدم لبلدخار بيف القطاعات االقتصادية المختمفة، فإف معدؿ االدخار الكمي  كا 

دة معدؿ النمك االقتصادم إذا كاف ىناؾ تحكؿ في زيا سيزداد كسيؤدم ذلؾ إلى زيادة التراكـ الرأسمالي، كمف تـّ 
 الدخؿ في اتجاه السمع التي تستخدـ بكثافة في قطاع التصدير.

ىذا األثر ييخذ في الحسباف اإلنتاجية النسبية لكؿ مف العمؿ  :Factor weight effectأثر العنصر النسبي  -
في إنتاج الصادرات بدرجة أكبر فإف معدؿ  فإذا زادت الصادرات كزاد عنصر اإلنتاج المستخدـ ،كرأس الماؿ

 كمف تـ سيزداد الناتج المحمي اإلجمالي. ،الصادرات سيزداد بدرجة أكبر
عمى الدكؿ النامية أجرل  االوروغوايفي مجاؿ دراسة اآلثار المحتممة لنتائج جكلة : الدولي صندوق النقددراسة  .;7

سكؼ تقكم  الجات"نخفضة النمك. ترل ىذه الدراسة بيف "دراسة لآلثار المحتممة عمى الدكؿ النامية م الصندكؽ
ارتفاع  تؤكد الدراسة إلى أفّ ك  ،1انفتاحيوإمكانات النمك في البمداف النامية كخاصة التي تنتيج سياسات تجارية 

معدالت النمك االقتصادم العالمي، كفتح أسكاؽ البمداف المتقدمة أماـ منتجات الدكؿ النامية سكؼ يؤدم إلى 
المنخفض، مع التيكيد عمى  أداء البمداف ذات النمك يحسفمما  ،يف البيئة الخارجية التي تكاجو الدكؿ الناميةتحس

  .العالمية ةنجاح سياسات التصحيح المحمي التي تقـك بيا ىذه البمداف، كبالتالي تستطيع االستفادة مف مزايا التجار 
18. Bülent Ulaşan  : « Openness to International Trade and Economic Growth: A Cross-

Country Empirical Investigation» >2
 

دراسة العبلقة بيف االنفتاح عمى التجارة الخارجية كالنمك االقتصادم لعدد مف الدكؿ خبلؿ  ىذه الكرقة البحثيةحاكؿ  
جبة كذات داللة إحصائية التكصؿ إلييا إلى كجكد عبلقة مك  . أشارت النتائج التطبيقية التي تـّ 2000-1960الفترة 

بيف العديد مف متغيرات االنفتاح التجارم مع النمك االقتصادم في المدل الطكيؿ، في حيف أنو عند إضافة محددات 
 أخرل لمنمك االقتصادم مثؿ االستيبلؾ الحككمي، المؤسسات االقتصادية، الجغرافيا...الخ، إلى نمكذج الدراسة فإفّ 

أنو بدكف بناء  الى الدراسة خمصت ىذهارم كالنمك االقتصادم تصبح غير معنكية. كما العبلقة بيف االنفتاح التج
مؤسسات أفضؿ كتبني سياسات مالية مستقرة كاالنفتاح عمى التجارة الخارجية، ال يمكف ضماف تحقيؽ نمك 

  اقتصادم.
 

                                                
 .143، ص المرجع السابؽ، واقتصاديات الدول النامية (wto) منظمة التجارة العالمية العبادم، عبد الناصر نزاؿ  1

2 Bülent Ulaşan, Openness to International Trade and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation, Author(s), 

Licensed under a Creative Commons License - Attribution-Non Commercial 2.0, Germany ,2012. 
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الطركحة الى أّف العبلقة حيث تكصمت ىذه ا :والتجارة الدولية في الدول النامية النموصواليمي صدر الدين:  .=7
دكلة  26نـبيف االنفتاح كالنمك االقتصادم مكجكدة في دكؿ معينة مف العينة المدركسة، باستعماؿ معطيات بانيؿ 

.2002-1981 سنة لفترة ممتدة بيف 22ونامية 
1 

 : 2ة قياسيةعابد بن عابد العبدلي: تقدير الصادرات عمى النمو االقتصادي في الدول اإلسالمية دراسة تحميمي .67
ثر حجـ الصادرات عمى النمك االقتصادم في الدكؿ االسبلمية، أعضاء أه الكرقة البحثية الى تقدير ذىدفت ى  

جؿ ذلؾ تضمف النمكذج القياسي ثبلث متغيرات: الناتج المحمي االجمالي ممثبل أمنظمة المؤتمر االسبلمي، كمف 
كمتغير االستثمار كعامؿ اقتصادم  ،كعامؿ اقتصادم خارجي لمنمك االقتصادم، كمتغيريف مفسريف ىما الصادرات

  2001-1960 لكؿ دكلة خبلؿ الفترة كؿ التقدير الفردماأل، النمكذجفي تقدير  تيفمنيجي الدراسةداخمي، كاتعبت 
 فّ أفي حاالت معدكدة، كبعد تقدير النمكذج باألسمكب الجمعي أظيرت النتائج  حيث لـ تظير النتائج مشجعة االّ 

النمك االقتصادم في مجمكعة الدكؿ البتركلية، بينما في الدكؿ  ىاالستثمار في التيثير عم مفىمية أكثر أالصادرات 
 ىمية مف الصادرات. أكثر أظير االستثمار  ،ذات الدخؿ المتكسط كالقميؿ

21. Brahim Mansouri > Effets des IDE et de l’ouverture commerciale sur la croissance 

économique au Maroc
3
 : 

الباحث متغيرات خارجية مفسرة لمنمك االقتصادم في حالة المغرب تحديدا التحرير التجارم  أدخؿيذه المداخمة ب   
لمنمك عف  ؾجنبيا مباشرا الي تعتبر محر أف تستقطب استثمارا أكاالستثمار االجنبي المباشر، فالدكؿ المتفتحة يمكف 

 ، خمص الباحث الى أفّ 2005-1970كالتكنكلكجيا، باستخداـ السبلسؿ الزمنية مف  طريؽ تكفيرىا لرؤكس االمكاؿ
ت كؿ منيا عمى ذر احصائيا النمكذج عندما اخكالتحرير التجارم لـ تفسّ  ،االستثمار االجنبي المباشر بيف العبلقة
ارات يؤثر عمى النمك في التحرير المصاحب لبلستثم فّ أمما يعني ، ظيرت النتائج ايجابية عمى النمك بينما حدل،

 المغرب. 
22. Nadia Lemzoudi, 2005 : « L’impact du degré d’ouverture sur la croissance économique 

Cas de six pays d’Afrique de l’Ouest »> 
تج إلى معرفة ما إذا كاف انفتاح بمد ما، مقاسا بنسبة مجمكع الصادرات كالكاردات إلى النا المقاؿ اىدؼ ىذ     

جكده يختمؼ بيف البمداف الساحمية كمعرفة ما إذا كاف المحمي اإلجمالي يؤثر عمى النمك االقتصادم ليذا البمد، 
لمفترة الممتدة  ،بنيف، بكركينا فاسك، غانا، مالي، النيجر كنيجيرياال كؿ مفعينة الدراسة  شممتكالبمداف غير الساحمية. 

عبلقة االنفتاح بالنمك كالذم اختبر  (Jin, 2004) نيجية التي استخدمياالمعمى  االعتماد. تـ 2002إلى  1980مف 
التكامؿ  باستعماؿ  الكميةنتاج االعمى المحافظات الصينية، يستند ىذا النمكذج عمى كظيفة بالتطبيؽ  االقتصادم
فتاح عمى التجارة بينت كجكد عبلقة إيجابية بيف االنحيث (Jin, 2004)  دراسة نفس نتائج ، حيث تكصؿ الى المشترؾ

سمبية بالنسبة لمبمداف في حيف كانت العبلقة بيف المتغيريف ، ةالخارجية كمعدؿ النمك لبمديف مف البمداف الساحمية الثبلث
أشارت كذلؾ النتائج أف الدكؿ التي ال تتميز بكجكد مكانئ ىي أقؿ تكجيا لمخارج مقارنة بالدكؿ  الثبلث غير الساحمية.

                                                
 .2006-2005، اطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر، صواليمي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية 1

مجمة مركز صالح عبد اهلل كامؿ، جامعة االزىر، السنة يمية قياسية، ، تقدير الصادرات عمى النمو االقتصادي في الدول اإلسالمية دراسة تحمعابد بف عابد العبدلي 2
 ق.27،1426التاسعة، العدد

3 Brahim Mansouri, Effets  des IDE et de l’ouverture commerciale sur la croissance économique au Maroc,  commission 

économique pour l’Afrique, et groupe de la banque africain de développement,  conférence économique Africane,2009, Addis-

abeba,11-13-novembre2009. 
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ي فإنيا ال تممؾ اقتصادا كطنيا قكيا بما فيو الكفاية لمكاجية المنافسة األجنبية. يمكف لمثؿ ىذه الساحمية، كبالتال
. النتائج التيثير عمى قرارات الحككمة بشيف السياسات التجارية التي ينبغي تبنييا

1
 

 2(:دحماني اسماعيل: االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي، دراسة العالقة السببية)حالة الجزائر .67
اختبار العبلقة السببية بيف التحرير التجارم كالنمك االقتصادم كالعكس، عمى  ىذا المقاؿ ؿحاكؿ الباحث مف خبل   

عمى سبلسؿ زمنية لبلقتصاد الجزائرم مف ،   simك Grangerاالنفتاح يؤدم الى النمك، باستعماؿ سببية  فّ أاعتبار 
كمعامؿ االنفتاح، حيث خمص الى عدـ  الماؿ كقكة العمؿ، كرأساـ، الناتج الداخمي الخ باستخداـ، 2009الى  1970

 حسف الحاالت عدـ كضكح العبلقة.أكجكد عبلقة سببية بيف االنفتاح التجارم كالنمك االقتصادم في الجزائر، كفي 
 جزائرمحمد زكريا بن معزوز، كمال حمانة: العالقة طويمة األجل بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في ال .68

 .3دراسة قياسية :7-6777;=7
عنيت ىذه الكرقة بدراسة العبلقة طكيمة األجؿ بيف النمك االقتصادم كبعض محدداتو االقتصادية الكمية التي    

، خمصت الدراسة الى كجكد 2010-1970تيثرت بقانكف القرض كالنقد، عف طريؽ تقدير نمكذج تصحيح الخطي لمفترة 
المالي كالنمك االقتصادم عمى المدل الطكيؿ، بينما كانت العبلقة بيف االنفتاح التجارم  عبلقة سمبية بيف التحرير

 كالنمك االقتصادم ايجابية عمى المدل الطكيؿ.
: دراسة حالة األردف، حيث أثر الت حرير الت جاري والمالي عمى النمو االقتصادي دراسة خالد محمد السواعي: .69

ة  القصيرة كالطكيمة بيف تحرير التجارة كالتطكر المالي كالنمك االقتصادم في ىدؼ ىذا المقاؿ الى دراسة العبلق
، باستخداـ منيجية الحدكد لمتكامؿ المشترؾ، حيث 2011-1992خبلؿ الفترة  ةاالردف باستخداـ بيانات ربع سنكي

، كتحرير التجارة كشفت النتائج التجريبية عف كجكد عبلقة طكيمة المدل بيف الناتج المحمي االجمالي الحقيقي
كالتطكر المالي، كأظيرت النتائج تيثيرا سمبيا لبلنفتاح التجارم عمى النمك االقتصادم عمى المدل الطكيؿ كعمى 

 .4المدل القصير، كأبرزت ىذه النتيجة أّف تحرير التجارة ال يعزز النمك االقتصادم
النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة عبد الغفار غطاس ومحمد زوزي: أثر تحرير التجارة الخارجية عمى  .:6

1980-2011: 
جؿ تقييـ أثر تحرير التجارة الخارجية عمى النمك االقتصادم أمف  استخداـ طريقة المربعات  الصغرل العادية تـّ     

 ، حيث أشارت نتائج البحث أّف لبلنفتاح أثر ايجابي عمى الناتج االجمالي2011-1980في الجزائر خبلؿ الفترة 

                                                
1 Nadia Lemzoudi, L’impact du degré d’ouverture sur la croissance économique : Cas de six pays d’Afrique de l’Ouest, 

Rapport de recherche en vue de l’obtention de la maîtrise en sciences économiques, Option économie et finance internationales, 

Université de MONTREAL, Département de Sciences Économiques, Décembre 2005. 
2
، 21العددسات اقتصادية، مركز البصيرة، الجزائر، مجمة درا، االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي، دراسة العالقة السببية)حالة الجزائر( ،دحماني اسماعيؿ 

 . 115ص ،2013جانفي،
3
مجمة التكاصؿ في ، : دراسة قياسية6777-7;=7 العالقة طويمة األجل بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في الجزائر ،محمد زكريا بف معزكز، كماؿ حمانة 

 .66ص  ،2013، سبتمبر 35العدد جامعة عنابة، االقتصاد كاالدارة كالقانكف، 
 ،2ردنية لمعمـك االقتصادية، المجمداأل، المجمة دراسة حالة االردن أثر تحرير التجارة والتطور االقتصادي عمى النمو االقتصادي:خالد محمد السكاعي،  4
 .18، ص1،2015لعددا
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المحمي، تحسيف الصادرات، كالكاردات الحقيقية المؤدية بدكرىا الى النمك االقتصادم، كما تكصمت الدراسة الى أّف 
 .1التحرير لو آثار جانبية عمى االقتصاد أىميا التضخـ

27. Clarence Jun Khiang Tan, 2012 :« International Trade and Economic Growth: Evidence 

from Singapore » 

دكلة، حيث  112ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر التجارة الخارجية عمى النمك االقتصادم لعينة شممت  
أظيرت النتائج كجكد عبلقة قكية بيف االنفتاح التجارم كالنمك االقتصادم. باستخداـ السبلسؿ الزمنية 

لمعرفة ما إذا كاف معدؿ النمك  2009إلى غاية  1965الخاصة بالمتغيريف محؿ الدراسة لسنغافكرة لمفترة مف 
المرتفع لمتجارة الخارجية ليا. أشارت  المرتفع لمناتج المحمي اإلجمالي الذم تعرفو سنغافكرة يعكد إلى المعدؿ

النتائج إلى أف االنفتاح التجارم ساىـ في رفع معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي في سنغافكرة إضافة إلى عكامؿ 
   2  جابي عميو كىي اإلنفاؽ عمى التعميـ، التضخـ كالتقدـ التكنكلكجي.أخرل ذات التيثير اإلي

28.   Henryk GURGUL, Łukasz LACH, International trade and economic growth In the 

polish economy
3
 : 

مك االقتصادم ألسباب تحرير التجارة الدكلية كالنج االختبارات الخطية كغير الخطية ئقدمت ىذه الكرقة البحثية نتا 
لبلقتصاد البكلندم، مف أجؿ تكضيح أثر األزمة المالية عمى االقتصاد البكلندم، حيث تمت دراسة عينة بيانات ربع 

، حيث أظيرت النتائج أّف ىناؾ عبلقة بيف نمك 2008-1996، كعينة أخرل قبيؿ األزمة 2009-1996سنكية 
عف الفترة الزمنية المدركسة لكؿ عينة، كما تبينت ىناؾ عبلقة الصادرات كنمك الناتج الداخمي المحمي، بغض النظر 

 بيف الكاردات كالنمك االقتصادم.
29. Usman owolabi Akeem, Performance Evaluation of Foreign Trade and Economic Growth 

in Nigeria
4
:    

مطبقا  خدـ الباحث مككنات التجارة الخارجيةمف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية، كباستخداـ نمكذج االنحدار المتعدد، است     
ال يزاؿ  ألنوطريقة المربعات الصغرل، اتضح أّف التجارة الخارجية لـ تساىـ في تعزيز النمك االقتصادم في نيجيريا 

مثؿ عدـ االستقرار االقتصادم كاعتماده الكبير عمى الكاردات، بؿ استنتج أّف االستيراد  ،يعاني مف بعض المشاكؿ
 صدير يؤثر سمبا عمى الناتج الحقيقي في نيجيريا.كالت

30. Daniel Johnson : Exportations et croissance économique : une analyse empirique Sur le 
TOGO :

5
 

 (TOGOىدفت ىذه الدراسة الى دراسة العبلقة بيف الصادرات كالنمك االقتصادم دراسة قياسية القتصاد الطكقك) 
اتضح أّف الصادرات تسبب  جرانجرالمتزامف، تـّ فحص العبلقة بيف المتغيريف كمف خبلؿ سببية  باستخداـ التكامؿ

 (.TOGOالنمك االقتصادم في الطكقك)
                                                

مجمة الباحث، جامعة كرقمة، العدد ، 2011-1980ي في الجزائر خالل الفترة أثر تحرير التجارة الخارجية عمى النمو االقتصاد ،عبد الغفار غطاس كمحمد زكزم 1
 . 283، ص15،2015

2 Clarence Jun Khiang Tan, International Trade and Economic Growth: Evidence from Singapore, Columbia University, 2012. 
3
Henryk GURGUL, Łukasz LACH, International trade and economic growth In the polish economy, Operations research and 

decisions ,No. 3–4 2010, 
4 Usman owolabi Akeem ,Performance Evaluation of Foreign Trade and Economic Growth in Nigeria ,Research Journal of 

Finance and Accounting , Vol. 2, No 2, 2011,sur le site: www.iiste.org, consulter le24/05/2015. 
5
Daniel Johnson,  Exportations et croissance économique : une analyse empirique Sur le TOGO, Université de Kara Faculté 

des Sciences Economiques et De Gestion  (FASEG) Kara Togo, Revue du CAMES – Nouvelle Série B, Vol. 007 N° 2-2006 
(2èmme  Semestre), page267. 

http://www.iiste.org/
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III -7 -6 الدراسات المتعمقة الواردات والنمو االقتصادي: 
 كيعكد  درات مع النمك،لـ تحظى الكاردات كعبلقتيا بالنمك االقتصادم بعناية الباحثيف التي حضيت بيا الصا     

مف  نقص الدراسات القياسية المتعمقة بالكاردات كالنمك االقتصادم لتعقد الدراسات النظرية بيف كؿ مف الكاردات كالنمك
نجد: بيف الدراسات التي تناكلت عبلقة الكاردات بالنمك االقتصادم  

  دراسةESFQUNI  وROM  بيف الكاردات كالنمك  المذاف تكصبل الى كجكد عبلقة مكجبة 1990سنة
 1االقتصادم.

   ي جيميدراسة كوطان وسايKotan And Saygili 1999:  حيث استخدما نمكذجيف مختمفيف مف أجؿ تقدير
دالة الطمب عمى الكاردات في تركيا، كخمصا الى أّف مستكل الدخؿ يؤثر عمى الكاردات بشكؿ ممحكظ في المدل 

 .2الطكيؿ

   دراسة دوتا وأحمدDutta Et Ahmed 2004 : 1995-1971الفترة اليندية خبلؿ  الكارداتكقد الحظا سمكؾ  
بالناتج المحمي الحقيقي مف خبلؿ الدراسة القياسية دالة الطمب عمى الكاردات تفسر الى حد كبير  كخمصا الى أفّ 
 .3التي قاما بيا

  دراسة ىومباجHumpage 2000 : كجبة بيف الكاردات كالنمك مف خبلؿ دراستو أّف ىناؾ عبلقة م استنتجالذم
 4 .االقتصادم لكف اتجاه األثر بيف الكاردات كالنمك ضعيؼ

يجابي، فتحرير الكاردات     مف المعمـك أّف تيثير تحرير التجارة الخارجية عمى النمك االقتصادم ىك تيثير أكيد كا 
االنتاج الضركرية، االمر الذم  يؤدم الى تكسيع القاعدة االنتاجية كتطكيرىا كتحديثيا عف طريؽ تكفير كسائؿ 

يؤدم الى خفض األسعار، كما أّف تحرير الكاردات يؤدم الى تحفيز االنتاج الكطني، كذلؾ بدفع المنتجيف 
جنبية المنافسة لمنتجاتيـ، سكاءا  في السكؽ المحمية أك في األالمحمييف الى قبكؿ التحدم الذم تمثمو المنتجات 

لى مستكل المنافسة المطمكبة ال بد لممنتجيف المحمييف مف ترشيد استثماراتيـ االسكاؽ الخارجية، كلمكصكؿ ا
كتخفيض النفقات كرفع مستكل االنتاج كتحسيف جكدتو، كمف المعمـك أف كافة ىذه الشركط ىي حيكية لبلقتصاد 

 .5سكاؽ الخارجيةالمتقدـ أك النامي، إذ أّف رفع مستكل االنتاج كتحسيف نكعيتو أصبح شرطا الزما لمكلكج الى األ
عمى مف خبلؿ الدراسات السابقة نستنج أّف معظميا ركزت في عبلقة الّتجارة الدكلية كالنمك االقتصادم،    

غمب الدراسات أفي  الصادرات فقد دّلت النتائج القياسية عمى أّف زيادةالداخمي الخاـ، جانب الصادرات كالناتج 
فكاف حّظيا قميؿ، حيث يعكد  االقتصادم،ات المتعقمة بالكاردات كالنمك أما الدراسالى زيادة في الناتج المحمي، 

 تعّقد الدراسات النظرية بيف كؿ منيما.ذلؾ في الغالب الى 
 
 
 

                                                
 .282، ص 2006، 02، مخبر البحث إدارة المؤسسات كتسيير رأس الماؿ االجتماعي، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، العدد MECASدفاتر 1

2
 AHMET UGUR, import and economic growth in turkey: evidence from multivariate analysis, journal of economics and business, ESI-WESI, 

vol. XI-2008, n° 1 et N°2, page 56. 
3
 Idem. 

4 Idem.  
 .152، المرجع السابؽ، صالكجو اآلخر، سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئةعبدكس عبد العزيز،  5
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III -2 في الجزائر بناء النموذج ألثر التحرير التجاري عمى النمو االقتصادي. 
  1-2-III :حرير التجارم جزء معرفة مدل تيثير التّ نحاكؿ في ىذا ال وصف متغيرات الدراسة ومصادر البيانات

، كسنستخدـ بيانات 2013إلى  1970الفترة مف  القياسيةتغّطي ىذه الدراسة  عمى النمك االقتصادم في الجزائر، حيث
، تـّ الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر مختمفة، منيا المركز الكطني 2013الى  1970سنكية تبدأ مف عاـ 
ئيات التابع لمجمارؾ، كالمكقع االلكتركني لكزارة التجارة الخارجية الجزائرية، المكقع االلكتركني لئلعبلـ اآللي كاإلحصا

كافة  (4) رقـ مف الممحؽ (11)يجمع الجدكؿ .بنؾ الدكليلممؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية، المكقع االلكتركني 
 نمكذجيف:حمتيف بمر  خبلؿ مفالبيانات الخاصة بالدراسة القياسية التي ستتـ 

  ،قياس أثر كؿ مف الصادرات كالكاردات كسعر الصرؼ كسعر النفط عمى : 1النموذج األولالمرحمة األولى
  .وجسمس لجوىانسنمف خبلؿ استخداـ نمكذج التكامؿ المتزامف  ،لمفرد الناتج الداخمي الخاـ

أكثر المعايير  ىذا الناتج يعتبر حيثج، في النمكذ لمنمك االقتصادم كممثؿلمفرد  الناتج الداخمي الخاـاعتمد 
استخداما عند قياس مستكل التقدـ االقتصادم في معظـ الدكؿ كعف طريؽ ىذا المؤشر يقكـ البنؾ 

ىذه المتغيرات ألّف نجاح برامج تحرير الّتجارة في أم بمد يتكقؼ  تـّ اختيار. العالمي بترتيب كتصنيؼ الدكؿ
ساسييف في قياس أنيما عنصريف أالصادرات كالكاردات عمى إضافة إلى  ذلؾعمى مدل تكفر المناخ االقتصادم ل

أمر ضركرم لتشجيع الصادرات كتكسعيا  التجارة الخارجية ألم دكلة، اضافة الى سعر الصرؼ الذم يعتبر
 ، كما أنو تمت إضافة متغيرة سعر النفط عمى اعتبار االقتصاد الجزائرم يتيثركتجنب تدىكر ميزاف المدفكعات

  . عمى تصدير لممنتكج الكاحد كىك النفط هسكاؽ الطاقة الدكلية العتمادأباليزات التي تحدث في 
  ،جارم كاالستثمار األجنبي المباشر عمى الناتج الداخمي : قياس أثر االنفتاح التّ النموذج الثانيالمرحمة الثانية

 :لزمنية المكزعةنمكذج االنحدار الذاتي لمفجكات ا، مف خبلؿ استخداـ لمفرد الخاـ
 (Autoregressive Distribution Lags models (ARDL)). 

بالتالي ستتـ أيضا دراسة العبلقة بيف الناتج  ،الصادرات كالكارداتعمى اعتبار أّف االنفتاح ال يقتصر فقط عمى    
المتعددة الجنسيات كالدكؿ  حيث تدخؿ الشركات جنبي المباشر،األاالنفتاح التجارم كاالستثمار ك  لمفرد الداخمي الخاـ

عمى اعتبار أّف ىناؾ عبلقة   الذم تقـك بو في تكفير التكنكلكجيا كالمعرفة مف أجؿ التيثير عمى نمك االقتصاد
مزدكجة بيف االستثمار الخاص كمعدؿ نمك الناتج، فزيادة االستثمار سكاءا في تنمية المكارد أك في البحث كالتطكير 

خبلؿ تيثيرىا االيجابي عمى االنتاجية تسيـ في زيادة معدؿ نمك الناتج االجمالي، كما أّف زيادة كالتعميـ كالتدريب كمف 
معدؿ نمك الناتج مف شينيا أف تعطي المستثمريف مؤشرا تفاؤليا عف مستقبؿ الطمب الكمي كاألداء االقتصادم مما 

 Green And Villanauva 1991 نوفاجرين وفيال يحفزىـ عمى تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، كقد قدـ كؿ مف 
بيف االستثمار  الكثيقةالعبلقة  . كما أّف 2دالئؿ عمى أّف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف معدؿ نمك الناتج كاالستثمار الخاص

تراكـ رؤكس االمكاؿ قد يظؿ يشكؿ عامبل رئيسيا مف العكامؿ المحددة لمنمك حتى عندما ال  فّ أكنمك االنتاجية تعني 

                                                
تكفر العناصر االخرل الخاصة بنجاح سياسة التحرير التي تمت معالجتيا سابقا في الفصؿ الثاني مثبل أف الجزائر بذلت العديد  جاء عمى اعتباراختيار ىذه المتغيرات  1

 .ير سعر الفائدة كاألجكر كالحد مف االحتكار كتشجيع المنافسةتحر إضافة الى ، العديد مف البمدافمف المجيكدات مف أجؿ الدخكؿ في مفاكضات ثنائية مع 
، مخبر البحث إدارة المؤسسات كتسيير رأس الماؿ MECASدفاتر ، متطمبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية، دراسة حالة الجزائرمكالم لخضر كبكنكة شعيب،  2

 .390، ص 2008، 04بكر بمقايد، تممساف، العدد االجتماعي، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير جامعة أبك 
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لسبب في جزء كبير مف االختبلؼ في معدالت النمك المسجمة بيف البمداف، كيظؿ مف الممكف استكشاؼ يككف ىك ا
الكثير مف التغيرات التكنكلكجية  فّ أفضؿ كجو في سياؽ تراكـ رؤكس االمكاؿ اذ أدكر االستثمار في عممية النمك عمى 
 1تتجسد في استخداـ معدات جديدة.

2-III-2 بتحميؿ النتائج القياسية إضافة إلى تحديد نكع العبلقة بيف  سنقـك :لنموذج األولا نتائج وتحميل اختبار
كتحديد  ،الناتج الداخمي الخاـ لمفرد كبعض المتغيرات المعّبرة عف االنفتاح، كذلؾ باختبار سككف السبلسؿ الزمنية

 كمف ثـّ تصميـ نمكذج الخطي.  ،درجة تكامميا كاختبارات التكامؿ المشترؾ

تعّرؼ السمسة الزمنية أنيا مجمكعة مف القيـ الخاصة بمؤشر ما، ميخكذ  :السالسل الزمنية استقراريو اختبار -أوال
  2خبلؿ فترات زمنية متتالية، كىي تعكس تطكر ذلؾ المؤشر عبر الزمف.

