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  إين رأيت أنه ال يكتب إنسانا كتابا يف يومه ،إال قال يف غده لو «                  
  ،و لو ترك ذلك غري هذا لكان أحسن،و لو زيد كذا لكان أفضل                   
  لكان أمجل،و هذا من عظيم العرب،و هو دليل على إستيالء النقص                  
                     »على مجلة البشر                  

                                                              

  ن األصفهاينعماد الدي                                                         
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                         امللخص         

         
  جاءت هذه الدراسة لبحث دور التكامل االقتصادي يف حركة التجارة الدولية يف ظل التحديات       

  دراسية  كحالة  االقتصادية الراهنة آخذين يف ذلك التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي
  تسليط  مث  ،على املستوى التنظريي و التنظيميو ذلك من خالل التعرض إىل التكامل االقتصادي 

  و أخريا دراسة حتليلية تقييمية ،ظل التغريات االقتصادية احلديثة الضوء على حركة التجارة الدولية يف
  ).2010 -2000(للتجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي خالل الفترة 

  و قد خلصت الدراسة إىل نتيجة أساسية مفادها أن تداعيات األزمة املالية العاملية خلفت آثار كبرية      
 لس التعاون اخلليجي يف تفعيلأدت إىل ضعف الدور الذي يؤديه التكامل االقتصادي لدول جمجدا 

  .حركة التجارة الدولية اخلليجية
                   

ABSTRACT : 
  

         This  study came  to this discuss the role of economic integration in international 
trade movement  in light of the challenges current economic integration of the Gulf 
cooperation council (GCC) as a case study, and through exposure to economic integration 
on the theoretical and organizational level, than shad light on the movement of 
international trade in the light of recent economic changes , and finally an analytical study 
of assessment international trade ( GCC) during the period (2000-2010). 

  
       The study concluded to the basic conclusion that the repercussions of the global 
financial crises left major implication led to very week role played by economic integration 
of the countries of the Gulf cooperation council in activating Gulf international trade 
movement.    
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شهدت بداية القرن العشرين و حتديدا بعد احلرب العاملية الثانية بروز و منو ظاهرة جديدة على مستوى 

إندفعت حنوها دول العامل املتقدمة و النامية بإنشائها  ،طنية بشقيها التنظريي و التنظيميالعالقات االقتصادية فوق الو
و قد إرتبط هذا التنامي بتسارع خطى العوملة و ما  ،املاضي ن القرنإليها و خاصة يف العقد األخري م االنضمامأو 

رافقها من عمليات إندماج تزامنت مع عمليات حترير  التجارة الدولية و حترير حركة رؤوس األموال الدولية سواءا 
رة مسة حىت أصبحت هذه الظاه ،تدفقات رؤوس األموال قصرية األجلاألجنيب املباشر أو عرب  االستثمارعرب تدفقات 

  .أساسية من مسات النظام االقتصادي املعومل  أصطلح على تسميتها بظاهرة التكامل االقتصادي
قد تعزز التوجه حنو التكامل االقتصادي بعد خضوع كل من الدول املتقدمة و النامية لشروط ف هكذاو

دوافع فإن بروز هذه الظاهرة ذا الزخم و ما مهما تباينت ال ،اخلاصة بتحرير التجارة العاملية منظمة التجارة العاملية
و قد تعدت  و يف مقدمتها التحوالت اهليكلية يف االقتصاد الدويل، ،وة العوامل اليت دفعت إىل ظهورهايؤكد على ق

فضال عن كوا ظاهرة اقتصادية يف  ذلك لتشمل معظم الدول النامية مما جعلها ظاهرة دولية يف أبعد حدودها،
و يف ظل هذه الظاهرة أصبح االقتصاد العاملي  ،لقااو ظاهرة إستراتيجية يف ترابط و اتصال حمنطقها السياسي 

أكثر ديناميكية بعد أن ضم أمناط و درجات خمتلفة من التكامل االقتصادي، و تعترب األهداف املشتركة جلميع مناذج 
فضال  ،مبا كانت حتصل عليه خارج التكامل التكامل االقتصادي ممثلة يف احلصول على مزايا اقتصادية أكرب مقارنة

و بذلك أصبحت مسألة  عن سعيها حلماية إنتاجها احمللي من املنافسة األجنبية يف ظل العوملة و فتح األسواق،
فلم يعد هناك أي جمال للنجاح يف حتقيق أهداف التنمية أو الدفاع عن املصاحل  االنضمام إىل التكامل أمرا حتميا،

     البقاء ملن هو أكثر قوة و منافسةبقي البلد منفردا بعد أن أصبح شعار التعامل االقتصادي الدويل هو الوطنية إذا 
  .و كفاءة

قات من جانب آخر جند ظاهرة التجارة الدولية و اليت تعترب احللقة املركزية يف املنظومة املعقدة للعالو
يف منظومة اقتصادية موحدة هدفها معاجلة املشاكل االقتصادية تربط مجيع بلدان العامل  ،االقتصادية الدولية املعاصرة

  على املستوى الدويل من خالل تنمية القدرة اإلنتاجية و توسيع فرص العمالة و إنسياب عوامل اإلنتاج بني الدول 
ة اليت هزت ، هذه الظاهرة شهدت تغريات كبرية يف أعقاب األزمة املالية العامليو بالتايل بلوغ النمو االقتصادي 

  .أركان النظام التجاري العاملي بكامله
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  :اإلشكالية
ة متثلت يف زيادة إنسياب خلف التكامل االقتصادي آثارا اقتصادية كبرية على حركة التجارة الدولي

اقتصاديات الدول أكثر إندماجا  األمر الذي جعل اخلدمات بسرعة حتريك رؤوس األموال بني الدول،السلع و
خاصة مع اية القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين الذي شهد تغريات جذرية كان يف تكامال و

مست مجيع التكتالت و صادي العاملي و نظامه التجاري،مقدمتها األزمة املالية العاملية اليت هزت أركان النظام االقت
  .االقتصادية العاملية مبا فيها جملس التعاون اخلليجي

  امهة التكامل االقتصادي يف تفعيل حركة التجارة الدولية ما مدى مس
 ؟األزمة املالية العاملية يف ظل                       

  :اإلشكاليات الفرعية
 ما هي أهم مالمح املنهج املعاصر للتكامل وما هي دوافعه ومقومات جناحه؟ و ؟ما هو التكامل االقتصادي

 ؟)يدة اإلقليمية اجلد(اإلقليمي  االقتصادي

 و ما هي عالقتها بالتكامل االقتصادي؟ ما هي أهم التطورات اليت عرفتها التجارة الدولية ؟ 

 و ما هو واقع التجارة  العاملية على حركة التجارة الدولية ؟ مة االقتصاديةما هي أهم اآلثار اليت خلفتها األز
 الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي يف ظل األزمة العاملية ؟

 
  :رضيات الدراسةف
 اقتصادية و اجتماعية و سياسية  التكامل االقتصادي هو دخول جمموعة من الدول تربطها عالقات تقارب

 هة التحديات االقتصادية العاملية؛جغرافية يف إحتاد اقتصادي ملواجو

  تجمعة؛بلد من البلدان األعضاء امليساعد التكامل االقتصادي على االستفادة من املزايا النسبية لكل 

 داء كربيات سامهت األزمة العاملية يف خلق آثار جد وخيمة على حركة التجارة الدولية انعكست سلبا على أ
 االقتصاديات العاملية؛

 شهدت اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي تراجعا كبريا يف جانب التبادل التجاري الدويل و اإلقليمي 
 . أعقاب األزمة املالية العامليةيف
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  :دوافع إختيار املوضوع
  مام يف أدبيات التاريخ إحتالهلا للكثري من اإلهتاالقتصادي على الساحة العاملية وبروز ظاهرة التكامل

 االقتصادي؛

  امليول الشخصي لدراسة ظاهرة التكامل االقتصادي و دورها يف حركة التجارة الدولية يف ظل التغريات
 عاملية؛االقتصادية ال

 ؛ت و البحوث األكادميية اليت تناولت هذا املوضوع إضافة إىل حداثته و ديناميكيتهقلة الدراسا 

  مت إختيار دول جملس التعاون اخلليجي كحالة دراسية بالنظر إىل التحديات االقتصادية اليت يشهدها هذا
ة املالية و إختبار مدى قدرة هذا األخري على مواجهة هذه التحديات و خاصة األزم ،التكامل االقتصادي

 .العاملية

  : تم االعتماد على املناهج التاليةلإلجابة على اإلشكالية املطروحة سي :منهج الدراسة

      مت استخدام هذا املنهج لوصف ظاهريت التكامل االقتصادي و التجارة الدولية و العالقة  :املنهج الوصفي
العاملية خاصة بالنسبة لدول جملس التعاون  القائمة بينهما، إضافة إىل واقع هذه العالقة يف ظل األزمة

 و االحنراف املعياري، و يستخدم يف أغلب أقسام البحث؛ ام األساليب الوصفية كاملتوسطاخلليجي باستخد

 مت استخدام هذا املنهج الستعراض اإلطار الكرونولوجي للتكامل االقتصادي اإلقليمي  :املنهج التارخيي
سباب املؤدية لألزمة املالية العاملية خصوصا و يستخدم هذا املنهج يف أغلب الدولية عموما و األوالتجارة 

 أقسام البحث؛

 و حتديد أهم اآلثار اليت  ،مت استخدام هذا املنهج لتحليل األسباب املؤدية لألزمة املالية العاملية :املنهج التحليلي
ة بالنسبة للدول اخلليجية، و يستخدم هذا املنهج خلفتها على التجارة الدولية و عالقتها  بالتكامل االقتصادي خاص

 بوضوح يف الفصلني الثاين و الثالث؛

     مت استخدام هذا املنهج الختبار دور التكامل االقتصادي اإلقليمي يف التجارة الدولية : منهج دراسة احلالة
  .ضوح يف الفصل الثالثو يظهر هذا بو،  أعقاب األزمة املالية العامليةلدول جملس التعاون اخلليجي يف
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   :حدود الدراسة

قطر،  ،اإلمارت الكويت، ،اململكة العربية السعودية( ليجي مت التركيز على دول جملس التعاون اخل
إضافة إىل ذلك سيتم تناول دول اإلحتاد األورويب و اليابان إضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية  ،)البحرين ،عمان

  .حجر الزاوية يف انفجار األزمة املالية العاملية و جمموعة من الدول املتأثرة ااملتحدة  باعتبارها 
نظرا ملا تضمنه هذا اإلطار من حمطات تارخيية  2010إىل غاية 1950مت اختيار اإلطار الزمين لعام 

الية العاملية ، إضافة إىل تسليط الضوء على األزمة املبارزة تساهم يف إزالة الغموض حول اإلشكالية املدروسة
  .2008لعام

بالنسبة لدراسة احلالة و هذا بالنظر إىل أن هذه احلقبة  2010إىل 2000مت اختيار احلقبة الزمنية لعام 
  ).لة ما قبل األزمةمرحمرحلة ما بعد األزمة و(اخلليجي  تغطي مرحلتني هامتني للتجارة الدولية لدول جملس التعاون

  :أهداف الدراسة
 ؛مدى قدرة التكامل االقتصادي يف تفعيل مستوى التجارة الدولية  تسليط الضوء على 

 كبرية على حركة التجارة الدولية؛ تسليط الضوء على األزمة املالية العاملية و ما أفرزته من تأثريات 

حماولة الوقوف على مدى صمود التكامل االقتصادي اإلقليمي لدول جملس التعاون اخلليجي يف جمال التبادل  
 .العاملية املالية األزمةيف ظل  اريالتج

  
 :الدراسات السابقة

 ، جامعة ،)غري منشورة( ،دكتوراه،أطروحة النمو و التجارة الدولية يف الدول النامية صواليلي صدر الدين
ازدياد دور الدول النامية  ،ساسية اليت توصلت إليها الدراسةمن بني النتائج األو ،2005/2006اجلزائر ،اجلزائر ،

 ،ل املتطورة على االقتصاد العاملي االقتصاد العاملي سواء من حيث الصادرات أو الواردات رغم سيطرة الدويف
إضافة إىل وجود عالقة  ،مو االقتصادي أو التنمية البشريةووجود تباين ما بني الدول النامية سواء من حيث الن

بني االنفتاح و النمو  ية ووجود عالقة عكسيةمباشرة ما بني الدخل الفردي و االنفتاح يف كل الدول النام
 ؛االقتصادي

 توراه،أطروحة دك االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية ،حشماوي حممد،  

 .2006 ،اجلزائر ،جامعة اجلزائر ،)غري منشورة(

و من بني النتائج األساسية اليت توصلت إليها الدراسة أن النظام االقتصادي العاملي اجلديد ال زال حيتاج             
و إعادة النظر يف قواعده سواء يف جمال التجارة أو االستثمار أو غريها  ،إىل إصالح يف آلياته و طريقة عمل مؤسساته
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إضافة إىل أن النظام التجاري العاملي اجلديد  ،على حد السواءالنامي و املتقدم  حىت حيظى برضا دول و شعوب العامل
  ؛أثار جدال كبريا حول مستقبله بعد فشل مؤمتر سياتل و ما رافقه من رفض للعوملة و آلياا

 ، التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوملة و تفعيل التكامل االقتصادي يف عبد الوهاب رميدي
 .2006/2007 اجلزائر، ،جامعة اجلزائر )غري منشورة(، ، أطروحة دكتوراه"جتارب خمتلفةدراسة "الدول النامية 

من بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة حرص الدول املتقدمة على تواجدها ضمن أكرب قدر من  و
ام منظمة التجارة و لكن بالصيغة اجلديدة بعد قي ،التكتالت االقتصادية و ازدياد االهتمام بالتكتالت االقتصادية

إضافة إىل فشل مناذج التنمية  ،العاملية اليت أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتالت وسيلة للوصول إىل حترير التجارة
االقتصادية يف احلقب املاضية اليت طبقت يف الدول النامية كذلك توصلت الدراسة إىل نتيجة أساسية مفادها أن 

اءت بالفشل نظرا لغياب آلية التنسيق و التجانس بني السياسات االقتصادية للدول معظم جتارب الدول النامية ب
  ؛األعضاء
 ،أمهيتها وتطورها و العناصر "التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي  خالد حممد خليل مرتالوي

السنة غري  عربية السعودية،اململكة ال ،جامعة امللك عبد العزيز ،)غري منشورة( مذكرة ماجستري، ،"املؤثرة عليها
 .مذكورة

قد توصلت هذه الدراسة إىل نتيجة أساسية مفادها أن التجارة البينية تلعب دورا هاما و حموريا يف دفع و
عجلة التنمية االقتصادية يف اقتصاديات دول اخلليج ،إضافة إىل أن التبادل التجاري بني دول الس يتسم بضآلته 

و توصلت الدراسة إىل أن واقع التبادل التجاري بني دول الس يتطلب  ،تجارة اخلارجيةالقياسا إىل إمجايل حجم 
  ؛عمل كبري لزيادة هذا التبادل إىل املستويات املطلوبة و املرغوبة

 مذكرة  ،التكتالت االقتصادية اإلقليمية و حرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة ،آسيا الوايف
 . 2007 ،اجلزائر ،جامعة باتنة ،)ورة منشغري( ،ماجستري

من بني النتائج األساسية اليت توصلت إليها الدراسة أن التكتالت االقتصادية الناجحة على املستوى و
،كما توصلت تسعى إىل حترير التجارة العامليةو اليت  ،تقدمة و الدول الصناعية الناشئةالدويل هي اليت تتعلق بالدول امل

أن الترتيبات اإلقليمية ما هي إال سعي حلسن إستغالل املزايا النسبية للدول الداخلة فيها مبا يدعم  الدراسة إىل
و حتسني قدرا على املنافسة  من خالل تكوين هيكل إنتاجي أكثر كفاءة بإستغالل  ،مسامهتها يف االقتصاد العاملي

  ؛قليمية أكرب و أوسعوفورات احلجم الكبري و توزيع التكاليف الثابتة على أسواق إ
 غري منشورة( مذكرة ماجستري، ،التكتالت االقتصادية يف ميزان األزمة العاملية ،بوصبيع صاحل رحيمة(، 

 .2011/2012 اجلزائر، بسكرة، جامعة حممد خيضر،

كز على عدد قليل من قنوات من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن انتشار األزمات يرتو
،إىل تفشيها عرب "مراكز نشوئها"من و إىل "التدفق العاملي لرأس املال"دعم توسعها عامليا من خالل قناة و ت ،العدوى

  .تصديرا و استريادا مع شركات الدول املتأزمة"صفقات التجارة الدولية"معرب 
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خري قد كما توصلت الدراسة إىل أنه من خالل املؤشرات االقتصادية لالحتاد األورويب املثبت أن هذا األ

حدة األمريكية و على مسته األزمة عرب قناة األسواق املالية اليت شهدت هبوطا حادا الرتباطها بأسواق الواليات املت
اليت الزالت دد بايار االحتاد ) األزمة اليونانية(كشفت األزمة العاملية النقاب على أزمة اليورووعدة مستويات، 

  .اختبار عرفه خالل مسريته التكاملية النقدي األورويب ووضعه أمام أكرب
  :الدراسةتقسيمات 

مت تقسيم حمتوى البحث إىل ثالث فصول رئيسية ختللتها جمموعة من العناصر الثانوية و الفرعية تناول 
األول منها بشكل غلب عليه الطرح الوصفي التكامل االقتصادي بني التنظري و التنظيم مقسما إىل أربع مباحث 

        حمدداته  نظرياته، مزاياه وأشكاله، مفاهيمه،) القدمي(منها التكامل االقتصادي يف ثوبه التقليدي تضمن األول 

و تناول املبحث الثاين منها أهم جتارب التكامل  حتت عنوان اإلطار املفاهيمي للتكامل االقتصادي ،...و آلياته 
جارة احلرة األوروبية و إتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية منطقة الت االقتصادي بداية من جتربة اإلحتاد األورويب ،

  .و أخريا جتارب التكامل االقتصادي يف الوطن العريب جتارب التكامل االقتصادي يف الدول النامية، 
 فهومها، مميزاا،م :)اإلقليمية اجلديدة(ثوبه اجلديد أما املبحث الثالث فتناول التكامل االقتصادي يف 

  إضافة إىل إجيابياا و سلبياا  ،بني التكامل االقتصادي التقليدي أهم الفروقات األساسية بينها وع ظهورها ودواف
  .ء النظام التجاري العاملي اجلديدو مستقبلها يف ضو

متوسطية كمقاربة ميدانية لإلقليمية -أما املبحث الرابع فتم فيه تسليط الضوء على الشراكة األورو
إضافة إىل هذا  حيث املفهوم و األبعاد و اإلطار التارخيي و تقييمها من حيث اإلجيابيات و السلبيات، اجلديدة من

جزائرية من حيث املضمون و اآلثار احملتملة على واقع -فقد مت التطرق كذلك يف هذا املبحث إىل الشراكة األورو
  .االقتصاد اجلزائري

التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظل التجارة الدولية يف حركة أما الفصل الثاين فقد جاء حتت عنوان 
عالقتها  ،لدولية و أسباب قيامها و أمهيتهامقسما بدوره إىل أربع مباحث تناول األول منها مفهوم التجارة ا

أوجه اإلختالف بينها و بني التجارة الداخلية و هذا حتت عنوان اإلطار املفاهيمي لنظرية التجارة  ،بالتخصص الدويل
أما املبحث الثاين فقد تناول أهم النظريات املفسرة للتجارة الدولية بداية من الفكر التجاري مث الفكر  ولية،الد

  .هذا باإلضافة إىل التطرق إىل أهم السياسات التجارية الدولية ،نيوكالسيكي و أخريا الفكر احلديثو الالكالسيكي 
القتصادي يف التجارة الدولية مت فيه التطرق إىل العالقة أما املبحث الثالث فقد جاء بعنوان دور التكامل ا

    األثر التحويلي ،)خلق التجارة( من األثر اإلنشائيالقائمة بني التكامل االقتصادي و التجارة الدولية إنطالقا 

 .األجنبية املباشرة االستثماراتو معدالت التوظيف و ) حتويل التجارة(

 
  



                         مقدمة عامة 
 

 
 ز 

  

ملية على حركة ه تسليط الضوء على اآلثار اليت خلفتها األزمة املالية العاأما املبحث الرابع فقد مت في
 ،احللول املقترحة ملواجهتها ثارها،أسباا و آ ،ة وجذور األزمة املالية العامليةمت التطرق فيه إىل نشأالتجارة الدولية و

اب األزمة عالقة بالتجارة الدولية يف أعقمث التطرق إىل حركة الصادرات و الواردات العاملية و أهم املتغريات ذات ال
  .و أخريا مت التطرق إىل السياسات التجارية الدولية يف أعقاب األزمة املالية العاملية ،املالية العاملية

  
     دراسة حتليلية تقييمية للتجارة الدولية لس التعاون اخلليجي " أما بالنسبة للفصل الثالث 

    اخلليجي من حيث النشأة إىل ثالث مباحث تضمن األول منها جملس التعاون فتم تقسيمه )" 2010- 2000(

أما املبحث الثاين فقد تناول أهم السياسات  املقومات و اإلجنازات و املعوقات ، اهليكل التنظيمي، ،و األهداف
اليت عرفتها الرسوم  و أخريا تضمن املبحث الثالث دراسة أهم التطورات ،صادية لدول جملس التعاون اخلليجياالقت

البينية و اخلارجية لدول  اجلمركية لدول جملس التعاون اخلليجي و إنعكاساا على حركة الصادرات و الواردات
كما مت التطرق إىل معدالت التوظيف  ،الية العاملية و مرحلة ما بعدهاو هذا يف إطار مرحلة ما قبل األزمة امل ،الس

 .باشرة لدول جملس التعاون اخلليجي و هذا خالل فترة الدراسةاألجنبية امل االستثماراتو 

 



  
 
 

 
 
  

 

 
  الفصل األول

  التكامل االقتصادي بني التنظري و التنظيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

                
  

  
  



 االقتصادي بني التنظري والتنظيمالتكامل                                                                                     : الفصل األول

 
2 

 

 :متهيد

سيادة و يعيش العامل حتوالت كربى يف مجيع ااالت منذ انتهاء احلرب الباردة بايار املعسكر االشتراكي
األمريكية و فرض اهليمنة الغربيةو االنتقال بذلك من نظام القطبني إىل نظام القطب الواحدو ،النظام الليربايل أو احلر

أفرزت مجلة من املفاهيم اجلديدة على صعيد العالقات  األخريةهذه ، ةالعومل ظاهرة حتديدا على العامل حتت شعار
رمست توجها و ،سياساا االقتصاديةو أحدثت حالة من الديناميكية على مستوى الدولو االقتصادية الدولية

سد هذا قد جتو ،اإلقليمي إىل االقتصاد الدويلو اقتصاديا جديدا يقوم على االجتاه التدرجيي من االقتصاد الوطين
 فرض الوجود يف اتمع االقتصادي الدويلو التوجه من خالل تكوين جتمعات اقتصادية إقليمية هدفها املنافسة

، ازأةو مواجهة خمتلف التحديات اليت أفرزها النظام االقتصادي املعومل الذي ال يعترف باالقتصاديات الصغريةو
  .كفاءةو ةقوو بل أصبح شعاره البقاء ملن هو أكثر منافسة

حيث  بارزا على صعيد البيئة االقتصادية العاملية،و إذن احتلت ظاهرة التكامل االقتصادي مكانا هاما
إىل أهم  التجمعات  االنضمامأو  ،مستوياا إىل تكوين جتمعات إقليمية اختالفجلأت العديد من الدول على 

املكاسب اليت و تقليدي أو احلديث لالستفادة من املزايابشقيها ال سواًءااالقتصادية البارزة يف االقتصاد العاملي 
  .تترتب عنها

 ها التقليديةيسنحاول من خالل هذا الفصل استعراض اإلطار النظري لظاهرة التكامل االقتصادي بصيغت
 :ذلك من خالل املباحث التاليةو احلديثةو

  ؛اإلطار املفاهيمي للتكامل االقتصادي: املبحث األول
  ؛أهم جتارب التكامل االقتصادي تطور: املبحث الثاين

  ؛)اإلقليمية اجلديدة(املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي : املبحث الثالث
  للتكامل االقتصادي  اإلقليمية اجلديدة مقاربة ميدانية: املبحث الرابع

  .)متوسطية - الشراكة األورو(                       
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  :مي للتكامل االقتصادياإلطار املفاهي :املبحث األول
كان من أهم مسات فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية نشوء مصطلح التكامل االقتصادي بني البلدان 

قد و ،ملا هلذا التكامل من آثار إجيابية عديدة منطوية على العديد من املكاسب االقتصادية، املتجاورة جغرافيا
ري هلذه الظاهرة باختالف املفكرين االقتصاديني املهتمني ذا تفسو اختلفت وجهات النظر حول حتديد مفهوم

  .النمط من الدراسات االقتصادية
 سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على ظاهرة التكامل االقتصادي بشكلها الكالسيكي

  :من خالل النقاط التالية ) يالتقليد(

  :)املفهوم، املزايا، األشكال(دياإلطار التعريفي بالتكامل االقتصا : املطلب األول
ظهر ألول مرة يف   (Complémentarité économique)مصطلح التكامل االقتصادي
الذي يعود له الفضل يف وضع أساس و ،1950سنة ) )viner "فينر"أدب التاريخ االقتصادي مع االقتصادي 

 .1الليربايلاليت متثل جوهر نظرية التكامل االقتصادي و ،نظرية االحتاد اجلمركي

  :مفهوم التكامل االقتصادي: أوال
قيام جمموعة من املفردات بالتجمع يف " :يف السياق العام إىل "تكامل"من اجلانب اللغوي تشري مفردة 

 ، مبعىن احلالة اليت تكون فيها املفردات املقصودة دوال مستقلة تسعى إىل إقامة عالقات وثيقة فيما بينها، كيان واحد
 ،"حيدث عادة لدول ضمن إقليم جغرايف معني،  وكما لو كانت كيانا واحدا أي كدولة واحدة تتصرف فيها

  .2»تكامل إقليمي«لذلك يطلق عليه و
عملية إدماج كافة القطاعات االقتصادية " :من اجلانب االصطالحي يعرف التكامل االقتصادي على أنه

قتصادي على القطاعات االقتصادية املتكاملة فقط بل تشمل حيث ال تقتصر عملية التكامل اال، املتنافسةو املتكاملة
 .3"كذلك القطاعات االقتصادية املتنافسة

  
  

                                                        
 - "جاكوب فاينر:"  (J-Viner)  عمل أستاذا يف جامعة  فارد ،حاصل على شهادة الدكتوراه يف جامعة هار خبري اقتصادي يف التجارة الدولية ، 1892ولد يف عام

لعب فاينر دورا يف احلكومة من خالل توليه مستشارا لوزير اخلزانة هنري مورغنفاو خالل إدارة فرانكلني ديالنو  ،1946حىت 1919ومن  1917حىت 1916شيكاغوا من 
  .1970روزفلت تويف عام 

  .24ص ،2009 ،اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة األوىل، ،والتبادل اإلنتاجة جدلية التكامل االقتصادي العريب يف مواجهعبد القادر رزيق املخادمي ،  1
.1ص ،2000معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ،التكامل االقتصادي بني النظرية والتطبيق  حممد حممود اإلمام ،  2  
التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة  :الندوة العلمية الدولية حول ،واجهة التكتالت الكربىحضارية مل التكامل العريب اإلسالمي ضرورة ،داودي الطيب3

  .2ص ،2004ماي  9-8 اجلزائر ، سطيف، جامعة فرحات عباس ، األوروبية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، –العربية 
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العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة كافة " :التكامل االقتصادي يف الفكر االقتصادي إىل يشري مصطلحو
 يف مقدمتها إزالة القيود اجلمركية اليتو العقبات اليت تعترض وجه التجارة القائمة بني جمموعة الدول املتكاملة

كذا العقبات اليت تعرقل انسياب حركة رؤوس األموال وانتقال العمالة بني الدول األعضاء مضافا إليها ما تتجه و
  .1"خلق جتانس بني السياسات االقتصادية املختلفة لتصبح يف األخري كال واحدو إليه هذه الدول من تنسيق

 سياسيةو اجتماعيةو دخول جمموعة من الدول تربطها عالقات تقارب اقتصادية" :التكامل االقتصادي هو
اقتصادية موحدة تلتزم و جغرافية يف احتاد اقتصادي حبيث يتم االتفاق بينة هذه الدول على تطبيق سياسات جتاريةو

إلغاء القيود التجارية و ا مجيع الدول األعضاء مثل إلغاء الرسوم اجلمركية على السلع املتداولة بني هذه الدول،
حرية حركة املوارد االقتصادية بني الدول األعضاء يف اتفاقية التكامل ،  واألخرى اليت حتد من حركة التجارة

كذلك االتفاق بني هذه الدول على تطبيق سياسة جتارية موحدة للتعامل التجاري مع الدول خارج و االقتصادي
  .2"االحتاد االقتصادي

           أوىل التعاريف حول ظاهرة التكامل االقتصادي قدمت من قبل االقتصادي جدير بالذكر أن
 يقتضي إزالة التمييز» جانب سليب«عملية حتوي جانبني " :أنهبحيث عرف التكامل االقتصادي  "جان تينربجني"
  املعامالت االقتصاديةزيادة احلرية يفو -إزالة التعريفات اجلمركية وأنظمة احلصص –كافة اإلجراءات التقييدية و
مؤسسات جديدة تتمتع و جانب إجيايب يقتضي تسوية التفاوت القائم يف السياسات التجارية ووضع سياساتو

  .3" بصالحيات اإلجبار
تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت ، متصلةو عملية تنسيق مستمرة" :يعرف التكامل االقتصادي على أنه

 عناصر اإلنتاج فيما بني جمموعة من الدول ذات األنظمة السياسيةو كة التجارةدف إىل إزالة القيود على حر
  .4" االقتصادية املتجانسةو

  
  

                                                        
 القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، اجلزء الثاين، ،" التكتالت االقتصادية بني التنظري والتطبيق "القتصاد الدويل والتجارة الدولية احلديثة يف ا االجتاهات ،حامتسامي عفيفي 1

  .27ص ،2005
  .409ص ،2007 ،ردناأل ،انعم ،والطباعة التوزيعو دار املسرية للنشر ،الطبعة األوىل ،الدويل نظريات وسياساتاالقتصاد  علي عبد الفتاح أبو شرار، 2
 -"جان تنربجني"(Jan Tinbergen)  : 1969أول حائز على جائزة نوبل يف االقتصاد يف عام ضة األمم يف ا ال ساهم يف الكثري من القضايا االقتصادية كقضية

 نظريات الفائدة ،وتقليل التكلفة تكلم عن الدورات االقتصاديةو ياسياالقتصاد القو له دراسات إحصائية حيث قدم حلوال لكثري من القضايا مستعينا بالرياضيات ،االقتصادي
  .1994تويف عام  ،هم األعمال يف احلقول االقتصاديةاليت تعترب من بني أو

3Miroslav n.jovanovic and Richard g.n lipsey, International economic integration "limits and 
prospects",second edition, London, routledge,1998,p5.  

  .294ص ،2010 األردن، الطباعة،عمان،و التوزيعو دار املسرية للنشر الطبعة األوىل ، اقتصاديات الوطن العريب، حممود حسني الوادي ، أمحد عارف العساف، 4
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فإنه يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو  B-Blassa»»  "بيال بالسا"االقتصادي  أما تعريف
، اخلارجية عالقتها بسياسة حرية التجارةو » «Intervention Gouvernementalالتدخل احلكومي

مدخال طبيعيا و إذ يذهب هذا االقتصادي إىل اعتبار أن اختفاء التمييز أو التدخل احلكومي يعد شرطا منطقيا
  .1لتحرير التجارة بني جمموعة الدول األعضاء يف التنظيم التكاملي

امل أن التعريف األكثر مالئمة هلذا املصطلح ينصرف إىل أن فكرة التك "ماخلوب"يرى االقتصادي و
  .االقتصادي التام تنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص املمكنة اليت يتيحها التقسيم الكفء للعمل

فإننا ميكن القول أن التعريف الذي قدمه ، » J-Myrdal « "جونار مريدال"أما بالنسبة لالقتصادي 
عملية حترير التجارة اخلارجية بني  إىليتسع ليشتمل على العناصر السابق طرحها يف التعريفني السابقني فهو ينظر 

أو حترير انتقاالت عناصر اإلنتاج من ، حتقق تساويا يف أسعار عناصر اإلنتاج من ناحية" :الدول األعضاء على أا
اتساعا باملقارنة و بذلك يعد هذا التعريف أكثر عموميةو "أو كال العنصرين السابقني من ناحية ثالثة، ناحية أخرى

  .2فني السابقنيمع التعري
إذن من خالل ما سبق ذكره من تعاريف للتكامل االقتصادي ميكن استخالص التعريف التايل للتكامل 

هو العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة ": « Economic Intégration » التكامل االقتصادي:االقتصادي
اليت و ،عضاء يف مشروع التكامل االقتصاديكافة العقبات اليت تعترض وجه التجارة القائمة بني جمموعة الدول األ

 كذلك العقبات اليت تعرقل انسياب حركة رؤوس األموالو يف مقدمتها إزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية
خلق التجانس بني و انتقاالت العمالة بني الدول األعضاء مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيقو

  ".ختلفة لتصبح بذلك هذه الدول يف األخري كال واحداالسياسات االقتصادية امل
لإلشارة فقط فإنه جدير بالذكر أن العديد من االقتصاديني الدوليني يستخدمون مصطلح التكامل لنقل 

الذي يعين  "Intger" أشتق هذا اللفظ من ةيف اللغة اإلجنليزيو، "Intégration  "معىن التعبري اإلجنليزي 
وبالرغم من بساطة التعريف املقدم ملصطلح التكامل االقتصادي  .ويا يف كل ال يتجزءالشيء املتراكب عض

االندماج االقتصادي مع أن هناك فرق و التعاونو إال أن العديد من االقتصاديني مل يفرقوا بني التكامل ووضوحه،
  .كبري بني هذه املصطلحات الثالثة

  
 

                                                        
 - "بيال بالسا"(Bela Balassa):   وحمدد خمتلف  1961القتصادي صاحب نظرية التكامل ا 1928اقتصادي جمري ولد يف بودابست عام
تويف عام  اخلاصة ،و املنظمات الدولية العامةو اشتغل مستشارا للبنك الدويل حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة بيل األمريكية ، مراحل التكامل اإلقليمي ،و أشكال
1991.  

  .279ص ،1994 القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، اجلزء الثاين، ة،الطبعة الثاني ، التنظيمو التجارة اخلارجية بني التنظري سامي عفيفي حامت ، 1
  .280ص مرجع سابق، ،التنظيمو التجارة اخلارجية بني التنظري سامي عفيفي حامت ، 2
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  :ياالقتصاد الفرق بني التكامل و التعاون :ثانيا 
حيث أن عملية التكامل االقتصادي تشمل ، الكمية معاو التعاون يكمن يف النوعيةو الفرق بني التكامل

االتفاقات الدولية بشأن السياسات و إزالة احلواجز التجاريةو التدابري اليت تؤدي إىل قمع بعض أشكال التمييز
ن االقتصادي ختفيف وطأة القيود املعرقلة حلركة يف حني يقصد بالتعاو، 1التجارية لتكوين تعاون دويل طويل املدى

أما مصطلح االندماج ، القيود املفروضة على حركة رؤوس األموالو غري اجلمركيةو التجارة كالقيود اجلمركية
عملية إذابة االقتصاديات املختلفة يف اقتصاد " :االقتصادي فقد عرفه االقتصادي املصري أمحد الغندور على أنه

 .2"جات تتفاوت حسب العناصر اليت تتحقق من قيام االندماجله درو واحد

  :مزايا التكامل االقتصادي :ثالثا
ى بغية حترص الدول على إقامة تكتالت اقتصادية إقليمية أو االندماج يف الكيانات االقتصادية الكرب

ميكن و ة هذه التكتالت االقتصاديةاملباشر وراء إقامو اليت تعترب الدافع احلقيقيو املكاسبحتقيق العديد من املزايا و
  :إجيازها فيما يلي

 تأثريها يف السياسة العامليةو يعد التكامل االقتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية للبلدان األعضاء املتجمعة -1
 على صعيد التصدي للمشكالت الكربى اليت تواجه العامل بصفة عامة أو العامل النامي سواًءا، املنظمات الدوليةو

 ؛3على وجه اخلصوص

بذلك جتد املنتجات ،  ويعمل التكامل االقتصادي على حل مشكلة ضيق األسواق :اتساع حجم السوق -2
بالتايل و منه خلق صناعات جديدة استجابة لكرب حجم الطلب الداخلي،و ،اال أكربجمو املختلفة أسواقا أوسع

، ا النفتاح أسواق الدول األخرى األعضاء أمامهااتساع الدائرة اليت تصرف فيها الدول األعضاء منتجاا نظر
ما يتبعه من و ال شك أن هذا االتساع يف السوقو احلواجز اجلمركية العامليةو بعدما كانت مقفلة بسبب الرسوم

تشغيل الطاقات و منو الطلب على منتجات الدول األعضاء يترتب عليه عدة نتائج اقتصادية هامة كزيادة اإلنتاج
 كما يؤدي اتساع حجم السوق إىل زيادة التخصص ، بذلك حتقيق احلجم الكبري يف اإلنتاج،  وملعطلةاإلنتاجية ا

 ؛4تقسيم العمل بني الدول األعضاء يف التكتلو

حيث أن امتداد ، زيادة قابلية استخدامها جتاريا يف ميادين اإلنتاج املختلفةو تنويع فرص استغالل املوارد -3
تزيد من اعتماد الدول األعضاء على و دة إمكانيات اإلنتاج تعمل على تنويع ضروبهزياو حدود الدولة اقتصاديا

                                                        
1 Bela Balassa , The theory of economic integration, Richard D.irwin,inc.Homewood,Illinois,1961,p3 

  .4-2ص ص ،1970 القاهرة، الدراسات العربية،و ،معهد البحوثندماج االقتصادي العريباال أمحد الغندور، 2
 جامعة عمار ثليجي، ،"اآلفاقو التكامل االقتصادي العريب الواقع"امللتقى الدويل الثاين  ،إستراتيجية حتقيقهو آفاق التكامل االقتصادي العريبو واقع سليم قط، مفتاح صاحل ، 3

  .69ص ،2007فريلأ19-17 األغواط،
   ، 2007اجلزائر، باتنة، جامعة احلاج خلضر، ،)غري منشورة( ، رسالة ماجستري حرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة ،و التكتالت اإلقليمية آسيا الوايف، 4

  .53-52ص ص
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 ؛1عوامل اإلنتاجو بعضها البعض يف احلصول على حاجاا من السلع

ما يترتب عنها من و التخفيف من حدة البطالةو يساعد التكامل االقتصادي على زيادة معدالت التوظيف -4
حيث يعمل ، ا كله لكونه يعد من أجنع العلوم قصرية األجل للمشكلة السكانيةهذو ، اجتماعيةو مشاكل اقتصادية

بني حجم املوارد و على إعادة توزيع السكان يف الدول املتكاملة مبا حيقق قدرا كبريا من التناسب بني أعدادهم 
 ضا يف معدالت البطالةحمققا بذلك اخنفا، فيعجل بانتقال الفائض السكاين من دول الفائض إىل دول العجز، املتاحة

 ؛2حتسن يف مستويات املعيشة يف الدول املتكاملةو زيادة مستويات اإلنتاجو

حيث أن أي ترتيب تكاملي مرسوم بعناية ميكن أن يكون أداة قوية : اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر -5
بني الدول املشاركة،   سواًءارية جلذب االستثمار األجنيب املباشر،  حيث هذه الترتيبات تشجع التدفقات االستثما

أو من خارج الترتيب التجاري، إضافة غلى االنتفاع ببعض مزايا االستثمار األجنيب املباشر كالتكنولوجيا ومصادر 
 ؛3التمويل منخفضة التكلفة وكفاءات التسيري والتسويق

ز االستثمار، فاتساع نطاق حيث يعمل التكامل االقتصادي على تشجيع وحتفي: زيادة معدل النمو االقتصادي -6
السوق وما يتبعه من زيادة الطلب و التركيز على مبدأ تقسيم العمل والكفاءة يف استخدام وتوزيع املوارد سيؤدي 
إىل زيادة احلافز االستثماري حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس املال يف خمتلف بلدان التكامل لتحقيق الوفورات 

األموال يف وسائل اإلنتاج، إضافة إىل تشجيع ظاهرة التخصص اإلقليمي يف اإلنتاج  االقتصادية عن طريق توظيف
وما يتولد عنه من زيادة االستخدام األفقي لرأس املال على نطاق إقليمي واسع، حبيث يشمل خمتلف الصناعات 

 ؛4واملناطق ويزيد من تكامل االستثمارات واملشاريع اإلنتاجية

بتظافر ، التحديثو الشروط املواتية لتسريع عمليات التطويرو على توفري الظروفيساعد التكامل االقتصادي  -7
التكنولوجية يف اإلنتاج اليت حتتاجها املشاريع و جهود األطراف املتكاملة عمال على بلوغ استخدام األساليب التقنية

الكافية ملواجهة اهلزات و الالزمةتوفري احلماية و ،يكما يساعد أيضا على زيادة درجة االستقرار االقتصاد، الكبرية
 ؛5اخلارجية أو األجنبيةو مناقشة القوى االقتصاديةو االقتصادية

يعد التكامل االقتصادي إطارا عاما ميكن من خالله التنسيق بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء به يف  -8
ارجية اليت تواجه ذلك التكتل مما يوفر له ذلك يف مواجهة التحديات اخلو املراحل النهائية من التكامل االقتصادي

من مث على املوقف االقتصادي و املزايا اليت تنعكس على التكتل و القوة التفاوضية اليت تستند إليها النتزاع احلقوق
                                                        

1 Claude Sobry, Jean-claude verez, Element de macroeconomie, Ellipses.call,1999 ,p301. 
  .304ص  ، 1988لبنان، بريوت، اجلامعية، الدار ،االقتصاد الدويل كامل البكري، 2
متوسطية -بعض اآلثار احملتملة على الشراكة األوروو دراسة بعض آثار النافتا على املكسيك(آثارها على اقتصاديات الدول الناميةو اإلقليمية اجلديدة عقبة عبد الالوي، 3

  .71ص ،2008/ 2007جامعة ورقلة ، ،)غري منشورة(، الة ماجستري رس على اجلزائر،
4 J-F.Mittoinc.F.Pequerul,Les unions économiques  régionales,paris Armant colin,1999,p72. 

تفعيل الشراكة و االقتصادي العريب كآلية لتحسن التكامل : الندوة العلمية الدولية حول ، مقومات التكامل االقتصادي املغاريبو معوقاتدبيش أمحد ، بوكساين رشيد ، 5
  .3ص  ،2004ماي9-8 سطيف، اجلزائر ، جامعة فرحات عباس ، علوم التسيري ،و األوروبية ،كلية العلوم االقتصادية-العربية
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 اليت تشارك فيها التكتالت الضخمةو، التجارية  متعددة األطرافو ألعضائه خاصة خالل املفاوضات االقتصادية
حيث يصعب فيها حصول الدول اليت تتفاوض منفردة على مزايا متكنها من الصمود ، قتصادية الكربىالقوى االو

 .1أمام الكيانات الكبرية

  :)املراحل أو الدرجات(أشكال التكامل االقتصادي: رابعا
 متدرجة حسب درجة التكامل االقتصادي بينهاو يتخذ التكامل االقتصادي بني الدول أشكال خمتلفة

  :ثل هذه األشكال فيما يليتتمو

  :)Preferential Trade Agreement( الترتيبات التجارية التفضيلية تفاقيةإ -1
وخيفض هذا الشكل القيود على التجارة بني الدول األعضاء املشاركة فيه أكثر من الدول غري 

وأفضل مثال  "More Loose "كذلك يعترب هذا الشكل أكثر أشكال التكامل االقتصادي رخاوة و ،األعضاء
مستعمراا و على هذا الشكل الكومنولث الربيطاين للتفضيل التجاري الذي أسس على يد اململكة املتحدة

  .2السابقة

  :)Free Trade Area(منطقة التجارة احلرة  -2
تتشكل هذه املنطقة عندما يتفق عدد من الدول على إسقاط التعريفة اجلمركية فيما بينهم مع احتفاظهم و

نظرا الختالف التعريفة اجلمركية من دولة ألخرى جتاه العامل اخلارجي فإن دول منطقة و ،اه العامل اخلارجيا جت
حيث متنع هذه القواعد استرياد السلع إىل داخل املنطقة من قبل الدولة العضو  ،"قواعد املنشأ"التجارة احلرة تتبع 

تعمل املناطق احلرة ، و3صديرها لدولة ذات تعريفة مجركية أعلىمبنطقة التجارة احلرة ذات التعريفة األقل مث إعادة ت
  4:يف إطار جمموعة من القواعد تتمثل يف

  املساحة اجلغرافية للمنطقة احلرة؛حتديد   - أ
  ؛عزهلا عن باقي أقاليم الدولة من خالل إقامة األسوار العازلة حوهلا  -  ب
فسها إال إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل لذلك تطبق عليها قوانني الدولة نو ،اخلضوع لسيادة الدولة -ج
  ؛ا
  املسموح مبمارستها داخل املنطقة؛ حتديد األنشطة -د

                                                        
  :على املوقع متاح ،03/09/2009:تاريخ النشر ،صيغ التكامل االقتصادي العريب  يف إطار متعدد األطرافحممد نبيل الشيمي،  1

http://www.m.ahewar.org/s.asp ?aid=18339&r=0، 10:00:الساعة، 17/03/2012تاريخ االطالع.  
  .410،مرجع سابق،ص التنظيمو التجارة اخلارجية بني التنظريسامي عفيفي حامت ،  2
  .9- 8ص ص ،2009مارس  ،81العدد ية ،املعهد العريب للتخطيط،الكويت،جملة جسر التنم  ،التجارة اخلارجية والتكامل االقتصادي اإلقليمي عيسى حممد الغزايل، 3
 التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني : الندوة العلمية الدولية حول ، معوقات التكامل االقتصادي العريب مع التركيز على مناطق التجارة احلرةو مقومات ،باشي أمحد  4

  .2ص  ،2004ماي  9- 8 سطيف ،اجلزائر ، علوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،و كلية العلوم االقتصاديةاألوروبية ،–و تفعيل الشراكة العربية 
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  ؛تعامل املشروعات اليت تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج احلدود السياسية للدولة من الناحية اجلمركية -ه
امل البضائع اليت تدخل الدولة من هذه املنطقة على كما تع، تعامل البضائع اليت تدخل إليها على أا صادرات -و

  .دية للتعامل مع البضائع األجنبيةالنقو و لذلك ختضع هذه السلع لكافة اإلجراءات اجلمركية، أا واردات
  ).EFTA(كمثال على هذا الشكل نذكر منطقة التجارة احلرة األوروبية و

  :)Custom union(اإلحتاد اجلمركي  -3
هذا الشكل حياول أن يعاجل عيوب منطقة و مركي شكال من أشكال التكامل االقتصادييعد االحتاد اجل

احلواجز اجلمركية فيما بني الدول األعضاء باإلضافة و فيه تلغى الرسومو التفضيل اجلمركي و منطقة التجارة احلرة
ك تتحقق حرية انسياب السلع بذلو إىل توحيد التعريفة اجلمركية بني أعضاء منطقة التكامل إزاء العامل اخلارجي

  .1بني الدول األعضاء
مبعىن آخر أن اإلحتاد ، ال ينطوي اإلحتاد اجلمركي على حرية انتقال األشخاص أو رؤوس األموالو

  .ه حبيث تصبح إقليما مجركيا واحدااجلمركي هو دمج لألقاليم اجلمركية للدول األعضاء في
احلرة كذلك يف أنه يقيد حرية أي دولة عضو يف عقد  يتميز اإلحتاد اجلمركي على منطقة التجارةو

يرجع و أو حىت جتديد االتفاقات املعقودة مع هذه الدول إال مبوافقة الدول األعضاء ،إتفاقات مع الدول اخلارجية
  .2ذلك إىل الرغبة يف محاية الدول األعضاء من تدهور مركزها التنافسي

الذي تأسس ) لوكسمبورغ بلجيكا، هولند،(  كي لدول البينيلوكسكمثال على هذا الشكل نذكر اإلحتاد اجلمرو
  .1947عام 

  :)Common Market(السوق املشتركة  -4
تلتزم كل و وفقا هلذا الشكل من أشكال التكامل فإنه يتم إلغاء كافة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء

لكن يضاف إليه و به اإلحتاد اجلمركيهو بذلك يشو ،دولة بسياسة موحدة يف مواجهة كل الدول خارج السوق
و لقد حتققت هذه الشروط يف  رأس املال بني الدول األعضاء يف السوق،و حرية حركة عناصر اإلنتاج من العمل

مت االتفاق و حيث مت رفع الرسوم اجلمركية على السلع الصناعية داخل االحتاد ،1993اإلحتاد األورويب يف عام 
مت االتفاق على ختفيض القيود على  1970يف عام و 1968تجات الزراعية يف عام على حتديد سعر موحد للمن

  .19933رأس املال لكي يتم إزالتها متاما يف عامو حركة العمالة
  

                                                        
  .208ص  ، 2009 اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة ، ،العالقات االقتصادية الدولية املعاصرة  هشام حممود اإلقداحي ، 1
  .208ص  هشام حممود اإلقداحي، املرجع السابق، 2
  .145ص  ،2000 االسكندرية، الدار اجلامعية، ، اقتصاديات دولية يونس ،حممود  3
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  :)Economic Union(اإلحتاد االقتصادي -5
حيث ال يقتصر التعاون بني الدول األعضاء على إلغاء القيود املفروضة على املبادالت التجارية 

 إنشاء املشروعات إىل جانب التنسيق بني السياسات املاليةو األشخاصو بل يشمل حترير رؤوس األموال، بفحس
متكامل حبيث تتحقق وحدة اقتصادية مستقبال بني  اقتصاديذلك بغرض إقامة هيكل و النقدية للدول األعضاءو

  .1الدول األعضاء

  :)Monetary Union( االحتاد النقدي -6
د إنشاء هيئة نقدية مركزية تصدر عملة موحدة تكون من صالحياا مسؤولية يتطلب هذا االحتاو

كمثال على هذا الشكل إصدار عملة اليورو اخلاصة باالحتاد األورويب بداية و ،السياسة النقدية للكتلة االقتصادية
رتيبات جمموعة من الت" :اصطالح التكامل النقدي على أنه F.Machlupو يعرف ماخلوب  ،19992من عام 

اهلادفة إىل تسهيل املدفوعات الدولية عن طريق إحالل عملة مشتركة حمل العمالت الوطنية للدول األعضاء يف 
  .3 "املنطقة التكاملية

  :بناءا على ما سبق ذكره من أشكال للتكامل االقتصادي فإنه ميكن متثيلها بالشكل املوايلو عليهو
 

 :إلقليمياأشكال التكامل االقتصادي : )1-1(الشكل

 
 
 
 
 
 
 

  

،  جملة جسر التنمية، املعهد التجارة اخلارجية والتكامل االقتصادي اإلقليميعيسى حممد الغزايل، : املصدر
  .9ص  ،2009، مارس 81العريب للتخطيط، الكويت، العدد

                                                        
  .311ص  ، 1998 النشر، االسكندرية ،و الدار اجلامعية للطباعة ،نظرة عامة على بعض القضايا االقتصاد الدويل، زينب حسني عوض اهللا، 1
  .9ص  مرجع سابق، عيسى حممد الغزايل ، 2

3 F-Machlup, A history of Thought on Economic Integration,Macmillan,London,1977,p190.  
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إتفاقية الترتيبات التجارية  :يتضح من الشكل السابق أن التكامل االقتصادي له عدة أشكال وهي
، منطقة التجارة احلرة،اإلحتاد اجلمركي،السوق املشتركة، االحتاد االقتصادي، االحتاد النقدي، وكل شكل ضيليةتفال

  .من هذه األشكال هو مكمل للشكل اآلخر إىل غاية الوصول إىل آخر مرحلة وهي مرحلة الوحدة النقدية

  :النظريات املفسرة للتكامل االقتصادي :املطلب الثاين
فيد قبل الدخول يف تفصيالت نظريات التكامل االقتصادي أن نتناول اإلطار العام الذي لعله من امل

تساعدنا هذه اخلطوة على انتقاء العناصر اليت ختص اجلوانب و يدور يف رحابه تعريف نظرية التكامل االقتصادي
تكامل اإلقليمي ختتص ميكن القول بأن نظرية ال يف هذا اخلصوصو ريية ملوضوعات التكامل االقتصاديالتنظ

  1: حتليل القضايا اآلتيةو بدراسة

 ؛درجات سلم التكامل االقتصادي اإلقليميو اآلثار االقتصادية اإلستاتيكية ملراحل:أوال

 ؛درجات سلم التكاملو اآلثار االقتصادية الديناميكية ملراحل:ثانيا

ذوبان و ،ات االقتصادية الكلية للدول األعضاءاملشكالت املنبثقة على اختفاء الصفة القومية لنمط السياس:ثالثا
سياسة التجارة و املاليةو بصفة خاصة تلك املتعلقة بالسياسات النقديةو ،االختالفات القومية بينهاو الفروق

 ؛الصرف األجنيبو سياسات االستثمارو اخلارجية

ية الكلية للدول األعضاء داخل دراسة اإلمكانات املتاحة لتوحيد لتوحيد أو تنسيق السياسات االقتصاد:رابعا
 ؛لفترات زمنية انتقاليةو لو على مراحلو، املنطقة التكاملية

ول األعضاء حتليل اآلثار االقتصادية الكلية لدرجات التكامل االقتصادي املوجب على النمو االقتصادي للد:خامسا
 .يف املنطقة التكاملية

اإلطار العام لتعريف نظرية التكامل االقتصادي فإنه بتأمل هذه العناصر املختلفة اليت يشتمل عليها و
  2:ميكن التوصل إىل النتيجتني التاليتني

 تتعلق النتيجة األوىل بالتأكيد على أن نظرية التكامل االقتصادي اإلقليمي هي جزء من نظرية التجارة اخلارجية -1
  .تستخدم أدوات حتليلهاو تعتمد يف الغالب على فروضهاو

، تطويرها يف رحاب نظرية النفقات النسبيةو وىل تعتمد يف حتليلها على النماذج التحليلية اليت مت بناؤهافالنظرية األ
–أو الصياغة املطورة يف شكل النموذج األساسي هلكشر ، يف صيغتها الريكاردية أو نظرية الفرصة البديلة سواًءا

                                                        
 -  منظمات العالقات و حتليل عناصرو التكامل االقتصادي الدويل الذي يتحدد نطاقه بدراسة اصطالحلتمييزه عن  "التكامل االقتصادي اإلقليمي"يستخدم مصطلح

  .حتليل هذه العالقات على أساس إقليميو ادة ترتيب دراسةأما التكامل االقليمي فيشري إىل إع، االقتصادية الدولية 
  .58ص  مرجع سابق، عقبة عبد الالوي، 1
  .303- 302ص ص  مرجع سابق، ، التنظيمو التجارة اخلارجية بني التنظريسامي عفيفي حامت ،  2
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ل أن نظرية التكامل تنظر إىل هذه النماذج على بل إنه ميكن القو، عناصر اإلنتاجو سامويلسن يف نسب –أولني 
  .اول مناقشة األسس املبنية عليهاتأخذ بنتائجها دون أن حتو منطقية حتليلهاو ،بالتايل تسلم بفروضهاو أا معطيات

تعترب مضمون و أما النتيجة الثانية فتشري إىل مشول نظرية التكامل االقتصادي على عناصر من نظرية التوطن -2
 اخلدماتو حتليل قضية إزالة العقبات اليت تعترض حركات السلعو النتيجة أمرا بديهيا ألا تتعلق بدراسة هذه

آثارها االقتصادية املختلفة على قضية ختصيص املوارد االقتصادية داخل املنطقة التكاملية وهو أمر و عناصر اإلنتاجو
قتصادي اليت توظفها امات املختلفة ألدوات التحليل االال ميكن أن يتم بأي حال من األحوال مبعزل عن االستخد

  .نظرية التوطن
رغم أن التحديات السابقة اليت يفرضها اإلطار العام لنظرية التكامل االقتصادي إال أن  وهكذا فإنه
فهم ، اديقد إستهوت املنظرين املهتمني باجلوانب التحليلية املختلفة لنظرية التكامل االقتص  درجة اإلحتاد اجلمركي

الوضوح الذي يسهل بناء مناذج اقتصادية واضحة تعرب عن و يرون يف هذه الصورة الكثري من مظاهر البساطة
تربز آثارها االقتصادية املختلفة على اقتصاديات الدول األعضاء يف املنطقة و ،ظاهرة التكامل االقتصادي اإلقليمي

آخذين ، اجلزء من الدراسة يتعلق حبالة نظرية االحتاد اجلمركيمن هنا فإن التحليل الذي يقدمه هذا و، التكاملية
  .اقي درجات سلم التكامل االقتصاديبعني االعتبار أن النتائج اليت تتوصل إليها هذه النظرية ميكن تعميمها على ب

 :النظرية األساسية لإلحتاد اجلمركي  - أ

يف كتابه الصادر عام  "وب فينرجاك"لقد شهدت نظرية االحتاد اجلمركي مولدها على يد االقتصادي 
تشكل نظرية االحتاد اجلمركي  حيث، لالحتادات اجلمركية  "قانون فينر" لقد عرف حتليله باسم و 1950

املمارسات التكاملية و مل نظريات التكامل االقتصاديو املضمون األساسي للنظرية التقليدية للتكامل االقتصادي
  1: صفهابو خصوصا يف اإلطار الرأمسايل،

للتكامل االقتصادي بني الدول اليت جتعل منها كيانا ما فوق وطين ) اإلحتاد اجلمركي(تدرس الوحدة األساسية  -
هي يف هذا ختتلف جوهريا عن منطقة التجارة احلرة اليت ميكن أن و ،على املستوى الوطين أو الدويل سواًءامتميزا 

 .حسب ترتيبات منظمة التجارة العاملية يف املستقبل، هرمبا العامل كلو تتسع لتشمل أي عدد من الدول

قاعدة أو إطار لتحليل التكامل االقتصادي أو املدخل التجاري دون إشارة تذكر ) أمساليةالر(تعتمد آلية السوق  -
  .ر الدولة أو إىل العامل اإلمنائيسواء إىل دو

                                                        
-لنظري إلطالق إصطالح قانون على التحليل الذي طرحه لتفسري ظاهرة اإلحتادات هو أحد االقتصاديني النيوكالسيك فإننا نستشف على الفور األساس ا "فينر "إذا علمنا أن

إحترامها و عدم تدخلها يف احلياة اجلمركية ،فمن املعروف أن الكتاب الكالسيك إجتهدوا يف صياغة العالقات االقتصادية يف جمموعة من القوانني االقتصادية تلتزم الدولة ب
و بنفس الطريقة جاء فينر بقانون يوسع من دائرة السوق أمام النشاطات اخلاصة يف الدول األعضاء دون أن يعطي  هذه القوانني أو تبطل مفعوهلا ، االقتصادية حىت ال تعطل تطبيق

  .للدولة أي دور على اإلطالق يف تسيري الظواهر االقتصادية أو التحكم يف مسريا
  ،2004 اجلزء األول، منشورات أكادميية الدراسات العليا،اجلماهريية العظمى، الطبعة األوىل، ، ليمي يف ظل العوملةاإلقو التكامل االقتصادي الدويل علي القزويين ، 1

  .133ص 
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د أن أصبحت التكتالت االقتصادية أحد التطورات البارزة بنظرية االحتاد اجلمركي بع االهتمامتركز و      
فعلى الرغم من أن هناك آراء عديدة خبصوص االحتادات اجلمركية  ،يف العالقات الدولية عقب احلرب العاملية الثانية

أوجسنت "حيث تناولت جوانب منها كتابات البعض مثل  ،منذ البدايات األوىل إلنشائها يف القرن السادس عشر
النصف  (Knut Wicksell) "كنوت ويكسل"و )19القرن (  (Augustin Cournot) "ورنوك

إال أن التحليالت النظرية بصدد االحتادات اجلمركية تركزت يف النصف الثاين من ، )القرن العشرين(األول من 
هر يف وقت واحد يف فأول حتليل نظري مترابط عن القضايا اليت يشتمل عليها االحتاد اجلمركي ظ، القرن العشرين

 Herbert) "هربرت جيوش"و  (Mourisc Bye)"باي سموري"و "جاكوب فينر"كتابات 
Giersch) ،لكن هناك إمجاعا على أن الصياغة النظرية لالحتاد اجلمركي بدأت تأخذ أبعادها بعد صدور و

 (James Mead)"جيمس ميد"قام كل من  "جاكوب باي"بعد و دراسة االقتصادي األمريكي املعروف فاينر
غريهم بتطوير و (Lancaster Kelvin)"كلفن النكاستر"و (Richard lipsy) "ريتشارد ليبسي"و

  .1هذه النظرية

جذوره يف التحليل النيوكالسيكي للتجارة الدولية معربا عنه بشروط منوذج  "فينرقانون "يستمد و      
 فينريف ظل هذا التحليل أن يقبل قانون  من البديهيو، سامويلسون لنسب عناصر اإلنتاج –أولني و هكشر

لقانونه  فينرعالوة على ذلك يضع و الفروض األساسية اليت فرضتها النظرية النيوكالسيكية يف التجارة الدولية
  :جمموعة الفروض اإلضافية التحليلية اآلتية

 السعرية للطلب مبعىن أن مجيع املرونات ، جود إمكانيات لإلحاللو فاينر يف جانب الطلب عدم فترضإ
 .مساويا للصفر أي عدمية املرونة 

 مبعىن أن مجيع مرونات العرض مساوية ، فترض فاينر يف جانب العرض خضوع اإلنتاج لظروف النفقة الثابتةإ
 .للصفر  أي عدمية املرونة

يف إطار هذه الفروض جمتمعة قدم فاينر دراسته الرائدة للنموذج األساسي لالحتادات اجلمركية و    
اليت تشري إىل أن االحتاد اجلمركي يعترب خطوة أولية على و نتحديا بذلك الفرضية اليت قبلها االقتصاديون الليرباليوم

فقد قرر أنه من الصعب منذ البداية تقرير ما إذا كان االحتاد اجلمركي أمرا مفيدا على ، طريق حترير التجارة العاملية
للوصول إىل إجابة شفافة هلذا التساؤل استخدم فاينر النموذج الريكاردي  و ؟ طريق حترير التجارة العاملية أم ال

ركز نتيجة لذلك على أثر تكوين االحتاد اجلمركي على اإلنتاج وبالتايل أثر التغريات اليت حتدث يف و ،لإلنتاج
  .اإلنتاج على الرفاهية االقتصادية القتصاديات الدول األعضاء يف املنطقة التكاملية

  

                                                        
  .134ص  املرجع السابق، علي القزويين، 1
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  :هذا اإلطار فرق فاينر بني قوتني متناقضتني ناجتتني عن قيام االحتاد اجلمركي و يف    

 خلق التجارة : القوة األوىل 

 حتويل التجارة :القوة الثانية 

يف نقل اإلنتاج من املنتجني األقل كفاءة ذوي التكلفة املرتفعة إىل املنتجني  "خلق التجارة"يتمثل أثر       
ختصيص و بالتايل يترتب على ذلك توزيعو ن باخنفاض التكلفة داخل االحتاد اجلمركيالذين يتسموو األكثر كفاءة

  .1أفضل للموارد االقتصادية مما يؤدي إىل زيادة الرفاهية االقتصادية

 تتسم يف الكفاءةو فيتمثل يف انتقال اإلنتاج من دولة غري عضو يف االحتاد "حتويل التجارة"أما أثر       
يترتب على ذلك إعادة توزيع املوارد و ،2ارتفاع التكلفةو دولة عضو تتسم باخنفاض الكفاءةاخنفاض التكلفة إىل و

  .االقتصادية على حنو يؤدي إىل االبتعاد عن التخصيص األمثل للموارد االقتصادية فتقل الرفاهية االقتصادية

  :مناهج تطوير نظرية االحتاد اجلمركي - ب
التكامل االقتصادي بني جمموعة من الدول املتجاورة جغرافيا أن  أظهر التحليل النيوكالسيكي لظاهرة   

تكون إحدى درجات سلم التكامل االقتصادي هي االحتاد اجلمركي تولد آثارا على الرفاهية االقتصادية للدول 
ني هو التحليل الذي يعرب عن خالصة فكر الرعيل األول من االقتصاديني الدوليو األعضاء يف املنطقة التكاملية

 انصبيف هذا اخلصوص فقد و ،اإلقليمية منها بصفة خاصةو املهتمني بشؤون التكتالت االقتصادية بصفة عامة
هؤالء االقتصاديني على معاجلة آثار قيام االحتادات اجلمركية على الرفاهية االقتصادية القتصاديات الدول األعضاء 

ة االقتصادية لباقي دول العامل غري األعضاء يف املنطقة على مستويات الرفاهيو يف املنطقة التكاملية من ناحية
إذا كانت السطور السابقة تشكل خالصة أفكار االقتصاديني الدوليني النيوكالسيك و التكاملية من ناحية أخرى

من جمرد منوذج  انتقلتفإنه جدير بالذكر إىل أن نظرية االحتاد اجلمركي  الذين ينتمون إىل كتاب اجليل األول،
النموذج األساسي النيوكالسيكي إىل نظرية تضم جبانب هذا النموذج األساسي  باصطالحيط مت التعبري عنه بس

قد تناولت هذه املناهج اجلديدة و تطوير نظرية االحتاد اجلمركيو مبناهج حتديث اصطالحاموضوعات عرفت 
النموذج األساسي  اختارهاظاهرة االحتادات اجلمركية من وجهة نظر مغايرة متاما لتلك الوجهة اليت 

 :فهذه املناهج اجلديدة حتاول إجياد إجابة واضحة من السؤال التايل، النيوكالسيكي

ما هو املربر من إنشاء االحتاد اجلمركي للحصول على دخل حقيقي أعلى من ذي قبل إذا كانت السياسة 
  اجلمركية غري التفضيلية قادرة دائما على حتقيق هذا اهلدف؟

  
                                                        

  .185ص  ، 2009 سكندرية،التوزيع، االو النشرو الطبعة األوىل ،مؤسسة رؤية للطباعة اقتصاديات التجارة اخلارجية ، حممد أمحد السرييت، 1
  .185ص  املرجع السابق، حممد أمحد السرييت، 2
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  :مهاو اولة لإلجابة على هذا السؤال ظهر منهجان رئيسيانو يف حم

 ؛(Cooper-Massell Approche) منهج كوبر ميسل -

  .(Johnson Approche) منهج جونسون -
يتصدى منهج كوبر ميسل لإلجابة عن مربرات إنشاء االحتاد اجلمركي لتحقيق دخل أعلى من    

قتصادية لتكوين االحتاد خالل التفرقة بني نوعني من اآلثار اال املستوى الذي كان عليه قبل تكوين االحتاد من
هو نوع و يتعلق النوع األول بإلغاء الرسوم اجلمركية على التجارة البينية بني بني دول االحتاد اجلمركياجلمركي، 

جلمركية املوحدة أما النوع الثاين فيشري إىل عملية إعادة فرض التعريفة ا، من التخفيضات اجلمركية غري التفضيلية
  .رجيعلى واردات االحتاد من العامل اخلا

  1:بالسؤال السابق على النحو التايلو قد توصل منهج كوبر ميسل إىل اإلجابة التالية فيما يتعلق    
تشعر الدول الصناعية الصغرية أو الدول اآلخذة يف النمو برغبة قوية يف إتباع سياسات احلماية إحساسا منها بعدم 

أمام هذا الوضع جتد هذه الدول و ،حتريكها يف صاحلهاو ،رة على التأثري يف معدالت التبادل الدولية اخلاصة االقد
ضالتها املنشودة يف االحتادات اجلمركية نظرا لتمكنها من إقامة سياج مجركي موحد على وارداا من خارج 

فهذه الدول صغرية احلجم من الناحية االقتصادية ، لبينيةيف الوقت نفسه يؤذن هلذه الدول بتحرير جتارا او ،االحتاد
 جتد يف االحتاد اجلمركي وسيلة لزيادة قوة مساومتها يف التجارة الدولية من خالل معدالت أفضل للتبادل الدويل

تفضيلها على األخذ مبنهج و تشري هذه اإلجابة إىل رغبة الدول صغرية احلجم يف تكوين االحتادات اجلمركيةو
يرجع ذلك إىل أن االحتادات اجلمركية وسيلة و إقامة نظام عاملي متعدد األطراف هلاو ات لتحرير التجارة العامليةاجل

هذا يف حني ال توفر نظم التخفيضات اجلمركية ، مناهج إتباع سياسات احلمايةو للجمع بني مناهج حترير التجارة
هو املبدأ الذي يشكل حجر الزاوية يف و ،لدولة األكثر رعايةالعامة ملنظمة الغات هذه الوسيلة ألا تطبق مبدأ ا

من هنا برزت أولوية األخذ بسياسة تكوين االحتادات ، ومتعدد األطراف للتجارة العامليةإقامة نظام عاملي 
  .اجلمركية العامة اليت ال تشتمل على سياسة مجركية غري تفضيلية 

هاري جونسون معامله فيعتمد على تقدمي إطار نظري أكثر من هو املنهج الذي حدد و أما املنهج الثاين      
، قد حاول هذا املنهج تقدمي فلسفة عامة تتعلق بظاهرة احلماية بكل جوانبها، فميسل - ذلك الذي تقدم به كوبر

فهذه  .ئل العملية لتطبيق سياسة احلمايةمن أنه إحدى الوسا انطالقامع إعطاء االحتاد اجلمركي إهتماما خاصا 
ما هي إال سياسات للحصول ) أي يف صورة االحتاد اجلمركي(ية يف صورا العامة أو اخلاصة لسياسات احلمائا

  .على السلع العامة
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 بدأ جونسون يف التركيز على صياغة جمموعة األهداف غري االقتصادية، يف سبيل حتديد معامل منهجه و      
القومي من خالل  باالنتماءلتوليد اإلحساس و كسب الرضاهي األهداف اليت ختتارها السياسات االقتصادية لو

السلع الوطنية بدال من اإلعتماد على و إبراز قدرات االقتصاد القومي على إنتاج طائفة متنوعة من القطاعات
  .تها من خالل إتباع سياسات محائيةمحايو هنا تربز أمهية دعم الصناعات الوطنيةو اإلسترياد من اخلارج

اد ميسل املركب أو امع جتاه نظرية االحت –تحليل املتقدم أن منهج جونسون كوبر خالصة ال      
حرية التجارة اخلارجية إىل سياسات احلماية مبختلف صورها قد جنح يف تسليط اجلمركي بعد تعديل مسارها من 

املعاصر هذه العوامل الثالثة إقامة التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عاملنا و الضوء على ثالث عوامل مفسرة لتكوين
  1: هي

 ؛ادي املرتبط باإلحتادات اجلمركيةإدخال السلع العامة يف التحليل االقتص 

 ؛اآلثار اليت متارسها االحتادات اجلمركية على معدالت التبادل الدولية للدول األعضاء يف املنطقة التكاملية 

 يكية لتكوين االحتادات اجلمركيةاآلثار الدينام. 