  :3تستخدـ السبلسؿ الزمنية في عدة حاالت مف بينيا
 .في حالة غياب العبلقة السببية بيف المتغيرات -
 .ي حاؿ عدـ تكفر المعطيات الكافية حكؿ المتغيرات المستقمةف -
كاقتصاديا كتنبؤيا مف خبلؿ المؤشرات النمكذج: معامؿ  في حالة ضعؼ النماذج االنحدارية احصائيا كقياسيا -

 االرتباط كالتحديد، االختبارات االحصائية كالقياسية كاالقتصادية.
تعتبر السمسمة الزمنية مستقرة إذا لـ (. non- stationaryة غير ساكنة )معظـ المتغيرات االقتصادي أفّ مف المعمـك  

كأف   تتغير مستكياتيا عبر الزمف، أم إذا ما تكفرت فييا ثبات متكسط القيـ عبر الزمف، كثبات التبايف عبر الزمف
ى القيمة الفعمية لمزمف الذم يككف التغاير بيف قيمتيف لنفس المتغير معتمدة عمى الفجكة الزمنية بيف القيمتيف، كليس عم

 The unit root test of Stationaryباستعماؿ اختبارات جذر الكحدة  .4( Covarianceيحسب عند التغاير)التغاير=
 نقـك بإجراء اختبارات اإلستقرارية، كتكجد عدة طرؽ مف أجؿ ذلؾ إما كيفية أك كمية:

  ال يعطي نتائج قاطعة بشيف طبيعة كخصائص السمسمة الزمنيةكمنيا الرسـ البياني الذم قد  االختبارات الكيفية: (1
"، حيث تقترب الدالة مف الكاحد، إذا كانت ACF "Auto Correlation Functionكفحص دالة االرتباط الذاتي 

السمسمة غير ساكنة، كتتناقص بالتدرج مع زيادة الفجكة الزمنية كتعتمد ىذه الطريقة عمى الفحص النظرم، كلكنيا 
 ال تؤدم إلى نتائج قاطعة. قد

 ADF "Augmentedكىي أكثر دقة في تحديد اإلستقرارية لمسمسمة، كمف أىـ ىذه االختبارات  االختبارات الكمية: (2

Dickey-Fuller "وفيميبس بيرون Philips Perron (PPإذ )  تثبت ىذه االختبارات طبيعة كخصائص السبلسؿ
 الزمنية لممتغيرات محؿ الدراسة.

اختبارا  1981عاـ  ديكي: طكر العالـ Augmented Dickey Fuller" ADF" فولر المركب: -ديكي اختبار - أ
مف أكفي االختبارات  ، كالذم أصبح يعدّ ADFلتحميؿ طبيعة كخصائص السبلسؿ الزمنية أطمؽ عميو 

عددا  لجذر الكحدة، محاكال تصحيح مشكمة االرتباط الذاتي في البكاقي عف طريؽ تضميف دالة االختبار

                                                
 .65، ص 2003تقرير التجارة كالتنمية، مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية، األمـ المتحدة ، نيكيكرؾ كجنيؼ،  1

2
 .279، ص  2007مكيد عمي، االقتصاد القياسي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،   

3
 .143ص، 2007الجزائر،  ،دار الخمدكنية لتطبيقي مع تماريف كمسائؿ محمكلة، الطبعة الثانية،جبلطك جيبللي، االحصاء ا  

4 Régis BOURBONNAIS, Econométrie, 5ème édition DUNOD, Paris, 2004, page 225. 
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نستعمؿ طريقة المربعات الصغرل لتقدير  ADFمف أجؿ اختبار .1معينا مف فركقات المتغير التابع
     :2كالتالي النماذج التالية لكؿ متغير مدركس 

          ∑  

 

   

                   [ ] 

                      ∑   

 

   
                  [ ]   

          ∑  

 

   

                   [ ] 

  Akaike ك   schworzعدد التيخرات  في النماذج كالتي تحدد باستعماؿ معامؿ  Pحيث: 

 التفاضؿ االكؿ لممتغير        
        تشكيش ابيض

 لتالية:كيتـ اختبار الفرضيات ا
          

          

": طكر فيميبس اختبارا لمتخمص مف آثار االرتباط الذاتي في بكاقي  Philips Perron"اختبار فيمبس بيرون  - ب
، بإجراء Non Parametinc-adjust، كذلؾ عف طريؽ استخداـ المعممية 02معادلة اختبار جذر الكحدة رقـ 

حتى ييخذ في االعتبار كجكد االرتباط الذاتي الذم يعكس الطبيعة الديناميكية في تعديؿ معممي تبايف النمكذج 
فميبس كيختمؼ اختبار  السمسمة، كيمكف إجراء ىذا االختبار بعدد مف الصيغ  بدكف حد ثابت كحد االتجاه العاـ.

 .3بككنو ال يحتكم عمى قيـ متباطئة لمفركؽ ADF عف اختبار (PPبيرون)
ر عنو بالمتغيرات المختارة قيد االنفتاح التجارم المعبّ ، ك العبلقة بيف الناتج الداخمي الخاـ لمفرد دراسةب سنقـك    

 :كالتالي ليانرمز ، كعميو الدراسة كىي:  الصادرات، كالكاردات، سعر النفط، سعر الصرؼ
 النموذج. تقدير في المستخدمة المتغيرات تعريف:  (69-9)الجدول 

 العالقةنوع  التعريف المتغير
LPIB المتغير التابع لمفرد لكغاريتـ الناتج الداخمي الخاـ 
LExpo متغير مستقؿ لكغاريتـ الصادرات 
LImpo متغير مستقؿ لكغاريتـ الكاردات 
LPOil متغير مستقؿ لكغاريتـ سعر النفط 
LTCh متغير مستقؿ لكغاريتـ سعر الصرؼ 

 حيث تمت صياغة النمكذج التالي:
  )                    LPOi, LTCh 

                                                
1 Régis BOURBONNAIS, Econométrie, op. Cité. , page 234.   
2 Idem. 

مطيف حسن شومان، تحميل العالقة التوازنية طويمة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسموب النماذج المرتبطة ذاتيا ونماذج عبد العمي عبد الزىرة حسف،  3
 .182، ص 2013، 9، المجمد 34العدد  جامعة بغداد، ، العمـك االقتصادية، ARDLتوزيع اإلبطاء 
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تعتبر أنسب طريقة مف أجؿ ازالة االتجاه األسي لممتغيرات، ككذا تحكيؿ  ، كالتيادخاؿ المكغاريتـ عمى المتغيراتب 
 البيانات، ؿؿ مف بقية النماذج في تمثيضفأإضافة الى ما لو مف مؤشرات احصائية  النمكذج الى الصيغة الخطية،

 :في صياغة كتقدير النماذج التاليةككما كاضح 

 لوغاريتم الناتج الداخمي الخام (LPIB): 

               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                     [ ] 

 لوغاريتم الصادرات (LExpo): 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                      [ ] 

 لوغاريتم الواردات (LImpo): 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                      [ ] 

 لوغاريتم سعر النفط (LPOil:) 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                      [ ] 

 لوغاريتم سعر الصرف (LTCh): 
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               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                     [ ] 

الجدكؿ يبيف (، حيث PP)فميبس بيرونسككف السبلسؿ الزمنية، كتحديد درجة تكامميا، قمنا باختبار  مف أجؿ اختبار
 التالي نتائج ىذا االختبار لجميع المتغيرات عمى النحك التالي:

 .(Unit Root Test)الوحدة  (: نتائج اختبار جذر:6-9الجدول رقم)
 

 المتغيرات
Phillips-Perron test 

درخت 

 انتكايم

 1ST األونً انفروق Level انًستىي
t- Statistic Lag** t- Statistic Lag** 

LPIB (1) -2.249188 5 -8.800672* 5 

LExpo (1) -3.188720 1 -9.191440* 13 

LImpo (1) -2.096802 4 *-6.177065 0 

LPOil (1) -2.681012 1 *-6.283400 1 

LTCh (1) -1.571362 4 *-4.483970 4 

 EViews8 مخرجات برنامج: مصدرال
 .%1 تشير إلى استقرار متغيرات الدراسة عند مستكل معنكية*: 
 (.Bartlett kernel) بارتميت كارنؿ رياباستخداـ مع احتسابيامع العمـ أف عدد التيخرات تـ : **

مستكل معنكية ل لجدكليةا الحرجة القيـ مف أكبر المتغيرات المحسكبة لكؿ  tأفّ  لنا يتضح الجدكؿ ىذا خبلؿ مف   
 السبلسؿ ىذه استقرار عدـ كبالتالي ،يةك كحد جذكر كجكد أم العدمية، الفرضية قبؿن عميوك  ،عند مستكاىا األصمي

ىذا كؿ متغيرات  ف أفّ تبيّ  أيفاألكلى،  الفركؽ عمى ختباربناءا عمى ىذه النتائج المحصؿ عمييا، نقـك با. الزمنية
كىذا يعني  ،%1 معنكية عند مستكل الحرجة تمؾ القيـ تفكؽ لئلحصائية المقدرة المطمقة القيـ ألفّ  ،مستقرة النمكذج

عمى كجكد جذر كحدكم مع اتجاه عاـ كالشكؿ المكالي خير دليؿ  ،يةك قبكؿ الفرضية البديمة بعدـ كجكد الجذكر الكحد
األصمية أنيا غير مستقرة  في المستكيات ليذه السبلسؿ مف خبلؿ النظرة العامة كاضح في السبلسؿ الزمنية،

 :الحتكائيا عمى جذر الكحدة، أم بعبارة أخرل جميع المتغيرات غير معنكية 
 (level) عدم استقرارية السالسل الزمنية عند المستوى (<8-9)الشكل رقم 
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السبلسؿ الزمنية  أم أفّ (1st Difference) رار السبلسؿ الزمنية في الفركؽ األكلىاستقأما الشكؿ المكالي يبيف لنا     
 األكلى:المتغيرات السابقة متكاممة مف الدرجة  فإفّ  كعميومستقرة، أصبحت 

 (1st Difference) : استقرار السالسل الزمنية في الفروق األولى(9-9)الشكل رقم 
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 EViews8 مخرجات برنامج: المصدر

نو تصاحب أؼ عمى باستعماؿ التكامؿ المشترؾ عمى المدل الطكيؿ، الذم يعرّ  اختبارات التكامل المتزامن:-ثانيا
association  ( بيف سمسمتيف زمنيتيفYt , Xt أك أكثر، بحيث تؤدم التقمبات في إحداىما إللغاء التقمبات في )

 .1قيمتيما ثابتة عبر الزمفاألخرل بطريقة تجعؿ النسبة بيف 
ة اختبارات لمتكامؿ المشترؾ، كتستخدـ بعد إجراء اختبارات جذر الكحدة لفحص درجة تكامؿ السبلسؿ ىناؾ عدّ  

 :يكضح الشكؿ المكالي أىمياالزمنية لممتغيرات، 
 .: أىم اختبارات التكامل المتزامن(:-9)الشكل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثة: مف إعداد الباح المصدر

كثر مف أمف أىـ اختبارات التكامؿ المشترؾ في حالة كجكد  Johansen & Juselius نشير الى أنو يعد اختبار   
متغيريف في النمكذج، كالذم يستخدـ طريقة االمكاف األعظـ ذات المعمكمات الكاممة، كالتي تعالج كؿ المتغيرات في 

 ار االنسب بالنسبة لمنمكذج قيد الدراسة.لذلؾ يعتبر ىذا االختب .2النمكذج كمتغيرات داخمية

                                                
1
 .670ص، 2005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اد القياسي بين النظرية والتطبيقالحديث في االقتصعبد القادر محمد عبد القادر عطية،   
، الغرم لمعمـك االقتصادية كاالدارية، 2011-2003عمى االقتصاد العراقي لممدة ( st.louis)نماذج السياسات النقدية والمالية مع تطبيق معادلة نبيؿ ميدم الجناني، 2

 .8:، ص 6776لثامنة، العدد الثاني كالعشركف، السنة االككفة، جامعة القادسية، 

 اختبارات التكامل المتزامن أىم 

:"1987خراَدراختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة" انجل   

Engel and  Granger انخطىتٍُويسمى أحيانا أسموب   Two Step  

 التحقؽ مف سككف السبلسؿ كيتمثؿ ىذا االختبار في خطكتيف، أكال
 Unit الزمنية لممتغيرات، باستخداـ أم نكع مف اختبارات جذر الكحدة "

Root Test ّفإف كانت ساكنة في مستكاىا األصمي فيذا يعني أف ،" 
المتغيرات متكاممة، كبالتالي يتـ تقديرىا بإحدل الطرؽ اإلحصائية 

مف درجات مختمفة، كفي حالة العكس، فالمتغيرات متكاممة   العادية،
 كمنو عدـ كجكد تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات.

 

 اختبار انتكايم انًشترك باستخذاو طرَقت

 " Johansen " 1990  

، فيك يسمح بتحديد "Grangerو Engelأكسع مف اختبار" هرا االخخباز 
عدد عبلقات التكازف في المدل الطكيؿ بيف عدة متغيرات متكاممة مف 

عمى طبيعة العبلقة بيف  "Johansenنفس الدرجة. كتعتمد منيجية "
كجذكرىا بشكؿ أساسي، كيقكـ بحساب عدد عبلقات  رتبة المصفكفة

التكامؿ المشترؾ مف خبلؿ حساب عدد أشعة التكامؿ المشترؾ 
 كالمسماة برتبة مصفكفة التكامؿ المشترؾ.
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في عدـ كجكد عبلقة (، كالمتمثمة  Hypothesis Null) العدـ عند تطبيؽ ىذا االختبار فإنو يتـ اختبار فرضية   
(، كالمتمثمة في كجكد عبلقة تكاممية كاحدة عمى  Hypothesis Alternative)طكيمة األمد ضد الفرضية البديمة

Johansen ىذا االختبار يتـ حساب إحصائيةكإلجراء  1.االقؿ

   





k

ri

intrace ln
1

)1( 
 

القيمة    : عدد المتغيرات، Johansen ، kبـ:رتبة المصفكفة، الفرضيات الخاصة  r:عدد المشاىدات،  nحيث     
 .الذاتية لممصفكفة

الجدكلية كعميو تككف لدينا الحاالت        مع  نقارنيا ثـ،       عمى حساب قيمة  جوىانسونختبار يقـك ا 
 التالية:
 .بعدـ كجكد عبلقة تكامؿ   المحسكبة أكبر أك يساكم القيمة الجدكلية فإننا نرفض الفرضية         اذا كانت -
  ختباركنتكقؼ عند ىذا اال   المحسكبة أقؿ أك يساكم القيمة الجدكلية فإننا نقبؿ الفرضية        إذا كانت  -

 كنحسب  عدد أشعة التكامؿ المتزامف عمى أساس الفرضية البديمة لبلختبار السابؽ.
   Johansenبـالمقدرة مع القيـ الجدكلية كنختبر الفرضيات الخاصة كيتـ مقارنة قيـ 

 تيتي (Cointegration  Johansen & Juselius Test)لجوىانسن وجسمسالتكامؿ المتزامف اختبار  اجراءبعد       
 جد ىاـ المتباطئة األمثؿ طكؿ إيجادف ،النمكذج في المناسبة المتباطئات عدد تحديد ىي الخطكة الثانية مف االختبار

 منيجية تيخذ. معدـككسط  كذك التبايف كاختبلؼ ،الذاتي االرتباط مف خالي خطي حد عمى نحصؿ أف نحتاج ألننا
 ىي األمثؿ المتباطئة طكؿ معرفة أجؿ مف vector autoregression ،2 (VAR)نمكذج نقطة انطبلؽ ليا جوىانسن

 تخفيض يتـ ثـ المتباطئات، مف كبير بعدد VAR نمكذج يقدر )فركؽ بدكف(المتغيرات  جميع بتضميف تقدير
 الى .......،09 ، ثـّ 10 ، ثـّ متباطئة11 بػ تقدير النمكذج(أقؿ كاحدة لمتباطئة النمكذج إعادة تقدير بكاسطة المتغيرات

االرتباط  اختبارات إلى ، إضافة SBCك AIC معيار باستخداـ النمكذج فحص يتـ النماذج في ىذه ،)صفر غاية
 HQوSBC و AICقيـ معيار  يخفض الذم النمكذجيعتبر  لمبكاقي. الطبيعي التكزيعARCH ك التبايف كاختبلؼ الذاتي

رات عدد التيخّ  يمخص الجدكؿ المكالي ،األمثؿ المتباطئات طكؿ يمثؿ3 كنمكذج اختياره يتـىك الذم  ،LRو FPEو
 :المثمى

 VAR المعايير المحددة لرتبة التأخرات في االنحدار الذاتي: (;6-9)الجدول رقم 
 Lag LogL LR 

sequential modified LR 

test statistic (each test at 
5% level) 

FPE  
Final prediction 

error 

AIC  
Akaike 

information 
criterion 

SC  
Schwarz 

information 
criterion 

HQ  
Hannan-Quinn 

information 
criterion 

0 -50.58645 NA   1.04e-05  2.711534  2.920507  2.787630 

1  104.2509  264.3565 *08-1.86e   -3.621996  -2.368163*  -3.165419* 

2  118.6118  21.01589  3.31e-08 -3.103014 -0.804319 -2.265956 

3  154.9454   44.30927*  2.21e-08  -3.655872* -0.312317 -2.438334 

 EViews8: مخرجات برنامج المصدر
  .*: حشٍس إنى زحبت انخأخس انًحددة بىاسطت انًؼاٌٍس

                                                
 .393، ص 2011ب( 1، العدد)27، مجمة أبحاث اليرمكؾ، المجمد (:677-6==7تأثير التجارة الخارجية عمى التضخم دراسة تطبيقية عمى االردن)رياض المكمني، نفؿ اليزيـ،  1

2Erik Hjamarsson, Par Osterholm, Testing For Cointegration Using The Johanson Methodology When Variables Are Near-Integrated, IMF 

working paper, WP/07/141, page4. 
  .بنجاح الخاصة بفحصو ختباراتاالكؿ  النمكذج يجتاز أف ينبغي 3
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 نجرم كبناءا عميو HQك  SCو FPEحسب المعايير  P=1عدد التيخرات المثمى ىك  مف خبلؿ الجدكؿ يتبيف أفّ    
بيف الناتج الداخمي لمتغيرات الدراسة لمبحث عف إمكانية كجكد عبلقات لمتكامؿ  جوىانسناختبار التكامؿ المتزامف 

 الخاـ لمفرد ككؿ مف الصادرات كالكاردات كسعر الصرؼ كسعر النفط في الجزائر عمى المدل الطكيؿ.
 : المكالي ؿفي الجدك  لجوىانسن وجسمسالتكامؿ المتزامف  تعطى نتائج اختبار   

 .اختبار التكامل المتزامن لجوىانسن وجسمس: (>6-9) الجدول رقم
 العدمية الفرضيات

Null Hypothesis 
 العظمى القيمة

Eigen value 

 القيمة المحسوبة
Trace 

القيمة الجدولية 
0.05 

 احتمال **

 0.0241  69.81889  73.62026  0.530496  ال شيء*

 0.1625  47.85613  41.86495  0.425423   1على األكثر 

 0.5225  29.79707  18.59187  0.248251  2على األكثر 

 0.6237  15.49471  6.607055  0.137526  3على األكثر 

 0.5306  3.841466  0.393157  0.009317  4على األكثر 

 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
 .%5معنكية يدؿ عمى رفض الفرضية العدمية عند مستكل *: 

 .1999ميشيمز لسنة  - ىكؽ -**: تدؿ عمى قيـ لػ ماكينكف
 (20-5المحسكبة ػ تيخر كاحد حسب الجدكؿ رقـ )فترة التيخرات 

 5%أكبر مف القيـ الحرجة عند مستكل معنكية  المحسكبة traceاختبار قيـ الجدكؿ أعبله يتضح أفّ خبلؿ مف     
عدد  ، أم كجكد عبلقة لمتكامؿ المتزامف، حيث أفّ H0نرفض الفرضية العدمية  ، كعميوفقط المرحمة األكلى خبلؿ

 تكازنيو، كىي رتبة كافة لمقكؿ بينو تكجد عبلقة 5%عند مستكل معنكية  r=1 متجيات أشعة التكامؿ المتزامف ىك
الصرؼ كسعر النفط في الجزائر بيف الناتج الداخمي الخاـ لمفرد ككؿ مف الصادرات كالكاردات كسعر طكيمة األجؿ 

 عمى المدل الطكيؿ.
 المحسكبةtraceقيمة نجد أفّ  ،أما اختبار الفرضية العدمية الباقية التي يتـ فييا اختبار كجكد عبلقتيف فيكثر   

 لمتزامف.قبكؿ الفرضية العدمية بعدـ كجكد أشعة أخرل لمتكامؿ ا مما يفضي الى ،أصغر مف القيمة الجدكلية
لكنيما ك ساكنتيف كؿ عمى حدل  غيرt  y t   إذا كانت السمسمتاف الزمنيتاف :نموذج تصحيح الخطأتقدير  -ثالتا

النمكذج االكثر مبلئمة لتقدير العبلقة بينيما ىك نمكذج تصحيح  تتصفاف بخاصية التكامؿ المشترؾ كمجمكعة فإفّ 
تصحيح الخطي في االعتبار كؿ مف العبلقة طكيمة  نمكذج ييخذ .   « ECM error correction model » 1.الخطي
كالعبلقة قصيرة االجؿ كذلؾ بإدراجيا   lagged variable كذلؾ باحتكائيا عمى متغيرات ذات فجكة زمنية)االجؿ 
 .2(الزمنية السبلسؿفركؽ 

 ECM Errorكذج الخطي "بتصميـ نم نقـك، جوىانسوند مف كجكد التكامؿ المشترؾ حسب إجراء بعد التيكّ   
Correction Model" بإضافة تصحيح الخطي الذم يمثؿ بكاقي االنحدار لمعادلة األجؿ الطكيؿ لمنمكذج المستخدـ  ،

                                                
1
  ظاىرة.النمكذج ال يصبح صالحا لتفسير سمكؾ ىذه ال أما إذا كانت المتغيرات ال تتصؼ بيذه الخاصية، فإفّ  

 .682، ص 2009، الدار الجامعية، االسكندرية، spssالتحميل القياسي واالحصائي لمعالقات االقتصادية مدخل حديث باستخدام محمد عبد السميع عناني،  2
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تقديـ المعالـ القصيرة  كمف ثـّ  ليتـ تقديـ المعالـ طكيمة عمى حدفي الدراسة بفجكة زمنية متباطئة لنمكذج الفركقات. 
 :التالي الشكؿمكضح في المدل كالنمكذج 

 Error Correction Model (: تقدير نموذج تصحيح الخطأ لممدى الطويل =6-9الجدول رقم )
Cointegrating Eq:  CointEq1 

LPIB(-1)  1.000000 

LPOIL(-1)  0.168495 

  (0.05228) 

 [ 3.22318] 

LTCH(-1)  0.055943 

  (0.01205) 

 [ 4.64286] 

LIMPO(-1) -0.107043 

  (0.05496) 

 [-1.94750] 

LEXPO(-1) -0.208115 

  (0.03342) 

 [-6.22726] 

C -5.592543 

 EViews8: مخرجات برنامج المصدر
أعبله نتائج تقدير المعادلة التكازنية طكيمة األجؿ أك معادلة التكامؿ المشترؾ كالتي يمكف كتابتيا عمى  1يمثؿ الجدكؿ
 الشكؿ التالي:

                                                                            
                  

المحسكبة  ستودنت)قيـ %5المحسكبة نستنتج معنكية جميع المتغيرات عند مستكل معنكية  ستودنتمف خبلؿ قيـ     
القيـ المحسكبة أكبر  ألفّ ) %10ير الكاردات الذم كاف معنكيا عند مستكل ما عدا متغ( 2.02كبر مف القيـ الجدكلية: أ

حيث احتمت الصادرات المرتبة األكلى في  ،أما معممات النمكذج فتمثؿ المركنات طكيمة األجؿ . (1,68مف الجدكلية:
ؤدم إلى زيادة ت %1ادرات بػالزيادة في الص أم أفّ  ،0,2بمركنة مكجبة بمغت لمفرد  التيثير عمى الناتج الداخمي الخاـ 

، ثـ نجد الزيادة في األجؿ الطكيؿ في سعر النفط  في األجؿ الطكيؿ %0,2بمعدؿ  الداخمي الخاـ لمفرد في الناتج
تؤدم الى الزيادة  ،%1أما الزيادة في سعر الصرؼ بػ، %0.16تؤدم الى الزيادة في الناتج الداخمي الخاـ لمفرد بػ ،%1بػ

تؤدم الى الزيادة في الناتج الداخمي  ،%1بػ الكارداتكأخيرا أما الزيادة في  %0.05بـالخاـ لمفرد  في الناتج الداخمي
 .%0.10بـالخاـ لمفرد 

 القصير(: تقدير معالم نموذج تصحيح الخطأ لممدى 77-9الجدول رقم )
Error Correction: D(LPIB) D(LPOIL) D(LTCH) D(LIMPO) D(LEXPO) 

CointEq1 -0.411649 -0.855567  0.304790 -0.227749  2.612122 

  (0.12167)  (0.91535)  (0.38151)  (0.56642)  (1.41883) 

 [-3.38328] [-0.93468] [ 0.79890] [-0.40208] [ 1.84104] 

D(LPIB(-1)) 0.222446-  0.900117 -0.852129  0.185612 -0.755617 

  (0.13072)  (0.98345)  (0.40989)  (0.60856)  (1.52437) 

 [-1.70167] [ 0.91527] [-2.07892] [ 0.30500] [-0.49569] 

D(LPOIL(-1)) 0.079190  -0.070832 -0.031535  0.217722  0.204511 

  (0.02618)  (0.19693)  (0.08208)  (0.12186)  (0.30524) 

 [ 3.02526] [-0.35969] [-0.38421] [ 1.78668] [ 0.67000] 

D(LTCH(-1)) 0.017015-  0.044479  0.413391 -0.123408  0.095682 

                                                
1
 .بيف قكسيف يمثؿ الخطي المعيارم كما بيف عارضتيف  يمثؿ قيمة ستكدنت المحسكبة لكؿ معممة مف معممات المعادلة ما  
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  (0.05088)  (0.38277)  (0.15954)  (0.23686)  (0.59331) 

 0.33443]-[ [ 0.11620] [ 2.59122] [-0.52102] [ 0.16127] 

D(LIMPO(-1))  0.030441  0.375177  0.158751 -0.152262  0.322532 

  (0.04218)  (0.31736)  (0.13227)  (0.19638)  (0.49192) 

 [ 0.72161] [ 1.18218] [ 1.20018] [-0.77533] [ 0.65566] 

D(LEXPO(-1)) 0.036350- -0.050281 -0.027314  0.010035 -0.133317 

  (0.01948)  (0.14659)  (0.06110)  (0.09071)  (0.22722) 

 [-1.86554] [-0.34301] [-0.44707] [ 0.11063] [-0.58674] 

C  0.012273  0.065031  0.044501  0.085903  0.069073 

  (0.00897)  (0.06750)  (0.02813) (0.04177)   (0.10462) 

 [ 1.36799] [ 0.96347] [ 1.58187] [ 2.05675] [ 0.66022] 

 R-squared  0.512048  0.123627  0.269642  0.137292  0.210717 

 Adj. R-squared  0.428399 -0.026608  0.144438 -0.010601  0.075412 

 Sum sq. resids  0.070083  3.966533  0.689041  1.518832  9.529956 

 S.E. equation  0.044748  0.336645  0.140310  0.208315  0.521809 

 F-statistic  6.121393  0.822889  2.153618  0.928320  1.557342 

 Log likelihood  74.71532 -10.04010  26.71720  10.11887 -28.44760 

 Akaike AIC -3.224539  0.811433 -0.938914 -0.148518  1.687981 

 Schwarz SC -2.934927  1.101045 -0.649302  0.141094  1.977592 

 Mean dependent  0.015801  0.098817  0.071321  0.090535  0.103055 

 S.D. dependent  0.059187  0.332253  0.151692  0.207220  0.542672 

 EViews8: مخرجات برنامج المصدر

 يمثؿ الجدكؿ أعبله نتائج تقدير نمكذج تصحيح الخطي، كالذم يمكف كتابتو عمى الشكؿ التالي:

                                                                             

                                                      

  .سمسمة بكاقي معادلة العبلقة التكازنية طكيمة األجؿ:    حيث يمثؿ المتغير  
معنكية كسالبة      معممة  نبلحظ أفّ  القصيرتقدير معالـ نمكذج تصحيح الخطي لممدل مف خبلؿ جدكؿ     

ر ىذه تفس  كما  ،)القيمة المحسكبة لستكدنت أكبر مف القيمة الجدكلية( كىذا يعني صبلحية نمكذج تصحيح الخطي
حيث إذا حصؿ انحراؼ في األجؿ القصير عف العبلقة التكازنية  ،المعممة عمى إنيا معامؿ سرعة تصحيح الخطي

 في السنة. 0.41سيصحح بنسبة  ىذا االنحراؼ فإفّ  ،طكيمة األجؿ
، الذم يعتبر ذك داللة احصائية R² 0.512048=أّف معامؿ التحديد  ، نبلحظمقكة التفسيرية لمنمكذجبالنسبة ل    

. بالتالي 1كقياسية ميمة جدا، حيث يدؿ عمى النسبة التي يفسرىا المتغير المستقؿ مف التغيير في المتغير التابع
ؿ يعطي قكة تفسيرية مقبكلة لممتغيرات المستقمة الممثمة بالصادرات كالكاردات كسعر الصرؼ نستنتج أّف ىذا المعام

المتبقية تعكد لعكامؿ أخرل  %  49، أما نسبة الداخمي الخاـ لمفرد الناتجالممثؿ ب كسعر النفط في تفسير المتغير التابع
 خارج النمكذج.