 لسلع العامةحجة ا: 

بني السلع اخلاصة ليس هذا فقط بل يتجه التحليل و تعتمد حجة السلع العامة على أمهية التفرقة بينها      
 االقتصادي يف هذا الشأن إىل النظر إىل السلع العامة على أا دالة للرفاهية االقتصادية لالقتصاد القومي يف جمموعه

فصانعوا القرار يرون يف اإلطار الكالسيكي ملضمون الرفاهية ، اصةذلك جنبا إىل جنب مع جمموعة السلع اخلو
يفسرون ذلك بأن الكتاب النيوكالسيك يستبعدون فكرة و االقتصادية حتديدا ضيقا ملضمون هذا التعبري بصفة عامة

لكي تصبح بناء عليه فإن إدخال فكرة السلع العامة والرفاهية االقتصادية للمجتمع، السلع العامة من نطاق دالة 
حمددات دالة الرفاهية االقتصادية يفتح للمجتمع الطريق أمام التحليل االقتصادي ليجد أحد و إحدى مكونات

  .يد للحكوماتاملربرات القوية إلقامة االحتادات اجلمركية استنادا إىل السلوك االقتصادي غري الرش
لسلع العامة يف التحليل االقتصادي املرتبط حنو مزيد من التوضيح للكيفية اليت ميكن ا إدخال فكرة او      

تكوين االحتادات اجلمركية جند أن جونسون يركز اهتمامه يف إجياد نظرية قادرة على تفسري سلوك و بعوامل قيام
حتليالته و بصورة أكثر حتديدا فإنه يتحرك يف كتاباتهو ،حكومات الدول املعنية فيما تتبعه من سياسات جتارية

توضيح األسباب اليت تدفع حبكومات الدول و ختلفة إىل صياغة نظرية اقتصادية هلا القدرة على تفسرياالقتصادية امل
  .إىل إتباع سياسات جتارية محائية غري رشيدة
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 األثر على معدالت التبادل الدولية: 

لقد حظي أثر تكوين االحتادات اجلمركية على معدالت التبادل الدولية باهتمامات كثري من       
  .آخرون غريهمو ميلفن،كراوس ميد،، قتصاديني الدوليني يف مقدمتهم جونسوناال
بصفة عامة فإن التحليل االقتصادي املرتبط بأثر تكوين االحتاد اجلمركي على معدالت التبادل الدولية و      

ل الدولية للدول يدافع عن وجهة النظر القائلة بأن هذا التكوين لالحتاد اجلمركي ينتهي إىل حتسني معدالت التباد
  :للتوضيح ميكن أن نفرق بني احلالتني التاليتنيواألعضاء يف املنطقة التكاملية 

 و فيها؛الدولة غري العضو حالة النفقات الثابتة يف كل من الدولة العضو يف املنطقة التكاملية: احلالة األوىل 

 دولة غري العضو يف املنطقة التكامليةحالة النفقات الثابتة يف كل من الدولة العضو وال: احلالة الثانية.  
إذا تناولنا احلالة األوىل فإن أثر تكوين االحتاد اجلمركي على معدالت التبادل الدولية للدولة العضو يف       

ما و االحتاد إمنا يتوقف يف التحليل األخري على حجم جتارة الدولة غري العضو يف االحتاد معها بعد تكوين االحتاد
فإذا كانت الدولة العضو يف املنطقة التكاملية من القوة مبكان حبيث تتوافر ، ن األثر التحويلي للتجارةيرتبه ذلك م

فإنه ميكن استنتاج أن فرض السياج اجلمركي املوحد بعد تكوين ، هلا القدرة على التأثري يف معدالت التبادل الدولية
يف هذه احلالة فإن التحسن الذي يطرأ و لدولة العضواالحتاد اجلمركي يساهم يف حتسني شروط التبادل الدويل ل

على معدالت التبادل الدولية بعد تكوين االحتاد اجلمركي من شأنه تقليل اخلسارة النامجة عن األثر التحويلي 
بل إنه يف اإلمكان القضاء على هذه اخلسارة بصفة كلية إذا ترتب .لالحتاد اجلمركي يف الدولة العضو قيد البحث

فرض السياج اجلمركي املوحد اخنفاضا كبريا يف مستويات األسعار اخلاصة بالدولة و كوين االحتاد اجلمركيعلى ت
مات بنفس القدر اخلدو بالتايل حصول الدولة العضو على كمية أكرب من السلعو غري العضو يف املنطقة التكاملية

اد اجلمركي على التجارة يساعد على إعادة توزيع من هنا ميكن القول بأن األثر احملتمل لالحتومن الدخل احلقيقي، 
على حساب الدولة غري العضو من خالل و الرفاهية االقتصادية العاملية لصاحل الدولة العضو يف املنطقة التكاملية

  ،1حتسني معدالت تبادل الدولة العضو قيد البحث مع العامل اخلارجي
تتعامل فيها الدولة مع فرض النفقات املتزايدة يف الدولة العضو يف  اليتو أما إذا انتقلنا إىل احلالة الثانية       

ض النفقات الثابتة يف هذه فإن األمر خيتلف هنا عن حالتنا األوىل اليت تناولنا فيها سيادة فر، املنطقة التكاملية
اد اجلمركي املوحد يف فزيادة أسعار املنتجات يف الدولة العضو يف املنطقة التكاملية على أثر تكوين االحت، الدولة

مواجهة العامل اخلارجي يرجع إىل ما يؤدي إليه األثر التحويلي من حتويل التجارة من مصادر إنتاجية أكثر كفاءة 
خارج االحتاد إىل مصادر إنتاجية أقل كفاءة داخل االحتاد معىن ذلك أن اخلسارة اليت تتعرض هلا الدولة العضو عن 

يف الوقت و ويلها مبعدل أكرب من اخلسارة عن نفس الوحدة يف حالة النفقات الثابتةكل وحدة من التجارة يتم حت
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نفسه يتجه حجم  التجارة احملولة إىل االخنفاض كلما كانت املرونة السعرية للعرض من اإلنتاج احمللي بصفة عامة 
رونات العرض املنخفضة يف كل فم، يف الدولة العضو األخرى اليت تكون مع الدولة العضو األوىل الدرجة التكاملية

غري أن اقتصار حالة املرونات املنخفضة ، غري األعضاء تتجه إىل ختفيض حجم التجارة احملولةو من الدول األعضاء
تدهور و لعرض اإلنتاج احمللي على الدولة غري العضو يؤدي إىل حتسني معدالت التبادل الدولية للدولة العضو فقط

ما دام فرض حالة النفقات الثابتة هو احلالة السائدة يف املنطقة التكاملية و للدولة غري العضومعدالت التبادل الدولية 
حتويل التجارة يؤدي إىل زيادة تكلفة الوحدة احملولة عن أي كمية تترتب على األثر و بأسرها فإن تكوين االحتاد

  .التحويلي لقيام االحتاد اجلمركي

 د اجلمركياآلثار الديناميكية لتكوين االحتا: 

 اليت ساهم يف إبرازها املنهج التحليلي و من بني العوامل املفسرة لتكوين االحتادات اجلمركية      
 جمموعة اآلثار الديناميكية اليت تفرزها الدرجات املختلفة من سلم التكامل االقتصادي "ميسل -جلونسون كوبر"
  :مهاو تتكون هذه اآلثار من جمموعتني منفصلتنيو
 ملترتبة عن اتساع نطاق املنافسة داخل املنطقة التكاملية على الكفاءة االقتصادية للوحدات اإلنتاجية العاملة اآلثار ا

  .داخل اقتصاديات الدول األعضاء يف الدرجة التكاملية حمل البحث
  عليه أن  من املتعارفو اتساع نطاق األسواق لتحل الصفة اإلقليمية حمل الصفة القومية اليت متيز هذه األسواق

و هي الوفورات امللقبة باقتصاديات احلجم ، اتساع نطاق األسواق يؤدي إىل توليد مزايا أو وفورات اإلنتاج الكبري
 يقصد بوفورات اإلنتاج الكبري اخنفاض تكلفة وحدة الناتج عندما يرتفع مستوى هذا الناتجو ،الداخلية واخلارجية

  .1نتاجيةيترتب على ذلك زيادة كفاءة املنشئات اإلو

  :)املعوقات، املقومات،اآلثار النامجةو الدوافع(آليات التكامل االقتصاديو حمددات:الثالثاملطلب 
حتقيق العديد  و ،مقوماتو بالرغم من جلوء  الدول إىل تكوين جتمعات اقتصادية إقليمية لعدة دوافع      

  .العقبات حتول دون حتقيق اهلدف املنشودو عوقاتمن اآلثار االقتصادية  النامجة عنها إال أا تواجه العديد من امل

  مقومات التكامل االقتصاديو دوافع : أوال
لذلك فإن احلديث عن كل منهما على و تتداخل دوافع التكامل االقتصادي إىل حد كبري مع مقوماته    

  .حدى ينطوي على قدر كبري من االشتراط
  

                                                        
 ،1987اململكة العربية السعودية،  ،دار املريخ للنشر صبور حممد علي،حممد عبد اال ترمجة طه عبد اهللا منصور، ،العالقات االقتصادية الدولية مارك هرندر، جون هدسون، 1
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  :دوافع التكامل االقتصادي -1
هي أقرب ما تكون إىل األهداف اليت و ضروراته أيضاو تكامل االقتصادي مربراتهيقصد بدوافع ال      

تعدد دوافع التكامل االقتصادي إىل و، دخول يف عالقات تكاملية مع غريهااتمعات من الو تسعى إليها الدول
تكتسب هذه الدوافع و، ةاالجتماعي –الدوافع التارخيية و السياسية -جانب الدوافع االقتصادية إىل الدوافع األمنية

للدرجة العالية و نظرا لتكامل خمتلف جوانب حياة اتمع البشري) يف ظل العوملة( أمهية متزايدة يف العصر الراهن 
الدور املتزايد للخدمات و الذي وصلت إليه العالقات الدولية من جهة  (politicization)من التسيس
  .صاد املعاصر من جهة أخرىالثقافة يف االقتو املعرفةو االجتماعية

هادفة و إمنا شاملةو آفاقه ليست اقتصادية فقطو إن نشأ اقتصاديا فإن دوافعهو إذن التكامل االقتصادي    
منذ البداية لكل جوانب احلياة األخرى اليت ختضع إىل التطور املستمر جنبا إىل جنب مع خطوات التكامل 

عموما ميكن تناول دوافع التكامل االقتصادي يف ثالث جمموعات و حمفزة لبعضها البعض، و االقتصادي مدعمة
  :هيو رئيسية

 ؛االقتصادية -الدوافع اجلغرافية  -أ

 ؛السياسية -الدوافع األمنية  -  ب

  .االجتماعية - الدوافع التارخيية  -ج

 :االقتصادية–الدوافع اجلغرافية  -أ

ط الوثيق فيما بينهما عني من الدوافع لالرتباجيدر التنويه قبل كل شيء إىل أنه مت اجلمع بني هذين النو    
اقتصادية  –فكالمها ذو وظيفة جغرافية ، اهلدف الرئيسي منهو من جوهر التكامل االقتصادي اإلقليميالذي ينبثق 

  مؤشرات اقتصادية للبلدان املنتمية إليه و أو جمال جغرايف أوسع بكل ما يتضمنه من عناصر مبعىن االنتقال إىل فضاء
السياسات و من أجل توفري شروط أفضل لتحقيق األهداف ،.....)أسواق- أنشطة إنتاجية –رد اقتصادية موا(

  .1االقتصادية هلذه البلدان
  :و ميكن حصر أهم الدوافع االقتصادية للتكامل االقتصادي فيما يلي    

صريف املنتجات من حيث أن إلغاء الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء يؤدي إىل ت: 2اتساع حجم السوق -
ذلك بسهولة تامة خاصة بعد أن كانت هذه األسواق مغلقة أمامها و دولة ما إىل أسواق الدول األعضاء األخرى

 احلواجز اجلمركية العالية إضافة إىل هذا فإن اتساع نطاق السوق يؤدي إىل زيادة التخصصو بسبب الرسوم

                                                        
  .268ص  مرجع سابق، علي القزويين، 1
  .211ص  ام حممود اإلقداحي، مرجع سابق،هش 2
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  ؛تقسيم العمل بني الدول األعضاءو
أمهية خاصة يف و حيث أن التكامل االقتصادي مينح الدول املتكاملة ككل قوة: لتبادل التجاريحتسني شروط ا -

 مما ميكن دول ككتلة اقتصادية من إمالء شروطها، اال الدويل أكرب مما كان لكل منها منفردة قبل التكامل
  ؛التكامل مبا حيقق مصلحتها اخلاصةمطالبها على الدول اخلارجة عن نطاق و
النامجة عن إزالة العوائق  (Efficiency Gains)كن الدول الصناعية من االستفادة من عوائد الكفاءة مي -

حيث أن اهلياكل الصناعية هلذه الدول عادة ما تتسم باالستقرار لعقود ، املفروضة على األنشطة االقتصادية القائمة
مل يكون له أثر إجيايب ملموس على األداء االقتصادي بالتايل فإن تغيري هذه اهلياكل استجابة لربامج التكاو طويلة

 ؛بوجه عام

 ؛زيادة مستوى الرفاهية االقتصادية -         

 ؛زيادة نصيب التكتل االقتصادي من التجارة العاملية -

 ؛حتقيق الكفاءة يف ختصيص املواردو زيادة درجة املنافسة -

الناشئة عن حجم اإلنتاج فيما يسمى بالوفورات الداخلية أو  الوفورات سواًءاالتمتع بوفورات اإلنتاج الكبري  -
 ؛1الوفورات اخلارجية اليت تتولد من عوامل خارج نطاق املشروع

بالتايل تزايد و زيادة الدخولو حجم االستثمار األمر الذي يؤدي إىل زيادة النشاط االقتصاديو زيادة إمكانية -
 ؛2اتاملدخرات اليت تساعد على زيادة االستثمار

 ؛التنافسي للدول يف عالقاا االقتصادية الدوليةو ضعف املركز التفاوضي -

 ذلك من أجل درء املخاطرو حيث قد تلجأ الدول لالنضمام إىل تكتل إقليمي :3ضمانة ضد األحداث املستقبلية -
هلذا  حداث غري املتوقعة،األحداث اليت قد تتعرض هلا يف املستقبل فيصبح التكتل مبثابة التأمني أو الضمان ضد األو

يذهب البعض للقول بأن الدول النامية تتحمس لالنضمام لتلك التكتالت بغية جتنب أي حرب جتارية مستقبلية 
فلقد أقدمت كندا على ، لذلك جند اتفاقية النافتا مل ختل من الدافعون تلك الدول اخلاسر األكرب منها، ميكن أن تك

الرسوم التعويضية اليت كان من املمكن أن تفرضها و راا ضد رسوم اإلغراقإبرام ذلك االتفاق كضمان لصاد
ضمان للواليات املتحدة ضد السياسات يف املقابل يعترب و الواليات املتحدة األمريكية يف حالة عدم وجود االتفاق،

                                                        
 -فعيل الشراكة العربيةتو التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني :الندوة العلمية الدولية حول ، معوقات التكتل االقتصادي العريب ومقوماته بن عيشي بشري ،1 

  .2، ص2004ماي  9-8 اجلزائر، ، سطيف علوم التسيري، جامعة فرحات عباس،و ،كلية العلوم االقتصاديةاألوروبية
 -فعيل الشراكة العربيةتو التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني : ، الندوة العلمية الدولية حولالتكامل العريب بني خيار التخصص أو االندماج رمحاين موسى،2 

  .3، ص2004ماي  9- 8 زائر،اجل سطيف ، علوم التسيري، جامعة فرحات عباس،و ،كلية العلوم االقتصاديةاألوروبية
 ،)غري منشورة( ،أطروحة دكتوراه ،"دراسة جتارب خمتلفة"تفعيل الكامل االقتصادي يف الدول النامية و التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوملة عبد الوهاب رميدي،3

  .38ص  ،2006/2007 جامعة اجلزائر ،
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  .اليت كانت تتعارض مع املصاحل األمريكيةو الكندية يف جمال الطاقة

  :السياسية-الدوافع األمنية - ب
ال ميكن أن  ، الواضح أن أي تكامل اقتصادي مهما كان بسيطا يف شكله أو حمدودا يف نطاقه من    

سياسية ميكن إجيازها و إمنا البد أن يشتمل على أهداف أمنية،  ويقتصر على حتقيق أهداف جتارية أو اقتصادية فقط
  :فيما يلي

االستقرار و حسن اجلوارو التفاهم املتبادلو شاعة أجواء الثقةإو تعزيز الروابط السياسية بني الدول األعضاء -
اقتصادية متوازنة حتقق مصاحل البلدان األعضاء هي و فمما ال شك فيه أن عالقات جتارية، السياسي يف املنطقة

كلما كانت هذه العالقات و اإلقليميو األجواء السياسية على املستويني احملليو أفضل سبيل لتحسني األوضاع
كلما قطعت مسرية التكامل االقتصادي أشواطا أبعد كلما أصبح انتكاس أو تراجع العالقات و أكثر تطورا

ماديا وتقنيا متزايدا يف و إنتاجياو السياسية أكثر صعوبة خاصة إذا ما اكتسب التكامل االقتصادي مضمونا إمنائيا
ي جنبا إىل جنب مع التكامل السياسي وصوال و هكذا يسري التكامل االقتصاد ،1صورة مشاريع اقتصادية مشتركة

  ؛إىل الوحدة السياسية بني البلدان األعضاء
 تأثريها يف السياسة العامليةو يعد التكتل االقتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية للبلدان األعضاء اتمعة -
 ؛2املنظمات الدوليةو

قات إقليمية هلذا يكون الدافع وراء ضم دول  معينة الستقرار األمين كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفا -
 ؛للتكتل دافعا أمنيا

زيادة الثقة بينها يف املنطقة و من خالل تشابك العالقات االقتصادية اليت تساعد على ارتباط الدول األعضاء -
 ئمة بني فرنساخري مثال على ذلك حل الصراعات اليت كانت قاو التكاملية فإن هذه الدول تتجنب اخلطر السياسي

 .1951الصلب عام و أملانيا بعد إقامة اموعة األوروبية للفحمو

      عليه فإن جلوء الدول إىل تشكيل تكتالت ليس فقط ألهداف اقتصادية بل لتعزيز األمن الوطينو    
 .االجتماعيةو املساعدة على تطوير املؤسسات السياسية و

  :االجتماعية –الدوافع التارخيية  -ج
فمع ، جمتمعاا أيضاو الثقايف بني الدول األعضاءو يعد التكامل االقتصادي أساسا للتكامل االجتماعي    

ثقافية معينة فإن تطور العالقات االقتصادية من شأنه أن يعزز و متتع كل من هذه اتمعات خبصائص اجتماعية
حساسيات ترتبط بفترات طويلة من اخلالفات  يزيل ما تراكم منو احلوار الثقايفو التعايش املشتركو عالقات الود

                                                        
  .274مرجع سابق، ص علي القزويين،1
  .70-69ص ص مرجع سابق، سليم قط، حل ،مفتاح صا2
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الصالت االجتماعية الثقافية و التجاريةو أو انعدام العالقات االقتصاديةضعف و العقائدية بني الدولو السياسية
 العاداتو اللغةو من ناحية الدين( احلضاري بني جمتمعاا وبينها على الرغم من عمق جذور الترابط االجتماعي 

أما احلدود فما هي إال جتزئة ، بل إن هذه اتمعات تشكل امتدادا لبعضها البعض ،)لروابط املشتركةغريها من او
يتضح األمر بشكل جلي عند املناطق و،  )األمة العربية كمثال( اجتماعية ألمة واحدة و مصطنعة سياسية

صالت القرىب اليت يتعني حيث التقارب بني سكان هذه املناطق على طريف احلدود يصل إىل حد ، احلدودية
  .1التكامل بني البلدان املتجاورةو استثمارها لصاحل التقريب

  :مقومات التكامل االقتصادي -2
املقصود و من الطبيعي أن جناح عملية التكامل االقتصادي يتوقف على مدى ما يتوفر له من مقومات    

 تطور عملية التكامل ذاا،و تؤمن تواصلو قتصاديباملقومات تلك الوسائل أو السبل اليت تؤمن حتقيق التكامل اال
  :و ميكن إجياز هذه املقومات فيما يلي

  :املقومات االقتصادية-أ
ال يتطلب بالضرورة هذا التنسيق و ،املالية، النقدية، وخاصة السياسة التجارية: انسجام السياسات االقتصادية -

حيث ، تثمار بشكل يؤمن تنمية اقتصادية إقليمية متوازنةتوحيد السياسات إضافة لذلك جيب تنسيق سياسات االس
سياسة إقليمية لالستثمار تضمن تنمية متجانسة بني  يتم ذلك بإعدادواإلقليمية و ميكن التوفيق بني املصاحل الوطنية

  ؛2الدول األعضاء 
مدى و االحتكارو افسةأو املن، العالقة بينهماو اخلاصو دور كل من القطاع العام( آليات النظام االقتصادي -

 ؛)تكامل األسواق

إذ من الواضح أن األوىل ، على أسواق أكثر اتساعاو يقوم التكامل االقتصادي على وفرة أكرب يف املوارد -
لكي ميكن توظيف هذه و نطاق الطلب) األسواق(يف حني حتدد الثانية ، العرضو متثل إمكانيات اإلنتاج) املوارد(

اآلليات املناسبة لتنظيم النشاط و يتعني توفري للبىن األساسية الالزمة، اق بشكل فعالاستخدام األسوو املوارد
 ؛االقتصادي

ألن الفوارق بني ، يعترب هذا أهم مقوم لنجاح التجارب التكامليةو: جتانس اقتصاديات أطراف التكامل -
يث نبتعد عن حقيقة التكامل املطلوب حب، املطب الذي يهوي بالتكاملو االقتصاديات املتكاملة يعترب احلجر املعيق

تقاسم املنافع و من تكامل األنداد الذي من خالله يتم تبادل املزايا» التكامل اإلتكايل« إىل» التكامل املتكامل«
لذا ، مرجتيات فحواهو إىل التكامل الذي يتحمل فيه البعض عبء العالة مبا يفرغ معىن التكامل من حقيقة معناه

                                                        
  .276مرجع سابق، ص  علي القزويين، 1
  .14ص ،2011اجلزائر، بسكرة، ،جامعة حممد خيضر ،)غري منشورة( ،رسالة ماجستري ، التكتالت االقتصادية يف ميزان األزمة العاملية بوصبيع صاحل رحيمة، 2
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  ؛قابلة للتكاملو متماثلةو كامل بني اقتصاديات ذات هياكل متجانسةجيب أن يكون الت
حيث أن توفر املواصالت يعترب من الشروط الالزمة لنجاح التكامل االقتصادي : املواصالتو توفر وسائل النقل -

 دعم حركةو تشجيع االستثمار اإلقليمي بني الدول األعضاءو حيث تؤدي إىل توسيع حركة التبادل التجاري
  ؛1تسهيل عالقاته مع الدول األجنبيةو التكامل من مضمار التجارة الدولية

تثبيت دعائمه وجود األيدي و من العوامل املؤدية إىل جناح التكامل االقتصادي :توفر األيدي العاملة املدربة -
ردها اإلنتاجية بطريقة فعالة حرية انتقاهلا مما يتيح للدول األعضاء يف التكتل استغالل مواو املدربةو العاملة املؤهلة

رفع و منه زيادة اإلنتاج الكليو ،زيادة حجمهاو كما ميكنها يف نفس الوقت من تنمية هذه املوارد، باستمرار
  ؛تقوية التعاون االقتصادي بني الدول املتكاملةو مستوى املعيشة

وجدت فيه ، واقع تارخيي طبيعيالتكامل هو و حيث أن التواصل اجلغرايف كأساس للتعاون :اجلوار اجلغرايف -
  ؛2التبادالت االقتصاديةو الدول املتجاورة مصلحة العمل املشترك باجتاه توسيع السوق

حيث حتقيق التكامل االقتصادي للدول األعضاء عائدا يفوق ما ميكن أن يتحقق هلا : تقسيم العملو التخصص -
االستفادة من و الذي يفضي إىل وفورات احلجم الكبريتقسيم العمل و ينبغي أن يستند إىل التخصص، قبل التكامل

مزايا اقتصاديات السلم على أساس التكاليف النسبية اليت تتمتع ا كل دولة من الدول املتكاملة رمبا يضمن حتقيق 
  .3استفادة اجلميع من التكاملو الرفاهية

 :املؤسسية –املقومات السياسية  - ب

قدر كاف من التوافق بني و ة رئيسية يف توافر إرادة سياسية مشتركةتتجلى املقومات السياسية بصورو    
العالقات السياسية بني الدول أو باألحرى بني و االجتماعيةو االقتصاديةو السياسات العامةو األنظمة السياسية

للتكتالت تكتسب هذه املقومات أمهية أكرب و حسن اجلوارو االحترام املتبادلنيو حكوماا قائمة على االعتراف
ضعف و االقتصادية اليت جتمع بني بلدان نامية بالنظر للدور الكبري الذي تلعبه الدولة يف هذه البلدان من جهة

  .الروابط االقتصادية الفعلية فيما بينها من جهة أخرى
  
  

                                                        
- 21ص ص ،2001/2002جامعة اجلزائر، ،)غري منشورة ( أطروحة دكتوراه، ، وحتديات املنظمة العاملية للتجارة التكامل االقتصادي الزراعي العريب مقدم عبريات، 1

22.  
 ، 2000، 262العدد لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، جملة املستقبل العريب، ،األخري لتجاوز العصبيات االمتحان"منطقة التجارة احلرة العربية الكربى موله عبد اهللا ، 2

  .65ص 
 ،2007أفريل19- 17 جامعة عمار ثليجي، األغواط، التكامل االقتصادي العريب الواقع واآلفاق،" امللتقى الدويل الثاين ،حتديات التكامل االقتصادي العريب اجلوزي مجيلة ، 3

  .318ص 
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 :و اإلجتماعية و الثقافية املقومات التارخيية -ج

اشتراكها يف و ط التارخيية بني جمتمعات البلدان املتكاملةيف مدى قوة الرواباملقومات التارخيية تتمثل و    
من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية  سواًءاحتديدا يف تارخيها املشترك و التطور من وجهة النظر التارخيية

لتحرر من االجتماعي بعد او مبا يف ذلك كفاحها املشترك ضد السيطرة االستعمارية مث ضد التخلف االقتصادي
سرعة كلما كانت هناك روابط تارخيية و من الطبيعي أن يكون التكامل االقتصادي أكثر يسرا،  وهذه السيطرة

  .عناصر أكثر بني هذه اتمعاتو أوثق
تمثل هذه املقومات البيئة أو الفضاء االجتماعي للتكامل االقتصادي أما املقومات اإلجتماعية والثقافية ف    

التماثل و تتركز قبل كل شيء يف قدر من التقاربو طلق العنان له أو يعرقل خطواته بشكل جدي،الذي ميكن أن ي
هنا أيضا كلما كان هذا والتقاليد، و ويف العاداتيف ثقافات البلدان املتكاملة و الوعي االجتماعيو يف النسيج

إمنا أكثر ضرورة أيضا و ة فحسبسالسو التقارب أو التماثل أكرب فإن التكامل االقتصادي مل يكن أكثر سهولة
  .1)البلدان العربية(الدينو خاصة إذا مشل عناصر أساسية  يف البناء االجتماعي هلذه البلدان كاللغة

  :معوقات التكامل االقتصادي: ثانيا
 تتركز معظم معوقات التكامل االقتصادي يف وجود اختالفات عديدة بني ذات طابع سياسي    

  :فيما يلي هذه املعوقاتو تنظيميو ثقايف أو مؤسسيو عياقتصادي أو اجتماو

  :املعوقات السياسية-1
كذلك امليل لتغليب و غياب اإلرادة السياسية لدى معظم األقطارو ويقصد ا اختالف النظم السياسية    

  .2تدين مستويااو املصلحة القطرية على املصلحة القومية إضافة إىل ضعف العالقات الدولية البينية

  :املعوقات االقتصادية -2
 ،تبعيتها إىل االقتصاديات الصناعية املتقدمةو تتركز أساسا يف ختلف هياكل اقتصاديات البلدان الناميةو    

إذا كان هذا التخلف الذي مازال قائما يف مالحمه األساسية يف غالبية الدول النامية يعد الدافع األساسي للتكامل و
فهو ال يفي بالشروط اليت تؤمن النجاح يف عملية ، عقبة الرئيسية أمامها يف الوقت ذاتهفإنه يشكل ال، فيما بينها

 االختالف يف أساليب التنميةو إضافة إىل هذا فإن االختالف يف درجة النمو االقتصادي، 3التكامل االقتصادي
ديا حيول دون إقامة تعاون قصور البنية التحتية  املشتركة يشكل عائقا اقتصاو السياسات االقتصادية املتبعةو

  .اقتصادي مشترك

                                                        
.280-279ص ص مرجع سابق، علي القزويين، 1  

  .216ص  ،2008 التوزيع،و دار أسامة للنشر وىل،،الطبعة األاالقتصاد الدويلعثمان أبو حرب، 2
  .298مرجع سابق، ص  علي القزويين، 3
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  :الثقافيةو املعوقات االجتماعية -3
الثقايف بني البلدان املختلفة من ناحية و تتمثل هذه املعوقات يف تباين مستويات التطور االجتماعيو    

، اعية املختلفةحركية الفئات االجتم املستوى التعليمي للسكان، درجة التحضر،(املؤشرات الرئيسية هلذا التطور
  ).الوعي االجتماعي مبا يف ذلك أمهية التكامل

  :التنظيميةو املعوقات املؤسسية -4
متابعة مسرية و التنظيمي للتكامل الذي يتعلق باملؤسسات الضرورية إلقامةو ترتبط باإلطار املؤسسيو    

اخلطوات التكاملية املتفق و التفاقياتاإلجراءات التنفيذية لتطبيق او التشريعاتو تفاصيلهاو التكامل بكل جماالا
  .عليها

  

  :شروط جناح الترتيبات االقتصادية اإلقليمية: املطلب الرابع
 السياسيةو تتوقف شروط جناح الترتيبات االقتصادية اإلقليمية على جمموعة من العناصر االقتصادية    

  :ميكن إجياز هذه العوامل فيما يليو

  :العوامل االقتصادية: أوال
 كن النظر إىل العوامل االقتصادية الواجب توفرها لنجاح أي تكامل اقتصادي من منظورين أساسينيمي    

  :1مهاو

الذي يركز على ما إذا كان األثر احلايل للتكامل االقتصادي اإلقليمي على الرخاء و :منظور األثر الساكن -1
  العاملي سلبيا أم إجيابيا؟

طرح تساؤال عما إذا كانت التكتالت القائمة ستتحدد يف مرحلة الحقة الذي يو :منظور األثر الديناميكي -2
احلمائية و ختضع فرص الرخاء العاملي الحتماالت املنافسةو أم تظل متفرقة، لتشكل منطقة جتارة حرة عاملية

 التكتلية؟

، سؤال األوليف هذا اإلطار فإن معيار خلق أو حتويل التجارة كنتيجة للتكتل ميثل إجابة جزئية على الو    
بالتايل فإن التحليل السليم و فهناك العديد من التكتالت العمالقة اليت يتم إنشاؤها آنيا يف مناطق خمتلفة من العامل

  .االعتماد املتبادل بني هذه التكتالت مبا يف ذلك التفاعل االستراتيجي بينها اعتبارهالبد أن يضع يف 
  

                                                        
  .203ص  ،2001القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، ،"ةالتجارة الدوليمستقبل العامل العريب يف " اإلقليميةو العوملة أسامة ادوب، 1
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هل هي سلبية أم إجيابية و بنتائج اإلقليمية على االقتصاد العامليبغض النظر عن صعوبة إمكانية التنبؤ و    
بالتايل يصبح السؤال املوضوعي حول كيفية التوصل آلليات ميكنها حتويل و هناك حقيقة أن اإلقليمية جاءت لتبقى

تعزز حترير و تعددالسلبيات احملتمل أن تفرزها التكتالت اإلقليمية إىل عناصر إجيابية تتكامل مع اإلطار املو املشاكل
 البد أيضا من مناقشة الفائدة اليت تعود على الدول النامية من االنضمام إىل الترتيبات اإلقليميةوالتجارة العاملية، 

اخلمسينات و كما هو احلال بالنسبة الختالف عالقة اإلطار اإلقليمي باملتعدد اليوم عما كان عليه يف األربعيناتو
النامية يف معادلة التجارة الدولية خيتلف اليوم عما كان عليه احلال يف الستينات اختالفني  فإن البعد اخلاص بالدول

  :1أساسيني

 :االختالف األول -أ

حيث أدت اإلصالحات ، ختلفت الظروف األساسية السائدة عما كانت عليه منذ عقود مضتإ    
عدد و آسياو يف عدد كبري من دول أمريكا الالتينية التجارية يف الثمانينات إىل خلق بيئة للتجارة احلرةو االقتصادية

على أساس فرص  –بالتايل فإن املكاسب اإلضافية احملتملة من مناطق التجارة احلرة ، ومتزايد من الدول اإلفريقية
أن تكمن خارج النطاق احملدود لفرص خلق و تكاد ال تذكر مما يعين أن جاذبية اإلقليمية البد –خلق التجارة 

  .رة التجا

 :االختالف الثاين - ب

يف املرحلة السابقة لإلقليمية يف العقود املاضية حاولت الدول النامية التكامل فقط مع دول نامية     
  .هذا يعد بعدا جديداو متقدمةو أما يف مرحلة التسعينات أصبحت مناطق التجارة احلرة تشمل دوال نامية ، أخرى
، لرئيسي للدول النامية من التوجه اجلديد حنو التكامل اإلقليميعموما مييل الترجيح إىل أن اهلدف او    

يكمن يف ، رفع كفاءة اإلنتاجو توظيف املزايا النسبيةو باإلضافة إىل األهداف التقليدية املتصلة باتساع السوق
  :2ملمحني أساسيني مها 

احلصول على تكنولوجيا متقدمة من و جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة لتعزيز عملية التنمية ككل-
 ول الصناعية؛شركاء التكامل من الد

  .تسهيل عملية تطوير التكنولوجيا يف إطار مجاعي يف حالة التكامل اخلالص بني دول نامية فقط -
  
 

                                                        
1 S.LBaier "The New Regionalism: causes and consequences",A pper written for the Inter –American 
Development Bank and CEP Conference,university of Notre –Dame, 2006, p14. 

  .149ص  ،1998 القاهرة، دار النهضة العربية ، ،"أنشودة العامل املعاصر"التكامل االقتصادي  حسني عمر، 2
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  :العوامل السياسية : ثانيا
صورة قد تفوق متثل الظروف السياسية عنصرا هاما من عناصر جناح أو فشل الترتيبات اإلقليمية ب    

تفرض هذه الظروف أمهية تواجد هياكل متماثلة لصناعة القرار يف طريف أو و أمهيتها يف حالة اإلطار املتعدد،
، التجانس وفقا ملقتضيات احلاجةو التوصل إىل حالة من القبول املشترك لتحقيق التوافقو أطراف التكامل املتعددة

االقتصادية للشركاء، و درة على االستجابة لألهداف السياسيةالقو كما تفرض أيضا ضرورة توافر احلساسية
ووجود فرضيات سياسية مشتركة أو على األقل وجهات نظر متوافقة حول أبعاد سياسية تنظم التدخالت 

 أمناط هذه السياسةو أشكالو املعامالت املالية األخرىو اخلدماتو احلكومية احمللية املؤثرة على التجارة يف السلع
  .1ها الالئحيةأطرو

اهلام وضع تصور عملي لكيفية االستجابة على املستوى و من هذا املنطلق يصبح من الضروري    
قد والتجانس بني سرعة تنفيذها، و حتقيق توافق السياساتو اإلقليمي ملصاحل اجلماعة املتكاملة يف إطار شبه إقليمي

  :هيو ط سياسية لكي يتحقق التكاملوضعت النظرية السياسية املهتمة بالتكامل توافر ثالث شرو
لكي تتوافر هذه الرغبة ينبغي أن تكون املنافع املرتقبة من و: القادة السياسيني لتحقيق التكاملتوافر الرغبة لدى -1

بتحسني فرص إعادة االنتخاب تزيد و اليت تتمثل يف االحتفاظ بالقوة السياسيةو التكامل بالنسبة للقادة السياسيني
  ؛املتوقعة نتيجة قيام هذا التكاملف عن التكالي

يتحقق هذا الشرط حني يتمكن القادة من و قدرة القادة السياسيني على إنشاء األطر املؤسسية ذات الكفاءة -2
 اليت تضطلع ملسؤوليات صياغة السياساتو، املنظمات اإلقليمية فوق الوطنيةو السياساتو إرساء القواعد

يقع على عاتق تلك املؤسسات اإلقليمية مسؤولية العمل على حتقيق و، اعاتعالوة على حل الرت، متابعتهاو
  ؛احلصول على مساندة الدول املختلفة من أجل وضع القواعد اإلقليمية موضع التنفيذو التكامل

 حيث تتجاوز: قبول القادة السياسيني الطواعية لقيادة واحدة أو أكثر من الدول األعضاء بدور القائد اإلقليمي -3
لتشتمل على  "التكامل السطحي"جتارب التكامل اإلقليمي جمرد إزالة القيود املفروضة على التبادل التجاري أي 

توحيد و مثل تطبيق قواعد موحدة للمنشأ"التكامل العميق"جهود لتطبيق قواعد سياسات اقتصادية موحدة أي 
كامل العميق ظهور مشكالت يف جمال التنسيق غالبا ما ينجم عن الت،  وقوانني االستثمارو السياسات التجارية

من أفضل الوسائل للتغلب على و خطط العمل،وخاصة إذا ما تباينت مصاحل وجهات نظر الدول بشأن مسارات 
هذه املشاكل هو االتفاق طواعية على اختيار دولة واحدة أو أكثر لتلعب دور القيادة يف التكتل اإلقليمي على أن 

متثل هذه الدولة أو الدول القائدة نقطة ،  وهو أمهية الدولة أو الدول الستمرار التكامل يكون معيار االختيار
 السياسات كما يكوم من شأا العمل على حل جماالت االحتكاكو اللوائحو االرتكاز يف جمال تنسيق القواعد

                                                        
    .205ص  ع السابق،املرج أسامة ادوب،  1
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و أكدت التجارب الواقعية  ادية،التوتر املرتبطة بقضايا توزيع منافع االندماج من خالل تقدمي بعض التعويضات املو
  .رة سابقا لنجاح أي جتربة تكامليةيف هذا اإلطار ضرورة توافر الشروط املذكو

تناسب القيم و التجانس بني االقتصاديات القابلة للتكاملو عموما فإن توفر كل من التقارب اجلغرايفو     
إضافة إىل اإلرادة السياسة يعد شرطا كافيا لنجاح  تنسيق السياسات االقتصادية القوميةو الثقافيةو االجتماعية

  .1التجارب االقتصادية التكاملية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
 :  متاح على املوقع ،الشروط احلديثةو التكامل االقتصادي بني الشروط التقليدية فالح خلف الربيعي،  1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173879   ، 14:00:الساعة ،09/04/2012 :العاإلط تاريخ.  
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  :أهم جتارب التكامل االقتصادي تطور : املبحث الثاين
الستينات من القرن العشرين قيام جمموعة من التكتالت و شهد العامل خالل عقد اخلمسينات    

احتلت مكانا بارزا على الساحة و ت  بشكل كبري يف التفاعالت االقتصادية الدوليةسامه ، االقتصادية اإلقليمية
رزا ظاهرة اليت أفو ،االقتصادية العاملية باعتبارها املالذ األخري للعديد من الدول ملواجهة مشاكلها االقتصادية

نطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية اتفاقية مو لعل أهم هذه التكتالت جند االحتاد األورويبو، العوملة االقتصادية
منظمة التجارة احلرة األوروبية هذا باإلضافة إىل العديد من حماوالت التكامل االقتصادي اليت جلأت إليها و )النافتا(

  .يلي أهم جتارب التكامل االقتصاديا مفيو الدول النامية قصد حتقيق تنميتها املنشودة

  :القتصادي األورويبجتربة التكامل ا : املطلب األول
املتقدمة أو النامية  سواًءايعترب االحتاد األورويب قطبا اقتصاديا ضخما استقطب العديد من أنظار الدول     

منوذجا واقعيا لنجاح إستراتيجية التكامل االقتصادي على الصعيد األورويب تأكد جناحه طيلة نصف و، من ناحية
إىل أن وصل إىل ما هو حتاد األورويب مبجموعة من املراحل أو احملطات قد مر اال، وقرن من الزمن من ناحية أخرى

  .عليه اآلن

  :حمطات وحدوية مر ا االحتاد األورويب قبل معاهدة روما : أوال
فيما يلي هذه و مر االحتاد األورويب مبجموعة من احملطات اهلامة اليت سامهت بشكل كبري يف عملية البناء األورويب

  :احملطات

  :1إحتاد البينيلوكس -1
اتفاقا مجركيا كان أول مرحلة  1947تشرين  29لوكسمبورغ يف و هولنداو عقدت كل من بلجيكا    

 لوكسمبورغو أول جتربة تكامل أورويب ألغيت مبوجبها الرسوم اجلمركية بني بلجيكاو من االحتاد االقتصادي بينها
يف و، دة على الواردات من الدول األخرىيف حني طبقت تعريفة مجركية موح، هولندا من جهة أخرىو
الدول الثالثة سياسة مجركية موحدة  اتبعتو أزيلت القيود التجارية ووحدت السياسة اجلمركية 1/7/1950

و قد جنحت هذه التجربة التكاملية ، حتررت حركة انتقال الراساميل 1954يف جويلية و حنو العامل اخلارجي،
  .ليس كدول منفصلةو ث كإحتاددخلت الدول الثالو جناحا كبريا

  
  

                                                        
  ، 2004سوريا، جامعة تشرين، ،)غري منشورة( ،رسالة ماجستري ،"النتائج اختالفو تشابه املقدمات" السوق العربية املشتركةو السوق األوروبية املشتركة" ،لبنه جديد1
  .11ص     



 االقتصادي بني التنظري والتنظيمالتكامل                                                                                     : الفصل األول

 
30 

 

  :)الذراع االقتصادي(املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي -2
املتضمن ضرورة توافر إطار و قامت املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي استجابة للشرط األمريكي    

و يف املؤمتر الذي عقد هلذا ، مؤسسي مالئم إلدارة املعونة االجتماعية املقدمة ألوروبا يف إطار مشروع مارشال
يف ما عدا إسبانيا طرحت رؤى متباينة لشكل التعاون االقتصادي  حضرته مجيع دول أوروبا الغربيةو الغرض

صالحيات و هليكل املنظمة املقترح إنشائها تراوحت بني صيغة اهليئة االقتصادية املستقلة املزودة بسلطاتو املطلوب
هو ،  وانتهى األمر باختيار أبسط األشكال التنظيمية للتعاون احلكوميو جلمركيبني صيغة االحتاد ا،  وواسعة

 16يف  دولة أوروبية 17انتهى هذا املؤمتر بتوقيع ، وقد ومية تتخذ فيها القرارت باإلمجاعإقامة منظمة حك
  .على املعاهدة املنشئة للمنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي  1948أبريل 

 هوو ملنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي بالفعل من حتقيق اهلدف الذي أنشئت من أجلهقد متكنت او    
ألسباب كثرية ألن تتحول إىل أداة لتحقيق و غري أا مل تكن مؤهلة ، توزيع املعونة األمريكية على الدول املعنيةو

غرض األساسي من قيامها حىت لذلك فما إن استنفذت الو االندماج االقتصادي بني الدول األعضاءو التكامل
املعلومات بني الدول املتقدمة و إىل منظمة لتبادل اخلربات 1960حتولت اعتبارا من عام و فقدت مستها األوروبية

  .1التنميةو حتت اسم منظمة التعاون االقتصادي، ذات االقتصاد احلر

  :الس األورويب -3
، 1948تنظيمات املطالبة بالوحدة حىت اية عام الو احلركاتو ظل اإلحباط مسيطرا على التيارات    

التوقيع على معاهدة بروكسل اليت كان و على الرغم من قيام املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي من ناحية
فقد بات من الواضح أن املنظمة األوىل ليست ، يفترض هلا أن تؤسس لنظام أمن مجاعي أورويب من ناحية أخرى

ليس لتحقيق التكامل األورويب احلقيقي يف اال االقتصادي و مشروع مارشال للمعونة األمريكية سوى أداة إلدارة
كما بات من الواضح أيضا أن معاهدة بروكسل كانت متهد يف الواقع إلنشاء حلف مشال األطلسي بأكثر مما 

تضغط من و ه التيارات تتطلعلذلك ظلت هذو األمن وكانت متهد لبلورة سياسة أوروبية مشتركة يف جمال الدفاع 
نقل هذا احللم إىل عامل و أجل مبادرة أوروبية حبتة تؤسس آللية أوروبية قادرة على حتويل حلم الوحدة  إىل حقيقة

  .قعاالو
  
  

                                                        
  - سويسرا تركيا، بريطانيا، ايطاليا، السويد، اليونان، الربتغال، الدمنارك، النمسا، بورغ،لوكسم هولندا، بلجيكا، فرنسا،: دول أوروبا الغربية.  

  - سويسرا، السويد، الربتغال، هولندا، النرويج، لوكسمبورغ، ايطاليا، أيسلندا، إيرلندا، الدمنارك، بلجيكا، النمسا، اليونان، ،فرنسا: الدول األوروبية املوقعة على املؤمتر هي 
  .أملانيا الغربية بريطانيا، يا،ترك

  .125-124ص ص  ، 2003 مركز دراسات الوحدة العربية بريوت ، ،عربيا ةاملستفادالدروس و األورويباالحتاد  حسن نافعة ، 1
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أو مجعية برملانية  بلجيكية استهدفت إنشاء هيئة –يف سياق حالة اإلحباط هذه ولدت مبادرة فرنسية و    
كيفية تعيني أعضائها سرعان ما نشبت و صالحيات هذه اهليئةو ت جوهرية حول سلطاتأن خالفااستشارية غري 

انتهى و بني التيار القاري املطالب باستبعادهاو بني التيار املطالب بدمج بريطانيا يف حركة الوحدة األوروبية
اآلخر برملاين و وزراءاخلالف بالتوصل إىل حل وسط يقضي بضرورة إنشاء فرعني أحدمها حكومي تعرب عنه جلنة ال

مايو  5استنادا إىل هذا احلل الوسط مت التوقيع على االتفاقية املنشئة للمجلس األورويب يف و ،ةمتثله اجلمعية الربملاني
غري أن جتربة إنشاء جملس أوروبا عجزت عن تشكيل نقطة انطالق أو ، دول أوروبية10من جانب  1949

األهداف و ذلك لعدة أسباب بعضها يعود إىل طبيعة هذه املنظمةو ألوروبيةعملية حتول كربى يف مسرية الوحدة ا
 بنيتها املؤسسيةو بعضها اآلخر يعود إىل هيكلها التنظيميو صالحيااو اختصاصهاو نطاق عملهاو املوجودة منها

  .عملية صنع القرار فيهاو

  :)الوحدة األوروبية للمدفوعات( إحتاد املدفوعات األورويب -4
كان الغرض من هذا االحتاد و املاليةو لتنظيم الشؤون النقدية1950ئ هذا االحتاد يف جويلية أنش    

ذلك بالسماح لكل منها أن تستعمل يف حدود معينة الفائض املستحق هلا و تسهيل املبادالت بني الدول األعضاء
لكن التقدم يف هذا االحتاد كان و حتادمن قبل الدول األعضاء لتسوية ديوا املترتبة عليها لدولة ثالثة من دول اإل

قد تقرر وقف ،  ويزداد صعوبة كلما ارتفعت مستويات حترير املبادالت التجارية أو الوصول إىل قطاعات حساسة
فأصبحت عمليات ، عندما أعلنت معظم الدول األعضاء فيه قابلية عمالا للتحويل 1958أعمال االحتاد يف 

  .1ضيق مما كانت عليه يف ظل إحتاد املدفوعات األورويبأو املدفوعات يف حدود معينة

  :الصلبو اجلماعة األوروبية للفحم -5
 "كونراد أديناور"األملاين و "روبري شومان"السياسة األوروبيني أمثال الفرنسي و حيث أن رجال الفكر    

لسياسة يف قضايا الوحدة بني أدركوا أن االقتصاد هو الذي حيكم او طالبوا بتوحيد أوروبا لعالج عللها املاضية
 تقضي بإنشاء سوق مشتركة ملنتجات الفحم 1950ماي  9فإن روبري شومان اقترح خطة يف عليه و،  الشعوب

  .ختضع هليئة مشتركةو أملانياو الصلب بني فرنساو
، لبالصو اليت متخض عنها إنشاء أول مجاعة أوروبية للفحمو 1951أفريل  18يف  وقعت معاهدة باريس وبذلك

إلغاء كل و الصلبو احلديدو املتضمن حترير جتارة الفحم احلجريو 1952جويلية  25بدأ نشاطها الفعلي يف 
قد تضمنت املعاهدة إنشاء مؤسسات أوروبية و التصديرو حتديد كميات االستريادو احلواجز بني الدول األعضاء

حتت مراقبة سلطة و معا على صعيد حمصور مشتركة لتكون هذه املعاهدة مثال حيتذى به للمشاركة يف املوارد

                                                        
  -لسويد النرويج، ايطاليا، إيرلندا، الدمنارك، لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، بريطانيا،: الدول األوروبية هي.  
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جتدر اإلشارة إىل أن الدول ، ونطالق السوق األوروبية املشتركةبذلك ميكن اعتبارها الشرارة األوىل الو متخصصة
 أملانياو فرنساو ) لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا( اليت وقعت على هذه املعاهدة ضمت كل من دول البينيلوكس

  .1إيطالياو

  :وعة األوروبية للدفاع املشتركام -6
 غريت شكل، الصلب نقلة نوعية يف مسرية الوحدة األوروبيةو شكل قيام اجلماعة األوروبية للفحم    

ضخت برياح جديدة يف شراع أنصار الوحدة األوروبية الذين راحوا حياولون و مضمون العمل األورويب املشتركو
ذلك بالتعجيل مبد نطاق العمل األورويب املشترك من و هذه الوحدة انتهاز الفرصة لتحقيق قفزة كربى يف مسرية

بالتايل إىل قطاع و األمنو مثل قطاع الدفاع ، تعقيدو الصلب إىل قطاعات أخرى أكثر حساسيةو قطاع الفحم
فقد أثارت هذه احلرب  1950جاءت املناسبة مع اندالع احلرب الكورية يف يونيو و السياسة اخلارجية نفسها

تزامن ذلك كله و  داخل اجلمعية االستشارية ملنظمة جملس أوروبا حول جدوى إنشاء جيش أورويب موحدجدال
أمنية أكرب يف إطار اإلستراتيجية العامة حللف و مع تزايد الضغوط األمريكية على أوروبا لتحمل مسؤوليات دفاعية

  .2الذي كانت معاهدته املنشأة قد دخلت حيز التنفيذو مشال األطلسي
على الرغم من اجلرأة اليت اتسم ا مشروع اجليش األورويب إال أن عددا من الدول األوروبية قبل و    

 بني دول اجلماعة األوروبية الست 1951فرباير  15هذا املشروع كأساس ملفاوضات بدأت بالفعل يف باريس يف 
مايو  27انتهت بالتوقيع يف و الدمناركو النرويجو بريطانياو حضرها مراقبون من الواليات املتحدة األمريكيةو

قد بدت هذه االتفاقية أكثر طموحا حىت من ،  وعلى اتفاقية تؤسس لقيام اجلماعة األوروبية للدفاع 1952
فرقة عسكرية أوروبية ختضع لقيادة هيئة  40الصيغة األوىل ملشروع اجليش األورويب إذ نصت على تشكيل 

يشرف على تسليحها جهاز ووالصلب، العليا يف اجلماعة األوروبية للفحم  على غرار السلطة) مفوضية(أوروبية 
 ختضع للرقابة السياسية من جانب الربملان األورويبو إداري خاص توضع حتت تصرفاته ميزانية مشتركةو فين
  .القانونية من جانب حمكمة العدل األوروبيةو

فقد تعلقت األنظار ، ة األوروبية للدفاع أوالألن  قيام مجاعة سياسية أوروبية ارتبط بقيام اجلماعو    
اليت مل تكن قد صادفت بعد على معاهدا املنشأة بعكس برملانات الدول و كلها باجلماعة الوطنية الفرنسية

بلجيكا ، 1953جويلية  23هولندا ، 1953مارس  19األخرى اليت صادقت عليها بالفعل أملانيا االحتادية  يف 
يعود السبب يف ذلك إىل أن حساسية الشعب الفرنسي و، 1954أبريل  27رغ بولوكسم، 1953نوفمرب 

فهو يرفض تسليح أملانيا الوطنية  ، املفرطة جتاه املسألة األملانية جعلته غري قادر على املواءمة بني اخليارات املطروحة
جليش الفرنسي نفسه يرفض أيضا وضع او من حيث املبدأ ألن ذلك ميهد الطريق أمام حرب جديدة يف أوروبا

                                                        
  .36ص ،1987سبتمرب  ،3العدد ،24صندوق النقد الدويل، الد ،  والتنمية التمويل جملة ،التكامل إىل الطريق يف األوروبية اجلماعة أوغستو لوبازكارلوس،1
  .138ص  مرجع سابق، حسن نافعة،2



 االقتصادي بني التنظري والتنظيمالتكامل                                                                                     : الفصل األول

 
33 

 

ألن غياب بريطانيا عن اجلماعة و حتت سلطة أوروبية ألنه خيشى من هيمنة أملانيا عليها سياسيا يف املستقبل
فقد ظلت عقدة اخلوف الفرنسي تشكل عقبة كأداء  ، األوروبية للدفاع أضعفا كثريا من حجج املؤيدين لقيامها

فالرأي العام الفرنسي مل يكن جاهزا أو ياسية أوروبية بإيقاع سريع، سأمام كل احملاوالت الرامية إىل حتقيق وحدة 
لو كان ذلك لصاحل سلطة أوروبية مشتركة خصوصا و مستعدا للتخلي قط من سيطرته الوطنية على اجليش حىت

  .1يف حالة عدم مشاركة بريطانيا يف الترتيبات األمنية

  :وروبيةميالد اجلماعة االقتصادية األو معاهدة روما: ثانيا
تصيبها بالشلل الكامل و السياسة أن توقف مسرية العملية التكاملية يف أوروباو كادت تعقيدات األمن    

خشي التيار الوحدوي من أن يؤدي فشل ،  والصلبو رغم انطالقتها الواعدة بقيام اجلماعة األوروبية للفحم
لذلك حاول استخالص و اليأسو وروبية باإلحباطمشروع اجلماعة األوروبية للدفاع إىل إصابة أنصار الوحدة األ

هكذا راحت ،  واليت ال تقل أمهية عن الدروس املستفادة من جتارب النجاحالدروس املستفادة من جتارب الفشل و
االندماج األورويب تبحث عن مسالك جديدة تفتق ذهنها يف اية و اجلهود الرامية إلعادة إحياء حركة التكامل

ذلك من خالل ميالد مشروعني جديدين سارا يف و ودة إىل االقتصاد إلصالح ما أفسدته السياسةاملطاف إىل الع
  .اآلخر بالسوق املشتركة أو اجلماعة االقتصادية األوروبيةو اجتاهني متوازيني أحدمها يتعلق بالطاقة النووية

من  1955لدول الست يف يونيو بدأت أوىل اخلطوات اجلادة على هذا الطريق حني وافق مؤمتر وزراء خارجية او
  :افأهد 3حيث املبدأ على إعادة تنشيط العملية التكاملية بغية حتقيق 

 ؛بناء دعائم التكامل االقتصادي -1

 ؛إقامة سوق مشتركة -2

 .تنسيق السياسات يف املسائل االجتماعيةو حتقيق التعاون -3

التغلب على و سبل حتقيق تلك األهداف لدراسة "هنري سباك"شكل املؤمتر جلنة برئاسة البلجيكي و    
 على الرغم من الصعوباتو جهود مضنية بعدوإعداد مشروعات االتفاقات الالزمة، وما يعترضها من عقبات 

فتم االتفاق على  ، توصل املتفاوضون إىل حلول وسط لكافة األمور اخلالفية ،"جلنة سباك"العقبات اليت واجهت و
 15و 12اء الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء كلية خالل فترة زمنية تتراوح بني إقامة منطقة جتارة حرة بإلغ

أما بالنسبة إىل عملية االندماج يف  ، عاما تقسم على ثالث مراحل تنتهي بإقامة سوق مشتركة  مث سوق موحدة
مرنة و اغات عامة مرضيةاالجتماعية األخرى أو يف الطاقة النووية فقد أمكن الوصول إىل صيو النواحي االقتصادية

 األوضاع السياسيةو تطور الظروفو تسمح ألجهزة اجلماعة بتحقيق الغايات املرجوة وفقا للمعدالت اليت تتوافق
على اتفاقية روما اليت انبثقت  1957مارس  24بذلك أمثرت هذه املفاوضات بالتوقيع يف و االقتصادية للجماعةو
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وبية اجلماعة األورو )السوق املشتركة(اجلماعة االقتصادية األوروبية : امهو عنها مجاعتني أوروبيتني جديدتني
مهمة يف و لتبدأ مرحلة جديدة 1958يناير  1قد دخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ يف ، و)اليوراتوم(للطاقة النووية 

  .االندماج األورويبو مسرية حركة التكامل

  :أهداف معاهدة روما-أ
حتقيق مزيد من التقارب بني السياسات االقتصادية و قامة سوق مشتركةستهدفت معاهدة روما إإ    

  :ذلك من أجل حتقيق مجلة من األهداف ميكن إمجاهلا فيما يليو للدول األعضاء
 ؛1الواردات بينهاو القيود الكمية على الصادراتو إزالة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء -

 ؛2إتباع سياسة جتارية مشتركة اجتاههاو ري األعضاءإجياد تعريفة مشتركة جتاه الدول غ -

 ؛3رؤوس األموال بني الدول األعضاءو اخلدماتو السلعو إزالة العقبات اليت تعترض انتقال األشخاص -

 ؛إجياد سياسة زراعية مشتركة -

 ؛وضع نظام يكفل عدم تعرض املنافسة للتشويه داخل السوق املشتركة -

 ؛تنسيق السياسات االقتصادية ملعاجلة االختالالت يف موازين مدفوعات الدول األعضاءاختاذ إجراءات متكن من  -

 ؛إنشاء أجهزة مشتركة تسهل التوسع االقتصادي للجماعة -

 .4االجتماعية للدول األعضاءو العماليةو النظم النقديةو توحيد أسس التجارة اخلارجية -

حيث مل تتمكن الدول األعضاء يف ، عدلة هلاجدير بالذكر أن معاهدة روما خضعت ملعاهدات م    
اجلماعة االقتصادية األوروبية حىت منتصف الثمانينات من حتقيق سوق موحدة  بني الدول املوقعة على اتفاقية روما 

رأس و مل يتم حترير انتقال عنصري العملو حيث مل تكتمل الوحدة اجلمركية بني الدول األعضاء ، 1957سنة 
األمر الذي دفع حكومات الدول األوروبية إىل تعديل اتفاقية روما مبا يتالءم مع إنشاء  ،لدولاملال بني هذه ا

الهاي التوقيع على و يف لوكسمبورغ 1986فيفري  28و 17السوق األوروبية املوحدة لذلك جرى بتاريخ 
كدت الوثيقة على أو،  1987من جوان  اعتبارااليت أصبحت سارية املفعول و وثيقة العقد األورويب املوحد

ضرورة التكامل بني الدول األعضاء حبيث تكون مجيعها سوقا واحدة أطلق عليها السوق الداخلي مع التأكيد على 
  .رؤوس األموالو األشخاصو حرية حركة السلع

 
                                                        

  .134ص  ، 1998 القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،األطر املؤسسة لالحتاد األورويب تطورحممد حممود اإلمام،  1
  .134ص  املرجع السابق، حممد حممود اإلمام، 2
  .30ص  بدون سنة النشر، ر،اجلزائ جامعة احلاج خلضر، باتنة، ، )غري منشورة(،رسالة ماجستري  ،التكامل اإلقليميو التجربة األوروبية يف التعاون عادل بلجبل، 3
  .42ص  مرجع سابق، عبد الوهاب رميدي، 4
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  :معاهدة السوق األوروبية املشتركة - ب
 لالنضمام) معايري كوبنهاغن (هي املعاهدة الثانية اليت أفرزا معاهدة روما وقد وضعت شروطا و    

  :1إليها
 أمشل؛و القبول بالتنازل اجلزئي عن السيادة الوطنية لفائدة سيادة فوق وطنية أوسع -

 احلريات العامةو حمترما حلقوق اإلنسانو الطرف املرشح للدخول جيب أن يكون ممارسا للدميقراطية التعددية -
 .حرية التعبريو الفرديةو

  :وروبية املشتركةمبادئ السوق األ -ج
  :قامت السوق األوروبية املشتركة على جمموعة من املبادئ ميكن تلخيصها يف اآليت    
 ؛حرية مرور الضائع -

 ؛رؤوس األموالو اخلدماتو السلعو حرية انتقال األشخاص -

 ؛إتباع سياسة زراعية مشتركة -

 ؛رسم سياسة مشتركة للنقل -

 ؛2رفع مستويات معيشتهمو إىل حتسني فرص العمل للعمال إنشاء صندوق أورويب اجتماعي يهدف -

 ؛إقامة تعريفة مجركية مشتركة جتاه الدول غري األعضاء -

معاجلة و النقديةو تنسيق السياسات االقتصادية مبا يف ذلك السياسة املاليةو حتقيق املنافسة احلرةو تعميق -
 ؛3موازين مدفوعات الدول األعضاءاالختالالت يف 

 ؛م االستثمار يف دول السوق خاصة يف املناطق املتخلفة نسبياتدعي -

 ؛4إقامة بنك استثمار أورويب لدعم النمو االقتصادي -

 .إزالة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء -

  
 

                                                        
  .13ص  مرجع سابق، لبنه جديد ، 1
  .40ص  مرجع سابق، آسيا الوايف، 2
  .39ص  بدون سنة النشر، القاهرة، ،دار الكتاب احلديث اخلصخصة ،و اجلات حسني عمر، 3
  .33،ص  1975 االسكندرية، منشأة املعارف ، ،دراسات يف جغرافيا املوارد االقتصادية يسرى اجلوهري، 4
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  :االنتقال من السوق املشتركة إىل السوق املوحدة -د
ما يسمى بالسوق املوحدة حيث مت مت إعداد برنامج إلمتام السوق الداخلية أو  1958يف عام     

صدر عن الس األورويب و استكمال اخلطوات اإلجرائية اخلاصة بتنفيذ خطوات التكامل االقتصادي األورويب
  :1توجيه كان أبرزها 280مت ختفيضها إىل و توجيه 300جمموعة من التوجيهات بلغ عددها 

 ؛جتارية  واحدةو سوق مصرفية -

 ؛حدنظام نقدي أورويب مو -

 ؛التقنيةو سياسة مشتركة خاصة بالتطورات العلمية -

 .قضايا البيئةو االهتمام مبشكالت -

كان مبثابة وثيقة تعاهدية للعمل األورويب املشترك و 1986قد مت التوقيع على هذا الربنامج يف شباط و    
رت االنتقال باموعة حيث قر، هذه الوثيقة عدلت معاهدة روما تعديال جوهرياو أطلق عليها الصك املوحد

أصبحت الدول األعضاء كتلة اقتصادية واحدة و األوروبية من مرحلة السوق املشتركة إىل مرحلة السوق املوحدة
 األشخاصو اخلدماتو أصبح هناك حرية شبه كاملة النسياب السلعو بدون أية حدود مجركية بني بعضها البعض

  .الرامسيل بني الدول األعضاءو

 :تأسيس معاهدة ماسترخيتو يد عضوية اجلماعة االقتصادية األوروبيةتزا : ثالثا

نظرا لإلجنازات اليت حققها االحتاد األورويب على الصعيد االقتصادي من خالل الوصول إىل السوق     
تكامل أفقي جلأت إليه  العديد من  انتهاجاملشتركة مث املوحدة فقد تزايدت عضوية الدول األوروبية من خالل 

  .عملية البناء األورويب إىل أن وصلت إىل معاهدة ماسترخيت استمرتهكذا و،  ول األوروبيةالد

  :تزايد عضوية اجلماعة االقتصادية األوروبية -1
بدأت اجلماعة االقتصادية األوروبية بناء تكاملها االقتصادي بست دول فأجنزت احتادها اجلمركي يف     

كما ، يث مت مبوجبه إلغاء احلواجز اجلمركية بني الدول األعضاءحالذي ضم دول البينيلوكس، و 1947عام 
 األسواق الزراعية استقرارالعمل على و ،جنحت يف إتباع سياسة زراعية مشتركة من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية

  .هلكنيضمان مستوى عادل ملعيشة السكان الزراعيني بزيادة دخوهلم الفردية ووضع أسعار معقولة بالنسبة للمستو
  
  

                                                        
  .19مرجع سابق، ص  لبنه جديد، 1
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  :قد مر توسيع عضوية اجلماعة األوروبية مبجموعة من املراحلو    

  :املرحلة األوىل -أ
لكن و االنضمام 1962مث النرويج سنة  1961سنة  ايرلنداو الدمناركو طلبت كل من بريطانيا    

 1967ام كررت الدول األربعة التقدم بطلب االنضمام عو طلبهم مل يوافق عليه بعد مفاوضات دامت سنتني
استمر الوضع دون تغيري إىل أن مت التوصل إلاء ناجح ملفوضات االنضمام مبوجب و ،لكن رفض للمرة الثانيةو

الدمنارك معاهدة و النرويجو ايرلنداو حيث وقعت كل من بريطانيا ،1973جانفي  22اتفاقية بروكسل  يف 
  .1االنضمام إىل اجلماعة

  :املرحلة الثانية - ب
ة األوروبية املرحلة الثانية للتوسع يف عقد الثمانينات عندما انضمت اليونان يف سنة شهدت اجلماع    
توسعت عضوية اجلماعة  1986يف سنة و ،عاما 20اليت كانت منتسبة إىل اجلماعة منذ أكثر من و 1981

  .2دولة 12الربتغال لتصبح و بانضمام كل من إسبانيا

  :املرحلة الثالثة -ج
 هي السويدو دول 3بالتحديد يف عقد السبعينات من القرن املاضي و نضمتايف هذه املرحلة و    

  .دولة 15ليصل عدد الدول األعضاء  إىل  1995فنلندا يف أفريل و النمساو

  :املرحلة الرابعة -د
 بولندا، ار، مالطا، قربص،:هيو إىل االحتاد دول جديدة 10 انضمت 2004يف األول من ماي     

حيث عدد للجماعة منذ نشأا من  مجهورية التشيك يف أكرب عملية توسعو ليتوانيا، استونيا، التفيا، سلوفينيا،
  .3حيث توسعت عضوية االحتاد مبقدار الثلثني، الدول املنضمة أو من حيث أثر التوسع

  :املرحلة اخلامسة - ه
لتحديد يف عام باو بلغاريا يف اقتطاع تأشرية االنضمامو يف هذه املرحلة جنحت كل من رومانياو    
و جتدر اإلشارة إىل أن جمموعة من الدول املرشحة ، 4دولة 27ليصل بذلك عدد الدول لالحتاد األورويب   2007

  .أيسلندا ، كرواتيا، مجهورية مقدونيا ، هي كل من تركياو لالنضمام
                                                        

  .44ص  مرجع سابق، عبدالرهاب رميدي، 1
    ،16/04/2012 ،االحتاداألورويبكيبيديا املوسوعة احلرة، وي 2

http: //arwikipedia.org/wiki/ D8A7D984D8A7D8AAD8ADD8A7D 8AFD8A7 
D984D8A3D988D8B1D988D8A8D98A.  