القيمة  ، حيث نبلحظ مف خبلؿ نتائج التقدير أفّ فيشراختبار تخدـ ممعنكية الكمية لمنمكذج حيث نسأما بالنسبة ل    
ىناؾ  كىذا ما يعني رفض الفرضية الصفرية، أم أفّ  ،(2,25( أكبر مف القيمة الجدكلية )6,12المحسكبة لبلختبار )

 .%5معنكية كمية لمنمكذج عند مستكل 

                                                
 .77، ص2006،الطبعة األكلى، دار االىمية، االردف،  أساسيات االقتصاد القياسي التحميميكليد اسماعيؿ السيفك، كآخركف،  1
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 5معنكية أغمب المتغيرات عند مستكل  ستودنت نبلحظ أيضا مف خبلؿ قيـ، معنكية معممات النمكذجكصكال الى    

 ما عدا متغير سعر الصرؼ كالكاردات. %10و
كؿ مف اختبار العبلقة السببية كاختبار دكاؿ  يعتبر :دراسة العالقة السببية لجرانجر ودوال االستجابة الدفعية -اابعر 

، كبناءان عميو سكؼ يتـ VARحدار الذاتي االستجابة الدفعية الذم يركز عمى تحميؿ الصدمات، مف أبرز نماذج االن
 : إجراء ىذه االختبارات عمى مرحمتيف

  أّف المتغير ساسأالسببية عمى  لجرانجرتقـك فكرة السببية  : Causality Grangerاختبار العالقة السببية -1  
   يـ السابقة لممتغيرعف طريؽ الق  (،إذا كاف التنبؤ بقيـ المتغير             يقاؿ لو يتسبب في المتغير

  1.  أفضؿ مف التنبؤ المبنى فقط عمى القيـ السابقة لممتغير  باإلضافة الى القيـ السابقة لممتغير
فيناؾ مف الممارسة االقتصادية متغيرات كقيـ ال تعتمد عمى قيـ المتغيرات المفسرة لمفترة المعينة ذاتيا، بؿ ترتبط 

 .2ينقؿ كيفسر التبدالت التي تحدث في المتغير المعنى بمكضكعية كتفصيؿ أكثرمع قيـ المتغيرات السابقة ليا، مما 
 :3يتـ اجراء ىذا االختبار عمى النحك التالي

  إضافة الى قيـ المتغير،        ،       ،1-    لوالقيـ السابقة  عمى   تقدير معادلة االنحدار لػ -
 .        ،       ،1-    السابقة

 .(Fمعدكمة )باستعماؿ اختبار فيشر  لػ كؿ المعامبلت الخاصة بالقيـ السابقة العدـ أم أفّ  ضاختبار فر  -
 .  عمى القيـ السابقة لو كالقيـ السابقة لممتغير  اجراء معادلة انحدار لممتغير -
 معدكمة.  اختبار فرض العدـ بيّف جميع معامبلت القيـ السابقة لػ -

ػهى انصٍغ انخانٍت Grangerٌخضًٍ ًَىذج سببٍت 
4: 
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حديف عشكائييف بتبايف ثابت كمتكسط حسابي   2 ك  1 ( معممات يجب تقديرىا، ك،  ß δ ، θ  )تمثؿ حيث   
 يساكم صفر، كما يتـ تقدير المعادلة بطريقة المربعات الصغرل. 

 نقـك باستعماؿ الفرضيتيف التاليتيف:  (Grangerالختبار العبلقة السببية )
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 فنككف أماـ الحاالت التالية:
 مستقميف عف بعضيما البعض، إذا لـ نستطع رفض كؿ مف الفرضيتيف. (Xt( و)Yt)يككف المتغيريف  -

                                                
 .685، المرجع السابؽ، ص محمد عبد السميع عناني 1
، الطبعة األكلى، دار األىمية، ية من الدرجة الثانيةمشاكل االقتصاد القياسي التحميمي، التنبؤ واالختبارات القياسيد اسماعيؿ السيفك، فيصؿ مفتاح شمكؼ، لك  2

 .193، ص2006االردف،
 .685، المرجع السابؽ، ص محمد عبد السميع عناني 3
 .689ص، المرجع السابؽ، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، 4
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 معان. H0  ،H1الفرضيتيف  رفض تككف ىناؾ عبلقة سببية في االتجاىيف إذا تـّ  -
ىناؾ عبلقة سببية بيف المتغيريف كتككف ىذه العبلقة مف تفاضؿ  نقكؿ أفّ  H1كقبكؿ   H0ض رف إذا تـّ  -

  .(Xt)( إلى تفاضؿ المتغير الثاني Ytالمتغير األكؿ )
يقـك عمى اختبار الفرضية العدمية التي تنص عمى عدـ كجكد عبلقة سببية  لجرانجراختبار العبلقة السببية  إفّ بذلؾ ف

 .ل القصير بيف متغيرات الدراسة الممثمة كفؽ شعاع االنحدار الذاتيأك تيثير في المد
 فيشرأكبر مف احصائية  F*إذا كانت  ،كالجدكلية  F*مف أجؿ اختبار الفرضيتيف نستخدـ احصائية فيشر المحسكبة

ذا كانت  أم عدـ كجكد صغر نقبؿ الفرضية العديمة أالجدكلية فإننا نرفض الفرضية العدمية أم كجكد عبلقة سببية، كا 
 :1، تقدر احصائية فيشر كفؽ القانكف التالي Yو    Xعبلقة سببية بيف

   
              

            
 

مجمكع بكاقي المربعات في المعادلة :    ، بكاقي المربعات في المعادلة غير المختزلة يجًىع     حيث أّف: 
عدد المشاىدات :n، عدد المتغيرات األصمية في المعادلة )دكف اختزاؿ(:k، بلت المختزلةعدد المعام: c،المختزلة

  المستخدمة مف أجؿ تقدير المعادلة غير المختزلة.
 kيعبر عف نسبة االنحرافات المكضحة مف قبؿ خط االنحدار مقسكمة عمى عدد المتغيرات المستقؿ  فيشرفاختبار 

ناقصا  k مطركح منيا  nكمة عمى درجات الحرية التي تتمثؿ في المشاىدات الى االنحرافات غير المكضحة مقس
(1)

2
 :المكاليالجدكؿ  النتائج في ظيرت االختبار الذم قمنا بو بعد .

Pairwise Granger Causality Tests (: اختبار العالقة السببية لجرانجر77-9الجدول رقم )
3 

 

 EViews8: مخرجات برنامج المصدر

                                                
 .279، ص 2012الطبعة االكلى، دار الحامد، األردف،  اضرات وتطبيقات،طرق االقتصاد القياسي محشيخي محمد،  1

 .91ص ،2007، دار اليازكرم، األردف،االقتصاد القياسيحسيف عمى بخيت، سحر فتح اهلل،  2
3
                         تيخر 2حيث تـ اختيار عدد التيخرات  

N Null Hypothesis Obs. F-Statistic Prob.  
01  DLPOIL does not Granger Cause DLPIB  41  6.94800 0.0028 

02  DLPIB does not Granger Cause DLPOIL  7.01726 0.0027 

03  DLTCH does not Granger Cause DLPIB  41  1.14650 0.3291 

04  DLPIB does not Granger Cause DLTCH  3.82541 0.0312 

05  DLIMPO does not Granger Cause DLPIB  41  3.49997 0.0408 

06  DLPIB does not Granger Cause DLIMPO  0.62501 0.5410 

07  DLEXPO does not Granger Cause DLPIB  41  2.42091 0.1032 

08  DLPIB does not Granger Cause DLEXPO  1.87612 0.1679 

09  DLTCH does not Granger Cause DLPOIL  41  0.14229 0.8679 

10  DLPOIL does not Granger Cause DLTCH  0.16318 0.8501 

11  DLIMPO does not Granger Cause DLPOIL  41  4.15608 0.0238 

12  DLPOIL does not Granger Cause DLIMPO  2.45309 0.1003 

13  DLEXPO does not Granger Cause DLPOIL  41  0.34307 0.7119 

14  DLPOIL does not Granger Cause DLEXPO  1.32631 0.2781 

15  DLIMPO does not Granger Cause DLTCH  41  0.01471 0.9854 

16  DLTCH does not Granger Cause DLIMPO  0.28824 0.7513 

17  DLEXPO does not Granger Cause DLTCH  41  1.90314 0.1638 

18  DLTCH does not Granger Cause DLEXPO  3.10851 0.0568 

19  DLEXPO does not Granger Cause DLIMPO  41  1.05469 0.3588 

20  DLIMPO does not Granger Cause DLEXPO  2.73288 0.0785 
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رفض الفرضيات العدمية بعدـ  كىذا يعني ،مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف أنو تكجد سبع عبلقات سببية
 كالتالي: 20، 18، 11، 05، 04، 02، 01ممثمة في الفرضيات التالية: سببية ىذه العبلقات 

  رفضيا كقد تـّ  "الداخمي الخاـ لمفرد الناتج التغيير يسببسعر النفط ال التغيير في " :الفرضية األولى -
يسبب سعر النفط التغيير في  أم أفّ  المدل القصيركىذا يعني قبكؿ الفرضية البديمة بكجكد ىذا األثر في 

 . %1عند مستكل معنكية  (DLPOIL→ DLPIB) الداخمي الخاـ لمفرد الناتجفي  التغيير
سابقة سعر النفط" فإننا نسجؿ نفس المبلحظة الالتغيير في  يسببالناتج ال التغيير في " :الفرضية الثانية -

بيف الناتج  سببية أم ىناؾ عبلقة ،كجكد أثر معاكسبالتالي  أم أنيا مرفكضة، بالنسبة ليذا الفرضية
 .%1عند نفس مستكل المعنكية  (DLPIB→ DLPOIL) كسعر النفط

بالنسبة " سعر الصرؼ التغيير فييسبب ال  الداخمي الخاـ لمفرد الناتج التغيير في"الرابعة: الفرضية  -
لمناتج  عبلقة سببيةالى كجكد  مناتكصّ عميو ، ك %5فيي مرفكضة عند مستكل معنكية الفرضية ىذهالختبار 

 .(DLPIB→ DLTCH)سعر الصرؼ لمفرد ك الداخمي الخاـ 
ليذه كذلؾ بالنسبة  "،الداخمي الخاـ لمفرد الناتجالتغيير  يسببالكاردات ال  التغيير في" :الفرضية الخامسة -

عبلقة التي تثبت كجكد  ، بالتالي نقبؿ الفرضية البديمة%5فيي مرفكضة عند مستكل معنكيةفرضية ال
 .(DLIMPO→ DLPIB)الناتج الداخمي الخاـ ك كاردات ال سببية بيف

 أّف ىذه أيضاكنجد  "النفطسعر  التغيير في يسببالكاردات ال التغيير في " الفرضية الحادية عشر: -
في بيّف التغيير التي تفضي  ،الفرضية البديمة كعميو نقبؿ، %5معنكية مرفكضة عند مستكلالفرضية 

 .(DLIMPO→ DLPOIL) سعر النفط يؤدم الى التغيير فياردات الك 
ىذه  بالنسبة الختبار الصادرات" التغيير في يسببال  سعر النفطالتغيير في " :الفرضية الثامنة عشر -

 عبلقة سببية بيفجكد كمنو نقبؿ الفرضية البديمة بك  %10معنكية أنيا مرفكضة عند مستكل الفرضية تبيف
 .(DLTCH→ DLEXPO)الصادرات  كسعر الصرؼ 

أثبت اختبار العبلقات السببية  الصادرات" تغيير في يسببال  الكاردات التغيير في"الفرضية العشرين:  -
عبلقة سببية كجكد ، بالمقابؿ نقبؿ الفرضية العدمية ب%10معنكية مستكلأف ىذه الفرضية مرفكض عند 

 .(DLIMPO→ DLEXPO) الصادراتك كاردات بيف ال
الناتج الداخمي لمفرد  بيفالمدل القصير  عمى في االتجاىيف عبلقة السببيةلم اتجاه ىناؾ أفّ بلصة القكؿ خ   

، كعبلقة كسعر الصرؼ . كما أّف العبلقة سببية باتجاه كاحد بيف الناتج الداخمي لمفردالجزائر في كسعر النفط
 الكاردات سببية أخيرة في اتجاه كاحد بيف كبيف الناتج الداخمي لمفرد، كعبلقة سعر النفط سببية بيف لخر أ

يؤثر بدكره في سعر ، ك يتيثر بسعر النفط كالكارداتكالناتج الداخمي لمفرد، كعميو فإّف الناتج الداخمي لمفرد 
 النفط كسعر الصرؼ.

عمى معتمد كميا  ماالقتصاد الجزائر  أفّ  النمك االقتصادم في الجزائر يتيثر بسعر النفط عمى اعتبار إفّ     
النفط، كما أنو يتيثر بكاحدة مف عناصر الّتجارة الخارجية كىي الكاردات، لكف لـ يظير تيثره بالصادرات عمى 
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الناتج الداخمي الخاـ لمفرد  ، ربما ألننا استخدمناالدراسات السابقة الكاردة في بداية ىذا الفصؿ بعض نيج
 أّف الكاقع يفضي الى بالرغـ مف ،ةات بطريقة مباشر األفراد ال يستفيدكف مف عائدات الصادر  عمى اعتبار أفّ 

بالنسبة لمجزائر فإف الصادرات  .بكؿ مقاييسيااعتماد الجزائر الكمي عمى النفط في عممية النمك كالتنمية 
النفط بالنسبة  الزيادات في أسعارفلكحدىا ال يمكف أف تؤثر في الناتج خاصة في ظؿ انخفاض سعر النفط ، 

دة في االنفاؽ العمكمي عف طريؽ المشاريع االستثمارية العمكمية، كالحماية االجتماعية الى الزيا تؤدم
انييار أسعار النفط في  بعد حدثلممكاطف، كرفع مستكل الدخؿ لدل االفراد، كالعكس ىك الصحيح كالدليؿ ما 

 .1986في سنة  األسكاؽ الدكلية،
أثر ك  ،كجكد أثر لمكاردات عمى سعر النفطمثؿ  ،بينيا ظيرت بعض العبلقات السببية بيف المتغيرات فيما    

 في الجزائر. أثر لمكاردات عمى الصادراتككجكد  ،لتغيرات سعر الصرؼ عمى الصادرات
  لكف بالرغـ مف أّف أسعار البتركؿ تتناسب طردا مع االنتاج البتركلي مف الصادرات االجمالية لمدكلة   

و في أنّ  ف البتركؿ، كاف أثر ارتفاع أك انخفاض أسعار البتركؿ، إالّ حيث أنو كمما زادت صادرات الدكلة م
أسعار النفط تتحدد  ألفّ الجزائر لـ تظير عبلقة سببية بيف سعر النفط كالصادرات عمى المدل القصير، 

عامؿ داخمي متمثؿ في قدرة االنتاج  مفالصادرات تتحدد انطبلقا كمية ة العالمية، كأّف قسكاؽ الطاأحسب 
كىي عكامؿ ممكف أف تتحكـ فيو  ،التكريرطني مف البتركؿ الخاـ، كاحتياطي البتركؿ الخاـ، كالقدرة  عمى الك 

إضافة الى عامؿ خارجي متمثؿ في حجـ انتاج أعضاء منظمة األكبؾ مف البتركؿ الخاـ، االنتاج  الجزائر،
 ؿ خارجة عف سيطرة الجزائر.، كىي عكامالعالمي مف البتركؿ الخاـ، الطمب الدكلي عمى البتركؿ الخاـ

لـ تظير عبلقة سببية بيف الصادرات كالناتج  لجرانجراختبار العبلقة السببية كما أنو مف خبلؿ جدكؿ    
 %05 أكبر مف مستكم المعنكية  Fischerإلحصائية المقابؿ االحتماؿ أفّ  سجمناحيث ، لمفرد الداخمي الخاـ

 .         <Prob.= 0.1679أفّ  بلقة المعاكسةالعأك حتى          <Prob.=0.1032أفأم 
الى عدـ كضكح العبلقة  كصؿ بعضياالى الدراسات السابقة لممكضكع نجد نفس النتائج حيث أّف  بالعكدة   

دعـ فييا كأخرل كاف ،  Giles And Williamsالنتائج التي خمص الييا كىي السببية بيف الصادرات كالنمك
 Jungمثؿ مع عينة الدكؿ المدركسة ةدكؿ قميمة مقارنفي  الداخمي الخاـ لمفردت الى اتجاه السببية مف الصادرا

And Marshall  ك ، Oskooec Et Bahamani  ، مف  رودريكلييا إبالنسبة لمعبلقة المعاكسة فقد كصؿ
تفعة تشيد أيضا نسبا مر  ألفّ البمداف التي تشيد معدالت نمك مرتفعة تميؿ  أفّ خبلؿ استنتاجو بينو رغـ 

 .العكس ليس صحيحا أفّ  )لمصادرات/الناتج المحمي اإلجمالي(، إالّ 
المستعمؿ ىك  صرؼالسعر ، فسعر الصرؼ كالكارداتو لـ تظير ىناؾ عبلقة سببية بيف إضافة الى أنّ   

 معظـ الكاردات ىي مف االتحاد األكركبي، كبالتالي تتيثر باألكرك بالمقابؿالدينار مقابؿ الدكالر، سعر 
 دكف أف ننسى ،الحقيقي الصرؼ سعر في بالتغير التيثر عديـ بينو يتصؼ المستكردات عمى المحمي طمبالف
، كليس السمع االنتاجية التي تدخؿ ضمف عممية االستيبلكية السمع مف ىي الجزائرية كاردات معظـ أفّ 

 االنتاج كبالتالي يحدث تصدير.
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صدمة عمى الأثر بدراسة دكاؿ االستجابة ك  صدماتال تحميؿ يسمح تحميل دوال االستجابة الدفعية:-2
. تتميز طريقة دكاؿ االستجابة لحساب المضاعفات الديناميكية المكجكدة بيّنيا تيخذ بعيف النظاـمتغيرات 

االعتبار مجمكعة العبلقات الديناميكية المكجكدة ، بحيث أنيا تبيف رد فعؿ نظاـ المتغيرات الداخمية عمى أثر 
فإّف دكاؿ االستجابة تبّيف أثر انخفاض كحيد كمفاجئ لمتغيرة  سيمساألخطاء كحسب حدكث صدمة في 

ثر الصدمة، أكليما: قياس أىناؾ طريقتيف لقياس .  1عمى نفسيا كعمى باقي متغيرات النظاـ في كؿ األكقات
  (SVAR) ةالصدمة بمقدار كحدة كاحد ثرأكثانييما قياس  (VARS)أثر الصدمة بمقدار انحراؼ معيارم كاحد 

فإنو يقيس األىمية النسبية لممتغير في تفسير تبايف   Variance Decompositionsمككنات التبايف أما تحميؿ
بمعنى آخر فيك يعكس مساىمة التغيير النسبي لمتغير ما في تفسير  لممتغيرات في النمكذج. التنبؤأخطاء 

 .2التغيرات في المتغيرات األخرل عمى حدل
النتائج أعطى الشكؿ التالي فترات  10دمات كدكاؿ االستجابة الدفعية، الممتدة خبلؿبعد تحميؿ الص 

 :كاآلتيالمكضحة 
 للصدمات في كال االتجاهينالنمو االقتصادي (: استجابة ;-9الشكل رقم )
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 EViews8 برنامج مخرجات: المصدر
  (4)الممحؽ مف  (9)رقـ  الجدكؿ المقدرة فيكالقيـ لمبينة في الشكؿ السابؽ، احسب تقديرات دكاؿ االستجابة الدفعية  

 المتغيرات األخرل.نتيجة حدكث صدمة في  لعمى حد ستككف استجابة كؿ متغير تحميؿ فإفّ 
 الداخمي الخاـ لمفردأىـ الصدمات الخاصة باستجابة الناتج  ، نبلحظأعبله المبينة في الشكؿ مف خبلؿ المنحنيات   

 :كالتاليكؿ مف الصادرات كالكاردات كسعر النفط كسعر الصرؼ، 
أم 0.015588  عرفت ارتفاع في الفترة الثانية :لصدمة الصادرات الداخمي الخام لمفرد استجابة الناتج -

ثـ 0.006852- حتى الفترة الرابعة بنسبة الثالثةثـ بدأت في انخفاض متدرج مف الفترة عمى المدل القصير، 
 بعد ذلؾكىك ما يمثؿ المدل المتكسط  في الفترة الخامسة كالسادسة، ع االستقرار الطبيعيضىا لك عكد بعدت

                                                
1
 .980، ص المرجع السابؽ ،طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقاتشيخي محمد،  
  .65، المرجع السابؽ، ص نبيؿ ميدم الجناني 2
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حالة  عادت الىثـ ، 0.002474-بػ الفترة السابعةعمى المدل الطكيؿ ابتداءا ب انخفاضا طفيؼ تسجم
 .0.000506-ة مقدر بػاالستقرار خبلؿ الفترة الثامنة كالعاشرة، كأخيرا تسجؿ انخفاض آخر في الفترة العاشر 

فقد  الستجابة الناتج لصدمة الكاردات بالنسبة :لصدمة الواردات الداخمي الخام لمفرد الناتجاستجابة  -
  نياية األثر عمى المدل القصير التي تمثؿ 0.000964-مقدر بػ عرفت انخفاض حاد حتى الفترة الثالثة

كالخامسة، لكف في الفترة السادسة عادت لتسجؿ  في الفترة الرابعة بلحظىك معكد كضع االستقرار كما تل
عبل المدل  كنفس المبلحظة مسجمة كىك ما مثؿ المدل المتكسط، 0.00141-انخفاض ضئيؿ مقدر بػ

 .0.000823بـالفترة التاسعة  أم فيالطكيؿ 
فترة في ال عمى المدل المتكسط عرفت ارتفاع :لصدمة سعر النفط الداخمي الخام لمفرد الناتج استجابة  -

بعدىا  عادتثـ  ،0.008377-في الفترة الثالثة بنسبة  شيدت انخفاض ثـ ،0.013584الثانية بنسبة 
بعد ذلؾ شيدت االنخفاض في الفترة  ؛كالخامسة في الفترة الرابعةعمى المدل المتكسط لكضع االستقرار 

كالثامنة، كتعاكد بعد ذلؾ في الفترة السابعة عمى المدل الطكيؿ ، تبعيا استقرار -0.002923بـالسادسة 
 االستقرار خبلؿ الفترة العاشرة. ، كيعـّ 0.000854- بـاالنخفاض في الفترة التاسعة 

ىذه  ما يمكف مبلحظتو فيما يخص :لصدمة سعر الصرف الداخمي الخام لمفرد الناتجاستجابة  -
م في أ ،0.027886-انخفاض حتى الفترة الخامسة بنسبة بىناؾ تذبذب طفيؼ عرؼ االستجابة، نبلحظ 

 عكد لكضع االستقرار.تثـ  المدل المتكسط
أثر صدمة معينة تترجـ بيزمات مالية أك مف خبلؿ ما سبؽ فإّف تحميؿ دكاؿ االستجابة الدفعية يفسر حدكث    

اقتصادية، أك حتى تطبيؽ اجراءات معينة، أك اتخاذ قرارات مصيرية، ىذه الصدمة تتعمؽ بيحد متغيرات النمكذج قيد 
عمى المدل القصير الممثؿ بالفترات مف الفترة االكلى الى غاية الفترة الثالثة كالمتكسط الذم يشمؿ االستجابة  الدراسة

بالتالي نجد أّف ىناؾ  في الفترة الرابعة الى غاية السادسة كأخيرا المدل الطكيؿ الذم يشمؿ الفترة السابعة الى العاشرة.
مف خبلؿ  الداخمي الخاـ لمفرد تصاد الجزائرم، كالتي أثرت بدكرىا عمى الناتجبعض األزمات التي عانى منيا االق

 سعر النفط أك سعر الصرؼ.     تيثيرىا عمى المتغيرات المعتمدة في النمكذج كالمتمثمة أساسا في الصادرات، الكاردات
2-III-2 الثانيالنموذج  نتائج وتحميل اختبار:  
كتدفقات  التجارمأثر االنفتاح  يمثؿتحميؿ النتائج القياسية لمنمكذج الذم ختبار ك انيدؼ مف خبلؿ ىذا الجزء إلى    

 في الجزائر. االستثمار األجنبي عمى النمك االقتصادم
تشكيؿ نمكذج لمتكامؿ  ، كبعدىالمتغيراتامعادالت  تقدير ، ثـّ الكحدكم ستقرارية كالجذرأكال سنقـك بدراسة اال   

إلى تحديد نكعية إضافة في المدل الطكيؿ، مف خبلؿ تحديد عدد عبلقات التكامؿ،  اتىذه المتغير المتزامف بيف 
 كتحميؿ دكاؿ االستجابة الدفعية. ،باستخداـ اختبار العبلقات السببية بينياالعبلقة في المدل القصير 

يعتمد  الذم، النمكذجنبدأ باختبار استقرار السبلسؿ الزمنية لمتغيرات  :دراسة استقرارية السالسل الزمنية -أوال
كمف خبلؿ ، Phillips Perronبٍسوٌ، باستخداـ اختبار فميبس Unit Root Testية ك عمى اختبار الجذكر الكحد

 :كما يمي متغيرات الدراسة عّرؼنقبؿ إجراء االختبارات . EViews8استخداـ برنامج 
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Lgrow لكغاريتـ النمك االقتصادم؛ :Lindouv :؛ ارملكغاريتـ االنفتاح التجLfdi لكغاريتـ االستثمار األجنبي :
 :كالتاليصياغة كتقدير النماذج  تتمّ المباشر. 

 (:lfdiبالنسبة لموغاريتم االستثمار األجنبي المباشر )

               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                    [ ] 

               ∑  

 

   

                     [ ] 

 (:lgrowبالنسبة لموغاريتم النمو االقتصادي )

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                     [ ] 

                 ∑  

 

   

                      [ ] 

 (:lindouv)بالنسبة لموغاريتم االنفتاح التجاري 

                     ∑  

 

   

                       [ ] 

                     ∑  

 

   

                       [ ] 

                     ∑  

 

   

                        [ ] 

 :النتائج التالية المكالي يعطي الجدكؿ،  السبلسؿ الزمنيةبعد دراسة استقرارية  
 : اختبار الجذر الوحدوي لمتغيرات الدراسة(76-9)قم الجدول ر 

 
 متغيرات الدراسة

 
 رتبة التكامل

 )مع ثابت واتجاه( Phillips Perronاختبار 
 الفروق األولى المستوى

lgrow (0) *-7.111397 ---- 

lindouv (1) -2.021562 *-4.734062 

lfdi (1) -3.028281 *-11.11404 

 EViews8 امج: مخرجات برنالمصدر
 %1 تعني ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية * :مالحظة
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كؿ مف االنفتاح  ، حيث نجد أفّ  I(0)ك  I(1) ىناؾ خميط مف درجات التكامؿ الجدكؿ أفّ ىذا النتائج في تبيف      
ك مستقر مف الدرجة ، أما متغير النمك االقتصادم فيI(1)المباشر مستقرة مف الدرجة  يجارم كاالستثمار األجنبالتّ 

I(0)،  نمكذج االنحدار الذاتي المكزع االبطاء اختبار إلييا نستنتج أفّ  التي تكصمناءان عمى النتائج بُا(ARDL)  ىك
 تحميؿ العبلقة بيف متغيرات الدراسة. مف أجؿ األنسب
 :ARDLاختبار التكامل المتزامن لمنيج الحدود  -ثانيا
1كنمكذج االبطاء المكزع المحدكد (،AR) بيف نمكذج( ARDL)تمزج نماذج     

 كىي منيجية حديثة طكرىا كؿ مف، 

Pesaran (1997), Shinand and Sun, (1998) , ، يتميز ىذا االختبار بينو ال يتطمب أف تككف السبلسؿ الزمنية
ما كانت السبلسؿ  بمعنى أّف ىذا االختبار يمكف تطبيقو دكف األخذ بعيف االعتبار إذا .2متكاممة مف الدرجة نفسيا

 أك حتى خميط مف االثنيف معا. ،I(1) أك متكاممة مف الدرجة األكلى I(0)الزمنية قيد الدراسة مستقرة عند مستكياتيا
3بالخصائص التالية( ARDL)يتميز نمكذج 

: 

ييخذ عدد كافي مف فترات التخمؼ الزمني لمحصكؿ عمى أفضؿ مجمكعة مف البيانات مف نمكذج االطار  -
 العاـ.

 يعطي أفضؿ النتائج لممعممات في األمد الطكيؿ كأّف اختبارات التشخيص يمكف االعتماد عمييا بشكؿ كبير. -
جؿ القصير عف الطكيؿ حيث نستطيع مف خبلؿ ىذه األيمكننا مف فصؿ تيثيرات ( ARDL)نمكذج  -

الطكيؿ كالقصير في نفس  المنيجية تحديد العبلقة التكاممية لممتغير التابع كالمتغيرات المستقمة في المدييف
 المعادلة.