 
  .36ص  بوصبيع صاحل رحيمة، مرجع سابق، 3
  .املرجع السابق ،ويكيبيديا املوسوعة احلرة 4
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  :معاهدة ماسترخيت -2
إمنا دعا ،  وتوحيد السوق األوروبيةو ةإن الصك األورويب املوحد مل يكتفي بتقوية العالقات االقتصادي    

إلقرار هذه التوجيهات اهلامة جرى االتفاق على عقد معاهدة جديدة مت و إىل التنسيق السياسي بني الدول األعضاء
متيزت هذه املعاهدة بكوا نقلت السوق املشتركة إىل السوق و ،1992-2-7التوقيع عليها رمسيا اهلولندية يف 

و أقامت نوع من االحتاد الكونفدرايل بني الدول األعضاء حتت اسم  ،اق االقتصادي ككلاملوحدة على النط
االحتاد األورويب لتحل حمل اجلماعات االقتصادية األوروبية لذلك تعترب نقطة حتول هامة يف تاريخ أوروبا من خالل 

  .ثابة دستور عمل لالحتاد األورويباليت تعترب مبو املبادئ اليت طرحتها

  :هداف معاهدة ماسترخيتأ -أ
  :قامت معاهدة ماسترخيت من أجل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها ما يلي      
 ؛إلغاء كافة احلواجز بني الدول األعضاءو اخلدماتو التحرير الكامل حلركة السلع -

 ،19991جانفي 1إقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أورويب قبل موعد  -

 ؛2التحرك صوب إقامة نظام دفاعي مشترك يف إطار احتاد أوروبا الغربيةو سياسة خارجية مشتركة -

 .لون سكان دول اموعة األوروبيةمليون نسمة ميث 340العمل من أجل إقامة احتاد فيدرايل  يضم حوايل  -

هما يف جناح الوحدة قد اهتمت معاهدة ماسترخيت بسياسات أسواق العمل ألن هلا دورا مو        
 حتسينها مع التأكد من أن سلوكو تضمنت بنودا تدعوا إىل تطوير أسواق العملالنقدية األوروبية وو االقتصادية

األخذ بعني االعتبار أن ذلك ال و أو الوطنية متناغمة مع مستويات اإلنتاجيةاإلقليمية  سواًءااجتاهات األجور و
قد اعتمدت يف معاهدة ماسترخيت جمموعة من املعايري اليت دف إىل ة، ودي إىل ارتفاع يف معدالت البطاليؤ

،  اليت تعترب مبثابة معايري لالنضمام إىل منطقة اليوروو تقريب معدالت األداء االقتصادي لدول اموعة األوروبية
  :3فيما يلي هذه املعايريو
   من الناتج احمللي اخلام؛% 3عجز موازين ال يتجاوز 

  من الناتج احمللي اخلام؛ %60مي ال يتجاوز دين عمو 

  جل يف الدول الثالثة األكثر أداء؛املعدل املس %1.5أال يتجاوز الفرق يف معدل التضخم 

  معدل الفائدة على املدى الطويل نقطتني بالنسبة للدول الثالثة األكثر أداءو أال يتجاوز سعر الصرف. 

                                                        
  .123ص  ،2003 قاهرة،ال جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، ،"سبتمرب 11آفاقه املستقبلية بعد أحداث " النظام االقتصادي العاملي اجلديد  عبد املطلب عبد احلميد، 1
  .79-78ص ص ،2006 االسكندرية، الدار اجلامعية ، ،من التكتالت االقتصادية حىت الكويز اقتصاديات املشاركة الدوليةعبد املطلب عبد احلميد،  2
  .56، ص2005اجلزائر،  طبوعات اجلامعية،ديوان امل الطبعة الثانية، ،دراسة حتليلية تقييمية"املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية قدي عبد ايد، 3
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  :لنقدية األوروبيةالوحدة او النظام النقدي األورويب :رابعا
من أجل تفادي جلوء الدول إىل ختفيض أسعار و نتيجة للفشل الذريع الذي ميز عمل الثعبان النقدي        

لكن توحيدها يقتضي نظاما نقديا متكامال و ، صرف عمالا ظهرت احلاجة املاسة إىل توحيد العمالت األوروبية
فتأسس نظام ، املؤسسات املسؤولة عن تسيري تلك العملةو يتطلب توفري إىل جانب العملة جمموعة من القوانني
للمرة األوىل عملة أوروبية موحدة مسيت بوحدة و اعتمدتنقدي جديد عرف بالنظام النقدي األورويب حيث 

 .النقد األورويب

  :1نظام الثعبان األورويب -1
يف  "ريتشارد نيكسون" األمريكي بسبب حدة األزمة النقدية الدولية اليت جتسدت مباشرة بعد إعالن الرئيس  

 توسيع هامش تذبذب أسعار الصرف مقابل هذا األخريو ما تبعه من ختفيض لقيمة الدوالرو 1971، ديسمرب
حبيث عمدت السلطات األوروبية للدول  مت التخلي عن ائيا عن مشروع فرينري %2.25إىل % 1ذلك من و

اليت ستنضم إىل اموعة  بعد التشاور مع الدول األربعة )معاهدة السيموثونيان(بال  اتفاقالست عقب 
فيما بني  سواًءاإىل إعادة النظر يف هوامش التقلبات  1972أفريل  12بداية من  1973جانفي  1بتاريخ 

مبعىن ختفيض اال إىل النصف مقارنة مع  %2.25±العمالت األوروبية يف حد ذاا بانتقال حدود التذبذب إىل 
 هو ما ميثل احلدود اليت جيب أن حتترم بني أقوىو %4.5: بـاملقدرة و العملة األوروبية مقابل الدوالرتقلب 

األمر الذي أتاح للبنوك املركزية  ، بذلك يتحقق ما يسمى بالثعبان األورويب داخل النفقو أضعف عملة أوروبيةو
 للدوالر يف حالة اخنفاض قيمة العملة األوروبيةالتدخل لتصحيح الوضع بيعا ، صاحبة العمالت املتضادة يف القيمة

بلوغها مستوى وبلوغها مستوى األرضية  أو شراء الدوالر يف حالة ارتفاع قيمة العملة األوروبية مقابل الدوالر و
يف احلالة األوىل  ،ذا بلغت هذه األخرية بطن الثعبانتشتري العمالت األوروبية مقابل عملتها إو السقف كما تبيع

هذه االجراءات مكنت نوعا ما من حترير ، عندما تلمس العملة املعنية ظهر الثعبان) الشراء( يف احلالة الثانيةو )بيعال(
  .من سلطة الدوالر األمريكي عليها اقتصاديات البلدان األوروبية

  
  
  

                                                        
  .90ص  ،2011 ،اجلزائر ،دار بلقيس ،الطبعة األوىل ،البعد الدويل للنظام النقدينعمان سعيدي،  1
 - موعة األوروبيةو تضمن برناجما إلستكمال التكامل النقدي "فرينري "مشروعركز على تضييق هامش و 1971مت تبنيه يف مارس و إتباع سياسة ائتمانية موحدة بني دول ا

  .تذبذب عمالت الدول املعنية من خالل التدخل املشترك يف أسواق الصرف باستخدام عمالا 
 -  حسب اتفاقية بريتون وودز  %1صعودا أو هبوطا بعد أن كانت يف حدود  %2.25معاهدة السيموثونيان تضمنت السماح ألسعار الصرف بأن تتقلب يف حدود.  

  - الدمنارك، النرويج إيرلندا ، بريطانيا ،: ول األربعة هيالد.  
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 :الشكل املوايل يبني كيفية حترك الثعبان األورويب داخل النفقو      

 :ويب داخل النفقالثعبان األور: )2-1(الشكل

 
 
 
  
  
  

  
  

  
 .91ص ،2011اجلزائر، دار بلقيس، وىل ،الطبعة األ ،البعد الدويل للنظام النقدي نعمان سعيدي،  :املصدر

يالحظ من الشكل أن نظام الثعبان األورويب داخل النفق يعتمد على التدخل من طرف البنوك املركزية       
ت األوروبية من أجل احلفاظ على هامش التذبذب فيما بني العمالت األوروبية بيعا و شراءا للدوالرات و العمال

ذه الطريقة متكن والعمالت األوروبية مقابل الدوالر، كهامش تقلب  %4.5، و %2.25±األوروبية و هو 
الشديدة من  تفادي التذبذبو )%2.25(هذا النظام من ضمان استقرار أسعار الصرف يف حدود احليز املقرر 

ذي ال (FECOM)ل البنوك املركزية بطريقة توافقية يف إطار الصندوق األورويب للتعاون النقدي خالل تدخ
النظام  من هذا انسحبتأن الكثري من العمالت  باعتبارمل تعمر طويال  إال أن حياة الثعبان ،1973أسس عام 

تعومي عمالا مث تبعتها فيما بعد  الدمنارك إىلو ايرلنداو فقد جلأت كل من بريطانياعندما الحظت فيه التقييد، 
عن عجز يف  1973جانفي26لكن مبجرد أن أعلنت الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ النرويج، و فرنساو ايطاليا

مليار دوالر مما تسبب يف إحداث أزمة مضاربة عنيفة جدا كانت نتيجتها 6.4: بـامليزان التجاري الذي قدر 
األوروبية أن خفضت الواليات املتحدة األمريكية مرة أخرى من قيمة الدوالر  باإلضافة إىل ضغوطات الدول

  .%10مبقدار 
  
  

                                                        
  - "فيما بينها والنفق هو هامش تغري هذه األخرية مقابل الدوالر  جمال تقلب العمالت األوروبية ، :هو "الثعبان.  
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تركه حرا و خروج الثعبان من النفق 1973مارس 11قرر وزراء املالية لتسعة دول أوروبية بتاريخ       
 اللرية االيطالية ءباستثنا، %2.25تعوم تعوميا مشتركا يف حدود و حبيث تتذبذب عمالا حبرية جتاه الدوالر

  .اللتني واصلتا التعومي مبفردمها إىل أن يعود إليهما االستقرار اإلسترلييناجلنيه و
صاحبة العمالت ) السويد الدمنارك، لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، أملانيا، فرنسا،(هكذا قررت الدول املعنية و

النظام النقدي القائم  ااربذلك و ة دعم الدوالرحترير بنوكها املركزية من إلزامي 1973مارس13القوية بتاريخ 
  .على أساس مؤمتر بريتون وودز

  :النظام النقدي األورويب -2
-1973فإن دول االحتاد األورويب وقفت عاجزة عن تصحيح نظامها النقدي خالل ، رغم حماوالا العديدة

التذبذب املزمن يف أسعار الصرف و أمام املضاربات اجلديدة اليت عرفها الدوالرو 1978يف سنة و، 1976
أخذت الدول تفكر يف كيفية بناء نظام نقدي أورويب من خالل عقد ثالث جمالس أوروبية بداية من كوبنهاغن 

جويلية  (Bréme)مث برام ، أين طرحت فكرة إنشاء منطقة نقدية مستقلة عن احمليط اخلارجي) 1978أفريل (
األورويب دف جتسيد تعاون نقدي قوي ميكن من بعث منطقة مستقرة ذي تبىن مشروع النظام النقدي ال 1978

، )1978ديسمرب (أخريا بروكسل و وف اخلارجية الصعبةريف أوروبا جيسدها استقرار نقدي يستطيع مواجهة الظ
 بريطانيا اليت باستثناءدول االنضمام إليه  8 اختارتو 1979مارس  13و قد بدأ العمل الفعلي ذا النظام يف 

  .البقاء خارج النظام لفترة غري حمددة  اختارت

  :النظام النقدي األورويب أهداف  - أ
  1:على العموم يهدف النظام النقدي األورويب إىل ما يلي        

 ؛أسعار الصرف استقرارالتحكم يف  -

 استقرار األسعار؛و ستقرار النقديالتحكم يف اال -

 ؛املاليةو التنسيق بني السياسات النقدية -

  .النيو نشاء التدرجيي لعملة أوروبية تقف يف وجه الدوالراإل -
  
  
 

                                                        
.94نعمان سعيدي، مرجع سابق، ص 1  
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  1: تقييم النظام النقدي األورويب - ب
أيضا بعض اإلخفاقات ميكن إجيازها و لقد طبعت صريورة النظام النقدي األورويب مجلة من النجاحات      

  :فيما يلي

  :النجاحات -
 ؛اليت شهدها الدوالر األمريكي النقدية الدولية خاصة تلك االضطراباتالصمود يف وجه 

 ؛التحكم أكثر من ذي قبل يف حدة تذبذب أسعار صرف العمالت األوروبية مقابل بعضها البعض 

 دول االحتاد األورويب من خالل  اجتاحتالنقدي بتصديه للموجة التضخمية  اليت  حتقيق نوع من االستقرار
 ؛تنسيق دول اموعة يف جمال املعروض النقدي

 ذلك من خالل التعديالت االثين عشر اليت مست عمالت هذه األخرية خاصة و ح بتقريب أسعار الفائدةالسما
 .1992-1979يف الفترة املمتدة بني 

  :اإلخفاقات -
تنافسية  كاخنفاضفإن هذا النظام عرف بعض النقائص ، رغم املالحظات اإلجيابية املذكورة سابقا    

نتيجة التباين اهلام يف معدالت التضخم رغم احملاوالت العديدة ) 1986- 1979(بعض البلدان خالل  اقتصاديات
كما أدى تطبيق السياسات اهلادفة إىل موجات التضخم إىل التأثري ، لتقريب هذه املعدالت خالل الفترة املذكورة

ارك األملاين كما أن موقع امليت تنتهج النظام النقدي األورويب، السليب على نسب البطالة على مستوى الدول ال
اليت كان هلا  1990بصفته القاطرة اليت يعتمد عليها النظام ككل أحدث شرخا كبريا مبجرد توحيد األملانيتني عام 

  .األثر البالغ يف زعزعة استقرار آلية الصرف
 االقتراضكذا األسواق املالية املوحدة تأثريا أدى إىل و كما كان لتحرير رؤوس األموال الدولية    

السبب يعود إىل تدهور أسعار و استثمارها يف الدول ذات عوائد مرتفعةو الت ذات أسعار فائدة منخفضةبالعم
  .مفرط يف قيم عمالت أخرى ارتفاعو صرف بعض العمالت

أي بني قدرته على حتقيق  يف ظل هذا التناقض الذي ميز النظام النقدي األورويب يف ظل عملة االيكو    
يله ملستويات منو منخفضة كان لزاما على الدول املعنية بالنظام التفكري يف حل وحيد ال و تسج االستقرار النقدي

  .هو العملة املوحدةو بديل له

                                                        
  .99ص  مرجع سابق، نعمان سعيدي ، 1
 - "لكل دولة تغيري  ةالتجارة اخلارجيو هذا الوزن يتحدد مبدى مسامهة لعملة يف الدخل القومي النسبية ملعالت الدول األعضاء يف اجلماعة ، سلسلة من األوزان: "اإليكو

  . %25سنوات ،أو يف حالة حدوث تغيري يف قيمة أي عملة بنحو  5األوزان النسبية بالنسبة للعملة دوريا كل 
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  :)اليورو(الوحدة النقدية األوروبية -ج
أصبح التكامل النقدي ضرورة ملحة  1986يف إطار السوق األوروبية املوحدة اليت أنشأت عام     
الدول األوروبية  ارتأتلذا ، الوحدة االقتصادية استكمالت يشكل عائقا حيول دون العمال اختالفأن  باعتبار
استقرار و الصرف بني الدول األعضاءو سياسة الوحدة النقدية ألن ذلك ميكنها من إزالة تكاليف املعامالت اعتماد

 اجتمععلى هذا األساس وبينية، من وترية املبادالت المن مث الرفع و، األسعار إضافة إىل زيادة فعالية طرق التسديد
انوفر رؤساء اموعة األوروبية للنظر يف إمكانية حتقيق الوحدة النقدية املنشودة أوكلت مهمة  1988يف جوان 

إعداد التقرير يف هذا الشأن إىل جاك ديلور الذي أعد خطة تضمنت جمموعة من االقتراحات املبنية على جمموعة 
قد حظي التقرير باملوافقة يف مؤمتر مدريد و ،مراحل متكن من الوصول إىل الوحدة النقديةمن اخلطوات اليت تتم يف 

و قد مرت الوحدة النقدية األوروبية مبجموعة من املراحل ميكن تلخيصها فيما  ، 19891جوان 27املنعقد يف 
  :يلي

  :املرحلة األوىل -
متيزت بتنسيق و رؤوس األموال النتقالمع التحرير التام  1990جويلية 1و بدأت هذه املرحلة يف   

  .2إدخال بلدان اموعة األوروبية يف آلية الصرفو السياسات

  :املرحلة الثانية -
مت فيها التحول من و  ESCB((بإنشاء أو تكوين نظام للبنوك املركزية  1994و بدأت يف عام   

،  اموعة إىل تطبيق سياسة نقدية موحدةجمرد التنسيق بني السياسات النقدية املستقلة لكل دولة من دول 
ذلك االستمرار يف العمل على تقليص هوامش حترك أسعار الصرف بني عمالت دول اموعة مع إتباع دول كو

اموعة لسياسات االقتصادية هدفها حتقيق التقارب بني معدالت األداء االقتصادي خصوصا ما تعلق باملؤشرات 
نسبة الدين احلكومي إىل ، نسبة عجز املوازنة إىل الناتج احمللي اإلمجايل،  معدل التضخماألربعة املمثلة أساسا يف

  3األجل أسعار الفائدة طويلةو الناتج احمللي اإلمجايل

  :املرحلة الثالثة -
متيزت بإنشاء البنك املركزي األورويب الذي أوكلت له و 1997و قد بدأت هذه املرحلة يف جويلية     

  إضافة إىل إصدار العملة ، ق سياسة نقدية مشتركة للدول األعضاء املشاركة يف الوحدة النقديةصالحيات تطبي

                                                        
  .105ص  مرجع سابق، نعمان سعيدي ، 1
  .509، ص2001لبنان، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، ،"ماليةو قضايا نقدية"االظواهرالنقدية على املستوى الدويلوسام مالك،  2
  -  نظام البنوك املركزية األوروبية(ESCB) لصرف يف النظام النقدي األورويبهو نظام يعمل على تضييق هوامش تقلبات أسعار الصرف يف إطار نظام آلية ا.  

.44-43بوصبيع صاحل رحيمة ، مرجع سابق، ص ص  3  
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جانفي  01و قد دخل اليورو حيز التنفيذ بداية من  ،املوحدة اليت ستحل حمل العمالت الوطنية للدول األعضاء
، هي النمساو دولة 11 إىل منطقة اليورو عددها انضمتجدير بالذكر أن الدول األوروبية اليت ، 1999
إسبانيا،الربتغال، يف حني فضلت كل من  لوكسمبورغ، هولندا، ايطاليا،، أملانيا ، فرنسا فنلندا،، بلجيكا
أما اليونان فإا مل ، 1السويد البقاء خارج منطقة اليورو رغم حتقيقها لشروط اإلنضمامو الدمناركو بريطانيا

ام ألوضاعها االقتصادية الصعبة إال أا جنحت يف االنضمام يف عام شروط االنضم استيفاءتستطع يف البداية 
2001.  

استبدلت شيئا فشيئا العمالت الوطنية للدول األعضاء  2002جانفي 1جتدر اإلشارة إىل أنه بداية من     
ن جوا30تداولت جنبا إىل جنب إىل أن سقطت الصفة القانونية عنها يفو يف منطقة اليورو  بالعملة املوحدة

  .ليصبح بذلك اليورو العملة القانونية الوحيدة السائدة يف مجيع الدول األعضاء 2002
إال من قبل البنك ، األفراد حتويل ما بقي عندهم من قطع نقدية حملية باستطاعةبعد هذا التاريخ مل يعد     

ين األخريين يف على أن يستمر هذ 2005فيفري18املركزي أو اخلزينة العمومية شرط أن يكون قبل تاريخ 
 .2012فيفري 18حتويل األوراق النقدية قبل حلول تاريخ

 املمثلة أساس يف حتقيق صوت مسموع و رغم األهداف املخطط هلا من قبل دول منطقة اليوروو    
صهر اقتصاديات و اآلليات لالقتصاد األورويب املتماسكو حتسني األداءو مؤثر ألوروبا يف السوق النقدي العامليو

إال أن ميالد العملة األوروبية املوحدة كان  ،با يف نظام موحد يكفل هلا بتحقيق االستقرار يف أسعار الصرفأورو
  :سلبيات ميكن اجيازها فيما يليو له عدة اجيابيات

 إجيابيات اليورو:  
 ؛ال توجد خماطر حتويل بني عمالت البلدان اإلحدى عشر 

 2؛رف املركزي األورويب من املصارف املركزية الوطنيةالتضخم  يف حالة وجود موقف أقوى للمص اخنفاض  

  اخنفاض معدالت الفائدة شريطة أن يكون للبنك املركزي األورويب أقوى يف معاجلة الضخم من املصارف
 ؛املركزية الوطنية

 ؛تراجع مستواها على وجه عام يف أوروباو تأمني شفافية يف األسعار 

 ا التنافسية ألن الدول لن تتمكن من خفض  ستضطر الصناعات ألن تصبح أكثر فاعليةللمحافظة على قدر
 ؛قيمة عمالا أمال يف احلصول على مزايا تنافسية

                                                        
  .78ص  ، 2002 القاهرة ، جمموعة النيل العربية ، الطبعة األوىل، ،الكامل للعملة األوروبية الوحيدةو اليورواإلطار الشامل حمسن أمحد اخلضريي، 1
  .514ص  مرجع سابق، وسام مالك ، 2
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 1؛التمهيد لعودة نظام أسعار الصرف الثابتةو تقريب املسافات بني األنظمة النقدية العاملية 

 حتقيق تطلعاتهو ة الكيان األورويبقدرة على خدمو املصارف األوروبية لتصبح أكثر قوةو إعادة تنظيم البنوك. 

 ؛فاعليةو املشروعات لتصبح أكثر اقتصاديةو إعادة هيكلة الشركات 

  تدفق نقدي من بعض دول االحتاد إىل دول االحتاد املنضمة مؤخرا كان نتيجته تكوين شركات عمالقة ذات
 .استثمارات ضخمة

 سلبيات اليورو:  
 سياسة النقدية يف ظل تباين اقتصاديات دول منطقة اليورو رغم إن إشراف البنك املركزي األورويب على ال

حتقيقها ملعايري التقارب حرم بعض الدول األعضاء اليت تأثرت أكثر من غريها يف حالة األزمات من اختاذ إجراءات 
نك سعر الفائدة هي من العناصر اليت يتحكم فيها البو تتماشى مع ظروفها اخلاصة فمثال حجم الكتلة النقدية

 2؛املركزي األورويب

  ؛تعارضها فيما بني دول االحتادو املصاحل اختالفخماطر التفكك املستقبلي نتيجة 

 إرجاء أو صرف النظر مؤقتا عن العالقات الثنائية فيما بني و اليت قد تؤدي إىل تباطؤو خماطر مرحلة التحول
 ؛باقي دول العامل من جهة أخرىو الدول األوروبية فرادى من جهة

 ا ق د ال يتمتع املصرف املركزي األورويب بسمعة جيدة يف مكافحة التضخم كذلك اليت كانت تتمتع
 3؛املصارف املركزية احمللية

 ،مبيثاق  االلتزامستضطر الدول األعضاء إىل و قد ينتهج املصرف املركزي األورويب سياسة نقدية صارمة جدا
 ؛على املدى القصريهذه العوامل قد حتد من النمو االقتصادي و صارم

 ا للتكيف مع األزمات االقتصادية اليت قد حتدث؛لن تتمكن الدول األعضاء  من خفض قيمة عمال 

 إال أنه مل ، األصول الدوليةو االحتياطاتو التعامالتو رغم متكن األورو من فرض نفسه على مستوى األسواق
العملة األوروبية إىل سند  افتقاديأيت على رأسها  اتاعتباريصل بعد إىل مزامحة مكانة الدوالر بالنظر إىل عدة 

 4.سياسي يدعمه على مستوى اهليئات الدولية مما تسبب يف عدم القدرة على تقوية التنسيق يف جمال الصرف

  
 

                                                        
  .177اخلضريي، املرجع السابق، ص حمسن أمحد  1
  .115ص  مرجع سابق، نعمان سعيدي ، 2
  .515ص  مرجع سابق، وسام مالك ،3 
  .116ص  مرجع سابق، نعمان سعيدي ،4 
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  :البنية املؤسسية لالحتاد األورويبو اهليكل التنظيمي : خامسا
عمليات صنع القرار فيه يف صورما و كذا آلياتو املؤسسية لالحتاد األورويبو تتسم البنية التنظيمية    

يعود و ،املتخصصني اإلحاطة بكل تفاصيلهاو احلالية بقدر هائل من التعقيد جيعل من املتعذر حىت بالنسبة إىل اخلرباء
 اآللياتو تطورت من خالهلا تلك املؤسساتو السبب يف هذا التعقيد جزئيا على األقل إىل الطريقة اليت نشأت

  :ا يلي هذه املؤسساتفيمو

  :مؤسسات صنع القرار -1
   : الس األورويب -أ

يعترب أعلى مستويات و حكومات الدول األعضاء يف االحتادو يتكون الس األورويب من رؤساء دول  
 من املفيد لفت األنظار هنا إىل أمهية عدم اخللط بني الس األورويبو مستودع السلطة العليا فيهو صنع القرار

(Council European)، بني جملس أوروبا و هو موضوعنا هناو(Council of Europe) ، فاألول
أما الثاين فهو االسم الرمسي ملنظمة مستقلة تضم يف عضويتها ، هو إحدى هيئات صنع القرار يف االحتاد األورويب

  .معظم الدول األوروبية 

  : جملس الوزراء - ب
ذ البداية االندماج األورويب منو  تضمنها اهليكل التنظيمي لعملية التكاملهو أحد األجهزة الرئيسية اليت  

 لكن هناك تعديالت كثرية طرأت على تشكيل هذا الس،  والصلبو أي منذ تأسيس اجلماعة األوروبية للفحم
وزراء طبقا تضمنتها املعاهدات املختلفة اليت وردت ا نصوص تتناول تشكيل جملس ال، طريقة صنع القرار فيهو

مفوضا و من معاهدة ماسترخيت من ممثل واحد عن كل دولة يتعني أن يكون على مستوى وزاري 203للمادة 
معىن ذلك أنه ال جيوز أن توفد الدول األعضاء موظفني ، ميلك صالحية التحدث باسم حكومة الدولة اليت ميثلها

إمنا يتعني عليها إيفاد ممثلني سياسيني و هذا  الس تاجتماعاحكوميني مهما علت مراتبهم الوظيفية  لتمثيلها يف 
  1.من مرتبة الوزراء

  :املفوضية األوروبية -ج
تعترب املفوضية األوروبية إحدى املؤسسات الرئيسية يف عملية صنع القرار األورويب غري أن هذه   

ففي زمن اجلماعة األوروبية ، ألورويباالندماج او املؤسسة شهدت تطورا كبريا عرب املسرية الطويلة لعملية التكامل
 أريد هلا أن تكون املركز الرئيسي لعملية صنع القرارو الصلب أطلق على هذه املؤسسة اسم السلطة العلياو للفحم

أما معاهدة روما فقد أطلقت ، أن تدار بواسطة فنيني كبار ميتعون بدرجة كبرية من االستقالل عن احلكوماتو

                                                        
  .195-194ص ص  مرجع سابق، حسن نافعة، 1



 االقتصادي بني التنظري والتنظيمالتكامل                                                                                     : الفصل األول

 
47 

 

  .يف اجلماعة االقتصادية األوروبية املناظرةعلى املؤسسة  (Commission)اسم املفوضية 
عند اندماج اجلماعات األوروبية الثالث أعيدت صياغة أهداف ووظائف و ذريةو يف اجلماعة األوروبية للطاقة ال

لى خاصة بعد تنامي دور السياسيني عو مبا يتناسب مع ما مرت به حركة التكامل األورويب من حتوالت املفوضية
  :الوظائف اليت متارسها املفوضية األوروبية نذكرو و من أهم الصالحياتبريوقراطيني، حساب ال

  :التشريع -
املبادر بإعداد كافة املقترحات الالزمة للمحافظة على قوة الدفع يف حركة و املفوضية هي املخطط   

  .العمل على تطويرها باستمرارو التكامل األورويب

  :التنفيذ -
ذلك من منطلق أا و ية هي اجلهة املسؤولة عن تنفيذ ما يشرع من قوانني أو يصدر من قراراتاملفوض    

  .من مث فهي مسؤولة عن إدارة العملية التكاملية برمتهاو أحد األجنحة الرئيسية للسلطة التنفيذية يف االحتاد

  :الرقابةو املتابعة -
من مث فهي مسؤولة عن وفاء حكومات و داتالضامن لتنفيذ أحكام املعاهو املفوضية هي احلارس    

 اللوائح املقررةو الشركات األوروبية بالقواننيو اهليئات التزامعن و التأكد من ذلكو الدول األعضاء مبا تعهدت به
  .األفراد إىل احملكمة األوروبيةو الشركاتو من جانب احلكومات أو من جانب اهليئات سواًءاإحالة املخالفات و

  :التمثيل -
بعض األمور األخرى احملدودة تعترب املفوضية هي و األمنو ففيما عدا األمور املتعلقة بالسياسة اخلارجية    

  .التجارية الدوليةو املتحدثة بامسه إضافة إىل قيادة املفاوضات االقتصاديةو اجلهة املمثلة لالحتاد األورويب
تقدمي و اإلشراف على تنفيذهاو انية العامة لالحتادجتدر االشارة إىل أن املفوضية األوروبية تقوم بوضع امليز

  1.اإلشراف على تنفيذها بوصفها املسؤولة عن محاية االتفاقيات املربمةو مقترحات القوانني

  2: الربملان األورويب -د
حرصت حركة الوحدة األوروبية منذ بداية انطالقتها على أن تتضمن مؤسسات التكامل األورويب     

نظرا ألن الدول و تضمن مشاركتها يف عملية صنع القرارو عرب عن إرادة الشعوب لفكرة الوحدةهيئة متثيلية ت
فما تزال عملية ، الربملان األورويب النتخاباتموحد بالنسبة  انتخايباألوروبية مل تتمكن من االتفاق على نظام 

خيتلف عدد املقاعد يف الربملان و ، املتبع يف كل دولة االنتخايبسنوات وفقا للنظام  5شغل مقاعده جتري كل 
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 ،مواطن 60000هي أصغر دول االحتاد ممثل يف الربملان عن كل و األورويب  من دولة ألخرى ففي لوكسمبورغ
  .مواطن 800000أما يف أملانيا أكرب دول االحتاد تعدادا للسكان فيصل العدد إىل ممثل لكل و
حيدد و النهائي للربملان األورويبو اليت تعترب املقر الرئيسيو راسبورغالعادية يف مدينة ست اجتماعاتهيعقد الربملان و

يف معظمها  استشاريةحبرية تامة ووظائف الربملان األورويب يف بداية نشأته و الربملان األورويب نظامه الداخلي بنفسه
بثالث صالحيات رئيسية  متتع الربملان األورويب و منذ صدور القانون املوحدات تدرجييا، مث زادت هذه الصالحي

  :هي
 ؛إدخال تعديالت على مشروعات القوانني املقترحة -

 ؛تعطيل بعض التشريعاتو أي وقف االعتراضحق  -

 .سلطة إصدار آراء مطابقة تتعلق باملصادقة على معاهدات اإلنضمام أو املشاركة -

  :اهليئات الرقابيةو املؤسسات -2
  :حمكمة العدل األوروبية -أ

 هي ذه الصفة تلعب دورا بالغ األمهية يف عملية التكاملو هاز القضائي لالحتاد األورويبهي اجلو    
ال تعود أمهية و على الصعيد اإلقليمي أو العاملي سواًءااالندماج األورويب ليس له مثيل يف أي تنظيم دويل آخر و

على و إمنا أيضاو ،ا حمكمة العدل األوروبية القضائية الواسعة اليت تتمتعو هذا الدور فقط إىل الصالحيات القانونية
على  شيءقبل كل و مجاعة تضامنية تعاقدية تقوم أوال باعتبارهاوجه اخلصوص إىل رؤية اجلماعة األوروبية لنفسها 

تنفيذ االلتزامات الواقعة على و اإلضطالع باملسؤولياتو الواجباتو أي احترام احلقوق، القانون احترامفكرة 
صادقت عليها األطراف املتعاقدة أو مبوجب ما و املعاهدات األساسية اليت وقعتو مبوجب االتفاقات اًءاسوعاتقها 

  1.يصدر عنها من قرارات
القواعد األوروبية و نطاق القواننيو و تؤدي حمكمة العدل األوروبية دورا بارزا يف توضيح طبيعة    

  .القواننيو انونية اليت ميكن أن تثور عند تطبيق هذه القواعداملنازعات القو أيضا يف حل اخلالفاتو واجبة التطبيق

  :)للمحاسبات األورويباجلهاز (حمكمة املراجعني - ب
ما  سواًءاحسابات االحتاد األورويب بكل تفاصيلها و مراجعة ميزانيةو وهي اجلهة املسؤولة عن فحص    

  :ة بالتأكد منختتص هذه احملكمو تعلق منها جبانب االيرادات أو جبانب النفقات
  

                                                        
- "1986هو القانون الذي عدل معاهدة روما ووقع من طرف مجيع الدول األعضاء يف فيفريي  "لقانون املوحدا.  
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مصدرا مع ما هو مطلوب حتصيله وفق و نوعاو حسابات االحتاد تتطابق كماو أن املوارد املدرجة يف ميزانية -
 .القرارات الواجبة التطبيقو القواننيو املنصوص عليها يف املعاهدات االلتزامات

من البنود املخصصة هلا يف جانب أدرجت ضو أن هذه املوارد مت حتصيلها ووصلت إىل اجلهات املعنية بالفعل -
 .االيرادات يف امليزانية العامة

 .يف األغراض املخصصة هلاو أن إنفاق هذه اإليرادات يتم على حنو صحيح -

  :املؤسسات األخرىو اهليئات -3
  :املؤسسات املعاونةو اهليئات -أ

جود قنوات تربط بني حرص املؤسسون عند تصميمهم للبنية التنظيمية للمؤسسات التكاملية على و    
اخلربات الفنية املختلفة و مؤسسات اتمع املدينو بني مجاعات املصاحل،  واملراكز الرئيسية لصنع القرار من ناحية

 دف إشراك اجلماعات اليت ترتبط أو تتأثر مصاحلها مبا يدور داخل اجلماعة األوروبيةو ،من ناحية أخرى
هلذا الغرض مت إنشاء العديد من اللجان ذات الطابع ،  وهتمام املشتركالتشاور معها حول القضايا ذات االو

  :منها ما يليو االستشاري

  1:االجتماعيةو اللجنة االقتصادية -
خاصة تلك و مؤسسات اتمع املدين األخرىو العمالو تضم  ممثلني عن جتمعات رجال األعمال    

الثقافية اليت تتخذها مؤسسات االحتاد و املهنيةو االجتماعيةو اديةاملمثلة جلماعات املصاحل املعنية بالقرارات االقتص
  :متكاملني يف الوقت نفسهو هذا التمثيل يساعد على حتقيق هدفني مرتبطنيو ،األورويب
 هي مصاحل كثريا و ضمان أن تأيت القرارات األوروبية معربة عن احلد األدىن لتوافق اجلماعات املعنية املختلفة
  ضة؛تكون متعار ما
 االندماج األوروبينيو دعم هذه اجلماعات حلركة التكاملو احلصول على تأييد.  

  :جلنة األقاليم -
، الدستوريةو االجتماعية من حيث صالحياا القانونيةو هي مؤسسة تشبه اللجنة االقتصاديةو    

سلطات و التشاور مع أجهزة استهدفتهي جلنة إستشارية  و اتفاقية ماسترخيت املنشئة لالحتاد األورويب استحدثتها
 خاصة يف الدول الفيديرالية مثل أملانيا دورا مهما جدا يف صياغةو احلكم احمللي اليت تؤدي يف كثري من األحيان

  .السياسة اخلارجيةو يف كافة ااالت املتصلة باألمنو تنفيذ السياسات الوطنية العامة يف الدول األوروبيةو
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  :هيئات إستشارية أخرى -4
 يتضمن اهليكل التنظيمي لالحتاد األورويب عددا كبريا من اهليئات االستشارية اليت يصعب حصرها    

اليت تضم عددا متساويا و الصلبو اليت تنقسم إىل عدة أنواع نذكر منها اللجنة االستشارية اخلاصة جبماعة الفحمو
الفنية اخلاصة باجلماعة األوروبية للطاقة و اللجنة العلمية، الصلبو مستهلكي الفحمو عمالو من املمثلني ملنتجي

جلنة التوظيف و جلنة املواصالت، جلنة اللوائح اجلمركية، املاليةو هناك جلان أخرى مثل اللجنة االقتصاديةو النووية
  .التنظيمو اخلاصة باإلدارة االستشاريةإضافة إىل اللجان 

  :املؤسسات املستقلة ذات الطابع التقينو اهليئات -5
  :لبنك األورويب لالستثمارا -أ

على وجود ، هي االتفاقية املنشئة للجماعة االقتصادية األوروبيةو 1957حرصت اتفاقية روما لعام     
  .يف الدول األعضاء" دائمةو تنمية متوازنة" تعمل على حتقيق و مؤسسة مالية يف اجلماعة ال تستهدف حتقيق الربح

شرع على الفور يف العمل لتحقيق هذا  ، رويب لالستثماربنك أو 1958يف هذا السياق تأسس عام و    
  :حماور 3اهلدف العام من خالل احلركة على 

متويل مشروعات االستثمار فيها دف تضييق الفجوة بني مستوى و االهتمام باألقاليم األقل تقدما يف أوروبا-
  .بني الدول األوروبيةو معدالت النمو داخل

 دعم أهداف اجلماعة ككلو الدول األوروبية األعضاء يف اجلماعة دف تسهيل متويل مشروعات مشتركة يف -
  .االجتماعية املشتركة كالبطالة مثالو معاجلة املشكالت االقتصاديةو االندماجو التغلب على مشكالت التكاملو

ة أو دعم متويل مشروعات أوروبية مشتركة خارج دول اجلماعة دف فتح األسواق اخلارجية أمام اجلماع -
  .عالقة اجلماعة األوروبية بالعامل اخلارجي

  1: البنك املركزي األورويب- ب
مع ميالد اليورو يف  باشر مهامهو 1998جويلية 1أنشئ بتاريخ ، حتتضنه مدينة فرانكفورت األملانيةو    

 لتضخمااملمثلة أساسا يف ضبط معدالت و أما صالحياته فهي حمددة يف معاهدة ماسترخيت، 1999جانفي 1
إال أنه منع من تقدمي القروض لتمويل العجز احلاصل يف موازنات الدول  محاية اليورو خاصة يف أسواق الصرف،و

  .األعضاء
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  :ويتكون البنك املركزي األورويب وفق هيكله التنظيمي من    

إضافة إىل ، ورويبيتخذ القرارت الالزمة إلمتام مهام البنك املركزي األو الذي بدوره يوجهو :جملس احملافظني -
توجيهات البنك املركزي األورويب  احتراميضمن و الصرف احتياطيو يسري عملياتو ذلك يضع السياسة النقدية
 .من طرف الدول األعضاء

 حمافظي البنوك املركزية لدول منطقة األورو فقطو يتكون من اللجنة التنفيذية للبنكو :اإلدارةجملس  -

 األوامر الالزمة للبنوك املركزية؛يوجه بعض و ق توجيهات جملس احملافظنيو يسطر السياسة النقدية وف

يعمل على إشراك الدول اليت مل تشارك بعد يف الوحدة النقدية يف القرارات املتخذة يف إطار هذه  : الس العام -
  .الوحدة

 
  :كا الشماليةاتفاقية التجارة احلرة ألمريو منطقة التجارة احلرة األوروبية: املطلب الثاين

لقد أصبحت التكتالت االقتصادية موضوع حبث اهتمام خاص يف العامل حيث بعد قيام جتربة االحتاد     
أكدت على أمهية التكامل االقتصادي ظهرت حماوالت أخرى للتكامل على مستوى  و األورويب واليت برهنت

  :فيما يلي هذه احملاوالتو األمريكية و القارتني األوروبية

  : (EFTA)منطقة التجارة احلرة األوروبية  :أوال
 ،هي اململكة املتحدةو من سبع دول غربية 1990تأسست منطقة التجارة احلرة األوروبية عام                    

ذه املنطقة كعضو مزامل ال يتمتع انضمت فنلندا إىل هو، سويسراو السويد، الربتغال، النرويج، الدمنارك، النمسا،
 1967حققت هذه املنطقة جتارة حرة يف جمال البضائع الصناعية عام و، 1961االمتيازات عام و قوقبكامل احل

و احتفظت كل  ،لكنها اختذت قليال من التدابري االحتياطية اخلاصة خلفض العوائق على جتارة املنتوجات الزراعيةو
اإلفتا مما أدى إىل احنرافات جتارية بني الدول  دولة بنظامها اخلاص من العوائق التجارية جتاه الدول غري األعضاء يف

إىل الدولة العضو ذات التعريفة اجلمركية  هذا يشري إىل دخول البضائع املستوردة من بقية دول العاملو األعضاء
يتطلب و ذلك لتجنب دفع الرسوم اجلمركية املرتفعة اليت تفرضها الدول األعضاء األخرىو املنخفضة يف االيفتا

بلد احملطة األخرية الذي تصل إليه و احنراف التجارة التحقق من بلد املنشأ الذي تصنع فيه السلع املستوردةمقاومة 
بطبيعة احلال فإن هذه املشكلة ال تظهر يف االحتاد اجلمركي ألن الدول األعضاء يف االحتاد تفرض و هذه السلع

كذلك و انضمت أيسلندا إىل االيفتا  1970عام  و يف ضريبة موحدة خارجية على الواردات من العامل اخلارجي،
الدمنارك من و انسحبت بريطانيا 1973و يف عام ،  1986أصبحت فنلندا عضو كامل العضوية يف االيفتا عام 

كانت  1991يف عام و هكذاو، 1986عام  إىل اجلماعة األوروبية ايرلنداسويا مع  انضمتاو  ،منطقة االيفتا
                                                        

- European Free Trade Association. 
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يقع و سويسرا، النرويج السويد الجيبستنسينت،، أيسلندا، فنلندا، النمسا :هيو ،ضاءااليفتا تضم سبع دول أع
  1.مركزها يف جنيف

  2: أهداف املنظمة -1
  :كان هناك هدف مزدوج من وراء إقامة منطقة التجارة احلرة األوروبية    

نضمامها إىل خسارة كانت الدول األوروبية غري األعضاء يف اموعة االقتصادية ختشى أن يؤدي عدم ا-أ
  ؛القتصادياا

كان إنشاء املنطقة األوروبية احلرة مبثابة حماولة إلقامة شخصية اعتبارية بإمكاا التفاوض بفعالية مع اموعة - ب
و يتمثل اهلدف األساسي من وراء إنشائها يف التخفيض  ،روبية خبصوص موضوعات م الطرفنياالقتصادية األو

إال أن منطقة ، 1967قد مت حتطيم هذه العوائق بنهاية عام و تجارة الداخلية يف السلع الصناعيةالتدرجيي لعوائق ال
حتواء التجارة بالسلع الزراعية يف إمل حتاول و التجارة احلرة مل تتفق على سياسة مجركية موحدة إزاء اخلارج

اموعة االقتصادية األوروبية يف أن جتدر اإلشارة إىل أن منطقة التجارة احلرة األوروبية ختتلف عن و ،خططها
  .أعضاء املنطقة مل خيطوا أية خطوة باجتاه مرحلة متقدمة من التكامل

  :3  (NAFTA)منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية: ثانيا
، ذه التجربة شكل من أشكال التكامل االقتصادي املقيم حديثا مقارنة بتجربة االحتاد األورويبتعترب ه    

إمنا جتاوزت السعي لربط شبكات من التعاون أو و متقدمةو تقتصر على دول ذات اقتصاديات متجانسةوال 
جند قيام هذه املنطقة أملته مصاحل الواليات املتحدة األمريكية اليت ظلت ترفض و الشراكة مع أطراف أقل منوا

، ذلك طيلة معظم القرن العشرينو ت الدوليةحتاول احلد منها بدعوى أا تعوق حترير التبادالو الترتيبات اإلقليمية
أما خالل العقدين األخريين من هذا األخري فقد حتولت الواليات املتحدة حنو اإلشادة مبنافع الترتيبات اإلقليمية 

  .من بينها اتفاقية النافتا بالتفاوض حول إقامة اتفاقات جتارة حرة مع جمموعة من الدول
  
  
  
  

                                                        
  .436 - 435ص ص  ر، مرجع سابق ،علي عبد الفتاح أبو شرا 1
  .586ص  مرجع سابق، جون هدسون، 2

 - North America Free Trade area. 
  .59ص  عبدالوهاب رميدي، مرجع سابق، 3
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  1:نشأة النافتا -1
أخذت و فكرة النافتا بالظهور يف عهد الرئيس جورج بوش األب الذي متيز بالركود االقتصادي بدأت    

الواليات املتحدة تبحث عن حل للخروج من حالة الركود االقتصادي فوجدت أن احلل يكمن يف تشجيع التجارة 
إنعاش و اخنفاض معدل البطالةو زيادة االستثمارو باعتبارها الدينمو الذي حيرك عملية النمو االقتصادي، الدولية

 املكسيكو بني كنداو عليه فقد فكرت الواليات املتحدة يف إنشاء اتفاقية للتجارة احلرة بينهاو االقتصاد مرة أخرى
 النقديو قد شجع األمريكيتني على هذه الفكرة إسراع دول اموعة األوروبية يف عمليات التكامل االقتصاديو
  .تصادية تنافس الواليات املتحدة األمريكية اليت خلقت منها قوة اقو

ذلك لسيطرة و ومل يكتب ملشروع اتفاقية النافتا أن مير يف الكونغرس يف عهد الرئيس بوش األب    
كان الدميقراطيون يعارضون هذه االتفاقية إال أنه مت إحياء مشروع و الدميقراطيني على كل من السني التشريعيني

الذي ارتأت إرادته أن هذه االتفاقية سوف تساهم مسامهة فعالة يف إنعاش  نس بيل كلينتوالنافتا يف عهد الرئي
على و رضني هلذه االتفاقيةالكن املعو ،من مث زيادة معدل التوظيفو زيادة فرص االستثمارو االقتصاد األمريكي

ايا اخنفاض أجور العمال سوف رأسهم نقابات العمال الذين رأوا أن هجرة املصانع إىل املكسيك لالستفادة من مز
قد أبدى املزارعون يف هذه األخرية ختوفهم من اخنفاض أسعار املنتوجات و ،تؤدي إىل بطالة يف الواليات املتحدة
لكن يف النهاية متت املوافقة على هذه االتفاقية يف الكونغرس بعد مداوالت و الزراعية نتيجة الخنفاض الطلب عليها

ملكسيك تنازالت جانبية من جانبها خصوصا يف األمور اليت تتعلق بشروط التبادل التجاري بعد أن أبدت او طويلة
و قد ضمت النافتا كل من الواليات املتحدة ر سلبا على املزارعني األمريكيني، لبعض املنتوجات الزراعية اليت تؤث

بعد 1994جانفي 1فيذ يف دخلت حيز التنو مليون نسمة378املكسيك بتعداد سكاين قدرهو كنداو األمريكية
 .توقيعها من طرف برملانات تلك الدول

  :أهداف النافتا -2
  :ترمي منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها ما يلي    

الدولية زيادة االستثمارات بصورة تؤدي إىل زيادة حجم التجارة و حترير التجارةو إلغاء احلواجز اجلمركية -أ
 2؛للدول األعضاء مع العامل اخلارجي

 ؛رفع القدرة التنافسية ملنشآا يف األسواق العاملية مع مراعاة محاية البيئة - ب

حماربة و تنشيط التجارة العامليةو حماولة تعزيز موقف الواليات املتحدة األمريكية يف قيادة االقتصاد العاملي -ج
 ؛بالتحديد يف اليابانو آسياو احلماية التجارية يف أوروبا مواجهة سياساتو الفساد االقتصادي

                                                        
  .437- 436ص ص  مرجع سابق، عبد الفتاح أبو شرار ،علي  1
  .104ص  مرجع سابق، عقبة عبد الالوي، 2
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بالتايل تعظيم فرص العمل أمام و عالج مشكلة البطالة يف الدول األطراف بزيادة الطاقات اإلنتاجية اجلديدة -د
 ؛الراغبني

 ؛توردةإحالل املنتجات اإلقليمية حمل املنتجات املسو تنشيط التجارة اإلقليمية بني الدول األعضاء -ه

زيادة الدخول للدول و حتقيق تنمية اقتصاديةو حتقيق حترير جتاري من شأنه زيادة معدل منو الناتج احمللي -و
 ؛األعضاء

زيادة قدرة التعامل مع التكتالت االقتصادية العمالقة خاصة االحتاد و زيادة قوة التفاوض لدول التكتل -ز
زيادة القدرة التنافسية للدخول إىل و صادرات دول تلك التكتالتمع حتقيق ميزة تنافسية يف مواجهة ، األورويب

 1؛اليت تشهد أعلى معدالت منو يف العاملو منطقة جنوب شرق آسيا بصفة خاصة

 ؛املنتجني الذين يقومون بالتبادل يف اإلقليمو املستوردينو تقليص األعباء اإلدارية على املصدرين -ح

 ؛حل املنازعات اليت قد حتدث بني الدول األعضاءو فاقيةإتباع أساليب فعالة لتنفيذ االت -ط

  .لكل دولة املزايا التنافسيةوحتقيق التكامل االقتصادي بني الدول األعضاء القائم على املزايا النسبية -ي

  :تقييم أبعاد االتفاقية -3
شركائها من الدول رغم ما حققته االتفاقية من مكاسب ألعضائها إال أا تثري املخاوف للعديد من     

رغم أن و ،االستثمار بعيدا عنهم باجتاه الداخلو غري األعضاء حول آثارها احملتملة على صعيد حتويل التجارة
إال أنه من املمكن أن ، التقديرات بوجه عام تشري إىل أن حجم حتويل التجارة املتوقع يعد صغريا نسبيا يف املتوسط

فهناك دون شك أساس موضوعي ملثل يف قطاعات تصديرية حمددة، و فردةتصبح تلك اآلثار ملموسة للدول املن
فاملتوقع مثال يف قطاع الزراعة أن يزيد طلب الواليات املتحدة األمريكية على منتجات احلدائق ، هذه املخاوف

جة يف إطار بالنسبة للسع املصنعة فقد قلصت التنازالت املدرو املكسيكية على حساب وارداا السابقة من الربازيل
جولة األوروجواي من احتماالت حتويل التجارة يف بعض القطاعات إال أا تظل قائمة لصاحل املكسيك يف 

بعض و سيارات النقل اخلفيفو قطع غيار السياراتو األحذيةو املنسوجاتو قطاعات أخرى مثل املالبس
بينما تستفيد  ، آسيا أو دول نامية أخرىو ةيف أمريكا الالتيني سواًءا االلكترونيات لغري صاحل موردين آخرين،

بعض الصناعات األمريكية من فرص تصديرية جديدة يف أسواق املكسيك على حساب موردين يف دول متقدمة 
  2.أخرى أو نامية أكثر تقدما

                                                        
  .64ص  مرجع سابق، عبد الوهاب رميدي،  1
 -"تساعدها على إنتاج سلع معينة و املواد األولية أو القوى العاملة الرخيصةو املناخيةو تلك املزايا املتوفرة لدى دولة ما كالظروف الطبيعية:هي  "ملزايا النسبيةا.  

 -"تفوقها التكنولوجي تصديرها لتنافس يف األسواق العاملية نتيجةو قدرة الدولة على إنتاج سلع :تعين "املزايا التنافسية.  
  .76-75ص ص  مرجع سابق، أسامة ادوب،  2
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آسيوية من أن جتذب املكسيك على حسام كميات كبرية من و إضافة إىل هذا فهناك خماوف التينية    
ر األجنيب املباشر من خالل تقدمي نفسها كساحة إنتاج منخفضة التكلفة ذات قدرة حرة للوصول إىل االستثما

املعاملة و يرجع ذلك إىل متتع مستثمري نافتا مبعاملة الدولة األوىل بالرعايةو، أسواق أمريكا الشمالية األخرى
باإلضافة ، وعهم لشروط متطلبات األداءضمان كاملني ضد الطرد التعسفي دون خضو الوطنية باإلضافة إىل محاية

  .إىل إمكانية نقل العمالت احلرة حبرية تامة 
و يف هذا السياق ميكن القول أنه من السابق ألوانه التوصل حلكم ائي على النتائج املرتقبة من جراء     

على الدول النامية خصوصا آثارها على الدول األخرى من غري األعضاء أو  على صعيد سواًءاتطبيق اتفاقية النافتا 
جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية بالصورة اليت و تنمية التجارة الدولية ، و أو من منظور أثرها الكلي على حترير

خرجت عليها تتوافق يف جمملها مع أحكام منظمة التجارة العاملية املنظمة للترتيبات اإلقليمية وفقا ألحكام املادة 
  .من اتفاقية اجلات 24

  

  :جتارب التكامل االقتصادي يف الدول النامية: املطلب الثالث
شجع جناح اموعة االقتصادية األوروبية العديد من حماوالت التكامل االقتصادي بني الدول النامية كوسيلة حلفز 

  :ا يلياألمثلة على ذلك مو لكن معظم هذه احملاوالت صادف جناحا حمدودا أو مين بالفشلو التنمية االقتصادية

   1:(ASEAN)جتمع بلدان جنوب شرق آسيا: أوال
ماليزيا، الفيلبني، ، إندونيسيابغرض مواجهة التوسع الشيوعي بني كل من  1967أنشئ سنة     

 9أصبح عدد األعضاء و ميامنار، الوس ، فيتنام، لكنه توسع بعد ذلك ليضم كال من برونايو ،سنغافورة، تايالندا
 مليون نسمة 1988يضم هذا التجمع  .ة منطقة تبادل حر مث إحتاد مجركيقامهو يهدف إىل إو 1997سنة 

  .من إمجايل جتارته مع العامل %36تبلغ جتارته البينية و من التجارة العاملية %25يسيطر على و

  : (APEC)الباسيفيك و التعاون االقتصادي آلسيا: ثانيا
 ،الواليات املتحدة األمريكيةو دعم من اليابانيو مببادرة من أستراليا 1989أنشئ هذا االتفاق سنة     

هم و ASEANأعضاء من جتمع  6عضوا، 18هو يضم و االستثماراتو يهدف إىل حترير كامل للمبادالتو
، إضافة إىل كل من أسترالياأعضاء النافتا الثالثة و تايالندا، بروناي سنغافورة، الفيليبني، ماليزيا،، إندونيسيا

  .بابوازي نوفيل غيين ،الشيلي، كوريا اجلنوبية ،تايوان، هونغ كونغ، الصني نيوزيلندا، اليابان،
من جمموع  %60حتقق بلدانه و من جتارة العامل  %50متثل جتارته و من سكان العامل %40ذا التجمع يضم ه

                                                        
 اجلزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، جملة الباحث ، ، التكتالت االقتصادية اإلقليمية كإستراتيجية ملواجهة حتديات اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة سليمان ناصر، 1

  .88ص  ،2002 ،1العدد
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  1.الناتج الداخلي العاملي

  : (MERCOSUR)السوق املشتركة لدول أمريكا اجلنوبية: ثالثا
 ،الشيلي، بوليفيا، البارغواي، الربازيل، األوروغواي، األرجنتني :تضم بلدانو 1991 أنشأت سنة    

بينما ، %3تستحوذ على نسبة ضعيفة من التجارة العاملية إذ تبلغ حوايل و مليون نسمة 227تضم هذه الدول و
  2.من جتارا مع العامل %20متثل التجارة البينية هلا 

  :)الفتا(دول أمريكا الالتينيةمنطقة التجارة احلرة ل: رابعا
توجد جمموعة فرعية و ،جمموعة من دول أمريكا الالتينيةو أسست هذه املنطقة بواسطة املكسيك    

  :يضم كال من الدول التاليةو 1969و تتكون من حلف اإلندين الذي مت تشكيله عام ، انبثقت عن هذه املنطقة
حلت حمله منظمة التكامل  1980إال أنه يف عام ، فرتويال، البريو، كولومبيا، اإلكوادور، الشيلي، بوليفيا

  .)اليا(األمريكي

  :مجاعة شرق إفريقيا االقتصاديةو منظمة التجارة احلرة الكاريبية: خامسا
أما  ،1973حولت إىل سوق مشتركة  يف عام و 1968أسست منظمة التجارة احلرة الكاريبية عام      

اارت يف و أوغندا ، ترتانيا، ضمت كل من كينياو 1967أسست يف عام  مجاعة شرق إفريقيا االقتصادية فقد
  .1977عام 

  : جنوب إفريقياو منظمة التجارة التفضيلية لشرق: سادسا
  .متتد من السودان مشاال إىل موزمبيق جنوبا و عضوا 19و تضم  1981أنشأت يف عام      

   :السوق املركزية املشتركة ألمريكا الوسطى: سابعا
 جواتيماالو السلفادورو هي كوستاريكاو 1960م بتأسيس هذه السوق جمموعة من الدول عام قا    

  1990.3مث أعيد تكوينها يف عام  1969قد حلت هذه السوق يف عام و هندوراسو
إىل أعظم عقبة تعترض تكامال اقتصاديا ناجحا بني جمموعة من الدول النامية هي أن  جدير بالذكر    

بدال من ذلك تقوم الدولة األكثر تقدما يف و ن هذا التكامل ال توزع بالتساوي بني الدول األعضاءاملنافع الناجتة ع
إفشال حماولة و اموعة باحلصول على معظم الفوائد مما يؤدي إىل انسحاب الدولة املتخلفة من هذه التكتالت

لدول النامية ال ترغب يف التخلي عن هي أن كثريا من او إضافة إىل هذا فهناك عقبة أخرىالتكامل االقتصادي، 

                                                        
1 J.E.MITTAINE et F.PEQUERUL: Les unions économiques régionales ,ARMAND COLIN , paris,1999,p 48. 
2 J.E.MITTAINE et F.PEQUERUL.op.cit.p37.   

  .442ص  مرجع سابق، علي عبد الفتاح أبو شرار،  3
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  .جزء من سيادا املكتسبة إىل سلطة جمتمعية، تتخطى صالحياا احلدود القومية للدول األعضاء
كذلك بعد املسافات الفاصلة بني و االتصاالت احلديثة اجليدة  بني الدول األعضاءو كما أن نقص وسائل النقل

املنافسة على نفس األسواق العاملية للصادرات الزراعية كل هذا و األعضاء الطبيعة التكاملية للدولو، هذه الدول
يعد عامال معرقال حملاولة إجناح التكامل االقتصادي بني الدول النامية خالفا للدول املتقدمة اليت استفادت من 

  .التجارب الفاشلة للتكامل االقتصادي للدول النامية
  

  :تصادي يف الوطن العريبجتربة التكامل االق: ملطلب الرابعا
زيادة و لقد سامهت التطورات االقتصادية الدولية املتسارعة اليت أفرزا ظاهرة العوملة يف التفكري اجلاد    

 حرص الدول العربية على إنشاء تكتل اقتصادي عريب تستطيع من خالله التعامل مع تلك التطورات بصورة إجيابية
يف جمال التجارة أو االستثمار إضافة إىل قوة تنافسية مبنية على  سواًءافرص االستفادة مما يتيحه التكامل من و

  .الطبيعية املتوفرة يف العامل العريبو البشريةو اإلمكانات املادية
قد تعددت حماوالت التكامل االقتصادي العريب إال أا مل تصل إىل املستوى املطلوب بالنظر إىل و    

اخلارجي ناهيك عن غياب اإلرادة السياسية للدول العربية اليت حالت دون و احمللي املشكالت اليت صادفتها بشقيها
  :و فيما يلي أهم جتارب التكامل االقتصادي العريبح، حتقيق مقومات النجا

   : جملس التعاون اخلليجي: أوال
ر املنعقد يف عمان بدأت اجلهود املكثفة لقيام جملس التعاون اخلليجي مع مؤمتر القمة العربية احلادي عش    

حيث طرح أمري دولة الكويت تصورا إلستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون يف مجيع  ،1980باألردن يف نوفمرب 
  .قد رحبت به دول املنطقة بشكل عام،  وااالت
حيث مت ، عقد يف الرياض مؤمترا ضم وزراء خارجية دول اخلليج العربية الست 1981يف فيفري و    

عقد وزراء خارجية الدول اخلليجية  1981يف مارس و ،العمل املقدمة من طرف دولة الكويت مناقشة خطة
الست اجتماعا يف مسقط سلطنة عمان متت فيه املوافقة على اهليكل التنظيمي للمجلس كما مت التوقيع على النظام 

  1.األساسي للمجلس
بأبوظي مت إقرار النظام األساسي  1981ماي 26- 25و يف القمة اخلليجية اليت عقدت يف الفترة     

األجهزة التابعة و مهام السو عشرين مادة تغطي كافة االختصاصاتو الذي حيتوي على اثنتنيو ،لس التعاون

                                                        
 - سيتم التفصيل الحقا يف جملس التعاون اخلليجي.  
  ،20/07/2010 ،"عاما من اإلجنازات ثالثون"التعاون لدول اخلليج العربية جملساألمانة العامة لس التعاون ،  1

http: //libirary.gcc.sg.org/arabic. 
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التكامل يف مجيع و غريها من الوسائل املتعلقة بالتنسيقو نظام التصويتو و احلصانات باإلضافة إىل االمتيازات، له
املوافقة على تشكيل هيئة لتسوية و  هذه القمة التصديق على اختيار أول أمني للمجلسكما مت يف، امليادين

ون بني لتعزيز التعا تشكيل جلان مشتركةو ،الس الوزاريو النظام الداخلي لكل من الس األعلىو املنازعات
 أصبحت سارية املفعول حبلول شهر اليتو و يف نفس العام مت التوقيع على االتفاقية االقتصادية املوحدة، دول الس

و بعد عقدين من العمل اخلليجي املشترك جاءت االتفاقية االقتصادية املوحدء اليت أقرها قادة دول  ،1982مارس 
ختطي و 2003و اليت أقرت البدء باالحتاد اجلمركي اعتبارا من جانفي ، 2001الس يف قمة مسقط يف ديسمرب 

  1.ة فيما بني دول السمرحلة منطقة التجارة احلر

  :إحتاد املغرب العريب: ثانيا
مبوجب 1989فيفريي 17كمشروع اندماج جهوي تأسس يف  مشروع احتاد املغرب العريب    

و قد كانت ندوة طنجة باملغرب أول مبادرة جتمع  آليات عمله،و معاهدة مراكش اليت تضبط مؤسسات االحتاد
هو احللم و تونس إلرساء أسس البناء املغاريب، اجلزائر، املغرب :الث آنذاكمن حوهلا زعماء الدول املغاربية الث

و تتضمن مؤسسات االحتاد جلنة وزارية للمتابعة حتضر اجتماعات جملس املنطقة، الذي يراود لقرون أبناء هذه 
جلزائر إضافة إىل مقره او و قد تأسس مبوجب املعاهدة جملس الشورى ،تتابع تنفيذ برامج االحتادو وزراء اخلارجية

و قد عقد جملس الرئاسة منذ إنشاء االحتاد ست دورات رئاسية آخرها كان ، طهيئة قضائية مقرها بنواكشو
  .2002قد تأجلت الدورة السابعة بعد أن كانت مقررة باجلزائر يف جوان و 1994بتونس سنة 

بينما عقدت ، دورة 19يف اندماجي و جدير بالذكر أن جملس وزراء اخلارجية إجتمع كجهاز سياسي    
قد أعدت و ،دورة كما اجتمعت هذه اللجنة يف دورتني خصصتا للنظر يف تطور املنظومة االحتادية 39جلنة املتابعة 

  2: هيو اتفاقيات منها حيز التنفيذ 6اتفاقية يف كافة ااالت دخلت  36ترسانة مغاربية قوامها 
 ؛اتفاقية تبادل املنتجات الفالحية -1

 ؛تفاقية احلجر الزراعيا -2

 ؛ضمان االستثمارو اتفاقية تشجيع -3

 ؛اتفاقية تفادي االزدواج الضرييب -4

 ؛العبورو البضائعو اتفاقية النقل الربي للمسافرين -5

                                                        
 وادي،امللتقى الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات،املركز اجلامعي بال ،التحديات اليت يواجهها تكتل جملس التعاون اخلليج العريببلعور سليمان،  1

  .2-1ص ص ،2012فيفري 27-  26 اجلزائر،
  - موريتانيا املغرب، ليبيا، اجلزائر ،تونس،: يضم إحتاد املغرب العريب كل من الدول التالية.  
  .9-8ص ص  مرجع سابق، رمحاين موسى، 2
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  .االستثمارو اتفاقية إنشاء املصرف املغاريب للتجارة -6
كذا و شرافه على الضفة اجلنوبية للمتوسطوتتمتع دول املغرب العريب مبوقع جيوسياسي على غاية من األمهية إل

عدد سكانه يناهز و  2ماليني كم 6ميتد االحتاد على مساحة تقارب و إشرافه على قسم كبري من احمليط األطلسي
آخرها و 1990جويلية  23اتفاقية أوهلا وقعت يف و معاهدة 37و قد أبرم االحتاد منذ تأسيسه .مليون نسمة 75
 إثر اخلالف الذي تفاقم بني اجلزائر 1995هياكل االحتاد سنة و جتميد مؤسسات قبل 1994أفريل  24يف 

تتميز اقتصاديات دول االحتاد بالتنافس النسيب من حيث طبيعتها اهليكلية بسبب االختالف يف و1.املغربو
 ة الستيناتخاصة يف مرحلو و السياسية التنموية اليت اعتمدا كل دولة عند االستقالل التوجهات االقتصادية

  .السبعيناتو
و عليه فإنه بناءا على ما تتوفر عليه دول املغرب العريب من مقومات اقتصادية  فإنه من املفترض أن     

  2: التكامل االقتصادي لدول االحتاد إن حتقق فإنه سيؤدي إىل ما يلي

مفاده زيادة رفاهية الدول و بأنه أثر خلق التجارة "J-viner" الذي أشار إليهو األثر اإلنتاجي للتكامل -أ
 ؛ذات الكفاءة العالية على حساب املؤسسات األقل كفاءةاألعضاء كنتيجة لزيادة إنتاج املؤسسات 

 ؛يساهم التكامل االقتصادي بني دول االحتاد يف زيادة معدالت التبادل التجاري للدول األعضاء  -  ب

ي يؤدي إىل زيادة الطلب على منتجات مما الذو حتقيق االقتصاديات السلمية نتيجة اتساع نطاق السوق -ج
 ؛PORTERمن مث يؤدي إىل زيادة تنافسيتها حسب و ميكنها من استغالل أكرب طاقة إنتاجية ممكنة

األمر الذي يؤدي إىل ، خمتلف عناصر اإلنتاج يف الدول األعضاءو زيادة املنافسة بني خمتلف املؤسسات القائمة -د
 ؛زيادة رفاهية املستهلكنيو بالتايل االستخدام األمثل للموارد االقتصاديةو األقلانسحاب املنتجني ذوي الكفاءة 

 ؛بناء اقتصاد سوق حر فعال قادر على االضطالع بضغط املنافسة على السوق الداخلية -ه

 ؛القطاعات املتكاملةو انتقال املهارة بني نفس القطاعات -و

 ؛ننوعية أحسو استفادة املستهلكني من أسعار أقل-ز

 ؛االستثمار املتبادل لدول االحتادو زيادة حجم التجارة-ح

اختيار و ذلك كنتيجة طبيعية لزيادة حجم االستثماراتو زيادة معدالت النمو االقتصادي للدول األعضاء-ط
  .ليس بصورة عشوائيةو أفضل املواقع هلا بعدما أصبح يف اإلمكان إنشاء مؤسسات وفق معايري اقتصادية

                                                        
  .55ص  مرجع سابق، آسيا الوايف، 1
 امللتقى الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات، ،لية إشارة حلالة احتاد املغرب العريب القدرة التنافسية الدوو التكامل اجلهوي علة مراد، سدي علي، 2

  .14ص  اجلزائر، ،2012فيفريي 27- 26املركز اجلامعي بالوادي،
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ه بالرغم من هذه املكاسب املنتظر حتقيقها من قيام التكامل االقتصادي بني دول احتاد و عليه فإن    
حتقيق و املغرب العريب إال أن اخلالفات السياسية بني دول االحتاد باتت حجر الزاوية يف جتسيد الطموحات

  .األهداف اليت أنشئ من أجلها

  1: السوق العربية املشتركة: ثالثا
ت إنشاء السوق العربية املشتركة إىل تاريخ نشأة جامعة الدول العربية يف عام ميكن إرجاع حماوال    
استغالهلا و فبعد حصول العديد من الدول العربية على استقالهلا حاولت اكتشاف مقوماا االقتصادية، 1945

  .الروابط االقتصادية املشتركةو على أساس إقليمي خاصة أا متتلك العديد من اخلصائص
قام  1953قد اجتهدت الدول العربية يف إقامة صيغ متعددة للروابط فيما بينها ففي سبتمرب عام و     

 دول 7وقع عليها ، تنظيم جتارة الترانزيتو جملس جامعة الدول العربية بعقد اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري
ركزت بشكل أساسي على و عراق،ال، األردن، لبنان، سورية، اململكة العربية السعودية، الكويت، هي مصرو

لكن هذه االتفاقية و ،التفضيالت اجلمركية يف شكل إعفاءات من الرسوم اجلمركية للسلع الوطنية العربية املتبادلة
  .أثره يف التنميةو تعثرت نتيجة ختوف الدول األعضاء من اإلغراق

جلامعة الدول العربية على  االجتماعي العريب التابعو وافق الس االقتصادي 1957جوان  3يف و    
بلغ عدد الدول املنضمة هلذه و 1964أفريل  30دخلت حيز التنفيذ يف و اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية

، سلطنة عمان، اإلمارات، السودان، اليمن، الكويت العراق،سورية،األردن، هي مصرو دولة 13االتفاقية 
نتج عن جملس الوحدة االقتصادية العربية إنشاء سوق عربية مشتركة  وقدفلسطني ، ، موريتانيا، ليبيا ، الصومال

بعد اثنيت عشرة سنة و  1964أوت  23يف  األردن، سورية العراق، هي مصرو دول 4تبىن إقامتها يف البداية 
  .1977موريتانيا عام ، اليمن، هي ليبياو أخرى انضمت ثالث دول أخرى

وقف تطبيق االتفاقية بعد جتميد عضوية مصر يف اجلامعة تاريخ ت 1986ظلت السوق قائمة حىت و    
قرارا  1988و قد أصدر جملس الوحدة االقتصادية العربية  عام  ،العربية بعد توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل

مراحل يتم  3بشأن اعتماد الربنامج التنفيذي الستئناف تطبيق اتفاقية السوق العربية املشتركة بشكل تدرجيي على 
مت االتفاق على ختفيض و 1999من عام  القيود ذات األثر املشابه بدءاو خالهلا إلغاء كافة الضرائب اجلمركية

  .2002أخريا يف جانفي و 2001يف جانفي   %30و 2000من الضرائب اجلمركية يف جانفي  %40قدره 
  

                                                        
  .10-9فرحات عباس، مرجع سابق، ص ص  طالل زغبة، 1
 - "موانئ االستقبال قصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض و ستوردة حيث يتم نقل البضائع من مراكز اإلرسال إىل مراكزالبضائع املو هي إعادة تصدير السلع  :"الترانزيت

  .عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها مث يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم مجركية
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  1: أهداف السوق العربية املشتركة -1
عربية املشتركة على اعتبارها مرحلة مهمة دف إىل إرساء لقد نصت مقدمة قرار إنشاء السوق ال    

خطوة هامة يف سبيل حتقيق و ،دعائم الوحدة االقتصادية على أسس سليمة من أجل التنمية االقتصادية املتناسقة
 حددو االزدهار االقتصادي يف هذه  الدولو حتقيق التقدم االجتماعيو التكامل االقتصادي بني األطراف املتعاقدة

  :هذا القرار أهداف السوق على األسس التالية
 ؛حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال -أ

 ؛األجنبيةو املنتجات الوطنيةو حرية تبادل البضائع - ب

 ؛ممارسة النشاط االقتصاديو االستخدامو العملو حرية اإلقامة -ج

 .املطاراتو املرافئو استعمال وسائل النقلو الترانزيتو حرية النقل -د

و يضاف إىل هذه اموعة من األهداف العديد من القرارات اليت ميكن اعتبارها الوسائل املساعدة على حتقيق هذه 
  2: و هذه الوسائل هي األهداف

التصدير حبيث متتنع عن و على االسترياد 1964الضرائب املطبقة يف و تقوم الدول األعضاء بتثبيت الرسوم -
 ؛الرسوم على السلع الزراعية أو الصناعية فرض قيود جديدة أو تزيد يف

القيود و إعفاء جمموعة من املنتجات الزراعية اليت أنتجت يف إحدى الدول األعضاء من الرسوم اجلمركية -
 ؛على بقية املنتجات الزراعية 1965إبتداءا من  %20القيود مبعدل و و ختفض هذه الرسوم األخرى

إلدارية على املنتجات الصناعية اليت يكون منشأها إحدى الدول األعضاء القيود او ختفيض الرسوم اجلمركية -
 ؛1965ابتداءا من  %10بواقع 

ال جيوز ألي دولة منح أي دعم لصادراا من املنتجات الوطنية إىل بقية الدول األعضاء عندما يكون هناك  -
  .هذا الشرط ضروريا لتوفر جوي تنافسيو يف البلد املستورد إنتاج مماثل

  
  
  
 

                                                        
  .403مرجع سابق، ص  حممود حسني الوادي، أمحد عارف العساف، 1
  .10مرجع سابق، ص  زغبة، فرحات عباس، طالل 2
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  :معوقات السوق العربية املشتركة -2
  :هناك جمموعة من املعوقات اليت عرقلت احللم  القومي العريب كان من أبرزها    

  :معوقات تشريعية -أ
حيث إذا نظرنا إىل التنظيمات العربية اليت تعاجل مسألة التعاون االقتصادي العريب جندها متعددة أمهها     

حيث أن مثل هذه املنظمات املتخصصة جمرد هياكل إدارية ، صندوق النقد العريبو لزراعيةاملنظمة العربية للتنمية ا
مثال ذلك الوظيفة األساسية للمنظمة و تداخل بني صالحيااو بل قد حيدث تعارض، يغيب التعاون فيما بينها

يف حني جند أن دورها من املفروض  ،العربية للتنمية الزراعية هي تسهيل تبادل املنتجات الزراعية بني البلدان العربية
و بالتايل فغياب هذا التنسيق بني هذه األجهزة يؤدي إىل انتشار ، يدخل ضمن جملس الوحدة االقتصادية العربية

  .البريوقراطية اإلدارية

  :إيديولوجيةو معوقات سياسية - ب
قيق املصاحل املشتركة يؤدي الرتاعات السياسية العربية على هدف حتو إن تغليب اخلالفات اإليديولوجية    

  .هبوط اخلالف السياسي بني العواصم العربية املختلفةو االقتصادية بدرجة صعودو إىل ارتباط العالقات التجارية
  :معوقات اقتصادية -ج

سية ذكية كانت سياو حيث مالت الدول العربية لالندماج يف األسواق العمالقة دون إرادة اقتصادية    
  .و تنسيقها عربيا يف ظل جتمع كتجمع السوق املشتركة، فتفرض وحدة املواق

و عليه جند أن هناك تبعية لالقتصاد الغريب دون غريه من طرف العديد من االقتصاديات العربية حىت يف     
و رغم الصعوبات السابق ذكرها جند أن هناك .الواليات املتحدة األمريكيةو ظل صراع العمالقني االحتاد السوفيايت

االجتاه و سياسات إلحياء مشروع السوق العربية املشتركة تكمن يف التنسيق بني السياسات االقتصادية العربيةعدة 
إعطاء األفضلية لألسواق العربية يف تسويق املنتجات و إىل حتقيق زيادة يف حجم التجارة البينية بني الدول العربية

ت الكفيلة بتنفيذ برامج التعاون االقتصادي العريب للوصول املؤسساو فضال عن االهتمام بتوفري األجهزة، العربية
 .إىل التكامل االقتصادي الفعال

  :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: رابعا
 أقر الس االقتصادي، نطالقا من اإلميان بأن التجارة هي املدخل الرئيسي للتكامل العريبإ    

الربنامج التنفيذي إلقامة املنطقة احلرة  1997فيفري 19اهرة يوم االجتماعي للدول العربية يف اجتماعه بالقو
أقر ختفيض الفترة الزمنية  2001لكنه يف دورته لشهر سبتمرب و 1998جانفي 1سنوات اعتبار ا من  10خالل 

كان مقررا هلا أن تنتهي يف ديسمرب و 2005للمرحلة االنتقالية إلقامة هذه املنطقة لتنتهي يف أول جانفي 
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  :و قد اشتمل الربنامج التنفيذي التفاقية منطقة التجارة احلرة العربية على ما يلي، 20071
سنويا بدءا من أول  %10حترير تدرجيي للتجارة البينية العربية عن طريق ختفيض الضرائب اجلمركية بنسبة  -1

 ؛1998يناير 

 ؛إلغاء القيود االستريادية غري التعريفية -2

 ؛البيانات عن التجارة العربيةو تبادل املعلومات -3

 ؛وضع آلية لتسوية املنازعات التجارية بني الدول األعضاء -4

 ؛منح الدول األقل منوا معاملة تفضيلية -5

 .محاية امللكية الفكريةو التشريعاتو البحث العلميو التشاور حول األنشطة املرتبطة بالتجارة -6

مليار  522ناتج قومي إمجايل و مليون نسمة 190ما يزيد عن تضم و دولة عربية 14و قد انضم لالتفاقية 
  .دوالر

  :أهداف املنطقة -أ
  :تتمثل أهداف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى فيما يلي

 ؛التجارية ما بني الدول العربيةو تنمية العالقات االقتصادية -

 ؛تعزيز املكاسب االقتصادية املشتركة للدول العربية -

 ؛على املصاحل االقتصادية للدول العربيةاحلفاظ  -

 ؛تنمية العالقات االقتصادية التجارية مع العامل اخلارجي -

 .وضع األسس لقيام تكتل اقتصادي عريب تكون له مكانته على الساحة االقتصادية الدولية -

  :آفاق النجاحو معوقات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى - ب
  :ة احلرة العربية الكربى إىل جمموعة من األسباب ميكن إمجاهلا فيما يلييرجع فشل منطقة التجار

 ؛غياب اإلرادة السياسية -

 ؛االلتزامات العربيةو عدم فعالية املواثيق -

                                                        
 التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية :  الندوة العلمية حول ،منطقة التجارة احلرة العربية الكربى حلم أم واقع فضيلي عبد احلليم ، كمال رزيق، 1

  .1، ص 2004ماي - 9-8 سطيف ،اجلزائر ، جامعة فرحات عباس ، ألوروبية،
  -،الكويت املغرب، تونس ، ليبيا، مصر، قطر، سلطنة عمان، العراق، لبنان، سوريا،البحرين، السعودية، اإلمارات، الدول هي األردن.  
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 ؛اإلفراط يف تطبيق سياسات احلماية -

 ؛تبين سياسة إحالل الواردات -

 ؛لعريبتشكيك الدول الكربى يف جدوى التكامل او العوامل اخلارجية -

 مثل خدمات النقل ووسائل االتصاالت، النقص الشديد من اخلدمات املساندة للتجارة على املستوى العريب -
 ؛سياسات التسويقو نظام املعلوماتو

 1؛غياب وجود سلطة فوق األقطار العربية تكفل هلا اختاذ قرارات ملزمة هلذه الدول العربية -

 .لكبرية املتبادلة للتكامل االقتصاديعدم إدراك أصحاب القرار للفوائد ا -

بناءا على ما سبق ذكره من معوقات ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى فإن إجناح هذه و عليهو    
برنامج زمين و سند قانوينو الفكرة أو احللم العريب يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية لتفعيل العمل العريب املشترك

  2:يلي إلضافة إىل جمموعة من القضايا الفنية املمثلة أساسا يف ماإطار مؤسسي فاعل هذا با
    ؛قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية على أساس تفضيلية 

 ؛الضرائب ذات األثر املماثلو تطبيق التخفيض التدرجيي على الرسوم 

 ؛غري اجلمركيةو إزالة القيود غري التعريفية اجلمركية 

 ة الوطنيةااللتزام بتطبيق املعامل. 

إذن ما ميكن قوله عن التكامل االقتصادي العريب أنه حلم ميكن حتويله إىل حقيقة بالنظر إىل مقومات     
إال أن غياب اإلرادة السياسية  ، ثقافية، دينية، اجتماعية، كانت اقتصادية سواًءاالنجاح املتوفرة لدى الدول العربية 

هذا خالفا لالحتاد األورويب الذي يعترب جتربة و إىل إجناح العمل العريب بني الدول العربية حتول دائما دون الوصول
  .فريدة من نوعها أثبتت وجودها مقارنة بالعديد من ااالت االقتصادية األخرى

  
  
  
  

  
                                                        

  .4ص  املرجع السابق، فضيلي عبد احلليم، كمال رزيق، 1
  .65ص  ،2008، 6العدد اجلزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جملة الباحث، ،حتديات املنظمة العاملية للتجارةو التكامل االقتصادي العريب  بلعور سليمان ، 2
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  :)اإلقليمية اجلديدة (املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي : املبحث الثالث
يف  سواًءا، التجمعات االقتصاديةو النطاق على صعيد تكوين التكتالت شهد العامل مؤخرا نشاطا متسع    

إمنا مجعت و املباشرة ةهذه التجمعات مل تكتسب صفة اإلقليمي، كان ذلك يف إطار ثنائي أو شبه إقلمي أو إقليمي
جه الراهن يف ظل هذا التو، نطاق جغرايف واسع حتده احمليطات بني طرفني من الدول ذات التفكري املتشابه عرب

للعالقات االقتصادية الدولية فوق القطرية ظهرت خارطة اقتصادية جديدة اختفت ضمنها القارات اخلمس أطلق 
  ."باإلقليمية اجلديدة"أو القاري أو ما يسمى  عليها اصطالحا بالتكامل االقتصادي غري اإلقليمي

  

  :)الظهور دوافع املميزات،، املفهوم  (اإلقليمية اجلديدة  :املطلب األول
تعددت و تعترب اإلقليمية اجلديدة منهجا مستحدثا يف التكامل االقتصادي اإلقليمي تنوعت مفاهيمها    
  .احتلت مكانا بارزا يف األدبيات االقتصادية املعاصرةو ،دوافع ظهورهاو مميزاا

  :مفهوم اإلقليمية اجلديدة: أوال
ام الواليات املتحدة األمريكية بإقامة منطقة جتارة حرة قيو لقد كان لنجاح التجربة اإلقليمية األوروبية    

إىل أن ، كنتيجة لتأخر املفاوضات متعددة األطراف يف نطاق اجلات (NAFTA)مع كل من كندا و املكسيك
اليت أطلق عليها مصطلح اإلقليمية اجلديدة لتوصيف تلك املوجة اليت بدأت منذ و ظهرت املوجة الثانية من اإلقليمية

يستند هذا املفهوم إىل و التجاري اإلقليميو وتنظيمات التكامل االقتصادي الثمانينات من عالقاتمنتصف 
  1: منوذجني

   :النموذج األول -1
بدرجة متيزها و ،هو التكتل التجاري اإلقليمي على فرصة تسيري العالقات التجارية بني الدول األعضاء    

 هلذا النموذج مستويات متعددة أدناها هي املناطق التجارية احلرةو  ،عن العالقات التجارية مع الدول غري األعضاء
  .أعالها االحتاد االقتصادي مثل االحتاد األورويبو

  :النموذج الثاين -2
تقسيم العمل الصناعي يف جمموعة من الصناعات أو صناعة واحدة و هو قائم على أساس التخصص     

مثلث النمو اإلقليمي الفرعي  :التقسيم يف العمل  ومثال ذلكو صصبني جمموعة من الدول اليت جيمعها هذا التخ
  .بإندونيسيااملوارد يف أرخبيل ريو و العمالةو القوة املالية يف سنغافورةو الذي يربط بني التكنولوجيا

                                                        
          ،2010، 7العدد  ورقلة، اجلزائر، ،جامعة قاصدي مرباح  جملة الباحث، ،"املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي" اإلقليمية اجلديدة عالوي حممد حلسن، 1

  .109ص 
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يتوافق مع املتغريات العاملية  دأبعبارة أخرى فإن عملية إعادة هيكلة النظام االقتصادي العاملي مببو    
حيث يهدف إىل جعل الكتل االقتصادية اإلقليمية حلقة ربط ، ديدة هي أبرز مسات مفهوم اإلقليمية اجلديدةاجل

بذلك فإن اإلقليمية اجلديدة ختتلف عن مفهوم و ،النظام العاملي من ناحية أخرىو وسيطية بني الدول من ناحية
يذهب البعض يف تعريفه لإلقليمية اجلديدة بأا و، لسبعينات بغلبة الطابع االقتصادياإلقليمية الذي شاع يف فترة ا

 قريبة سياسة تصمم لتخفيض معوقات التجارة بني بعض الدول بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حىت
  هناك من يطلق على اإلقليمية اجلديدة اصطالح اإلقليمية املفتوحة وأو بعيدة عن بعضها البعض، 
(Open Régionalisme)تعين تلك الترتيبات اإلقليمية اليت و ذي أثري خالل مفاوضات إنشاء تكتل أبيكال،  و

و اليت تتعهد فيها الدول األعضاء بتحرير التجارة بني ، تستهدف ختفيض القيود على واردات الدول غري األعضاء
مرتفعة مثل كما أن درجة التحرير على واردات الدول غري األعضاء ليست بالضرورة أن تكون ، دول التكتل

  1.مستواها بني الدول األعضاء
 كما يطلق بعض االقتصاديني على اإلقليمية اجلديدة مصطلح تكتالت التجارة القارية    

"Continental Trade  Blocs"  2: وهي تلك التركيبات اليت تتسم بثالث مسات  
 ؛أغلب دول العامل تنتمي إىل أحد التكتالت اإلقليمية على األقل -أ

 ؛متزامن يف خمتلف أجزاء العاملو ب التكتالت اإلقليمية يتم بشكل سريعأغل - ب

 .يمية تتم بني دول اجلوارأغلب التكتالت اإلقل -ج

  :تعريف املوايل لإلقليمية اجلديدةبناءا على ما سبق ذكره من تعاريف ميكن استخالص ال    
فيه جمموعة من الدول النامية حول دول  هي نشوء ترتيبات إقليمية من نوع جديد تلتف " :اإلقليمية اجلديدة

دف يف إطار سياسة إستراتيجية إىل تذليل معوقات تدفق التجارة بني و متقدمة تتوىل بدورها قيادة اموعة
  ".اموعتني بغض النظر عن كوا متجاورة أو بعيدة عن بعضها البعض

  :مميزات اإلقليمية اجلديدة: ثانيا
  :ية اجلديدة عموما بالسمات التاليةتسمت التكتالت اإلقليمإ

تتسم معظم الترتيبات اإلقليمية اجلديدة بسمة مشتركة تتمثل يف كون الدول املعنية أعضاء يف عدة تكتالت  -1
 عضو يف جتمع آسيا للباسيفيكو فالواليات املتحدة األمريكية عضو يف اتفاقية النافتا، إقليمية يف نفس الوقت

APEC،   العضوية يرجع إىل ما يلي السبب يف تعددو:  

                                                        
1 J.Frank and shang ,Jin wei,: " Open Régionalism in a world of continental Trade Blocs",IMF working  
paper wp/98/10,Geneva,1998,p8. 
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ذ إىل خمتلف األسواق اإلقليمية خاصة تلك اليت تضع قيودا محائية يف مواجهة الدول غري األعضاء ضمان النفا -أ
 ؛ا

 ؛روابط االستثمار لتخفيض االعتماد على الشركاء الرئيسيني يف التكتلو تنويع التجارة - ب

 ؛التعدديةو يةهناك تساير يف بعض اجلوانب بني اإلقليم -ج

 1؛التوجه يف التصنيع حنو الصناعات التصديرية -د

 ؛االجتاه إىل تعميق االندماج عن طريق تنسيق السياسات -ه

تؤكد التكتالت اإلقليمية اجلديدة أيضا على أمهية االستثمار األجنيب بالنسبة للتكتالت اإلقليمية كمحرك  -و
، على غري ما كانت عليه التكتالت القدمية،  وقامة التكتل اإلقليميأساسي يف اجتاه حترير التجارة كهدف ائي إل

يق املنافسة العاملية يف حتقو فإن الترتيبات اإلقليمية اجلديدة تعترب من وسائل جذب االستثمار األجنيب املباشر
 ؛التجارة

 ؛ها اجلغرايفمن حيث هياكلها أو نطاق سواًءاتشابكا و أصبحت الترتيبات التكاملية أكثر تعقيدا -ز

 ؛متقدمةو ظهور ترتيبات تكاملية خمتلطة ذات التزامات تبادلية بني دول نامية -ح

تعطي نطاقا كبريا من األهداف و متعددة القطاعاتو أصبحت التكتالت اإلقليمية عملية متعددة األوجه -ط
 ؛االقتصادية

 سياسات املنافسةو سوق العملو ثمارتركز الترتيبات التكاملية اجلديدة على جماالت جديدة مثل االست -ي
 ؛البيئيو التكنولوجيو التعاون العلميو املايلو التكامل النقديو

  2.قيادة القطاع اخلاص للنشاط االقتصادي -ك

  :دوافع ظهور اإلقليمية اجلديدة: ثالثا
  :ميكن إجياز الدوافع التالية لالجتاه املتزايد حنو اإلقليمية اجلديدة    

الغربية أدى بالقطبني املتصارعني إىل البحث عن أكرب قدر و ب الباردة بني الكتلتني الشرقيةبروز ظاهرة احلر -1
دول حليفة تقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها أو على األقل و مراكز نفوذ إقليميةو ممكن من احللفاء

 3؛اليت يعترب فيها احلياد حتيزاو اختاذ مواقف احلياد يف بعض القضايا العادلة

ضغوط املديونية دفعت بالدول النامية إىل إعادة النظر يف منهج اإلحالل حمل الواردات الذي انتقل  تطبيقه من  -2
                                                        

  .35ص  مرجع سابق، عبد الوهاب رميدي، 1
  .35ص مرجع سابق،  ،عبد الوهاب رميدي  2
  .22ص  مرجع سابق، بوصبيع صاحل رحيمة، 3
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املستوى القطري إىل النطاق اإلقليمي ليس فقط بسبب املآزق اليت تعرضت هلا بل أيضا حلاجتها املاسة إىل تعزيز 
تحق عليها من خدمة الديون يف وقت تصاعدت فيه الدعوى إىل مبادراا إىل العامل املتقدم لتستطيع سداد ما اس

 ؛تقليص معدالت احلماية

أدى إنشار نظم التحرير االقتصادي يف معظم  فقد  ، سياسات التحرير االقتصادي يف معظم دول العامل النامي -3
السياسات و قة بالتنمية االقتصاديةالدول النامية إىل حدوث تقارب يف الفكر االقتصادي خاصة السياسات املتعل

 ؛التجارية مبا فيه التكتالت اإلقليمية

حيث كان من نتيجة املفاوضات اليت متت يف منتصف الثمانينات من القرن العشرين  :تأثري االحتاد األورويب -4
 دماتاخلو إمتام مرحلة التحرك هذه األخرية املوحدة للسلعو ) (ECحول توسيع نطاق السوق األوروبية 

من هنا ساد اعتقاد لدى باقي الدول بأن السوق األوروبية رمبا أقل انفتاحا أمام جتارة الدول و رأس املالو العمالةو
لذلك فقد كان رد فعل دول العامل إما االلتحاق بعضوية االحتاد األورويب أو االشتراك يف و غري األعضاء يف االحتاد

 ؛تشكيل تكتالت خاصة م

من مث يف و ما نتج عنها من تغريات جذرية يف طبيعة العالقات بني مراكز اختاذ القرارو رة العوملةتنامي ظاه -5
فقد أدى تسارع وترية الثورة التكنولوجية إىل رفع درجات التقارب بني  ، بني الدولو العالقات بني املنشآت

تعاظم ظاهرة و االتصاالتو املعلوماتثورة و تسارعهو كما أدى تراكم التطور التكنولوجي ،خمتلف أجزاء العامل
 ؛تدويل العمليات اإلنتاجية إىل خروج املنشأة من نطاق االقتصاد احمللي إىل االقتصاد العاملي

مما يؤدي إىل زيادة فرص ، االعتقاد بأن اإلقليمية تؤدي إىل توسيع األسواق اإلقليمية احمللية داخل التكتل -6
 ؛باألسواق العامليةالصناعات اإلقليمية يف املنافسة 

 ؛سعي الدول الصغرية ملزيد من الفرص فيما يتعلق بالنفاذ لألسواق بتكوين ترتيب جتاري إقليمي مع دول أكرب -7

، الرغبة يف رفع معدالت النمو االقتصادي من خالل االستفادة من اقتصاديات احلجم داخل املنطقة التكاملية
افع اقتصادية يف هيكل إنتاجي أكثر نتيجة استغالل وفورات احلجم فالدول األعضاء يرون أنه ميكن حتقيق من

  .الكبري
الرغبة يف القيام بإصالحات يف السياسة االقتصادية احمللية على املستوى اإلقليمي مما يعطي تلك اإلصالحات  -8

  ؛و املصداقية املساندة
  1؛ختفيض درجات التلوثو االشتراك يف وضع برنامج للحفاظ على البيئة -9

 
                                                        

  جامعة سعد دحلب، البليدة، االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثانية،: امللتقى الوطين األول حول ،إشكالية تطور مفهوم التعاون الدويل  بن منصور عبد اهللا، جلطي غامل، 1
  .8ص  ،2002ماي  21-22
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  1.عدم جتسيدها على أرض الواقعو فشل أغلب جتارب التكامل االقتصادي التقليدي بني الدول النامية - 10
  

 :)احلاضرو  اإلقليمية بني املاضي(اجلديدة و الفروقات األساسية بني اإلقليمية التقليدية: املطلب الثاين

  :جلديدة ميكن إمجاهلا فيما يلياو هناك العديد من الفروقات األساسية بني اإلقليمية التقليدية    

ركزت اإلقليمية التقليدية أو الكالسيكية اليت نشأت على أسسها املؤسسات القدمية على عناصر التجاور  :أوال
يف حني جند أن مؤسسات اإلقليمية ، األيديولوجي كأساس لبناء التنظيم اإلقليميو التشابه الثقايفو اجلغرايف،

صاحل بني الدول مما يعين إمكانية إنشاء مؤسسات للتعاون اإلقليمي بني دول غري اجلديدة ركزت على تشابه امل
غري متشاة ثقافيا أو إيديولوجيا فبينما ركزت اإلقليمية التقليدية على إنشاء مؤسسات األمانة و متجاورة جغرافيا

جند أن اإلقليمية ، ؤسساتعلى الطابع احلكومي املسيطر على تلك املو املؤسسات التنظيمية املساعدةو العامة
على أن يكون البعد احلكومي هو أحد و اجلديدة ركزت على إنشاء مؤسسات حمدودة لإلشراف على التعاون

  ؛أبعاد تلك املؤسسات حبيث يتم إشراك مؤسسات القطاع اخلاص يف بناء تلك املؤسسات

ت يتم بشكل تدرجيي مع توسيع صالحيات اإلقليمية يف ثوا القدمي ركزت على أن التنسيق بني السياسا :ثانيا
اليت هدفها إعطاء وزن و سلطة فوق وطنية يشارك فيه كل األعضاء بالتساوي، خالفا لإلقليمية يف ثوا اجلديد

  ؛)العابرة للقارات(  أكرب للشركات املتعددة اجلنسيات

مل التقليدية هو الوصول إىل وحدة كذلك بالنسبة للمرحلة النهائية جند بأن اهلدف النهائي لصيغة التكا :ثالثا
أما بالنسبة لإلقليمية اجلديدة فقامت على مرحلة وحيدة تقتصر على ، اقتصادية على أمل االنتهاء بوحدة سياسية

  ؛حركة رأس املالو حترير التجارة

أما ، ف احلروبإيقاو السالمو بالنسبة للدوافع السياسية فقد ركزت اإلقليمية الكالسيكية على حتقيق األمن :رابعا
  ؛اإلقليمية اجلديدة فقد ركزت على دعم االستقرار السياسي

منطقة جتارة حرة مث إحتاد بالنسبة لتحرير التجارة جند أن الصيغة التقليدية تأخذ شكل اتفاقيات تفضيلية مث  :خامسا
يها الدول املختلفة أما اإلقليمية اجلديدة فتأخذ شكل مناطق حرة تتفاوت فيها املدة اليت تستكمل ف ؛مجركي
  ؛مقوماا

مسموح به لصاحل الدول األعضاء األقل تقدما يف التكتل و بالنسبة لشرط عدم املعاملة باملثل فهو جماز  :سادسا
تعويض الدول مت استبداله بو أما الصيغة اجلديدة فهذا الشرط غري مسموح به ، بالنسبة للصيغة التقليدية للتكامل

   .األعضاء األقل تقدما

                                                        
  .23ص  مرجع سابق ، بوصبيع صاحل رحيمة، 1
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و إلعطاء فكرة أوضح وأمشل حول أهم االختالفات بني اإلقليمية اجلديدة واإلقليمية التقليدية ميكن     
  :إدراج اجلدول املوايل

  :مقارنة بني صيغيت التكامل االقتصادي التقليدي واإلقليمية اجلديدة  :)1-1( اجلدول 
  

اجلمعية  ،  جملة حبوث اقتصادية عربية،إتفاقيات املشاركة األوروبية وموقعها يف الفكر التكاملي، حممد حممود االمام: املصدر
  .15، ص 1997، 07العربية للبحوث االقتصادية،  العدد 

  اإلقليمية اجلديدة  التكامل التقليدي  اخلصائص
  .إقليم أو أكثر متجاورين  .ليم يضم دول متجاورةإق  النطاق اجلغرايف

  .التباين أعضاء متقدمون يتولون القيادة  .التجانس وتقارب املستويات االقتصادية  اخلصائص اإلقليمية
 االجتماعيةاخلصائص 

  الثقافية و
تأكيد التقارب لتمكني الوحدة كهدف 

  .ائي
  .السماح باخلصوصيات وتبادل التفاهم

دعم االستقرار السياسي وحتجيم   .حتقيق األمن والسالم وإيقاف احلروب  ياسيةالدوافع الس
  .األصولية

تفضيلية مث منطقة جتارة حرة مث  اتفاقيات  حترير التجارة
  .إحتاد مجركي

مناطق حرة تتفاوت فيها املدة اليت 
  .تستكمل فيها الدول املختلفة مقوماا

املعاملة  اشتراطعدم  
  باملثل

  .غري جماز مع تعويض الدول األقل تقدما  .الدول األكثر تقدما جماز لصاحل

أساسا املنتجات الصناعية دف إحالل حمل   نطاق التجارة
  .على املستوى اإلقليمي الواردات

السلع واخلدمات مع التركيز على تعزيز 
  .التصدير

حتريره تدرجييا مع توفري الشروط للتكامل   رأس املال
  .النقدي

بداية، حركة من األعضاء رض منذ اليف
  .األكثر تقدما إىل األقل تقدما

وسيطية ويستكمل عند  يؤجل ملرحلة  العمل
  .االحتاد

  .غري متاح ملواطين الدول النامية

تدرجيي مع توسيع صالحيات سلطة فوق   تنسيق السياسات
  وطنية يشارك فيها كل األعضاء بالتساوي

إعطاء وزن أكرب للشركات املتعددة 
  .ات واألعضاء األكثر تقدمااجلنسي

  .قطاع األعمال وعابرات القارات  .السلطات الرمسية للدول األعضاء  القائم بالتوجيه
وحدة اقتصادية على أمل أن تفضي إىل   املرحلة النهائية

  .وحدة سياسية
أساس مرحلة وحيدة تقتصر على حترير 

  .التجارة وحركة رأس املال
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يدي و اإلقليمية أن الفروقات األساسية بني التكامل االقتصادي التقل السابق اجلدوليالحظ من      
ر الدوافع السياسة، إضافة إىل حتريغرايف و اخلصائص اإلقليمية واإلجتماعية والثقافية واجل النطاق اجلديدة تكمن يف

حترير عناصر اإلنتاج و تنسيق طاق التجارة، ناهيك عن اإلختالف التجارة وعدم إشتراط املعاملة باملثل ون
  .و اهلدف من املرحلة النهائية السياسات 

  

  :يمية اجلديدةسلبيات اإلقلو إجيابيات: املطلب الثالث
  :السلبيات ميكن إجيازها فيما يليو يترتب على الترتيبات اإلقليمية اجلديدة العديد من االجيابيات    

  :إجيابيات اإلقليمية اجلديدة: أوال
التمويل الدوليني أن يفضيا إىل أفضل توزيع ممكن لعوامل و االنفتاح على التجارةو من شأن حترير األسواق -1

التعجيل بعملية االرتقاء التكنولوجي يف البلدان النامية بصورة و إىل زيادة اإلنتاجيةو ،ةاإلنتاج بصورة عام
تقسيم العمل حيث يوفر التكامل االقتصادي للدول املتكاملة عائدا يفوق ما و إضافة إىل التخصص ، خاصة

 1؛ميكن أن يتحقق هلا قبل التكامل

مما يساهم يف إعادة تأهيل ، ة لآللة اإلنتاجية يف الدول الناميةالكفاءو ترقية املنافسة مما ميكن من رفع القدرة -2
 2؛ضبط إستراتيجيات صناعة جديدة لدول اجلنوبو التعديل اهليكليو دفع عملية اإلصالحو القطاع

إعادة تأهيل املؤسسات و تتضمن اتفاقيات اإلقليمية اجلديدة يف كثري من األحيان براجما لتحديث الصناعة -3
جذب ، املواصفاتو التقين مشروعات يف جمال اجلودةو ن خالل التعاون يف امليدان العلميلدول اجلنوب م

تأهيل املؤسسات و كل ذلك يساهم يف رفع كفاءةالتنافسية حتسني نظم اإلدارة، ، االستثمار، تنويع الصادرات
 3؛حتسني مناخ االستثمارو احمللية

حتسن شروط دخول و مكاسب بسبب اتساع نطاق املنطقة ما ينتج عنها منو حالة النفاذ للمنطقة التفضيلية -4
 منتجاا إىل السوق األوسع بعد إمتام إجراءات العضوية ضمن االتفاقيات التفضيلية املعقودة بني الدول املتقدمة

 4؛الناميةو

                                                        
  .85ص  مرجع سابق، عقبة عبد الالوي ، 1
التكامل االقتصادي العريب بني الواقع "امللتقى الدويل الثاين  ،متوسطية-ما الذي يتعني على الدول العربية عمله لالستفادة من الشراكة األورو كبداين أمحد ، رمضاين حممد ، 2

  .424ص  ،2007أفريل19- 17األغواط ، جامعة عمار ثليجي، ،"واآلفاق
 ،"التكامل االقتصادي العريب بني الواقع واآلفاق"امللتقى الدويل الثاين  ،متوسطية كدعامة لتحقيق التكامل االقتصادي العريب-راكة األوروالش بوعبديل أحالم، از لويزة، 3

  .430ص  ،2007أفريل 19- 17األغواط، جامعة عمار ثليجي ،
، 2005القاهرة ، اجلزء الثالث ،الدار املصرية اللبنانية ، ، ضايا معاصرة يف التجارة الدوليةق"التجارة الدوليةو االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل سامي عفيفي حامت ، 4

  .57ص 
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البلدان ونقل التكنولوجيا احلديثة من خالل توطن الشركات يف  ، توفري رؤوس األموال الالزمة لعملية اإلنتاج -5
تفعيل عملية اخلوصصة و النامية كما تساهم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تغيري استراتيجياا الصناعية

اخلارجية عن طريق استبدال قروض التمويل املوجهة للمؤسسات و اليت تقلص من حجم القروض الداخلية
 1؛العاجزة بطرح أسهم وفتح كلي أو جزئي لرأمسال الشركة

 كز دعاة اإلقليمية اجلديدة إىل ضرورة دعم النمو االقتصادي من خالل االهتمام باالستثمارات املباشرةيرت -6
إزالة العوائق يف وجه االستثمارات اخلارجية فهي إضافة إىل توفري رؤوس األموال الالزمة لعملية اإلنتاج و

كما تساهم تدفقات ، البلدان الناميةتساهم أيضا يف نقل التكنولوجيا احلديثة من خالل توطن الشركات يف 
تفعيل عملية اخلوصصة اليت تقلص و االستثمار األجنيب املباشر إىل دول اجلنوب يف تغيري استراتيجياا الصناعية

اخلارجية عن طريق استبدال قروض التمويل املوجهة للمؤسسات العاجزة بطرح و من حجم القروض الداخلية
 2.ل الشركةجزئي لرأمساو فتح كليو أسهم

  :سلبيات اإلقليمية اجلديدة: ثانيا
أما  ، مضمون تدفق االستثمارات األجنبية املباشرةو شكلو االعتبار أولويات مل تأخذ اإلقليمية اجلديدة بعني -1

خبصوص أثر االستثمارات على العمالة فيمكن أن ال تكون باملستوى املطلوب خاصة إذا اعتمدت على تكنولوجيا 
 ؛املال مكثفة لرأس

 األثر السليب على الصناعات الوليدة إذا مل يكن االتفاق حازما حلمايتها من املنافسة الدولية إىل حني الوقوف -2
 ؛القدرة على مواجهة الشركات األخرىو

 ؛زيادة حدة املنافسة بعد االنضمام للمنطقة التفضيلية -3

 ن اإلقليمية اجلديدة مل تأخذ بعني االعتبار أولوياتخبصوص االستثمار  األجنيب املباشر جيب اإلشارة إىل أ -4
يف هذه املرحلة ،  وفاالستثمارات املباشرة هي اليت م االقتصاديات النامية ، شكل و مضمون تدفق االستثماراتو

ستصالح إحتديدا حيث بنيتها االقتصادية حباجة إىل استثمارات مباشرة تتضمن إقامة مشاريع حقيقية كبناء مصانع 
أسهم و اليت تتضمن شراء سنداتو االستثمارات يف حمفظة األوراق املاليةأما االستثمارات غري املباشرة ، األراضي

يف ظل الظروف الراهنة متثل خطرا حقيقيا وذه االستثمارات، شراء عمالت البلدان املضيفة هلو، الشركات احمللية
الراهن فإن اقتصاديات الدول النامية ضعيفة من  حيث من جهة أخرى الوضع على اقتصاديات الدول النامية،

  من جهة أخرى طبيعة االستثمارات املالية خطرة ألا حتقن االقتصاديات الوطنية الضعيفة بعوامل و حيث البنية

                                                        
  .27مرجع سابق، ص  بوصبيع صاحل رحيمة ، 1
  .84عقبة عبد الالوي، مرجع سابق، ص  2
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 1؛عدم السيطرة نتيجة إمكانية تصفية هذه االستثمارات يف أية حلظة

املصدرين األجانب و نظمة تفتح الباب على مصرعيه للمنتجنيبالنسبة للمشتريات احلكومية فإن االتفاقيات امل -5
 هو ما يؤدي إىل جتريد املؤسسات الوطنيةو ،كافلة هلم حق املشاركة يف املناقصات للحصول على العقود

 ؛احلماية من املنافسة األجنبيةو املستثمرين احملليني من األفضلية اليت كانوا يتمتعون ا من امتياز التعاقدو

بالتايل فإن حترير اخلدمات على املستوى العاملي لن تستفيد منه و الدول النامية مستورد صايف للخدمات عتربت-6
 ؛الدول النامية

انضمام الدول النامية التفاقيات التجارة مع الدول املتقدمة ميلي عليها القيام بعملية حترير أوسع متس قطاع -7
فإن مؤسسات اخلدمات ستكون يف ، األوضاع كما هي عليهاو لكن يف ظل استمرار السياسات، اخلدمات

ضعف مستويات و البقاء يف السوق حملدودية إمكانيااو و بالتايل ال تستطيع الصمود وضعية غري تنافسية
 2؛أدائها

ضياع الفرصة التارخيية القتصاديات الدول النامية يف تشكيل أسواقها الوطنية فالوضع الراهن جيعل من مضمون -8
 اإلقليمية املطروحة يف شكلها اجلديد قد يكون فيه نوع من املغاالة اليت حتاول جتاوز حدود السياق التارخيي

 ؛النظري من دون معاينة جادة ملا هو متاح فعالو

بقدر ما تتيح من فرص جلذب االستثمار األجنيب املباشر بقدر ما تكون هنالك و اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية-9
قواعد جديدة و تتمثل يف عملية حترير بعيد املدى لالستثمار األجنيب  املباشر أو املشتريات احلكوميةمضار 

مراعاة معايري و قواعد أكثر صرامة بشأن حقوق امللكية الفكريةو بشأن جوانب معينة من سياسة املنافسة
أعمق بكثري مما هو و حترير جتارة السلع أوسعإضافة إىل االتفاقيات امللزمة بإجراء عملية  ، املعايري البيئيةو العمل

متفق عليه يف إطار ترتيبات منظمة التجارة العاملية مما يفضي إىل ممارسة ضغوط على البلدان النامية لكي تقطع 
 3؛على نفسها من التزامات التحرير يف هذا اال

زيادة تنافسية و  التكنولوجيات احلديثةعملية حتويل التكنولوجيا للدول النامية  مبا ميكنها من التحكم يف - 10
 .منتجاا على مستوى األسواق اخلارجية عملية غري حمققة غالبا

سلبيات لإلقليمية اجلديدة  ميكن استخالص  أن و سبق ذكره من إجيابيات بناءا على ماو عليهو      
يف حني جند يف  ، جتاه املتزايد وراءهااملكاسب املترتبة عنها هي اليت كانت وراء االو إجيابيات اإلقليمية اجلديدة

جترب الدول النامية على إعادة النظر قبل و املقابل السلبيات املترتبة عنها تشكك يف االتفاقيات اإلقليمية اجلديدة
  .النضمام إىل أي تكتل إقليمي قاريا

                                                        
  .89عقبة عبد الالوي، مرجع سابق، ص  1
  .91ص  ،2005، ماي 2العدد الشلف، اجلزائر، جامعة حسيبة بن بو علي، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، ،زائريأثر اإلنفتاح التجاري على االقتصاد اجل خالدي خدجية، 2
  .28-27ص ص  مرجع سابق، بوصبيع صاحل رحيمة، 3
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  :مستقبل اإلقليمية اجلديدة يف ظل النظام التجاري العاملي اجلديد :املطلب الرابع
يتوقف جناح الترتيبات اإلقليمية اجلديدة على مدى قدرا على مواجهة اإلشكاليات اليت تواجهها يف       

بذلك جيب على الدول النامية قبل االنضمام ألي تكتل إقليمي قاري مراعاة العديد من اجلوانب ألنه و املستقبل
فيما يلي أهم اإلشكاالت و أكثر صعوبة كلما كان قرار االنسحاب، كلما استندت قوة التكامل ألساس إقليمي

  :اليت تواجه اإلقليمية اجلديدة

  :قواعد املنشأ: أوال
تتعلق مبكان منشأ السلع اليت ستكون موضع معاملة و تعد هذه القضية مالزمة لالتفاقيات اإلقليمية      

يف منظمة ،  وو االتفاقيات الثنائيةتفضيلية يف التجارة فيما بني الدول األعضاء يف الترتيب أو االتفاقية اإلقليمية أ
، 1الدول املتقدمةو ملفاوضات مكثفة إلجياد أسلوب ملعاجلتها تقبله الدول النامية التجارة العاملية ختضع قواعد املنشأ 

حيث أن الواليات املتحدة األمريكية تعتمد يف ، هناك اختالفات واضحة حول هذه القضية يف الترتيبات اإلقليميةو
يف االحتاد و ،ا الثنائية مع الدول على أن تقوم باحتساب احلد األعلى للقيمة املضافة فيما يتعلق بقواعد املنشأاتفاقيا

،  املواد األولية املستوردة اليت تدخل يف اإلنتاجو األورويب تتم معاجلة قواعد املنشأ على املواد األولية املتاحة حمليا
  .يتم ذلك من خالل بروتوكول خاص و

 جتدر اإلشارة  إىل اختالف املعامالت اخلاصة بقواعد املنشأ ما بني النظام املتعدد األطرافو    
أعضاء يف  دول عربية 6هناك و االتفاقيات اإلقليمية يعمل على إضعاف النظام التجاري املتعدد األطراف،و

نظمة عن قواعد مل ختطر امل دول عربية 5و منظمة التجارة العربية قد أخطرت املنظمة بقواعد منشأ تفضيلية
  2.املنشأ التفضيلية

  :محاية حقوق امللكية الفكرية : ثانيا
الواليات و ما يالحظ يف هذا اال أن االتفاقيات خاصة الثنائية املوقعة مع كل من االحتاد األورويب      

لتجارية حلقوق امللكية الفكرية التزامات تفوق تلك الواردة يف اتفاقية اجلوانب او املتحدة األمريكية وجود بنود
ففي أثناء املفاوضات على اجلوانب التجارية حلقوق امللكية  ، هذا التوجه ليس باجلديدو ملنظمة التجارة العاملية

مؤمترات املنظمة ظهرت اقتراحات مفادها أنه إذا متت املوافقة على هذه االتفاقية و الفكرية يف جولة أوروجواي
غري أن ظهور تباين يف ، ة األمريكية ترى أن تسهيل التفاوض سيكون من خالل اتفاقيات ثنائيةفإن الواليات املتحد

                                                        
1 Lawrence Summers , " Rgionalism and the  world trading  system ,policy impliction of trade and  
currency zones" , Studies of  Federal Bank of kamas city ,1991,p308. 

 
 - عمان قطر، املغرب، تونس، األردن،اإلمارات ،: الدول العربية الست.  

 - موريتانيا مصر ، الكويت، البحرين ،جيبويت،: الدول العربية اخلمس.  
2 Larinane Hmarchand,The political Economy of New Régionalism, The Third World Quarterly, 
London,2005,p209. 
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 "TRIPS"اتفاقية و حجم التنازالت يف هذا الصدد قد ولد بعض التضارب بني النظام املتعدد األطراف
 تعين إضافة اليتو "TRIPS PLUS:"بـاملتعددة ضمن ما يعرف و مشوليات االتفاقيات اإلقليمية الثنائيةو

  . 1اخلاصة باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية االتفاقيةجديدة على  التزامات

   : األداء االقتصاديو تباين القوى: ثالثا
ذا أمر أصبح واضحا يف عامل يتسم باندفاع الدول النامية حنو إقامة اتفاقات ثنائية مع الدول املتقدمة ه      

ما نعنيه هنا هل املنشئات و ،فية لتأثري ذلك على البنيان االقتصادي للدول الناميةذلك دون دراسة كاو صناعيا
اإلنتاجية يف الدول النامية اليت تود إقامة اتفاقيات ثنائية مع دول متقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية قادرة على 

ال تعطي انطباعا بالتسرع حنو إقامة اتفاقيات ثنائية املنافسة ؟ إن املتابعة الوثيقة ملا جيري حاليا يف هذا او الصمود
دون وجود أهداف اقتصادية واضحة، فهناك دول ال متتلك مقومات اقتصادية أو قاعدة إنتاجية قوية أو صناعات 

قامت تلك الدول بعقد اتفاقيات ثنائية مع دول ،  وموارد بشرية مدربةو تعتمد على تكنولوجيا أو حىت مدخالت
على عقد دراسة اآلثار املترتبة و اعيا فكيف ميكن لقطاعاا أن جتاري ذلك؟ لذلك جيب التأينمتقدمة صن

  .2االتفاقيات الثنائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

                                                        
 .116ص  مرجع سابق، عالوي حممد حلسن، 1

.117ص  ،مرجع سابق عالوي حممد حلسن، 2    
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 :)متوسطية -األورالشراكة ( قليمية اجلديدة مقاربة ميدانية للتكامل االقتصادياإل :املبحث الرابع

بروز رغبة اموعة األوروبية يف تبوؤ مكانة و ،ئي القطبيةايار النظام ثناو مع انتهاء احلرب الباردة      
سريان اتفاقية و 1993دولية مرموقة خاصة بعد تطور تكامل اموعة األوروبية بإنشاء السوق املوحدة يف بداية 

 كانت منطقة املتوسط حبكم االرتباط اجلغرايف، ماسترخيت املنشئة لالحتاد األورويب يف نوفمرب من نفس العام
األمين من أوائل املناطق اليت نشط فيها االحتاد من خالل إقراره للسياسة املتوسطية اددة لالحتاد اليت و التارخييو

 1994ديسمرب 10أعدها املفوض األورويب مانويل مارين، حيث أعلنت قمة االحتاد األورويب يف أسن بأملانيا يف 
اليت تضمنت إقامة مشاركة بني و حتاد األورويب بدول املتوسطاخلطوط العريضة حول تصورها ملستقبل عالقات اال

  .متوسطية -دول املتوسط يف إطار ما يسمى بالشراكة األوروو االحتاد األورويب
  

  :أبعادهاو متوسطية -مفهوم الشراكة األورو: املطلب األول
يت سعت لبلوغها أو اختلفت األبعاد الو متوسطية -لقد تعددت املفاهيم اخلاصة بالشراكة األورو      

  :األبعادو فيما يلي بعض هذه املفاهيمو حتقيقها

  :متوسطية-مفهوم الشراكة األورو: أوال
اشتراك بني طرف أجنيب أو أكثر مع طرف حملي أو أكثر للقيام " :ميكن تعريف الشراكة على أا      

ذلك بتقدمي كل طرف مسامهته و يتأو جتديدها لتنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدما ،بإنتاج سلعة جديدة
عقد أو اتفاق بني " :كما ميكن تعريفها على أا، 1" كانت املشاركة يف رأمسال أو يف التكنولوجيا سواًءا

 على أساس ثابتو أو خدمي أو جتاري يتعلق بنشاطو مشروعني أو أكثر قائم على التعاون فيما بني الشركاء
وإمنا أيضا على املسامهة  ،ال يقتصر فقط على مسامهة كل منهم يف رأس املالهذا التعاون و ملكية مشتركةو دائمو

املسامهة كذلك يف و املعرفة التكنولوجيةو العالقات التجاريةو االختراع استخدامو الفنية اخلاصة بعملية اإلنتاج
تتحقق من هذا التعاون األرباح اليت سوف و التسويق مع تقاسم الطرفان للمنافعو مراحل االنتاجو كافة العمليات

  2."الفنيةو طبقا ملدى مسامهة كل منهما املالية
 

        

                                                        
كة على آثار وإنعكاسات اتفاق الشرا:  امللتقى الدويل حول ،أثرها على املؤسسات االقتصادية اجلزائريةو جزائرية- قصاص الطيب،الشراكة األورو بورغدة حسني، 1

   ،2006نوفمرب 14- 13اجلزائر، سطيف، االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس،
  .2ص 

:  حولامللتقى الوطين األول  ،ية القتصاد االحتاد األورويبالطموحات التوسعو األوروبية بني واقع االقتصاد اجلزائري -الشراكة اجلزائرية مسدور فارس، كمال رزيق، 2
  .6، ص 2002ماي 22-21البليدة ، جامعة سعد دحلب ، االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،
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عبارة عن تطوير عالقات االحتاد األورويب بدول جنوب املتوسط " :متوسطية هي-الشراكة األوروو      
إقامة منطقة اقتصادية و االستقرار بني الطرفنيو عن طريق إقامة حوار سياسي نشط يهدف إىل حتقيق السالم

تطوير التعاون و زيادة املساعدات املالية للدول املتوسطيةو أوروبية متوسطية من خالل إنشاء منطقة للتجارة احلرة
  1."االجتماعيةو يف ااالت العلمية

 املغربو تلك الشراكة اليت تربط االحتاد األورويب ببلدان املشرق" :متوسطية هي- الشراكة األورو      
 حنو تعاون سياسي االنطالقوف تبدأ بالتحرير التدرجيي للتجارة مع الدعم املايل قبل هذه الشراكة سو إسرائيلو
البيئة على أن يكون اهلدف و اهلجرةو االستقرار االجتماعيو التجارةو اقتصادي أكرب يتضمن التنمية االقتصاديةو

  2". أربعني دولةمتوسطية  تتألف من ثالثني إىل–النهائي من هذه الشراكة هو إقامة منطقة أوروبية 
إقامة منطقة رفاهية مشتركة "  :متوسطية على أا-إذن مما سبق ذكره ميكن تعريف  الشراكة األورو      

 األمينو السياسيو االجتماعيو املايلو دول جنوب املتوسط تقوم على التعاون االقتصاديو ،بني االحتاد األورويب
  ".املتوازن بني الطرفنيو الثقايف الدائمو

  :متوسطية- أبعاد الشراكة األورو : ياثان
- من أجل بلوغ التوازن املنشود بني مصاحل األطراف املتعاقدة فإن مشروع اتفاقية الشراكة األورو      

  :ميكن إمجاهلا عموما فيما يليو يسعى لبلوغهاو متوسطية املقترح حيتوي على العديد من األهداف

  :األمنيةو املشاركة السياسية-1
 1995إلعالنات الصادرة عن املؤمترات األربعة اليت عقدت ابتداءا من قمة برشلونة عام حيث أن ا      

  :مهاو مت التركيز فيها عن قصيدتني هامتني 2001فرنسا عام و 1999و أملانيا عام  ،1997مالطا عام و
 ؛أمهية اإللتزام املتبادل او قضية حقوق اإلنسان-أ

اجلرمية و ة التعبري فضال عن التعاون األمين يف جمال مكافحة اإلرهابضمان حريو قضية محاية الدميقراطية- ب
  .املنظمة

  :املاليةو املشاركة االقتصادية-2
  3:هيو قد حددت الدول األعضاء ثالث أهداف طويلة األجل للمشاركةو      

  
                                                        

  .66أسامة اجلدوب،مرجع سابق، ص  1
- التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية: الندوة العلمية الدولية حولسبل تفعيلها،و ما عليهاو اعربية ما هل- املشاركة األورو سلوى حممد مرسي، 2

  .2، ص 2004ماي9- 8 األوروبية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف،اجلزائر ،
  ..242، ص 2002 القاهرة، مكتبة مدبويل، ،تل االقتصادي العريبالتحديات املستقبلية للتك إكرام عبد الرحيم ، 3
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 ؛االجتماعية املستدميةو اإلسراع يف عملية التنمية االقتصادية -أ

 ؛عن طريق زيادة فرص التوظيفحتسني أوضاع املعيشة  - ب

 .التعاون اإلقليميو دعم التكامل -ج

دف املشاركة يف هذا اال إىل تعزيز التعاون من أجل حتقيق منطقة رخاء تعود فوائدها على كافة و      
  .الشركاء

  :الثقافيةو املشاركة االجتماعية -3
  :و تشتمل على النقاط التالية      

 ؛دورها يف التقريب بني الشعوبو احلضاراتو فاتأمهية احلوار بني الثقا -أ

 ؛التعاون من أجل حل مشاكل اهلجرة - ب

 ؛الفسادو اجلرميةو جتارة املخدراتو التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب -ج

 .(ONG)تعزيز التعاون بني املنظمات غري احلكومية -د

 متوسطية- ية وراء مشروع الشراكة األوروبناءا على ما سبق ميكن القول بأن هناك ثالث دوافع رئيسو و عليه
  1:تتمثل يفو

 كون أن ضمان استقرار االحتاد األورويب مرهون باالستقرار األمين يف الضفة اجلنوبية للمتوسط: دافع أمين -
 .اليت تعترب يف نظرهم مصدرا لغياب األمن الذي يزعزع أوروباو

لتبادل احلر كوا أسواق هامة لتصريف منتجات الدول ذلك بإحلاق بلدان اجلنوب مبنطقة لو :دافع اقتصادي -
 ).الغازو النفط(يف نفس الوقت تعترب املمون الرئيسي ألوروبا بالطاقة و األوروبية

تتمثل يف حماربة اهلجرة حفاظا على متاسك وحدة االحتاد كوم خيشون من تقسيم االحتاد : دوافع اجتماعية -
  .إىل منطقتني أو ثالثة مناطق هجرة

 
 

                                                        
،جامعة اجلزائر )غري منشورة( ،أطروحة دكتوراه،"حالة جممع صيدال" اآلثار احملتملة إلنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدويةبوشنافة الصادق، 1

  .224ص،2006/2007،اجلزائر،
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  1: متوسطية- ملشروع الشراكة األورو) الكرونولوجي(  اإلطار التارخيي : املطلب الثاين
شرق املتوسط حتكمها السياسة املتوسطية و بقيت عالقات االحتاد األورويب مع جريانه يف جنوب      

ة على املستويني لكن النتائج اليت حتققت يف إطار هذه السياسة مل تكن كافيو 1972منذ تبنيها سنة الشاملة 
اليت كانت و إسبانيا إىل اموعة األوروبيةو الربتغالو كل من اليونان  انضماماملايل خصوصا بعد و االقتصادي

  .متتلك تقريبا نفس اخلصائص االقتصادية مع الشركاء املتوسطيني
كافة األصعدة  كذا التحوالت اليت بدأت تعرفها الساحة الدولية علىو قد دفع تواضع هذه النتائجو      

التحول  ، تنفيذ اصالحات اقتصادية يف الكثري من الدول( االقتصادية و )املعسكر االشتراكي ايار( منها السياسية 
األوروبيني إىل ) من االقتصاديات االشتراكية إىل اقتصاد السوق، االجتاه املتزايد حنو التكتل االقتصادي بني الدول

إطار جديدا  1990حيث تبىن الس األورويب يف ديسمرب عام ، هذه التحوالتالتفكري بسياسة جديدة تراعي 
للعالقات األوروبية املتوسطية من خالل صياغته ملا يسمى بالسياسة املتوسطية اددة اليت كانت دف إىل حصر 

  :عمل اموعة األوروبية لصاحل الدول املتوسطية فيما يلي

 ؛كذا االستثمار اخلاصو يف الدول املتوسطية دعم االصالحات االقتصادية:أوال

 ؛زيادة حجم املساعدات املالية الثنائية مع تسهيل دخول منتجات هذه الدول إىل السوق األوروبية:ثانيا

 .متوسطي-السياسي األوروو تقوية احلوار االقتصاديو تعزيز:ثالثا

 1995نوفمرب  28و  27مدينة برشلونة يومي  متوسطي املنعقد يف-مث تبلورت هذه السياسة خالل املؤمتر األورو
 اليت متثل إطارا واسعا للعالقات السياسيةو متوسطية-ليعلن عن البداية احلقيقية ملسار برشلونة للشراكة األورو

  .شركائه املتوسطينيو و االجتماعية  بني االحتاد األورويب االقتصاديةو
 باملبادرات اليت مت طرحها سابقا يف عقدي الستيناتو يتميز مسار الشراكة هذا مبنهج كلي مقارنة       

مايل فإنه و فإضافة إىل تضمنه جلانب اقتصادي ، اليت كانت تستند أساسا إىل عوامل اقتصادية حبتةو السبعيناتو
اجتماعية حيث يعترب شكال من أشكال التكتل بني كل و كذا ثقافيةو سياسيةو و أهداف أمنية طرح برنامج عمل

 باستثناءالشركاء املتوسطيني الذين يعتربون دول نامية و د األورويب الذي يضم جمموعة من الدول املتقدمةمن االحتا
 . ( nouveau régionalisme)هذا يف إطار ما يسمى باإلقليمية اجلديدةو إسرائيل

  
                                                        

آثارو : ، امللتقى الدويل حولجزائرية- األورو" دراسة حتليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة"مسار برشلونةو االقتصاد اجلزائري ميموين مسري، ، براق حممد 1
، ص 2006نوفمرب  14-13ر، اجلزائ سطيف ، جامعة فرحات عباس ، انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

  .4-3ص
 -  حيث تبنت أوروبا ما يسمى بالسياسة الشاملة واملتوازنة واليت مت يف إطارها عقد اتفاقيات التعاون  1972البداية الفعلية لتنشيط العالقات األوروبية املتوسطية كانت سنة

  .1978و اليت دخلت كلها حيز التنفيذ نوفمرب   لبنان ، إسرائيل، سوريا، ن،األرد مصر، املغرب، تونس، اجلزائر ،:  دول وهي كاآليت 8بينها وبني 
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الرئيس  احباقترلإلشارة فقط إىل أن فكرة عقد اجتماع بلدان املتوسط تعود إىل بداية الثمانينات       
أصبحت ندوة و ) 4+5(حيث عقد اجتماع  1983خالل زيارته للمغرب عام ) فرانسوا ميتران( الفرنسي 

 1988ديسمرب 17و دخلت هذه الندوة جزئيا حيز التنفيذ أثناء ملتقى مارسيليا يف ، بعد انضمام مالطا) 5+5(
  1.را كل الدول املغاربية مبا فيها ليبياحض 1989ماي  27-24مث تلتها ندوة مبدينة طنجة املغربية ما بني 

  

  :متوسطية- تقييم الشراكة األورو: املطلب الثالث
إن إبرام االحتاد األورويب التفاق الشراكة مع دول جنوب املتوسط مل يكن هدفه اخراج هذه الدول       

بل هو  ،تماعية أو حىت السياسيةاالقتصادية أو االج سواًءااملشاكل اليت تتخبط فيها على كافة األصعدة و من ختلفها
حتقيق األهداف األوروبية اخلاصة مبواجهة و استراتيجية متعمدة من طرف االحتاد األورويب لتكريس مبدأ التبعية

فاالحتاد األورويب عندما فاوض فاوض بإسم اموعة األوروبية عكس دول جنوب  ، املنافسة األمريكية حتديدا
كما هو معروف أن املفاوضات اجلماعية و ا من وضع الضعيف املغلوب على أمرهاملتوسط اليت فاوضت مبفرده

  .دوما تتغلب على املفوضات الفردية 
االجيابية املترتبة على اتفاق و و بالرغم من ذلك فإنه ميكن استخالص العديد من النتائج السلبية      

  :متوسطية -الشراكة األورو

  :متوسطية -رواآلثار االجيابية للشراكة األو: أوال
 ؛املعونات الفنية اليت ستحصل عليها دول اجلنوب املتوسطو زيادة املساعدات املالية -1

 اجلودةو إىل ثقافة اإلنتاج مبعىن إعطاء دور أكرب لإلنتاجية االستهالكانتقال دول جنوب املتوسط من ثقافة  -2
 ؛ثقافة الزبونو التسويق املدروسو على التسيري االعتمادبالتايل و ثقافة املنافسةو

ميكن لدول اجلنوب على املدى البعيد تشكيل بعض أقطاب النشاطات االقتصادية ذات ميزة تنافسية كوا  -3
 2؛املنتجات الزراعية على مدى الفصول األربعةو األماكن السياحيةو الباطنيةو تزخر بالثروات السطحية

بنسبة كبرية للمساعدات و زيادةو ،سواق األوروبيةالتمتع بشروط مسرية لدخول صادراا الزراعية إىل األ-4
يئة احمليط االقتصادي عموما باستثمارات أوروبية و اليد العاملةو املالية املوجهة خاصة لتأهيل املؤسسات

 ؛النتعاش اقتصاديات هذه الدول

                                                        
  - فرنسا  ايطاليا، الربتغال،إسبانيا، موريتانيا، ليبيا، املغرب، تونس ، اجلزائر ،:  الدول هي.  
  .47بوصبيع صاحل رحيمة، مرجع سابق، ص  1
على و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو آثار : ، امللتقى الدويل حول بادل حر أورومتوسطيةاالستثمار األجنيب املباشر يف منطقة تتومي عبد الرمحان، 2

  .10، ص 2006نوفمرب 14- 13 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، علوم التسيري ،و املتوسطة،كلية العلوم االقتصاديةو منظومة املؤسسات الصغرية
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ما يرتبط و القطاع املايل  إعادة هيكلة العديد من القطاعات اهلامة يف الدول املشاركة مثلو املسامهة يف تدعيم -5
 ؛التأميينو التنظيمية يف القطاع املصريفو الرقابيةو به من حتسني النظم احملاسبية

، زيادة املعونات الفنيةو زيادة الرخاء يف الدول العربيةو خلق فرص عمل جديدة مما يؤدي إىل احلد من البطالة -6
 ؛ىل الدول العربية املتوسطيةالتنظيمية من دول االحتاد األورويب إو و اإلدارية

 حترير اخلدماتو الدول املتوسطية بتبين املزيد من اخلطوات يف جمال اإلصالح اهليكلي التشريعي اهتمامزيادة  -7
 1؛يف االقتصاد العاملي لالندماجاالقتصادية املواتية  هذا قصد توفري البيئةو

تنمية القطاع اخلاص عن طريق دعم املؤسسات و سساتاالجتماعية لتطوير املؤو دعم اإلصالحات االقتصادية -8
 2؛خلق التشغيلو املتوسطةو الصغرية

تم  2002تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف حوض املتوسط عن طريق إنشاء مؤسسة مالية يف مارس  -9
تسمى و األورويب لالستثمارهذه املؤسسة تابعة للبنك و البلدان الشريكةو بالتعاون املايل بني دول االحتاد األورويب

 3.هدفها إعطاء األولوية للقطاع اخلاص (FEMIP) "الشراكةو متوسطي لالستثمار-بالتسهيل األورو"

  :متوسطية -اآلثار السلبية للشراكة األورو: ثانيا
  ؛التكنولوجية لبلدان جنوب احلوض املتوسطو زيادة اتساع هوة التبعية االقتصادية -1
بني املؤسسات األوروبية من حيث و مؤسسات الدول العربية نتيجة عدم التكافؤ بينهاإفالس عدد كبري من  -2

 ؛إختالل يف املوازين التجارية للبلدان العربيةو املنافسة يف املنتوج مما يؤدي إىل تراجعو التكنولوجيا

 من الرسوم اجلمركيةاملنتجات النصف مصنعة بسبب اإلعفاء و الواردات العربية من السلع الرأمسالية ارتفاع -3
 املصنوعات اجللديةو املالبسو النسيجو باملقابل تراجع مستوى الصادرات العربية ذات امليزة النسبية كالغزلو
 ؛الفالحية ملا تالقيه من منافسة أوروبية شديدة املنتجاتخاصة و

ة الشديدة من الشركات عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي للعديد من الدول العربية املتوسطية مواجهة املنافس -4
فيما سيضاعف فتح األسواق أمام املصنوعات ، مما يؤدي إىل إفالس عدد كبري من الشركات العربية، األوروبية

 ؛من مث موازين مدفوعااو األوروبية من إختالل املوازين التجارية للبالد العربية

بلدان املشرق العريب فقد مسحت هذه و ملغرب العريباملعاملة غري املتساوية يف قواعد املنشأ بني كل من بلدان ا -5
الكلي لبلدان املغرب العريب فيما بينها يف حني أا مل تسمح بذلك لبلدان املشرق و االتفاقية بالتراكم القطري

                                                        
- تفعيل الشراكة العربيةو التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني: ، الندوة العلمية الدولية حولصراح املصاحل االقتصادية و ملنطقة العربيةاهالل درمحون، مجال عمورة، 1

  .6ص  ،2004ماي9-8اجلزائر ، سطيف، جامعة فرحات عباس ، علوم التسيري ،و األوروبية،كلية العلوم االقتصادية
 انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو آثار : ، امللتقى الدويل حولاملتوسطةو جزائرية على املؤسسات الصغرية- فاق الشراكة األوروآثار اتبن يعقوب الطاهر، 2
  .12، ص 2006نوفمرب 14- 13 سطيف،اجلزائر، جامعة فرحات عباس، علوم التسيري ،و املتوسطة،كلية العلوم االقتصاديةو على منظومة املؤسسات الصغريةو

  .7، ص مرجع سابقتومي عبد الرمحان ، 3 
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 1؛العريب حيث أا مسحت بالتراكم مع االحتاد األورويب

على اإلنتاج احمللي حيث يؤدي هذا إىل عجز العديد من تراجع إيرادات امليزانيات العامة نتيجة رفع احلماية  -6
 ؛ميزانيات الدول

 إفالس العديد من مؤسسات الدول العربية نتيجة عدم مواجهة املنافسة األوروبية الرهيبة من حيث السعر -7
 ؛اجلودة يؤدي إىل تسريح العديد من العمالو

قاعدة  اعتمادو ت الزراعية األوروبية نتيجة فتح أسواقهاتأثر القطاع الزراعي بفعل املنافسة الكبرية للمنتجا -8
 2؛أن املنتجات املغربية تتميز شاشتها أمام املنتجات الفالحية األوروبية اليت تتمتع مبناعة قويةو التبادل احلر خاصة

غياب تكامل  متوسطية بالنسبة للدول العربية حتديدا يف-حمدودية املكاسب احملققة من مشروع الشراكة األورو -9
  .اقتصادي عريب ألن املفاوضات عادة ما تكون ضعيفة مقارنة باملفاوضات اجلماعية

 
    :)اآلثارو املضمون( الشراكة األوروجزائرية: املطلب الرابع

 1995باشرت اجلزائر مفاوضات مع دول االحتاد األورويب من خالل املشاركة يف مؤمتر برشلونة        
يف  (Bruxelles)لبروكسبعد مفاوضات يف و متوسطية- اخلاص بالشراكة األورو التوقيع على اإلعالنو

مث خبصوصه مرسوم رئاسي رقم  2001أفريل  22بإسبانيا يف  (Valence)مث يف فلونسيا  2001ديسمرب 19
  .2005ذ يف الفاتح سبتمرب قد دخل االتفاق حيز التنفيو 2005أفريل  27الصادر يف  159- 05

  :فاقمضمون االت: أوال
  بروتوكوالت،7مالحق،  6، عناوين 9نصا مقسمة إىل 110جزائرية يف -جاء اتفاق الشراكة األورو    

تشتمل و إعالنات من جانب اجلزائر 4، إعالنات من جانب االحتاد األورويب 5، إعالنات مشتركة 5كذا و
  3 :احملاور التالية

 االستقرارو دعم املسار الدميقراطي باجلزائرو سانحقوق اإلنو ذلك يف جمال الدميقراطيةو :احلوار السياسي -1
 ؛) 3-5النصوص( السلمو

عليه و سنة إلقامة منطقة تبادل حر 12حيث يضع اتفاق الشراكة مدة زمنية انتقالية من : حرية انتقال السلع -2
يكها تدرجييا الرسوم املطبقة على الواردات القادمة من دول االحتاد األورويب سيتم تفكو فإن الرسوم اجلمركية

                                                        
  .49رحيمة بوصبيع ، مرجع سابق، ص  1
  .7هالل درمحون، املرجع السابق، ص  مجال عمورة ، 2
  .225ص  مرجع سابق، بوشنافة الصادق ، 3

. إىل مواد االتفاق الواردة يف عقد الشراكة بني اجلزائر و اإلحتاد األورويب "النصوص"تشري مفردة -   
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 ؛)29-6النصوص(  االنعداملتصل إىل 

اليت جرى االتفاق بشأا وفق نصوص املنظمة العاملية للتجارة يف االتفاقيات العامة و :التجارة يف اخلدمات -3
احلضور الظريف لألشخاص و النقل، احلضور التجاري، يشمل االتفاق تأدية اخلدمات احلدوديةو للخدمات
 ؛)37-30النصوص (الطبيعيني 