 تقدير معممات المتغيرات المستقمة في المدييف القصير كالطكيؿ. -
 تحديد حجـ تيثير كؿ مف المتغيرات المستقمة عف المتغير التابع. -
تعّد معمماتو المقدرة في المدل القصير كالطكيؿ أكثر اتساقا مف تمؾ  التي في الطرؽ األخرل)مثؿ  -

 ((.1990)جسمس-وجوىانسون(، 1988) وجوىانسون(، 1978)جرانجر
 upper and lower critical)قيميتيف الختبار كمقارنة القيـ المقدرة احصائيا ىما  ARDLيقدـ أنمكذج     

value of F  ،)كستككف فرضية العدـ: عدـ كجكد عبلقة طكية االجؿ بيف المتغيرات في قيمتيا األساسية 

lagged level variables) ) (المقدرة، عندما تككفF)  المحسكبة أقؿ مف العميا، كالفرضية البديمة ىي كجكد
 التباطؤمجمكعة مف المعايير الختبار مدد  ARDLكيستخدـ . (     عبلقة مستقرة طكيمة االجؿ عندما )

ة، كىي معيار الزمني المثمى التي تؤدم الى الغاء االرتباط المتسمسؿ أك الذاتي في األخطاء العشكائي
لتطبيؽ اختبار التكامؿ المشترؾ  .4 (Akaike Criteria (AIC))واكيكي، (Schwars Criteria(SC))شوارز

 :ممثمة في الجدكؿ المكالي  اجراءات بيربعةيستمـز القياـ  ARDL باستخداـ نمكذج

                                                
 .361، ص 2013، الطبعة األكلى، دار المسيرة، األردف، eviews7االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامجحساـ عمي داككد، خالد محمد السكاعي، 1
سة قياسية لمحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة درا، ناصكر عبد القادر، ادريكشدحماني محمد  2

 .16، ص  2013مارس 12-11، يكمي 1، الممتقى الدكلي لجامعة سطيؼالمتباطئة
 .17 نفس المرجع السابؽ، ص 3
 لإلبطاءالمالي عمى النمو االقتصادي في عينة من الدول النامية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي قياس أثر التطور رغد اسامة جار اهلل، مركاف عبد المالؾ ذنكف،  4

 .39، ص2013، 35، المجمد114العدد جامعة المكصؿ، العراؽ، ، مجمة تنمية الرافديف،(2010-1962الموزع  لمفترة ) 
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 ARDL اختبار التكامل المشترك باستخدام نموذج: اجراءات استخدام (77-9)الجدول
 اتمحتكل االجراء رقـ
، كذلؾ باستعماؿ متجو UECMغير المقيد  اختبار فترة االبطاء المثمى لمفركؽ األكلى لقيـ المتغيرات في انمكذج تصحيح الخطي 01

يتـ ذلؾ باستعماؿ األربعة معايير مختمفة ك  (autoregressive model unrestricted vector)انحدار ذاتي غير مقيد 
 :1ىي لتحديد ىذه الفترة

 Final Prediction Error(FPE)(1969) معيار خطي التنبؤ النيائي : -
 Akaike(AIC :1973) : معيار معمكمات اكياكي -
 : (Schwarz)معيار معمكمات شكراز -
  Hannan and Quinn( h-q :1979)وكىٌٍمعيار معمكمات حناف  -

 .حصائية المقدرة أعبلهكيتـ اختبار الفترة المبلئمة التي تممؾ ألقؿ قيمة مف المعايير اال
اجراء اختبار  اتباع. كلتحديد األنمكذج المبلئـ يتـ (OLS)بكاسطة طريقة المربعات الصغرل االعتيادية UECMتقدير انمكذج  02

متغير  كالذم يتمثؿ في إلغاء متغير الفركؽ األكلى ألمّ    general to specificاألنمكذج الذم ينتقؿ مف العاـ الى الخاص
 . ي)غير معنكم( كذلؾ بشكؿ متتال قؿ مف الكاحد الصحيحأالخاصة بو  tلقيـ المطمقة إلحصاء تككف ا

، كالتي ليا Fأك احصاء  waldاختبار المعنكية المشتركة لمعامبلت مستكيات المتغيرات المبطية لفترة كاحدة بكاسطة اختبار  03
 ينة كادراج متغيرة االتجاه في التقدير.تكزيع غير معيارم كالذم ال يعتمد بضعة عكامؿ منيا حجـ الع

الحرجة )الجدكلية( المناظرة  Fالمحسكبة لمعامبلت المتغيرات التكضيحية المبطية لفترة كاحدة بقيمة احصائية  Fمقارنة احصائية  04
  ىذا االختبار حصاءإلكآخركف، كنظرا الف اختبار لو تكزيع غير معيارم، فإّف ىناؾ قيمتيف حرجتيف  بيسرانكالمحسكبة مف قبؿ 

صمية )أك في مستكاىا(، بمعنى أنيا متكاممة مف الرتبة صفر األكؿ المتغيرات مستقرة في قيمتيا  فّ أقيمة الحد األدنى كتفترض 
المتغيرات مستقرة في الفركؽ األكلى لقيمتيا بمعنى أنيا متكاممة مف الرتبة كاحد  فّ أ، كقيمة الحد األدنى كنفترض I(0)أم 
 ، كيككف القرار: I(1)أم
 الفرضية العدـ كنقبؿ الفرضية البديمة نرفض، فإننا الجدكلية( F)لقيمة( أكبر مف الحد األعمى Fإذا كانت قيمة المحسكبة )-

 كجكد تكامؿ مشترؾ بيف متغيرات الدراسة؛ ، كيعني ذلؾكجكد تكامؿ مشترؾالقائمة بعدـ 
، فإننا نقبؿ فرضية العدـ التي تنص عمى غياب العبلقة  الجدكلية( F)لقيمةى ( أقؿ مف الحد األدنFإذا كانت القيمة المحسكبة )-

 التكازنية في األجؿ الطكيؿ.
الجدكلية، فإف النتائج سكؼ تككف غير محددة كيعني  (F)تقع بيف الحديف األدنى كاالعمى لقيمة  (Fإذا كانت القيمة المحسكبة )-

 إذا كاف ىناؾ تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات ممف عدمو.ذلؾ عدـ القدرة عمى اتخاذ قرار لتحديد عما 
، كمجدم 188ص  مرجع سابق،عبد المطيف حسن شومان، : مف إعداد الباحثة انطبلقا مف عمي عبد الزىرة حسف، المصدر
في ظؿ االقتصاد ، الممتقى الدكلي حكؿ المعرفة العالقة بين راس المال البشري والصادرات والنمو االقتصادي في تايوانالشكربجي، 

، ص 2007، 28-27الرقمي كمساىمتيا في تككيف المزايا التنافسية لمبمداف العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، خبلؿ الفترة 
18-19. 

     
 
 
 

                                                
 .SC)( ك) (AICحيث يتـ اختيار طكؿ الفترة التي تدني قيمة كؿ مف (SC)ك  (AICعياريف ىما( تستخدـ في العادة مnمف أجؿ تحديد طكؿ فترات اإلبطاء المكزعة )1
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 الدراسة ييخذ نمكذجالختبار كاكتشاؼ العبلقة طكيمة األجؿ بيف المتغيرات،  ARDLحدكد المنيج نمكذج  استخداـب
 :1لتاليةاالصيغ 

           ∑            

 

   

 ∑              

 

   

 ∑           

 

   

           

                                   
 

             ∑            

 

   

 ∑              

 

   

 ∑           

 

   

           

                                   
 

          ∑            

 

   

 ∑              

 

   

 ∑           

 

   

           

                                   

 ر.عف الفركؽ األكلى لممتغي   الرمز  يشيرحيث   
المدل في العبلقة  مف أجؿ تمييز  Wald test (F-statistic)واندالنمكذج، يتـ حساب اختبار  معادلةبعد تقدير  

 الطكيؿ بيف المتغيرات المعنية.
كالفرضيات العدمية كالبديمة  ،ختبار القياـ بفرض قيكد عمى معامبلت طكيمة األجؿ المقدرة لمنمكذجيمكف ليذا اال 

 لمنماذج كما يمي:
Equation 1: H0: (          ), H1: (          )  

Equation 2: H0: (          ), H1: (           

Equation 3:H0:(          ), H1: (          ) 

  حٍث: 

H0 :الطكيؿ عبلقة في المدل ىناؾ ال تكجد. 
H1 :الطكيؿ المدل تكجد عبلقة في.  

  Schwarzو  Akaike أساس أصغر قيمة ييخذ بيا معيار عمىVAR لتحديد عدد فترات االبطاء المثمى في نمكذج 
 :رات المناسبة لمنمكذجالجدكؿ التالي حساب عدد التيخّ يبيف  ،VARباقي المعايير االخرل في نمكذج ك 

 VAR (: حساب عدد التأخرات وفق نماذج االنحدار الذاتي78-9رقم ) الجدول
  Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -62.80915 NA   0.105835  6.267538  6.416756  6.299922 

1 -23.82086  63.12390  0.006170  3.411511  4.008381  3.541047 

2 -7.459573   21.81505*   0.003267*   2.710436*   3.754958*   2.937124* 

 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
  يشير إلى عدد التيخرات المختارة بناءان عمى المعايير المعتمدة. * 

                                                
 :ادخاؿ المعادالت عمى الشكؿ المكالي تـّ  EViewsبالنسبة لبرنامج  1

d(lgrow) c lgrow(-1) lindouv(-1) lfdi(-1) d(lgrow(-1)) 

 d(lindouv(-1)) d(lfdi(-1)) d(lgrow(-2)) d(lindouv(-2)) d(lfdi(-2))  
d(lindouv) c lgrow(-1) lindouv(-1) lfdi(-1) d(lgrow(-1)) d(lindouv(-1)) d(lfdi(-1)) d(lgrow(-2)) d(lindouv(-2)) d(lfdi(-2))  

d(lfdi) c lgrow(-1) lindouv(-1) lfdi(-1) d(lgrow(-1)) d(lindouv(-1)) d(lfdi(-1)) d(lgrow(-2)) d(lindouv(-2)) d(lfdi(-2))  
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 .P=2رات المثمى لمنماذج ىي عدد التيخّ أف  المعتمدة ييرمف خبلؿ ىذا الجدكؿ أكدت كافة المعا   

حصمنا عمى النتائج  ،في المعادالت السابقة المتباطية( لمستكل المتغيرات Wald testاختبار )بعد القياـ ب    
 :التاليالجدكؿ المكضحة في 

 ARDL : نتائج اختبار منيج الحدود(79-9)الجدول رقم 
 القرار االحتمال حسوبةإحصائية فيشر الم المعادالت

D(lgrow) *4.740775 0.0091 ٍوجىد انخكايم انًخصاي 
D(lindouv) 3.160041 0.0415 ٍػدو وجىد انخكايم انًخصاي 

D(lfdi) 0.982510 0.3998 ٍػدو وجىد انخكايم انًخصاي 

 ** في حالة كجكد ثابت مقيد كعدـ كجكد اتجاه عاـ القيـ الجدكلية األدنى كاألعمى
k  1% 5% 10% 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

6 4.13 5.00 3.10 3.87 2.63 3.35 

 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
 .%5 تشير إلى كجكد تكامؿ متزامف عند مستكل معنكية: *

 **: Pesaran et al.,(2001), Table CI (ii) Case II: Restricted Intercept and no Trend  .  

النمكذج األكؿ ىك الذم حقؽ فرضية  تبيف أفّ كالتي  في الجدكؿ أعبله،التي  خمصنا الييا  النتائج مف  انطبلقا    
في التجارم  كاالستثمار كاالنفتاح االقتصادم جؿ بيف النمكاألكجكد عبلقة تكازنيو طكيمة كىذا يعني  ،التكامؿ المتزامف

 .جؿ الطكيؿ، أم أنيما ال يبتعداف عف بعضيما البعض في األالجزائر
 تقدير نموذج تصحيح الخطأ: .1
مف كجكد تكامؿ متزامف بيف متغيرات الدراسة، المتمثمة في تيثير كؿ مف مؤشر االنفتاح االقتصادم  التيكدبعد    

كاالستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم، يقـك نمكذج تصحيح الخطي عمى تصحيح أخطاء النمكذج األكؿ 
يرات الحقيقية المؤثرة في النمكذج كمرحمة أخيرة لمتكامؿ المتزامف، كيمكف تمثيؿ ذلؾ بالمعادالت في إدخاؿ المتغ

 التالية:
 : نموذج تصحيح الخطأ(:7-9)الجدول

Cointegrating Eq:  CointEq1   

DLFDI(-1)  1.000000   

DLGROW(-1)  3.904676   

  (0.71371)   

 [ 5.47099]   

DLINDOUV(-1) -21.21361   

  (5.98382)   

 [-3.54516]   

C  0.098285   

Error Correction: D(DLFDI) D(DLGROW) D(DLINDOUV) 

CointEq1  -0.013740 -0.367876  0.018822 

  (0.06171)  (0.07006)  (0.00577) 

 0.22266]-[ [-5.25105] [ 3.26352] 

D(DLFDI(-1)) -0.655615  0.049173 -0.000159 

  (0.09308)  (0.10567)  (0.00870) 

 [-7.04362] [ 0.46533] [-0.01831] 

D(DLGROW(-1)) -0.105928 -0.004781 -0.043262 

  (0.13945)  (0.15832)  (0.01303) 

 [-0.75962] [-0.03020] [-3.31932] 

D(DLINDOUV(-1))  0.319707 -4.574426  0.126595 

  (1.89578)  (2.15229)  (0.17719) 

 [ 0.16864] [-2.12538] [ 0.71448] 

C -0.081057 -0.104049  0.001661 

  (0.24371)  (0.27669)  (0.02278) 
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 [-0.33259] [-0.37605] [ 0.07293] 

R-squared  0.712032  0.767780  0.315880 

Adj. R-squared  0.673636  0.736817  0.224664 

Sum sq. resids  62.03451  79.95751  0.541895 

S.E. equation  1.437991  1.632559  0.134399 

F-statistic  18.54458  24.79694  3.462988 

Log likelihood -59.67885 -64.12043  23.27769 

 Akaike AIC  3.695934  3.949739 -1.044440 

 Schwarz SC  3.918127  4.171931 -0.822247 

 Mean dependent -0.188791 -0.123275  0.000677 

 S.D. dependent  2.517128  3.182294  0.152634 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.094475  

 Determinant resid covariance  0.059495  

 Log likelihood -99.60581  

 Akaike information criterion  6.720332  

 Schwarz criterion  7.520225  

 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
قؿ مف القيمة الجدكلية( أ  0,22- ستودنتقيمة  ألفّ معامؿ سرعة تصحيح الخطي غير معنكم ) فّ أبما     
نبلحظ أّف قيمة معامؿ كما أننا  .غير مناسب لتمثيؿ العبلقة بيف المتغيراتVECM  نمكذج تصحيح الخطي فّ إف

 %.71 التفسيرية لممتغيرات المستقمة لممتغير التابع، حيث بمغت ىذه القيمة مما يعني ارتفاع القكة، R²=0.71د التحدي
 تدخؿ لـ أخرل متغيرات تفسره بؿ المكجكدة في النمكذج المختار، التغيرات فقط تفسره اللمفرد   الخاـ الداخمي فالناتج

 .%29بنسبة  النمكذج في

 :ت السببية وتحميل الصدماتاختبار العالقا -رابعا
  بعد أف تكصمنا مف خبلؿ النتائج السابقة لكجكد عبلقة تكامؿ متزامف بيف متغيرات الدراسة في المدل الطكيؿ    

في دراسة العبلقة في المدل القصير مف خبلؿ استعماؿ اختبار  كالمتمثمة ،باقي مراحؿ االختبار تماـا ذلؾ الىيقكدنا 
 ، كتحميؿ دكاؿ االستجابة الدفعية.Grangerبية بيف المتغيريف باستعماؿ طريقة اتجاه العبلقة السب

 دراسة العالقات السببية: .7
اختبار السببية عمى اختبار الفرضية حيث يتـ لعبلقات السببية بيف متغيرات الدراسة، اسنقـك بإجراء اختبار اتجاه    

عة ر في المدل القصير بيف المتغيرات الثبلثة كفؽ أشّ أك تيثي ،العدمية التي تنص عمى عدـ كجكد عبلقة سببية
 التكصؿ إلى النتائج التالية: مف خبلؿ تقدير معادالت العبلقات السببية، تـّ  ،االنحدار الذاتي

 اختبار العالقة السببية لجرانجر :(;7-9)الجدول
Null Hypothesis Obs. F-Statistic Prob.  

DLGROW does not Granger Cause DLFDI 35  1.44157 0.2525 

DLFDI does not Granger Cause DLGROW  1.33526 0.2783 

DLINDOUV does not Granger Cause DLFDI 35  0.37403 0.6911 

DLFDI does not Granger Cause DLINDOUV  2.21930 0.1262 

DLINDOUV does not Granger Cause DLGROW 41  0.65478 0.5256 

DLGROW does not Granger Cause DLINDOUV  0.51675 0.6008 

 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
  %10 %.5 %.1كؿ االحتماالت أكبر مف مستكيات المعنكية أّف  يتضحالجدكؿ أعبله المبينة في مف خبلؿ النتائج   

قصير، أم ال يكجد أية اتجاه لمعبلقة في المدل السببية  ال تكجد عبلقةكؿ الفرضيات العدمية مقبكلة، كعميو  بالتالي
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الناتج الداخمي الخاـ لمفرد، كاالنفتاح التجارم كاالستثمار األجنبي المباشر، كنفس المبلحظة  تيثيرباتجاه السببية 
   نسجميا في االتجاه المعاكس.

  [تج الداخمي الخاـ)مجمكع الصادرات +الكاردات(/ النا ]عف طريؽ العبلقة التالية: مؤشر االنفتاحعف  يعبر   
ظيرت النتائج أكقد معرفة ما إذا كاف تحرير الصادرات كالكرادات يرفع مف الناتج الداخمي الخاـ، يحاكؿ فيك بالتالي 

، كاالستثمارات التجارم لمفرد ككؿ مف ىذا االنفتاح الناتج الداخمي الخاـ الخاصة بالنمكذج الثاني، كجكد عبلقة بيف
في   األجنبية المستثمرة في مجاؿ المحركقاتؿ الشركات تدخّ أّف فالكاقع يفضي المدل الطكيؿ،  األجنبية المباشرة، في

نمك االقتصاد، عمى اعتبار أّف ىناؾ عبلقة مزدكجة بيف االستثمار الخاص كمعدؿ  مف شينو أف يؤثر عمىالجزائر 
لتفّسر لنا ما  في ىذا النمكذج  لسببية غابتفراد كتتحسف معيشتيـ، لكف العبلقات ااألكبالتالي يزيد دخؿ نمك الناتج، 

 فّ أا كانت زيادة مؤشر االنفتاح كاالستثمارات تؤثر في الناتج الداخمي الخاـ لمفرد، )أك العكس يعني النقصاف(، أك ذإ
 الناتج الداخمي الخاـ ىك الذم يؤثر في ىذيف المتغيريف.

 كؿ مف االنفتاح التجارم كاالستثمارصدمات صادم لاستجابة النمك االقتأثر  سنحاكؿ تحميؿ تحميل الصدمات: .2
  مف خبلؿ الشكؿ المكالي: ،األجنبي المباشر

 في كال االتجاىين االقتصادي لمصدماتالنمو استجابة  (:>-9الشكل)
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 EViews8 : مخرجات برنامجالمصدر
نستخمص مف ىذه  ،(4)مف الممحؽ (10رقـ )كؿ رقاـ الجدأالى انطبلقا مف الشكؿ أعبله، كبالعكدة 

 المنحنيات أىـ صدمتيف كىي استجابة النمك االقتصادم لكؿ مف مؤشر االنفتاح كاالستثمار األجنبي المباشر
 كالتالي:

بالنسبة لممدل كانت  ياحيث نبلحظ أنّ  :استجابة النمو االقتصادي لصدمة االستثمار األجنبي المباشر -
 بعد ذلؾ صاحبيايل 0.011948-حيث انخفضت في الفترة الثانية بنسبة  يفةبشكؿ عاـ ضع القصير

إلى كضع  أما عمى المدل الطكيؿ فقد عادت ،0.179558- انخفاض ثاني في الفترة الثالثة بنسبة  
 .حتى نياية الفترة العاشرة االستقرار أم

عمى لى لـ يكف ىناؾ تغير ممحكظ نجد أنو في الفترة األك  :التجاريستجابة النمو االقتصادي لالنفتاح ا -
     كصاحبيا انخفاض في الفترة المكالية بنسبة0.155507  بػ عكس الفترة الثانية التي عرفت زيادة بنسبة

 في الفترات المكالية حتى آخر الفترة العاشرة. لبلستقراريةثـ يعكد بعدىا  0.070540-
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 الفصل خاتمة
حيث احتكل في  .جارم عمى النمك االقتصادم في الجزائرحرير التّ التّ لدراسة أثر  خيراألجاء ىذا الفصؿ     

 .التجارم االنفتاحمرحمة   مف فترة التخطيط الى غاية فترة االصبلحات، ثـّ النمك  ىذاتحميؿ  بدايتو
 ياتغيرات نكعية ككمية، جعم هاستمـز اعادة بناء، كرثت الجزائر عف العيد االستعمارم اقتصادا ىزيبل    

شركط التحكؿ مف كضع اجتماعي اقتصادم  طرحتيارغـ الصعكبات التي  ،ؾ طريؽ البناء االشتراكيتسم
   متخمؼ إلى كضع اجتماعي متطكر كعادؿ. 

في  باإلنتاج كاالستثمارالدكلة  انفردت، مرحمة التخطيطخبلؿ مف أىـ ما كرد خبلؿ ىذا الفصؿ أّنو     
خانقة عمى مركزية ىيمنة ففرضت د عمى القطاع العمكمي، التصنيع مف خبلؿ االعتما بيدؼ، االقتصاد

 20في دائرة التصنيع، بعد أكثر مف فدخمت االقتصاد بصفة عامة كعمى التجارة الخارجية بصفة خاصة، 
ارتفاع المستكل ؤدم الى يكاف بدكره  الذم كمصدر أساسي ريع المحركقات مفسنة مف التمكيؿ كاالنفاؽ، 

 خرل. أة تارة ات حادّ تارة كخمؽ أزمالمعيشي 
 خطيط مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستقمةحاكلت الجزائر الخركج مف الدكامة التي كانت تعيشيا بتجربة التّ      

ىات التي نتجت عف ىذه إاّل أّف نجاح التخطيط لـ يكف بالقدر الكافي الذم كاف منتظر منو، فبعد التشكّ 
ة، مف خبلؿ برامج طرحيا صندكؽ النقد الدكلي لتزيد الطينة بمّ التجربة جاءت سياسة التكييؼ الييكمي التي 

التسريح كالخكصصة، ليجد أغمب الجزائرييف أنفسيـ في الشكارع بدكف عمؿ، كلتجد أغمب المؤسسات 
 عبارة عف بقايا مؤسسات.نفسيا العمكمية التي كانت عمكد االقتصاد الجزائرم 

عناية خاصة لزيادة معدالت النمك خاصة مف  أعطتزائر الج خمصنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ أيضا أفّ     
النمك االقتصادم  تحفيزالتي ىدفت الى  ،بتطبيؽ برامج االنعاش االقتصادم ،خارج الميزانية وخبلؿ تمكيم

ثر عمى النمك مف خبلؿ ؤ عف طريؽ رفع االنفاؽ العمكمي خبلؿ فترة محددة، كىي عبارة عف سياسة كنزية ت
 شغاؿ العمكميةاألالذم يؤدم الى زيادة العرض الكمي مستيدفا القطاع الصناعي، ك  ،زيادة الطمب الكمي

 كبالتالي ارتفاع معدؿ النمك. 
كضعيتيا  إلى بالنظر ،المؤشرات االقتصاديةتحسنت ، عمى االنفاؽ العمكمي األمكاؿ الطائمة ضخّ بعد     
عادة بعث النمك عف طريؽ إساىمت في  أّف ىذه البرامج القكؿيمكف  بؿ تطبيؽ تمؾ البرامج، بالتاليق

مّر الجباية البتركلية عمى  حضيتمخصصاتيا المالية الضخمة التي غّذتيا مداخيؿ المحركقات، حيث 
عمييا الجزائر مف أجؿ النيكض باالقتصاد، كتمكيؿ  تمكانة األكبر في ميزانية الدكلة، كاعتمدالسنكات ب

كبقي ىّشا كال يستند عميو  ،ث لـ يكف في مستكل المبالغ التي صرفت، لكف النمك المبعك االستثمارات العمكمية
لمقضاء عمى البطالة أك في تحقيؽ التنمية المنشكدة، كما بقي معتمدا عمى نفقات رأس ماؿ الدكلة، فيك ال 

جزائر القطاع الخاص في ال، ألّف ينتج عف االستعماؿ الفعاؿ لقكل االنتاج، كالزيادة الحقيقة في انتاجية العمؿ
 .ال يعكس صكرة القطاع الفعاؿ، ألنو دائما ييتي بعد القطاع العاـ
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الى تنكيع مصادر دخميا، كالخركج مف دائرة النفط، حيث أظير ىيكؿ صادراتيا كجكد  الجزائر سعت   
 خاصة تبقى ىامشية إاّل أنيارفت تحسنا نسبيا التي ع رة الى جانب الطاقة كالمحركقات،بعض المكاد المصدّ 

تنامي  مر قد يطرح تساؤالت في ظؿّ األ ف سممنا بصحة االحصائيات المتعمقة سكاءا بيا أك بالنمك، ألفّ إ
 االقتصاد المكازم، كالمبالغ اليائمة الي تدكر في ىذا السكؽ.

أثر التحرير التجارم عمى النمك  قياسبعد االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة لممكضكع، انتقمنا الى    
كؿ منيما مجمكعة مف المتغيرات خبلؿ الفترة  يجمعباستخداـ نمكذجيف  عمى مرحمتيف م في الجزائراالقتصاد

كؿ مف الصادرات مع  ممثبل لمنمك االقتصادم، عبلقة الناتج الداخمي الخاـ لمفردف األكؿ تضمّ ، 1970-2013
نية لممتغيرات، باستعماؿ استقرارية السبلسؿ الزم دراسة تتمّ  كقدكالكاردات كسعر الصرؼ، كسعر النفط، 

كالصادرات، الناتج كجكد عبلقة تكامؿ متزامف بيف كؿ مف الى  خمصناك  فميبس بيرون،اختبار جذر الكحدة 
م أنيا ال تبتعد كثيرا عف بعضيا البعض في أ كالكاردات كسعر الصرؼ كسعر النفط عمى المدل الطكيؿ،

، بعد ذلؾ جوىانسون ، كذؾ باستعماؿ اختبارالدراسة سمككا متشابيا خبلؿ فترة أظيرتبحيث  المدل الطكيؿ
ىناؾ بعض  خير الى أفّ األتكصمنا في  قمنا بنمكذج تصحيح الخطي، كمنو دراسة العبلقات السببية، حيث

يؤثر ، ك يتيثر بسعر النفط كالكارداتحيث أّف الناتج الداخمي لمفرد  ،العبلقات السببية بيف متغيرات النمكذج
، كانتيى النمكذج األكؿ بتحميؿ الصدمات التي حدث خبلؿ في الجزائر نفط كسعر الصرؼبدكره في سعر ال

 فترة الدراسة كمدل استجابة الناتج الداخمي الخاـ ليا.
األجنبي  كاالنفتاح التجارم كاالستثمار، لمفرد دراسة الناتج الداخمي الخاـأما النمكذج الثاني فقد تضمف     

   I(0)ك I(1) ىناؾ خميط مف درجات التكامؿ أفّ تقرارية السبلسؿ الزمنية اتضح بعد دراسة اس إذ، المباشر
الناتج  ة، أما متغير I(1)المباشر مستقرة مف الدرجة  يجارم كاالستثمار األجنباالنفتاح التّ متغيرة  مف فكؿّ 

ـّ كاف  ،I(0)مف الدرجة  ةمستقر  فيي الداخمي الخاـ لمفرد الذاتي المكزع نمكذج االنحدار  اختبار كمف ث
قدرتو عمى التعامؿ مع السبلسؿ ل، تحميؿ العبلقة بيف متغيرات الدراسة مف أجؿ األنسبىك  (ARDL)االبطاء

ف اختمفت درجة تكامميا كىك منيج الحدكد  .الزمنية حتى كا 
اـ كجكد عبلقة تكامؿ متزامف بيف الناتج الداخمي الخالى  خمصت الدراسة القياسية في النمكذج الثاني   

ىذا العبلقة السببية بيف متغيرات  غابتلكف  جارم،كاالجنبي المباشر، كاالنفتاح التّ  رلمفرد، كاالستثما
لصدمات التي حدثت مف اكالستكماؿ الدارسة انتقمنا الى كضع نمكذج تصحيح الخطي، كتحميؿ  .النمكذج

 كأثرت عمى الناتج الداخمي الخاـ لمفرد حسب كؿ مرحمة.المتغيريف 
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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـاتمـالخ
ثر التحرير التجاري عمى النمو االقتصادي في الجزائر، حيث تطرقنا في أاستيدفت ىذه الدراسة تحميل       

أسباب قيام الّتجارة الدولية من النظرية  اختمفت فقد ،النظري والفكري لمتجارة الدوليةاالطار الى  منيا الفصل األول
 .الكبلسيكية الى النظرية النيوكبلسيكة، وصوال الى النظريات الحديثة

جارة الدولية عمى أساس التكاليف النسبية والوفرة النسبية لعوامل تفسير التّ كل من الكبلسيك والنيوكبلسيك  حاول  
، في اطار العالم المتميزة بالتغّيير الدائم، وعميو نظرا لتحميبلتيم الساكنةعن الواقع  ينبعيد واكان ماّل أنيإاإلنتاج، 

االعتماد من كل  يمعبيا التيلمدور ظيرت العديد من الّتوّجيات الحديثة التي أخدت عمى عاتقيا ابراز األىمية 
عمى البحث والتطوير، باعتباره محددا لنمط الّتجارة الخارجية بين الدول، واقتصاديات الحجم ورأس المال البشري، 

مع مراعاة  تفسير الّتجارة الدولية،واالىتمام باالستثمارات األجنبية، والتنوع االنتاجي، وتكاليف النقل وغيرىا، في 
أقرب  الحديثة  النظريات بذلك اعتبرتالدول الصناعية المتقدمة والدول الصناعية األقل تقدما،  الفروق القائمة بين

 إلى واقع االقتصاد العالمي من سابقتيا. 
ّن كل ىذه المعدالت رغم تنوع أشكاليا ال نو ىناك العديد من مقاييس الّتجارة الدولية، ااّل أأأيضا الى  خمصنا  

المنظورة )الصادرات والواردات من السمع( دون الخدمات، مما جعميا ذات أىمية محدودة، تتناول سوى الّتجارة 
خاصة وأّن تجارة الخدمات احتمت ومازالت تحتّل نسب مرتفعة من الّتجارة الدولية إذا ما قارناىا مع تجارة السمع، 

         لذلك وجب أخذ النتائج المحصل عمييا بقدر كبير من الحيطة والحذر.
مجموعة من العوامل المؤدية الى تدىور معدالت التبادل الدولية في الدول النامية، من بينيا احتفاظ  برزت  

عمى ابقاء أسعار المنتجات الصناعية  التي تصرّ الدول المتقدمة بجميع المزايا التي يوفرىا التقدم التقني والفني، 
تجات المواد األولية عن الطمب عمى المنتجات الصناعية، مرتفعة رغم ارتفاع انتاجيتيا، واختبلف الطمب عمى من

وعدم قدرة البمدان النامية عمى مواجية الّتقمبات في أسعار صادراتيا، اختبلف القوة الشرائية لمنقود وسياسة سعر 
معمل عمى رفع ىذه المعدالت ومواجية ل مما يدفعياعمى معدالت التبادل بين مجموع الدول،  أثرمما  ،الصرف

 كل التقمبات التي تحصل في االقتصاد العالمي. 
لكل من سياستي الحرية اتضح أّن  ،الناميةو من الدول المتقدمة  في كل جارية المطبقةالتّ ات مسياسبالنسبة ل  

الختبلف الظروف  في بمد آخر، ويفشلوالحماية مزايا وعيوب، كما أّن تطبيق أحداىما قد ينجح في بمد، 
 االقتصادية والسياسية لكل دولة. 

 حيث، جارة الدولية والنظام التجاري الدولي الجديدتحرير التّ تطرق لـلمالرسالة  ليذه الفصل الثاني سمح لنا   
التحرير من جانب واحد، وفيو تقوم الدولة بمفردىا  منيا ،لمّتحرير التجاري ّعدة أشكال  الى أنّ خمصنا من خبللو 

  حيث تتفاوض دولتين عمى تخفيض الحماية بالنسبة لتجارتيما معا ،بإزالة الحواجز الحمائية، والتحرير الثنائي
 تقوم فيو مجموعة من الدول بتطوير ترتيبات الّتجارة االقميمية فيما بينيم، بحيث أين إضافة الى التحرير االقميمي

تحصل الدول أعضاء التكتل عمى مزايا متبادلة في التبادل التجاري، وغالبا ما تكون ىذه الترتيبات تشمل إقامة 
التحرير متعدد األطراف، وتتم فيو الّتحرير عمى مستوى العالم من خبلل ، وأخيرا منطقة تجارة حرة فيما بينيم



 ثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائرأالخاتمة العامة                                                                                      

322 

 

قميص من التزامات التّ من خبلل زيادة التنافسية، و  ىذا الّتحرير مزايا تالدول إلييا. تجمّ  اممالنضاتفاقيات مفتوحة 
جارة يعمل عمى زيادة ثروة إضافة الى أّن االنفتاح عمى التّ  المساعدة عمى عممية االندماج االقتصادي،الحكومة، و 

 .االبتكار المجتمع، والحّث عمى
 سعرو صدير، تشجيع التّ و جارة عمى مجموعة من السياسات أىميا سياسة االستيراد، يعتمد برنامج تحرير التّ    

دارة االقتصاد الكمي و و الصرف،   جاريين.جارية الناجحة تجاه الشركاء التّ السياسات التّ و سياسات التنظيمية، الا 
  طرافاألجارة المتعددة لمتّ وروغواي األجارة عقب جولة جاء إنشاء المنظمة العالمية لمتّ حرير، لتجسيد ىذا التّ    

أىم حدث في تاريخ العبلقات االقتصادية الدولية، وذلك بعد تأسيس األمم المتحدة ومنظمات بروتن  حيث اعتبر
ت أىميتيا في التغيير الذي أحدثتو عمى نمط التجارة العالمية، واحتوائيا وودز بعد الحرب العالمية الثانية، وتجمّ 

جارية الدولية في حال خرقت وتوفر آلية فّض المنازعات التّ  ،دة عدد الدول المنظمةوزيا ،كل السمع والخدمات
عدم وجود التي اعترضتيا عّدة عراقيل من بينيا  "الجات"شمل من سابقتيا أالقوانين المعمول بيا، بالتالي اعتبرت 

عدا السكرتارية، وشيوع التكتبلت  الجات"جياز إداري دائم ذي شخصية اعتبارية لئلشراف عمى أعمال "
جانب كبير من التجارة الدولية، األمر الذي ترتب عنو تقسيم  منالمسيرة  (،ةجارة الحرّ مثل منطقة التّ ) االقتصادية

 ف عن عضويتياالذي تخمّ  "الجات"العالم إلى كتل تجارية إقميمية، ىذا فضبل عن عدم شمول وعمومية تكوين 
ي بالقدر الكافي والعمل اإليجابي لمشكبلت صادرات المواد كثير من أعضاء األمم المتحدة، وكذا عدم التصدّ 

 األولية، وكذا مشكبلت تجارة الدول النامية.

 االيجابياتالى جانب العديد من السمبيات  ظيرتمنظمة، ىذه ال جارة في ظلّ سياسة تحرير التّ  في اطار تقييم   
 بعضمصالح لحرير ىذا التّ  خدمةتبرز أىم السمبيات في  إذ، التي ال تتوان الدول المتقدمة عن االنشاد بيا

  االىتمام بالتجارة عمى حساب التنمية زد عمى ذلك، تطورا في العالم عمى حساب الدول األقلّ المصنعة المناطق 
األقطاب  وسيطرةالقيود المفروضة عمى منتجات الدول النامية عند دخوليا أسواق الدول المتقدمة، دون أن ننسى 
 .في حّد ذاتيامنظمة الالكبرى عمى 

جارية بطريقة سميمة، وارساء األسس معالجة النزاعات التّ  عمى رأسيايجابيات فيي متعددة لبل التفتناإذا أما   
أطراف التبادل الدولي، كما أّن وجود قواعد وأسس لمتجارة تجعل الحياة أجدى  جعل الحياة أيسر لجميعلوالقواعد 

جارة الدولية تكاليف الحياة، يوسع من نطاق الخيارات في المنتجات ونوعيتيا، كما أّن كبّل وأنفع، ويخفض نظام التّ 
  جارة الحرة.من الدخل والنمو االقتصادي يزداد نتيجة التّ 

يعاني منيا صراعات المنظمة تواجو تحديات داخمية وأخرى خارجية، تتجسد في  ىذه لكن من الواضح أنّ   
 التحدي اإلسبلمي، و رابطة اآلسيانو ، الدول الناميةو ، الصناعية تحدي الدولم، و أعضاء المنظمة فيما بيني

كثرة التيديدات  فيل، القطاع العامو  اإلرىاب، حدي الثقافيالتّ ، أنصار البيئة، الشعبي التحدي ،التحدي القوميو 
التي تواجييا نظرا التساع نشاطاتيا وأىدافيا، سيجّرىا إلى الفشل الذريع، أما أنيا ستتغمب عمى كل ىذه 

 التحديات.
تنسق عمميا وسياستيا مع بقية المؤسسات  ياورغم أن، منظمةبالرغم من كل المساوئ التي تنسب الى ىذه ال  

اليوم أىم مؤسسة من  تعدّ ، كما عتبر الجية الوحيدة التي تتولى إدارة العالم تجاريايا تأنّ  إالّ  ،االقتصادية العالمية
 .إنشاؤىا منعطفا تاريخيا في النشاط االقتصادي العالمي شّكل بعد أنمؤسسات العولمة االقتصادية، 
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الذي عرفتو الى غاية األزمة المالية العالمية لسنة  الواضحالتطور  برز ،حجم المبادالت العالمية بعد تحميل   
عمى الرغم من التدافع الكبير الحاصل اليوم لتحرير التبادل الدولي لمسمع والخدمات وكذا رؤوس االموال، ف ،<800

منتجييا إاّل أّن أغمب الدول المتقدمة عادت لتطبيق مجموعة من األدوات خبلل ىذه االزمة من أجل حماية 
والبنوك السيولة في المؤسسات  ضخّ و تخفيض معدالت الفائدة،  الّرامية الى محاوالتالتمك  أبرزىا، ومستيمكييا

 ضمنّ  التي ال تدخل إالّ قابة عمى األسواق المالية، وغيرىا من اإلجراءات الرّ  زيادةأمينات، إضافة إلى ، والتّ الكبرى
المنظمة العالمية  نددتطالما  الذيدولة في االقتصاد لم الواضح تدخلالوشكل من  ،جاريةالتّ  لحمائيةغطاء ا
ومن سيفرضيا عمييا باعتبارىا ىي من يدير المنظمة،  ،، فيل ستتعّرض ىذه الدول الى عقوباتبمحاربتو لمّتجارة

 ويفرض العقوبات.
حيث تؤدي بعض أشكال التكامل  ظيرت العديد من التكتبلت االقتصادية التي أثرت عمى حرّية التجارة،     

االقتصادي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية، وتتوقف نتيجة كل كفاءة عمى طبيعة وشكل التكامل، وعمى قدرتو عمى 
خمق التجارة أو تحويميا، كما أّن تشكيمو يؤدي إلى الترشيد اإلداري، عن طريق إلغاء الحاجة إلى الموظفين الذين 

تحسين معدل التبادل التجاري لؤلعضاء و خدمات الشركاء األعضاء عند عبور الحدود، يقومون بمراقبة بضائع و 
ة التفاوض عند عقد الصفقات مع دول العالم التي مقارنة مع باقي دول العالم، كما أّن الدول األعضاء يتمتعون بقوّ 

لتكامل االقتصادي أيضا من منافع ا كانت أكبر من قوتيا الذاتية قبل الدخول في إطار التكامل االقتصادي،
 تمكين المنتجين من بناء مجمعات صناعية ضخمة قادرة عمى إنتاج كميات كبيرة من اإلنتاج، دون أن ننسى أنّ 

ة المنافسة بين الدول األعضاء عن طريق إلغاء القيود التجارية، مما يؤدي إلى التكامل االقتصادي يزيد من حدّ 
تزيد القدرة التنافسية فبالرغم من أنيا سيمة لتعويض صغر حجم األسواق، حيث أّن التكتل يعد و خفض االحتكار، 

جوانب التخمف في بعض القطاعات وتعّوض فرص االستثمار األجنبي المباشر،  وتزيدفي األسواق الدولية، 
إلى  في انضمامياترى الدول النامية  إضافة الى أنّ الفروع الصناعية األكثر حداثة وتقدما،  خاصةاالقتصادية 

تحرير التجارة من  إاّل أنّ  ،التكتبلت اإلقميمية خطوة في اتجاه التخفيف أو المواجية من اآلثار االقتصادية لمعولمة
وعميو ىذه  ،ويستبعد تمك التي ليست عضوة ،األعضاءخبلل ىذه االتفاقيات يتم بين عدد محدود من الدول 

 جارة.والمنظمة العالمية لمتّ  الجاتىء عارض معو مبادتت الذياّل وجو من أوجو الحماية إاالتفاقيات ماىي 
جارة الدولية في النمو االقتصادي وعبلقتو بالتّ أدبيات  من ىذا البحث الى الفصل الثالثتناولنا من خبلل     

نظريات النمو االقتصادي  سعت .غفال التنميةإال يمكن الحديث عن النمو االقتصادي مع حيث االطار النظري، 
لى غاية فإ ،الى قسمين نيا انقسمتأا اخدنا باالعتبار منيج التحميل المستعمل نجد ذ، حيث إعواممو الى تفسير

 ال يمكننا أنوبالرغم من  سائدا ليذه العوامل دون التطرق الى محاوالت قياسية حميل النظريالنظرية الكنزية كان التّ 
عجزىا  تمبينما سجّ  ،العوامل المؤثرة في النمو ىمّ أبراز إفي  يينالة ليذه الفئة من االقتصادالمساىمة الفع ننفيأّن 

اعتمد  ومن بعده كينزبعد ذلك مرحمة أخرى عمى يد حيث ظيرت والنمو بدقة،  في تفسير العبلقة بين ىذه العوامل
 وغيرىم. .....بارو، مارو دومار، سولو، ليكاس،-هارودعمى التحميل الكمي القياسي مثل 

أمام السمع والخدمات كان من المفروض أن يؤدي  إّن تحرير التجارة عن طريق فتح األسواق أمام التدفق الحرّ     
حول ن يآراء االقتصادي تضاربت الى رفع معدالت النمو ولكن الواقع ينطوي عمى مزيج من المزايا والعيوب، لذلك

في مصمحة النمو المؤيدين عمى فوائد الّتجارة التي تصّب إذ نجد ارتكاز لمنمو بين مؤيد ومعارض، التجارة وحفزىا 
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لدخل الحقيقي من خبلل المستويات اتزيد من ، و المنافسة الدوليةعمى سبيل المثال أّن التجارة تحّفز  ،االقتصادي
خصص يل التّ وتسّ  ،كارجع االبتسواق وتشّ األع توسّ و  ،الميارات والتكنولوجيا وتنقل، المرتفعة لمتوفير واالستثمار

ن كانت صحيحة بالنسبة لبعض الدول إاّل أنّ بينما رأى المعارضون أنو وتقسيم العمل،  يا ال تعطي نفس حتى وا 
 وعجزىا عن ،تدىور نسب التبادل الدولي أىميا حججيم في ذلك متعددةوقد كانت  ،النتائج في الدول النامية

جارة عن رفع فربما يرجع عجز تحرير التّ  الذين يتعاممون فييا مباشرة.فراد األتشجيع النمو خارج نطاق ضئيل من 
مناخا غير مناسب  قالفساد المتفشي خم ألنّ  النمو خاصة في البمدان النامية الى أنيا لم تتحرر بما يكفي، أو

تكون الدول قادرة عمى استعمال مواردىا استعماال جيدا، وأن  جارية، فالمسؤولية مشتركة حيث يجب أنّ لؤلعمال التّ 
يساعد عمى النمو عندما يحدث بإنصاف وبمرافقو  جارة يمكن أنّ فتحرير التّ  ن استغبلل الفرص الجديدة.تحسّ 

 أخرى من جيةف ،حرير جعل بعض الدول بحال يسيرتدابير سممية وسياسات ناجحة، لكن حتى ولو أّن ىذا التّ 
 تما ببعضيا اآلخر الى حال أسوأ وفقر أشّد.سيؤدي ح

جارية ابتداءا من عرفت العديد من السياسات التّ خمصنا كذلك من خبلل الفصل الرابع ليذه المذكرة أّن الجزائر    
، أين عمدت الدولة الى العديد من ?>?7-=>?7جارة والتي غطت الفترة تمثمت أوال في الرقابة عمى التّ  =>?7

قابة عمى الصرف، والرسوم الجمركية، نظام الحصص والتجمعات الشرائية، ىذه االجراءات لم منيا الرّ االجراءات 
بعد ذلك جاءت مرحمة االحتكار من  جاري بين العجز تارة والفائض تارة أخرى.تفض إاّل الى تذبذب الميزان التّ 

جراءات تنص عمى احتكار الدولة أفرزت الجزائر مجموعة من اال،  7=?7 حيث ابتداءا من، ?<?7الى  0=?7
جارية، من أجل الّتحكم في التدفقات الّتجارية وادماجيا في التخطيط جارة من طرف المؤسسات التّ لقطاع التّ 

المركزي، خبلل ىذه الفترة عرفت الواردات الغذائية تزايد كبير، مما يعني فشل التورة الزراعية، أما الصادرات 
 . فانحصرت عمى المحروقات

انفجرت فأسعار البترول،  نتيجة النخفاض، ><?7زمة البترولية لسنة األقامت الجزائر بتحرير تجارتيا بعد     
نسبة  وزادتميزان المدفوعات، بالعجز المستمر والتصق االستراتيجيات الصناعية،  وانيارت أزمة المديونية،

 ختبلالت االجتماعيةاالالى جانب والخدمات المستوردة،  عأسعار السم وارتفعتقيمة العممة،  وانخفضتالتضخم 
حرير جارة عبر مرحمة التّ فعمدت الدولة الى اجراء اصبلحات من بينيا تحرير التّ أىميا ارتفاع البطالة،  أخرى

، بتنفيذ شروط صندوق :??7ام ابتداءا من حرير التّ التّ  ، بصدور قانون القرض والنقد، ثمّ 9??7-0??7المقيد في 
 .خمص من كل تمك االختبلالتمن أجل التّ  لنقد الدوليا

أنيا أغرقتو  ّن وصفة صندوق النقد الدولي لعبت دورا في استقرار المؤشرات الكمية لبلقتصاد الجزائري، إالّ أرغم    
  8000ابتداءا من سنة  أسعار النفطاالرتفاع الكبير الذي شيدتو ب في دوامة المديونية، التي لم يخرج منيا إالّ 

وقررت عدم   انتيت الجزائر من تصحيح أخطاء الماضي عن طريق التسديد المقدم لمديون المعاد جدولتيا اليوبالتّ 
الي بالتّ   سواقاألدى الى االنفتاح الكبير عمى أحرير بالنسبة لمواردات، فالتّ  . العودة لعممية االستدانة مجددا

 تضاعفت خبلل ىذه الفترة.
  سعت الجزائر إلى تجسيد آليات التحرير التجاري بعقد اتفاقية الشراكةفي االقتصاد العالمي،  جسعيا لبلندما    

نتائجو أنو جعل الجزائر سوقا مفتوحا لمنتوجات االتحاد نتيجة العراقيل التي واجييا المنتوج أىم  الذي كان من
، مقابل المشاكل محّك المنافسة الشديدة ، ووضع المؤسسات الجزائرية عمىاألوروبي الجزائري لمولوج الى االتحاد
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وتراكمت خسائر صرف العمبلت األجنبية إضافة إلى أّن تفكيك  الى االتحاد، لموصولالتي عاني منيا المصدرين 
مميار دوالر لمجزائر، كما أّن إزالة الحواجز الجمركية أدى إلى انفجار فاتورة  07.7ف كمّ  الذي التعريفة الجمركية

  االستيراد.
انصدمت بعّدة مشاكل بينية من بينيا أين  جارة العربية الحّرة،الولوج الى منطقة التّ بعد ذلك حاولت الجزائر     

ر البنية التحتية المناسبة والتشابو في بنية اإلنتاج والسمع التجارية، وعدم توفّ  ،االختبلف في النظم االقتصادية
االرادة  غابت، كما السوق وضعف القدرة التنافسية لممنتجات ر معموماتلمنقل، والحماية المفرطة، وعدم توفّ 

شيادات المنشأ إضافة الى  بينيا، الحساسيات السياسية طغتو السياسية بشكل أساسي لدى معظم البمدان العربية، 
متعمقة بالمواصفات أخرى فرض رسوم غير الجمارك، ومشاكل و تأّخر اإلفراج الجمركي، و الغير صحيحة، 

تركزت تعامبلتيا مع أربع دول فقط، أما باقي المبادالت فكانت ىامشية ، بذلك ادراتلنباتية، ودعم الصّ حة اوالصّ 
 مع باقي الدول.

غياب بمازالت تتميز ، إاّل أنيا جارة الخارجية الجزائريةالتّ  رغم كل االصبلحات التي قامت بيا الدولة في اطار   
  والييكل الجغرافي لممبادالت التجارية، وىي صفات امتدت لفترة طويمةالتنوع في الييكل السمعي لمصادرات، 

 إضافة الى االعتماد عمى المورد الوحيد، المتمثل في النفط.
نعاش االقتصاد الوطنيو  ،تشجيع االستثماراتو  تحفيزو  ،مسايرة التجارة الدولية بغية   بلنضمام ل سعت الجزائر ،ا 

، وبالرغم من أنيا حققت تقدما في المفاوضات =<?7حيث وضعت ممفا لذلك منذ  الى المنضمة العالمية لمّتجارة،
منا البعض يمنيا البعض وج ناأنيا مازالت تغرد خارج المنظمة ألسباب عديدة عرف الرامية الى ىذا االنضمام، االّ 

، ألّن الوطنية وسيادتيا ياتتعارض مع مصالح البنود التيتقديم تنازالت تخص تخص  أىميا تمك التي اآلخر،
  أن تحتاط لو عمى كل المستويات بضمان أكثر لممصالح بعيدا عن التنازالت واالنفتاح البلمحدود يحتاجاألمر 

، واالتفاقيات اإلجراءات الوقائية، والعمل عمى تأىيل االقتصاد الجزائري عمى باالستغبلل االمثل لبلستثناءات
تعبئة المدخرات وتثمين االنجازات واالعتماد عمى اإلمكانات الذاتية، وتأىيل المستوى المحمي عن طريق 

عمى المستوى أّما الحفاظ عمى القطاع العام في الفروع االستراتيجية، و المؤسسات، ودعم القطاع الخاص الوطني، 
خاد أي خطوة لؤلمام ، فقبل اتفرص المشاركة واالندماج بمستويات متقاربةاإلقميمي والدولي من خبلل البحث عن 

الفائدة التي ستجنييا من جراء ىذا االنضمام ، ثّم ىل في امكانيا الدفاع عن مصالحيا في  عمييا أن تعرف
األسواق العالمية، وىل ىي قادرة عمى تمبية شروط وقواعد السياسات التجارية التي تحكم النظام التجاري المتعدد 

 االطراف؟
من خبلل الفصل  تحرير التجارة الخارجية وأثره عمى النمو االقتصادي في الجزائرزت دراسة اشكالية ركّ ت     

تحقيق بقامت الجزائر  أينالخامس، حيث جاء في مقدمتو الحديث عن النمو االقتصادي خبلل مرحمة التخطيط 
ياسة الدولة مت المؤسسات العمومية عماد سمثّ و  ،عمى التصنيع زةمركّ ترقية االستثمارات، عن طريق نمية التّ 

لكن التنموية، حكم في الموارد المالية، وتوظيفيا بفعالية في تمويل المخططات االقتصادية والمالية، من خبلل التّ 
خرى األىمال القطاعات ا  وتركيزىا عمى الصناعة و  الييمنة الخانقة لمدولة والمركزية التي فرضتيا عمى االقتصاد

التي أسفرت عن استعادة التوازنات المالية  عمدت الى االصبلحاتفنمية، حداث التّ إفشل التخطيط في  ى الىأدّ 
بدأ يستعيد نموه ابتداءا من  الذيالداخمية والخارجية، وتحسين العديد من المؤشرات عمى مستوى االقتصاد، 
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ساعدىا ، بعد أّن عرف معدالت سمبية، والسبب يرجع الى ارتفاع أسعار النفط في األسواق الدولية، الذي ;??7
  إلى تدعيم النشاطات المنتجة لمثروة والقيمة المضافة اليادفةبرنامج تمويل النمو خارج الميزانية إنشاء عمى 
ق التنمية المحمية والبشرية، حيث ويحقّ  إضافة إلى أّنو يدّعم الخدمات العمومية والمنشآت القاعدية ،غلرة لمشّ والموفّ 

ن ساىم كل من قطاع األشغال العموميةواستدامتو ممكنايصبح الحديث عن النمو االقتصادي    ، لكن حتى وا 
ظّل ىامشيا بالنظر الى النمو ن الظروف المناخية، إاّل أّن ن المنتجات الفبلحية بسبب تحسّ والخدمات وتحسّ 
 خبلل ىذه البرامج. ةالمبالغ المصروف

ة لترقية صادراتيا خارج المحروقات، لكن وقفت في طريقيا مجموعة من جّد ميمّ  الجزائر مجيوداتبذلت     
العقبات، مثل ضعف المؤسسات التمويمية في الجزائر، وعدم سعي الشركات الوطنية الى اتفاقيات الشراكة 

توجات جنبي، مع غياب الجودة الفعمية لممناألضافة الى ارتفاع تكاليف المنتوج الوطني مقارنة بمثيمو إوالتعاون، 
ف من التسويق نحو األسواق التخوّ و والخبرة في التسويق الدولي،  ،الوطنية، زد عمى ذلك نقص المعمومات

  ارتفاع درجة المخاطرة في األسواق الخارجية، و الخارجية، وبالتالي العمل من أجل تغطية االحتياجات المحمية
 .يالخارج عومحدودية الموارد المادية والمالية التي تساىم في التوسّ 

  دراسة قياسية ألثر الّتحرير الّتجاري عمى النمو االقتصادي في الجزائر ىذه الرسالةتضّمن الجزء األخير من     
سعر ، الواردات ،والصادرات الناتج الداخمي الخام لمفرد بين جمع، األول من خبلل صياغة نموذجين مختمفين

 وظيرت، جوهانسوناختبار  أين ظير جميا العبلقة طويمة األجل بين متغيراتو باستعمال سعر النفط،، الصرف

 سعر الصرف، يؤثر في سعر النفط بعض العبلقات السببية بين متغيرات النموذج حيث أّن الناتج الداخمي لمفرد 
خبلل فترة  تفي الجزائر، وانتيى النموذج األول بتحميل الصدمات التي حدث الواردات، بسعر النفطبدوره يتأثر و 

 الدراسة ومدى استجابة الناتج الداخمي الخام ليا.
  األجنبي المباشر رفقد احتوى كل من الناتج الداخمي الخام لمفرد، االنفتاح التجاري واالستثما الثانيالنموذج أما 

ىناك  أنّ حيث اتضح بعد دراسة استقرارية السبلسل الزمنية  ،ىذه المتغيراتبين عبلقة تكامل متزامن  أين ظيرت
من  مستقّرانالمباشر  يجاري واالستثمار األجنبكل من االنفتاح التّ ف،  I(0)و I(7)خميط من درجات التكامل 

نموذج االنحدار  اختبار فتّم تطبيق،  I(0)فيو مستقر من الدرجة  الناتج الداخمي الخام لمفرد، أما I(1)الدرجة 
ات، في حين غابت العبلقات السببية بين العبلقىذا النوع من تحميل ل األنسب (ARDLالذاتي الموزع االبطاء)
 متغيرات ىذا النموذج. 

فإننا لسنا االستثناء في طرح األسئمة تعيش وضعا حرجا، الجزائر إاّل أنيا رغم االمكانيات والموارد التي تممكيا     
السياسة الجزائرية المنتيجة حاليا في الحفاظ عمى البحبوحة المالية، وىل سيكون لمتغيرات ىمة عن مدى مسا

سياسة العالمية أثر عمى االقتصاد الجزائري، وىل ستتفطن الجزائر الى الموارد الميدرة في تسوية المشاكل -الجيو
 .االجتماعية بحمول مؤقتة دون التوّصل الى حمول جذرية

عمى األشكال الرئيسي، تّم طرح بعض االسئمة الفرعية، ووضع بعض الفرضيات من أجل التأكد من لئلجابة    
مفيوم التجارة الدولية، وما ىي النظريات صحتيا. بالنسبة لؤلسئمة الفرعية المطروحة، نجد أّن السؤال المتعمق ب

لثاني والخاص بالتحرير التجاري، وما المفسرة ليا، فقد تمت االجابة عميو من خبلل الفصل األول، أما السؤال ا
يجابيات، أضافة الى واقع التجارة الدولية في ظّل النظام الّتجاري الدولي الجديد، فقد أجاد الفصل  ىي سمبياتو، وا 
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  ، العقبات التي تعترضووالثاني وأفاض في ذلك، وفيما يخص مفيوم النمو االقتصادي، ماىي محدداتو، مقاييس
ة التي تربط بين التجارة الدولية والنمو االقتصادي فقد كان توضيح ذلك من نصيب الفصل وما طبيعة العبلق

الثالث، أما ما تعّمق باإلصبلحات الييكمية التي قامت بيا الجزائر في ميدان التجارة الخارجية لموصول إلى 
كل التغيرات التي طرأت  الكمية، فقد خصصنا لذلك الفصل الرابع، حيث شمل ةالتحرير، وتحقيق أىداف السياسي

عمى التجارة الخارجية الجزائرية منذ التخطيط الى غاية التحرير، وأخيرا شمل الفصل الخامس االجابة عمى أخر 
 سؤال والمتمثل في ماىية واقع النمو االقتصادي في الجزائر في ظل المجيودات التي قامت بيا الدولة.