، يشتمل هذا البند على حرية حركة رؤوس األموال األجنبية يف اجلزائرو :املدفوعات رؤوس األموال املنافسة -4
التجارة يف و االبتعاد التدرجيي عن التمييز بني املتعاملني يف جمال التموينو تطبيق اإلجراءات املشتركة للمنافسة

محاية ، التجاريةو الصناعيةو محاية حقوق امللكية الفكرية، )ئرينياجلزاو من االحتاد األورويب(السلع بني األجانب
 ؛)46- 38النصوص (التحرير التدرجيي للصفقات العمومية و املعطيات ذات الطابع الشخصي

التكنولوجية،البيئة،الصناعة و العلوم التقنية، التعاون اجلهوي : يغطي ذلك ااالت التاليةو :التعاون االقتصادي -5
، اخلدمات املالية، الفالحة، الصيد، ترقية االستثمارات، تقارب التشريعاتو محاية، ياكل االقتصاديةتأهيل اهل

حوار حول السياسة  محاية املستهلكني، اجلمارك، الصناعة التقليدية،و املناجم،السياحةو النقل،االتصاالت، الطاقة
 ؛)66- 47النصوص (االقتصادية الكلية

تشجيع ، تعاون يشمل كافة ااالتو يهدف هذا إىل ترقية احلوار الثقايفو :الثقايفو التعاون االجتماعي -6
 ؛)78-67النصوص (محاية اإلرث الثقايف  السمعي البصري،و الصحافة

اإلجراءات املصاحبة لعملية ، تأهيل املنشآت، ترقية االستثمارات، يشمل حتديث االقتصادو :التعاون املايل -7
 ؛)81-79النصوص (شريعات للمنافسةتو إقامة منطقة للتبادل احلر

إعادة  حرية انتقال األفراد،، يرمي إىل تعزيز مؤسسات الدولةو : الشؤون الداخليةو التعاون يف جمال القضاء -8
مكافحة عمليات تبييض ، مكافحة اإلرهاب، التعاون يف اال القضائي حول الوقاية من اجلرمية املنظمةو اإلدماج
 ؛)91-82النصوص ( مكافحة الرشوة ية،مناهضة العنصر األموال،

ترمي إىل إحداث جملس للشراكة يشرف على فحص املشاكل اهلامة و :النهائيةو اإلجراءات املؤسسية العامة -9
إنشاء جلنة الشراكة اليت تتكفل بتسيري و كذا كل املواضيع ذات االهتمام املشتركو املطروحة يف إطار االتفاق

 ).110-92النصوص ( خصصة أو املخولة لس الشراكةاالتفاق يف حدود الكفاءات امل
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  :اجلزائري االقتصادآثار اتفاق الشراكة على واقع  : ثانيا
 السلبيةو الشراكة مع دول االحتاد األورويب خيلق العديد من اآلثار اإلجيابية قاتفاإن انضمام اجلزائر إىل     

  :فيما يلي هذه اآلثارو

  1:اآلثار اإلجيابية -1
املواد نصف املصنعة و الشراكة من ختفيض يف نسب الرسوم اجلمركية للكثري من املواد األولية اتفاقح إبرام مس -أ

هذا من شأنه أن يساهم يف ختفيض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للمنتوج و اليت تدخل يف إطار الصناعة التركيبية
 ؛دة من دول اإلحتاد األورويباجلزائري، الذي يعتمد بدرجة كبرية على املواد األولية املستور

مكانة يف السوق األوروبية إذا متكنت املؤسسات الوطنية  احتاللميكن اتفاق الشراكة املنتوج اجلزائري من  - ب
 ؛مدة التفكيك اجلمركي كعامل حمفز لتحسني جودة منتجاا استغاللو منتجاامن حتسني 

سنة كاملة للقيام بالتفكيك اجلمركي وهذه املدة  12مدة على  االتفاقفيما خيص التفكيك اجلمركي فقد مت  -ج
تتكيف مع املنافسة اليت تفرضها املؤسسات األوروبية كما تسمح و كافية للمؤسسات الصناعية الوطنية كي تتأقلم

 ؛أن التفكيك سيكون تدرجيياو هذه املدة للمؤسسات الوطنية بتحفيز نفسها بشكل جيد خاصة

حبيث ميكن وضع  ، الطرف األورويب بتقدميها للجزائر التزمالفنية اليت و ملساعدات املاليةمن ا االستفادةميكن  -د
املواصفات و اجلودةو زيادة مستويات اإلنتاجو رفع قدرته على املنافسةو برنامج شامل لتأهيل القطاع الصناعي

 ؛الفنية

اجلزائر من بعض  استفادتحيث ، منتوج فالحي 800يف جمال الفالحة تضمن اتفاق الشراكة ما يقارب  -ه
يف املقابل فرضت اجلزائر و سيما املتعلقة باملواد األولية الزراعية اليت ميكن تصديرها حنو الدول األوروبيةاملزايا ال
 ؛احلليب مع مراعاة نسبة اإلنتاج الوطينو مواد زراعية كاحلبوب الستريادحصصا 

دعم و املباشر االستثمارو التأهيلو ف اجلزائري يف جمال اخلربةبدعم الطر األورويبالطرف  التزامإضافة إىل  -و
 ؛إىل منظمة التجارة العاملية لالنضمامبدعم الوفد اجلزائري فيما مفاوضاته الرامية  االلتزاماخلوصصة فقد مت 

جلزائرية ا للمنتجاتذلك بتخفيض تكاليف النقل و تستفيد اجلزائر من مسألة القرب اجلغرايف لالحتاد األورويب -ز
 التكلفة اإلمجالية لعملية التصدير الخنفاضاجلزائرية يف األسواق األوروبية  للمنتجاتمما يزيد من القدرة التنافسية 

  .حتقيق سعر تنافسي للمنتوجو
 

                                                        
   ، 2003اجلزائر، دار احملمدية العامة ، ،"امعاجلتهو النتائج املرتقبة–أسباب اإلنضمام "املنظمة العاملية للتجارةو اجلزائر منتاوي حممد ، ناصر دادي عدون ، 1

  .182-179ص ص 
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  :اآلثار السلبية -2
سلبية على  فإن هناك مجلة من املخاوف اليت تترجم يف آثار الشراكةرغم اآلثار اإلجيابية املنتظرة من اتفاق     

  :أمههاو االقتصاد الوطين
هذا ما و أقل تكلفةو نتيجة التفاق الشراكة فإن اجلزائر ستضطر إىل فتح أسواقها أمام منتجات أحسن جودة -أ

،  ذلك رغم أن التعريفة اجلمركية ستكون مرتفعة نوعا ما يف البدايةو يؤدي إىل منافسة غري عادلة للمنتوج الوطين
حيث أن  االبتدائيةضغوط كبرية على النسيج الصناعي اجلزائري الذي مازال يف مرحلته  اقاالتفسيكون هلذا و

 ؛جودة أقل من نظريه األورويبو اإلنتاج احمللي يتميز بتكلفة مرتفعة

بسبب قيمة املبادالت التجارية و إن ختفيض التعريفة اجلمركية أمام املنتجات األوروبية من جراء االتفاق، - ب
 .دات اجلزائر من اجلباية اجلمركيةحمسوس يف عائ اخنفاضسيؤدي إىل  %70مع دول االحتاد اليت تفوق اجلزائرية 

فقد تضطر إىل البحث عن مصادر جديدة لتغطية هذا النقص، عن طريق فرض املزيد من الضرائب على 
 1؛املواطنني

فع احلماية على املنتوج احمللي سيترتب السعر املنخفض نتيجة رو إن غزو السلع األوروبية ذات اجلودة العالية -ج
األرفع سعرا مما قد يتسبب يف غلق مؤسسات و يف الطلب الكلي على هذا األخري األدىن جودة اخنفاضعنه 

 ؛طويال يف مواجهة املنتوج األورويب مما يعين تسرحيا جديدا للعمال استمرارهااقتصادية عمومية لعدم 

بالتايل فإن وارداتنا ستعزز من و بعد االتفاق سيتأكد بل سيترسخ هذا املبدأو قبل االتفاق كنا بلدا مستوردا -د
على مستوى األسواق اخلارجية نظرا للمنافسة  فيهذلك أن املنتوج الوطين غري مرغوب  ، العجز يف ميزاننا التجاري

 2؛الرهيبة للمنتجات األوروبية

حتاد ميزان القوة لصاحل اإل احنيازبالتايل و صعدةوجود تفاوت كبري بني طريف االتفاقية على خمتلف األ -ه
 3؛األورويب

من اليد العاملة ميكن أن يتأثر  %24حوايل و من الناتج احمللي اخلام %11يف اال الفالحي الذي ميثل  -و
أن العجز املوجود يقدر بني و من حاجياتنا من املواد الزراعية %48بصورة مباشرة حيث أن أوروبا تضمن 

مليار دوالر ذلك أن هذا القطاع باجلزائر ال يستفيد من الدعم الكايف مقارنة بنفس القطاع  %1.5و 1.3%
  .)يف أوروبا %70إىل % 40كدعم فقط يف اجلزائر مقابل  %4.5(األورويب 

 
                                                        

  .182ص  املرجع السابق، منتاوي حممد ، ناصر دادي عدون ، 1
  .5ص  ابق ،مرجع س مسدور فارس ، كمال رزيق ، 2
على منظومة و إنعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو آثار : ، امللتقى الدويل حولشروط ختطيهاو جزائرية -املخاطر االقتصادية للشراكة األورو حممد فرحي ، 3

  .2، ص 2006نوفمرب 14-13 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، علوم التسيري ،و املتوسطة،كلية العلوم االقتصاديةو املؤسسات الصغرية
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سلبيات حول آثار اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري و من خالل ما مت التعرض إليه من إجيابيات
خنلص إىل أن االحتاد األورويب مل يوقع اتفاق الشراكة مع اجلزائر إلخراج اقتصادها من التخلف بل إن ميكن أنة 

غزو املزيد من األسواق اليت تتميز و اليابانيةو مواجهة املنافسة األمريكيةو النوايا احلقيقية لالحتاد هي التوسيع
ع الشراكة أن ينجح فما عليها سوى تأهيل قطاعاا و اجلزائر إذا أرادت ملشرو، استهالكيةاقتصادياا مبيزة 

إصالح القطاع العام للحصول على و خوصصةو االقتصاد الكلي استقرارتعزيز و تقوية نظامها الضرييبو االقتصادية
  .مكانة قوية مع ااالت االقتصادية الكربى
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  :خالصة الفصل األول

 التطلع للوحدة االقتصادية يف الوقت الراهنو مسات التنمية االقتصاديةيعد التكامل االقتصادي مسة من 
يعترب  ظاهرة فريدة من نوعها القت جناحا كبريا منذ و ،باستمرارهذا ملا تتطلبه مقتضيات البيئة االقتصادية الدولية و

مستوياا  اختالفى هذه الظاهرة العديد من أنظار الدول عل استقطبت، ظهورها يف أدبيات التاريخ االقتصادي
تأشرية  اقتطاعإقليمية أو  اقتصاديةتزامحت من أجل تكوين جتمعات و اليت سارعتو كانت متقدمة أو نامية سواًءا

 الذ األجنع ملواجهة أغلب مشاكلها االقتصاديةامل باعتبارهاهذا و إىل أهم ااالت االقتصادية الكربى االنضمام
ازأة بل يعترف فقط و نظام اقتصادي عاملي ال يعترف باالقتصاديات الصغريةحتقيق تنميتها املنشودة يف ظل و

  .الكفاءةو القوةو باملنافسة

مجعت و صيغة نشأة بعد احلرب العاملية الثانية، قد شهدت ظاهرة التكامل االقتصادي صيغتني خمتلفتنيو
حا باهرا يف التكامل االقتصادي أمهها االحتاد األورويب الذي عرف جناو بني عدة دول ذات تقارب جغرايف

من خالل حتقيقه للتكامل على كل املستويات مرحلة مبرحلة إىل غاية الوصول إىل مرحلة اإلقليمي التقليدي 
 اختفتيف املقابل صيغة أخرى ظهرت مع النصف الثاين من عقد الثمانينات من القرن العشرين و ،التكامل النقدي

اليت من أهم و هو اإلقليمية اجلديدةو ميالد منوذج جديد للتكامل االقتصادي أعلنت عنو ضمنها القارات اخلمس
  .متوسطية  -الشراكة األوروجتارا جتربة 

املكاسب بني و عليه فإنه بالرغم من األهداف اليت يرمي إليها التكامل االقتصادي من تبادل للمنافعو
من وراء إقامة عالقات الشراكة مع الدول النامية هو سطرت إال أن األهداف احلقيقية اليت  ،األطراف املتجمعة

  .د على الساحة االقتصادية الدوليةفرض الوجوو السيطرةو سعي تلك الدول املتقدمة إىل التوسيع
  
  
 



  
 

 
 
  

 
 

  الفصل الثاين
 ظل التغرياتحركة التجارة الدولية يف 

  احلديثة لالقتصاد العاملي
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  :متهيد
ية باعتبارها فرع دراسات حتتل ظاهرة التجارة لدولية مكانة هامة يف منظومة العالقات االقتصادية الدول

 طياا الثالث التنظيم للمدى فوق القومي للتدفقات الدولية بني املتعاملني االقتصاديني الدوليني يف و ،التنظري
موضوع حتديد أسباب قيامها تفكري جمموعة من االقتصاديني قد  أثار و ، )، رأس املال، العملاخلدماتالسلع و(

غريهم حيث كان عمل و...وأولني، إستيفن ليندر  هكشر ،جون ستيوارت ميل، دافيد ريكاردو ،أمثال آدم مسيث
كل منهم تكملة لعمل اآلخر ليتوصل بذلك هؤالء االقتصاديني إىل صياغة نظريات خمتلفة تفسر األسباب احلقيقية 

اليت تسعى و التبادل التجاري الدويل، إضافة إىل حتديد سياسات جتارية هدفها الوصول إىل األهداف املسطرةلقيام 
 .الدول إىل  حتقيقها من خالل التجارة الدولية

فال ميكن ألي دولة  ،يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال ميكن االستغناء عنها يف اال االقتصاديو
فالتجارة  ،كانت متقدمة أو نامية سواًءا مستوياا اختالف دها عن بقية الدول األخرى على أن تستقل باقتصا

ال استغناء لدولة عن و ااإيديولوجيو قوانينهاو سياساا اختالفالدولية هي مبثابة مهزة الوصل بني الدول ب
زمة املالية العاملية اليت هزت جوهرية يف أعقاب األو قد شهدت حركة التجارة الدولية تغريات جذريةو أخرى،

خلقت تداعيات عديدة ال يستهان ا مست كربيات االقتصاديات العاملية مبا فيها و أركان النظام التجاري الدويل
الذي يؤثر بشكل كبري على باقي و اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية الذي يشكل قاطرة النمو يف االقتصاد العاملي

  .يةقتصاديات العاملاال
 سنحاول من خالل هذا الفصل استعراض أهم املفاهيم املتعلقة بنظرية التجارة الدولية والنظريات

موقعها من املستجدات االقتصادية و إضافة إىل عالقتها بالتكامل االقتصادي ،السياسات التجارية اليت شهداو
  :ليةذلك من خالل املباحث التاو العاملية عقب األزمة املالية العاملية

  فاهيمي لنظرية  التجارة الدولية؛اإلطار امل: املبحث األول
  التجارة الدولية؛ وسياسات نظريات :املبحث الثاين

  ل االقتصادي يف التجارة الدولية؛دور التكام :املبحث الثالث
 .حركة التجارة الدولية يف أعقاب األزمة املالية العاملية :املبحث الرابع
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 :طار املفاهيمي لنظرية التجارة الدوليةاإل: املبحث األول

احللقة املركزية و تعترب التجارة الدولية الركيزة األساسية اليت تقوم عليها العالقات االقتصادية الدولية ككل
 أسباا، اختلفتو تعددتو تنوعت مفاهيمها ،اليت تربط مجيع بلدان العامل يف منظومة اقتصادية دولية موحدة

مدى توفر عناصر اإلنتاج و ،ضافة إىل تزايد أمهيتها بني الدول حسب مستوى تقدمها االقتصاديدوافع ظهورها إو
  .لديها

  :مفهوم التجارة الدولية :املطلب األول
كذلك بني و اخلدمات بني الدولو عبارة عن تبادل السلع" :ميكن تعريف التجارة الدولية ببساطة بأا

كما ميكن تعريفها على حنو أعمق بأا عبارة عن منظومة العالقات  ،األشخاص على املستوى الدويلو الشركات
ف التجارة الدولية كذلك على تعر، و1"السلعية النقدية اليت تتكون من جمموع التجارة اخلارجية لبلدان العامل كافة

 الطلبو عوامل العرضو اخلدمات عرب احلدود الدوليةو تلك التجارة اليت تم بدراسة تدفقات السلع:"أا
  ، 2"احلصص التجاريةو متغريات السياسة التجارية كالرسوم اجلمركيةو التكامل أو االندماج االقتصاديو

أحد فروع علم االقتصاد ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية " :التجارة الدولية بشكل عام على أا
ختلفة فضال عن سياسات التجارة اليت رؤوس األموال بني الدول املو اخلدماتو الدولية ممثلة يف حركة السلع

  ، 3"رؤوس األموال بني الدول املختلفةو اخلدماتو تطبقها دول العامل للتأثري يف حركات السلع
عموما ميكن و الصور اليت يتألف منهاو مصطلح التجارة الدولية خيضع لتباين كبري حول مضمونه

  4:التفرقة بني

  .غري املنظورةو واردات املنظورةالو الذي يضم كال من الصادراتو دوليةاملعىن الضيق ملصطلح التجارة ال :أوال
 :الذي يضم كال من و املعىن الواسع ملصطلح التجارة الدولية :ثانيا

  ؛)السلعية(الواردات املنظورة و الصادرات -1
  ؛)اخلدمات(الواردات غري املنظورة و الصادرات -2
  ؛اهلجرة الدولية -3
  .رؤوس األموالاحلركات الدولية ل -4

                                                        
.9ص ،مرجع سابق حممد دياب، 1  

 -13/05/2012 ،اقتصاد دويل ،ويكيبيديا املوسوعة احلرة2
http://ar.wikipedia.org/wiki/D8A7D982D8AAD8B5D8A7D8AFD8AFD988

D984D98A.  
  .8ص مرجع سابق، حممد أمحد السرييت،3

.36ص  مرجع سابق، ،التجارة الدولية بني التنظري والتنظيم  حامت،سامي عفيفي  4        
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يف صورة سلع  سواًءا عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي " :إذن التجارة الدولية هي    
  ."أو أفراد أو رؤوس أموال بني أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة دف إشباع أكرب حاجات ممكنة

  
  :أمهيتهاو أسباب قيام التجارة الدولية :املطلب الثاين

الدوافع الداعية لقيام التجارة الدولية  إضافة إىل احتالهلا مكانة بارزة على و العديد من األسباب هناك    
  :املكاسبو فيما يلي هذه األسبابو ،الساحة االقتصادية الدولية

  :أسباب قيام التجارة الدولية :أوال
قتصادية أو ما يسميه يرجع تفسري أسباب قيام التجارة الدولية بني الدول إىل جذور املشكلة اال    

فمن احلقائق املسلم ا يف عامل اليوم أنه مهما إختلفت النظم السياسية يف دول  ،االقتصاديون مبشكلة الندرة النسبية
و ذلك ألن  ،لفترة طويلة من الزمنو الذايت بصورة كاملة االكتفاءالعامل املختلفة فإا ال تستطيع إتباع سياسة 

مهما يكن و ،اجلغرافية ال متكنها من ذلكو رغم أن ظروفها االقتصادية احتياجاان تنتج كل إتباعها يدفع الدولة أ
ميل أي دولة إىل حتقيق هذه السياسة فإا ال تستطيع أن تعيش يف عزلة عن الدول األخرى إذ أن الدول كأفراد 

 إنتاج السلع اليت تؤهلها ظروفها إمنا يقتضي األمر أن تتخصص يفو ليس بإمكاا أن تنتج كل ما حتتاجه من السلع
مث تبادهلا مبنتجات دول أخرى ال تستطيع إنتاجها داخل حدودها أو تستطيع  ،االقتصادية ألن تنتجهاو الطبيعية
تقسيم و و من هنا تبدوا أمهية التخصص، من اخلارج مفضال االستريادنفقة يصبح عليها و لكن بتكلفةو إنتاجها
  1.وثيقا بظاهرة التجارة الدولية ارتباطافة ترتبط بني الدول املختل العمل

قد دأب االقتصاديون منذ زمن طويل على حبث هذه الظاهرة وفقا لنظرية التخصص اليت نادى ا و    
حيث أن الفرد إذا ختصص يف أداء  ،من تبعه من االقتصاديني الكالسيك مزايا األخذ او أوضح هوو آدم مسيث

من مث يصل إىل مستوى أعلى من الرفاهية و ،تزيد بالتايل إنتاجيتهو درجة مهارته عمل واحد يتقنه فسترتفع
يؤدي التخصص بالطبيعة إىل قيام التبادل بني األفراد فلكي حيصل كل فرد على حاجاته املتنوعة فإنه و ،2االقتصادية

  .يف إنتاج سلع أخرىحتما سيقوم مببادلة جزء من إنتاجه جبزء من إنتاج غريه من األفراد الذين ختصصوا 
ذلك لتصريف ذلك و إضافة إىل ما سبق ذكره فإن وجود فائض يف اإلنتاج يؤدي إىل قيام جتارة دولية

  .رفع مستويات املعيشة لألفراد داخل اتمعو الفائض بغية احلصول على أرباح
س املربرات اليت تدعوا إىل املربرات االقتصادية لقيام التجارة الدولية هي نفو جتدر اإلشارة إىل أن األسباب

هناك حقيقتان على جانب و هي رفع مستوى املعيشة،و لبلد أالقيام التجارة احمللية داخل البلد أو منطقة يف هذا ا
  :مهاو كبري من األمهية توضحان السبب يف مسامهة التجارة الدولية يف رفع مستوى املعيشة

                                                        
.بأعلى جودةو املسؤوليات بني أفراد اتمع إلنتاج السلع بأكثر كفاءةو األدوارو هو تقسيم املهام "تقسيم العمل"-   

.16 -15ص ص ،2000،الطباعةو التوزيعو دار املسرية للنشر ،الطبعة األوىل ،التجارة اخلارجية ،حسام داود ،رشاد العصار 1  
.12ص مرجع سابق، ،حممود يونس 2  
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احلقيقة أن عاملنا اليوم عامل يف غاية و اخلدماتو اج كل السلعليس لكل دولة نفس اإلمكانيات اليت تكفي إلنت -
  .البعض اآلخر فقري يف مواردهو فبعض الدول غنية باملوارد اليت تعمل ا ،التنوع

 املؤسسات من دولة إىل أخرى بشكل ملحوظو نظرا ال خالف يف البيئة ختتلف تكاليف إنتاج العديد من السلع -
ات أخرى يف تكاليف اإلنتاج بني الدول هي السبب الرئيسي يف قيام اختالفوجود  أي ،هذه احلقيقة بعينهاو

  .التجارة الدولية
  :أمهية التجارة الدولية:ثانيا

مهما اختلفت النظم السياسية فإنه ال ميكن هلذه البلدان أن و مهما كان التفاوت االقتصادي بني الدول    
سوف جيرب هذه األخرية بأن تكتفي ذاتيا من كل املنتجات كما  زالاالنعألن هذا  ،تعيش مبعزل عن غريها جتاريا

بالتايل ال و هذا سوف يزيد من صعوبة مهمة تنمية البلد، وأا ال تقوم بتصدير فائض املنتوجات املوجودة لديها
 لدولعليه فإنه  جيب على الدولة أن تقيم عالقات جتارية مع غريها من ا، ويستطيع رفع مستوى معيشة أفراده

فائض إنتاج  استريادو ذلك بتصدير أو تصريف فائض إنتاجها حنو العامل اخلارجي للحصول على املوارد الضروريةو
  1.أن تتجه لتخصصها يف أنواع معينة الدول األخرى اليت ال ميكنها

ألعلى أن أمهية التجارة الدولية ختتلف من دولة إىل أخرى ففي الدول الصناعية الكربى اجدير بالذكر     
 اليابانو الواليات املتحدة األمريكيةو تشمل كل من بلدان غرب أوروباو تطورا تكاد تسيطر على جتارة العامل

  :عموما فإن أمهية التجارة الدولية تكمن فيما يليو ،وايل ثلثي قيمة التجارة العامليةيبلغ نصيبها حو
الدول املتقدمة من و وطنية املختلفة يف الدول الناميةتؤدي التجارة الدولية دورا مهما يف دعم االقتصاديات ال -1

الوسيطية الضرورية لتنفيذ خطط التنمية و خالل توفري العملة الصعبة الالزمة لتمويل املستوردات الرأمسالية
من خالل ختفيف حدة املصاعب املواكبة لظروف النمو غري املتوازن الناشئة عن االختالالت اهليكلية  و االقتصادية

سائدا أن حتقيق املزيد من التنمية االقتصادية حيتاج إىل  االعتقاد القطاعات اإلنتاجية إىل احلد الذي أصبح فيه يف
 اخلدماتو نسياب السلعإو إلغاء القيود املفروضة على حرية التجارةو على العامل اخلارجي االنفتاحاملزيد من 

 2؛العمالةو

سائل األساسية اليت متكن الدول من حتقيق التنمية على املستوى الوطين تعترب التجارة الدولية وسيلة من الو -2
حيث تنص اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجبها املنظمة العاملية للتجارة على ضرورة توجيه العالقات االقتصادية 

راعاة اخلدمات مع مو جتارة السلعو التوسع يف إنتاجو ضمان التوظيف الكاملو حنو رفع مستويات املعيشة
 ؛ستويات التنمية االقتصادية لديهام اختالف على  االتفاقيةاملشاغل الذاتية للبلدان األعضاء يف و االحتياجات

                                                        
.11ص ،2002/2003اجلزائر،  جامعة اجلزائر، ،)غري منشورة (،رسالة ماجستري ،دور اجلمارك يف سياسة التجارة اخلارجية حالة اجلزائر سلطاين سلمى، 1  

.1ص ، 2009اجلزائر، ،منشورات احلياة الطبعة األوىل، ،دورها يف النمو االقتصاديو التجارة الدولية رنان خمتار، 2  
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يزة نسبية تعمل التجارة الدولية على تشجيع الدول على التخصص يف إنتاج السلع اليت تتمتع يف إنتاجها مب -3
 لالستثماراتلدولة نتيجة لذلك تعترب مدخرات توجه فاملوارد اليت حتصل عليها ا مقارنة بالدول األخرى

 1؛املستهدفة

ذلك من خالل تأثريها على عوامل متعددة جتاه الدافع و تؤدي التجارة الدولية إىل إمكانية زيادة اإلنتاج -4
 ؛حماولة تطبيقهاو رؤية التكنولوجيا احلديثة ،باخلارج االحتكاكحتصيل معرفة جديدة نتيجة  ،للمنافسة

منفذا لتصريف اإلنتاج عن حاجة السوق  اعتبارهااتمعات مع بعضها البعض زيادة على و ربط الدول -5
 ؛احمللية

كان ذلك اتمع متقدما أو ناميا   سواًءا تعد التجارة الدولية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع من اتمعات  -6
البعض إضافة إىل أا تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن اتمعات مع بعضها و فالتجارة الدولية تربط الدول

تساعد كذلك يف زيادة رفاهية البالد عن طريق توسيع قاعدة و طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة
تعترب التجارة ، وختصيص املوارد اإلنتاجية بشكل عامو االستثمارو االستهالكفيما خيص جماالت  االختيارات

هذا املؤشر  الرتباطذلك و ،التنافسية يف السوق الدويلو مؤشرا جوهريا على قدرة الدول اإلنتاجية الدولية
 االستريادقدرا كذلك على و مستويات الدخول فيهاو قدرة الدولة على التصديرو باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة

 2؛آثار على امليزان التجاري ما له من و إنعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العمالت األجنبيةو

ما ينتج عنها من إرتفاع و فالتنمية االقتصادية ،االقتصاديةالتنمية و هناك عالقة وثيقة بني التجارة اخلارجية -7
كما أن التغريات اليت حتدث يف ظروف التجارة  ،منط التجارة الدوليةو مستوى الدخل القومي يؤثر يف حجم

الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل  االجتاهو يف مستواهو  تركيب الدخل القوميالدولية تؤثر بصورة مباشرة يف
فالتنمية االقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة اإلنتاج  ،تزدهر التجارة اخلارجية يف نفس الوقتو القومي
  3؛إذا حتقق هذا اهلدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إىل اخلارجو السلع

 .إشباع احلاجاتو الرغباتو حتقيق كافة املتطلباتو باألذواق اءاالرتق -8

 
 
 
 
 
 
  

                                                        
.11ص سابق، رجعم ،سلطاين سلمى 1  
.13ص مرجع سابق، حسام داود، ،رشاد العصار 2  

3 http://kodoking.y007.com/t26-topic consulté le:13/05/2012.  
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  :عالقة التجارة الدولية بالتخصص الدويل :املطلب الثالث
 الذايت بصورة كاملة االكتفاءيالحظ على املستوى العاملي أن مجيع دول العامل ال تستطيع إتباع سياسة     

اخلدمات املختلفة بالرغم من أن ظروفها و تج كل إحتياجاا من السلعلفترة طويلة من الزمن ألن ذلك جيعلها تنو
طيع تعلى أي حال فإن إجتاه أي دولة إىل إتباع هذه السياسة فإا ال تسو ،االجتماعية ال تسمح بذلكو صاديةاالقت

إمنا يتطلب األمر و أن تعيش يف عزلة عن الدول األخرى إذ أن الدول كاألفراد ليس بإمكاا أن تنتج كل ما حنتاجه
 اجلغرافية  بإنتاجها مث تبادهلا بسلعو اخلدمات اليت تسمح ظروفها االقتصاديةو أن تتخصص يف إنتاج السلع

لكن بتكلفة أعلى لذا يكون من األفضل هلا إستريادها من و خدمات أخرى ال تستطيع إنتاجها أو تستطيع إنتاجهاو
األساس الذي تقوم عليه التجارة الدولية أي أن هذه  باعتباره من هنا تظهر أمهية التخصص الدويل، واخلارج

  .تقسيم العمل على املستوى الدويلو نتيجة يف آن واحد لقيام التخصصو األخرية سبب
 وثيقا بالتجارة الدولية ارتباطاتقسيم العمل على املستوى الدويل يرتبط و يتضح مما سبق أن التخصص    

يك أمثال آدم مسيث على هذه الظاهرة حيث يقررون أن الفرد إذا ختصص يف أداء قد أكد االقتصاديون الكالسو
 من مث حيصل على مستوى أعلى من الرفاهية االقتصاديةو تزيد إنتاجيته، وعمل واحد يتقنه ترتفع درجة مهارته

كفاءا  اخلدمات ترتفع فيهاو أن تتخصص الدول هي األخرى يف إنتاج أنواع معينة من السلعو لذلك البدو
يرجع و النسبية اليت تتمتع ا كل دولة،اإلنتاجية مث تبادل ما يزيد عن حاجتها مع الدول األخرى طبقا للمزايا 

  :التخصص الدويل إىل جمموعة من العوامل من أمهها 
  :املوارد الطبيعيةو الظروفو املناخ:أوال

أن يتخصص يف إنتاج أنواع معينة من الظروف الطبيعية السائدة يف بلد ما إىل و قد يؤدي املناخ      
  .درجات احلرارة أو متوسط كميات املياهو أو مناخه ،الزراعات اليت تتالءم مع تربته

إال أن دوره يضعف تدرجييا نتيجة التقدم  ،ورغم أمهية املناخ كعامل من عوامل التخصص الدويل      
الءم مع الظروف املناسبة نعة يف مناخ الدولة ليتحيث أصبح باإلمكان القيام بتغيريات مصط،التكنولوجيوالعلمي 
فضال عن ذلك فقد إستغنت بلدان عديدة عن عن بعض  ،الزجاجيةو ظاهرة البيوت البالستيكية كانتشار ،لإلنتاج

 األليافو فعلى سبيل املثال حيل املطاط الصناعي حمل املطاط الطبيعي ،املنتجات الزراعية مبنتجات صناعية بديلة
  1.و غريها ...احلرير و القطنو الصناعية حمل الكثري من منتجات الصوفاخليوط و
ا كبريا يف ما بينها يف حيازا للموارد الطبيعية كالنفط يف بلدان معينة أو اختالفختتلف دول لعامل و      

ها منتجة و من مث تزداد أمهية هذه الدول بإعتبار ،غري ذلك من خامات يف بلدان أخرىو النحاسو احلديدو الفحم
 بكميات من متساقطات املياه مناسبة للري و مناخ مالئمو قد متتاز دول معينة بتربة خصبة، وهلذه املواد األولية

                                                        
.14ص سابق،مرجع  ،حممد دياب 1  
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 أو لتوليد الطاقة الكهربائية فتتخصص دول يف إنتاج بعض املنتجات الزراعية كتخصص مصر يف إنتاج القطن
  1.و غريها....اط إندونيسيا يف إنتاج املطو الربازيل يف إنتاج النبو

  :رأس املالو التفاوت يف عرض العمل :ثانيا
كذلك على أساس املعروض و ال يتحدد ختصص البلد املعين على أساس مواردها الطبيعية فحسب بل      

فبعض الدول قد توجد ، توافر رأس املال يف هذا البلدو )طبيعة رأس املال البشريو املوارد البشرية( من اليد العاملة 
يف حني ال تتوفر لديها الكميات الكافية من  ،)كالعديد من البلدان النامية(ة غري املاهرة ا وفرة يف اليد العاملفيه

يف مثل هذه احلالة قد تتجه هذه البلدان إىل الصناعات اخلفيفة ذات الكثافة  ،رؤوس األموال الالزمة للصناعة
الصناعات و املواد الغذائيةو أموال ضخمة كصناعات النسيج اليت ال تتطلب مهارات فنية عالية أو رؤوسو العمالية
عندئذ تتجه تلك و على العكس قد يقل عرض العمل يف بعض الدول الصناعية الكربىو ما شابه ذلكو الزراعية

 الدول إىل الصناعات ذات الكثافة الرأمسالية يف حال توفرت لديها مقومات مثل هذه الصناعات من رأس مال
  2.و غريها...اتخربو معرفةو

  :تكاليف النقل:ثالثا
من و إن تكاليف نقل سلعة ما تؤثر على مدى إتساع سوق هذه السلعة ألا تضاف إىل تكلفة اإلنتاج      

املوانئ تتوافر هلا و على ذلك  فالدولة اليت تستطيع إقامة بعض صناعاا بالقرب من السواحل، ومث إىل سعر السلعة
ا اخلارجية باملقارنة بدولة أخرى تتماثل معها يف كل الظروف فيما عدا ميزة توطني إمكانية توسيع حجم جتار
األمر الذي  ،السواحل نظرا ألن تكاليف النقل البحري أقل من النقل اجلوي أو الربيو الصناعة بالقرب من املوانئ

خنفاض تكاليف النقل حتقق هذا يعين أن ميزة إو من سعرها على املستوى الدويلو خيفض من تكاليف نقل السلعة
كاليف نقلها إىل تبادل هذه السلع اليت يسهل نقلها ملسافات طويلة أو تنخفض تو أفضلية نسبية للدولة يف إنتاج

  3.األسواق الدولية
  :توافر التكنولوجيا احلديثة  :رابعا

 اإلختراع(ديدة  إستحداث التكنولوجيا اجلاملقصود بذلك هو أن الدولة اليت يتوافر هلا السبق يفو      
على جانب كبري من التعقيد و معدات إنتاجية غالية الثمنو تصبح يف وضع يسمح هلا بإنتاج سلع) اإلبتكارو

من مث فتقبل و مثل هذه السلع بالطبع ال تكون موجودة يف الدول األخرى على األقل يف فترة ظهورهاو اإلنتاجي
 بريطانياو اليت تنتج بواسطة التكنولوجيا احلديثة يف كل من أمريكاالسلع اجلديدة و اآلالتو على إقتنائها فالعتاد

  4.و غريها تشكل عماد جتارا الدولية...فرنسا و روسياو أملانياو

                                                        
.13ص مرجع سابق، حممود يونس، 1  

.15ص مرجع سابق، ،حممد دياب 2  
.15-14ص ص مرجع سابق، حممد أمحد السرييت، 3  

.16ص مرجع سابق، حممود يونس، 4  
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  :يف األسعار ختالف اال :خامسا
 األسعار بني السلع املنتجة حمليا اختالف إن األساس اجلوهري لقيام التجارة الدولية يكاد ينحصر يف       
فاملستهلك يسعى إىل الشراء من أرخص األسواق لكي يتمكن من حتقيق أقصى  ج،املستوردة من اخلارتلك و

كانت منتجة حمليا  سواًءا فهو يفضل السلع ذات السعر املنخفض  بالتايل، وإشباع ممكن حلاجاته من دخله احملدود
  .لداخل أو يف اخلارجيف ا سواًءا األسعار يف املقابل فإن املنتج يرغب يف بيع سلع بأعلى و أم مستوردة من اخلارج

سيؤدي إىل قيام التجارة الدولية بينهما  االستريادبني مثنها يف بلد و إن الفرق بني مثن سلعة ما يف بلد التصدير    
الرسوم اجلمركية أو تفاوت أسعار الصرف كل ذلك سيؤدي إىل تغيري فروق األسعار و إال أن وجود نفقات النقل

 1.ن مما قد يؤثر على حجم التبادل الدويلبني البلدي

لكن ينبغي أال يتم تناول و،  من كل ما تقدم يتبني لنا أن التخصص هو أساس قيام التجارة الدولية      
فإن  ،املناخ املالئم يف بلد ماو العوامل املؤثرة فيه بصورة جامدة فإذا ما توفرت األرض اخلصبةو مسألة التخصص

إذا ميكن بفضل ، على هذا البد أن يبقى إىل األبد جمرد مصدر للمنتجات الزراعية وحدهاذلك ال يعين أنه حكم 
صناعات حمددة كذلك النقص يف رؤوس األموال ال يعين احلكم  اعتمادإىل  االنتقالإتباع سياسات اقتصادية معينة 

رؤوس األموال األجنبية  اجتذابء إىل فاللجو، ذات كثافة رأمسالية و على البلد املعين بأال يلجأ أبدا إىل إنتاج سلع
األمر نفسه ينطبق على عوامل اإلنتاج و املالئمة هلا هو أحد الوسائل لسد النقص االستثماريةمن خالل توفري البيئة 
 .ما شابه ذلكو معارفو خرباتو األخرى من يد عاملة

  

  :ةالتجارة الدوليو بني التجارة الداخلية ختالف أوجه اال: املطلب الرابع
لكن جرت العادة و تستطيع النظرية االقتصادية أن تفسر التجارة الدولية مثلما تفسر التجارة الداخلية      

أن يتوقف العديد من الباحثني االقتصاديني الذين يتعرضون ملوضوع التجارة الدولية عند جمموعة من الفوارق 
  :بينهما أمهها

  2:يف طبيعة األسواق ختالف اال :أوال
بالتايل تعطي مربرا ملعاجلة و ن العوامل اليت تؤثر تأثريا واضحا على طبيعة التبادل التجاري الدويلهو مو      

  :من خالل ختالف ميكن فهم هذا االو مثل هذا التبادل بأسلوب خاص
  

                                                        
.17- 16مرجع سابق، ص ص ،حممد دياب 1  

.7،ص1988بريوت، ،الدار اجلامعية ،االقتصاد الدويل جمدي حممود شهاب، عادل أمحد حشيش، 2  
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 الطباع، ،امليول ،األذواق اختالف ختلفة كالطبيعي أو املكتسب للمستهلكني يف البلدان امل ختالف اال -1
يف أوجه  ختالف و ال يقتصر األمر على جمرد اال، اخلدماتو و هو ما يؤدي إىل تباين تفضيالم يف لسلع...ئةالبي

عليه فإن ما يصلح تمع ما قد ال يصلح و ا بالنسبة للسلعة الواحدةاختالفلكن قد يتضمن أيضا و اإلنفاق املختلفة
 ؛لغريه من اتمعات

ما و السياسية فالبعد اجلغرايفو اإلداريةو عض مبجموعة من احلواجز الطبيعيةاألسواق عن بعضها الب انفصال -2
     ،ينتج عنه من ارتفاع تكلفة النقل يعترب حاجزا طبيعيا تتعرض له السلع عند إنتقاهلا من دولة إىل دولة أخرى

ملواصالت يف عصرنا كما او إن كان هذا العنصر قد فقد الكثري من أمهيته أمام التقدم الذي تشهده وسائل النقلو
اخلدمات من بلد إىل آخر يكون عرضة موعة من اإلجراءات اإلدارية باإلضافة إىل احلواجز و أن إنتقال السلع

غري ذلك من احلواجز اليت تصنعها و السياسية اليت تعترض سبيل التجارة اليت جتتاز حدود الدولةو االقتصادية
 ؛حلكومات عن طريق التجارة الدوليةا

هي ما جتعل املنتج عادة ما يتبع سياسة و تكون املنافسة يف األسواق العاملية أكثر منها يف حالة األسواق احمللية -3
أما إذا حاول أن خيرج عن نطاق هذا ، تسويقية تتفق مع طبيعة هاته السوق ذات مرونة طلب معينةو إنتاجية

 يت ينتجها فإنه سوف يواجه سوقا ذات مرونة طلب أعلىالسوق احمللي ليدخل يف جمال السوق الدولية للسلعة ال
  ؛عليه أن يكيف بذلك سياسته السعرية مبا يتناسب مع ظروف هذه السوقو

 1:الوحدات السياسية  اختالف :ثانيا

نظمها و تقاليدهاو تقوم التجارة الدولية بني أفراد ووحدات ينتمون لدول خمتلفة لكل منها قانوا      
التنظيمية و مل بني األفراد الذين ينتمون إىل جمموعات خمتلفة يتطلب بعض أنواع الترتيبات القانونيةالتعاو التجارية

ن طبيعة هذا من شأنه أن جيعل التبادل اخلارجي ذو طبيعة ختتلف ع، واليت قد ال حيتاج إليها يف معامالته الداخلية
 املؤسسات السياسيةو ني اليت تصدرها احلكوماتال يقتصر األمر على جمرد القوانو التبادل التجاري الداخلي،

هي ال و ممارستهاو العادات اليت تعود اتمع الواحد على إتباعهاو القواعدو لكنه يشمل أيضا جمموعة من النظمو
  .حمال ختتلف من جمتمع آلخر

 2:الرتعات القوميةو ات يف السياسات االقتصاديةختالفاال:ثالثا

احلكومات عادة ال و اهلادفة إىل حتقيق بعض األهداف القوميةو قتصادية املتبعةلكل دولة سياساا اال      
نفس اإلهتمام لتلك الناجتة عن التجارة اخلارجية فاألوىل ارة الناجتة عن التجارة الداخلية، اخلسو تعطي عوامل الربح

ثانية ينشأ عنها خسارة جلزء من ال متثل سوى حتويالت تصيب املراكز النسبية لألفراد داخل اتمع يف حني أن ال
  .بالتايل هلا تأثريها على الوضع االقتصادي للمجتمع ككلو الثروة الوطنية أو إضافة جديدة عليها

                                                        
جامعة  ،)غري منشورة( ،رسالة ماجستري ،قراءة يف نظريات التجارة الدولية اللبريالية من واقع العالقات االقتصادية العاملية شايب ميينة،

.5،ص2003/2004اجلزائر،اجلزائر، 1  
.22ص مرجع سابق، ،حممد دياب 2  
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بذلك فإم و على صعيد آخر ينفذ املواطنون سياسة حكومام القومية بدافع من شعورهم القوميو      
لو كان سعرها أرخص من السلع احمللية إذا ما رأو يف ذلك و ىتقد ميتنعون أحيانا عن شراء بعض السلع األجنبية ح

  .دعما للصناعة الوطنية 
 1:قدرة عوامل اإلنتاج على اإلنتقال:رابعا

يعتقد االقتصاديون الكالسيك أن عوامل اإلنتاج قد تنتقل بسهولة نسبية داخل الدولة الواحدة يف حني       
يترتب على ذلك أن متيل عوائد عوامل اإلنتاج داخل الدولة ، وةيصعب حدوث ذلك عرب احلدود السياسية الدولي

الواحدة إىل التعادل يف حني يصعب حدوث ذلك التعادل يف اال الدويل ففي داخل الدولة الواحدة إذا ما حدث 
األجر بني منطقتني أو نشاطني إنتاجيني إنتقل العمال من منطقة أو نشاط ) عائد العمل(يف أجور العمال  اختالف 

كذلك و املنخفض إىل حيث يكون األجر مرتفعا األمر الذي يترتب عليه تساوي األجر يف املنطقتني أو النشاطني
ذلك و احلال بالنسبة لرأس املال فإنه ينتقل من األماكن اليت ينخفض فيها بسعر الفائدة إىل حيث يرتفع هذا السعر

لألرض فإنه برغم ثباا من الوجهة الطبيعية فقد ميكن حتريكها  و بالنسبة.إىل أن يتساوى السعر يف خمتلف املناطق
  .ذلك بتغيري النشاط الذي تقوم بهو من وجهة نظر إستخدامها

 أما على املستوى الدويل فإن هناك حواجز كثرية حتد من حرية إنتقال عوامل اإلنتاج من دولة ألخرى      
) يود اليت ترد على إنتقال العمال أو رأس املال من دولة ألخرىمثل الق(قد تكون قانونية  هذه احلواجز،قد متنعهاو

ال يتعرض هلا يف موطنه األصلي أو ثقافية مثل و أو اقتصادية مثل املخاطر اليت يتحملها رأس املال يف الدولة األجنبية
بة التعرف على التنقل أو إعالمية مثل صعوو التقاليد الذي يعرقل حركة العملو يف اللغة أو العادات ختالفاال

مع ذلك فإن االقتصاديني احملدثني يرون و  الدول األجنبية إىل ما غري ذلك،الفرص االقتصادية املتاحة يفو الظروف
إن مل يكن ذلك بنفس السهولة اليت و أن عوامل اإلنتاج لديها نوع من القدرة على اإلنتقال من دولة ألخرى

ا الفارق على أية حال فإن هذو ن هو يف الدرجة قبل أي شيئ آخر فالفارق إذ ،حيدث ا داخل الدولة الواحدة
 ات بني التجارة الداخليةاختالفخارجيا يعد كافيا لوجود و الدرجة بني قدرة عوامل اإلنتاج على التحرك داخليا يف
  2.اخلارجيةو

 3:املصرفيةو يف الوحدات النقدية ختالف اال :خامسا

اخلارجية يف إستخدام العملة الوطنية يف التجارة و تجارة الداخليةالرئيسي بني ال ختالفيتمثل اال      
هلذا السبب تربز املشكالت االقتصادية نتيجة و ، يف إستخدام عمالت خمتلفة يف التجارة اخلارجيةو اخلارجية

للتحويل إىل خاصة إذا كانت العمالت املختلفة غري قابلة و للتغريات يف القيم النسبية للعمالت املختلفة عرب الزمن
 هكذا فإن حسابو ذهب، حيث تتقلب أسعار الصرف بدرجة أكرب مقارنة مع تلك املرتبطة بقاعدة الذهب

                                                        
.19 - 18ص ص مرجع سابق، حممود يونس، 1  
.20- 19ص ص مرجع سابق، حممود يونس، 2  
.21ص مرجع سابق، حممد دياب، 3  
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أما فيما ليت ال توجد يف التجارة الداخلية، املخاطر او تنفيذ املعامالت التجارية الدولية يتضمن نوعا من التكاليفو
أخرى ليس مربرا لوجود نظرية مستقلة و ها بني دولةاختالف  العمالت فترى النظرية احلديثة أن اختالف يتعلق ب

طاملا أمكن حتويل عملة و فمن املمكن أن يربط سعر الصرف بني الدولتني على أساس القوة الشرائية للعملتني
 ف اختالمثة أيضا و اخلارجية،و التجارتني  الداخليةرئيسي بني  اختالف الدولة إىل عملة الدولة األخرى فال يوجد 

 اختالف لعل ، ومنح اإلئتمانو بالنسبة لعملية إصدار العملة أو بالنسبة لعملية الودائع سواًءا يف النظم املصرفية 
فالبنوك على ، اخلارجية و شروط منح اإلئتمان بني الدول تشكل العامل اهلام يف التفرقة بني التجارتني الداخلية

يف حني تتطلب  ،التسليفات لتمويل عمليات التبادل الداخليةو سبيل املثال ال تتشدد كثريا يف منح القروض
 .إجراءات أكثر تعقيدا يف متويل التجارة اخلارجية
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    :سياسات التجارة الدولية و نظريات: املبحث الثاين 
ام لذلك جند أن العديد فعاال يف العالقات االقتصادية الدولية بوجه عو دورا هاما تؤدي التجارة الدولية      

 ،فرنون ،بوسنر ،أولنيو هكشر ،دافيد ريكاردو، جون إستوارت ميل ،من املفكرين االقتصاديني أمثال آدم مسيث
بالتايل تفسري و املكاسب اليت حتققها الدول اليت تتبناهاو غريهم قد إهتموا بالبحث عن أسباب قيامهاو ،...ليندر

  .التبادل الدويل  األسباب احلقيقية املفسرة لقيام
سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على أهم التطورات اليت عرفتها نظرية التجارة الدولية       

  ،بدءا من الفكر التجاري وصوال إىل الفكر احلديث إضافة إىل السياسات التجارية اليت شهدا هذه األخرية
  :ذلك من خالل النقاط  التاليةو 

  :جارة الدولية يف الفكر التجاريالت :املطلب األول
نشأ على يد جمموعة من املفكرين االقتصاديني أطلق عليهم و مر الفكر التجاري بعدة حمطات تارخيية      

  .كما قام على حمورين أساسيني لتفسري ظاهرة التجارة الدولية ،التجاريني
  :حماورهو نشأة املذهب التجاري:أوال

حيث ظهرت يف إجنلترا مجاعة تعرف بإسم أنصار  1550إىل عام ميكن إرجاع نشأة هذا املذهب       
مخسون عاما يف الدول و أساليب املذهب التجاري االقتصادية طيلة حنو مائةو سياسات، سادتو املعادن النفيسة

األساليب اإليطايل و و ممن روجوا هلذا النوع من السياسات، 1الثامن عشرو األوروبية خالل القرنني السابع عشر
و آخر من أسهم يف هذا  ،رسالة ضمنها تعاليم هذا املذهب الرئيسية 1613أنطونيو سريا الذي نشر يف عام 

  .1776بكتابة حبث يف مبادئ االقتصاد السياسي الصادر يف عام ) سري جيمس ستيوارت ( امليدان 
قاالت عن يكتبون امل) Melcantilist(قد بدأت جمموعة من األفراد أطلق عليهم التجاريون و      

اليت تلخصت أهدافها يف مجع املعادن و يدافعون عن فلسفة اقتصادية عرفت باملذهب التجاريو التجارة الدولية
ميكن احلصول عليها من مصدرين و عظمتهاو اليت كانوا يعتربوا أساسا لثروة األمةو )الفضةو الذهب(النفيسة 

و إنطالقا من ذلك فقد ثانيهما التجارة اخلارجية، ، وددةهي موجودة يف بلدان حمو الفضةو أوهلما مناجم الذهب
 تقييد الوارداتو ذلك بتشجيع الصادراتو إقترح التجاريون أن تقوم الدولة بالتدخل يف الشؤون االقتصادية

 .الفضة إليهاو تستقطب الذهبو خاصة الكمالية منها حىت تستطيع أن ختلق فائضا يف ميزان املدفوعات لصاحلهاو
أن مجيع الدول اليت تتم املتاجرة بينها ال تستطيع أن ختلق فائضا يف امليزان التجاري يف وقت واحد علما بأن مبا و

الفضة ثابتة يف وقت معني فإن بعض الدول حتقق مكاسب من املعادن النفيسة على حساب الدول و كمية الذهب
الحظ أن التجاريني يقيسون ثروة األمة مبا و هكذا نأن املذهب التجاري هو مذهب قومي،  هذا يثبتو ،2األخرى

                                                        
.21ص ،2011اجلزائر، ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزء األول، ،أسس علم االقتصاد ضياء جميد املوسوي،  1  
  2     .36-35ص ص مرجع سابق، علي عبد الفتاح أبو شرار، 
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خدمات و فضة يف حني أننا يف العصر احلاضر نقيس ثروات األمم مبا يتوافر لديها من سلعو يتوافر لديها من ذهب
  1:الدولية على حمورين أساسيني مها ترتكز أفكار التجاريني فيما خيص التجارةو إلشباع احلاجات اإلنسانية،

اجلمركية بغية يتمثل يف ضرورة تقييد الواردات من خالل إخضاعها القيود اجلمركية أو غري :احملور األول - 1
  .جتاري متوازناحلفاظ على ميزان 

يتمثل يف ضرورة تشجيع الصادرات من خالل تقدمي كل صور الدعم الالزمة، كإعانات  :احملور الثاين - 2
ذلك هو تغليب كفة الصادرات عن الواردات بغية  اهلدف منو ،كذا تشجيع عمليات إعادة التصديرو التصدير

  .احلصول على املعادن النفيسة
اليت نادت حبرية و )Pysiocrats(قد ظل املذهب التجاري سائدا حىت ظهرت مدرسة الطبيعيني و      

اجلماعات و القاعدة املعروفة دعه يعمل دعه مير األمر الذي دفع األفرادو النشاط االقتصادي وفق للقوانني الطبيعية
على التجارة و العقبات اليت كانت تفرضها الدولة عليهمو إىل ممارسة نشاطها االقتصادي حبرية بعيدا عن القيود

ميل الذين هامجوا مجيع و ريكاردوو مما مهد الطريق لظهور أفكار االقتصاديني التقليديني أمثال مسيث ،الدولية
  2.خلارجيةالقيود على التجارة او التدخلو أشكال احلماية

  :اإلنتقادات املوجهة للفكر التجاري:ثانيا
قد تعرض الفكر التجاري لعدة إنتقادات من طرف االقتصادي آدم مسيث الذي سخر من التجاريني و      

أم مل يكونوا يف احلقيقة مبثل :" إال أن السيدة جون روبنسون تقول " الثروةو أم خيلطون بني الذهب:" قائال
قبل تطور نظام التمويل الدويل تطورا عاليا كان على البلد الذي حيقق عجزا يف  ميزان مدفوعاته  "...هذا السخف

كان العنصر األساسي يف ميزان و حيث يزيد الدفع إىل اخلارج عن اإلستالم تغطية الفرق بالنقد ،اخلارجية
يبيعون السلع لتحقيق األرباح ، وكان التجار املنفردون يشترونو املستوردةو املدفوعات هو قيمة السلع املصدرة

 قد إعتمدت إمكانية حتقيق األرباح من املستوردات على الطلب احمللي للسلع الغربية جدا يف اللونو ألنفسهم
إعتمدت أرباح الصادرات على األسعار يف اخلارج و )البهارات من سيالن و أقمشة املوزلني من اهلند( الطراز و

جند بأن اجلزء  ،عند مجع كل صفقات القطر الواحد خالل السنة، و)سوجات يف إجنلترااملن( للسلع املنتجة وطنيا 
 ، إال أنه مل تكن هناك آلية ملعادلتها تعادال تامالصادرات توازن بعضها البعض اآلخراو األعظم من قيم املستوردات

صدرين من املشترين األجانب عندما كانت ديون كل املستوردين إضافة إىل الباعة األجانب أكرب من حصيلة املو
الفضة مها الشكالن و ،و كان الذهبدفوعات على املقبوضات للقطر كلهفقد صارت حتقق زيادة متمثلة يف امل

ذا فقد كان إسترتاف الكرت أي تسرب املعادن النادرة إىل اخلارج واحدا من و الوحيدان املقبوالن دوليا من النقد
إذ  ،قد كان هناك عنصرا آخرا يف إعتراض التجاريني على خسران الذهبو ، ريعالمات العجز يف امليزان التجا

                                                        
.4ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 1  

.36ص ق،مرجع ساب علي عبد الفتاح أبو شرار، 2  
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إضافة إىل أثره السالب يف  ،بالتايل عرض النقود يتسبب يف إحنفاض الطلب الفعالو أن ختفيض حجم الذهب
   1.حتقيق العجز يف امليزان التجاري

املصنعني الذين و ة االقتصادية بني التجارلقد إقترنت املريكانتيلية بتركيز كبري على املصاحل الشخصي      
فمع تطور  ،عانت من تناقض فكري إىل أن أثبت آدم مسيث بطالاو سعوا إىل محاية أنفسهم من املنافسة األجنبية
التدخل املفرط من قبل الدولة يف و يف املرحلة املريكانتيلية االستريادالرأمسالية صارت القيود اليت فرضت على 

 التجارية اخلاصة أصبحت تشكل إعاقة جدية لتطور االقتصاد الوطينو يف نشاط الشركات األجنبيةو االقتصاد
لذا مقابل املذهب احلمائي و تتناقض مع منطق تطور اإلنتاج الرأمسايلو منو العالقات االقتصادية الدوليةو لتنظيمو

ظرة مغايرة إىل دور التجارة اخلارجية يف السافر للمريكانتيلية طرحت أفكار التجارة احلرة اليت نظر أصحاا ن
 .لسياسة الدولة يف اال التجاري اخلارجيو العالقات االقتصادية الدولية

  
  :و النيوكالسيكي)التقليدي(الكالسيكي  ينالتجارة الدولية يف الفكر: املطلب الثاين

 "أولنيو هكشر"و "دم مسيثآ" أمثال النيوكالسيكو قام العديد من املفكرين االقتصاديني الكالسيك      
إعتربوها متناقضة فكريا و بتوجيه العديد من اإلنتقادات آلراء التجاريني فيما يتعلق بتفسري ظاهرة التجارة الدولية

  .العالقات االقتصادية الدولية جمال ألفكارهم اليت تعترب أكثر واقعية يف
  :التجارة الدولية يف الفكر الكالسيكي:أوال

تفسري تطور نظرية التجارة الدولية حبيث مل يكن و يف حتليل االنطالقية الكالسيكية نقطة تعترب النظر      
كانوا يرون أن ثروة األمة تقاس مبا يف حوزا من معادن نفيسة و للتجاريني من قبلهم نظرية منفصلة يف هذا اال

الثروات و العنصر البشريو جال تقاس مبا متتلكه من موارد أساسية كاألرض ووسائل اإلنتاو )فضةو ذهب(
دعوا إىل حرية و إنتقدوها بشدةو على هذا األساس فقد هاجم املفكرون الكالسيك آراء التجارينيو الطبيعية

  2.التبادلو التجارة بإعتبارها حتقق مزايا نسبية من جراء عملية اإلنتاج
  3:حتاول آراء املفكرين الكالسيك تفسري ثالث أمور أساسية و

 ؛ل الدويلبالتايل التعرف على أسباب قيام التبادو ماهية السلع اليت تدخل يف التجارة الدولية حتديد -1

 ؛التبادل الدويل بالنسبة لكل دولةحتديد النفع احملقق من قيام  -2

  .يف العالقات االقتصادية الدوليةكيفية حتقيق التوازن  -3
 

                                                        
 -  على الطلب الفعال يكون تأثري العجز أكربو مدركني بأن العجز يف امليزان التجاري يكون على العموم تأثريه سيئا على اإلنتاج "الطلب الفعال"إهتم التجاريون مبشكلة 
  . تقليص حركة االقتصاد احملليذلك ألن فائض الصادرات مييل إىل تنشيط حركة االقتصاد احمللي يف حني فائض اإلستريادات مييل إىلو

.25ص املرجع السابق، ضياء جميد املوسوي، 1  
2 Bernard Guillochans,Théories de léchange international,P.U.F,1976,p11. 

 .3ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق،3
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  :) 1723-1790آدم مسيث( : نظرية النفقات املطلقة -أ
أول من حدد سياسة التجارة احلرة يف معرض حتليله لنظرية التجارة ) A-SMITH(ان آدم مسيث ك      

قد برهن و الدولية اليت تؤكد على ضرورة حترير ظروف إسترياد السلع األجنبية من خالل ختفيف القيود اجلمركية
ية التجارة الدولية مؤكدا أن أمهو على ضرورة) 1776(أسباب ثروة األمم و مسيث يف كتابه حبث يف طبيعة

قد شكل حتليل مسيث نقطة البداية للنظرية الكالسيكية ، وفكل بلد يوجد فيه أفضلية مطلقة ،التبادل مفيد لكل بلد
على أساس نظرية حترير التجارة قامت إجنلترا يف ستينات القرن و األساس لكل سياسات التجارة احلرة،اليت كانت 

قد و غريهاو السويدو النمساو إيطالياو بلجيكاو ت جتارية ثنائية مع كل من فرنساالتاسع عشر بعقد معاهدا
 التسليفو التجارةو سامهت سياسة حترير التجارة آنذاك يف توطيد مواقع إجنلترا املهيمنة يف الصناعة العاملية

  .احلموالت البحريةو
داخل الدولة الواحدة أو ما بني   سواًءاقد إنتقد آدم مسيث كل ما من شأنه إعاقة تقسيم العمل و      

أوضح أن املزايا اليت تنتج عن تقسيم العمل داخل الدولة الواحدة تتحقق نتيجة تقسيم العمل الدويل و خمتلف الدول
فتقسيم العمل الدويل الناتج عن إتساع نطاق السوق يتيح لكل دولة أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت تكون هلا 

ا مث تبادل فائض إنتاجها عن إستهالكها منها مبا يفيض عن حاجة الدول األخرى من سلع ميزة مطلقة يف إنتاجه
هو ما يعين أن و تتمثل نفقة إنتاج السلعة يف كمية العمل الالزمة إلنتاجهاو تتمتع بإنتاجها بنفس امليزات املطلقة

  :مهاو تني هامتنيفالتجارة الدولية يف رأي مسيث تقوم بوظيف، 1العمل هو عنصر اإلنتاج الوحيد
لي تستبدله بشيئ آخر ذي نفع التجارة الدولية ختلق جماال لتصريف اإلنتاج الفائض عن حاجة اإلستهالك احمل -

 .أكرب

 ترفع من إنتاجية البلد املتاجرو تصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إىل أقصاهو تتغلب على ضيق السوق احمللية -
 .ذلك عن طريق إتساع حجم السوقو

 نظرية النفقات املطلقةفتراضات األساسية اليت تقوم عليها اإل:  
  :تقوم نظرية النفقات املطلقة على اإلفتراضات التالية

 و على غرار التجارة الداخلية  تؤدي ،تفترض هذه النظرية قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بني الدول املختلفة
 ؛ع اليت تتحصص ا الدولة وفقا لقاعدة النفقات املطلقةالتجارة الدولية إىل إتساع دائرة السوق أمام السل

  إن التجارة الدولية تعود بالفائدة على مجيع املشاركني يف التبادل الدويل أي أن الفائدة اليت تعود من إتساع
 ؛زيادة تقسيم العمل تعم كافة الدول املشتركة يف التبادل الدويلو نطاق السوق

                                                        
  -"آدم مسيث "(A-SMITH)   مث ، درس األدب يف جامعة اكسفورد يعترب أبو االقتصاد السياسي،يف قرية كريكالدي يف اسكتلندا 1723مفكر اقتصادي ولد عام

بإعتباره ، و دراسة التنظيمات السياسية اليت كانت مؤسسة على مبدأ الضرورة، األدب يف جامعة جالسكو، كما إهتم يف حماضراته األخرية باألخالقو أصبح أستاذا يدرس املنطق
و يعترب ، عاما12الذي إستغرق يف إعداده " حبث يف طبيعة وأسباب ثروة األمم"سويسرا بدأ  كتابة مؤلفه الشهري و ء رحلته إىل فرنساو أثنا، القوةو حافزا مهما يف زيادة الثروة

  .1790تويف يف  أفضل أعماله، 1776هذا املؤلف الذي نشره عام 
.53ص ، 2006لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ،الطبعة األوىل ،أسس العالقات االقتصادية الدولية سوزي عديل ناشد، ،جمدي حممود شهاب 1  
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 القدرة اإلنتاجية جلميع الدول املشتركة يف و زيادة التراكم الرأمسايلو حتقيق إن التجارة الدولية تساهم يف
يتمثل ، وبالتايل فإن زيادة كمية إحدى موارد الثروة هو األثر اجلوهري لقيام التجارة الدوليةو ،التبادل الدويل

 ؛ختلفةاألثر اهلام هلذه التجارة يف التوزيع األمثل لعناصر اإلنتاج على اإلستخدامات امل

 اختالف ليس على النفقات النسبية لكل سلعة أي يكفي شرط و تركز هذه النظرية على النفقات املطلقة
 .دولتني لكي تقوم التجارة الدوليةالنفقات املطلقة لكل سلعة بني ال

  1:لنظرية النفقات املطلقةالتفسري العملي  
مصر و مها الواليات املتحدة األمريكيةو نا بلدانلدي :لتوضيح نظرية النفقات املطلقة نضرب املثال التايل      

 :وايل القماش حبيث أن نفقات إنتاج الوحدة من السلعة هي ممثلة باجلدول املو ينتجان سلعتني مها القمح

  :)نفقات اإلنتاج مقدرة بساعات العمل ( النفقات املطلقة  يةنظر) : 1- 2(اجلدول 

  السلعة    القماش  القمح
  البلد    

 الواليات املتحدة األمريكية ع.ساعة 60 ع. اعة س 50
 مصر ع. ساعة  40  ع. ساعة   60

 لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية،،أساسيات االقتصاد الدويلعادل أمحد حشيش،جمدي حممود شهاب، :املصدر
  .41ص ،2003

نما تنتجه الواليات املتحدة ساعة عمل للوحدة بي 60يف هذا املثال تنتج مصر القمح بتكلفة قدرها و      
ساعة عمل للوحدة بينما  40تنتج مصر القماش بتكلفة قدرها و ساعة عمل للوحدة 50األمريكية بتكلفة قدرها 

عليه فإنه واضح أنه من األفضل أن توجه مصر مواردها و ساعة عمل للوحدة 60تنتجه الواليات املتحدة بتكلفة 
مبادلته بالقماش بدال من أن و توجه الواليات املتحدة مواردها إلنتاج القمح أنو مبادلته بالقمحو إلنتاج القماش

طاملا أن الواليات املتحدة ": توجه كل منهما مواردها إلنتاج كل من السلعتني أو بإستعارة عبارة آدم مسيث نفسها
نبادله بالقمح و شتنتج القمح بتكاليف أرخص فمن األفضل أن نوجه مواردنا من العمل يف مصر إلنتاج القما

  . "األمريكي ذا نستطيع يف مصر أن نزيد من مقدار ما حنصل عليه من كل السلعتني
لذلك فهذا و تقسيم العمل الدويلو النفقات املطلقة يشكل عند آدم مسيث أساسا للتخصص اختالف ف      
احلصول مت فإا تتيح للطرفني هو يرى أن التجارة مىت قاو ،يف رأييه هو سبب قيام التجارة الدولية ختالف اال

لكن األمر اجلدير بالتساؤل بعد كل هذا هو ماذا لو كان أحد البلدين ينتج كال من على منافع أكرب من ذي قبل، 
يترك جماال  السلعتني بنفقات أقل من نظريا يف البلد اآلخر؟ إن منطق النفقات املطلقة الذي قام به آدم مسيث ال

 هذه احلالة ليس مثة فرصة لقيام التجارة ألنه ال ميكن أن يستورد أحد البلدين السلعتني من يف ،للشك حول اإلجابة

                                                        
.71ص ،2003لبنان، بريوت، ،منشورات احلليب احلقوقية ،أساسيات االقتصاد الدويل جمدي حممود شهاب، عادل أمحد حشيش، 1  



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
105 

  

إن كان أحد البلدين حيقق تفوقا مطلقا عن و مل خيطر ببال مسيث أنه حىتو البلد اآلخر دون أن يصدر إليه شيئا
 هو حتقيق نفع أكربو إىل التجارةفليس معىن ذلك بالضرورة إنتفاء الدافع  ،اآلخر يف إنتاج كل من السلعتني

إن كان أحد البلدين يتفوق تفوقا مطلقا على اآلخر يف إنتاج كل من السلعتني فقد يكون و بعبارة أخرى حىتو
 النفقات املطلقة اختالف ليس و النفقات النسبية اختالف إذ يتوقف األمر على  ،هناك جماال للنفع من التجارة

  1.اإلضافة احلقيقية لدافيد ريكاردوهو لقد كان تصحيح هذا التصور و
مهما يكن فإن مبادئ آدم مسيث يف حرية التجارة الدولية ال تبني السبيل األمثل إىل هذا التخصص و      

بالنسبة للدولة اليت ال تتمتع بأي مزايا مطلقة فكيف ميكن للدول اليت ال حتظى بأي تفوق مطلق يف إنتاج سلعة ما 
  ه الدول ذات التفوق املطلق طاملا ليس هلا أي قدرة على التصدير؟دفع قيمة وارداا جتا

التجارة الداخلية فكالمها و إضافة إىل ما سبق فإن مسيث ال يرى داعيا للتفرقة بني التجارة الدولية      
  .تطبيق مبدأ تقسيم العمل و وسيلة للتخلص من اإلنتاج الفائض

  2:طلقةنظرية النفقات املاإلنتقادات اليت تعرضت هلا 

  :من أهم اإلنتقادات اليت تعرضت نظرية النفقات املطلقة نذكر ما يلي    
 ا مفرطة يف التبسيط فهي حتصر التبادل بني دولتني فقط؛تعقيداو يف حني أن املسألة أكثر تشعبا ،أ  

 الدولة  هذا يعين وفق نظرية آدم مسيث أن هذهو قد ال حيظى بعض الدول بأي تفوق مطلق يف إنتاج أي سلعة
باملقابل جتد نفسها عاجزة عن اإلسترياد من اخلارج لعدم قدرا و ال تستطيع تصدير أي سلعة إىل العامل اخلارجي

 ؛على الدفع مما يؤدي إىل إنكماش حجم التجارة الدولية

 قع فوارقإن نظرية آدم مسيث يف التجارة الدولية هي إمتداد لنظريته يف التجارة الداخلية يف حني مثة يف الوا 
 .ات جوهرية بينهااختالفو

 
يف ضوء النواقص اليت إتسمت ا نظرية امليزات املطلقة يف التجارة الدولية اليت جاء  ا آدم و عليهو      

نتيجة اإلنتقادات اليت ظلت توجه إليها وضع دافيد ريكاردو نظريته يف التجارة الدولية اليت تقوم على و مسيث
اليت   شكلت أساسا و التخصص على هذا األساسو  أو امليزة النسبية يف إنتاج السلعأساس فكرة التفوق النسيب

 .للنظريات الكالسيكية يف التجارة الدولية

 
 
 
 
  

                                                        
.72ص مرجع سابق، ،أساسيات االقتصاد الدويل جمدي حممود شهاب، عادل أمحد حشيش، 1  

.97- 96ص ص سابق،مرجع  حممد دياب، 2  
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  ): 1772 -1823دافيد ريكاردو(نظرية النفقات النسبية  - ب
أثار يف كتابه  يرجع الفضل يف أول حماولة لتفسري التجارة الدولية تفسريا علميا إىل آدم مسيث الذي      

يف و يف نطاق املشروع اخلاص أو احمليط الدويل سواًءا التخصيص و مبزايا تقسيم العمل 1776الشهري ثروة األمم 
هذا اإلجتاه يتبىن آدم مسيث مقولته بأن تقسيم العمل الدويل جيرب دولة على أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت متكنها 

يزة مطلقة يف إنتاجها مث تبادل ما يفيض عن حاجتها من السلع إىل الدول م الظروف الطبيعية من أن يكون هلا
لكن يبقى السؤال املهم الذي ميكن أن يثار و  ،1ميكن تلمس ذلك من خالل تفسريه لقيام التبادل الدويلو األخرى

ة وجود دولة ليس بصدد نظرية النفقات املطلقة لدى آدم مسيث هو هل أن التجارة الدولية ال ميكن أن تقوم يف حال
لديها القدرة على إنتاج سلع معينة بنفقات دون نفقات إنتاجها من الدول األخرى ؟ كما هو عليه احلال يف 

أكثر من أربعني سنة  االنتظارلكن تعني و الواقع أن حتليل آدم مسيث مل جيب على هذه التساؤالت. 2الدول النامية
تتلخص هذه ، واليت عرفت بنظرية امليزة النسبيةو ن التجارة الدوليةحىت  أتى ريكاردو ليجيب عنها يف نظريته ع

النظرية يف أنه إذا سادت حرية التجارة فإن كل دولة تتخصص يف إنتاج السلع اليت تستطيع إنتاجها بتكلفة 
تمتع أي يتجها اخلارج بتكلفة منخفضة نسبيا، تستورد السلع اليت ينو منخفضة نسبيا عن غريها من الدول األخرى

التكاليف النسبية إلنتاج  اختالف يف إنتاجها مبيزة نسبية معىن ذلك هو أن التجارة الدولية تقوم إذا على أساس 
ليس النفقات و النفقات النسبية اختالفيثبت ريكاردو أن التبادل الدويل يتم من خالل و السلع بني الدول

يعترب أن العمل وحدة قياس و إنتاجها من عناصر اإلنتاجفريكاردو حيسب نفقة أي سلعة بكمية ما يلزم ، 3املطلقة
لذلك فنفقة أي سلعة عند ريكاردو إمنا يعرب عنها بكمية العمل الالزم إلنتاجها أي عدد وحدات العمل و النفقة

  .الالزمة إلنتاج وحدة من السلعة
عة أما النفقة املقارنة فهي إذن فالنفقة املطلقة هي عبارة عن عدد من وحدات العمل الالزمة إلنتاج السل      

نفقة سلعة مقارنة بنفقة سلعة أخرى أي عبارة عن مقارنة نفقتني مطلقتني لسلعتني شرط أن تكون هاتان السلعتان 
يف بلد واحد بعد هذا يقرر ريكاردو أنه يكفي يف التبادل الداخلي الذي يتم يف داخل كل دولة أن يكون هناك 

 اختالف إمنا العربة بو النفقات املطلقة اختالف حىت يتم التبادل الدويل فال عربة با بني النفقات املطلقة اختالف
 4.النفقات املقارنة 

 
  

                                                        
 -"دافيد ريكاردو " (D-RICARDO)  إىل أن جنح يف عمله ،سنة بدأ العمل يف بورصة لندن لألوراق املالية 21عندما بلغ و 1772مفكر اقتصادي ولد يف لندن عام

القدرة و األرقامو السرعة املذهلة يف احلسابو حيح على األموراحلكم الصو بعد النظر، وو يرجع املؤرخون سبب هذا النجاح إىل ما كان يتحلى به من رزانة ،ذهلةبصورة م
له و "فرض الضرائبو مبادئ االقتصاد السياسي "و على اخلصوص بنظرية التوزيع اليت تضمنها كتابه  ،1899الفذة على العمل،كان إهتمام ريكاردو بالدراسات القتصادية منذ 

  .1823تويف يف  قيمة كما عرض نظريته يف التجارة الدولية يف مؤلف بعنوان نظرية التكاليف النسبية،نظرية يف فكرة القيمة مفادها أن العمل أساس ال
1S-Economices,p,wilson,The Economic Factor In International Relations, I.B tavrs,london,2001,p22. 

.21-20ص ص مرجع سابق، رنان خمتار، 2  
3 Dominick Salvatore,economie international :cours et Problemes, MC craw-hill,paris,1982,p3. 
4 Gean-louis Mucchielli,Thierry Mayer, économie international,Dalloz,paris,2005,p125. 
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  :نظرية النفقات النسبيةفروض  -
 ؛يقع التبادل على سلعتني فقطو التبادل يقوم بني دولتني فقط منعزلتني عن باقي العامل اخلارجي 

 ؛لكنها غري قادرة على اإلنتقال بني خمتلف الدولو ل حدود الدولةعناصر اإلنتاج قادرة على اإلنتقال داخ                              
 ؛عناصر اإلنتاج من دولة إىل أخرى اختالفيؤدي إىل إمكانية مما  

 ؛بذلك فاإلنتاج خيضع لقانون ثبات الغلةو تكلفة إنتاج الوحدة ال تتغري تبعا لتغري حجم اإلنتاج 

 1.نتاج السلعة تتمثل يف كمية العمل الضروري إلنتاجها أي أن قيمة السلعة تتحدد بنفقتها املطلقةنفقة إ 

  2:لنظرية النفقات النسبيةالتفسري العملي  -
 مها النبيذو الربتغال تنتجان سلعتنيو مها إجنلتراو قدم ريكاردو مثاال عدديا لشرح نظريته فأخذ دولتني      
   :النسيج على النحو التايلو

وحدات العمل اليت تتطلبها وحدة واحدة (  "دافيد ريكاردو"النفقات النسبيةنظرية  :)2- 2(اجلدول 
  :)السنة / من اإلنتاج 

 السلعة
          البلد     

  إجنلترا  الربتغال

  )وحدة(النبيذ
  )وحدة(النسيج

ساعة عمل80  
ساعة عمل90  

ساعة عمل120  
ساعة عمل100  

 دار املسرية للنشر ،الطبعة األوىل ،سياساتو االقتصاد الدويل نظريات بو شرار،علي عبد الفتاح أ: املصدر
  .40، ص2007،األردن ،عمان ،الطباعةو التوزيعو

املتفوقة يف إنتاج كال السلعتني، و إذا إكتفينا مبقارنة التكاليف املطلقة لإلنتاج جند أن الربتغال هي األجدر
   لد أن يتخصص يف إنتاج السلعة اليت يتميز فيها بتكلفة إنتاج أقل،لكن حسب ريكاردو فإنه من مصلحة كل بو

       ص يف إنتاج النسيجإجنلترا تتخصو )ساعة عمل 80(و عليه جند أن الربتغال يتخصص يف إنتاج النبيذ 
  :بإحتساب التكلفة النسبية للنبيذ بالنسبة للنسيج لكل بلد جند و ،)ساعة عمل 100(
 0.89=80/90= بيذ بالنسبة للنسيج يف الربتغالالتكلفة النسبية للن. 

 1.2=120/100=التكلفة النسبية للنبيذ بالنسبة للنسيج يف إجنلترا. 

منه إذا قرر الربتغال و،  منه نالحظ أن التكلفة النسبية يف داخل البلدين خمتلفة عن بعضها البعضو
وحدة من املنتوجات من إجنلترا يف  1.2صل على التخصص يف إنتاج النبيذ فإنه بعد قيام التبادل الدويل سوف حت

إذا  قررت إجنلترا ، ووحدة منها يف السوق الداخلي للربتغال 0.89أحسن احلاالت بينما ال حتصل إال على 
                                                        

.330ص ،1987وت،بري دار النهضة العربية، ،العالقات االقتصادية الدوليةو البنوكو العقود مدحت حممد العقاد، حممد عبد العزيز عجمية، 1  
.7ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 2  
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وحدة يف السوق  0.83وحدة مقابل  1.12مبادلته مع الربتغال فإا حتصل على و التخصص يف إنتاج النسيج
  .احمللي

رضية التفوق املزدوج يف اإلنتاجية لصاحل الربتغال فكال البلدين ميكنه اإلستفادة من عليه فرغم فو      
          ،ساعة عمل 30التبادل الدويل كما أنه سوف يكون هناك  اقتصاد يف النفقة الدولية لإلنتاج مقدارها 

 مضاعفة إنتاج النبيذو يجنتيجة التخلي عن إنتاج النس) ساعة 80- ساعة  90(ساعات تستفيد منها الربتغال  10
 )ساعة 100 –ساعة  120(مضاعفة إنتاج النسيج أي و ساعة منها إلجنلترا نتيجة التخلي عن إنتاج النبيذ 20و
  .منه يصبح التبادل مربح للطرفنيو
  :نظرية النفقات النسبيةتقييم  -
تجارة إذ جنحت يف بيان أمهية حرية الو رغم ما خلفته نظرية النفقات النسبية من دفاع عن التخصص الدويل    

غري أا مل تسلم من النقد خاصة يف السنني األخرية حيث تعرضت إلنتقادات  ،الواردات بعد أن أنكرها التجاريون
  :صارخة كشف عنها العديد من االقتصاديني ميكن إمجاهلا فيما يلي

 ا تنتقلمل إمكانية إنتقال عناصر اإلنتاج بني الدول مع أ 1؛أس املالخاصة رو 

 مل الذي يعترب مبثابة عنصر حمدد و النظرية نفقات النقل مع أنه من غري املعقول إمهال عنصر مهم كهذا
 ؛للتجارة

 ا يف حالة تشغيل كامل كون أن قوى السوق كفيلة دائما و تفترض النظرية إستغالل مجيع موارد البلدأ
سريعة إال أن األزمة االقتصادية العاملية يف أوائل و تلقائيةبطريقة  ،بإصالح أي خلل يف توازن االقتصاد الوطين

عدم قدرة النظام الرأمسايل على إستعادة و الثالثينات من القرن العشرين  أثبتت خطأ إفتراض التوظف الكامل
 ؛التوازن يف حالة اإلختالل بصورة تلقائية 

  ا على مطابقة الواقعاليت تبني قصورهو عمل–النظرية تستند إىل مفهوم نظرية القيمة  فمن املؤكد أن
كما أن القصور الرئيسي هلا يكمن يف الطابع السكوين هلا  ،عنصر العمل ليس الوحيد الذي يساهم يف إنتاج السلعة

 2؛فهي ال تأخذ عنصر الزمن بعني اإلعتبار حيث  ما ميثل ميزة نسبية اليوم قد ال يكون كذلك غدا

 ود قوة تفاوضية متساوية بني البلدان متجاهلة وجود منطق القوةكذلك فإن النظرية ترتكز على وج 
 ؛)النامية و املتقدمة( السيطرة بني جمموعتني من البلدان و

 القلق املتنامي حول نظرية امليزة النسبيةو الرجوع إىل املثال املتعلق بنسب التبادل التجاري يقود إىل الشكوك 
ل التجاري غري املالئمة  لبلد معني ال ميكن أن حتدث بنسب حقيقية يف تتمثل املشكلة املتضمنة أن نسب التبادو

                                                        
.56ص مرجع سابق، سوزي عديل ناشد، جمدي حممود شهاب، 1  

 -"الدولة بالتايل لن تتجه األجور إىل التعادل داخل و منها ما يتفاوت يف كفاءتهو ليس عنصرا متجانسا يصلح مقياسا للقيمة فهناك من أنواع العمل ما يتباين يف نوعه "العمل
التنظيم يف العملية اإلنتاجية حيث تبىن و األرضو كما مل نظرية العمل يف القيمة إمهاال تاما دور باقي عناصر اإلنتاج األخرى كرأس املال،الواحدة على األقل يف الزمن القصري

   .ه العوامل األخرى يف شكل ساعات عمل أيضاذلو أن نظرية العمل يف القيمة إمنا تقوم هو قيمة السلعة على كمية العمل الالزمة إلنتاجها
.56ص مرجع سابق، سوزي عديل ناشد، جمدي حممود شهاب، 2  
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مبوجب فروض املنافسة التامة ، وظل هذه النظرية طاملا أن أحد الفروض األساسية  هلا هو قيام سوق املنافسة التامة
التجارة سيكون  املكاسب منو التوزيع للمنافعو فإن السوق الدولية ال يهيمن عليها أي طرف يشترك يف التجارة

بالدرجة نفسها لن حتدث مشكلة من إلتزام بلد بإنتاج سلعة معينة طاملا أن فرض احلركة التامة لعنصر و حمتمل
 1.اإلنتاج ستجعل البلد يقايض إنتاجه فورا إذا وجد أن نسب التبادل التجاري غري مالئمة

العرض حتدد السلع اليت تدخل يف و اجهي تركز على جانب اإلنتو عموما فإن نظرية النفقات النسبيةو      
ت ميل يعزى االقتصاديون إىل جون إستيوارو لكنها ال تعاجل كيفية حتديد نسبة التبادل الدويلو التجارة الدولية

  .فضل السبق يف سد هذا النقص
  ):" "1806 – 1873جون إستيوارت ميل(  نظرية القيم الدولية -ج
كان إهتمام جون إستيوارت ميل  1848ياسي الذي نشر عام يف كتابه عن مبادئ االقتصاد الس      

بصفة خاصة نسبة التبادل الدويل الذي و هو ما أمهله حتليل ريكاردوو منصبا على جانب الطلب يف التجارة الدولية
يف  يف رأيه أن هذه النسبة ستقع داخل احلدود اليت تقررها التكاليف النسبيةو مبقتضاها يتم التبادل السلعي دوليا

أمساه الطلب على السلعتني أو ما و تتحدد بالعرضو ،الدولتني مبعىن آخر فستقع بني نسبيت التبادل الداخليتني
طلب الطرف األول  التقاءفهذه النظرية تقول أن معدل التوازن للتبادل يتحدد نتيجة  ،بالطلب املتبادل للدولتني

ذلك على النحو الكفيل بإقامة و الطلب املتبادل اللتقاءة بطلب الطرف الثاين على السلعتني حمل البحث أي نتيج
طلب كل طرف على السلعة اليت ينتجها  اللتقاءإن كان يبدوا كأنه يتحدد نتيجة و تعادل ما بني هذين الطلبني

جاءت هذه الفكرة من ميل بعد أن أورد أن قانون القيم  ،الطرف اآلخر  بعرض هذا الطرف األخري لتلك السلعة
نستطيع أن نؤكد أنه كلما زاد التفاوت و الطلبو ية ما هو إال إمتداد للقانون العام للقيمة أي لقانون العرضالدول

بني معدل التبادل الدويل كلما زاد الكسب الذي حيصل عليه هذا البلد من و بني نسبة التبادل الداخلي يف البلد
  2.التبادل الدويل

  :لقيم الدوليةنظرية ااإلفتراضات اليت تقوم عليها  -
  :تقوم نظرية القيم الدولية على اإلفتراضات التالية 

  عند قيام التجارة بني دولتني على سلعتني فإن القيمة الكلية لطلب الدولة األوىل على السلعة اليت تنتجها
 ؛وىللسلعة اليت تنتجها الدولة األالدولة الثانية ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية على ا

 حاجات املستهلكني فإننا ال نستطيع التخمني عند أي نسبة و ما دمنا ال نستطيع تقرير قاعدة عامة ألذواق
نسبيت تكاليف اإلنتاج فيكل من (احلد األدىن لنسبة التبادل و مبا أننا نعرف احلد األعلىو ميكن تبادل السلعتني

                                                        
 ،جملة حبوث اقتصادية عربية التكتالت االقتصادية مع إشارة إىل السوق األوروبية املوحدة،و احلديثةو )الكالسيكية(نظريات التجارة الدولية التقليدية طه يونس محادي،1

  .12ص ،2007 ،39العدد ،لعربية للبحوث االقتصاديةاجلمعية ا
-"مبادئ "كتاب و "نظام املنطق"من أهم الكتب اليت نشرها ميل ، و 1806ماي 20ولد يف لندن يف  ةاإلجنليزي الكالسيكية هو أحد مؤسسي املدرسة "جون استيوارت ميل

  .1873تويف  ،أهم كتاب مليل يف االقتصاد السياسيهو و،  "بعض تطبيقاا على الفلسفة االجتماعيةو االقتصاد السياسي
.23ص مرجع سابق، رنان خمتار، 2  
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مبعىن آلخر أن معدالت و أن تقسم بينهما نسب عديدةفإن املنفعة من التجارة بني الدولتني ميكن ) الدولتني
 ؛تبادل الداخلية يف كلتا الدولتنيالتبادل الدولية ستقع بني معدالت ال) نسب(

 كذلك على مرونة هذا الطلب إذا كان و سيعتمد موقع معدالت التبادل على الطلب املتبادل يف كلتا الدولتني
ا الدولة الثانية عند سعر معني كبريا يف حني أن طلب الدولة الثانية طلب إحدى الدولتني على السلعة اليت تنتجه

 على السلعة اليت تنتجها الدولة األوىل عند السعر نفسه قليال فستميل شروط التجارة الدولية ملصلحة الدولة الثانية
نتجها الدولة من ناحية أخرى إذا كانت مرونة الطلب يف إحدى الدولتني على السلعة اليت تو ،العكس صحيحو

 العكس صحيحو األخرى عند سعر معني أكرب من الواحد إجتهت شروط التجارة الدولية لغري مصلحة هذه الدولة
مبعىن آخر إن الدولة ذات الطلب غري املرن هي اليت تعود عليها الفائدة األكرب من التجارة الدولية أما الدولة ذات و

  1؛الطلب املرن فتعود عليها الفائدة أقل
  إن لنفقات النقل تأثري مزدوج على التجارة الدولية فهي تساهم يف أن يصبح سعر السلعة اليت تنتجها الدولة

سعر السلعة اليت تنتجها الدولة الثانية مرتفعا يف الدولة األوىل و األوىل مرتفعا يف الدولة الثانية عنه يف الدولة األوىل
لعتني وفق معدل التبادل السائد يف حالة إفتراض عدم وجود هذه على ذلك فلن يتم تبادل السو عنه يف الثانية

أن إحتساا من ضمن التكلفة يؤدي إىل زيادة و مبا أنه ال توجد قاعدة لتوزيع نفقات النقل بني الدولتنيو النفقات
 تغيري معدل من مثو املرونات اختالف تكلفة الواردات فإن ذلك سيؤدي يف النهاية إىل تغيري الطلب املتبادل بسبب 

، ومن ناحية أخرى حتد تكلفة النقل من التخصص الدويل ألا تضطر الدولة ألن تنتج داخل 2التبادل الدويل
حدودها سلعا كما ميكنها أن حتصل عليها من اخلارج بأسعار منخفضة لكن وجود هذه النفقات يزيد من تكلفة 

من ناحية أخرى حتد تكلفة النقل من التخصص و ،تريادهانتاجها حمليا أفضل من إسالسلعة املستوردة مما جيعل إ
الدويل ألا تضطر الدولة ألن تنتج داخل حدودها سلعا كما ميكنها أن حتصل عليها من اخلارج بأسعار منخفضة 

 .إنتاجها حمليا أفضل من إستريادهالكن وجود هذه النفقات يزيد من تكلفة السلعة املستوردة مما جيعل 

  :لنظرية القيم الدوليةعملي التفسري ال -
لتوضيح حمتوى النظرية يأخذ إستيوارت ميل مثاال توضيحيا لبيان كيفية حتديد القيم الدولية فهو يفترض         
أما يف أملانيا  ،وحدة من األقمشة 15وحدة من النسيج يكلف إجنلترا كمية من العمل مثلما يكلف إنتاج  20أن 

  .وحدة من األقمشة 20اج إمنا يكلف قدرا من العمل مثلما يكلف إنتوحدات من النسيج  10فإن إنتاج 
  

 
 
 

                                                        
.107-106ص ص مرجع سابق، حممد دياب، 1  
.107ص مرجع سابق، حممد دياب، 2  
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  :)جون إستيوارت ميل(القيم الدوليةنظرية ):3-2(اجلدول
  

                البلد 
  السلعة

  القمح  القماش

  الواليات املتحدة األمريكية
  مصر

 ساعة عمل60

  ساعة عمل40
  ساعة عمل50
  ساعة عمل60

" اآلثار احملتملة إلنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدويةدق،بوشنافة الصا :املصدر
  .11، ص2006/2007اجلزائر،،،جامعة اجلزائر)غري منشورة(،أطروحة دكتوراه،"حالة جممع صيدال

  
يف البلدين بناءا على ذلك فإن إستيوارت ميل بدال من أن يأخذ الكمية املنتجة من كال السلعتني و          

نفقة العمل الالزمة إلنتاج كل كمية فقد إفترض كمية معينة من العمل يف  اختالف بإعتبارها من املعطيات مع 
، أما معدل التبادل التوازين بني السلعتني فهو 1الكمية املنتجة بواسطتها كل من السلعتني اختالفكل بلد لكن مع 

مع القيمة لعة اليت تنتجها الدولة الثانية ة لطلب الدولة األوىل من السالذي على أساسه تتساوى متاما القيمة الكلي
عليه فإن جون إستيوارت ميل يرى بأن و، الكلية لطلب الدولة الثانية من السلعة اليت تنتجها الدولة األوىل

تمتع أملانيا مبيزة لكن تو أملانيا تكلف قدرا من العمل أكرب مما يكلف إنتاج األقمشةو املنسوجات يف كل من إجنلترا
لذلك فمن و نسبية عن إجنلترا يف إنتاج األقمشة يف حني تتمتع إجنلترا مبيزة نسبية عن أملانيا يف إنتاج املنسوجات

تستورد األقمشة من أملانيا يف حني تتخصص و املفيد بالنسبة للدولتني أن تتخصص إجنلترا يف إنتاج املنسوجات
  .رد املنسوجات من إجنلتراتستوو أملانيا يف إنتاج األقمشة

  2:نظرية القيم الدوليةتقييم  -
من خالل التحليل السابق يتبني لنا أن النظرية قد بعدت عن الواقع حيث إفترضت تكافؤ أطراف       

فإذا ما كان التبادل الدويل يتم بني دول غري متكافئة فمن احملتمل أن ال يكون للطلب املتبادل أي دور  ،املبادلة
حتديد نسبة التبادل حيث أنه يف وسع الدول الكربى أن متلي شروطها كما أن إشتراط التكافؤ بني  يذكر يف

صادرات وواردات كل من الدولتني لتحقيق إستقرار معدل التبادل الدويل يعد قيدا على تلك النظرية فما هو احلل 
يزان التجاري اخلاص بسلعة معينة أو ما حقيقة وجود فائض أو عجز يف املو حني يكون التبادل يف إجتاه واحد ؟

 على أي أساس يتحدد موقع منحىن الطلب املتبادل لكل دولة؟و جمموعة من السلع

 
  

                                                        
.35ص ، 1980القاهرة، ،دار النهضة العربية ،العالقات االقتصادية الدولية أمحد جامع، 1  

.12ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 2  
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  ):Opportunity cost theory( نظرية تكلفة الفرصة البديلة -
إعادة عرض نظرية التكاليف  1936يف عام  "G-Haberler"حاول االقتصادي األملاين هابرلر       

ذ أن الواقع يشري إىل مستخدما ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة إو متخليا عن نظرية العمل يف حتديد القيمةالنسبية 
 هناك أيضا األرضو عكس ما تقوله نظرية العمل يف حتديد القيمة فالعمل ليس هو العنصر الوحيد يف لإلنتاج

فضال عن ...) يدوي ،متوسط ،ماهر( نه رأس املال كما أن العمل ليس متجانسا حيث توجد مستويات خمتلفة مو
ذلك من الصعب فنيا قياس كل عوامل اإلنتاج كميا بوحدات العمل من هنا إعترب هابرلر أن تكلفة إنتاج سلعة 
معينة ال تقاس بكمية العمل اليت بذلت يف إنتاجها لكنها تتكون من مجيع السلع األخرى اليت كان ميكن للمجتمع 

د املستخدمة يف إنتاج هذه السلعة دون غريها إستنادا إىل ذلك حيدد هابرلر  الظروف اليت أن ينتجها بذات املوار
  :تكلفة الفرصة البديلة يف التايل تتلخص الفكرة العامة لنظريةو يكون فيها التبادل الدويل ممكنا

ديلة للسلعة فإن تكلفة إنتاج الفرصة الب) ص(أو السلعة) س(إستطاعت دولة معينة إنتاج السلعة إذا       
اليت جيب التنازل عنها أو التضحية ا للحصول علة وحدة ) ص(هي عبارة عن كمية السلعة األخرى و )س(

على هذا فإن معدل التبادل بني السلعتني ميكن التعبري عنه بداللة تكلفة الفرصة البديلة و )س(إضافية من السلعة 
 نتاج لتطبيق مفهوم تكلفة الفرصة البديلة يف التجارة الدوليةقد أمكن إستخدام منحنيات إمكانية اإلو لكل منهما

بشكل خاص عندما تتحقق و تظهر هذه املنحنيات املتطلبات املختلفة الواجبة من السلعتني بأكرب كفاءة ممكنةو
تني ميثل ميل املنحىن كمية إحدى السلعو ،مبستوى معني من التكنولوجياو مرحلة التشغيل الكامل للموارد املتاحة

يعكس شكل املنحىن ظروف تكلفة الفرصة و اليت تتنازل عنها الدولة إلنتاج كمية إضافية من السلعة األخرى
 لتوضيح  فكرة تكلفة الفرصة البديلة ميكن اإلستعانة مبنحىن إفتراضي للتوظيفات البديلة من سلعيت القطنو، البديلة

  :السودان وفق الشكل املوايلو القمح يف كل من مصرو
  :السودانو منحىن إمكانية اإلنتاج لكل من مصر):1- 2(لشكلا

  

 
دار املسرية  ،الطبعة األوىل ،سياساتو االقتصاد الدويل نظريات علي عبد الفتاح أبو شرار، :املصدر
  .50ص ،2007،األردن ،عمان ،الطباعةو التوزيعو للنشر
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عند ، و إمكانيات اإلنتاج لدولة مصرميثل منحىن )م ب(من خالل الشكل أعاله جند أن اخلط املستقيم       
ال تنتج شيئا من القمح حيث تسخر املوارد املتاحة كافة إلنتاج و ألف طن من القطن 80النقطة م تنتج مصر 

هنا تسخر كل املوارد و صفرا من القطنو ألف طن من القمح 160أما النقطة ب فإا تبني إنتاج  ،القطن فقط
 ألف طن من القطن 40و ألف طن من القمح 80أ فإا توليفة إنتاج مكونة من  إلنتاج القمح فقط أما النقطة

املختلفة من و تبني التوفيقات البديلةو )م ب(هناك العديد من النقاط اليت تقع على منحىن إمكانية اإلنتاج و
اليت ميكن للسودان و البديلة للسلعتنيو فتقع عليه مجيع التوفيقات املختلفة) ج د(أما اخلط املستقيم  ،السلعتني

  .بأفضل التكنولوجيا املتاحة و إنتاجها باإلستخدام األمثل للموارد
هذا واضح يف املثال السابق و يعطي منحىن إمكانية اإلنتاج وصفا جلانب العرض يف إقتصاد بلد ماو      

قتصادها القومي البد من املناسبة الو حىت تستطيع دولة ما إختيار إحدى التوفيقات البديلةو السودانو لدولة مصر
حيدد ميل منحىن إمكانية اإلنتاج كمية إحدى السلعتني و .هو الطلب على السلعة املنتجةو النظر إىل اجلانب اآلخر

يف املثال السابق نرى أن ميل منحىن إمكانية و اليت يضحي ا من أجل إنتاج وحدة إضافية من السلعة األخرى
وحدة قطن من أجل إنتاج وحدة إضافية من ½ هذا يعين التضحية ب و 1/2=80/160اإلنتاج يف مصر هو 

 20هي التضحية ب و نالحظ أن مصر تواجه تكلفة الفرصة البديلة الثابتة على مستوى اإلنتاج الكليو القمح
وحدة قطن من أجل إنتاج وحدة ½ ألف طن من القمح أي التضحية ب  40ألف طن من القطن من أجل إنتاج 

نظرا ألن تكلفة الفرصة البديلة ثابتة فإن منحىن إمكانية اإلنتاج و هذه هي تكلفة الفرصة البديلةو قمحإضافية من ال
  1.الذي يتساوى مع تكلفة الفرصة البديلة الثابتةو 1/2=80/160ميله املطلق و يأخذ شكل اخلط املستقيم

ينحدر من أعلى إىل و ان سالبالسودو جتدر اإلشارة إىل أن ميل منحىن إمكانية اإلنتاج لكل من مصر      
السودان عندما يريدان زيادة اإلنتاج من القمح فإما سوف تنقصان من إنتاج و هذا يدل على أن مصرو أسفل
 ميثل على منحىن إمكانية اإلنتاج يف كل من مصر، والكامل هذا ما حيدث يف ظل افتراض التوظفو القطن

 قتصادان املصرياليت يستطيع االو القطنو يقات البديلة من القمحج د على التوايل أعلى التوفو السودان م بو
متثل و السوداين حتقيقهما يف ظل التوظف الكامل، أما مجيع النقاط اليت تقع على ميني خط منحىن إمكانية اإلنتاجو

دين السودان فإنه ال يستطيع اقتصاد أي البلو ص يف كل من مصر ،القطن مثل النقطة سو توليفات من القمح
على يسار منحىن أسفل أو  أما النقاط اليت تقع، التكنولوجيا املتاحة هلما و حتقيقهما يف ظل املواردو الوصول إليهما

لكن ال تتحقق عندمها الكفاءة يف استخدام املوارد حيث و فيمكن حتقيقهما و ،هإمكانية اإلنتاج مثل النقطتني 
 2.مالئما نظرا لعدم استعمال أفضل للتكنولوجيا املتاحة يبقى جزء منها معطال أو غري مستخدم استخداما

 
  

                                                        
.51ص مرجع سابق، علي عبد الفتاح أبو شرار، 1  
.51ص مرجع سابق، علي عبد الفتاح أبو شرار، 2  
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  :تقييم التحليل الكالسيكي لنظرية التجارة الدولية - ه
تعرض التحليل الكالسيكي يف تفسري التجارة الدولية لعدة إنتقادات من طرف العديد من املفكرين       

  :من أهم هذه اإلنتقادات نذكر ما يليو االقتصاديني
لكالسيكية إعتمدت يف تفسري ظاهرة التجارة الدولية على جمموعة من الفروض مثل قيام التجارة بني النظرية ا -

إمهال نفقات النقل للسلع  ،ليس يف جمموعة  من السلعو التعامل يتم يف سلعتني ،ليس جمموعة من الدولو دولتني
 1؛العملي تبتعد كثريا عن الواقع و بالتايل فهذه الفروض غري منطقيةو بني الدول

لتجارة الدولية يرى بعض االقتصاديون أن االقتصاديني الكالسيكيني كان إهتمامهم موجه إىل إيضاح الربح من ا -
، فهذه النظرية جنحت يف شرح أثر التجارة على رفاهية )آلية التجارة( بشرح مكانيكية التجارة  أكثر من إهتمامهم

عند قيام التجارة الدولية ) مكاسب(اإلنتاج النسبية حيقق منافع يف تكاليف  ختالف أوضحت كيف أن االو الدول
 2؛لكنها فشلت يف إيضاح سبب قيام التجارة الدوليةو بني الدول

مدى تأثريه على تطور هيكل و فهي ال تأخذ بعني اإلعتبار عامل الزمن) ساكن(النظرية ذات طابع إستاتيكي  -
 ؛منو عوامل اإلنتاجو االقتصاد

حليل الكالسيكي يف التجارة الدولية أن اإلنتاج خيضع يف ظروفه لقانون الغلة الثابتة غري أن هذا  يفترض الت -
     عن الواقع العملي إذ يالحظ أن اإلنتاج خيضع يف غالب األحيان إىل قانون الغلة املتناقصة اإلفتراض بعيدا جدا

  ؛)تناقصةالنفقة امل(  أو قانون الغلة املتزايدة) النفقة املتزايدة( 
كمية العمل  التحليل الكالسيكي يركز على أن القيم التبادلية للسلع داخل الدولة إمنا تتحدد على أساس مقدار -

 رأس املال، ،األرض( عمل مهمال بذلك عوامل اإلنتاج األخرى  –الالزمة إلنتاجها أي على أساس نظرية القيمة 
إضافة إىل أن عنصر العمل يف حد ذاته يعترب غري  ،قيمة السلعةاليت تدخل بشكل مباشر يف حتديد و )التكنولوجيا

بالتايل إبتعدت كثريا عن الواقع و بذلك إستبعد التحليل الكثري من العناصر الواقعية للتحليل االقتصاديو متجانس
  ؛3العملي

تجات و لعوامل التحليل الكالسيكي و القائم على أساس أن معدالت املبادلة تتم يف شكل وحدات مادية للمن -
، ذلك أن التبادل التجاري بني األمم ال يتم على ، كما أنه ال يتماشى مع الواقعإلنتاج هو حتليل يتسم بضيق األفقا

، سواءا يف لتحليل ال يتماشى مع نظرية الثمن، و من مث فإن هذا اإمنا بإستخدام األمثان التقليديةهذا األساس و 
 4.اإلنتاجذلك مثن املنتجات أو مثن عوامل 

 
  

                                                        
.13ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 1  

.94، ص2001، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، االقتصاد الدويل سامي خليل،  2  
.110ص مرجع سابق، ،تنظيمالو التجارة اخلارجية بني التنظري ،سامي عفيفي حامت 3  
.37، ص1990، دار النهضة العربية، القاهرة، االقتصاد الدويلجودة عبد اخلالق،  4  
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  :التجارة الدولية يف الفكر النيوكالسيكي: ثانيا
بالرغم من و بالرغم من أن النظرية الكالسيكية شكلت نقطة االنطالق يف تفسري قيام التجارة الدولية   

جارة إال أا تقدم تفسريا كافيا لقيام الت ،آرائهم الداعية إىل حرية التجارة بإعتبارها أحسن سياسة ألقطار العامل
أن احلصول و الدولية حيث أقرت بأن التبادل الدويل يقوم عندما ختتلف النفقات النسبية لإلنتاج يف البلدان املختلفة

أن و معدالت التبادل الداخلية بني  السلع من بلد آلخر اختالف على مكاسب متبادلة من التجارة الدولية يتوقف 
و لكن هذه النظرية مل تنجح  ،إنتاج السلعة اليت يتميز فيها نسبياأكرب مكسب يتحقق لكل بلد يف حالة ختصصه يف 

ل يف تفسري سبب قيام التجارة الدولية بالرغم من جناحها يف توضيح سبب النفقات النسبية أو معدالت التباد
و على هذا األساس فقد تعرضت بشدة لعدة إنتقادات من قبل مفكرين ، الداخلي بني السلع من بلد آلخر

الذين بدورمها وضعا أسس ) B- Ohlin(برتل أولنيو ديني أمثال االقتصادي السويدي إيل هكشراقتصا
األفضليات املمكنة يف و بنية التدفقات السلعية الدوليةو التصورات املعاصرة حول األسباب اليت حتدد إجتاهات

ليست و ات جديدة مكملة لهاملوجهة للتحليل الكالسيكي يف ظهور نظري االنتقاداتجتسدت و ،التبادل الدويل
  :فيما يلي هذه النظرياتو بديال عنه

  ):أولنيو نظرية هكشر(نظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاج  - 1
للقانون و قدم برتل أولني تفسريا للتقسيم الدويل للعمل 1933الدولية و يف كتابه التجارة اإلقليمية  

إيل  أستاذهأن الكثري من القضايا املطروحة يف كتابه تفسر مقال الكالسيكي اخلاص  بالتكاليف النسبية كما أوضح 
عرفت هذه و 1950عام  ةاإلجنليزيظل عمليا يف طي النسيان إىل أن ترجم إىل و، 1919الذي صدر عام ر هكش

  .أولني أو نظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاجو النظرية ذاك احلني بنظرية هكشر
  :أولنيو نظرية هكشرفروض  -أ

  :قامت نظرية نسب عناصر اإلنتاج على جمموعة من الفروض األساسية ميكن إمجاهلا فيما يلي 
درجة الوفرة أو الندرة  ختالفاألسعار النسبية لعناصر اإلنتاج يف البلدان املختلفة كنتيجة طبيعية ال اختالف -

 1؛النسبية هلذه العناصر

 ؛) نسب متفاوتة من عناصر اإلنتاجاج السلع املختلفة حيتاج إىلإنت( دوال اإلنتاج للسلع املختلفة  اختالف  -

فدوال اإلنتاج ألي سلعة إذا  ،التكنولوجيا املتاحة إلنتاج نفس السلعة واحدة بالنسبة للمنتجني يف البلد الواحد -
  2؛قد ال تكونو قد تكون كذلك بني البلدان املختلفةو ،واحدة يف البلد الواحد

  ؛إحتياجام من السلع املختلفة و هي اليت حتدد رغبام أذواق املستهلكني -
  ؛من مث على حجم طلبهمو الظروف اليت حتكم ملكية عناصر اإلنتاج تؤثر على دخول املستهلكني -

                                                        
.17ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 1  

.25ص مرجع سابق، رنان خمتار، 2  
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  .املقصود به ثبات توزيع الدخل أي ثبات التوزيع الشخصيو ،منط توزيع الدخل معروف يف البلدان املختلفة -
  :أولنيو نظرية هكشرجوهر  - ب
بالتايل قيام التجارة الدولية بعد كل هذه و أولني للميزة النسبيةو إن التفسري الذي جاء به  هكشر      

الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج بني البلدان املختلفة، فهناك بلد يتوفر فيه عنصر  الوفرة أو اختالف الفروض هو 
من مث بالد يتوفر و بدرجة أكرب من توفره يف البالد األخرىو )رأس املال األرض،(ناصر األخرى العمل بالنسبة للع

قد يصدق نفس الشيء و ،البالد األخرى بدرجة أكرب من توافره يف و فيها عنصر األرض بالنسبة للعناصر األخرى
ر اإلنتاج ستظه فاألسعار النسبية لعوامل ،بشدة فعندما ختتلف الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج ،على رأس املال

فوفرة األرض تعين إخنفاض اإلجيارات ووفرة رأس املال تعين إخنفاض أسعار الفائدة نسبيا ووفرة  ،ا مماثالاختالف
وفرة عوامل  اختالف هذا التحليل يفسر أمناط التجارة بالتركيز على  .و هكذا...مل تعين إخنفاض األجور الع

ادرات الدولة ستشمل سلعا تستخدم بكثافة مواردها الوفرية التنبؤ الرئيسي هلذه النظرية أن صو اإلنتاج عرب الدول
  1.ل سلعا تستخدم موارد نادرة نسبيانسبيا يف حني أن مستورداا ستشم

ة ات يف األسعار النسبياختالفما سيتبعها من و ات يف الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاجختالفلكن االو      
اليت هي شرط ضروري لقيام  ،ات يف األسعار النسبية للسلعاختالفلوجود  لعوامل اإلنتاج ليس شرطا كافيا

الدولية إضافة إىل التفاوت النسيب يف أمثان عوامل  تجارةالتجارة الدولية إذ يضيف هكشر شرطا آخر لقيام ال
عوامل اإلنتاج يف العملية   النسب اليت تتركب به اختالفهو و ،اإلنتاج يف الدول األطراف لعمليات املبادلة

تضع   ب منها عوامل اإلنتاج الزراعيةأن أوزان النسب اليت تترك: على سبيل املثالو نتاجية من سلعة إىل أخرىاإل
ال و مث املوارد اخلاماألرض يف املقدمة مث العمل مث رأس املال بينما صناعة السيارات مثال تضع رأس املال يف املقدمة 

م نسبة مثن كل سلعة يف بلد ما إىل مثنها يف بلد آخر دون تغيري رغلو مل تتوفر فستظل و األرض الزراعية حتتاج إىل
قد أضاف برتل أولني شرطان أساسيان لقيام التجارة ، و2اإلنتاج من بلد إىل آخر  األمثان النسبية لعوامل اختالف 

  :مهاو الدولية
  .متاثل دوال اإلنتاج للسلعة الواحدة يف أي بلد من البلدان -
  .اق املستهلكني يف البالد املختلفةضرورة متاثل أذو -

 
أنه لو تساوى بلدان متاما من حيث درجة الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج إال و الحظ أنه حىتو         

يف املزايا ختالف عليه فإن التجارة الدولية تقوم على أساس اال، وتقوم بينهما أن  مع ذلك ميكن للتجارة الدولية
توافر عناصر اإلنتاج بني  اختالف بدورها على   تتوقف تلك املزايا النسبية اليت  ،البالد املختلفة النسبية بني

  3.عناصر اإلنتاج ا جاءت تسمية النظرية بنظرية نسبمن هنو البلدان املختلفة
                                                        

.26ص مرجع سابق، ،رنان خمتار 1  
  . 123ص ،2007مصر، دار الفكر اجلامعي، ،إتفاقيات الغات دراسة مقارنةو ميالتجارة الدولية يف ضوء الفقه االسال حممد شحاتة، حممد سانوسي،2

3 Jean-louis Mucchielli :Principes déconomie international,Ed,Economica,paris,1985,p112. 
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  1:يةتوصل إىل جمموعة من النتائج ميكن إجيازها يف النقاط التال "برتل أولني"و جتدر اإلشارة إىل أن   
 مبعىن آخر أن انتقال  ،التبادل الدويل هو تبادل غري مباشر لعوامل اإلنتاج الوفرية مقابل عوامل اإلنتاج النادرة

 ؛املنتجات حيل حمل انتقال عوامل اإلنتاج

  تعمل التجارة الدولية يف املدى القصري على توجيه أو دفع سعر كل سلعة من السلع اليت يتم تبادهلا بني الدول
الطلب يف كل و ظروف العرض اختالف ذلك ألن هذا السعر قبل قيام التجارة يكون خمتلفا بسبب و التعادلحنو 

 ؛الطلب الكلي عليهاو دولة، أما بعد قيام التجارة فيوجد سعر واحد لكل سلعة يتحدد بالعرض الكلي منها

  اإلنتاج يف خمتلف الدول حنو تعمل التجارة الدولية يف الفترة القصرية على توجيه أو دفع أسعار عوامل
العمل يف أستراليا يف حني و ندرة يف عنصري رأس املالو فمثال نفترض وجود وفرة يف عنصر األرض ،التعادل

لذلك عندما تقوم التجارة بني الدولتني فإن و ندرة يف عنصر األرضو العمل يف إجنلتراو توجد وفرة يف رأس املال
يف املقابل ينخفض و يف أستراليا ألن الطلب عليها يزداد دف زيادة الصادراتذلك يؤدي إىل ارتفاع مثن األرض 

اخنفاض مثنها و معىن ذلك هو ارتفاع مثن األرض يف أسترالياو ،مثن األرض يف إجنلترا بسبب اخنفاض الطلب عليها
بعد قيام التجارة سيتجه حنو  لذا فإن مثن األرض يف الدولتنيو يف إجنلترا عما كان عليه قبل قيام التجارة بني البلدين

 ؛التعادل

 فكما ذكرنا  ،تؤدي التجارة الدولية على املدى الطويل إىل زيادة عرض عناصر اإلنتاج يف الدول املختلفة
هذا االرتفاع يدفع بالكثريين إىل و يؤدي قيام التجارة الدولية إىل حدوث ارتفاع نسيب يف مثن األرض يف أستراليا

من شأن و يف استصالح األراضي أو ضم أراضي جديدة أو االرتفاع بإنتاجية األرض عموما إنفاق رؤوس األموال
 .رض عناصر اإلنتاج يف خمتلف الدولاألمر نفسه ينطبق يف عو ذلك زيادة عنصر األرض يف أستراليا

لى أولني وواضح أا ال تقف ع -أو نظرية هكشر ،هذا هو جوهر نظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاج
على هذا فإن ما تقول به و إمنا تعترب مكملة هلا، ألا بدأت من حيث انتهت و النقيض من النظرية الكالسيكية

املزايا النسبية يعترب  افتراضا صحيحا بالنسبة لنظرية  اختالف األخرية من أن التخصص الدويل يقوم على أساس 
 .أولني  –هكشر 

  
نجاح لكثري من سنن التجارة الدولية فالبلدان تصدر فعال أولني تفسر بو هكذا فإن نظرية هكشرو

لكن هذه و بالدرجة األوىل تلك السلع اليت تستخدم يف إنتاجها بصورة أساسية املوارد املتوفرة لديها بكثرة نسبية
ها الدول إذن إن بنية املوارد اإلنتاجية اليت متلك ،النظرية ال تنطبق يف الواقع على مجيع جوانب التجارة الدولية

ينتقل مركز الثقل يف التجارة العاملية تدرجييا حنو تبادل السلع و الصناعية املتطورة اليوم تتساوى بصورة تدرجيية
  2.املتشاة بني بلدان متشاة

                                                        
.119-118ص ص مرجع سابق، حممد دياب، 1  
. 120ص مرجع سابق، حممد دياب، 2  
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  ):لغز ليونتيف( أولني عملياو إختبار نظرية هكشر -ج
مريكي من أصل روسي فاسيلي تلقت نظريات التجارة الدولية دفعا جديدا يف أحباث االقتصادي األ  

 1954تكمن املفارقة يف أن هذا األخري قام يف عام و ذلك حتت إسم لغز ليونتيف، و)1008-1906(ليونتيف 
أولني مستخدما أسلوبا جديدا يف التحليل اإلقتصادي عرف بإسم جدول –بأول دراسة إلختبار نظرية هكشري 

العمل /وقام حبساب معدالت معدالت رأس املال، "  Imput-out put Tables "املخرجات و املدخالت
قد مت و سلعا بديلة لبعض الواردات اهلامة،يف بعض الصناعات اهلامة اليت تنتج و يف بعض صناعات التصدير اهلامة

  1:هي و ذلك وفق ثالث خطواتو العمل للداللة على درجة كثافة العنصرين/حساب معدالت رأس املال
الالزم لبناء طاقة صناعية كافية إلنتاج ماقدره مليون دوالر يف السنة يف كل من صناعات  kرأس املال اجلديد  -

 .ة لسلع بديلة للوارداتالصناعات املنتجوالتصدير 

الالزمة إلنتاج ما مقداره مليون دوالر يف السنة لنفس ) املقدرة بالفرد كل سنة(مت حساب كمية العمل  -
   .الصناعات املذكورة

  .بني معامل رأس املال مبعامل العمل  يتحدد يف حدود إنتاج ما قيمته مليون دوالرسنويا بالربط ما -
  :اجلدول املوايل يوضح ذلك و

  :1947املخرجات األمريكي لعام و جدول املدخالت) :4-2(اجلدول 

 عوامل اإلنتاج الصادرات الواردات املتنافسة

  راتبالدوال)  K(كمية رأس املال  2.550.780 3091.339
  بالفرد كل سنة  ) L(كمية العمل   182.313 170.004

  ألف دوالر )  k/L(العمل / نسبة رأس املال  14 18
حالة " اآلثار احملتملة إلنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدوية بوشنافة الصادق، :املصدر

  .20ص ،2006/2007 اجلزائر، جامعة اجلزائر، ،)غري منشورة( ،أطروحة دكتوراه ،"جممع صيدال
فمن خالل إستخدامه للطريقة اجلديدة يف التحليل ،لكن النتائج اليت توصل هلا كانت متثل لغزا حقيقياو      

 1951الواردات مث مرة ثانية بيانات عام و عن الصادرات 1947إستخدام بيانات عام ، ولالقتصاد األمريكي
  :تاليةتوصل إىل النتيجة الو

االقتصاد األمريكي يف سنوات ما بعد احلرب لعاملية الثانية ختصص بتلك األنواع من اإلنتاج اليت كانت 
بعبارة أخرى كانت الصادرات األمريكية تتسم بكثافة عمل أكرب و ،تتطلب كثافة عمل أكثر نسبيا من رأس املال

قد جاء هذا اإلستنتاج مناقضا و )ألف دوالر 18(د كثافة رأس مال أقل باملقارنة مع اإلسترياو )ألف دوالر 14(
                                                        

.20ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 1  
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لكل التصورات السائدة حول إقتصاد الواليات املتحدة فوفقا للرأي السائد إتسم هذا االقتصاد على الدوام بوفرة 
أولني أن تصدر السلع اليت تتمتع فيها و ات املتحدة بناءا على نظرية هكشربالتايل كان على الواليو رأس املال

  .ة رأس مال عالية ال أن تستوردهافبكثا
بذلك إستنتج ليونتيف أن إشتراك الواليات املتحدة األمريكية يف تقسيم العمل إمنا يرجع إىل ختصصها و  

الذي مفاده أن اقتصاد الواليات و هو بذلك يثبت اخلطأ الشائعو ليس رأس املال، ويف الصناعات كثيفة العمل
  .هو ما عرف مبتناقضة ليونتيفو صر رأس املال مقارنة بعنصر العملاملتحدة يتميز بوفرة نسبية يف عن

  لكن السؤال املطروح هل هذا يعين أن نظرية نسب عناصر اإلنتاج خاطئة؟و
لكنها ال تنطبق عمليا حيث جند أن النظرية حاولت أن تعطي و الواقع أن هذه النظرية صحيحة من الناحية املنطقية

أساليب اإلنتاج املستخدمة  اختالف فاألوىل ترجع اخلالف إىل  ،لكنها خرجت عنهاو تفسريا للنظرية الكالسيكية
 أما الثانية فإا ترى العكس أي أن أساليب اإلنتاج واحدة ،بني الدول املختلفة أي التفاوت يف مستوى اإلنتاجية

  1.لكن ختتلف الدول من حيث متتعها بالوفرة النسبية لعناصر اإلنتاجو
ة إىل أن إكتشاف ليونتيف لقي إنتشارا واسعا يف السنوات األخرية فكان هذا املوضوع جتدر اإلشار  

كانت النتيجة تطوير و ،مادة نقاش بني العديد من االقتصاديني من خمتلف البلدان الذين حاولوا تفسري لغز ليونتيف
  تؤثر يف التخصص الدويلاإلعتبارات اإلضافية اليتو حيث أخذت يف احلسبان الظروف ،نظرية امليزات النسبية

  2:من بينهاو
 عدم جتانس عناصر اإلنتاج: 

ووفقا هلذا األمر تؤدي وفرة اليد ،بالدرجة األوىل اليد العاملة اليت ختتلف من حيث مستوى الكفاءةو
نية العاملني يف يف حني أن غلبة اليد العاملة غري املاهرة يف ب ،املهارة إىل تصدير السلع املعقدةو العاملة العالية التنظيم

  ؛تصدير السلع اليت ال حتتاج إىل مستوى عال من الكفاءةوجتعل اقتصاد هذا البلد مييل إىل إنتاج  ،بلد ما
 كما هو األمر يف (وال كبرية لدخول عملية اإلنتاج الدور الكبري للموارد الطبيعية اليت  حتتاج إىل رؤوس أم

 ):الصناعة اإلستخراجية مثال

لطبيعية ذات كثافة رأس مال د ما ملاذا تكون صادرات البلدان النامية الغنية باملوارد اهذا يفسر إىل حو
  ؛رغم أن رأس املال يف هذه البلدان ال يعترب عنصرا من عناصر اإلنتاج فائضا نسبيا ،عالية
 تأثري السياسة التجارية اخلارجية للدول على التخصص الدويل: 

تاج تصنيعها تصدير تلك السلع اليت حيو أن حتفز يف الوقت نفسه إنتاجو فالدولة ميكن أن حتد من اإلسترياد
  .ال تتواجد فيها بوفرة نسبية إىل عناصر إنتاج

  

                                                        
.82-81ص ص مرجع سابق، سوزي عديل ناشد، جمدي حممود شهاب، 1  

.123-122ص ص مرجع سابق، حممد دياب، 2  
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 :أولنيو تقييم نظرية هكشر -د

إال أا تعرضت ،رغم الدور الكبري الذي حققته نظرية نسب عناصر اإلنتاج يف نظرية التجارة الدولية      
  :ات ميكن إجيازها فيما يليإىل العديد من اإلنتقاد

الدول املتخلفة إذ أا تفترض أن اهليكل االقتصادي واحد يف كل الدول و ال تفرق النظرية بني الدول املتقدمة -
 1؛قدرته على التكيف والواقع يشري خبالف ذلك و من حيث مرونته

فما  ،ة أي أا مل توضح ديناميكية التطوريغلب عليها طابع السكون ألا مل تتعرض إلمكانية تغري املزايا النسبي -
 ؛يعد ميزة نسبية اليوم قد ال  يعد كذلك يف الغد

حتليلها إستاتيكي مقارن أي أا تقارن وضع ما قبل التجارة بوضع ما بعد التجارة دون اإلهتمام مبا حيدث  -
 2؛هذا الوضع إىل ذاكخالل اإلنتقال من 

النوعي يف هذه العناصر  ختالف مهملة اال) ندرا أو  وفرا( صر اإلنتاج الكمي يف عنا ختالف تركز على اال -
 ؛ )أنواع العمل واملهارات املختلفة، وأنواع رأس املالو أنواع األرض املختلفة( 

صعوبة حتديد كثافة عناصر اإلنتاج يف السلع الداخلة يف التجارة الدولية يف حالة وجود أكثر من عاملني من  -
  ؛نتاجعوامل اإل

 3؛تأثريها على توطني اإلنتاج يف بلد دون آخرو أمهلت النظرية نفقات النقل -

هو غري صحيح نظرا إلرتفاع أسعار السلع املصنعة املصدرة من طرف و تفترض النظرية تطور نسب التبادل -
 .إخنفاض أسعار السلع للمواد األولية املصدرة من طرف الدول النامية و الدول املتقدمة

فإنه ال ميكن جتاهل الدول الكبري أولني و لنظرية  هكشر بناءا على ما سبق ذكره من إنتقادات و هليعو  
بذلك فقد مهدت الطريق لظهور نظريات و ،مدى مسامهتها يف تفسري أسباب قيام التبادل الدويلو هلذه األخرية

سا يف اإلهتمام جبانب الطلب كعنصر املتمثل أساو حديثة حاولت يف معظمها سد النقص الذي بنيت عليه النظرية
 .سري أسباب قيام التجارة الدوليةتفو يف حتليل) الزمن(إدخال العامل الديناميكي و حمدد للتجارة

 
 
 
 
 
 
  

                                                        
.80ص مرجع سابق، حممود يونس، 1  
.79ص مرجع سابق، حممود يونس، 2  

.22ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 3  
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  :التجارة الدولية يف الفكر احلديث  :الثالثاملطلب 
ية يف مرحلة ما بعد لقد أدت التغريات اجلوهرية اجلارية يف االقتصاد العاملي ومنظومة العالقات الدول  

احلرب العاملية الثانية إىل ظهور عدد من العوامل اليت ال تندرج دائما يف سياق النظرية الكالسيكية للميزات 
وعليه فإن هذه العوامل اجلديدة ال تنفي النظرية الكالسيكية والنظرية النيوكالسيكية بقدر ما تعكس إىل  ،النسبية

جلديدة يف العالقات االقتصادية الدولية ومن بني النظريات املعاصرة بشأن التجارة هذا احلد أو ذاك تلك احلقائق ا
  :الدولية ما يلي

  :نظرية الفجوة التكنولوجية :أوال
حتليال جديدا يرتكز على التغريات  1961سنة  Michael posnerلقد طور ميشال بوسنر   
 باحتكاراال الدويل وذلك  علىصعيد الشركات  التطوير علىو ذلك بتوسيع نتائج أنشطة البحثو ةالتكنولوجي

يؤدي و شركة مبدعة إلنتاج سلعة جديدة تستهلك من قبل املقيمني ومن قبل مستهلكني موجودين يف اخلارج
تصديرها إىل اخلارج طاملا مل يتمكن منافسوها من إنتاج منتج منافس وحمدد التجارة هنا يعتمد على الفجوة 

هذا النموذج يف تفسريه لنمط التجارة الدولية على إمكانية حيازة أحد الدول على طرق ويركز  ،1التكنولوجية
متكنها من إنتاج سلع جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل أو منتجات بنفقات إنتاجية أقل  ،فنية متقدمة لإلنتاج

ات الدولية يف ختالفالمبعىن أن ا،مما يؤهل هذه الدول إىل إكتساب مزايا نسبية مستقلة عن غريها من الدول
  .ظرا يف املزايا النسبية املكتسبةا منااختالفاملستويات التكنولوجية حتقق 

إذن فالدول صاحبة التفوق التكنولوجي تقوم بتصدير السلع كثيفة التكنولوجيا إىل الدول اليت مل       
ة اإلختراع تتمتع بإحتكار مؤقت و بذلك فالدول صاحب، تويات التكنولوجيا املستخدمة اتشهد بعد تغريا يف مس

، 2يف إنتاج وتصدير السلع ذات التقدم التكنولوجي ويزول هذا اإلحتكار بزوال التفوق التكنولوجي هلذه الدول
  :الشكل املوايل يوضح نظرية الفجوة التكنولوجيةو

                                                        
.35ص مرجع سابق، رنان خمتار، 1  

 جامعة حسيبة بن بوعلي، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، أداة حلماية التكنولوجيا أم إحتكارها،،ةقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجاراتفاقية محاية ح عبد السالم خملويف، 2
   .114ص،  2006 ،3 العدد اجلزائر، الشلف،
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 :التكنولوجيةنظرية  الفجوة  ):2- 2(الشكل

  
أداة حلماية التكنولوجيا  ،ةة حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجاراتفاقية محاي عبد السالم خملويف، :املصدر

 ،2006 ،3العدد اجلزائر، الشلف، بوعلي،جامعة حسيبة بن  اقتصاديات مشال إفريقيا، جملة إحتكارها،أم 
  .114ص

        
  :هيو هناك ثالث فجوات متيزها نظرية الفجوة التكنولوجيةمن خالل الشكل يالحظ أن 

بداية و )1ت( االختراعوهي الفترة الزمنية بني ظهور إنتاج سلعة دورة املنتج يف الدولة موطن  :طلبفجوة ال - 1
 ).2ت(إستهالك السلعة يف اخلارج 

بداية إنتاج نفس السلعة يف و )1ت(هي الفترة بني بداية اإلنتاج يف الدولة موطن اإلختراعو :فجوة التقليد - 2
 ).3ت(اخلارج 

فالتجارة هنا حتدث خالل الفترة  ،فجوة التقليدو هي الفترة الزمنية بني فجوة الطلبو :ية الفجوة التكنولوج - 3
 .بداية اإلنتاج هلذه السلعة يف الدول املقلدةو الزمنية اليت تبدأ بقيام الدولة املخترعة بتصدير املنتج اجلديد

الذي قامت به كعامل مفسر لنمط بزوال الفجوة التكنولوجية تبدأ العوامل التكنولوجية يف فقدان الدور و
  .تجات الصناعية كثيفة التكنولوجياالتجارة الدولية بني الدول يف املن

النتيجة املستخلصة من نظرية بوسنر هي أنه من مصلحة الدول املتطورة أن حتافظ على الفجوة و
التفوق التكنولوجي ومن مث التكنولوجية أطول فترة ممكنة حىت حتافظ على إكتساب امليزة النسبية املتمثلة يف 

  .إعاقة نقل أو تقليد التكنولوجيا من طرف الدول الناميةو إحتكار املعلومات
لكن بالرغم من الدور البارز لنظرية الفجوة التكنولوجية يف تفسري منط التجارة الدولية ولكنها مل تتمكن و

بذلك و ر خالله تلك الفجوة قبل تالشيهامن شرح حجم الفجوة التكنولوجية واملدى الزمين الذي ميكن أن تستم
  .ظهرت نظرية جديدة حاولت سد هذه الثغرة مسيت بنظرية دورة حياة املنتج
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  :نظرية دورة حياة املنتج  :ثانيا
  :لقد ظل منوذج الفجوة التكنولوجية عاجزا عن اإلجابة على سؤالني هامني يف تفسري التبادل الدويل ومها 

التجديدات على الدول الصناعية األكثر تقدما مثل الواليات املتحدة و راعاتاالختملاذا يقتصر ظهور  -1
  إيرلندا؟ و اليابان دون غريها من البلدان املتقدمة مثل فرنساو األمريكية وأملانيا

 ما هي الفترة الزمنية اليت تستغرقها الفجوة التكنولوجية وما هي املزايا النسبية اليت تصاحبها؟ -2

ن املفكر االقتصادي فرنون متكن من اإلجابة على هذين السؤالني من خالل نظرية أطلق عليها بذلك فإو        
السلع اليت يستهلكها أصحاب و مفادها أن املنتجات الصناعية وخاصة سلع اإلنتاج ،نظرية دورة حياة املنتج

  :الدخول املرتفعة متر بثالث مراحل منذ ظهورها للوجود على النحو التايل
  ):املنتج اجلديد (  لة األوىلاملرح-أ

يف هذه املرحلة تكون و ويف هذه املرحلة تنتج السلعة بكميات غري كبرية وتكون تكاليف إنتاجها مرتفعة        
تكون أسعار املنتج و وحيتاج األمر إىل يد عاملة عالية املهارة ،اهلندسية هي العوامل األكثر أمهيةو الكوادر العلمية

ما أن تصدير السلعة ك ،ذا يكون الطلب عليها غري كبري خصوصا من قبل ذوي الدخل غري املرتفعهلو اجلديد عالية
  1:وجتدر اإلشارة هنا أن ظهور منتج جديد يتطلب توافر شروط عديدة أمهها ،يكون حمدودا

  ؛بشرية عاليةو كفاءة تقنية مادية-
  ؛التطبيقيةو مستوى متقدم من البحوث النظرية -
  ؛در على إستيعاب املنتجات اجلديدةسوق داخلي قا -
بداع باإلجودة املنتجات القائمة وهو يعرف  طاقة تكنولوجية تسمح بإجياد منتجات جديدة أو حتسني -

من هنا يرى فرنون أن الواليات املتحدة مؤهلة قبل غريها من البلدان الصناعية لظهور املنتجات و التكنولوجي،
نفقات اإلنتاج تكون و أن إنتاج السلع اجلديدة يقتصر على السوق الداخليومن خصائص هذه املرحلة ، اجلديدة

  .ين للتكنولوجيامرتفعة إضافة إىل إحتكار السوق من طرف املنتجني احملتكر
 ):النضجو النمو أو التوسع(املرحلة الثانية- ب

دة أكثر فأكثر جيري إنتاجها بصورة متزايو هنا يرتفع الطلب على السلعة اليت تلقى قبوال متزايداو
حيث  ،كما يتزايد الطلب عليها يف اخلارج ،بالتايل أسعارها مما يضاعف الطلب عليهاو وتنخفض تكاليف إنتاجها

بواسطة الشركة  سواًءا مث يبدأ إنتاجها يف اخلارج  ،يف البداية يتم تلبية الطلب من خالل اإلنتاج يف دولة اإلبتكار
يف هذه و ينتشر بيع حقوق التصنيعو تظهر سلع مقلدة يف بلدان أخرىو ىاملنتجة نفسها أو بواسطة شركات أخر

ويف هذه املرحلة  ،التكنولوجية –املرحلة يبدأ إنتاج السلعة باإلنتقال إىل بلدان أخرى أقل تطورا من الناحية العلمية 
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ر منافسة حملية بسبب تظهو يزداد عدد السلع املنافسةو التنويعو يكتسب مزيدا من التطورو تتحسن نوعية املنتج
  .د التكنولوجيا من طرف شركات أخرىتقلي
 ):املنتج النمطي(املرحلة الثالثة  -ج

فعلى  ،تطورا تليب احلاجات نفسهاو وهنا تصبح السلعة قدمية بسبب ظهور سلعة جديدة أكثر حداثة
التطورات ميكن إجيازها  حتدث جمموعة منو، الرغم من األسعار فإن الطلب على السلعة ينخفض وإنتاجها يتراجع

  1:فيما يلي
بذلك يصبح السعر هو األداة الرئيسية و خدمات عناصر اإلنتاجو سيادة املنافسة الكاملة يف أسواق السلع -

  ؛التنافسية
  ؛املتناقصةو خضوع اإلنتاج لقانون الغلة الثابتةو إختفاء ظاهرة إقتصاديات احلجم -
  ؛االستعمالشائعة و ألن التكنولوجيا تصبح منطية الواحدة بني خمتلف الدولمتاثل دوال اإلنتاج بالنسبة للسلعة  -
  اس لدوال اإلنتاج؛يترتب على منطية السلعة إستبعاد إمكانية حدوث إنعك -
  .ائي للسلعة يف مجيع الدولو تشابه ظروف الطلب لوجود شكل واحد -

  :نظرية إقتصاديات احلجم :ثالثا
أولني لنسب و تعديال آخر لنظرية هكشرو يف التجارة الدولية تطويرا تشكل نظرية اقتصاديات احلجم

فهذه النظرية  ،عناصر اإلنتاج بإدخاهلا وفورات اإلنتاج الكبري كإحدى املصادر الرئيسية للمزايا النسبية املكتسبة
 احلجم تعترب توفر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع اليت يتم إنتاجها يف ظل إقتصاديات

          بالتايل يتم التفريق بني املنتجات الصناعية التامة الصنع و املتمثلة يف زيادة العائد على زيادة اإلنتاجو
ذات سوق (بني الدول الصناعية الصغرية و )السلع الوسيطية(املنتجات النصف مصنعة و )السلع اإلستهالكية(

من هنا ميكن القول أن نظرية إقتصاديات و ،)سوق داخلي كبري ذات ( الكبرية  الدول الصناعيةو )داخلي صغري 
بني و احلجم تسعى إىل تفسري منط التجارة الدولية بني الدول الصناعية املتقدمة ذات السوق السوق الداخلي الكبري

  2.الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغري
  :حتليل ليندر لنظرية التجارة الدولية: رابعا

 "  Staffa linder"واق إىل االقتصادي ستفان ليندر ة الطلب املمثل أو نظرية تشابه األذتعود نظري  
هكذا  بدأ ليندر حتليله باإلعتماد على و ،جاءت تسميتها من أن الدول متشاة الدخل تكون متشاة األذواقو

  3:الفرضيات التالية
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برر ذلك باحلاجة إىل إنتاج كبري احلجم من و جةرائو أن الدول ستقوم بتصدير السلع اليت متتلك أسواق كثرية -1
بالتايل ختفيض تكاليف اإلنتاج هذه السلع مما و ،أجل متكني املنشأة احمللية من حتقيق وفورات احلجم االقتصادية

 .لتتمكن من غزو األسواق األجنبية يؤدي إىل إخنفاض أسعارها

ميكن قيام التجارة بني الدول متشاة الدخل لكون  بالتايلو إن الدول متشاة الدخل تكون متشاة األذواق -2
 .أسعار السلع تناسب املستهلكني يف الدول األخرى بسبب تساوي القدرة الشرائية

نسب عناصر اإلنتاج مبالغ فيه  اختالففيما يتعلق بتفسريه للتجارة الدولية فإن ليندر يرى بأن و      
كما أنه ال يفسر قيام التبادل الدويل إال بالنسبة  ،داخل اإلقليمال يفسر التجارة ختالف فهذا اال ،بدرجة كبرية

نسب عناصر اإلنتاج ال قيمة له على اإلطالق يف تفسري التبادل  اختالف هذا اليعين أن و لبعض أنواع السلع فقط
  .يستدعي ذلك البحث عن إعتبارات أخرىو الدويل بل يعين أن له قيمة حمدودة

املنتجات و مها املنتجات األوليةو رة الدولية يفرق ليندر بني نوعني من السلعيف تفسريه لقيام التجاو  
أن امليزة تتحدد بنسب عناصر و للمنتجات األولية يرى ليندر أن تبادهلا يتم طبقا للميزة النسبية فبالنسبة ،الصناعية
 األمثان هلذه العناصر ،أولني فنسب عناصر اإلنتاج تتحدد مبعلومية الطلب –هو نفس تفسري هكشر و اإلنتاج

ينتج عن ذلك و يفترض ليندر أن كثافة العناصر للمنتجات األولية واحدة بغض النظر عن األمثان النسبية للعناصرو
املوارد ( أن األمثان النسبية لعناصر اإلنتاج حتد تكلفة املنتجات األولية بصفة قاطعة فعندما تكثر عناصر اإلنتاج 

عندما و تكون تكلفة املنتج منخفضةو تكون أمثان هذه العناصر منخفضة ،تاج منتج أويل معنياملالئمة إلن) الطبيعية
في ف ،تكون تكلفة املنتج مرتفعةو تكون أمثان العناصر مرتفعة ،تندر عناصر اإلنتاج املالئمة إلنتاج منتج أويل معني