ابة عمى إشكالية الدراسة المطروحة نستنج من خبلل الفصل من أجل اختبار الفرضيات الموضوعة لئلج   
خبلل الفترة  الخامس أّن ىناك عبلقة ذات داللة احصائية بين الصادرات والناتج الداخمي الخام لمفرد في الجزائر

وىي  ،جوهانسون، التي اتضحت من خبلل عبلقة التكامل المتزامن التي ظيرت نتائجو باختبار 0-8079=?7
جاري حرير التّ ذات داللة احصائية بين التّ  وجدت عبلقة تخّص الفرضية األولى، أما بالنسبة لمفرضية الثانية، فقد

نموذج ي ظيرت بعد اختبار ت، من خبلل اختبارات التكامل المتزامن الوالناتج الداخمي الخام لمفرد في الجزائر
 .ARDL لمفجوات الزمنية الموزعة االنحدار الذاتي

  االستثمار األجنبي المباشر، سعر الصرفو سعر النفط، لفرضية الثالثة الخاصة بتأثير با وفيما يتعّمق   
  سعر النفطالناتج الداخمي لمفرد يتأثر ب ، فقد تبين أنّ والواردات، في الناتج الداخمي الخام لمفرد في الجزائر

كما أنو لم تتضح العبلقة السببية بينو وبين  ، في سعر النفط وسعر الصرف بدوره  يؤثر والواردات فقط، بينما
 بالتالي لم يتضح التأثير في أي اتجاه. أو الصادرات، االستثمار االجنبي المباشر، 

 النتائج التالية:الدراسة ىذه أفضت 
 عمى المستوى النظري:-أوال 

  ّجارة الخارجية إلى قانون النفقات النسبية باختبلف تمك خمصت النظرية الكبلسيكية في تفسير قيام الت
، إاّل اتخاذ العمل كعنصر أساسي وحيد لمقيمةالنفقات الذي يدعو إلى قيام التبادل بين الدول، إضافة إلى 

متى  تحدد لم بيذه الصورة ياأي أنأنيا أىممت األسباب التي تدعوا إلى اختبلف ىذه النفقات بين الدول، 
، وىذا ما حاولت تفسيره مشاىدة وال تفسرىا وال تفسر لماذا تقوم، فيي تصف حالة، رة الدوليةتقوم التجا

 النظرية النيوكبلسيكية.
  في تفسير أسباب التجارة الدولية  أقرب إلى واقع االقتصاد العالمي من سابقتياالنظريات الحديثة اعتبرت

البحث والتطوير، واقتصاديات الحجم ورأس المال مثل االعتماد عمى عن طريق ادخال جممة من العوامل 
البشري، واالىتمام باالستثمارات األجنبية، والتنوع االنتاجي، وتكاليف النقل وغيرىا، مع مراعاة الفروق 

 القائمة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول الصناعية األقل تقدما.
  مؤسسة  اليوم أىمّ  ، كما أّنياي تتولى إدارة العالم تجارياالجية الوحيدة الت جارةلمتّ منظمة العالمية التعتبر

 .إنشاؤىا منعطفا تاريخيا في النشاط االقتصادي العالمي حيث شّكلمن مؤسسات العولمة االقتصادية، 
  ّجلّ من قبل الدول المتقدمة بتطبيقيا ، <800جارية بعد األزمة المالية العالمية لسنة عادت الحماية الت 

السيولة في  ضخّ و تخفيض معدالت الفائدة،  والّرامية الىاألزمة  لحلّ  التي قامت بيا محاوالتال
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الرقابة عمى األسواق المالية، وغيرىا من  زيادة، والتأمينات، إضافة إلى والبنوك الكبرىالمؤسسات 
 .اإلجراءات

  ّاألسواق المشتركة، المناطق كتل اإلقميمي )االتحادات االقتصادية، عمى اعتبار أّن العالم  يتجو نحو الت
في  يقفيعتبرىا عائق البعض  إاّل أنّ ظيرت العديد من التكتبلت  ،ة...الخ( الذي تفرضو العولمةالحرّ 

 كتل نفسو.داخل التّ  إالّ  جاريةية التّ ة ألنيا ال تسمح بالحرّ جارة الحرّ وجو التّ 

  ّال المادي والبشري، وآخر تكنولوجيرة لمنمو بين رأس المتنوعت المصادر في النظريات الحديثة المفس  
التقدم  أسباب التقدم التكنولوجي)ومن ثمّ بالجدية في تفسير تميزت نظريات النمو الداخمي كما 

رأس المال البشري كا التقدم راجع إلى عوامل داخمية في األساس ذومحاولة إثباتيا أن ى االقتصادي(
 .عميم في النمو االقتصاديأخرى مكانة التّ  ةأعادت مرّ يا كذلك فإنّ   وتراكم المعرفة

 حجج دامغة تركزت حول  مكانت ليتجارة العديد من المعارضين والمؤيدين الذين  -كان لجدلية النمو
نقل الميارات و  االستثمار، لدخلا، المنافسة أنيا تؤدي الى زيادةعمى النمو ة جارة الحرّ فوائد التّ 

 والمعارضون ذىبوا الى افتراض صحة ما قالأّن ، في حين جع االبتكارسواق وتشّ األع توسّ و والتكنولوجيا 
عاجزة عن تشجيع في نظرىم جارة التّ  أنّ كما  خرى،أما ينطبق عمى دولة ال ينطبق عمى  نّ أالمؤيدين، ب

 مباشرة. داخميافراد الذين يتعاممون األالنمو خارج نطاق ضئيل من 
 عمى المستوى االقتصاد الجزائري: -ثانيا

 استقرار توجو نحو تحرير التجارة الخارجية في إطار اإلصبلح االقتصادي وما يتبعو من ال حاولت الجزائر
وبالتالي يمكن   ،االندماج في االقتصاد العالمي من أجل تسييلاقتصادي عمى مستوى االقتصاد الكمي 

لكن اعتمادىا عمى النفط وانييار أسعاره في األسواق الدولية قمب  يتحقيق معدل نمو اقتصادي عال
 الموازين .

  0=?7و 0>?7عمى الرغم من زيادة إيرادات الجزائر من صادرات البترول بأكبر من سبعة أمثاليا بين 
 .تدىور إنتاجيا الزراعي إلى تحقيق معدل لمنمو متواضع لمغاية خبلل الستينات فقد أدى

  التصنيع من  ىادفة الى، االقتصاد، كانت الدولة المنتج والمستثمر الوحيد في التخطيط مرحمةخبلل
وعمى  ،التي فرضتيا عمى االقتصاد بصفة عامة فييمنة الدولةخبلل االعتماد عمى القطاع العمومي، 

 80كثر من التجارة الخارجية بصفة خاصة، ورغم مساوئو، إاّل أّنو أدخل الدولة في دائرة التصنيع، بعد أ
ساسي في ذلك ىو ريع المحروقات الذي منح إمكانية القيام األسنة من التمويل واالنفاق، كان المصدر 

باإلنجازات المادية، وارتفاع المستوى المعيشي رغم النمو الديمغرافي المتزايد لمسكان، لكن ىذه الموارد 
د الجزائري عمى حقيقتو، أي ظيرت نفسيا خمقت في آخر الثمانينات أزمة حادة ظير بعدىا االقتصا

 ىشاشتو.

  اتبعت الجزائر استراتيجية النمو غير المتوازن ليس بمفيوم نمو جميع قطاعات النشاط االقتصادي في
نما بتحقيق النمو بقيادة قطاع نشاط اقتصادي محرك لبقية قطاعات النشاط األخرى حيث  نفس الوقت، وا 

 دور القيادة، مما ادى الى اىمال الزراعة.عمدت الى الصناعات القاعدية في أداء 
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  ضعف القطاع الفبلحي بالرغم من المجيودات التي بذلتيا الجزائر في ىذا المجال ألنيا مازالت تعاني
 التبعية الغذائية لمخارج من خبلل ىيكل الواردات من السمع.

  اختبلالت تمثمت في عجز ، وجدت الجزائر نفسيا تعاني من عدة ><?7عقب انييار أسعار البترول لسنة
  ة اصبلحات.، ارتفاع معدالت التضخم، بالتالي كان لزما عمييا القيام بعدّ تميزان المدفوعا

  ىشاشة القطاع الصناعي العمومي، حيث شرعت الجزائر بداية من التسعينات في  ><?7كشفت أزمة
 وقات.اصبلحات من أجل تغيير نمط التسيير لمتخفيف من التبعية إليرادات المحر 

  ثم االنتقال الى البحث  ?<?7-=>?7تاىت التنمية في الجزائر بين محاولة التنمية المبينة في المخطط
 عنيا في اطار اقتصاد السوق تحت وصفات صندوق النقد الدولي.

  النتائج لم تكن في المستوى أّن بالرغم من تطبيق العديد من االصبلحات المطبقة في الجزائر إاّل
تحقيق النمو االقتصادي، والقضاء عمى البطالة وجمب االستثمارات الحقيقية، فموال الطفرة المطموب في 

 في أسعار البترول لما حققت برامج االنعاش نجاحا في اعادة التوازنات الكمية القتصاد.

  إرساء بيئة تشريعية وتنظيمية تشّجع عمى المبادرة واالستثمار الخاص، والتنويع  الجزائرلم تتمكن
القطاع الخاص في الجزائر ف ،لنمو واالستقرار االقتصادي في المدى الطويلا مما يحقق لياالقتصادي، ا

 .ألنو دائما يأتي بعد القطاع العام ،ال يعكس صورة القطاع الفعال

 بعض داءآ في الّتحسن من بشيء االقتصادية الوضعية تميزت 1998 لسنة الييكمي التعديل برنامج بعد 

  المديونية التضخم وحجم الصرف ومعدالت واحتياطي ،تالمدفوعا كميزان الكمية االقتصادية تالمؤشرا
 الييكمي. برنامج التعديل إطار في اتخذت التي واإلجراءات المحروقات أسعار ارتفاع بسبب

  ّعدة سنوات عمى اتفاق الشراكة مع االتحاد بعد مضي 

  في حين لم تستطع صادراتيا لتصريف المنتجات األوروبيةمنفذا أصبحت أّن الجزائر  اتضحاألوروبي ،
 .االتحادأخد مكانة في أسواق 

 انطبلقا من المنظور الكنزي الذي مفاده أّن الزيادة في االنفاق العام تقود الى زيادة الناتج الداخمي الخام  
  :807-8000والبرنامج التكميمي لدعم النمو خبلل ،قامت الجزائر بتبني سياسة دعم االنعاش االقتصادي

 لوصول الى معدالت نمو مقبولة.ابغية 
  لعبت برامج االستثمارات العمومية دورا ىاما من خبلل تنشيط القطاعات خارج المحروقات في تحقيق

لم يكن  والنمنمو كل من قطاع البناء واألشغال العمومية، وقطاع الفبلحة، وقطاع الخدمات، إاّل أّن ىذا 
 ، مما يبرز أّن االقتصاد الجزائري يعكس أقّل من طاقتو.بحجم االنفاق عميو

  نوع من االستقرار عرفتو أىم المؤشرات االقتصادية (، أّن ىناك 8079-8000خبلل الفترة )إّن ما يبلحظ
االستقرار  منيافي الجزائر، ويعود سّر نجاح البرامج في تحقيق تمك االستقرارية مجموعة من العوامل 

االرتفاع المستمر و  عمى تطور محاصيل القطاع الفبلحي تعوامل مناخية، ساعد، و األمني والسياسي
تطبيق سياسة صندوق ضبط ، و تطبيق سياسة التسديد المسبق لمديون الخارجية، و ألسعار المحروقات

 النقدية.تطبيق مبدأ الحيطة والحدر في التعامل مع السياسة ، إضافة الى االيرادات
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  أسعاره  تحدد الذي ،لنفطالم تنجح الحكومات المتعاقبة في كسر اعتماد االقتصاد الجزائري المفرط عمى
 من الصادرات %<?ولذلك ال يزال قطاع الطاقة يشّكل نحو ،عوامل جيوسياسية )اإلقميمية والدولية(

 .أقل االقتصادات تنّوعاً  ُيَعّد اقتصاد الجزائر أحدلذلك   الكمية

  عمى الرغم من أّن الجزائر تممك ثالث أكبر احتياطي من النفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي
 .من تفاقم التحّديات االجتماعية واالقتصادية التي يواجيونيا نيشكو الجزائريين  إاّل أن معظم في أفريقيا،

 ق العام وبين نمو اقتصادي الجزائر بوصفيا حالًة ناشزًة تجمع بين مستوى مرتفع من اإلنفا ظيرت
 .متواضع

  نما منذ تحّسن الوضعية المالية لمجزائر وتخّمص الببلد من المديونية لم تدخل الجزائر استثمارا حقيقيا وا 
كانت الجزائر تستثمر لتستيمك من خبلل توفير متطمبات الرفاىية بدل التوجو نحو الخروج من ىيمنة 

 المحروقات عمى االقتصاد الوطني. 

 ااّل أّنيا ال تزال العالمية لمتجارة رغم المجيودات التي قامت بيا الجزائر من أجل االنضمام إلى المنظمة ،
تغرد خارج المنظمة، ألّن اقتصادىا لم يرق بعد إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل العديد من الدول 

 التي سبقتيا في مسار االنضمام.

 زائر بالفائدة إال إذا كانت الجزائر قادرة عمى المنافسة والتأثير في لن يعود ىذا االنضمام عمى الج
صرارىا يتسم بعدم ، سياسات المنظمة سراعيا إلى عممية االنضمام وا  لكن ما يبلحظ من ىرولة الجزائر وا 

 .العقبلنية
  ّأن يسيريجب فحرير المتسرع لمتجارة يدخل المنتوج الجزائري في سباق غير متكافئ يقضي عميو، التّ  إن 

التحرير جنبا إلى جنب وفق حزمة من القرارات التي تقضي إلى عدم التخمي عن األىداف ىذا 
 االجتماعية بتحقيق العدالة االجتماعية، وضمان مستوى مقبول من العيش ألغمب المواطنين.

  ّبالفائدة  جارة يجب أن تكون وسيمة لتحقيق أىداف تعودانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتّ  إن
نظرا ليشاشة  ،عمييا، وليس مجرد تقميد لآلخرين أو نتيجة ضغوط أو ممارسات تضر باالقتصاد الوطني

 .المنافسة الدولية من حيث الجودة والسعر يفتقد الىاالقتصاد ومستوى المنتوج الجزائري الذي مازال 
 ،أنو ال يمكن طمس حقيقة ىشاشتو إاّل  رغم ما حققو االقتصاد الجزائري من فائض في الميزان التجاري

واعتماده الكمي عمى عائدات البترول، حيث تتمحور العبلقات االقتصادية الخارجية لمجزائر في تصدير 
 البترول الخام بالدرجة األولى بسبب ضمور القطاعات األخرى.

  المجاالت  سنة من االستقبلل لم تتخمص بعد من التركة االستعمارية في 0; وألكثر منإّن الجزائر
االقتصادية واالجتماعية، والتخصص في تصدير سمعة واحدة، اضافة الى تخمف وسائل االنتاج 

 وانخفاض كفاءة المؤسسات وتشّوه اليياكل االنتاجية.

  من أىم مميزات االقتصاد الجزائري حتى اليوم ضعف اندماجو في االقتصاد العالمي، خصوصا عمى
مستوى الصادرات االرتباط الوحيد والقوي ىو المحروقات، حيث يعاني  فعمى ،المستوى التجارة الخارجية

االقتصاد الجزائري من تبعية مطمقة ليا، أما عمى مستوى الواردات فالجزائر تعاني من تبعية كبيرة عمى 
 ، أىميا المواد الغذائية.عدة أصعدة
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  المحروقات، وتطوير اإلنتاجية يتوجب عمى الجزائر بناء استراتيجية من أجل تنويع االقتصاد خارج
ومناخ األعمال، عن طريق تنويع ىياكل اإلنتاج كما يتعين عمييا تنويع االقتصاد الوطني نحو قطاعات 
كثيفة العمالة لمقضاء عمى مشاكل البطالة، إضافة إلى تطوير الصناعات التحويمية عن طريق االعتماد 

يمة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل عمى االستثمار المنتج في القطاعات الخالقة لمق
دون إىمال القطاع المصرفي الذي ىو بدوره في حاجة إلى خمق الثروة، واستيعاب متطمبات السوق 

 .تطوير من أجل أن يستوعب المتغيرات ويواجو التحديات العالمية

  النمو من خبلل التركيز عمى أّن السابقة لمموضوع أّن ىناك عبلقة بين الّتجارة و أفضت أغمب الدارسات
 الصادرات ىي محرك النمو، باستخدام دراسات قياسية، أغمبيا ارتكز عمى التكامل المشترك والسببية.

  ّعدد أشعة التكامل المتزامن ىو  إنr=1، الناتج عبلقة توازنيو طويمة األجل بين  بوجودة يوىي رتبة كاف
  .8079-0=?7والصادرات، الواردات، سعر الصرف وسعر النفط خبلل  الخام لمفردالداخمي 

 في سعر الصرف وسعر النفط لكل من الصادرات، الواردات، قوة تفسيرية مقبولة  أعطى معامل التحديد
 .%7;نسبة ب الناتج الداخمي الخام لمفردتفسير 

  لمفرد. الداخمي الخامالتغيير في سعر النفط يسبب التغيير في الناتج 
  وسعر النفطلمفرد  الداخمي الخامىناك عبلقة سببية بين الناتج . 
  الصرف.ناتج الداخمي الخام لمفرد وسعر بين العبلقة سببية 

  لمفرد. لواردات والناتج الداخمي الخاماعبلقة سببية بين  جودو 

 عمى سعر النفط، وأثر  ظيرت بعض العبلقات السببية بين المتغيرات فيما بينيا، مثل وجود أثر لمواردات
 .لتغيرات سعر الصرف عمى الصادرات، ووجود أثر لمواردات عمى الصادرات في الجزائر

 ألّن أسعار النفط ، في الجزائر لم تظير عبلقة سببية بين سعر النفط والصادرات عمى المدى القصير
عامل داخمي متمثل في قدرة  تتحدد حسب أسواق الطاقة العالمية، وأّن كمية الصادرات تتحدد انطبلقا من

االنتاج الوطني من البترول الخام، واحتياطي البترول الخام، والقدرة  عمى التكرير، وىي عوامل ممكن أن 
من البترول  األوبكالجزائر، إضافة الى عامل خارجي متمثل في حجم انتاج أعضاء منظمة  اتتحكم فيي
الطمب الدولي عمى البترول الخام، وىي عوامل خارجة عن و االنتاج العالمي من البترول الخام، و الخام، 
 الجزائر.سيطرة 

  واالنفتاح األجنبي المباشر،  واالستثمارلمفرد  الداخمي الخامالناتج وجود عبلقة توازنيو طويمة األجل بين
 .التجاري في الجزائر، أي أنيما ال يبتعدان عن بعضيما البعض في األجل الطويل

  لمناتج الداخمي الخام لمفردواالنفتاح التجاري  األجنبي المباشر االستثمارلكل من ارتفاع القوة التفسيرية  
 متغيراتيا تحدث التي التغيرات فقط ال تفسرهلمفرد  الخام الداخمي فالناتج،  %7=حيث بمغت ىذه القيمة 

 .%?8النموذج بنسبة  في تدخل لم أخرى متغيرات تفسره بل الدراسة

 اتجاه لمعبلقة السببية باتجاه الناتج الداخمي الخام لمفرد، واالنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي ال يوجد أي 
 المباشر، ونفس المبلحظة نسجميا في االتجاه المعاكس.
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 :ندرج بعض التوصياتبعد نتائج الدراسة 

إعادة النظر الى عممية االنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة بتوفير كل الوسائل واالتفاقيات  -
 والمعاىدات لحماية المنتوج الجزائري الفتي. 

ىمية أكثر لبلستثمار أمتابعة اإلصبلح االقتصادي، وخصوصا الخاصة باالستثمار، من خبلل إعطاء  -
 الخاص.

حضيره لمواجية المنافسين في حال الدخول الى المنظمة العالمية تتحسين المنتوج المحمي من أجل  -
 لمتجارة.

نموذجا لبلبتكار والمنافسة، بالتركيز عمى العمم والتكنولوجيا، ايجاد نموذج اقتصادي  دالسعي قدما ال يجا -
 يأخذ بعين االعتبار كل المتناقضات التي تعيشيا الجزائر، بعيدا عن محاكاة النماذج الغربية.

 ب عمى الجزائر أن ال تنظر إلى يجOMC  نظرة تشاؤم أو حتى نظرة التفاؤل المبالغ فيو، بل عمييا تنظر
نظرة فاحصة ودقيقة، وأن تتخذ خطوات فعالة لتأىيل اقتصادىا بتوجيو برامج التنمية نحو قطاع الخدمات 

دعم الواردات االستيبلكية، و ، كما يتوجب عمييا تقميل واإلنتاج الصناعي بدال من االعتماد عمى النفط
 ، ومحاولة اختراق األسواق التجارية.تنافسيتياالقوة التصديرية بتحسين 

توجيو ، و العمل عمى تنويع الصادرات خارج البترول عمى اعتبار االجراءات المتخذة لم تكن كافية -
قتصادي، إضافة الى الفوائض المالية التي استفادت منيا الجزائر فيما يتبلءم مع متطمبات النمو اال

التخفيف من اليدر وفساد االدارة، بأن تمعب و  البحث عن نمط انتاجي خاص يتبلءم مع قدرتيا وامكاناتيا
الدولة دورىا الى جانب الخواص، والعمل عمى دعم قطاع الزراعة من أجل توفير احتياجات السكان 

جل نجاح أية وتعزيز الديمقراطية من والتحفيف من فاتورة الغذاء، إضافة الى ضرورة المشاركة الشعب
 المشاريع .

جاري لموصول الى تحديد العبلقة، حيث من حرير التّ تبقى ىذه الدراسة مجرد محاولة لربط متغيرات التّ  وأخيرا    
المال  رأسخرى لم يتم ادماجيا مثل أن تكون ىناك توسع في الموضوع عن طريق ادخال متغيرات أالممكن 

 التوسع في الكتمة النقدية.و  البشري، التضخم
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، 10، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد سياسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا عمى النمومحمد مسعي، .63

2012. 
 المالي في الجزائر بعد انتياء برنامج التسييل الموسع،الوضعية النقدية ومؤشرات التطور مصيطفى عبد المطيف، .64

 . 2008، 06مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد 
العالقة السببية بين اتجاىات التجارة الخارجية والنمو االقتصادي دراسة تطبيقية عمى بعض مفرج بن سعد الحقبائي، .65

اإلدارة العامة، المممكة العربية السعودية، المجمد  ، مجمةدول مجمس التعاون الخميجي باستخدام التكامل المشترك
 .2002، ديسمبر 4، العدد42

، MECAS، دفاتر متطمبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية، دراسة حالة الجزائرموالي لخضر وبونوة شعيب، .66
مخبر البحث إدارة المؤسسات وتسيير رأس المال االجتماعي، كمية العموم االقتصادية والتسيير جامعة أبو بكر بمقايد، 

 .2008، 04تممسان، العدد 
، آفاق اقتصادية، اإلمارات العربية قياس أثار النظام الجديد لمتجارة العالمية عمى البمدان العربيةناجي التوني، .67

 .2004، 97، العدد 25 المتحدة، المجمد
، مجمة الباحث، انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة: األىداف والعراقيلناصر عدون دادي، منتاوي محمد، .68

 .2004، 03جامعة ورقمة، العدد 
االكاديمية  ،2010-2000دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبيل بوفميح، .69

 .2013، 09لمدراسات االجتماعية واالنسانية، جامعة  حسيبة بن بوعمي الشمف، العدد 
( عمى االقتصاد العراقي لممدة st.louisنماذج السياسات النقدية والمالية مع تطبيق معادلة )نبيل ميدي الجناني، .71

، الغري لمعموم االقتصادية واالدارية، جامعة القادسية، الكوفة، السنة الثامنة، العدد الثاني والعشرون، 2003-2011
2012. 

، مجمة الباحث، جامعة ورقمة العدد تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحدياتوصاف سعيدي، .71
01 ،2002.  

(، مجمة الباحث، معوقات التكتالت االقميمية في البمدان النامية)دراسة حالة الكوميساولد محمد عيسى محمد محمود، .72
 .2012، 10جامعة ورقمة، العدد 

، مجمة االقتصاد والمناجمنت، متوسطية الجزائرية واقع وأفاق الشراكة االورو  يوسف سعداوي، رفيق باشوندة،.73
، مارس 04دية والتسيير، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، رقم السياسات االقتصادية  منشورات كمية العموم االقتصا

2005. 
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 :امللتقيات (4

، الممتقى الوطني الجزائر اإلصالحات الجبائية في الجزائر مع إشارة إلى الجباية البترولية في طبيعةعزي،  األخضر.1
البميدة  وعموم التسيير جامعة سعد دحمب،حول السياسات الجبائية لمجزائر في األلفية الثالثة، كمية العموم االقتصادية 

 . 2003ماي 11و 10أيام 
بحوث واوراق عمل مؤتمر تطور مفاوضات جولة الدوحة، تحديات التجارة العالمية )تجارب عربية(، أشرف مختار، .2

 .2013 -2012منظمة التجارة العالمية، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، القاىرة، يونيو، 
السياسية قسم  ، الطبعة االولى، مؤتمر كمية االقتصاد والعمومنماذج النمو المعاصر ومحددات النموايمان محمد سميم، .3

 االقتصاد، حول تحديات النمو والتنمية في مصر والبمدان العربية، جامعة القاىرة، دار المستقبل العربي بيروت، أيام
 .1998ماي  04-06

تحرير االقتصاد، واتفاقيات التجارة الحرة، في المنطقة العربية،  سياساتاإلقميمي حول "بحوث وأوراق عمل المؤتمر .4
 .2009جميورية مصر العربية، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، يناير اآلثار واآلفاق، 

ارات العامة لمفترة مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برنامج االستثمحططاش عبد الحكيم، .5
، المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيل واالستثمار والنمو 2111-2114

 .2013مارس  12-11،  يومي 1، جامعة سطيف2014-2001االقتصادي خالل الفترة 
االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج دراسة قياسية لمحددات دحماني محمد ادريوش، ناصور عبد القادر، .6

 .2013 مارس 12-11، يومي 1الممتقى الدولي لجامعة سطيف االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة،
 ، الممتقى الوطنيمتوسطية –انعكاسات وتحديات األورو عمى االقتصاد الجزائري في ظل الشراكة االوروزايري بمقاسم، .7

ماي  22-21حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، كمية العموم االقتصادية والتسيير، جامعة البميدة، األول 
2002. 

" تحديات جارة الحرة العربية الكبرىتاتفاقية تسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية منظمة السعيد عبد اهلل ".8
منظمة التجارة العالمية تحديات التجارة العالمية وأوراق عمل مؤتمر "بحوث ، التجارة العالمية )تجارب عربية(

 . 2013، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 2012القاىرة يونيو  واىتمامات الدول العربية"
ج التنمية الخماسي أثر برنامج دعم االنعاش االقتصادي والبرنامج التكميمي وبرنامصالحي ناجية، مخناش فتيحة، .9

دولي ى ، ممتقنحو تحديات آفاق النمو االقتصادي الفعمي والمستديم 2114-2111عمى النمو االقتصادي في الجزائر 
بعنوان تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .2013مارس  12-11، 1، جامعة سطيف 2001-2014
دور الموارد البشرية المؤىمة في ترقية  الطيب لوح، وزير العمل والضمان االجتماعي، المنتدى الدولي الثالث حول ".11

ماي  27-26، أيام MERCURE Gd HÔTELفندق  –" وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الجزائر التشغيل
2010. 