  .هيف احلالة الثانية قد جيري إسترادو احلالة األوىل  يتم تصدير املنتج
أما فيما يتعلق بالسلع املصنوعة فريى ليندر أن األمر أكثر تعقيدا فهناك جمموعة من العوامل حتدد       

الواردات و من العوامل اليت حتدد الصادرات الفعلية هناك جمموعة أخرىو ،الواردات احملتملةو الصادرات احملتملة
حمللي إذ لكي يصبح يف مقدار أي بلد أن يصدر سلعة من أهم حمددات الصادرات احملتملة حجم الطلب او ،الفعلية

البد أن يكون إنتاجه منها على األقل يف و البد أن يكون هناك طلب حملي على هذه السلعة ،معينة إىل اخلارج
هو أن وجود طلب حملي على السلع املبدأ األساسي يف نظرية ليندر و ،األوىل موجها هلذا الطلب احمللياملراحل 

  .، لتكون هذه السلع صادرات حمتملةليس كافياو يعترب شرطا ضروريا) ألغراض االستثمار سواًءا (
كلها تدور حول فكرة و ،أن ليندر يسوق جمموعة من األسباب لتدعيم مبدئه األساسيجدير بالذكر       

جية وهذه هي أن الدراية بظروف السوق احمللية تكون أكرب من الدراية بظروف األسواق اخلارو أساسية واحدة
  1:األسباب هي
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ا أن املنظمني يعين هذو حمددةو القرار اخلاص بإنتاج سلعة معينة البد أن يبىن على حاجات اقتصادية واضحة -أ
نظرا ألننا نعيش يف عامل يتميز بعدم كمال املعرفة فإن ، والربح اليت يكونون على علم ا سوف يستجيبون لفرص

أي أن املنظمني عادة ما يستجيبون حلاجات حملية،  ، السوق احمللية من حوهلامعرفتهم تكون أكرب بفرص الربح يف
يعد املضي يف اإلنتاج للسوق احمللية لفترة تنفتح أمام املنظمني فرص البيع يف األسواق و على األقل يف البداية

بلد من البالد عرب على ذلك فإن التجارة الدولية حقيقة ليست إال مد شبكة النشاط االقتصادي لو ،اخلارجية
  .احلدود القومية 

فإن وجود الطلب احمللي ضروري حىت يستطيع املنتج التمكن من ،إذا كان اإلختراع ضروري إلنتاج السلع - ب
بعبارة أخرى فإن و ،حل مجيع املشاكل املرتبطة بتطبيق اإلختراع قبل اإلنطالق لألسواق اخلارجيةو اإلنتاج

إشباع إبتداع احللول هلا و أساس ذلك أنه من الصعب اإلملام بعناصر ملشاكلو تراعهي أم اإلخ ،حاجات البلد ذاته
  .ذا مل تشغل جزءا من بيئة املخترعإ

تعديل نوع لسلع أو تطوير سلع جديدة بفعالية ميكن أن يتم يف السوق احمللية حيث الظروف أكثر مالئمة  -ج
فإن تكاليف اإلنتاج ستكون  ،األنشطة يف بيئة خمتلفة عن بيئته أما إذا حاول املنظم أن يقوم ذه ،التطويرو للتعديل

ميكن و السوق أمر ضروري لتحقيق امليزة النسبيةو املباشر بني املنتجو مرتفعة بدرجة كبرية، فاإلحتكار القريب
  1:تلخيص أهم أفكار ليندر فيما يلي 

ثر الدخل على األذواق مث أثر األذواق على نظرة إمجالية على أ) الطلب الداخلي( يلقي إفتراض الطلب املمثل -
فأي زيادة يف دخل الفرد ميكن أن توجه الطلب املمثل  ،التكنولوجيا مث أثر هذه األخرية على التجارة الدولية

 .لدولة ما حنو السلع الكمالية طاملا أنه من املمكن احلصول عليها

دخول منتجني حياولون احلصول على فنون إنتاجية هذا الطلب اجلديد على السلع الكمالية يؤدي ب بسببو       
بسبب إرتفاع اإلنتاج فإن أرباحهم ستتجاوز بكثري تكاليف الطلب الذي دفعهم يف و متطورة إلنتاج هذه السلع

  .بتصدير هذه السلع بأسعار منخفضة من مث فمن املمكن هلم القيامو البداية إىل التطوير
  

رغم وجود   كلما كانت التجارة احملتملة بينهما أكثر كثافة كما أن تشابه هيكل الطلب يف دولتني
و غريها إال أن الفروق يف متوسط الدخل بني ...الثقافة ،الدين ،اللغة ،عوامل أخرى حتدد هيكل الطلب مثل املناخ

كن أن تكون فالسلع اليت تنتج بكفاءة يف دولة ما من املم.الدول من املمكن أن تضع عقبات أمام التجارة احملتملة 
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 -  السلع الصناعية فقط دون التجارة يف املنتجات و تنصب هذه التفرقة على التجارةو لتجارة الفعليةاو هي موضوع احلديثو ميز بني التجارة احملتملة "ليندر"الواقع أن
 املهارات اإلدارية، تشمل القوى األوىل على املنافسة  اإلحتكارية من التفوق التكنولوجي،و القوى املعوقة هلاو و يرى أن التجارة الفعلية هي حمصلة القوى اخلالقة للتجارة،األولية

إختالف نسب عناصر  ،و ميكن أن ينعكس أثره على دوال اإلنتاج ،إختالف درجة متثل الطلب على املنتجات املختلفة يف الدول املختلفة بسبب الفوارق يف متوسط الدخول
 نظام احلصصو ود على التجارة الدولية مثل الرسوم اجلمركيةو القي ملسافة، أما القوى الثانية فتشمل نفقات النقل،ا ،اإلنتاج بالنسبة للسلع ذات الطلب املتداخل يف الدولتني

  .تراخيص اإلستريادو
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هذا ما و هيكل الطلب اختالف وما يترتب عليه من  متوسط الدخل اختالف مطلوبة يف دولة أخرى بسبب 
 .أولني بإفتراضها ثبات أذواق املستهلكني يف الدول املختلفة –أمهلته نظرية هكشر 

  :هذا يرجع إىل عدة أسباب و عموما فإن نظرية ليندر تعترب تطويرا لألدب االقتصادي -
 هو إعتبار أمهلته نظرية و أدخلت النظرية يف إعتبارها جانب الطلب يف حتديد إمكانيات التخصص الدويل

 .نسب العناصر باللجوء إىل فروض غري واقعية

 هذه اختالف الدول املتقدمة إتساقا مع و أكدت الفارق اجلوهري بني اهليكل االقتصادي للدول املتخلفة
هي بذلك تنقل التحليل النظري يف جمال التجارة الدولية خطوة كبرية و دي،الدول يف درجة التطور االقتصا

 .حنو اإلقتراب من الواقع االقتصادي

 إلتزمت املنهج الدينامكي يف التحليل مما مكنها من إلقاء الضوء على العالقة اجلدلية بني التجارة الدولية 
هي و النمو االقتصاديو القة بني التجارة الدوليةأي أن النظرية ذا املعىن تدرس الع ،نوع املواردو كميةو

لى ختصيص كمية بذلك تذهب إىل مدى أبعد من نظرية نسب العناصر اليت تم فقط بأثر التجارة الدولية ع
 .معطاة من املوارد

 بني النظرية االنسجامهي حتقق بذلك و تقدم لنا حتليال نظريا ألسباب التفاوت يف الدخول بني دول العامل 
طبيعة بعض التغريات اليت و كما أا تفتح باب اجلدل يف موضوع النظام االقتصادي العاملي اجلديد،الواقعو

 .البد أن حتدث لتحقيقه

  تلقي النظرية ظالال من الشك على مذهب حرية التجارة مؤكدة أن وضع حرية التجارة ليس بالضرورة
قد أدى و وب إيطاليا أربعة أمثاهلا يف مشال إيطاليا،أفضل من وضع عدم حرية التجارة اليت كانت تبلغ يف جن

  .شبه الكامل لصناعات اجلنوب االختفاءإىل 
  1:منحىن التعلم: خامسا

بني إمجايل عدد و التحسن يف الفن اإلنتاجيو مستوى مهارات العمل ارتفاعيربط هذا التحليل بني       
 يف التعليم االستثماراتليس بني حجم و معينة املنتجات اليت يتم إنتاجها من نوع معني خالل فترة زمنية

فيما يتعلق بقدرة العمال على التعلم لوحظ أن عدد الساعات اليت يقضيها العامل يف صناعة منتج و البحوث،و
بالتوسع يف تطبيق ذلك التحليل ميكن القول أن نفقات و بنسبة منتظمة كلما تضاعف اإلنتاج  لالخنفاضمعني مييل 

  .ا تنخفض مع تراكم جتارب اإلنتاج اإلنتاج مجيعه
فبفرض وجود  ،باالهتمامهذا التحليل إىل التحليل االقتصادي الدويل يعطي نتائج جديرة  امتدادو      

دولتان األوىل هي الرائدة يف صناعة منتج كثيف العمل بينما دخلت الدولة الثانية إىل هذا اال يف مرحلة الحقة 
رغم ما تتمتع به من ميزة نسبية إلنتاجها كثيف العمل فإا لن تستطيع و قة إىل التجربةالدولة الالح الفتقارفنظرا 

بني الدولة الالحقة طاملا و الدولة الرائدة أن تبقي على الفجوة بينها باستطاعةو يف بادئ األمر منافسة الدولة الرائدة
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تبعا لذلك يتباطئ و ا أمرا بالغ الصعوبةملا كان هذو، مضاعفة اإلنتاج بنفس سرعة األخرية استطاعتهاكان يف 
هنا تعود و بينما تنخفض نفقات اإلنتاج مبعدل أسرع يف الدولة الالحقة ،معدل إخنفاض النفقات يف الدولة الرائدة

  .نسب عناصر اإلنتاج إىل الظهور بوضوح ما دام قد مت التخلص من عبء التفوق التكنولوجيو املزايا النسبية
اليت يستغرق إهتالكها وقتا طويال و نا يف إعتبارنا أن املعدات ذات النفقة الرأمسالية العامليةفإذا ما أدخل       

فمثال كانت الثورة الصناعية  ،تواجه وضعا أسوء مما يبدواو بالتايل تصبح عائقا أمام الدولة الرائدةو قد تتقادم
باملقارنة بشبكة السكك احلديدية اليت بإجنلترا تواجه مصاعب بسبب عدم كفاءة نظام السكك احلديدة آنذاك 

باملثل فوضع اليابان كدولة الحقة يف صناعات كثرية مكنها من و أملانياو أنشئت يف وقت الحق بالواليات املتحدة
  .1فتح اال أمام صادراا بنفقات إنتاج دون مستوى النفقات العامليةو املنافسة عند األمثان الدولية بل

  :دل الالمتكافئنظرية التبا:سادسا
فإن من شأن التبادل الدويل أن  ،كذلك لنظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاجو وفق للنظرية الكالسيكية  

كما من شأنه أيضا أن يؤدي إىل تقارب مستويات الدخول يف الدول ،يعود بالنفع على كل أطراف هذا التبادل
األساسية البارزة هلذا  س ذلك حيث أن عدم التكافئ هو السمةغري أن واقع التبادل الدويل يشري إىل عك ،املختلفة
 إنطالقا من هذا الواقع ظهرت إبتداءا من اخلمسينات يف كتابات بعض االقتصاديني من أمثال مريدال، والتبادل

حمورها أن الدول و "نظرية التبادل الالمتكافئ"األفكار اليت تشكل يف جمموعها  غريهم بعضو سنجرو بريبيشو
جمموعة الدول و مبعىن أن التبادل بني جمموعة الدول املتقدمة ،تخلفة متثل دائما الطرف األضعف يف عملية التبادلامل

 قد أوضح االقتصادي السويدي مريدال أن التبادل الدويل ال ينتج عنه النفع املتبادلو "تبادل ال متكافئ"النامية هو 
أولني بل أن إستنتاجات النظريات  –نظرية هكشرو نظرية الكالسيكيةالدخول كما تقول ال اإلجتاه حنو التعادل يفو

  :اليت بنيت عليها مثل  لالفتراضاتالسابقة إمنا جاءت وفقا 
 ات بني الدول يف أسعار عوامل اإلنتاجختالفالذي يعين يف جمال التجارة الدولية أن اال :تقرالتوازن املس  - أ

  .اتختالفتؤدي إىل تالشي تلك االالدخول تولد قوى تلقائية من خالل التبادل و
  .مضمونه عدم وجود تناقض بني طريف التبادلو :إنسجام املصاحل - ب
  .اليت تعين أنه ليس مبقدر أي من طريف التبادل حتديد نتيجة التبادل مبفردهو :املنافسة الكاملة -ج

  :على النحو التايل  االفتراضاتيرى مريدال أن هذه و
ات يف أسعار ختالفذلك يعين أن االو هي عملية تراكمية أي أنه ليس هناك توازن مستقر أن العملية االقتصادية -

 ؛اتختالفالدخول تؤدي يف ظل تقسيم العمل الدويل الراهن إىل املزيد من االو عوامل اإلنتاج

يل أي الدول إن إنسجام املصاحل ال يعرب إال عن وجهة نظر الطرف املستفيد من النمط احلايل لتقسيم العمل الدو -
 ؛املتقدمة
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ذلك نتيجة و الدول املتخلفةو إن املنافسة الكاملة ال وجود هلا واقعيا يف إطار العالقات بني الدول املتقدمة -
 .الثقافية اليت تعيشها األخريةو االجتماعيةو الظروف االقتصادية

الدول و بني الدول املتقدمة إىل أن النتيجة املنطقية لكل ذلك هي إزدياد الالمساواة "مريدال"خيلص و   
فقد أوضح من جهته أن  "راول بريبيش"أما االقتصادي األرجنتيين  ،املتخلفة بسبب عدم التكافئ بينهما يف التبادل

متيل  ،املنتجات األولية اليت تنتجها الدول الناميةو معدالت التبادل بني السلع الصناعية اليت تنتجها الدول املتقدمة
هذا ناتج بنظره عن عدم التكافئ بني هاتني اموعتني من الدول يف و يل إىل غري صاحل األخريةعلى املدى الطو

إتباع سياسة جتارية محائية و لذا يوصي بريبيش الدول املتخلفة برفض سياسة حرية التجارةو ،جمال التبادل التجاري
  1.متكنها من بناء صناعاا الوطنية

الذي " التبادل الالمتكافئ"مؤلفه  "إمانويل –أرجريي "لفرنسي نشر االقتصادي ا 1969يف عام و  
موضحا أا تتميز بعدم املساواة أو مبعىن آخر أن  ،املتخلفةو شرح فيه طبيعة عالقات التبادل بني الدول املتقدمة

الحقا  "مسري أمني"مث ساهم االقتصادي املصري  ،قد ثرت نقاشات حادة حول أفكار إمانويلو التبادل غري متكافئ
أن التبادل الالمتكافئ ما هو إال نتيجة تواطؤ إجتماعي عام يف  إميانويليرى و ،يف توضيح مفاهيم هذا الكتاب

حيث ساهم سكاا يف إستغالل الدول الفقرية فجميع الطبقات اإلجتماعية املسامهة يف النظام  ،الدول الغنية
دون أن توجه أدىن إهتمام ألشكال  ،ا من الدخل الوطيناالقتصادي العاملي يكون شغلها الشاغل زيادة نصيبه

هكذا نرى أن سكان الدول الغنية ال يترددون يف مساندة املؤسسات و ،الرأمسايل للدول املتخلفة االستغالل
 االستغاللبيعها بصرف النظر عن أشكال و األسلحةاليت تتعاون يف إنتاج  ،االحتكاريةالشركات و العسكرية

كما أنه يؤمن يف الوقت  ،للمؤسسات الرأمسالية احتكاريةيتولد عن هذا التبادل أرباح و املتخلفةالالحق للدول 
مها ، واالستغاللهنا جيب التمييز بني القوتني املكونتني ملعدل ، والعمل للعاملني يف الدول الصناعيةو نفسه الدخول

هذه األجور الزائدة و زائدة اليت حيصل عليها العمالاألجور الو األرباح الزائدة اليت حيصل عليها مالكوا رأس املال
، 2األجور الزهيدة للعمال الزراعيني يف البلدان املتخلفةو متثل الفرق بني أجور العمال الصناعيني يف الدول املتقدمة

  :قعأما مسري أمني فقد ترجم ما يقصده إمانويل بالتبادل الالمتكافئ إىل لغة األرقام املأخوذة من عامل الوا
يف الدول املتخلفة اليت يسميها دول اهلامش أو ) املزارع احلديثة و املناجمو النفط(إن القطاع احلديث   

 35من أصل  1966مليار دوالر عام  26( األطراف يساهم مبا ال يقل عن ثالثة أرباع صادرات هذه الدول 
دول املركز قامت بإنتاج هذه املنتجات بإتباع لو أن الدول املتقدمة أو ، و)مليار هي جمموع الصادرات ذاك العام 

تعود هذه و مليارات 8أي بزيادة  ،مليار دوالر 34األساليب نفسها املستخدمة يف الدول املتخلفة لوصلت قيمتها 
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هكذا جند أن الدول املتخلفة ال حتصل ، وكلفة اإلنتاج يف الدول املتقدمة ارتفاعبالتايل و األجور ارتفاعالزيادة إىل 
  1.من قيمة صادراا تقريبا 75 الواقع إال على يف

من ناحية أخرى فإن الصادرات التقليدية اليت تصدرها دول اهلامش إىل دول املركز تبلغ قيمتها و  
لو صححت هذه القيمة على أساس نسبة األجر يف الوحدة املنتجة يف الدول املتقدمة و مليارات دوالر 9حوايل 

ألصبحت هذه الصادرات ) تقريبا 2.5هذه النسبة تعادل و (نتجة يف الدول املتخلفة إىل نسبته يف الوحدة امل
معىن ذلك أن إمجايل القيمة احملولة من دول اهلامش إىل دول املركز و تقريبا،) 92.5(مليار دوالر  23التقليدية 
ت الدول من إمجايل صادرا 62هي متثل حوايل و )34-26)+(23-9=(22مليار دوالر  22تساوي 

املعونات املوجهة من املركز و املتخلفة من كافة القطاعات وهي كذلك متثل ما يزيد عن ضعف رأس املال اخلاص
أما السبب يف عدم تساوي األجور بني  ،السبب األساسي يف ذلك يعود إىل التبادل الالمتكافئو ،إىل األطراف
هذا حسب رأيه و )كوينات االجتماعية املختلفة يف الدول الت( يرجعه إىل أسباب تارخيية  "مسري أمني"الدول فإن 

  .نظاما لألسعار الدولية جيعل الالتكافئ أبدياو يشكل منطا معينا من التخصص
  2:أخرى تدعم هذا اإلجتاه من أمهها باإلضافة إىل ذلك هناك عوامل

 توزيع منتجات و تسيطر على عمليات إنتاج احتكاريةهي شركات و وجود الشركات متعددة اجلنسيات
 موارد دول اهلامش إىل دول املركز؛هذا ما يساعد على حتويل و الدول املتخلفة

 هذا ما يترتب عليه تكنولوجية تعمل ليس فقط و املغاالة يف رفع أسعارهاو الدول املتقدمة للتكنولوجيا احتكار
 .لثانية على األوىلعلى حتويل موارد الدول املتخلفة حنو الدول املتقدمة بل على تكريس سيطرة ا

من خالل ما سبق ذكره من حتليل للنظريات االقتصادية يف جمال التجارة الدولية ميكننا القول بأن   
كما أن له الفضل يف إرساء الدعائم األوىل ،قواعد التبادل الدويلو الطرح  الكالسيكي يعترب رائدا يف وضع أسس

مبدعيه الذين نشروا أفكار داعمة و هذا بفضل مفكريهو يومالتقسيم الدويل للعمل كما هو احلال الو للتخصص
 النتقاداتإال أن هذا الفكر مل يعمر طويال حيث تعرض  ،حلرية التجارة الدولية بإعتبارها أحسن سياسة لألقطار

أولني الذين مهدوا الطريق لظهور طرح آخر لتفسري و شديدة من طرف مفكرين آخرين يف مقدمتهم هكشر
تقسيم العمل الدويل، و الذي بدوره أيد  دعم حرية التجارةو هو الطرح النيوكالسيكيو ة الدوليةظاهرة التجار

ليظهر بذلك طرح جديد قام  ،غري أن هذا األخري  إنتقد بشدة رغم دوره الكبري يف حتليل نظرية التجارة الدولية
هذا خالفا للنظريات و  التحليلالواقعية أبرزها إدخال العامل الديناميكي يف االفتراضاتعلى جمموعة من 

تفسري التجارة و حتليل كمنهاجا هلا يف) اإلستاتيكي(على التحليل الساكن  اعتمدتاالقتصادية السابقة اليت 
تؤكد ضرورة و فإن النظريات املفسرة لنظرية التجارة الدولية تؤكد حتمية التبادل التجاري الدويل هكذا، والدولية
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القواعد اليت من شأا تنظيم إستمراريته أطلق عليها سياسات التجارة و إلجراءاتإرساء جمموعة من او وضع
  .أو إعاقة حركة التجارة بني الدولالدولية هدفها حترير 

  
  :السياسات التجارية الدولية:املطلب الرابع
ياسات يف التبادل التجاري مع الدول األخرى سو تلجأ الدول يف جمال عالقاا االقتصادية اخلارجية  
كذلك تبعا و طبيعة اقتصادها، والسياسيةو ختتلف من دولة إىل أخرى حسب توجهاا االقتصادية ،جتارية معينة

ذلك مبا يتفق مع و على الصعيد الداخلي أو على مستوى االقتصاد العاملي سواًءا للظروف االقتصادية القائمة 
  .حتالفاا و ما تراه مناسبا يف بناء عالقاا اخلارجيةو مصاحلها

 إضافة إىل أهدافها ،يةأهم املفاهيم اخلاصة بالسياسة التجار استعراضسنحاول من خالل هذا املبحث 
  :مذاهبهاو

  :أهدافهاو مفهوم السياسة التجارية:أوال
ة االقتصادية األهداف من دولة إىل أخرى حسب الفلسفو ختتلف السياسة التجارية من حيث املفهوم  

  .تعددت األهداف اخلاصة ذا النوع من السياساتو املفاهيم عليه فقد تنوعتو ،ةالسائدة يف كل دول
  :مفهوم السياسة التجارية - 1

السيطرة و اللوائح الرمسية اليت تستخدمها الدولة للتحكمو يقصد بالسياسة التجارية جمموعة التشريعات  
اليت تعمل على حترير أو تقييد النشاط التجاري و يةالنامو على نشاط التجارة الدولية يف خمتلف دول العامل املتقدمة

  1.اخلارجي من العقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى الدويل بني جمموعة من الدول
جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف نطاق عالقاا التجارية مع الدول األخرى بقصد ":السياسة التجارية هي
  2."حتقيق أهداف معينة

جمموعة من الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة يف جتارا اخلارجية بغية ":رف السياسة التجارية كذلك على أا تع
التشريعات املنظمة حلركة التبادل و جمموعة من اللوائح" :ميكن تعريفها كذلك على أاو ،3"حتقيق أهداف معينة

  4."التجاري الدويل بغية حتقيق أهداف معينة
شارة إىل أن سياسة التجارة اخلارجية هي جزء من كل و هو السياسة االقتصادية، اليت هي جتدر اإل      

   5.بصفة عامة مهزة الوصل ما بني املذاهب االقتصادية و النظم االقتصادية
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  :ية ميكن إستنتاج التعريف املوايلإذن من خالل ما سبق ذكره من مفاهيم للسياسة التجار  
األساليب اليت ميكن أن تؤثر على و رنامج حكومي خمطط حتدد فيه جمموعة من األدواتب ":السياسة التجارية هي

بالشكل الذي يضمن حتقيق أهداف اقتصادية أو إجتماعية أو سياسية و حركة التجارة الدولية خالل فترة معينة
  .1"، يصعب أو يتعذر الوصول إليها طبقا آللية السوق احلرة معينة

  :اريةأهداف السياسة التج - 2
 هناك العديد من األهداف اليت تسعى الدولة حتقيقها من سياساا التجارية منها ما هو ذو طابع اقتصادي

  .منها ما هو ذو طابع إجتماعيو إستراتيجيو بعضها ذو طابع سياسيو
  :األهداف االقتصادية  -أ
  :تتمثل هذه األهداف فيما يلي و
 :حتقيق موارد للخزينة العامة  -

احلصول على موارد للخزانة العامة لتمويل اإلنفاق العام بأنواعه املختلفة أحد أهداف  قد يكون  
أكثر و الطريق أكثر فعاليةالسياسة التجارية يف كثري من احلاالت حيث يعترب احلصول على موارد من خالل هذا 

ول على املوارد املالية للخزانة عند فعادة ما يتم احلص ،سياسيا من بعض الطرق البديلة لتمويل اخلزانة العامة ،قبوال
كما أن املوارد املالية اليت يتم احلصول ،بذلك يتم توفري جزء كبري من نفقات التحصيلو مرور السلع عرب احلدود

عليها على هذا الطريق تكون على األقل يف جزء منها مدفوعة بواسطة األجانب على أنه جيب التحرز عند حتديد 
فقد يؤدي هذا إىل  ،فلو مت حتقيقه بفرض رسوم مجركية على السلع املستوردة دون متييز ،طرق حتقيق هذا اهلدف

كما أن اهلدف يلزم لتحقيقه ،أو بإعتبارات التنمية االقتصادية أو ما معا االجتماعيةاإلخالل بإعتبارات العدالة 
عرض و أن تكون املرونة السعرية لطلببالتحديد و اخلدمات يف التجارة الدوليةو إختيار النوع املناسب من السلع

  2؛هذا النوع من السلع ضعيفة
  :حتقيق التوازن النقدي مليزان املدفوعات -
يف حالة وجود عجز يف و و حيدث هذا التوازن عندما يتساوى عرض الصرف األجنيب مع الطلب عليه        

زيادة و ن الطلب على الصرف األجنيبميزان املدفوعات وتلجأ الدولة لتحقيق هذا التوازن عن طريق التقليل م
إخنفاض و مما يؤدي إىل زيادة صادراا ،قد يكون ذلك من خالل قيام الدولة بتخفيض قيمة عملتهاو املعروض منه

إرتفاع أسعار الواردات باملقابل لنفس السبب مما و يف وارداا نظرا إلخنفاض أسعار الصادرات بفعل ختفيض العملة
، كما أن الدولة بإمكاا اللجوء إىل إستخدام القيود التعريفية و 3ب احمللي على السلع األجنبيةيؤدي إىل كبح الطل

                                                        
.12، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، سياسة التجارة اخلارجيةعبد الباسط وفا،  1  

.234-233مرجع سابق،ص ص ،أساسيات االقتصاد الدويلجمدي حممود شهاب، عادل أمحد حشيش،  2  
.58ص مرجع سابق، بوشنافة الصادق، 3  
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و هذا من شأنه رفع أسعار السلع املستوردة و تشجيع السلع احمللية غري التعريفية على وارداا للحد من تدفقها ، 
  ؛1املتشاة

 :محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية -

لذلك و قد تستهدف السياسة االقتصادية يف ظل ظروف معينة محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية   
املقصود هنا عزل املؤثرات اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر تأثريا ضارا و يعترب هذا أيضا أحد أهداف السياسة التجارية

يف هذا اال مىت كانت النفقة احلقيقية لإلنتاج يف و تثور ضرورة احلماية  ،على اإلنتاج احمللي يف بعض الفروع
من أمثلة ذلك ما تطبقه دول غرب أوروبا من إجراءات حلماية اإلنتاج الزراعي و ،الداخل أكرب منها يف اخلارج

ناعي من أمثلته أيضا ما تطبقه الدول املتقدمة حلماية إنتاجها الصو فيها من منافسة اإلنتاج الزراعي يف الدول النامية
كذلك ما تتبعه الدول النامية من و الصناعات اخلفيفة عموماو النسيجو يف بعض ااالت مثل صناعة الغزل

  ؛إجراءات حلماية معظم فروع اإلنتاج الصناعي فيها
هو توزيع الدخل القومي يف و من اجلدير بالذكر أن هدف محاية اإلنتاج احمللي قد يتضمن هدفا آخرو  
يتضمن حرص و  إصرار دول أوروبا الغربية على محاية إنتاجها الزراعي إزاء املنافسة األجنبيةفمثال ،إجتاه معني

كذلك فإن إصرار هذه الدول على ،احلكومات يف هذه الدول على ضمان حد أدىن لدخل املنتجني الزراعيني فيها
ن التشغيل للقوة العاملة النسيج يتضمن حرص حكوماا على ضماو محاية بعض فروع اإلنتاج الصناعي كالغزل

  2.املستخدمة يف هذه الصناعات
  3؛غري ذلكو اإلنكماشو محاية االقتصاد الوطين من التقلبات اخلارجية كالتضخم -
املقصود بالصناعة الوليدة أو الناشئة كما تسمى أحيانا تلك الصناعة حديثة العهد يف و :محاية الصناعات الوليدة -

لذلك فال يقصد بالصناعة الوليدة و ترقى إىل مرحلة النضج إذا ما توفرت هلا البيئة املالئمة اليت يتوقع هلا أنو البلد
اليت ال يتوقع هلا أي إزدهار بل جيب أن و جمرد حداثة العهد، فال شك أن هناك الكثري من الصناعات حديثة العهد

عادة ما يطلق على حمصلة هذه و اإلمكانات اإلحتمالية لنضج هذه الصناعة متوفرة يف البلدو تكون الظروف
فإذا كانت هناك ميزة نسبية كامنة أو إحتمالية يف فرع من فروع اإلنتاج جاز  ،الظروف املواتية بتعبري امليزة النسبية

  ؛يف هذه احلالة إعتبار الصناعة فيه من قبيل الصناعات الوليدة اليت جيب محايتها
 إلغراق هو تطبيق لنظرية التمييز السعري يف جمال التجارة الدوليةا :محاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراق -
يقصد به البيع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجية على أن تعرض اخلسارة بالبيع بثمن مرتفع يف و

  .السوق احمللية

                                                        
.29، ص1993، مكتبة عني مشس، القاهرة، سياسات التجارة اخلارجيةعمر صقر،  1  
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البد أن يكون هناك ف ،السوق اخلارجيةو طاملا أن اإلغراق نوع من التمييز السعري بني السوق احملليةو
اإلغراق ذا املعىن هو أحد أسلحة و فارق كبري يف املرونة السعرية للطلب على السلعة حمل اإلغراق يف السوقني

احلرب اإلقتصادية إذ يعترب وسيلة غري مباشرة لكسب السوق اخلارجية على حساب املنتجني احملليني يف هذه 
لذلك فإن الدولة اليت ستستشعر أية بادرة لإلغراق و ،ين يصدرون إليهعلى حساب املنتجني اخلارجيني الذو السوق

أحيانا مينع و تسارع بإختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية اقتصادها القومي فتتدخل بفرض الرسوم اجلمركية املرتفعة
ظرا ألن الدول و يالحظ أن إثبات ممارسة اإلغراق قد يكون أمرا صعبا يف الكثري من احلاالت ن، اإلسترياد كلية

  ؛املختلفة عادة ما تتبع مفاهيم متباينة لبنود التكاليف
  :اإلستراتيجيةو األهداف اإلجتماعية - ب
  :تتمثل األهداف اإلجتماعية للسياسة التجارية الدولية فيما يليو      
ثل سلع اليت متأو منتجي بعض ال ،كمصاحل املزارعني أو املنتجني الصغار،محاية مصاحل بعض الفئات اإلجتماعية -

  ؛أمهية حيوية للدولة واتمع
  ؛إعادة توزيع الدخل الوطين بني الفئات اإلجتماعية املختلفة -
العمل على محاية الصحة العامة من خالل منع إسترياد بعض السلع املضرة أو املخالفة للمعايري الصحية أو تقييد  -

 .و غريها...إسترياد سلع أخرى كالكحول أو السجائر

يف بعده  سواًءافيقصد ا كل ما يتعلق بأمن اتمع اإلستراتيجية للسياسة التجارية  ا األهدافأم
اإلعتبارات اإلستراتيجية توفري حد أدىن من الغذاء و فقد يتطلب أمن اتمع ،االقتصادي أو الغذائي أو العسكري

قد يوكل إىل السياسة التجارية أمر حتقيق ذلك يف هذه حلالة ، وعن طريق اإلنتاج احمللي مهما كانت تكلفته مرتفعة
نفس الشيئ ينطبق على توفري حد أدىن من  ،بفرض الرسوم اجلمركية أونظام احلصص أو مبنع اإلسترياد كلية

كما قد تقضي اإلعتبارات اإلستراتيجية ،رجة من األمن ميكن اإلطمئنان ااإلنتاج احلريب لكي حيقق اتمع د
و هنا يكون على سياسة التجارة  ،قتصادي توفري مقادير كافية من مصادر الطاقة كالبترول مثالاخلاصة بالنشاط اال

  1.أن تتبع من الوسائل ما يكفل هذا اهلدف
  :أنواع السياسات التجارية الدولية :ثانيا

عارض إجتاه ي ،تتبع  نظرية التجارة الدولية إىل وجود إجتاهني لسياسة التجارة الدوليةو يشري إستقصاء
تسوية و تنظيمو إجتاه آخر يؤكد على الدور الفعال للدولة يف ضبطو تدخل الدولة يف العالقات التجارية الدولية

اليت هي يف ذات الوقت مبثابة و لكل إجتاه أنصار يقدمون العديد من احلجج املؤيدة لسياستهم، واملبادالت التجارية
  .أوجه النقد للسياسة األخرى

  

                                                        
.239ص  مرجع سابق، ،أساسيات االقتصاد الدويل جمدي حممود شهاب، عادل أمحد حشيش، 1  
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  :التجارية  سياسة احلرية - 1
الدوافع املتعلقة بأنصار هذا و تعددت احلججو لقد إختلفت املفاهيم اخلاصة بسياسة احلرية التجارية  

  .اليت جتسدت أساسا يف إلغاء دور الدولة يف جمال العالقات التجارية مع الدول األخرىو املذهب
  :مفهوم سياسة احلرية التجارية  -أ

اخلدمات من و العقبات املفروضة على حركة السلعو إزالة كافة القيود" :يقصد بسياسة احلرية التجارية
لكن هذا ال يعين أن سياسة احلرية التجارية تعين أنه مبجرد فتح باب التجارة بني الدول املتخلفة و ،دولة إىل أخرى
توقف ذلك على و إمنا ي ،اخلدمات اليت تنتج يف دولة ما سوف تتدفق خارجها إىل الدول األخرىو فإن كل السلع

  1."ها سلع جتارية أم سلع غري جتاريةنوعية السلع هل هي بطبيعت
الوضع الذي ال تتدخل فيه الدولة يف العالقات التجارية الدولية ، و هذا النوع من :"سياسة احلرية التجارية هي

الدويل للمذهب السياسات يعد تطبيقا للمذهب احلر يف النطاق االقتصادي الدويل، مبعىن آخر هي التطبيق 
 2." االقتصادي احلر

تلك السلع  اليت ميكن اإلجتار فيها أي مبادلتها يف السوق الدولية إما إستريادا أو " :فالسلع التجارية هي
أما السلع غري التجارية فهي  ،تصديرا بغض النظر عما إذا كانت السلعة تصدر أو تستورد فعال يف الوقت احلاضر

  ."لإلجتار دوليا أي السلع اليت ال ميكن مبادلتها يف السوق الدولية تلك السلع غري القابلة 
  :حجج أنصار حرية التجارة  - ب

  :يعتمد أنصار هذا املذهب على العديد من احلجج ميكن إجيازها فيما يلي
  3:صص الدويلمنافع التخ -

مدى التخصص إمنا  ملا كانو حيث يتم ختصص كل دولة يف إنتاج السلعة اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية
مدى  التساعيتوقف على نطاق السوق الذي يتم فيه التبادل فإن إتساع نطاق التجارة الدولية شرط الزم 

يف هذا التخصص ما يزيد من احلجم الكلي للسلع املنتجة يف العامل مما يؤدي إىل و تقسيم العملو التخصص الدويل
  ؛حسن إستغالل موارد الدولة

  :منافع املنافسة -
مبستوى اإلنتاجية فضال عن خفض األمثان  االرتفاعفمناخ املنافسة الذي تكفله حرية التجارة يساعد على 

يف صاحل املستهلكني فمن ناحية مستوى اإلنتاجية تؤدي احلرية إىل تنافس املنتجني يف إستخدام وسائل اإلنتاج 
حتول املنافسة دون قيام  ،ناحية املستهلكني منوخفض النفقة و سعيا وراء زيادة الناتجو فعاليةو األكثر تطورا

                                                        
.114ص مرجع سابق، حممد أمحد السرييت، 1  

  .279، ص1961، دار النهضة العربية، القاهرة، العالقات االقتصادية الدوليةحممد لبيب شقري،  2
.291ص مرجع سابق، ،االقتصاد الدويلزينب حسني عوض اهللا، 3  
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يعتمد التوسع يف حجم املشروعات على إتساع السوق الذي تتيحه حرية التجارة فيتحقق خفض و اإلحتكارات
  ؛فادة من وفورات اإلنتاج الكبريبالتايل خفض األمثان لصاحل املستهلكني نتيجة اإلستو النفقة

  :لع الدولية احلرية تؤدي إىل إخنفاض أسعار الس -
التخصص الدويل فإن حرية التجارة بني الدول تؤدي إىل إخنفاض أسعار و مع مبدأ تقسيم العمل نسجاماإ

حيقق زيادة يف و هذا يعود بوفر على الدولةو السلع املستوردة اليت ال ميكن إنتاجها يف الداخل إال بتكاليف عالية
فاملستهلك  ،املنتج على حد السواءو املستهلكنفعة على كل من تعود احلرية يف هذه احلالة بامل، ودخلها احلقيقي

أما املنتج فيصبح بإمكانه التوجه حنو فروع اإلنتاج اليت  ،يستفيد من إخنفاض األسعار نتيجة إخنفاض التكاليف
  ؛رؤوس أمواله فيها بفعالية أكربيستطيع توظيف 

  :التكنولوجي و احلرية حنو التقدم الفين -
كذلك بني الشركات و تعزز التنافس بني الدول ،سبما يؤكد أنصار مبدأ حترير التجارةفاحلرية ح      

فاملنتج  ،حتسني وسائل اإلنتاجو لتكنولوجيتشجيع التقدم او هذا بدوره يؤدي إىل زيادة اإلنتاجو املنتجة للسلع
 زيادة الكثافة املعرفيةو يهإدخال التحسينات علو يضطر حتت ضغط املنافسة حيث البقاء لألقوى إىل تطوير إنتاجه

حتقيق و ذلك يف إطار السعي لكسب السوقو األحباث العلميةو التكنولوجية يف السلعة من خالل اإلبتكاراتو
  ؛التفوق الدائم على املنافسني

  :االحتكاراتاحلرية حتد من نشوء  -
ا هو عليه يف حالة أمرا أكثر صعوبة مم االحتكاراتفحرية التجارة حسب رأي دعاا جتعل قيام       

املنافسة اخلارجية تتيح للمؤسسات إنتاج سلعها  انعداممن مث و فظروف احلماية اليت تؤمنها الدولة ،احلماية
السيطرة على السوق احمللية سيطرة إحتكارية دون أن ختشى منافسة و بيعها بأسعار عاليةو بتكاليف مرتفعة

  ؛اع بأسعار أقلاملنتجات األجنبية املماثلة اليت ميكن أن تب
  1:احلماية قد تؤدي إىل إفقار الغري -
إن أساس سياسة إفقار الغري هو أن الرسوم اجلمركية العالية قد تؤدي إىل خفض حجم التجارة الدولية       

حيث أن التجارة الدولية هي عبارة عن  ،عموما ألن تقليص الواردات يؤدي عادة إىل تقليل حجم الصادرات
 االستريادأحجمت عن و فإذا إعتمدت كل دولة سياسة محاية صناعاا احمللية ،دمات بني الدولاخلو تبادل للسلع

أو حىت قلصت إىل احلد األدىن وارداا ستجد نفسها عاجزة يف اية املطاف عن تصدير فوائض إنتاجها مع ما 
فلن يكون بإمكان أي دولة تراجع يف مستوى الرفاهية االقتصادية و ميكن أن ينجم عن ذلك من ركود اقتصادي

  ؛تصدير فائض إنتاجها بصورة مستمرة دون أن تستورد فائض إنتاج الدول األخرى
  

                                                        
.306ص مرجع سابق، حممد دياب، 1  
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  :زيادة حجم اإلنتاج  -
يرى أنصار حرية التجارة أن التجارة احلرة تساعد على وصول املشروعات اإلنتاجية إىل حجمها   

ة يف الدول الصغرية ال تصل إىل حجمها األمثل بسبب ذلك على أساس أن العديد من املشروعات اإلنتاجيو األمثل
ال يكون و يف ذات الوقت ال تستطيع أن تقلل من تكاليف اإلنتاج، وضعف الطلب احمللي على السلع اليت تنتجها

لكن قيامها بالتصدير إىل اخلارج يضمن بقائها يف السوق الداخلي باإلضافة إىل فتح و أمامها إال أن تنهي نشاطها
  .خارجية أسواق

 :سياسة احلماية التجارية - 3

الفعال و سياسة احلماية التجارية دورا فاعال يف التجارة الدولية من خالل إبراز الدور اهلام احتلت      
  :احلجج اليت إرتكز عليها مناصروهاو فيما يلي مفهوم هذه السياسةو للدولة يف العالقات االقتصادية الدولية

  :ارية مفهوم سياسة احلماية التج -أ
قيام الدولة بتقييد حرية التجارة مع الدول األخرى بإتباع بعض " :يقصد بسياسة احلماية التجارية  

األساليب كفرض رسوم مجركية على الواردات أو وضع حد أقصى حلصة الواردات خالل فترة زمنية معينة مما 
  1."لية من منافسة املنتجات األجنبيةيوفر نوعا من احلماية لألنشطة احمل

السيطرة الرأمسالية من و قد ظهرت هذه السياسة من أجل محاية إقتصاديات الدول النامية إزاء اإلستغاللو
  .الدول الصناعية الكربى

  :حجج أنصار تقييد التجارة - ب
فاحلجج  ،البعض اآلخر غري اقتصاديو يستند أنصار هذا املذهب إىل عدة حجج بعضها اقتصادي  

حماولة إصالح العملية اإلنتاجية بكل جوانبها و زيادة الدخل القوميو ادة اإلنتاج الوطيناالقتصادية دف إىل زي
  .لتتمكن من املنافسة الدولية

لكن توجد و أما احلجج غري االقتصادية فهي تعترف بصحة ما ينادي به أنصار مذهب حرية التجارة  
  2.ادية ينبغي على الدولة أن تراعيهأهداف أخرى غري الرفاهية املا

  :االقتصادية غري املربرات  -
 االستقالليةتتمثل يف ضرورة و هي املربرات اليت دف إىل حتقيق أهداف إستراتيجية أو إجتماعيةو  

  :،و فيما يلي هذه املربراتمحاية مستويات األجورو محاية القطاع الزراعيو
 االستقاللية:  

ففي حالة قيام  ،ة عن إرتباطه باالقتصاد العامليتساهم احلماية يف إستقالل االقتصاد الوطين ألي دول    
حرب أو أي أزمة اقتصادية ال جتد الدولة نفسها مرتبطة باالقتصاد العاملي من حيث متويله بالسلع األساسية كاملواد 

                                                        
.133ص مرجع سابق، حممد أمحد السرييت، 1  
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مما قد يضعها يف وضع حرج لذا جيب على الدولة أن حتافظ  ،الغذائية أو السلع االستهالكية أو الصناعات الثقيلة
  ؛تقسيم العملو على فروع اإلنتاج األساسية فيها على الرغم مما قد يشري إليه مبدأ التخصص

 1:محاية القطاع الزراعي  
مما قد يؤدي إىل القضاء على القطاع الزراعي ،يترتب على مبدأ احلرية التجارية سيادة املنافسة الدولية  

لذلك تتدخل الدولة بغرض محاية اإلنتاج  ، وفضة الثمناحمللي خاصة إذا كانت احلاصالت الزراعية املستوردة منخ
دخول فئة املزارعني الوطنيني مثال ذلك تعهد احلكومة الربيطانية حبماية اإلنتاج الزراعي احمللي من و الزراعي

 حملليةاملنافسة األجنبية بدفع معونة سنوية للمزارع  اإلجنليزي لتعويض الفرق بني تكاليف إنتاج احملاصيل الزراعية ا
أضف إىل ذلك أن محاية القطاع الزراعي يعترب من ضمن سياسة توفري املواد الغذائية ملواجهة  ،األجنبية  املستوردةو

  ؛)األمن الغذائي( إحتماالت احلرب 
  محاية مستويات األجور احمللية:  

لية من خطر يرى البعض أن األخذ بسياسة احلماية قد يكون اهلدف منه محاية  مستويات األجور احمل   
فالدول اليت تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة تنخفض فيها  ،السلع األجنبية اليت تستخدم األيدي العاملة منخفضة األجر

بالتايل تنخفض تكلفة اإلنتاج مما يؤدي إىل منافستها للصناعات الوطنية يف الدول األخرى اليت و أجور العمال
  .ترتفع فيها أجور العمال

  :القتصاديةاملربرات ا -
  :تتمثل يفو هي احلجج اليت دف إىل حتقيق أهداف اقتصاديةو  

 محاية الصناعات الوطنية الناشئة:  
كان من بني أول من طرحها االقتصادي و تعترب هذه احلجة من احلجج األكثر رواجا يف البلدان النامية  

الصناعات األملانية الناشئة من منافسة  يف القرن التاسع عشر والذي دعا إىل محاية "فريدريك ليست"األملاين 
تتلخص نظريته يف أنه جيب على الدولة محاية الصناعات الناشئة و ،األكثر تقدما ةمنتجات الصناعات اإلجنليزي

بالتنظيم وتتمتع باليد و اليت متتاز بتجربتها الطويلةو لتمكينها من الصمود يف وجه الصناعات األجنبية األكثر تطورا
فضال عن متتعها مبواقع  ،قانون تناقص الغلةو ملاهرة األمر الذي ميكنها من االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبريالعاملة ا

جيب أن تبقى هذه احلماية طوال دور احلضانة إىل أن تبلغ الصناعات الوطنية الناشئة سن ، وراسخة يف السوق
و تعترب هذه احلجة من أقوى ،2سيخ مواقعها فيهاتتمكن من دخول األسواق اخلارجية وترو يكتمل منوهاو الرشد

الذي ) F-LIST("ليست" احلجج االقتصادية اليت قدمت يف هذا الشأن ،و ترجع يف األصل إىل االقتصادي األملاين
  3.طالب حبماية الصناعة الناشئة من خطر املنافسة األجنبية
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  إجتذاب رؤوس األموال األجنبية:  
على إنشاء و ية قد تشجع الشركات األجنبية يف البلد الذي يتبع قوانني احلمايةإن محاية األسواق احملل     

تصدر و فروع هلا فيه كي تتجنب عبء الرسوم اجلمركية اليت ستفرض على منتجاا فيما لو ظلت تنتج يف اخلارج
بالتايل إىل و ة يف الداخلفاحلماية اجلمركية تؤدي إىل إرتفاع أسعار منتجات سلع الصناعات احملمي ،إىل البلد املعين

إجتذاب لرأس املال األجنيب و هذا حبد ذاته يشكل عامل إغراءو إرتفاع معدل الربح املتوقع لالستثمار فيها
  ؛يف هذه الصناعة لالستثمار

 1:تنويع اإلنتاج  
موارد إن التخصص القائم على امليزات النسبية يف ظل احلرية التجارية يؤدي نظريا إىل أفضل توزيع لل     
 .لكنه قد يعرض االقتصاد القومي لظروف عدم اإلستقرارو من مث حتقيق أكرب إنتاج ممكن داخل البلدو االقتصادية

إسترياد معظم اإلحتياجات و تصدير سلعة أو عدد قليل من السلع اليت تتمتع مبيزات نسبيةو فالتخصص يف إنتاج
حيث أنه  ،احلروبو ت الشديدة يف ظروف الكساد الدويلمن البلدان األخرى يترك االقتصاد القومي عرضة للهزا

إن السعي إىل هذا و من املتوقع أن يساهم التنويع يف اإلنتاج يف احلد من اإلعتماد على نشاط التجارة الدولية
  ؛تفادي بعض املشاكل األخرى النامجة عن التخصصو اهلدف سوف يساهم يف حتقيق اإلستقرار االقتصادي

 2:للدولة حتقيق إيراد عام  
من مربرات تقييد التجارة أيضا أن التعريفة اجلمركية حتقق إيرادا عاما يزيد من املوارد املالية العامة   

و الواقع أن حجة فرض التعريفة  اخلدمات العامة اليت تتحمل أعبائها،و أداء املشروعاتو يساعد يف تنفيذو للدولة
أا تستورد يف و فبفرض أن السلعة األجنبية تتمتع مبيزة نسبية ،نبكوسيلة جلمع إيراد عام للدولة هلا أكثر من جا

ظل التجارة احلرة عند سعر معني فإن التعريفة اجلمركية سوف تؤدي إىل إرتفاع هذا السعر يف السوق الداخلي 
ث أنه حي ،هذا يعين أن تقييد التجارة سوف يؤدي إىل أن املستهلك الوطين ستنقص رفاهيتهو ،للبلد الذي فرضها

أن احلكومة و سيدفع سعرا أعلى يف حني أن املنتج الوطين للسلعة البديلة للواردات سوف يتمكن من زيادة إنتاجه
  ؛ستزداد إيراداا بسبب التعريفة

 معاجلة مشكلة البطالة:  
 امما حيول الطلب الوطين إىل السلع املنتجة حملي،ففرض الرسوم اجلمركية على الواردات يرفع أسعارها    

زيادة فرص اإلستثمار املربح يف و كل ذلك ميكن أن يساعد على زيادة التوظيف،اليت ميكن إحالهلا حمل الوارداتو
  ؛الداخل

  
  

                                                        
.394ص مرجع سابق، هشام حممود اإلقداحي، 1  
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 تعزيز موقع الدولة التفاوضي:  
محاية اإلنتاج الوطين دف تقوية مركز الدولة يف و ففي رأي البعض ينبغي فرض الرسوم اجلمركية   

يف حني أن احلرية  ،املعاهدات التجاريةو عقد اإلتفاقاتو حول التبادل التجاريالتفاوض مع الدول األخرى 
حيث أن أي دولة  ،فتح أسواق الدولة أمام منتجات العامل اخلارجي يضعف موقع الدولة التفاوضيو التجارية

   ؛معاملتها معاملة تفضيليةو أجنبية لن تسعى ملنح هذه الدولة مزايا معينة
  ظروف اإلنتاجتعويض التفاوت يف:  

تكاليف اإلنتاج و يرى البعض يف احلماية وسيلة لتحقيق املساواة بني تكاليف اإلنتاج احمللي املرتفعة  
إىل جانب الرسوم و املنخفضة يف اخلارج مما جيعل اإلنتاج الوطين قادرا على منافسة السلع األجنبية يف السوق احمللية

  1.ج احمللي كي يستطيع منافسة الوارداتاجلمركية من املمكن ختصيص إعانات لإلنتا
 حجة تاليف تدهور شروط التجارة: 

تستند هذه احلجة إىل حقيقة مفادها أن تقييد التجارة سوف حيقق مصلحة إحدى الدول على حساب                
فظ باقي دول العامل ، حيث أن فرض الرسوم اجلمركية من شأنه أن يدفع املصدر إىل خفض مثنها حىت حيا

على ذات القدر من الصادرات، و بالتايل احلفاظ على حصته يف السوق األجنيب، و هذا من شأنه حتسني 
شروط التبادل طاملا أن الدولة ستحصل على كمية أكرب من الواردات مقابل نفس الكمية من الصادرات،    

ليت ستبقى صاحلة، حىت يف ظل هي الوحيدة تقريبا ا) J-S-MILL(و يف احلقيقة فإن هذه احلجة اليت قدمها 
  2.الظروف الساكنة

 حجة اإلغراق السوقي: 

حيث ينادي أنصار احلماية التجارية بضرورة فرض رسوم مجركية على الواردات يف حالة ثبوت   
ممارسة املصدر األجنيب لإلغراق السوقي، بإعتبار أن اإلغراق هو عبارة عن منافسة غري نزيهة و غري مشروعة، 

  3.ه احلماية هنا تكون مؤقتة و تزول بزوال حالة اإلغراقإال أن هذ
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  :دور التكامل االقتصادي يف التجارة الدولية: املبحث الثالث
ركة ميكن اعتباره ح ،إن خلق التكامل االقتصادي أو أي شكل من أشكال الترتيبات االنتقائية التجارية    

 القيود التجاريةو ذلك ألن إزالة بعض العوائقو فع الكفاءة االقتصاديةيف اجتاه رو جزئيا  تسري يف اجتاه التجارة احلر
يف الواقع أن هذا اخلفض يف و اخنفاض يف مستوى معدل الضريبة العاملي يؤدي إىل ،البعض اآلخر على حاله إبقاءو

، ة غري حمددلى الكفاءة االقتصادييف العوائق التجارية خفض انتقائي جيعل األثر الصايف عو ضرائب االسترياد
البعض اآلخر ميثل حركة و عموما فإن بعض أشكال التكامل االقتصادي تؤدي إىل زيادة الكفاءة االقتصادية،و

تتوقف ، وهذا يؤدي إىل خفض الكفاءة االقتصاديةو تبتعد عن ختصيص املوارد االقتصادية من خالل التجارة احلرة
الشدة و على القوةو ل اتفاقية للتكامل االقتصادي على حدىالنتيجة الصافية للكفاءة االقتصادية على طبيعة ك

 ،« Trade Diversion »  حتويل التجارةو« Trade Création » خلق التجارةالنسبية لكل من 
بالتحديد و إضافة إىل هذين األثرين فهناك آثار أخرى خيلفها التكامل االقتصادي على حركة التجارة الدولية

  .األجنبية املباشرة اراتاالستثمو حركة العمالة

  ):األثر اإلنشائي(خلق التجارة  :املطلب األول
  :يعترب هذا األثر مبثابة األثر اإلجيايب الذي يرتبه التكامل االقتصادي على حركة التجارة الدولية    

  :مفهوم خلق التجارة :أوال
اد أقل تكلفة داخل االحتو يقصد خبلق التجارة استبدال اإلنتاج احمللي بواردات من منتج أكثر كفاءة  

يعترب خلق التجارة نتيجة مفيدة ألحد أشكال التكامل ، و1الرفاهية االقتصادية يؤدي هذا إىل زيادةو اجلمركي
حيدث عادة عندما تعتمد الدولة العضو يف أحد أشكال التكامل االقتصادي يف إستهالكها لسلعة و االقتصادي

لكن بعد و ذلك قبل قيام إتفاقية التكامل االقتصاديو )غري الكفؤ اقتصاديا( معينة على إنتاجها احمللي غري الفعال
قيام التكامل تقوم هذه الدولة العضو بإسترياد هذه السلعة من شركات يف دولة عضو يف اإلتفاقية تنتج هذه السلعة 

مت و عضو قد توقف هكذا جند أن اإلنتاج احمللي غري الكفؤ اقتصاديا لدولةو ،أقل تكلفةو بطرق أكثر كفاءة
و نظرا ألن هذا اإلنتاج مل  ،من دولة عضو أيضاو األقل تكلفةو إستبداله بنفس اإلنتاج األكثر كفاءة اقتصاديا

يستورد من دولة غري عضو قبل قيام إتفاقية التكامل االقتصادي فإن األجانب غري األعضاء يف اإلتفاقية ال يفقدون 
  2.شيئا من صادرام

  
  

                                                        
  .99ص  ،1993 ،اجلزائر اجلامعية، ديوان املطبوعات ترمجة حممد رضا علي العدل، ،االقتصاد الدويل دومنيك سلفاتور، 1

.413-412ص ص مرجع سابق، علي عبد الفتاح أبو شرار، 2  
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تجارة هو زيادة حجم التبادل التجاري بني دول املنطقة اجلمركية نتيجة حترير العوائق فيما إذن فخلق ال
عليه يؤثر تأثريا إجيابيا على و دون أن يؤثر ذلك على جتارة أعضاء املنطقة مع دول خارجها بقدر كبريو بينهم

  :تايلميكن توضيح أثر خلق التجارة باالستعانة بالشكل ال، و1الرفاهية االقتصادية

  ):أثر خلق التجارة(اآلثار االقتصادية املترتبة على قيام االحتاد اجلمركي):3- 2(الشكل 
  

  
، الطبعة األوىل، مؤسسة رؤية اقتصاديات التجارة اخلارجيةحممد أمحد السرييت، : املصدر 

  .186ص  ،2009للطباعة والنشر والتوزيع،  االسكندرية، 

  :يتضح من الشكل السابق ما يلي

السعر  ،)س (لتكن و العرض على سلعة معينة داخل إحدى الدولو تعربان عن منحنيي الطلب) ط،ع(أن  -1
سيضطر املستهلك إىل دفع هذا السعر يف ظل االقتصاد املغلق أو و ،)ط،ع(يتحدد بتقاطع ) ول(احمللي للسلعة هو 

ض أن العرض ال ائي املرونة عند هذا ويفتر) هو(السعر التنافسي العاملي للسلعة نفسها هو و ،االكتفاء الذايت
 .و يفترض كذلك أن هذا السعر لن يتأثر إطالقا بتكوين االحتاد اجلمركي ،)هو(السعر 

هو كما نالحظ أعلى من السعر و )ز و(تستطيع عرض نفس السلعة عند السعر ) ص(هناك دولة أخرى هي  -2
  تفرض تعريفة مجركية مقدارها ) س(الدولة  ،ذا السعريفترض أيضا أن العرض ال ائي املرونة عند هو العاملي

 .أو من بقية العامل) ص(من الدولة  سواًءا على الواردات ) فه (

فحينما تضاف التعريفة  ،)س(يف ظل هذا الوضع لن تتمكن الدولة من املنافسة يف السوق احمللي للدولة و
العامل أن يعرض السلعة يف السوق احمللي عند سعر  يستطيع) و ز( ،)هو(إىل أسعار االسترياد ) فه (اجلمركية 

بعد إضافة نفس التعريفة ) ص(بينما سعر الدولة  ،)و ف(فالسعر العاملي بعد التعريفة ) ص(باملقارنة بالدولة ، وأقل

                                                        
  .حممد نبيل الشيمي،مرجع سابق 1
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  ).ص(ليس من الدولة و من العامل) س(لذلك تأيت مجيع الواردات داخل و )و ف(البد أن يكون أعلى من 

 فيما بينها) فه (ذلك بإلغاء التعريفة اجلمركية و قررتا تكوين إحتاد مجركي) ص( ،)س(الدولتني بفرض أن  -3
  فما هي اآلثار املترتبة على هذا؟ ،االتفاق عليها جتاه بقية العاملو
 

هو أقل من السعر و )و ز(عند السعر ) س(من بيع السلعة يف سوق الدولة ) ص(منطقيا ستتمكن الدولة 
) ص(بالتايل فإن مجيع الواردات سوف تأيت من الدولة و ،الذي مازال متحمال للتعريفة اجلمركية) فو (العاملي 

  .عضو يف االحتاد اجلمركي بدال من أن تأيت من بقية العامل كما يف السابق

) 6م 2م(قبل تكوين االحتاد اجلمركي إىل ) 5م 3م(يتمثل األثر املنشئ للتجارة بيانيا يف زيادة الواردات من  -4
الكمية املطلوبة وفق منحىن و )و ف(حيث كان قبل تكوين االحتاد السعر احمللي للسلعة املستوردة هو  ،بعد تكوينه
أما بعد تكوين ) 5م 3م(بالتايل فإن الواردات و ،)3و م(بينما العرض احمللي من اإلنتاج الوطين ) 5وم(الطلب هي 

الكمية املطلوبة وفق منحىن الطلب احمللي هي و سعر التنافسي األقلهو ال) ص(االحتاد اجلمركي أصبح سعر الدولة 
  ).6م 2م(بالتايل تصبح الواردات و )2و م(بينما العرض احمللي عند نفس السعر ) 6و م(

يعترب األثر املنشأ للتجارة أثرا إجيابيا على مستوى الرفاهية االقتصادية ألنه يعين استبدال اإلنتاج احمللي 
) ج،ب(يتمثل األثر املنشئ بيانيا يف املثلثني و أقل تكلفة من داخل االحتاد اجلمركيو ولة أكثر كفاءةبواردات من د

 )ف ق ر ز(يزداد فائض املستهلك باملقدار ) وز(إىل ) و ف(ألنه باخنفاض السعر احمللي بعد تكوين االحتاد من 
خسرت احلكومة مساحة املستطيل و )ك(لكن من هذه املساحة خسر املنتجون احملليون مساحة شبه املنحرف و
  .1ميثالن مكسبا صافيا من تكوين االحتاد اجلمركي) ج،ب(بالتايل يتبقى املثلثان و )ت(

ية بني الدول مبعىن آخر ينتج عن أثر خلق التجارة حتسن يف الرفاه االقتصادي بسبب إزالة القيود اجلمرك
  .2تكوين اإلحتاد اجلمركي ،فيتم احلصول على الواردات بتكلفة أقل بعداألعضاء

خالل ما يؤدي إليه  منزيادة الرفاهية و و من بني الشروط اليت متكن االحتاد اجلمركي من حتقيق الكفاءة
  :من خلق للتجارة ما يلي

و بذلك يتوقع خلق تبادل جتاري واسع  ،إرتفاع القيود على التجارة قبل قيام االحتاد اجلمركي بني دول االحتاد -أ
 ؛أكثر من حتويل التجارة عن الدول غري األعضاء ول األعضاء بني الد

بذلك ال يؤدي قيام االحتاد و ،إخنفاض الرسوم اجلمركية على التبادل التجاري مع الدول غري األعضاء - ب
 ؛ال جيعل التحول مكلفاو اجلمركي إىل حتول كبري يف التجارة

                                                        
  .189 -188ص ص مرجع سابق، حممد أمحد السرييت، 1
جامعة امللك  ،)غري منشورة(،رسالة ماجستري  ،تطبيق نظرية االحتاد اجلمركي على دول جملس التعاون اخلليجي ،رويدة بنت عبدالرمحن عبد اللطيف الرباهيم2

   .19ص ،1998 اململكة العربية السعودية،،سعود
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 ؛كلما قل عدد املنتجني غري األكفاء داخل اإلحتاد،اكرب حجمهو كلما زاد عدد الدول الداخلة يف االحتاد-ج
 هو ما يعين زيادة إمكانيات التخصصو إخنفاض درجة التكامل بينهاو زيادة درجة التنافس بني دول االحتاد -د
بالتايل ميكن القول أن االحتاد يزيد من مستوى الرفاهية و ،من مث خلق مزيد من التجارة مع قيام اإلحتادو تعميقهو
 ؛أخرى زراعيةو أي دول صناعية تكون من دول متنافسة أكثر منه من دول متكاملة، إذ
يقلل من العقبات أمام خلق و منخفضةمما جيعل تكاليف النقل  ،التقارب اجلغرايف بني الدول الداخلة يف االحتاد -ه

 ؛التجارة
 حتقق مزيد من التجارةتماالت كرب حجم التجارة بني الدول املكونة لالحتاد قبل قيامه مما يزيد من إح-و
  .الرفاهيةو
  

  ):األثر التحويلي ( حتويل التجارة:املطلب الثاين
  :يعترب هذا األثر مبثابة األثر السليب الذي يرتبه التكامل االقتصادي على التجارة الدولية

  :مفهوم حتويل التجارة:أوال
كفاءة عالية  من خارج االحتاد أو و أقل يقصد بأثر حتويل التجارة استبدال واردات من منتج ذي تكلفةو

و يؤثر هذا األثر سلبيا على الرفاهية  ،كفاءة  أقل داخل االحتادو التكامل االقتصادي مبنتج ذي تكلفة أعلى
كانت تستورد السلعة س من ) أ(هي أن الدولة و تتضح طبيعة هذا األثر إذا ما تأملنا حقيقة هامةو ،1االقتصادية

أي  و تعترب الدولة ج يف هذه احلالة هي املصدر اإلنتاجي األكثر كفاءة، ،تكوين اإلحتاد اجلمركيقبل ) ج (الدولة 
ما يؤدي إليه من و  غري أن قيام االحتاد اجلمركي، املصدر اإلنتاجي الذي يتوىل إنتاج هذه السلعة بنفقة نسبية أقل

ركي موحد يف مواجهة الدولة ج سوف يغري ب مع اإلحتفاظ بسياج مج ،إزالة الرسوم اجلمركية بني الدولتني أ
  .من قنوات التبادل التجاري 

هي الدولة املنتجة للسلعة س بكفاءة و ،بفالدولة أ سوف تقوم اآلن بإسترياد السلعة س من الدولة 
ة ب أصبح يف مقدور الدول،فعلى أثر توحيد التعريفة يف مواجهة الدولة ج ،إنتاجية نسبية أقل أي بنفقة نسبية أعلى

تغذية السوق احمللي للدولة أ بكميات من السلعة س أرخص نسبيا عليه عما كانت من قبل تكوين االحتاد 
هو ما حيول طلب املستهلكني يف الدولة أ على إنتاج الدولة ب من السلعة س أي إحالل طلب و اجلمركي

هذه هي صورة الدولة ج األقل تكلفة، و من إنتاج املستهلكني يف الدولة أ على إنتاج الدولة ب األكثر تكلفة بدال
الذي يتخذ يف حالتنا نوعا من التفرقة يف املعاملة اجلمركية بني و التمييز اجلغرايف يف فرض الرسوم اجلمركية

هي الدولة و –ووارداا من الدولة ج  -هي الدولة العضو يف االحتاد اجلمركيو -واردات الدولة أ من الدولة ب 

                                                        
  .99ص  رجع سابق،م دومنيك سلفاتور، 1
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  .1-حتاد اجلمركيغري العضو يف اال
  :و يوضح الشكل البياين املوايل اآلثار الناشئة عن حتويل التجارة على الرفاهية االقتصادية

  
  :آثار حتويل التجارة على الرفاهية االقتصادية):4-2(الشكل

  
صرية اللبنانية، ، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، الدار املالتجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيمسامي عفيفي حامت،  

  .324 ص، 1994القاهرة، 
  :التبسيط ما يليو ويف هذا الرسم البياين السابق نفترض لإليضاح

 .دولة أالعرض احمللي يف الو متثل املنحنيات ط ط، ع ع جداول الطلب -1
 يف الدولتني أ، منحنيات العرض الالائية املرونة  عن ج ج ،أ أيمة املوازية للمحور األفقي تعرب اخلطوط املستق-2
قبل فرض التعريفة اجلمركية للدولة أ على واردات االحتاد اجلمركي من العامل اخلارجي، أي من الدولة العضو  ج

 .و هي الدولة ج يف حالتنا هذه ،يف االحتاد
 لة ب،و هي أقل من متوسط التكلفة لإلنتاج يف الدو ،ج تكلفة اإلنتاج املتوسطة يف الدولة جه متثل املسافة  -3
  .به املعرب عنها باملسافة و
إضافة جدول التعريفة اجلمركية للدولة أ إىل منحىن عرض الدولة ب ميكننا من احلصول على جدول التعريفة  -4

 .اجلديد املعرب عنه باخلط املوازي للمحور األفقي
هالك موزع على الوجه هذا اإلست ،ن من السلعة س قبل قيام االحتاد اجلمركيه تستهلك الدولة أ الكمية  -5

 :التايل
يف حني متثل املسافة ت ن حجم واردات الدولة أ  ،ت متثل املسافة اليت يتم تغطيتها من مصادر اإلنتاج احملليةه  -

  .من السلعة س من الدولة ج
                                                        

.323ص  مرجع سابق، ،سامي عفيفي حامت 1  



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
146 

  

 .اإليراد الكلي الذي حتصل عليه الدولة أ 5املساحة رقم +2ميثل جمموع املساحة رقم  -6
ب تكوين إحتاد مجركي فيما بينها عن طريق إزالة ما تفرضه الدولة أ من رسوم  تان أ،اآلن قررت الدولو

مع اإلتفاق على إختاذ جدول التعريفة اجلمركية للدولة أ كسياج مجركي  ،مجركية على وارداا من الدولة ب
جراء الذي إتفقت عليه و أمام هذا اإل ،الذي ميثله يف حالتنا هذه الدولة ج، وموحد يف مواجهة العامل اخلارجي

  :الدولتني حتدث النتائج التالية
ه الدولة مع تناقص اإلنتاج احمللي هلذ 1ن ه زيادة إستهالك الدولة أ من السلعة س ليصبح مساويا للمسافة  -أ

  .1ت هليصبح مساويا للمسافة 
اليت شهدا واردات الدولة أ  غين عن البيان فإن الزيادةو 1ن 1زيادة وارداا لتصبح مساوية للمسافة تو       

  .تساوي النقص يف اإلنتاج احمللي الذي شهدته هذه الدولة بعد تكوين االحتاد اجلمركي 
يف حني تناقص فائض املنتجني يف نفس  ،زيادة فائض املستهلكني يف الدولة أ مبقدار املساحة أ ب ف ح - ب

 .)1ح 1أ ب ف( الدولة مبقدار املساحة
غري أنه من املفيد يف حالتنا تقسيم اخلسارة   2،5يراد اجلمركي للدولة أ مبجموع املساحتني تناقص مقدار اإل -ج