، بحوث وتزايد اإلجراءات الحمائية تحديات التجارة العالمية )تجارب عربية(مكافحة اإلغراق عبد الرحمان فوزي، .11
منظمة التجارة العالمية: تحديات التجارة العالمية واىتمامات الدول العربية القاىرة يونيو وأوراق عمل مؤتمر "

 .2013"، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 2112



 المراجـــــــــــــع 

 

351 

 

تقييم نظام االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية: الصعوبات والعوائق التي عمي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، .12
تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة المؤتمر العربي الرابع مستقبل مفاوضات  تواجييا الدول الساعية لإلنظام،

 .2009ء، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية فبراير، ، صنعاالعالمية الفرص والتحديات أمام الدول العربية
عمي لطفي، التوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية فرص وتحديات أمام الدول العربية، بحوث وأوراق عمل .13

، عربيةالتوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات أمام الدول الالمؤتمر العربي الثاني بعنوان3 
  .2007المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، عمان، مارس 

الممتقى الدولي  تيا عمى بعض مؤشرات االقتصاد الجزائري،ااألزمة المالية العالمية وتداعيعماري عمار، فالي نبيمة، .14
لعالج االزمة المالية  االزمة المالية واالقتصادية الدولية، والحوكمة العالمية السياسات واالستراتيجيات البديمةحول 

 .2009أكتوبر  21 -20، جامعة فرحات عباس، سطيف. أيام واالقتصادية
متطمبات الثاني حول  "، الممتقى الدولياألزمة االقتصادية وتداعياتيا عمى التجارة الخارجية الجزائريةقاشي فايزة، ".15

ابريل  29-28القتصادية والتسيير، جامعة بشار، ، كمية العموم االتنمية في أعقاب إفرازات األزمة المالية العالمية
2010 . 

الشراكة األوروبية بين واقع االقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية القتصاد االتحاد كمال رزيق، مسدور فارس، ".16
كمية العموم االقتصادية والتسيير، جامعة  ،االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة"، الممتقى الوطني األول حول األوروبي

 .2002ماي  22-21البميدة، أيام
حول التنمية ، الممتقى الدولي متطمبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل قواعد العولمةلطرش دىبية، .17

 .2001وأفريل  08و  07جامعة فرحات عباس سطيف أيام المستدامة الكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة، 
، الممتقى الوطني آثار االنفتاح االقتصادي عمى مسار اإلصالحات السياسية في الجزائرلمياء زكري وفضيمة عكاش، .18

شكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات  كمية العموم القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة بن  حول التحوالت السياسية وا 
 .2008ديسمبر  17و 16بوعمي، الشمف، الجزائر، أيام 

، ندوة حول تنشيط المبادالت التجارة بين البمدان المغاربية من أجل تنشيط المبادالتالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، .19
 .1999المغرب، يناير، 26 -24التجارية بين البمدان المغاربية يومي 

، الممتقى الدولي واشكالية التصدير خارج المحروقاتالمؤسسات االقتصادية الجزائرية، نوري منير، لجمط ابراىيم، .21
واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول  المنافسةالرابع حول 

 .  2010 -11-09 -08جامعة الشمف، الجزائر، يومي  ،العربية
 :القواهين (5

 . 1986الميثاق الوطني الجزائري لسنة  .1
 .1980/ 07/10 ، الصادرة بتاريخ41الرسمية الجزائرية، العدد  الجريدة .2
  .05/1999/ 02،الصادرة بتاريخ  32 الرسمية الجزائرية العدد الجريدة .3
 . 18/04/1990، الصادرة بتاريخ 16الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .4
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 .01/1996/ 14، الصادرة بتاريخ 03الرسمية الجزائرية، العدد  الجريدة .21
 .1996/ 03/ 03، الصادرة بتاريخ 16العددالجريدة الرسمية الجزائرية،  .22

  .1996/ 10/ 06، الصادرة بتاريخ 58العددالجريدة الرسمية الجزائرية،  .23
 .1999 /05/ 02، الصادرة بتاريخ  32العددالرسمية الجزائرية،  الجريدة .24

 .2000/ 06/ 28بتاريخ ، الصادرة 37الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .25

 .2004/ 06/ 16الصادرة بتاريخ  ،39الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .26

 .2004/ 08/ 8، الصادرة بتاريخ 49الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .27
 .2009 /12/ 30، الصادرة بتاريخ 77الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .28
 . 07/08/1990الصادر بتاريخ  1990قانون المالية التكميمي لسنة  .29

 تقارير:ال (6

 2016-2015منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية،  .1
 .2015، أبريل 22، التقرير التحديات المستجدة في ظل التطورات العربية والعالمية

، تقرير عن التنمية في الشرق األوسط التجارة واالستثمار والتنمية في الشرق األوسط وشمال إفريقياالبنك الدولي،  .2
 .2004وشمال إفريقيا، دار الساقي، لبنان، 

 ، برئاسة رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة.2010ماي  24بيان اجتماع مجمس الوزراء ليوم االثنين  .3
  .2013، جنيف، والتنمية، األمم المتحدة لمتجارة المتحدة األمم والتنمية، مؤتمر جارةالت   تقرير .4

 .2003تقرير التجارة والتنمية، مؤتمر االمم المتحدة لمتجارة والتنمية، األمم المتحدة ، نيويورك وجنيف،  .5

 املوسوعات و القواميس: (7
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et intégration en économie mondiale, laboratoire des réformes économiques , développement et stratégies d’intégration en 

économie mondiale, école supérieur de commerce, Alger, n°03 , 2007 page 7-9 
نقاط  :(3-2) 

التقارب واالختالف 
 بين النمو والتنمية.

 

  ،23وص، 28، مرجع سابق، ص االقتصادية المتوازنةاشكالية التنمية محمد حسين دخيل 
  ،34، ص 2009، دار النشر راجعي، الجزائر، التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربيةمحمد العربي ولد خميفة.  
  ،65مرجع سابق، ص  التنمية المستقمة،سعد حسين فتح اهلل. 
  ،31ص  مرجع سابق،، الثالثإشكالية التنمية في العالم إبراىيم مشورب. 
  ،121، ص 2007، المكتب الجامعي الحديث، مصر، التنمية االقتصادية في المجتمعجابر سيد عوض. 
  ،53، دار ىومة، الجزائر، ص مقدمة في اقتصاد التنميةاسماعيل شعباني. 
  ،15، بيت الحكمة، بغداد، نقص سنة الطبع، ص قياس النمو االقتصاديدان أوشر، ترجمة يحي عبد الغني النجار. 
 -32 ص، 2009،، الطبعة األولى، دار الشروق، األردنمدخل إلى عمم التنمية جمال حالوة عمي الصالح. 
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 3الممحق 
 .لفصل الرابعبا الممحقةواألشكال   انجذاول

 .مصادر الجداول المحتوية عمى أكثر من مرجع: (1)الجدول 
 المصادر رقم الجدول وعنوانه

(:اجراءات 8-4الجدول )
ونتائج التثبيت 

االقتصادي الثالث)من 
إلى مارس  1994أبريل 
1995) 

 .204ص، ، مرجع سابقالخالدياليادي -
 .29، ص 2009، ، دار اليدى، عين مميمةاالقتصاد الجزائريفريد بن يحي، ترجمة مشري اليام، -
 .142 -141، مرجع سابق، ص االقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائريةاالصالح مدني بن شيرة، -
 (.من المرجع  07رقى )الممحق ،اليادي الخالدي،  مرجع سابق-
-سياسة الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية دراسة تحميمية لآلثار لحمو موسى بوخاري، -

  .226، ص 2010 مكتبة حسن العصرية، لبنان،، 1 ، الطبعةاالقتصادية لسياسة الصرف االجنبي
اآلثار  (:10-4)الجدول

االيجابية والسمبية 
التفاق الشراكة بين 

الجزائر واالتحاد 
 االوروبي

 

االنفتاح  التجارة الخارجية لمجزائر كمتغير استراتيجي في رسم السياسة االقتصادية في ظل  جمطي غانم، -
والمناجمنت، السياسات االقتصادية، واقع وآفاق، منشورات كمية العموم االقتصادية ، مجمة االقتصاد  االقتصادي

 .106، ص2007أبريل 6والتسيير، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، رقم 
، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، ديوان الشراكة االورومتوسطية وأثرها عمى الجزائرعبد الحميد زعباط، -

 .62، ص 2004السداسي الثاني،   00الشمف، العدد رقم  جامعة حسيبة بن بوعمي،المطبوعات الجامعية، 
تحرير االستيراد وانعكاساته عمى األداء االقتصادي لمجزائر في ظل منطقة التبادل الحر مع زايري بمقاسم، -

معة أبو ، مخبر البحث إدارة المؤسسات وتسيير رأس المال االجتماعي، جاMECAS، دفاتر االتحاد األوربي
 .251ص 2005، أفريل 01بكر بمقايد، تممسان العدد 

التجارة الخارجية لمجزائر كمتغير استراتيجي في رسم السياسة االقتصادية في ظل االنفتاح جمطي غانم، -
 .107، ص 2007،مرجع سابقاالقتصادي، 

 Revue des réformes، حتمية االندماج في االقتصاد العالمي هل من استراتيجية بديمةمحمد فرحي، -

économiques et intégration en économique mondiales ; Ecole supérieure de commerce Alger, n° 02, 

Année 2007. 11ص. 

، دفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسويق الدوليبراق محمد، عبيمة محمد، -
 .127مرجع سابق، ص 

( : مسار 15-4الجدول)
وجوالت الجزائر من أجل 
االنضمام الى المنظمة 

 العالمية لمتجارة.
 

 ، 62 -54سعداوي سميم، الجزائر ومنظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق ص -
قبل ديسمبر المقبل لتنضم لـ"التجارة   من مفاوضاتها 12انـالجزائر تأمل في عقد الجولة -

 ، عمى الموقع  2013أكتوبر  21االثنين،  ،مقال نشر بتاريخ "الدولية
http://www.youm7.com/story 

 .117، ص 2013، دار ىومة، الجزائر االستثمارات األجنبية في القانون الجزائريعيبوط محند وعمي، -
-Otmane BEKENNICHE, corporation entre l’union européenne et l’Algérie, Op. Cité. Page 117. . 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.youm7.com/story/
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 )تابع( 3 الممحق
 الممحقة بالفصل الرابعواألشكال  انجذاول

        مميار الدوالر األمريكيالوحدة:  (1998-1990): تطور المديونية الجزائرية في الفترة (2)الجدول 
 السنوات
 الديون  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

لديون متوسطة وطويمة األج  26.588 26.636 25.886 25.024 28.850 31.317 33.230 31.060 30.261 
 0.212 0.162 0.421 0.256 0.636 0.700 0.792 1.239 1.791 ديون قصيرة األجل

 30.473 31.222 335561 31.573 29.486 25.724 26.678 27.875 28.379 المجموع
 .144، ص 2009، لمنشر والتوزيع، األردن دالطبعة األولى، دار الحام التجربة الجزائرية، االقتصادي وسياسة التشغيل، حالاالصمدني بن شيرة، : المصدر

 (.1989 – 1980: التضخم في الجزائر في الفترة )(3)الجدول 
 

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 انسنىاث

 9.3 5.9 7.5 12.3 10.5 8.2 6 6.2 14.7 9.2 %التضخم 

 05/05/2010 اطمع عميو يوم www.ons.dzالموقع:  ىالديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر عمالمصدر: 
 انجزائز ببنذوالر( : االستثًبر األجنبي انًببشز في 1انشكم)

 

 
:المصدر

codeStat=BX.KLT.DINV.CD.WD&codeStat2perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=DZA&:

consulter le 02/02/2015 =x 
 (: خطوات انشاء منطقة التبادل الحر.4الجدول)

 سنة 12نياية الفترة االنتقالية  تاريخ بدء االتفاقية الشراكة الدولة 
 2008 1998 تونس

 - 1997 فمسطين

 2012 2000 المغرب

 2014 2002 األردن

 2015 2003 لبنان

 2016 2004 مصر

 2017 2005 الجزائر

 JACQUES OULD AOUDIA ,Croissance Et Réformes Dans Les Pays Arabes Méditerranéens, Edition المصدر:

KARTHALA , Paris, 2008, page 80. 

 
 
 
 

 

http://www.ons.dz/
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=DZA&codeStat=BX.KLT.DINV.CD.WD&codeStat2=x
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=DZA&codeStat=BX.KLT.DINV.CD.WD&codeStat2=x
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 )تابع( 3الممحق 

 الجداول واألشكال الممحقة بالفصل الرابع  
 % :الوحدة 2009-2000: أهم زبائن الجزائر في الفترة (5)جدول ال

 2000 البمد
 

 

 2001 البمد

 
 2002 البمد

 
 2003 البمد

 
 2004 البمد

 2205 إيطاليا 2001 إيطاليا
 2001 إيطاليا 

 1909 الو.م.أ 
 2201 الو.م.أ 

 1501 فرنسا 1506 الو.م.أ
 1402 الو.م.أ 

 1902 إيطاليا 
 1509 إيطاليا 

 1402 الو.م.أ 1303 فرنسا
 1306 فرنسا 

 1206 فرنسا 
 12 فرنسا 

 1107 إسبانيا 1006 إسبانيا
 1201 إسبانيا 

 1202 إسبانيا 
 1103 إسبانيا 

 701 ىولندا 705 ىولندا
 9 ىولندا 

 609 ىولندا 
 704 ىولندا 

 504 البرازيل 608 البرازيل
 501 تركيا 

 507 كندا 
 601 كندا 

 501 تركيا 601 تركيا
 5 كندا 

 406 البرازيل 
 509 البرازيل 

 306 كندا 305 كندا
 408 البرازيل 

 403 تركيا 
 402 تركيا 

 209 بمجيكا 303 ألمانيا
 205 بمجيكا 

 209 بمجيكا 
 205 بمجيكا 

 106 بريطانيا 3 بمجيكا
 203 ألمانيا 

 202 البرتغال 
 205 البرتغال 

 2006 البمد 2005 البمد

 
 2007 البمد

 
 2008 البمد

 
 2009 البمد

 

 23 الو.م.أ
 2702 الو.م.أ 

 3001 الو.م.أ 
 2309 الو.م.أ 

 22.93 الو.م.أ 

 1604 إيطاليا
 1701 إيطاليا 

 1302 إيطاليا 
 1507 إيطاليا 

  12.62 إيطاليا 

 11 إسبانيا
 11 إسبانيا 

 809 إسبانيا 
 1105 إسبانيا 

 11.95 إسبانيا 

 10 فرنسا
 804 فرنسا 

 708 كندا 
 8 فرنسا 

 9.79 فرنسا 

 606 ىولندا
 606 كندا 

 705 ىولندا 
 708 ىولندا 

 5.40 كندا 

 603 البرازيل
 502 ىولندا 

 608 فرنسا 
 608 كندا 

 - ىولندا 

 409 كندا
 307 بمجيكا 

 304 تركيا 
 307 تركيا 

 2.51 بمجيكا 

 308 تركيا
 305 البرازيل 

 3 البرازيل 
 303 البرازيل 

 3.24 البرازيل 

 306 البرتغال
 304 تركيا 

 206 بريطانيا 
 208 بريطانيا 

 4.43 تركيا 

 3 بريطانيا  3,4 بمجيكا
 206 اليند 

 206 البرتغال 
 2.53 بريطانيا 

Source : Office national des statistique, évolution des échanges extérieur de marchandises de 1998 à 2008, 

Collection statistique N°148  Série E: Statistique économique, janvier 2010, Alger, page 122. 

  2013-2010أهم زبائن الجزائر في الفترة  ترتيب :(6)جدول ال
 2013 2012 2011 2010 الرقم     

 اسبانيا ايطاليا الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة االمريكية 1

 ايطاليا الواليات المتحدة االمريكية ايطاليا ايطاليا 2

 بريطانيا اسبانيا اسبانيا اسبانيا 3

 فرنسا فرنسا فرنسا ىولندا 4

 الواليات المتحدة االمريكية ىولندا ىولندا فرنسا 5

 ىولندا كندا كندا كندا 6

 كندا بريطانيا بمجيكا تركيا 7

 البرازيل البرازيل تركيا البرازيل 8

 تركيا تركيا بريطانيا بمجيكا 9

 الصين الصين البرازيل اليند 10

Source:Note sur les échanges extérieurs de l’Algérie en 2013 par région et par partenaire, analyse comparative 

sur la période 2010-2013, DGRECI/DPSEE, le 08/05/2014 , PAGE07. 
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 (تابع) 3الممحق 
  الممحقة بالفصل الرابعواألشكال  انجذاول

 %  الوحدة       2009-2003هم موردي الجزائر في الفترة أ: (7)الجدول 
 السنة 

 البمد
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 15.7 16.58 16.75 20.57 22.14 22.03 24.24 فرنسا
 12 10.41 8.37 8.10 غ م 1غ م 1.92 الصين
 9.4 10599 8563 8584 4757 9.55 10549 إيطاليا
 7.5 7.44 5.64 4.84 4.75 19573 5.26 إسبانيا
 7.0 6.19 6.43 6.96 6.18 1.70 7.98 ألمانيا
 5.1 5.62 8.28 6.75 6.68 2.30 10.35 الو.م.أ
 4.5 3.44 3.21 3.37 2.95 4.54 3.82 تركيا
 3.1 3.61 3.86 3.38 3.89 غ م 2.02 اليابان
 2.9 3.61 2.94 غ م غ م غ م 1.62 كوريا

 2.3 1.89 2.24 غ م غ م 4.98 غ م البرازيل

 المصدر: المديرية العامة لمجمارك، المركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي لمجمارك.

        2013-2010هم موردي الجزائر في الفترة أترتيب (: 8الجدول )
 2013 2012 2011 2010 الرقم

 الصين فرنسا فرنسا فرنسا 1

 فرنسا الصين ايطاليا الصين 2

 فرنسا فرنسا الصين ايطاليا 3

 اسبانيا اسبانيا اسبانيا اسبانيا 4

 المانيا المانيا المانيا المانيا 5

 الواليات المتحدة االمريكية االرجنتين الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة االمريكية 6

 تركيا تركيا االرجنتين كورياجميورية  7

 االرجنتين الواليات المتحدة االمريكية البرازيل تركيا 8

 البرازيل البرازيل كوريا اليابان 9

 اليند كورياجميورية   تركيا االرجنتين 10

 
Source:note sur les échanges extérieurs de l’Algérie en 2013 par région et par partenaire, analyse comparative 

sur la période 2010-2013, DGRECI/DPSEE, le 08/05/2014 , PAGE8. 

 
 
 
 

 
 
  

                                                           

    
 .  ةغ م : المعمومات ليذه السنة غير متوفر  1
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 (تابع ) 3لممحقا
 

                                                       )تابع(الممحقة بالفصل الرابعواألشكال  انجذاول
 الجزائر صادرات(: 10الجدول )                                                الجزائر واردات(: 9الجدول )   

 من المنطقة العربية الحرة                                                             من المنطقة العربية الحرة  
 الوحدة: مميون دوالر                                                                                الوحدة: مميون دوالر     

 
                            

إحصائيات  عداد الباحثة انطالقاإمن : المصدر     
 .المركز الوطني لإلحصاءات واإلعالم اآللي لمجمارك

               :حصة القطاع غير الرسمي من الناتج الداخمي الخام (11الجدول)
 %الوحدة :          

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 PIB 20 23,4 2708 3001 3301 3302 32 3603 3701 3901 4101 4207حصة القطاع غير الرسمي من 

 RACHID BOUDJEMA, économie du développement de l’Algérie 1962-2010, volume3, DAR elالمصدر:

kouldounia,alger,2011,page 140. 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 البمد

 االمارات العربية المتحدة
      

5,84  

    

12,15  

    

14,11  

   

11,02  24,66 

 السعودية
    

10,80  

    

20,08  

    

18,29  

   

20,43  17,68 

 تونس
    

22,61  

    

21,18  

    

17,98  

   

18,39  14,34 

 مصر
    

32,08  

    

19,20  

    

18,45  

   

16,28  14,17 

 ليبيا
      

0,05  

      

1,42  

      

0,32  

     

3,75  9,19 

 المغرب
      

7,86  

      

7,50  

      

9,87  

   

12,01  6,35 

 االردن
      

7,90  

      

7,63  

      

6,17  

     

6,63  5,03 

 لبنان
      

6,10  

      

2,34  

      

2,75  

     

2,94  3,06 

 قطر
      

0,44  

      

1,09  

      

1,19  

     

1,61  1,44 

 عمان
      

0,29  

      

0,68  

      

1,77  

     

1,72  1,38 

 البحرين
      

0,90  

      

1,18  

      

2,67  

     

2,03  1,24 

 الكويت
      

0,45  

      

1,26  

      

2,94  

     

0,92  0,70 

 سوريا
      

4,01  

      

3,82  

      

3,15  

     

1,90  0,66 

 السودان
      

0,07  

      

0,07  

      

0,06  

     

0,03  0,05 

 فمسطين
      

0,55  

      

0,40  

      

0,25  

     

0,32  0,03 

 اليمن
      

0,03  

      

0,01  

      

0,01  

     

0,01  0,01 

 العراق
      

0,01  

      

0,00           -    

     

0,00  0,00 

 المجموع
  

100,00  

  

100,00  

  

100,00  

 

100,00  

   

100,00  

 2013 2012 2011 2010 2009 البمد

 االمارات العربية المتحدة
31578 

 

27516 

 

27517 

 34523 48518 

 27576 33537 38553 36513 27564 السعودية

 16596 25570 27520 21563 33531 تونس

 1530 1521 0553 1544 0530 مصر

 1.23 0.26 0.45 3.64 3.25 ليبيا

 1.15 2.63 1.74 0.22 0.00 المغرب

 1.02 0.95 1.80 3.77 0.77 االردن

 0.77 0.50 0.71 2.66 0.00 لبنان

 0.66 0.22 0.48 1.56 0.86 قطر

 0.35 0.51 0.87 0.45 1.35 عمان

 0.24 0.19 0.39 1.25 0.20 البحرين

 0.23 0.12 0.02 0.01 0.32 الكويت

 0.14 0.08 0.07 0.03 0.11 سوريا

 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 السودان

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 فمسطين

 0.00 0.00 0.00 0.01 - اليمن

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 العراق

  100,00    100,00   المجموع 

 

100,00  

  

100,00  

  

100,00  
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 4الممحق 

 5انجذاول انًهحقت ببنفصم انخبيس  

 (2009-2004) تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة:  (1)انجذول 
 انسُىاث                       

 طبيعت انًؤسساث 

 انصغيرة   وانًتىسطت                                      

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 455398 392013 293946 269806 245842 225449 المؤسسات الخاصة
 16.6 33.36 8.95 9.75 9.05 8.42 %نسبة النمو

 591 626 666 739 847 778 المؤسسات العمومية
 5.59- 6.01- 9.88- 15.45- 12.34 1.27- %نسبة النمو 

 455989 292639 294612 270545 246716 226227 المجموع
  

مجمة األبحاث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية في الجزائر، تعبيد الطريق لمرحمة ما بعد البترول،  ،عماري محمدالمصدر: 
 .09ص  ، 2010، فيفري 21الجزائر، العدد  ،االقتصادية، دار األبحاث لمترجمة والنشر والتوزيع

 (2009-2004)حسب فروع النشاط في الفترة(: تطور المؤسسات الصغيرة الخاصة 1الشكل )
          

 
 
 

 .09ص  ،مرجع سابق محمد عماري ، : المصدر
 (.1994-1997(: هيكل الصادرات خارج المحروقات بالمليون دوالر خالل الفترة )2الجدول رقم)

 السنوات 
 الصادرات

1994 1995 1996 1997 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 96,36 785836 93,41 684244 95,03 464003 96,56 292477 محروقات

 0,27 2203 1,02 7472 1,07 5224 0,4 1212 مواد غذائٌة

 0,29 2366 0,33 2417 0,4 1953 0,28 848 منتجات خام

 2,79 22762 3,71 27176 2,68 13086 2,37 7179 مواد نصف مصنعة

 0,17 1387 0,34 2491 0,18 879 0,11 333 تجهٌزات صناعٌة

 0,01 82 0,02 147 0,05 244 0,02 61 تجهٌزات فالحٌة

 0,15 1224 1,17 8570 0,59 2881 0,26 787 مواد استهالكٌة

 100 815860 100 732517 100 488270 100 302897 المجموع

ملتقى الوطنً ال "الجزائر إشارة إلى الجباية البترولية في عالجزائر ماإلصالحات الجبائية في  طبيعةاألخضر عزي، "المصدر: 
 11و 10أٌام  البلٌدة جامعة سعد دحلب، حول السٌاسات الجبائٌة للجزائر فً األلفٌة الثالثة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 .113، ص 2003ماي

 (. 2013-2000الل الفترة )(: هيكل الصادرات خارج المحروقات بالمليون دوالر خ3الجدول رقم) 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الصادرات

 402  315  355  315  113  119  88  73  67  59  48  35  28  32  اد غذائٌةمو

 960 62 804 69 427 71 527 55 128 44 361 77 831 58 429 53 094 45 302 31 939 23 091 18 484 18 419 21 محروقات

 109  168  161  94  170  334  169  195  134  90  50  51  37  44  تجات خاممن

 458 1 527 1 496 1 056 1 692  384 1 993  828  651  571  509  551  504  465  نصف مصنعةاد مو

 - 1  - 1   -  1  1  1  - - 1  20  22  11  هٌزات فالحٌةتج

 28  32  35  30  42  67  46  44  36  47  30  50  45  47  هٌزات صناعٌةتج

 17  19  15  30  49  32  35  43  19  14  35  27  12  13  اد استهالكٌةمو

 974 64 866 71 489 73 053 57 194 45 298 79 163 60 613 54 001 46 083 32 612 24 825 18 132 19 031 22 انًجًىع

 (.CNISالمصدر: المركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي للجمارك )
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 )تببع(4 الممحق
 (1999-1990التركيبة السلعية للواردات خالل الفترة):  (4الجدول)

 ملٌون دٌنار جزائري.الوحدة:   

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 /السنواتالمواد

 577 153 781 148 859 146 208 150 208 131 729 98 833 50 689 45 756 35 174 19 انغذائيتانًىاد 

 25  27  29  29  26  30  25  25  25  22  اننسبت انًئىيت

 252 10 395 7 630 7 353 6 624 5 963 1 919 2 621 2 723 4 290 1 قىدىانطاقت و ان

 1,68 1,34 1,52 1,21 1,1 0,60 1,42 1,43 3,33 1,49 اننسبت انًئىيت 

 221 31 730 31 826 28 760 28 604 37 702 21 893 13 366 13 565 7 066 6 انًىاد انخاو

 5,12 5,74 5,75 5,47 7,33 6,61 6,77 7,28 5,34 6,99 اننسبت انًئىيت 

 984 102 162 101 292 90 257 103 050 113 134 75 428 48 217 42 335 34 182 16 انًُتجاث َصف يصُعت

 16,88 18,31 ,18 19,65 22,04 22,88 23,6 ,23 24,23 18,65 اننسبت انًئىيت 

 793 4 531 2 236 1 368 2 954 1 157 1 284 1 114 1 823 2 699  سهع تجهيس انفالحت

 0,79 0,46 0,25 0,45 0,38 0,35 0,63 0,61 1,99 0,81 اننسبت انًئىيت 

 289 214 290 183 552 163 521 174 977 139 126 85 939 59 399 53 228 43 089 33 سهع تجهيس انصُاعت

 35,13 33,18 32,61 33,22 27,29 25,93 29,21 29,09 30,5 38,14 اننسبت انًئىيت 

 932 92 470 77 187 63 945 59 453 83 526 44 903 27 182 25 284 13 268 10 سهع استهالكيت

 15,23 14,03 12,6 11,41 16,27 13,56 13,6 13,72 9,37 11,83 اننسبت انًئىيت 

 047 610 359 552 582 501 410 525 869 512 337 328 200 205 587 183 714 141 769 86 انًجًىع

 (.CNISالمركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي للجمارك )المصدر: 

      
 (.2009-2000(: التركيبة السلعية للواردات خالل الفترة)2الشكل )

    

 

 

 

 

 
 
 

  www.dgpp.mf.gov.dzو zwww.mf.gov.dمن إعداد الباحثة انطالقا من وزارة المالٌة على الموقع المصدر: 

 10/02/2010تاريخ االطالع:

      
 (.2013-2010التركيبة السلعية للواردات خالل الفترة):  (5الجدول)

 

 2013 2012 2011 2010 /السنواتالمواد

 580 9 022 9 850 9 058 6 انغذائيتانًىاد 

 17,41 17,91 20,85 14,97 اننسبت انًئىيت 

 385 4 955 4 164 1 955  قىدىانطاقت وان

 7,97 9,84 2,46 2,36 اننسبت انًئىيت 

 841 1 839 1 783 1 409 1 انًىاد انخاو

 3,35 3,65 3,77 3,48 اننسبت انًئىيت 

 310 11 629 10 685 10 098 10 انًُتجاث َصف يصُعت

 20,55 21,1 22,62 24,95 اننسبت انًئىيت 

 508  330  387  341  سهع تجهيس انفالحت

 0,92 0,66 0,82 0,84 اننسبت انًئىيت 

 194 16 604 13 050 16 776 15 سهع انتجهيز انصنبعت

 29,43 27 33,97 38,98 اننسبت انًئىيت 

 210 11 997 9 328 7 836 5 سهع استهالكيت

 20.37 19.84 15.51 14.42 اننسبت انًئىيت

 028 55 376 50 247 47 473 40 انًجًىع

 (.CNISللجمارك ) المركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآلليالمصدر: 

 
 

 
 

 

ملٌون دوالرالوحدة:   

ملٌون دوالر.الوحدة:   

http://www.mf.gov.dz/
http://www.dgpp.mf.gov.dz/
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 )تببع( 4الممحق 

 1994-1975نسب الصادرات/ الناتج المحمي االجمالي في أسرع الدول النامية نموا في الفترة  (:00الجدول )

 (1987)بأسعبر عبو 

 
 .8، مرجع سابق،صالتجارة الخارجية والنمو االقتصاديالمصدر : أحمد الكواز، 

 1994-1975:البمدان التي شهدت أعمى نسب لمصادرات/الناتج المحمي االجمالي في الفترة  (07)الجدول 
 (1987)بأسعار عام 

 

 
 .9، مرجع سابق، صالتجارة الخارجية والنمو االقتصادي: أحمد الكواز،  المصدر
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 )تببع( 4الممحق 

   مصادر الجداول المحتوية عمى أكثر من مرجع (:8الجدول )
 المصادر رقم الجدول وعنوانه

(: تطىر 4-5انجذول رقى )

بعض انًؤشزاث االقتصبديت 

(1999-1985نهفتزة)   

 

  .213ص  1993مطبعة حمب، الجزائر،  ،الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية )تشريح وضعية(محمد بمقاسم بيمول ،-
 .الديوان الوطني لإلحصائيات-
 263،287، 339ص  االقتصادية لسياسة الصرف االجنبي،-سياسة الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية دراسة تحميمية لآلثار لحمو موسى بوخاري، -
، 2012،لبنان العصرية،، الطبعة االولى، مكتبة حسن دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار االجنبي المباشر الى الدول العربيةعميروش محند  شمغوم ، -

 .230ص 
 .89ص ،2013 ،، دار الخمدونية، الجزائراشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائريعزي،  االخضر-
 .323، ص 2013، لبنان، العصرية ، الطبعة األولى، مكتبة حسنسياسة الصرف كأداة لتسوية االختالالت في ميزان المدفوعاتأمين صيد، -

  - Banque d’Algérie « Indicateurs monétaires et financiers » Revues Media Banque  N°49 à 53. 

-ABDELMADJID BOUZIDI, les années 90 de l’économie algérienne, édition ENAG, ALGER, ALGERIE, 1999 
-Banque  d’Algérie statistique monétaire 1964-2005 et statistique de la balance des  paiements 1992-2005. 

 أهى (: تطىر7-5) رقى انجذول

 خالل االقتصبديت انًؤشزاث

 (2013-2000انفتزة )

 

 2008، 8جامعة ورقمة، العدد  ،مجمة الباحثمصطيفى عبد المطيف، "الوضعية النقدية ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتياء برنامج التسييل الموسع، -
 .126ص 
، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه دولة في العموم 2005-1990السياسة النقدية وأثرها عمى المتغيرات االقتصادية الكمية حالة الجزائر:  بوزعرور عمار، -

 .236، ص 2007/2008االقتصادية جامعة الجزائر
مجمة األبحاث االقتصادية، دار األبحاث لمترجمة لي يكشف أهم مؤشرات توقعاته" "الجزائر حققت نموا معتبرا خارج المحروقات، صندوق النقد الدو أسامة و.، -

 .79ص  ،2010أبريل  22، العدد، والنشر والتوزيع، الجزائر
 .54، ص 2013جانفي  ، 21، دراسات اقتصادية، مركز البصير، الجزائر، العددالصناعة الجزائرية  تحديات انماء وقطاع متعثرحمد، أدبيش -
 .79أسامة و.، مجمة األبحاث االقتصادية، مرجع سابق، -
 .76، ص 2012، 20، دار الخمدونية، الجزائر، العدد ، دراسات اقتصادية2013قراءة لمشروع قانون المالية عبد الرحمان تومي، -

الطبعة األولى، مكتبة حسن  قياسية لنماذج التنمية االقتصادية،اآلثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاق الحكومي، دراسة  تطبيقية وليد عبد الحميد عايب، -
 .245ص ، 2010العصرية، بيروت،

رسالة دكتوراه، كمية العموم  -حالة الجزائر -اآلثار االقتصادية الكمية لمسياسة المالية والقدرة عمى استدامة تحمل العجز الموازني والدين العامشيبي عبد الرحيم، -
 .238ص  2013-2012والتسيير والعموم التجارية، جامعة  أبو بكر بمقايد تممسان، االقتصادية 

 الديوان الوطني لالحصائيات.، و احصائيات صندوق النقد الدولي-
 .233، ص2011بنك الجزائر، التقرير السنوي لمتطور االقتصادي والنقدي لمجزائر ، -

- Banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2013,  octobre 2014, page114. 
-Rachid BOUJEMA, économie de développement, volume 2, DAR EL KHOULDOUNIA, ALGER, page 211 
-http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/statistiques/ 05/05/2015اطهع عهيه يىو   

-Banque  d’Algérie statistique monétaire 1964-2005 et statistique de la balance des  paiements (1992-2005). 

-ALGERIE en quelques chiffres, office national des publications, édition 2009 N°39 page 54. 
-Banque d’Algérie « Indicateurs monétaires et financiers », Revues Media Banque. N°49 à 53. 
data.albankaldawli.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-

first&sort=asc. 
: معدل نمو (15-5)الجدول

-1993)القطاعات خالل 
1999)  

Abdelmajid BOUZIDI, les Années 90 De L’économie Algérienne, édition ENAG, Alger,1999, Page55. 

 .154، مرجع سابق، ص االقتصاد الجزائري بين الريع والقيمة المضافةعبد الرحمان تومي، 
 دكتوراه، رسالة الجزائر حالة: العام والدين الموازني العجز تحمل استدامة عمى والقدرة المالية لمسياسة الكمية االقتصادية اآلثار الرحيم، عبد شيبي 2000و 2009
 .238 ص 2013-2012 تممسان، بمقايد بكر أبو  جامعة ، التجارية والعموم والتسيير االقتصادية العموم كمية

: نسبة نمو (23-5)الجدول رقم
 (2011-2000)القطاعات خالل

2004-2007, Rachid BENYOUBE,  annuaire économique et social 2009 ,5ème édition, édition KALMA 

Communication,  ALGER 2009, page 18. 

2001-2003: Projet Loi De Finance 2002. 

 حالة: العام والدين الموازني العجز تحمل استدامة عمى القدرة و المالية لمسياسة الكمية االقتصادية اآلثار الرحيم، عبد شيبي 2010-2008و  1999-2000
 .  238 ص 2013-2012 تممسان، بمقايد بكر أبو  جامعة ، التجارية والعموم والتسيير االقتصادية العموم كمية دكتوراه، رسالة الجزائر

 (: تطىر22-5انجذول رقى )

انصبدراث انجزائزيت خبرج 

انًحزوقبث ببنًهيىٌ دينبر 

 (2013 -1995جزائزي )

، مجمة دفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسويق الدوليبراق محمد، عبيمة محمد،  2003انى   1995يٍ - 
 127، ص 2006جوان  04الشمف، العدد رقم  مي اقتصاديات شمال إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة حسيبة بن بوع

 المديرية العامة لمجمارك، المركز الوطني لإلحصائيات واإلعالم اآللي لمجمارك 2013الى  2005من -

: معدل نمو (23-5)الجدول
الناتج الداخمي الخام خارج 

 المحروقات

-Entretien avec Abdelmajid BOUZIDI, les années 90 de l’économie algérienne, édition ENAG, 

alger,1999, Page55  1993-1998.  
  .18، ص 18: دراساث اقتصاديت، انعذد 2009-2011-

 : انذيىاٌ انىطُي نإلحصائياث.2013-2012، 154، ص 19: تىيي عبذ انرحًاٌ، اشكانيت انتىازٌ، انعذد2004-2008

 
 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/statistiques/
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/statistiques/
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 للنموذج األول(: قيم االستجابة الدفعية 09الجدول)
Response of DLEXPO: 

Period DLEXPO DLIMPO DLPIB DLPOIL DLTCH 

1  0.498157  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.05501)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

2 -0.179458  0.110485  0.051038  0.078136  0.115293 

  (0.08536)  (0.09161)  (0.07407)  (0.07692)  (0.08162) 

3 -0.044771  0.102117  0.042853 -0.061590 -0.197690 

  (0.09375)  (0.10721)  (0.07603)  (0.08833)  (0.09269) 

4  0.087234 -0.056088  0.019464  0.051362  0.042777 

  (0.08304)  (0.07731)  (0.07127)  (0.07896)  (0.06602) 

5 -0.023281 -0.009658  0.041497 -0.019414 -0.027886 

  (0.06533)  (0.05682)  (0.05595)  (0.06123)  (0.05789) 

6  0.005127  0.031259 -0.004099 -0.016727 -0.027477 

  (0.05325)  (0.03790)  (0.04559)  (0.04760)  (0.04135) 

7  0.009490 -0.014151  0.004024  0.016210 -0.015384 

  (0.03992)  (0.02475)  (0.03710)  (0.03815)  (0.02971) 

8 -0.010504  0.001996  0.022767 -0.004873 -0.010058 

  (0.02755)  (0.01841)  (0.02771)  (0.02535)  (0.02373) 

9  0.013425  0.006195  0.004838 -0.004643 -0.010860 

  (0.02331)  (0.01389)  (0.02184)  (0.01930)  (0.01841) 

10  0.001878 -0.002253 -0.000183  0.005180 -0.003838 

  (0.01538)  (0.01084)  (0.01761)  (0.01547)  (0.01416) 

 Response of DLIMPO: 

 Period DLEXPO DLIMPO DLPIB DLPOIL DLTCH 

 1  0.033819  0.211479  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.03324)  (0.02335)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

2  0.027353  0.015419  0.025276  0.064223  0.005781 

  (0.03538)  (0.03930)  (0.03209)  (0.03273)  (0.03467) 

3 -0.030211  0.007433  0.046259 -0.010010 -0.007393 

  (0.03474)  (0.04223)  (0.02889)  (0.03068)  (0.03326) 

4  0.027130  0.007081  0.001045 -0.018325 -0.016916 

  (0.02465)  (0.02514)  (0.02381)  (0.02278)  (0.02363) 

5 -0.000582 -0.012030 -0.009614  0.014343 -0.001199 

  (0.01866)  (0.01643)  (0.01923)  (0.01591)  (0.02015) 

6 -0.014463  0.003581  0.014596 -0.009143 -0.015714 

  (0.01654)  (0.01202)  (0.01484)  (0.01404)  (0.01361) 

7  0.011722  0.001605  0.004484  0.000944 -0.002633 

  (0.01216)  (0.00895)  (0.01261)  (0.01198)  (0.01118) 

8  0.002725 -0.002029 -0.001234  0.003491 -0.001266 

  (0.00987)  (0.00761)  (0.00979)  (0.00940)  (0.00957) 

9 -0.004305  0.002845  0.005210 -0.004309 -0.005082 

  (0.00759)  (0.00512)  (0.00797)  (0.00676)  (0.00705) 

 10  0.002439  0.000263  0.001526  0.001596 -0.002858 

  (0.00554)  (0.00371)  (0.00651)  (0.00529)  (0.00581) 

 Response of DLPIB: 

 Period DLEXPO DLIMPO DLPIB DLPOIL DLTCH 

 1  0.003804  0.018732  0.040294  0.000000  0.000000 

  (0.00695)  (0.00662)  (0.00445)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  0.015588  0.013862 -0.012502  0.013584  0.000342 

  (0.00803)  (0.00851)  (0.00681)  (0.00682)  (0.00722) 

 3 -0.002995 -0.000964  0.005357 -0.008377 -0.006075 

  (0.00818)  (0.00970)  (0.00688)  (0.00756)  (0.00813) 

 4 -0.006852  0.000138  0.010512  0.000718 -0.004302 

  (0.00662)  (0.00675)  (0.00571)  (0.00615)  (0.00626) 

 5  0.006662  0.000360 -0.004263  0.002505 -0.004960 

  (0.00561)  (0.00461)  (0.00528)  (0.00525)  (0.00475) 

 6  0.000794 -0.001416  0.003647 -0.002923  0.000114 
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  (0.00466)  (0.00371)  (0.00418)  (0.00418)  (0.00392) 

 7 -0.002474  0.001370  0.002869  0.000573 -0.002710 

  (0.00392)  (0.00289)  (0.00370)  (0.00373)  (0.00307) 

 8  0.002129  0.000658 -0.001379  0.000677 -0.002286 

  (0.00292)  (0.00206)  (0.00299)  (0.00296)  (0.00254) 

 9  0.000198 -0.000823  0.002421 -0.000854 -0.000264 

  (0.00228)  (0.00167)  (0.00239)  (0.00199)  (0.00223) 

 10 -0.000506  0.000670  0.000907  0.000268 -0.001152 

  (0.00192)  (0.00131)  (0.00203)  (0.00172)  (0.00177) 

 Response of DLPOIL: 

 Period DLEXPO DLIMPO DLPIB DLPOIL DLTCH 

 1  0.145779  0.131464 -0.015556  0.229475  0.000000 

  (0.04440)  (0.03874)  (0.03588)  (0.02534)  (0.00000) 

 2  0.034066  0.117668  0.100515 -0.062264  0.057338 

  (0.05482)  (0.05856)  (0.04619)  (0.04648)  (0.04935) 

 3 -0.008376  0.031766  0.053006 -0.000433 -0.021220 

  (0.05380)  (0.06460)  (0.04533)  (0.04873)  (0.05285) 

 4 -0.007866 -0.003748 -0.047807  0.037847 -0.036530 

  (0.04116)  (0.04451)  (0.03857)  (0.03706)  (0.03784) 

 5  0.000814 -0.015417  0.044951 -0.039613 -0.018780 

  (0.03213)  (0.02906)  (0.03266)  (0.02732)  (0.03032) 

 6  0.005440  0.000324  0.015217  0.013029  0.000645 

  (0.02753)  (0.02132)  (0.02496)  (0.02390)  (0.02325) 

 7  0.008406  0.006541 -0.018602  0.002974 -0.016836 

  (0.02278)  (0.01777)  (0.02136)  (0.02188)  (0.01796) 

 8 -0.005095 -0.001926  0.019501 -0.010064 -0.003810 

  (0.01549)  (0.01140)  (0.01654)  (0.01521)  (0.01515) 

 9 -0.000384  0.001780  0.005729  0.007020 -0.006516 

  (0.01363)  (0.00968)  (0.01340)  (0.01168)  (0.01264) 

 10  0.007126  0.001450 -0.003950 -0.001354 -0.004999 

  (0.01086)  (0.00746)  (0.01142)  (0.01046)  (0.00933) 

 Response of DLTCH: 

 Period DLEXPO DLIMPO DLPIB DLPOIL DLTCH 

 1  0.040441 -0.041921 -0.013399 -0.005410  0.121310 

  (0.02066)  (0.01963)  (0.01902)  (0.01895)  (0.01340) 

 2 -0.026573 -0.001876 -0.060657 -0.002613  0.026977 

  (0.02374)  (0.02601)  (0.02075)  (0.02062)  (0.02211) 

 3 -0.023797  0.001337 -0.038796 -0.001839  0.021676 

  (0.02394)  (0.02876)  (0.02030)  (0.02090)  (0.02248) 

 4 -0.003585 -0.015292 -0.003256  0.005579  0.028303 

  (0.01718)  (0.01983)  (0.01714)  (0.01524)  (0.01757) 

 5  0.001618 -0.000437 -0.019041  0.003060  0.027164 

  (0.01297)  (0.01435)  (0.01468)  (0.01114)  (0.01624) 

 6 -0.001859  4.90E-05 -0.017787 -0.003670  0.016083 

  (0.01187)  (0.01061)  (0.01320)  (0.00905)  (0.01421) 

 7 -0.009147 -0.002911 -0.008217  0.003123  0.013343 

  (0.00895)  (0.00805)  (0.01173)  (0.00668)  (0.01362) 

 8 -0.001578 -0.001235 -0.008049  0.000917  0.009014 

  (0.00644)  (0.00648)  (0.00987)  (0.00429)  (0.01217) 

 9  0.000917 -0.001930 -0.006549 -0.000419  0.010494 

  (0.00541)  (0.00508)  (0.00854)  (0.00338)  (0.01057) 

 10 -0.003155 -0.000800 -0.005244  0.000692  0.006830 

  (0.00398)  (0.00386)  (0.00743)  (0.00281)  (0.00916) 
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 )تببع( 4الممحق 

 (: قيم دوال االستجابة الدفعية للنموذج الثاني10الجدول رقم )
 Response of DLFDI: 

 Period DLFDI DLGROW DLINDOUV 

 1  1.273494  0.000000  0.000000 

  (0.14804)  (0.00000)  (0.00000) 

 2 -0.589902 -0.281906  0.145384 

  (0.18012)  (0.18733)  (0.20665) 

 3  0.340033  0.253722 -0.063428 

  (0.16499)  (0.19324)  (0.07496) 

 4 -0.202677 -0.200537  0.050699 

  (0.13672)  (0.16548)  (0.05929) 

 5  0.129709  0.143751 -0.032398 

  (0.11011)  (0.13616)  (0.04146) 

 6 -0.084890 -0.100442  0.022347 

  (0.08700)  (0.10880)  (0.03040) 

 7  0.056592  0.068973 -0.015025 

  (0.06770)  (0.08528)  (0.02231) 

 8 -0.038002 -0.047055  0.010197 

  (0.05199)  (0.06578)  (0.01640) 

 9  0.025633  0.031979 -0.006899 

  (0.03947)  (0.05008)  (0.01205) 

 10 -0.017324 -0.021697  0.004674 

  (0.02967)  (0.03771)  (0.00884) 

 Response of DLGROW: 

 Period DLFDI DLGROW DLINDOUV 

 1 -0.011948  1.509237  0.000000 

  (0.24812)  (0.17545)  (0.00000) 

 2 -0.179558 -0.823278  0.155507 

  (0.23357)  (0.23832)  (0.24476) 

 3  0.218592  0.456982 -0.070540 

  (0.20948)  (0.24493)  (0.09166) 

 4 -0.172927 -0.283364  0.056337 

  (0.16966)  (0.20611)  (0.07060) 

 5  0.127335  0.181285 -0.036323 

  (0.13467)  (0.16720)  (0.04876) 

 6 -0.089263 -0.119617  0.025081 

  (0.10525)  (0.13209)  (0.03574) 

 7  0.061574  0.079849 -0.016893 

  (0.08126)  (0.10263)  (0.02617) 

 8 -0.042057 -0.053710  0.011469 

  (0.06202)  (0.07861)  (0.01923) 

 9  0.028609  0.036246 -0.007763 

  (0.04685)  (0.05951)  (0.01411) 

 10 -0.019418 -0.024506  0.005260 

  (0.03507)  (0.04461)  (0.01034) 

 Response of DLINDOUV: 

 Period DLFDI DLGROW DLINDOUV 

 1  0.016968 -0.024805  0.118032 

  (0.01993)  (0.01962)  (0.01372) 

 2   0.021331 -0.015457  0.026327 

  (0.01613)  (0.01811)  (0.01993) 

 3 -0.002153 -0.001901  0.006844 

  (0.00616)  (0.00755)  (0.01040) 

 4  0.002746  5.11E-05  0.001120 

  (0.00381)  (0.00461)  (0.00343) 

 5 -0.001030 -0.000876  0.000575 

  (0.00235)  (0.00303)  (0.00131) 

 6  0.000712  0.000584 -7.73E-05 

  (0.00165)  (0.00207)  (0.00054) 

 7 -0.000419 -0.000461  0.000124 

  (0.00113)  (0.00144)  (0.00033) 

 8  0.000278  0.000318 -6.73E-05 

  (0.00080)  (0.00100)  (0.00022) 

 9 -0.000183 -0.000221  4.94E-05 

  (0.00056)  (0.00070)  (0.00016) 

 10  0.000123  0.000151 -3.26E-05 

  (0.00039)  (0.00049)  (0.00011) 
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 )تببع( 4الممحق 

 )القيم بالدوالر( (: اإلحصائيات المتعمقة بالدراسة القياسية11الجدول)
الميزان  الصادرات الواردات PIB/ h السنوات

 التجاري
   indouv االستثمارات

سعر 

 انبترول

سعر صرف 
يقابم  انذيُا ر

 انذوالر

1970 1935 1259 1010 -248 80,12  51023 1021 3,85 

1971 1669 1228 857 -371 0,60  46011 1,7 3,97 

1972 2071 1491 1304 -187 41,49  46018 1,82 4,15 

1973 2092 2241 1889 -353 51,00  57009 2,7 4,16 

1974 2189 4024 4259 235 358,00  74024 11 3,95 

1975 2737 5993 4292 -1702 119,00  76085 10,43 4,18 

1976 2357 5318 4977 -341 187,00  70017 11,6 3,96 

1977 2412 7102 5805 -1297 178,45  72033 12,5 4,48 

1978 2670 8675 6117 -2558 135,15  6507 12,79 4,91 

1979 2609 8410 9873 1463 25,69  64001 29,12 4,94 

1980 2609 10552 15613 5061 348,67  64068 35,52 3,84 

1981 2604 11259 13283 2024 13,21  65046 34 4,32 

1982 2682 10743 11481 738 53,60  59092 32,38 4,59 

1983 2736 10415 11183 768 0,42  53074 29,04 4,78 

1984 2798 10292 11869 1577 0,80  53018 28,02 4,98 

1985 2813 9840 10145 305 0,40  50033 27,01 5,03 

1986 2742 9213 7820 -1393 5,32  36003 13,53 4,71 

1987 2645 7056 8233 1177 3,71  32068 17,73 4,84 

1988 2547 7323 8104 781 13,02  38011 14024 5,93 

1989 2590 9208 8968 -240 12,09  47015 17,31 7,61 

1990 2544 9684 11304 1620 40,00  48038 22026 8,93 

1991 2453 7681 12101 4420 80,00  52072 18062 18,13 

1992 2439 8406 10837 2431 30,00  49019 18,44 22,43 

1993 2335 8788 1091 1303 0,00  44092 16,33 23,38 

1994 2266 9365 8340 -1025 0,00  48058 15,53 36,32 

1995 2307 10761 10240 -521 0,00  55019 16,86 47,68 

1996 2359 9098 13375 4277 270,00  53071 20,29 54,7441 

1997 2345 8687 13889 5202 260,00  52024 18,86 57,7166 

1998 2427 9403 10213 810 606,60  45009 12,28 58,7696 

1999 2468 9164 12522 3358 291,60  50049 17,44 66,6402 

2000 2487 9173 22031 12858 280,10  62053 27,6 75,285 

2001 2567 9940 19132 9192 1 107,90  57085 23,12 77,2647 

2002 2676 12009 18825 6816 1 065,00  60048 24,36 79,685 

2003 2831 13534 24612 11078 633,70  62014 28,1 77,3912 

2004 2912 18308 32083 13775 881,90  65072 36,05 72,0653 

2005 3039 20357 46001 25644 1 081,10  71092 50,59 73,3649 

2006 3041 21456 54613 33157 1 795,40  70055 61 72,6459 

2007 3092 27631 60163 32532 1 661,80  70068 69,04 69,3676 

2008 3098 39479 79298 39819 2 593,60  8306 94,1 64,5684 

2009 3091 39294 45194 5900 2 746,40  87099 60,86 72,646 

2010 3144 40473 57053 16580 2 264,00  69086 77,38 74,408 

2011 3172 74247 73489 26242 2 571,00  67071 107,46 72,8535 

2012 3215 47490 71866 24376 2 581,00  66085 109,45 77,552 

2013 3241 55028 64974 9946 1 499,00  63042 107,87 79,3808 

 من اعداد الباحثة انطالقا من :

- http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur 
- http://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ 

 مركز االحصائٌات واالعالم األلً للجمارك -

- http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=DZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.PCAP.KD  

PIB 04/12/2012 اطمع عميو يوم  

- http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?variable=BNCABFUNDCD_&region=MNA consulter le 06/06/2015. 

-  http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur. 
- ministère des  finances algériennes. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=DZA&codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.PCAP.KD
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?variable=BNCABFUNDCD_&region=MNA
http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur


 

 

 

  الممخص
لى إ جانبيا النظريالتطرق في  تم   .ثر التحرير التجاري عمى النمو االقتصادي في الجزائرأ اختبارلى إ طروحةاألىدفت ىذه     

 مرت بياالتي  المراحل تم تقديمبعد ذلك  ،العالقة المفسرة ليماو جاري والنمو االقتصادي حرير الت  الت  ثم ، ونظرياتيا الدولية لتجارةا
  .برنامج انعاش ودعم النموفي ظل  خاصةاالقتصادي  جل تحسين معدالت النموأالدولة من مجيودات التجارة الخارجية الجزائرية، و 

استخدمنا  ،( تم  بناء نموذجين3102-0791خالل الفترة ) النمو االقتصادي في الجزائرعمى التحرير التجاري  أثر فحصجل أمن    
وسعر  سعر النفط، الصادرات والوارداتو  كمتغير تابع الناتج الداخمي الخام لمفردالنمو االقتصادي معبرا عنو ب األولالنموذج  في

عمى  متغيرات النموذجوجود عالقة تكامل متزامن بين لى إ تم التوصل، جوهانسونباستعمال اختبار  ،متغيرات مستقمةك الصرف
يؤثر بدوره في سعر النفط ، و يتأثر بسعر النفط والوارداتالناتج الداخمي لمفرد  ن  أ اتضح جرانجر، وبعد تطبيق سببية المدى الطويل
 .والناتج الداخمي الخام لمفرد عالقة السببية بين الصادراتال تتضح في حين لم، وسعر الصرف

باستعمال  الناتج الداخمي الخام لمفرد عمىجاري واالستثمار األجنبي المباشر االنفتاح الت   ثرأتم اختبار  فقدالثاني  النموذجفي  ماأ   
المتغيرات، لكن غابت العالقة  جل بيناألىناك عالقة طويمة  أن  لى إ، وخمصنا ARDLنموذج االنحدار الذاتي الموزع االبطاء اختبار

  السببية بينيا.
 .جاريالصادرات، الواردات، الميزان الت  جارة الدولية، ، الت  يجار حرير الت  النمو االقتصادي، الت  ، جاريةالت   الحماية :يةت المفتاحاالكمم

 

Résumé  
   Le but de cette thèse est de tester l’impact  de la libération du commerce sur la croissance 

économique en Algérie. Dans la partie théorique,  on a entamé les  théories du commerce 

international, la libération du commerce et sa relation avec la croissance économique. 

    Ensuite, l’étude a passé aux étapes du commerce extérieur algérien ainsi que les efforts commises 

par l’état pour améliorer les taux de croissance  économique particulièrement, dans les programmes 

de  relance et soutenir de la  croissance. 

  Afin d'examiner l'impact de la libéralisation du commerce sur la croissance économique en Algérie 

durant la période (1970-2013) .Deux model ont été construite,  Nous avons utilisé dans le premier le 

PIB/h comme variable  dépendante mesurant la croissance économique, les exportations, les 

importations, le prix du pétrole et les taux de change, comme variables indépendantes. A l’aide du test 

Johnson, Nous avons conclue qu’il y a une co-intégration entre les variables du modèle à long terme, 

et après l'application de la causalité de Granger on a constaté que le PIB /h est influencé par le prix 

du pétrole et les importations, et il influe à son tour, sur le prix du pétrole et le taux de change, aussi 

’il n y a  pas de lien de causalité entre les exportations et le PIB/h.  
     Quant au  second modèle on a  testé l'impact de la libéralisation du commerce et des IDE au PIB/h 

à l'aide du modèle ARDL, dont il existe une relation à long terme entre les variables, mais sans lien de 

causalité entre eux. 

Mots clés: Le protectionnisme commercial, croissance  économique,  libéralisation du commerce, 

commerce international, exportations importations, balance commerciale. 

 

Abstract 
 

    This dissertation aimed to examine the effect of trade openness on economic growth in Algeria. In 

its theoretical part, the present study provided the theories of international trade, trade openness and 

economic growth, after that it discussed the stages of Algerian foreign trade and efforts carried by the 

country to ameliorate economic growth rate, especially in light of revive and support growth program. 

    In order to investigate the impact of trade openness on economic growth in Algeria during the 

period (1970-2013), two models have been built, in the first one we used growth rate measured by 

GDP /capita as a dependent variable, exports, imports, price of oil and exchange rate as independents 

variables, using Johansson test, results showed the presence of synchronous integration relationship 

between model variables on the long term, after the application of Granger causality it appear that 

GDP/capita is influenced by the oil price and imports, and it affect oil price and exchange rate, while 

the causal relationship between exports and GDP/capita was not clear.  

    In the second model we tested the effect of trade liberalization and foreign direct investment on 

GDP/capita by using auto-regressive distributed lag model (ARDL), findings indicated existence of 

long-term relationship between variables, but the causal relationship between them was not clear.  

Key words: trade protectionism, economic growth, trade liberalization, international trade, exports, 

imports, trade balance. 