 . 5و اآلخر عن املساحة رقم  ،2الكلية يف اإليراد اجلمركي للدولة أ إىل شقني يعرب أحدمها عن املساحة رقم 
 1أ ب فاملساحة  ) +لي اجلمركيو متثل اجلزء األول من خسارة اإليراد الك(2يف حالة مجع املساحة رقم  -د
فإن ) املكسب يف فائض املستهلكني( مث طرحها من املساحة الكلية أ ب ف ح  ،)اخلسارة يف فائض املنتجني( 1ح

 .3 ،1يتبقى لدينا املثلثان املظلالن 
املتبقي من  مقارنتها باجلزء الثاين، و3مساحة املثلث املظلل رقم +  1يف حالة مجع مساحة املثلث املظلل رقم -ه

 :فإننا حنصل على النتائج التالية 5اخلسارة الكلية من اإليراد اجلمركي للدولة أ املعرب عنها باملساحة املظللة رقم 
فإنه ميكن القول يف هذه  5املساحة املظللة رقم > 3املساحة املظللة رقم + 1إذا كانت املساحة املظللة رقم  -

 .اهم يف وجود مكسب إجتماعي صافاحلالة إن قيام االحتاد اجلمركي س
فإن معىن ذلك أن قيام  5املساحة املظللة رقم <  3املساحة املظللة رقم + 1إذا كانت املساحة املظللة رقم  -

  .اعية صافيةاالحتاد اجلمركي ساهم يف حتقيق خسارة إجتم
  1:لسؤال التايلحنو مزيد من تعميق التحليل السابق جند أنه من الضروري حماولة اإلجابة على او

  ؟ 5، املثلث املظلل رقم 3، املثلث املظلل رقم 1ما هو املقصود بكل من املثلث املظلل رقم 
مساحة ،تعرب عن مكسب اإلنتاج 1ويف سبيل اإلجابة عن هذا السؤال نقول إن مساحة املثلث املظلل رقم 

فتعرب عن اخلسارة الصافية الناجتة عن  5 أما مساحة املثلث املظلل رقم ،تعرب عن مكسب اإلستهالك 3املثلث رقم 

                                                        
  .327ص  مرجع سابق، ،سامي عفيفي حامت 1
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هو حتويل من مصادر إنتاجية ذات تكلفة نسبية أقل يف ، و1ن 1حتويل الواردات من املسافة ت ن إىل املسافة ت
  .الدولة ج إىل مصادر إنتاجية ذات تكلفة نسبية أعلى يف الدولة ب 

الذي ميثل الشق الثاين يف قانون و ثر التحويليأو األ ،أثر حتويل التجارة 5متثل مساحة املثلث املظلل رقم و
   .لالحتادات اجلمركيةفاينر 

مساحة املثلث +  1إستنتاجا من التحليل املتقدم ميكن القول بأن جمموع مساحة املثلث املظلل رقم و
احة املثلث مس(  االستهالكو )1مساحة املثلث املظلل رقم (متثل آثارا إجيابية على كل من اإلنتاج  3املظلل رقم 
  .لتكوين االحتاد اجلمركي) األثر التحويلي( األثر السالب 5يف حني متثل مساحة املثلث رقم ) 3املظلل رقم 

 عناصر القوة التحويلية:  
  :يلخص روبرت هيلر عناصر القوة التحويلية لالحتاد اجلمركي يف عنصرين رئيسيني مها على التوايل

 أثر اإلنتاج السالب لالحتاد اجلمركي: 
النسبية أقل خارج االحتاد اجلمركي هو األثر الذي يشري إىل إنتقال اإلنتاج من مصدر إنتاجي تكلفته و  

كنتيجة لذلك حتدث عملية إعادة ختصيص و إىل مصدر إنتاجي تكلفته النسبية أعلى داخل االحتاد اجلمركي،
  .ركيللموارد االقتصادية يف صاحل املنتجني األقل كفاءة داخل االحتاد اجلم

 أثر اإلستهالك السالب: 
هو األثر الذي يؤدي إىل ختفيض الدخل احلقيقي للمستهلكني نتيجة ألن كمية معطاة من الدخل النقدي و

  .أصبحت تشتري كمية أقل من السلع بسبب زيادة مستويات األسعار بعد تكوين االحتاد اجلمركي
فيه ألنه ينقص من الكفاءة االقتصادية لدولة  غري املرغوبو عموما  ميثل حتويل التجارة اجلانب السليبو

حيدث أثر التحويل التجاري يف حالة دولة عضو كانت تستورد سلعة معينة و عضو يف إتفاقية التكامل االقتصادي
ختفيض الضرائب اإلنتقائية تصبح الدول و بعد قيام اإلحتاد اجلمركي، ومل تنضم إىل إتفاقية التكامل االقتصادي

هذا يؤدي إىل تغري أمناط التجارة حيث تستويل الدولة العضو و الحتاد متفوقة على الدول غري األعضاءاألعضاء يف ا
يعين خفض الضريبة اإلنتقائية حتت ظل إتفاقية التكامل االقتصادي، و  العضو،على مبيعات السلعة من الدولة غري

منتجني من الدول األعضاء يتصفون بأم أقل كفاءة  أن الدولة غري العضو يف اإلتفاقية تفقد مبيعاا اليت تتحول إىل
من املالحظ أن التجارة تتحول من البلد ، وفض الكفاءة االقتصادية العامليةمما يؤدي إىل خ ،يف إنتاج السلعة املعنية

  .تعليه فإن الكفاءة االقتصادية تعاين من هذه اإلجراءاو ذي التكلفة املنخفضة إىل البلد ذي التكلفة العالية
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 :تشجيع اإلستثمارت األجنبية املباشرةو زيادة معدالت التوظيف :املطلب الثالث
التخفيف من حدة البطالة يف و يساهم التكامل االقتصادي بشكل فعال يف زيادة معدالت التوظيف  

مستوى التكامل بالتايل خلق آثار إجيابية على و األجنبية املباشرة االستثماراتالدول األعضاء إضافة إىل تشجيع 
  :فيما يلي هذين األثرين و االقتصادي للدول األعضاء

  :زيادة معدالت التوظيف:أوال
من شأن إلغاء القيود على إنتقال األفراد بني الدول املتكاملة أن يؤدي إىل إنتقال العدد الفائض من   

 مبعىن آخر زيادة التوظف ،عددهم العمال من املناطق اليت تضيق م إىل املناطق األخرى اليت تعاين من نقص يف
زيادة و احلد من البطالة داخل دول التكامل فضال عن إمكان تشغيل السكان يف أعمال تناسب كفاءامو

خلق جماالت جديدة للعمل مما و االستثماراتكما أن إتساع حجم السوق يف ظل التكامل سيزيد من ، ختصصهم
سينشأ عن هذا الوضع اجلديد إنتقال أو و الفنيني يف كافة دول التكاملو يزيد من فرص العمل أمام األيدي العاملة

ال شك و أو لألجور العاليةاملزارعني طلبا لإلستخدام و رجال األعمال، والفنينيو هجرة فئات مثل أرباب احلرف
من التكافؤ  إتساع نطاق األعمال سينجم عنه حتقيق درجة عاليةو أن هذا كله باإلضافة إىل إنتقال رؤوس األموال

إخنفاض و عدد السكان يف منطقة التكامل مما يقضي على مشاكل البطالةو النسيب بني املوارد الصاحلة لإلستغالل
  1.مستويات املعيشة

و يعد التكامل من أجنح احللول القصرية األجل للمشكلة السكانية حيث أنه يعمل على إعادة توزيع   
إخنفاض و بني املوارد املتاحة مما يقضي على مشاكل البطالةو تناسب بني عددهمالسكان يف الدول املعنية مبا حيقق ال

و بصفة عامة فإن التكامل االقتصادي يؤدي إىل حركية عناصر اإلنتاج بني 2،مستوى املعيشةو مستويات اإلنتاج
ين فائض يف بعض الدول األعضاء يف السوق املشتركة مما حيقق إعادة توزيع أفضل للموارد من املناطق اليت تعا

  .3زيادة إنتاجيتهاو عناصر اإلنتاج إىل املناطق اليت تعاين من عجز يف تلك العناصر مما يساهم يف ارتفاع عوائدها

  :(Foreign Direct Inversement)األجنبية املباشرة  االستثماراتزيادة فرص  :ثانيا
ذلك ألن الدولة اليت و جنبية املباشرةاأل االستثماراتيساعد التكامل اإلقليمي كذلك على زيادة فرص   

تدخل يف تكتالت إقليمية عديدة يصبح لديها فرص أكرب للنفاذ إىل األسواق العاملية فتأيت رؤوس األموال األجنبية 
  .لكي تستثمر يف ااالت املختلفة الستغالل تلك الفرصة

 زيادة  إنتاج السلع  كما يؤدي،هكذا فإن التكامل االقتصادي يؤدي إىل توسيع حجم السوقو  
كما يؤدي ،األجنبيةو احمللية االستثماراتاخلدمات األمر الذي يؤدي إىل خلق العديد من الفرص اإلستثمارية أمام و

                                                        
.213ص مرجع سابق، هشام حممود اإلقداحي، 1  

.214ص ،نفس املرجع السابق 2  
  .161سابق،ص  ،مرجع حممود يونس، 3  
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و من جهة أخرى حيتمل أن  ،إىل تشجيع اإلستثمار إىل فتح جماالت جديدة للصناعات اليت تعتمد على التصدير
يني على إقامة تسهيالت إنتاج داخل اإلحتاد لتفادي احلواجز اجلمركية يشجع تكوين االحتاد اجلمركي اخلارج

  1.و هذا ما يسمى مبصانع التعريفة اجلمركية ،التمييزية املفروضة على املنتجات اخلارجية
 1955األمريكية الضخمة يف أوروبا بعد  االستثماراتيرجعون بعض االقتصاديني  أن جتدر اإلشارةو  

األجنبية  االستثماراتهكذا فإن التكامل االقتصادي يؤثر على تدفق و القتصادية األوروبية،ين اجلماعة اإىل تكو
حيث تفضل الشركات اإلستثمار داخل نطاق الدول املتكتلة لتجنبوا التعريفة اخلارجية املشتركة مما يزيد 

لتمتع بالعالقات االقتصادية املميزة لو هو ما يعرف باألثر اخللفي لتعريفة العواملو يف األسواق املتكتلة االستثمارات
كذا و الترويج بأقل التكاليفو إتساع السوقو حبرية احلركةلتمنع منتجاا و اليت تربط الدول املتكتلة بباقي الدول

تفضل األقاليم املتقدمة مما  االستثماراتإال أن هذه  ،املناخ املالئم لذلكو اإلستفادة من ضمانات محاية اإلستثمار
   2.ن التفاوت بني الدول املتكتلةيزيد م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
.34ص مرجع سابق،،آسيا الوايف 1  

.19ص مرجع سابق، بوصبيع صاحل رحيمة، 2  



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
150 

  

  :حركة التجارة الدولية يف أعقاب األزمة املالية العاملية:املبحث الرابع
أزمة مالية تعد من أسوء األزمات اليت عرفها التاريخ االقتصادي بالنظر إىل ما  2008شهد العامل يف عام 

أزمة نتجت عن مشكلة الرهن العقاري يف الواليات  ،عامليةخلفته من خسائر يف معظم القطاعات االقتصادية ال
تتفاقم يف صورة و األزمة تتمددو و منذ ذلك التاريخ ،املتحدة األمريكية اليت تسببت فيها القروض العقارية الرديئة

 ريشركات التمويل العقاو شركات تأمنيو ايارات متتالية مست العديد من املؤسسات املالية الكربى من بنوك
املتقدمة  سواًءا أعرق االقتصاديات العاملية و و هكذا استفحل عدوى  فريوسها فطاول أكرب ،صناديق االستثمارو

  .أو النامية
 متتالية للمؤشرات او البورصات العاملية يف صورة اخنفاضات حادةو قد مشلت تداعياا أسواق املالو

 جوانب االقتصاد يف صورة ركود بدأ خييم على حركة األسواقو لعاملإفرازاا إىل مجيع أحناء ا، وامتدت تأثريااو
الواردات إضافة إىل هذا فإن األزمة املالية مست العديد و انكماش يف حركة التجارة الدولية بشقيها الصادراتو

البطالة و التضخمو الناتج احمللي اإلمجايلو من املتغريات االقتصادية ذات العالقة بالتجارة الدولية كالنمو االقتصادي
         .و غريها...واالستثمار األجنيب املباشر

 األسبابو سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على األزمة املالية العاملية من حيث النشأة
  .بصفة خاصة على التجارة الدولية إضافة إىل أهم احللول املقترحة ملواجهتهاو اآلثار النامجة عنهاو

  
  )اآلثار،احللولو األسباب،اجلذورو النشأة(قراءة يف األزمة املالية العاملية :لاملطلب األو

أعنف األزمات اليت هزت أركان النظام االقتصادي و من أكرب 2008تعترب األزمة املالية العاملية يف عام           
أعرق و ملية طاولت أكربهذا بالنظر إىل ما خلفته من خسائر يف معظم القطاعات االقتصادية العاو ،العاملي

  :زمةفيما يلي قراءة تارخيية هلذه األو ،حىت اليابانو أوروباو املؤسسات املالية الدولية يف أمريكا
  :جذور األزمة املالية العامليةو نشأة :أوال

أن  مدير املركز األورويب للنمو االقتصاديو يرى ريتشارد ران اخلبري االقتصادي مبعهد كيتو بواشنطن         
 "روزفلت"إبان إدارة الرئيس  1938جذور األزمة تارخييا أعمق مما نتصور فهو يعتقد أن املشاكل بدأت منذ عام 

وقام بإنشاء اجلمعية الفيدرالية للرهن العقاري  ،عندما قرر توسيع امللكية اإلسكانية باشتراك احلكومة يف ذلك
اليت و بغرض شراء الرهون العقارية من املصارف Fannie Mae "ين مايفا"الوطين املعروفة عموما بإسم 

بعد ، و...يت منحت هلا إحتكرت سوق العقار األمريكية بشكل شبه مطلق بفعل العديد من اإلمتيازات ال
حتويلها إىل مؤسسة خاصة على حنو و بدال من تفكيكهاو بشكل كلي 1968خوصصتها من قبل الكونغرس عام 

 Freddie Mac"فريدي ماك"هي و بتبين شركة أخرى 1970مني أي يف حقيقي تام قام الكونغرس بعد عا
على مدى نصف القرن املاضي إستمرت املؤسسات املالية بإضطراد يف منح قروض رهن و لتكون املنافس هلا
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مسحت تلك املؤسسات ملعايري اإلقراض باهلبوط ألدىن مستوياا نظرا لوجود املؤسستني أي فاين و كما ،عقاري
حتوالا إىل صناديق استثمارية مضمونة تعرض للجمهور و يدي ماك اللتني سوف تشتريان تلك الرهونفرو ماي

من وجهة نظر ثانية نعتقد أنه تارخييا ميكن القول أن إرهاصات أزمة ، و1منخفضة اخلطرو كأصول مالية ممتازة
 ،2001نذ بدايات القرن الراهن العام قروض الرهن العقاري الفعلية بالواليات املتحدة األمريكية بدأت تتراكم م

حيث قام البنك اإلحتياطي الفيديرايل األمريكي بتخفيض أسعار فائدة اإلقراض بني البنوك إستجابة لتوقعات 
إىل  2001يف شهر جانفي   6ذلك من و 2001االقتصاديني بإحتمال وقوع ركود اقتصادي يف عام 

1.75 2.يف شهر ديسمرب من نفس السنة  
 بقدر ما خدرت مشكل الركود بقدر ما أحدثت بفعل التفريط فيهاو الواضح أن تلك السياسة النقديةو    
تضخما حادا كانت آثاره مباشرة يف جتاوز أسعار الكثري من السلع اإلستهالكية يف  ،عوامل أخرى غري قليلةو

شكلت ما يعرف بالفقاعة و يةألسعارها احلقيق) املساكن حتديداو خاصة منها العقارات(األسواق األمريكية 
املستوى العام و (M)الطردية بني حجم الكتلة النقدية و نظريا عرب العالقة النقدية املباشرة االقتصادية العقارية،

ميدانيا بسبب التدفق اهلائل لرؤوس األموال األجنبية جتاه االقتصاد األمريكي الذي سامهت تلك و (P)لألسعار 
  3.ظمهالسياسة النقدية يف تعا

  :2008و  1997الشكل املوايل يوضح الفقاعة العقارية السكنية يف الواليات املتحدة األمريكية ما بني و
  

  :2008و 1997أسعار املنازل يف الواليات املتحدة األمريكية بني عامي ):5-2(الشكل

  
Source: Economist Robert Shiller,Yale University, USA ,2009. 

   

                                                        
كز اجلامعي املر أسبااوإنعكاساا، مفهومها، ،...اليوم الدراسي حول األزمة العاملية الراهنة ،مقاربة نظرية حول أزمة قروض الرهن العقاري األمريكية نور الدين جوادي، 1

   .2-1ص ص ،2009فيفري3بالوادي،
 ،احلوكمة العاملية،جامعة فرحات عباسو االقتصادية الدوليةو األزمة املالية: امللتقى العلمي الدويل حول ،"التداعياتو اجلذور"2008األزمة املالية العاملية  ساعد مرابط،

.7ص ،2009أكتوبر21 - 20اجلزائر، سطيف، 2  
.2ص ملرجع السابق،ا نور الدين جوادي، 3  
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،  2008و 1997الشكل السابق تزايد أسعار املنازل يف الواليات املتحدة األمريكية بني عامي يالحظ من     
مث بدأت  2006ألف دوالر أمريكي عام  192إىل  1997ألف دوالر أمريكي عام  104حيث إرتفعت من 

طاع العقارات يف بداية األزمة املالية العاملية من قهو ما يؤكد و ،على التوايل 2008و 2007يف التراجع عام 
  .الواليات املتحدة

  :آثار األزمة املالية العامليةو أسباب:ثانيا
التفسريات اليت طرحها كبار اخلرباء االقتصاديني فمنهم من يرى أن األزمة املالية العاملية و تعددت األسباب

هناك من يرى أا و نوكهو الربا الذي تتعامل به البو منهم من يرى أا تعود إىل سبب ديين حبتو أزمة نظام
  :اآلثارو فيما يلي أهم هذه األسبابو غريها من التفسريات األخرىو مؤامرة مدبرة

  :2008أسباب األزمة املالية العاملية لعام  - 1
  :يليميكن إمجاهلا فيما  2008ية لعام هناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمة املالية العامل

  1:أزمة نظام 2008العاملية لعام  األزمة املالية -أ
هي الركن الفلسفي أي اإلحساس و حيث أن كل نظام اقتصادي يقوم على ثالث ركائز أساسية هامة        

آليات  ،إعداد اإلنسان الصاحلو البشرية التنميةو الشغلو هي حتقيق الرفاهيةو االستقرار أهداف النظامو باألمان
بالنسبة إىل الركن الفلسفي فقد ، تسريهو األدوات اليت حترك النظامو وسائلهي عبارة عن جمموعة من الو النظام

.ذلك نتيجة لعدم ثقة األفراد ذا النظامو الزمه اإلحساس باخلطر الدائمو افتقده النظام الرأمسايل أي إفتقد األمان
سان جشع مملوءا أصبح هناك إنو الفقراءو بالنسبة لألهداف أصبح هناك تفاوت واسع بني األغنياءو        

أما بالنسبة آلليات النظام فإن طائفة من مراهقي وول اجلشع يف اتمع الرأمسايل، و دةالغل أي طغيان املاو باحلقد
و بالتايل فإن التراجع يف هذه الركائز األساسية مبجرد حدوث األزمة  ،ستريت هي اليت أصبحت تسري هذا النظام

  هو عدم وجود مبادئ أصال؛و د ال غرياملالية العاملية يدل على أمر واح
  :األزمة املالية العاملية أزمة رهن عقاري  - ب

 اندلعت من القطاع العقاري نتيجة الغموضو بدأت األزمة املالية العاملية يف الواليات املتحدة األمريكية
فضال عن غياب الرقابة  إنعدام الشفافية الذي يلف عمل النظام املصريف عموما يف الواليات املتحدة األمريكيةو

إزدهر العقار األمريكي بسبب إخنفاض  2006خالل عام و احلكومية الفدرالية يف عملية ضخ القروض العقارية،
أي ،شرعت البنوك األمريكية يف ضخ القروض الراهنة العقارية املخاطرة بقوةو أسعار الفائدة مبستويات كبرية

كانت البنوك تعتقد أا ، وات مالية للحصول على قروض عاديةقروض ممنوحة لبيوت أمريكية ال تقدم ضمان
 2006ففي عام  إعادة بيعه رمبا بثمن أكرب إن عجز املقترض عن التسديد،و تستطيع دائما وضع يدها على املرتل

  .من القروض العقارية اليت منحتها البنوك األمريكية هي قروض فيها خماطرة %40حوايل 
                                                        

  ،2010شتاء-2009خريف  ،49-48العددان  القاهرة، العربية للبحوث االقتصادية، اجلمعية جملة حبوث اقتصادية عربية، ،مراجعةو تأمل...األزمة املالية العاملية علة مراد،1
  .12-11ص ص
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 مان براذرز يف أمريكا فقد أعطى قروضا أكرب بكثري من األصول اليت ميلكهابدأت األزمة من بنك لي
عندما حان وقت دفع أقساط القروض و شجع املواطنني األمريكيني على اإلقتراض بدون ضمانات لقروضهمو

عجز البنك عن تسديد املسحوبات على الودائع لديه من قبل ، وللبنك عجزت العائالت األمريكية عن السداد
- 2005لعمالء نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة بفعل إرتفاع معدالت التضخم يف الواليات املتحدة خالل عامي ا

من القروض العقارية اليت منحتها البنوك األمريكية هي قروض فيها  %46حوايل  2006ففي عام  ،2006
نوك اإلستثمارية األمريكية فقد تسابقت الب ،أي قروض ممنوحة بضمانات غري كافية أو بدون ضمانات ،خماطرة

مبا  ،من األمريكيني من احلصول على هذه القروض العقارية %75قد إستفاد و على تقدمي قروض فيها خماطرة
املؤسسات على سداد األقساط املستحقة مما أدى إىل و تسبب يف إستفحال األزمة عندما عجز املدينون من األفراد

 %8رغم أن نسبة غري القادرين على التسديد ال يتجاوز و املصريف مشكلة نقص السيولة على مستوى اجلهاز
  ؛1االقتصاد العاملي كان له أثر سيئ على األسواق املالية العاملية  %46لكن حجم االقتصاد األمريكي الذي ميثل و
   : بيع شركات اإلقراض العقاري للديون عن طريق آلية التوريق -ج
 حيث قامت هذه الشركات ببيع القروض على شكل سندات دين إىل أفراد ،هو البداية احلقيقية لألزمةو    
 اليت استخدمت كضمان للحصول على قروض أخرىو مؤسسات داخل الواليات املتحدة األمريكية أو خارجهاو
 تضخم لقيمة الديون، وبذلك فالتوريق مبا أنتجه من إنتشار محلة السندات الدائننيو، 2هكذا تكررت العمليةو
   3.تيب مديونيات متعددة على نفس العقار كان هو حجر الزاوية يف حدوث األزمة املالية العامليةترو
الشركات يف و بالذكر أن آلية التوريق أدت إىل إمتداد آثار األزمة إىل عدد كبري من البنوك جدير    

تشر لتشمل معظم الشركات تنو و بدأت األزمة تتحرك ككرة الثلج ،حول العاملو الواليات املتحدة األمريكية
لكنها تتجاوز حدوده لتطاول و هنا بدأ احلديث عن أزمة مالية عاملية مصدرها االقتصاد األمريكيو املالية العقارية

  4؛معظم دول العامل
 
  
  

                                                        
.8- 7ص ص ،2010اجلزائر، امعية،ديوان املطبوعات اجل ،األزمة املالية العاملية الراهنة ضياء جميد املوسوي، 1  

 - "حبيث ميكن اإلقبال على  ،اليت تستحق يف تاريخ معني إىل أوراق مالية قابلة للتداول) خصوصا طويلة األجل(هو حتويل األصول غري السائلة  املتمثلة يف القروض  "التوريق
   .وض اليت شاع حتويلها إىل أوراق ماليةهي من القرو شرائها باإلستناد إىل األصول القائمة مثل قروض اإلسكان

 اجلزائر، قسنطينة، جامعة األمري عبدالقادر، بديل البنوك اإلسالمية،و املصريف الدويلو حتليل األزمة املالية الراهنة،امللتقى الدويل حول أزمة النظام املايل بوعتروس عبد احلق، 2
   .2ص ،2009ماي

 14- 13اإلسالمي،جامعة اجلنان،لبنان،و كيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغريبو ،مؤمتر األزمة املالية العامليةجذورهاو أسباب األزمة املاليةاجلوزي مجيلة، 3
   .10 -9ص ص ،2009مارس

 ،49-48العددان القاهرة، االقتصادية، بية للبحوثية عربية،اجلمعية العرجملة حبوث اقتصاد ،تأثري األزمة املالية العاملية يف الصادرات املصرية حسني عبد املطلب األسرج، 4
   .36ص ،2010شتاء-2009خريف



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
154 

  

  :املشتقات املالية -د
الثقة يف  د علىأثر هذه املشتقات على األزمة يظهر يف أن التوسع يف إشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمو

الشركات االستثمارية و السندات الصادرة عن البنوكو نظرا إليار أسعار األسهمو املستقبلحتقيقها مكاسب يف 
حدث ذعر يف األسواق املالية نتيجة لتزاحم اجلميع على تصفية مراكزهم فإخنفضت و إارت قيمة هذه املشتقات

من العجب أن من أهم أهداف هذه املشتقات هو و ،ألسواقمؤشرات األسواق إخنفاضا كبريا أدى إىل شلل هذه ا
  1؛مواجهة املخاطر اليت ميكن أن حتدث يف حني أن األزمة أظهرت عجزها عن محاية نفسها

  :منو نشاط املضاربات - ه
نتج عن توسع نشاط املضاربة يف سوق العقارات يف الواليات املتحدة األمريكية عن األرباح العالية احملققة 

كل ذلك شجع املستثمرين ،من التسهيالت اإلئتمانية الواسعة اليت قدمتها البنوك للمستثمرين يف هذا القطاعو فيه
 و أدى ذلك إىل حصول فارق كبري بني أسعارها احلقيقية على التوسع الكبري يف االستثمار يف هذا القطاع،

اليت سرعان ما و الطلب حدثت األزمةو عندما حصل تغري يف املتغريات املؤثرة على عوامل العرضو ،السوقيةو
  ؛إنتقلت إىل األنشطة األخرى املرتبطة معها بعالقات بينية واسعة

 :دوره يف نشوب األزمة املالية االقتصاديةو نظام النقد الدويل - و
يف  الدوالر فكرت الواليات املتحدة األمريكيةو نتيجة إيار نظام بريتون وودز مت فك اإلرتباط بني الذهب    

و هذا اإلجراء يصب يف  جعلها أصوال هلا،و أن تقوم البنوك املركزية حول العامل بشراء سندات خزينة أمريكية
إذ أن الكثري من الدول منها بعض الدول النامية أصبحت تقرض واشنطن  مصلحة الواليات املتحدة األمريكية،

لعمالت الصعبة يف صورة دوالرات مستثمرة يف تريليونات الدوالرات بدون فائدة عند تكدس إحتياطاا من ا
  2؛سندات اخلزانة األمريكية

  :سوء اإلدارةو عدم شفافية ووضوح البيانات املالية -ز
الزبائن معلومات خاطئة عن تقييم و تؤدي عدم الشفافية أو التالعب يف البيانات املالية إىل إعطاء املضاربني

و عليه قد تتم عمليات التالعب أو إخفاء بعض املعلومات  ،العكسو حبةاملؤسسة فقد تظهر  املؤسسات اخلاسرة را
من قبل اجلهات املسؤولة عن إدارة أسواق البورصة أو املؤسسات املالية أو البنوك جراء رغبة املدراء يف احلصول 

إىل حدوث ا يؤدي هو مو مزايا مالية كبرية مقابل حتقيقهم أرباح ومهية كبرية للجهات املضاربةو على أجور
  .األزمات املالية

  

                                                        
  -"دف التحوط ضد خماطر التو هي عقود مالية تشتق من األسعار احلالية لألصول املالية أو العينية حمل التعاقد "املشتقات املالية غري املتوقع يف أسعار تلك األصولتستخدم. 
  .10ص السابق، املرجع ،اجلوزي مجيلة 1

.33-32ص ص مرجع سابق، ضياء جميد املوسوي، 2  
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عليه فإن غياب الشفافية ساهم بشكل كبري يف حتريك األزمة املالية العاملية بل إنه أتى على قمة األسباب و
حيث إنتشر الفساد بني طائفة املسؤولني التنفيذيني مما كانوا يشغلون وظائف اإلدارة العليا يف  ،اليت أدت إليها

و هكذا غابت اآلليات  ،يف الواليات املتحدة األمريكية أو خارجها سواًءا ت املالية املؤسساو األنظمة املصرفية
الفعالة للرقابة عليهم مما جعلهم يتساهلون يف ضخ قروض إئتمانية مببالغ كبرية دون تطلب معايري األمان الدولية يف 

  1؛األصول الضامنة هلذه القروض
  :السندات العقارية تصنيفا مرتفعاقيام مؤسسات التصنيف اإلئتماين بتصنيف  -ح

نظرا ) AAA(أقدمت مؤسسات التصنيف اإلئتماين مبنح سندات الرهن العقاري تصنيفا مرتفع األمان 
مورغان و مع معروفة مثل ليمان براذرزو ألن القروض العقارية عالية املخاطر قد أشتريت من قبل بنوك كبرية

ألن ذلك التصنيف  ،تماين جزءا من مسؤولية األزمة املالية العامليةلذلك حتملت وكاالت التصنيف اإلئ ،ستانيلي
  2.أو على األقل غري مدركة هلا ،غري الدقيق جعل البنوك تتجاهل حجم املخاطر اليت قد تتعرض هلا

إذن متت كذلك هذه األخطاء اليت وقعت فيها مؤسسات التصنيف العاملية من خالل إعطاء إمكانيات 
ف األدىن أن تتحصل على تصنيف أعلى من خالل توريق أصوهلا لدى شركة ذات تصنيف لشركات ذات التصني

أن ترفع من تصنيفها  Bفمثال ميكن للشركة املصنفة يف الفئة ،و هو ما تسبب يف خسائر كبرية للمستثمرين ،أعلى
على أا  أن تصدر أوراقا ألصوهلا مصنفة من خالل توريق أصوهلا لدى شركة ذات تصنيف إئتماين أعلى،

)AAA.(3  
 عليه فإن التصنيف اخلاطئ لوكاالت التصنيف اإلئتمانية جعل البنوك تتجاهل حجم املخاطر املعرضة هلا،و

 و نقلت بذلك هذه الصدمة إىل العديد من البنوك ،مما جعلها تتضرر عند ظهور حاالت العجز عن السداد
نقص سيولة األسواق املالية نتيجة فقدان املتعاملني الثقة فيه، و قد أدى هذا كله إىل  ،املؤسسات املالية حول العاملو

األمر الذي أفضى يف اية املطاف  الشركات املالية املتعثرة،و سريعة ألسهم البنوكو مما أحدث عمليات بيع كبرية
  4؛إىل إنتشار األزمة عامليا

  :ة اإلشراف الكافيني على املؤسسات املالية املتخصصو إنعدام الرقابة -ط
ففي الوقت الذي ختضع فيه املصارف  ،إصدار السنداتو بالتحديد شركات اإلستثمار يف ضخ القروضو

 ،التجارية إىل رقابة البنوك املركزية من حيث اإللتزام بشروط احملافظة على مالءة رأس املال كما تشري إتفاقية بازل
غياب سلطات الدولة الرقابية املتمثلة يف بنك عليه فإن و ،فإن شركات اإلستثمار ال ختضع ملثل هذه الرقابة

عدم تدخلها يف الوقت و السلطات الرقابيية ألسواق األوراق املالية األمريكيةو اإلحتياطي الفديرايل ووزارة اخلزانة

                                                        
.18ص ،2009اإلسكندرية، ،الدار اجلامعية ،إصالح النظام املايل العامليو األزمة املالية إبراهيم عبد العزيز النجار، 1  

.11-10ص ص مرجع سابق، ساعد مرابط، 2  
.85ص مرجع سابق، بوصبيع صاحل رحيمة، 3  

 ،49-48العددان القاهرة، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، جملة حبوث اقتصادية عربية، ،ر صناديق الثروة السيادية يف معاجلة األزمة االقتصادية العامليةدو نبيل بوفليح،4
   .95-94ص ص ،2010شتاء -2009خريف
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شركة متويل عقاري إفالسه يف فيفري 70املناسب لعالج أزمة الرهن العقاري فور تفجرها إثر إعالن حوايل 
هو  فغرينسبان ،لعجز العمالء عن سداد أقساطهم املستحقة ألا ببساطة جزء من األزمة نفسها نتيجة 2007

شجع على تزايد و سبتمرب 11املتوالية يف أسعار الفائدة على الدوالر عشية أحداث  االخنفاضاتالذي إعتمد 
بستة زيادات متوالية يف  2006-2004قروض الرهن العقاري بسعر فائدة متغري ليأيت مرة أخرى خالل الفترة 

سعر الفائدة مما أدى مباشرة إىل رفع عبء الديون على عمالء الرهن العقاري من الشعب األمريكي للدرجة اليت 
           فريدي ماك إىل حوايل و إىل تزايد حجم قروض الرهن العقاري لتصل حمفظيت شركيت فاين مايو أدت إىل تعثرهم

اإلفصاح عن أرباح ومهية غري قابلة و هذا فقط بتضخيم نتائج أعماهلماو ،2005مليار دوالر يف عام  4000
  1؛لو أدى ذلك إىل إفالسهما كما حدث بالفعلو للتحصيل حىت

  :التطور التكنولوجي و التحرر املايل -ي
د إال بالتغري أبرزت األزمة املالية العاملية أن البنوك املركزية يف الدول الصناعية الكربى مل تعد تم منذ عقو

نسيت متاما أا و %0.02أو  %0.01تغري سعر الفائدة حسب تغري نسب التضخم حبوايل و يف نسب التضخم
تركت موجة املنسوجات املالية بدون أي و جيب أن حتافظ على سالمة األوضاع املصرفية املالية يف أسواقها احمللية

بإصرار الفديرايل السابق قد رفض  االحتياطيإن حاكم اإلحتاد بل  ،التنظيميو التشريعيو نوع من التأثر القانوين
  .املالية اجلديدة و يقوم بوضع ضوابط أو معايري على إصدار كل هذه املنسوجات املصرفية نأ

اإلتصاالت يف األسواق و مما ال شك فيه أنه نتيجة للتطبيق الواسع لتكنولوجيا احلاسبات اإللكترونيةو
كما أدى إستعمال التكنولوجيا  ،واق من معاجلة حجم كبري جدا من املعامالت املاليةاملالية متكنت هذه األس

 اإلستجابة بسرعة أكرب للمعلومات اجلديدةو أوسعو املتطورة يف أسواق املال إىل توصيل التطورات على حنو أسرع
انت النتيجة أن إزدادت كو ،ربط األسواق اليت تقع يف مناطق أمنية خمتلفةو إجراءات جتاريةو إبتكار أدواتو

التدفقات داخل أسواق رأس املال الدولية بسرعة تفوق كثريا معدل منو الدخل القومي األمسي يف البلدان الصناعية 
كان و ) طوكيو نيويورك، لندن،(كما زاد املعدل اليومي لتداول العمالت األجنبية يف األسواق الرئيسية،الرئيسية

أصبح االقتصاد العاملي حمصورا يف و إلتصاالت أن إزداد التكامل العاملي لألسواق املاليةنتيجة التطور يف تكنولوجيا ا
و قد أوضحت أحداث األزمة العاملية جبالء أن  ،رقعة صغرية أو كازينو كما أطلق عليها االقتصادي اإلجنليزي كيرت

  2؛األسواق املالية يف العامل غدت شديدة التكامل
  

                                                        
 -"عام وهو من كبار املنادين بتطبيق السياسات  19وهو أكرب جهاز مايل عاملي ملدة) البنك املركزي األمريكي(مدير بنك اإلحتياطي الفديرايل األمريكي:"ألن غرينسبان

   .اللربالية املتوحشة والداعمني لعمليات املضاربة يف أسواق املال
 جامعة فرحات عباس، قتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،األزمة املالية واال:امللتقى الدويل حول ،)األسباب،اآلثار واحللول املقترحة ملعاجلتها(األزمة املالية العاملية حسني بورغدة،

.9ص ،2009أكتوبر21- 20اجلزائر، سطيف، 1  
.16-14ص ص مرجع سابق، ضياء جميد املوسوي، 2  
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 1:دوث األزمة املالية العامليةدورها يف حو العوملة -ك

يف كتابه رؤية مستقبلية ملشروع الشرق األوسط الكبري الذي ميثل القسم الثاين منه رؤية  سوروسيرى 
كذلك العديد من و العديد من املفاجآت غري املنتظرة ،ثغر النظام املايلو إستراتيجية متينة البنية لالقتصاد العاملي

  :من أهم إنتقاداته للرأمسالية و الصراحةو التحذيرات الفائقة اجلرأة
أن النظام الرأمسايل غري قابل للعوملة بسبب معاناته مجلة من أمراض مزمنة أضيفت إليها فريوسات جديدة قد  -

يعزو هذا الفشل إىل الفساد و و هو بذلك يثبت فشل العوملة يف العديد من الدول ،يكون الشفاء منها صعبا
  ؛املتفشي فيها

ذلك و فهي  قد حتولت إىل جمرد العب صغري يف االقتصاد العاملي ،ا كانت الشركات العمالقة عماد الدولةإذ -
مما حول السلطة املركزية إىل مؤسسات التقييم العاملي مثل  صناديق االستثمار،و مقارنة بالبيوت املالية الضخمة

تدفع مبن تشاء من الشركات إىل و اءهي مؤسسات ترفع من تشو مؤسسة ستاندارد أند بورزو مؤسسة مودي
وروش أن إشراف الدول على هذه املؤسسات خيدم املصاحل السياسية على حساب االقتصاد سيرى و اإليار
  ؛العاملي

الدول  اليت أثبتت عجزها عن ضبط التدفقات املالية الضخمة على 1988قصور مقررات مؤمتر جلنة بازل -
  .ت وقوع إقتصادياا ضحية للفراغ الناجم عن عدم إنتظام االقتراضإحتماالاملتعوملة حديثا مما زاد 

عرب هذه النقاط الثالث يعلن شوروش أن ال جدوى من العوملة بل جيعل منها خطرا دائما على و و هكذا
يعود أساسا إىل  1997يؤكد يف كتابه أن سبب جناة الصني من األزمة اآلسيوية عام و اقتصادات الدول املتعوملة

  .فظها إجتاه إدخال عملتها إىل نطاق التداول العاملي حت
  :السبب الديين البحت يف إنفجار األزمة املالية العاملية -ل

من و تعاىل عليهاو لقد قام النظام الرأمسايل على مبادئ ختالف سجية اإلنسان اليت فطره اهللا سبحانه
مسالية املالية للشريعة اإلسالمية على سبيل الذكر ال و من مناذج خمالفة الرأ ،املالو مدلوالت سجيته حفظ الدين

  :احلصر نذكر
 2:الربا -

حيث إرتبطت بوادر األزمة املالية العاملية بصورة أساسية باإلرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من جانب بنك 
 من حيث خدمتهاهو ما شكل زيادة يف أعباء القروض العقارية و 2004االحتياطي الفيديرايل األمريكي منذ عام 

حيث توقف عدد كبري من املقترضني عن  ،2007تفاقمت األزمة حبلول النصف الثاين من عام و سداد أقساطهاو
                                                        

.15ص مرجع سابق، علة مراد، 1  
 - "فكسب من  ،1992ارب على اجلنيه اإلسترليين عام أمريكي اجلنسية وهو من ض)يلفظ إمسه شوروش وليس سوروس كما هو شائع ألنه يهودي ( "شوروش هنغاري

  .و كان كلنتون يعتربه ثروة أمريكية قومية بل إنه كان يستعني به يف العمليات االقتصادية السوداء احلكومة الربيطانية ملياري دوالر،
   ، 2008 سوريا، دمشق، التوزيع،و النشرو دار النهضة للطباعة األوىل،الطبعة  ،ضوابط االقتصاد االسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية سامر مظهر قنطقجي،2

   .33-32ص ص
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و قد نبه  ،هذه نتيجة طبيعية ألن الربا عنصر خفي حمفز على التضخمو ،سداد األقساط املالية املستحقة عليهم
األفراد أعمى بصريم بتفضيل املصلحة الفردية و املؤسساتاقتصاديون غربيون كبار هلذا األثر السيئ لكن جشع 

  ).العاملية(بصورة مطلقة على املصلحة اجلماعية
إىل ) موريس آيل(فمنذ عقدين من الزمن تطرق االقتصادي الفرنسي احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد 

مهددا و توحشة معتربا أن الوضع على حافة بركاناألزمة اهليكلية اليت يشهدها االقتصاد العاملي بقيادة اللربالية امل
  :مها و إعادة التوازن شرطنيو إقترح للخروج من األزمةو )البطالةواملديونية (باإليار حتت وطأة األزمة املضاعفة 

 تعديل معدل الفائدة إىل حدود الصفر.  
 2مراجعة معدل الضريبة إىل ما يقارب%.  

و بذلك فالربا له ضرر  نسبة الزكاة يف النظام االقتصادي االسالمي،و باهذا ما يتطابق متاما مع إلغاء الرو
فإختاذ القرار االستثماري على أساس مؤشر األرباح املتوقعة أسلوب أكثر منطقية  ،عام يصيب االقتصاد ككل

يبني و الناس ضارة مبصاحلو وواقعية ألن الربح أداة ختصيص رأس املال احلقيقي بينما الفائدة الربوية أداة مضللة
  :ذلك

   :توليد تضخم مستمر بسبب زيادة تكاليف اإلنتاج -
 1.مما يولد تغريا يف الثقة التجارية الناشئة عن نظام إئتماين غري مستقر يف املدى الطويل

  : يبدي االقتصاد عموما سلوكا طائشا يساير تذبذب أسعار الفائدة -
مما يضر مبصاحل األمة ،أو التخطيط بشكل جيد لألعمالمما يصعب إختاذ قرارات إستثمارية طويلة األجل 

  2؛ما إىل ذلكو تضخمو ما يليها من بطالةو يعجل من دورة الكسادو يف املدى الطويل
 :سوء ختصيص املوارد -

ذلك ألا ال تعري الناحية اإلجتماعية أي إهتمام فتحرم اتمع من مشروعات ضرورية فتعيق حركة و
بينما العكس متاما حيدث بالنسبة  ،سعر فائدة أقلو ملشروعات الكبرية على قروض أكربحتصل او التنمية فيه

  ؛إنتاجيةو اليت قد تكون أكثر فائدةو املتوسطةو للمشروعات الصغرية
اإلدخار إىل إبطال تأثري كل منهما على اآلخر يف املدى و مييل مستوى الفائدة يف قراري اإلستهالك -

 3:الطويل

    :ذلك يف قوله تعاىلو تعاىل من يتعاملون بالربا باحملقو هدد اهللا سبحانه يف هذا الصددو

         .4  

                                                        
1 Simon.H,Economic Policiy fora Free Society ,University of chicago prees,Chicago,1948,p320. 

.34ص مرجع سابق، سامر مظهر قنطقجي، 2  
.34ص  نفس املرجع السابق، 3  

.275اآلية  رة،سورة البق القرآن الكرمي، 4  
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 :القيم عن املعامالت املاليةو فصل الدين -م

ترتب على ذلك و أصبح الدين هو الرفاهية الدهريةو الصنم املعبود من دون اهللاحيث أصبح املال مبثابة   
هذا و أكل أموال الناس بالباطلو اجلشعو اإلحتكارو الغشو إنتشار الفساد يف جمال املعامالت كالرشوةو الشقاء

  .من مظاهر األزمة املالية العاملية
 :التجارة يف الديون - ن

إقراض و أن البنوك تقوم على نظام االقتراض من املودعني بفائدة) الربوية( يرى علماء الصريفة التقليدية
 املعامالتو هذا يقود من الناحية املصرفية إىل خلق النقودو على التجارة يف الديون أي تقوم ،العمالء بفائدة

يني أن املال ال يلد معروف لدى مجيع االقتصادو ،الفرق بني سعري الفائدة يكون ربح البنك هوو السيولة الومهيةو
ذلك خالل و حلبة املعامالت االقتصادية فإنه يساهم يف النماء فعليا يفو لكن إذا أستثمر إستثمارا مباشراو ماال

 باملديونية كأن يتخلف العمالء عن سداد القروض  عندما حيدث خلل يف دورة التجارةو ،تفاعله مع عنصر العمل
أسباب و هذا من مظاهرو السيولة، تظهر مشكلةو ختالله على املودعنيينعكس إو فوائدها خيتل نظام البنكو

على املتاجرة بالديون  شتان بني نظام يقومو األسواق املاليةو األزمة املالية العاملية،كما حدث يف جمال العقارات
 حيقق السيولة ة الذيالفعلي االستثماراتو املعامالتو البيوعو نظام املشاركاتو يقود إىل األزمات املاليةو بفائدة

     :حيث قالوصدق اهللا تعاىل  ،1االستقرار االقتصادي احلقيقيو الربحو التنميةو

              

              

              .2  
 3:تقوم املعامالت مع املدينني على نظام اجلدولة - س

 و قد ى رسول اهللا  و هذا هو الربا بعينه، ،زيادة معدل الفائدة نظري زيادة األجلو أي زيادة الدين
  .لكالئ أي بيع الدين بالدينعن بيع الكالئ با

كان السبب و إذن مما سبق ميكن أن خنلص إىل أن األسباب اليت أدت إىل األزمة املالية العاملية قد تعددت
الرئيسي يف إنفجارها هو العامل الديين مبعىن غياب النظام االقتصادي اإلسالمي يف العديد من الدول كان هو 

التخفيف من و و خري دليل على ذلك عجز النظام الرأمسايل عن إحتوائها ،يةحجر الزاوية يف حدوث األزمة العامل

                                                        
.14ص مرجع سابق، علة مراد، 1  

.274اآلية  سورة البقرة، القراآن الكرمي، 2  
.14ص مرجع سابق، علة مراد، 3  



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
160 

  

لتوضيح كيفية حدوث األزمة العاملية ميكن وضع التصور التايل من خالل الشكل و فعال،و ا بشكل سريعآثاره
  :املوايل

  :2008طبيعة األزمة املالية العاملية لعام ):6- 2(الشكل
  

  
  
 التأثريات...التداعياتو األسباب"آثارها على اقتصاديات العامل العريب و ة املالية العامليةاألزم راضية بوزيان،:املصدر

جامعة  احلوكمة العاملية،و االقتصادية الدوليةو امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية ،"التغيري على االقتصادآفاق و
  .10ص ،2009أكتوبر 21-20 اجلزائر، سطيف، فرحات عباس،

  
ظ من الشكل أن األزمة املالية العاملية بدأت من قطاع العقارات حيث قامت البنوك مبنح قروض يالح

هو ما نتج عنه عدم القدرة و ،تسبب هذا يف إخنفاض السيولة بسبب التوسع يف اإلقراضو عقارية لبناء املساكن
من جانب ، ويل إارات البنوكبالتاو عجزها عن بيع العقارات إلخنفاض أسعارها و على تلبية طلبات املودعني

بيع تلك السندات إىل املستثمرين يف سوق األوراق املالية  و آخر قامت البنوك بتحويل أقيام القروض إىل سندات
عند مطالبة املستثمرين محلة السندات شركات التأمني ، والذين قاموا بدورهم بالتأمني على السندات من املخاطر

  . هكذا إنتقلت األزمة من القطاع املايل إىل القطاع احلقيقيو رت شركات التأمنيبالتعويض عن اخلسائر إا
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  :تداعيات األزمة املالية العاملية و آثار - 2
اليت ال زالت تداعياا إىل حد اآلن تضرب أسس و خلفت األزمة املالية العاملية آثارا ال يستهان ا

فيها هذا الصدد يقول الرئيس األسبق و ورويب خري دليل على ذلكاالحتاد األ، والكيانات االقتصادية الكربى
وستستغرق  ومل تنته بعد، ،هذه األزمة هي األخطر منذ قرن« :لفديرايل األمريكي آالن غرينسبانلالحتياطي ا

 ،»و أتوقع إيار العديد من املؤسسات املالية الكربى بسبب القسوة اإلستثنائية هلذه األزمة ،مزيدا من الوقت
  :بذلك كان هلذه األزمة نتائج كبرية جدا ميكن إجياز أمهها فيما يليو
حيث تتعامالن  ،فريدي ماك خسائر بالغةو مها فاين مايو تكبيد أكرب مؤسستني للرهن العقاري يف أمريكا -أ

ٍ  6هو مبلغ يعادل ، وتريليون دوالر 6مببلغ   80رابة علقت قو أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية جمتمعة،
 ؛حىت اآلنو 2008أعلنت إفالسها أو عرضت للبيع منذ بداية عام و شركة رهن عقاري أمريكية عملياا

     واشنطن ميوتشوال،و مصرف أنتجريتو أعلنت مصارف أمريكية كربى إفالسها كمصرف ليمان براذرز - ب
 32الذي يستحوذ على أصول بقيمة بنك من الساحة من بينها بنك أندي ماك  11و قد أدت األزمة إىل إختفاء 

 1؛مليار دوالر 49مليار دوالر، وودائع تصل إىل 

مجد بنك  ثالواليات املتحدة حي قررت مجيع البنوك األوروبية جتميد صناديقها العاملة يف اال العقاري يف -ج
 2؛رمليار دوال 2.3باريبا أكرب بنك فرنسي مدرج بالبورصة استثمارات قيمتها  يب، إن، ،يب

كان قطاع و أثرت كذلك األزمة العاملية على قطاع اإلنتاج حيث إنتقلت من القطاع املايل إىل القطاع احلقيقي -د
تسريح العمال يف شركات و السيارات أحد املتضررين الرئيسيني ذه األزمة حيث تواىل إخنفاض املبيعات

ففي  ،كات صناعة السيارات على اإلندماجمة سيجرب شرخرباء أن تأثري األز، وتوقع صناعيونو السيارات يف العامل
هو الشهر السادس على و ،2008 شركة يابانية إفالسها خالل شهر نوفمرب لعام 1010اليابان أعلنت حوايل 

شركة قد أعلنت إفالسها  123كانت ، والتوايل الذي تضطر فيه آالف الشركات اليابانية للقيام بتلك اخلطوة
أكد املعهد تايكوكو داتابنك املتخصص يف إحصاءات نشرها أن عدد حاالت و،  2008عام خالل شهر أكتوبر ل

و يف أملانيا إخنفضت املبيعات ،شركة 10959لتصل إىل  2008اإلفالس فاقت األعداد اليت مت تسجيلها خالل 
فرانكفورت بنسبة  كما إخنفضت قيمة أسهم هذه األخرية يف،يب إم دابليو بنحو الربعو العاملية لشركة مارسيدس

 3؛%4.2بينما تراجعت أسهم دميلر ب  2.6%

فورد و أما يف الواليات املتحدة فقد طالبت الشركات األمريكية الرئيسية الثالث جنرال متوروز كرايسلر
مليار دوالر على شكل قروض لكي تستطيع التغلب على  34اليت تعاين أزمة سيولة حادة من الدولة دعمها ب 

  4.هها بسبب األزمة املاليةصعوبات تواج
                                                        

.10ص ، 2009اململكة العربية السعودية، جمموعة زاد للنشر، ،الطبعة األوىل ،األزمة املالية حممد صاحل املنجد، 1  
.11ص املرجع السابق، حممد صاحل املنجد،  2  

.235-234ص ص ، 2010، اجلزائر التوزيع،و دار اء الدين للنشر الطبعة األوىل، ،مدخل إىل الوقائع االقتصادية بن طاهر حسني، 3  
.235ص املرجع السابق، بن طاهر حسني،  4  
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تأثري األزمة املالية يف منو "  2009اآلفاق االقتصادية العاملية " تناول التقرير الصادر عن البنك الدويل بعنوان -ه
ذلك إمجايل الناتج احمللي يف خمتلف أحناء العامل مشريا إىل حدوث تباطؤ ملحوظ يف النشاط االقتصادي العاملي مبا يف 

خلص التقرير الذي حيمل عنوانا و القدرة على التكيفو امية اليت إتسمت اقتصادياا يف السابق باملرونةالبلدان الن
الطلب بالنسبة إىل و إال أنه باإلمكان حتقيق توازن بني جانيب العرض" السلع األولية يف مفترق الطرق"هو و فرعيا

 إذا توافرت السياسات السلمية يف قطاعي الطاقة،قبلاملواد الغذائية يف املستو السلع األولية األساسية كالنفط
 2002يف عام  %2.5كما توقع تقرير البنك الدويل إىل تقلص معدل إمجايل الناتج احمللي العاملي من ،الزراعةو

عام %4.5إىل  2007عام %7.9و إخنفاض معدل النمو يف لبلدان النامية من  ،2009يف عام  %0.9إىل 
  ؛20091

هو رقم و تريليونات دوالر 10زمة املالية العاملية إرتفاع كبري يف نسبة الدين احلكومي العام إىل من آثار األ -و
 ؛ميثل هذا املعيار مؤشرا خطريا على مسار االقتصاد األمريكيو قريب من حجم إمجايل الناتج القومي األمريكي

إيطاليا الدخول يف و أعلنت كل من أملانيا دخول منطقة اليورو ألول مرة يف تارخيها مرحلة ركود فعلي، بينما -ز
 2؛مرحلة ركود رمسي

قطاعا إقتصاديا حيويا يف  15كشف إستطالع الرأي مشل  و %7بلوغ معدل البطالة يف االحتاد األورويب  -ح
 %5.7يف بريطانيا إرتفع معدل البطالة إىل و 2009وظيفة مهددة باإللغاء خالل  215000أملانيا أن حنو 

 ؛2008يف الربع األول من عام  %2.5مقابل 

 %2.9مليار دوالر أي  410مببلغ  2008عجز امليزانية حيث قدر العجز املايل األمريكي يف امليزانية عام  -ط
 ؛من الناتج احمللي اإلمجايل

 8.9إىل  1990تريليون دوالر عام  4.3أظهرت إحصائيات وزارة اخلزانة إرتفاع الديون احلكومية من  -ي
بذلك ميكن و ،من الناتج احمللي اإلمجايل %64و أصبحت هذه الديون العامة تشكل  ،2008دوالر عام  تريليون

 10تصنيف الواليات املتحدة األمريكية ضمن الدول اليت تعاين بشدة بسبب ديوا العامة اليت يعادل حجمها 
 ؛لديون اخلارجية للدول النامية أضعاف ا 3أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل جلميع األقطار العربية و يعادل 

 :أما بالنسبة إلنعكاسات األزمة العاملية على إقتصاديات الدول العربية فيمكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات -ك

 تشمل دول جملس التعاون اخلليجيو املايل املرتفعو الدول العربية ذات اإلنفتاح االقتصادي :اموعة األوىل-
حيث  ،باألزمة بالنظر إىل أن النفط يشكل املصدر الرئيسي للدخل الوطين يف هذه الدول تأثرت هذه الدول كثرياو

إىل  2008دوالر للربميل يف منتصف عام  147أن اإلخنفاض  احلاد يف أسعار هذه املادة يف األسواق العاملية من 
قاب األزمة املالية العاملية الذي بفعل إخنفاض الطلب العاملي عليه يف أع 2009دوالر للربميل يف بداية  35أقل من 

                                                        
 مركز الوحدة العربية، جملة حمكمة تعىن بقضايا الوحدة العربية، يب،جملة املستقبل العر ،"النتائج املستخلصة منهاو األسباب"األزمات املالية العاملية يوسف مسعداوي،1 

  .49ص ،2009جويلية -جوان ،365العدد
.18ص مرجع سابق، علة مراد، 2  
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إخنفاض يف معدالت النمو و يهدد اقتصاديات هذه الدول على األقل يف املدى املتوسط بعجز يف املوازنات العامة
هنا جتدر اإلشارة إىل أن بورصات الدول و ،إختالل يف املوازين التجاريةو إرتفاع يف معدل البطالةو االقتصادي

مليار  272.7حوايل  2008باألزمة العاملية حيث بلغت خسائر األسهم السعودية عم  اخلليجية تأثرت كثريا
مليار درهم يف اية  519بدال من  2008مليار درهم اية عام  246.4درهم حيث نزلت قيمة األسهم إىل 

  1؛2007عام 
 منها مصر،و متوسطة املايلو هذه الدول هي الدول العربية ذات درجة اإلنفتاح االقتصاديو :موعة الثانية -

 تأثر هذه الدول باألزمة العاملية سيكون أقل من درجة اموعة األوىل بإستثناء تأثر البورصاتو تونس، ،األردن
إخنفاض الطلب على صادراا غري و بالتايل فهذه الدول سيكون تأثرها من خالل إختالل موازين مدفوعااو

 ناهيك عن إخنفاض حجم املداخيل السياحية ،األجنبية االستثماراتو والتباطؤ تدفق رؤوس األمو البترولية
تونس هذا باإلضافة إىل معدل البطالة الذي سيشهد إرتفاعا بفعل عودة العمال املغتربني و خاصة دوليت مصرو

  2؛املسرحني  خاصة من دول اخلليج العريب
 ليبياو منها السودانو املايل املنخفضةو االقتصادي هي الدول العربية ذات درجة اإلنفتاحو :اموعة الثالثة -
تأثرها سيكون و ليبياو السودانو هذه الدول سيكون حمدودا بإستثناء قطاع النفط يف الدول النفطية كاجلزائر رتأثو

  3.يف مستوى تأثر دول اموعة األوىل
يرون أن التأثري يبقى حمدودا مقارنة بالقطاعات أما بالنسبة لتأثري األزمة العاملية على قطاع اخلدمات فإن اخلرباء - ل

بني من يرى و فبالنسبة لقطاع السياحة فقد تباينت اآلراء بني من يرى أن حركة السياحة تأثرت باألزمة األخرى،
فريق خرباء من منظمة السياحة العاملية إىل أنه من  حيث أشار ،قد جاءت األنباء لتؤكد اإلحتمال األولو العكس

 أن يعاين القطاع السياحي العاملي من إخنفاض الطلب من قبل املستهلكني ضمن األعمال والترفيهاملمكن 
  4.الشركات السياحية بفعل الضغوط اإلئتمانيةو

نسبية جدا و فيما خيص قطاع اإلتصال فقد أكد اخلرباء أن التبعات السلبية لألزمة املالية العاملية حمدودةو
يوجد تأثري مباشر على صناعة شركة االتصاالت بإعتبارها من أقل الصناعات  ه العلى منو قطاع اإلتصاالت ألن

  .تمويل املصريف يف متويل منتجااعلى ال
  
  
  

                                                        
جامعة فرحات  احلوكمة العاملية،و االقتصادية الدوليةو األزمة املالية:امللتقى الدويل حول ،إنعكاسات األزمة املالية العاملية على اقتصاديات الدول العربية عيسى بن ناصر،1

   .6ص ،2009أكتوبر21-20اجلزائر، عباس، سطيف،
.7ص املرجع السابق، عيسى بن ناصر،  2  

.7ص ،نفس املرجع السابق 3  
.236ص مرجع سابق، بن طاهر حسني،  4 
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  :املقترحة للخروج من األزمة املالية العاملية اآلليات:ثالثا
تعالت و احلرية املطلقةأثبتت األزمة املالية العاملية عن عجز النظام االقتصادي الرأمسايل الذي ينادي دائما ب

    بذلك األصوات املنادية بوضع األسس الكفيلة بقيام نظام اقتصادي عاملي جديد للخروج من النفق أو مواجهة
إحتواء اآلثار اليت خلفتها تداعيات تلك األزمة العاملية اليت جعلت باالقتصاد األمريكي أو القطب الواحد يبحث  و

  :فيما يلي أهم خطط اإلنقاذ املقترحةو ن حلول عاجلة ملواجهتهاعن قارب للنجاة يستصرخ حبثا ع
  :)ضخ السيولة إلنقاذ النظام املايل(خطة اإلنقاذ األمريكية- 1

وزير ماليته هنري بولسون الصعداء بعد أن صادق جملس النواب و تنفس الرئيس األمريكي جورج بوش
مليار  700اليت تبلغ قيمتها و 2008أكتوبر  24 األمريكي على خطة هنري بولسون إلنقاذ النظام املايل يف

 21جاءت هذه املوافقة بعد تأكيد الرئيس األمريكي جورج بوش أثناء خطاب له يف البيت األبيض يف و ،دوالر
 باالستهالكإىل املخاطر احملدقة و بأن الوقت قد حان ملواجهة األزمة املالية مشريا إىل غياب الثقة 2008سبتمرب 

تتضمن و ،القصادي مطالبا بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة االقتصاد األمريكي من خماطر كبريةالنشاط او
  1:اخلطة العديد من النقاط ميكن إمجال أمهها فيما يلي

 ؛مليار دوالر مرتبطة بالرهن العقاري 700السماح للحكومة بشراء أصول هالكة بقيمة    - أ

  مليار دوالر يف  250ينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إىل يتم تطبيق اخلطة على مراحل بإعطاء اخلز -ب 
ميلك أعضاء الكونغرس حق و مليار دوالر بطلب من الرئيس 350ذا املبلغ إىل مرحلة أوىل مع إحتمال رفع ه

 ؛مليار دوالر 700على عمليات الشراء اليت تتعدى هذا املبلغ مع حتديد سقفه " الفيتو"النقض 

أرباح الشركات املستفيدة من هذه اخلطة مما يسمح بتحقيق أرباح إذا و ولة يف رؤوس األموالتساهم الد -ج
 ؛حتسنت ظروف األسواق 

 ؛املصارف املركزية لدول أخرى بوضع خطط مماثلةو يكلف وزير اخلزانة بالتنسيق مع السلطات -د

 ؛دة عام واحد ألف دوالر مل 250ألف دوالر إىل 100وضع سقف الضمانات للمودعني من  -ه

 ؛الشركاتو مليار دوالر للطبقة الوسطى100منح إعفاءات ضريبية بقيمة  -و

 ؛تعيني مفتش عام مستقل ملتابعة قرارات وزير اخلزانة -ز

 ؛يدرس القضاء القرارات اليت يتخذها وزير اخلزانة  -ح

التدقيق و قبة عمليات شراء األصولحيافظ مكتب احملاسبة العامة التابع للكونغرس على حضوره يف اخلزانة ملرا -ط
 .يف احلسابات

 ؛إختاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على املمتلكات -ي

                                                        
املركز  واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات،:امللتقى الدويل الثاين حول ،عربياو ااألساليب املنتهجة ملواجهة األزمة املالية العاملية الراهنة دولي املهدي ناصر، منية خليفة، 1

   .3ص ،2012فيفري27-26 اجلزائر، اجلامعي بالوادي،
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حتديد املكافآت املالية ملسؤويل الشركات الذين و منع دفع تعويضات تشجع على جمازفات ال فائدة منها -ك
 .ألف دوالر500يستفيدون من التخفيضات الضريبية ب

احلرص و من التحول يف املواقف إنطالقا1):التدخل املباشر ملساعدة البنوك املتعثرة( روبيةخطة اإلنقاذ األو- 2
على التقليل من أضرار األزمة املالية بعيدا عن اإليديولوجيات املتعلقة باالقتصاد احلر قامت كل من الدول 

ا بالتدخل املباشر ملساعدة البنوك املتعثرة من و غريه أسبانيا، ،أملانيا ،األوروبية اليت مستها األزمة املالية منها فرنسا
  :خالل اإلجراءات التالية

 ؛شراء أسهم بعض البنوك املتعثرة للرفع من قدرا املالية -أ

إستعماهلا يف متويل  و تقدمي ضمانات مبئات املليارات من الدوالرات ملساعدة البنوك على اإلقتراض - ب
  ؛اخلواصو املؤسسات االقتصادية

 .عاما على األقل 20معدالت الفائدة من طرف البنوك املركزية بدرجة مل يسبق هلا مثيل منذ  خفض -ج

تضررة يستند أساسا إىل كما تبىن قادة جمموعة اليورو خطة إنقاذ مايل تعتمد على تأميم جزئي للمؤسسات املالية امل
القروض بني املصارف مع إمكانية  ضمان الودائع كما تسعى إىل ضمانو ملصارف املتضررةيف ا عامةضخ أموال 

  .اللجوء إىل إعادة متويلها 
  :)إستعادة اإلستقرار يف األسواق املاليةو منع إفالس املصارف(خطة الدول السبعة الصناعية - 3
عهد تو وضعت جمموعة الدول الصناعية السبعة الكربى خطة حترك ملواجهة األزمة املالية العاملية      

إعادة و إتفقت القمة على مواصلة العمل من أجل استقرار األسواق املاليةو الكربى املصارفأعضائها مبنع إفالس 
األسواق و إختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتحريك القروض، وتدفق القروض لدعم النمو االقتصادي العاملي

  2:النقاط التالية تتألف هذه اخلطة من ، والنقدية كي تتمكن املؤسسات املالية من احلصول على السيولة
 ؛منع إفالسهاو استعمال مجيع الوسائل لدعم املؤسسات املالية الكربىو إختاذ إجراءات حامسة-أ

األسواق النقدية كي تتمكن املؤسسات املالية من احلصول و إختاذ كل اإلجراءات الضرورية لتحريك القروض- ب
 ؛رؤوس األموالو على السيولة

متماسكة من قبل السلطات العامة و الل تأمني ودائعهم عن طريق ضمانات قويةإستعادة ثقة املودعني من خ-ج
 ؛الستعادة ثقة املودعني يف سالمة ودائعهم

القيام بكل ما هو ضروري من أجل حتريك سوق قروض الرهن العقاري الذي كان سببا يف األزمة املالية  -د
 .العاملية

                                                        
.96ص مرجع سابق، بوصبيع صاحل رحيمة، 1  

.ات املتحدة األمريكيةالوالي اململكة املتحدة، اليابان، إيطاليا، أملانيا، فرنسا، ،كندا:هي "لدول الصناعية السبعا "-   
 االقتصادية الدوليةو األزمة املالية:امللتقى الدويل حول ،"احللول املمكنة ملواجهتهاو فرص اإلستثمار املتاحة يف ظلها"التنبؤ باألزمة  األزمة املالية العاملية، فريد كورتل، 2
   .10ص ،2009أكتوبر21-20سطيف،اجلزائر، جامعة فرحات عباس، احلوكمة العاملية،و
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 ذلك للبحث يف جوانب األزمةو ني بعد انفجار األزمة العامليةإجتمعت جمموعة العشرين مرت  :قمة العشرين - 4
  :فيما يلي هاتني القمتنيو
  :القمة األوىل موعة العشرين  - أ

  1:أهم املقترحات اليت متت دراستها مايليو 2008نوفمرب  15عقدت هذه القمة يف واشنطن يف 
ق إدماج الدول الناشئة يف وضع السياسات العاملية دعت الصني إىل إعادة النظر يف النظام الرأمسايل برمته عن طري -

 ؛االستثمارو التمويلو املتعلقة بالصرف

إنقاذ عدد من الشركات الكربى من اإلفالس حيث قام جملس الشيوخ األمريكي بدراسة مساعدة قدرت  -
 ؛مليار دوالر إلنقاذ سوق السيارات25:ب

 صندوق النقد الدويلو عاون بني البنوك العاملية الكربىخروج املشاركني يف القمة بتوصيات تشمل طرق الت -
 ؛كذا البنك الدويلو

 ؛إمكانية العودة إىل النظام القدمي لتحديد قيمة العمالت أي إعتماد قيمة الذهب ال قيمة الدوالر -

 ؛رفع سقف ضمان الودائع لتجديد الثقة يف نظام اإلئتمان الرأمسايل -

 ؛اإلستثمار يف سندات حكومية و الدول النفطية إىل إقراض البنوك اإلسالميةدعوة الصناديق السيادية يف  -

خاصة السعودية اليت شاركت يف قمة و الضغط على دول أوبيك كي تعدل من سياسة اإلنتاج من النفط -
 .العشرين

  :القمة الثانية موعة لعشرين- ب
 :من أهم ما جاء فيها نذكر و 2009أفريل 12عقدت جمموعة العشرين قمتها الثانية يف لندن يف     

 مساعدة الدول األكثر فقرا يف العامل؛و زيادة موارد صندوق النقد الدويل -

إخضاع املكافآت املدفوعة و املؤسسات املالية وفق آليات عابرة للحدودو تشديد آليات الرقابة على عمل البنوك -
  ملسؤويل البنوك  لرقابة أكثر تشددا؛

 للعمل مع صندوق النقد الدويل مبا يضمن التعاون عرب احلدود؛ ،اص باإلستقرار املايلإستحداث جملس خ -

 فرض إجراءات تنظيم دقيقة خاصة بتسيري صناديق التوفري ووكاالت التصنيف اإلئتمانية العاملية؛ -

املؤسسات و لبنوكاألوراق املالية اليت متلكها ا(املسارعة إىل العمل على تطهري البنوك من الديون املعدومة  -
 ؛)املصرفية

  مليار دوالر لتمويل التجارة العاملية على مدى عامني دف زيادة حجم التجارة الدولية؛ 250ختصيص  -

                                                        
  -  عدد من و روسيا باإلضافة إىل أسترالياو و بريطانياو اليابانو إيطالياو فرنساو الواليات املتحدةو كنداو هي أملانياو دول جمموعة الثمانية الكربى"  جمموعة العشرين" تضم

أما العضو العشرين  ، تركياو املكسيكو واندونيسياو اهلندو كوريا اجلنوبيةو الصنيو يلالربازو األرجنتنيو السعوديةو هي جنوب إفريقياو الدول األكرب اقتصاديا من الدول النامية
  .فهو االحتاد األورويب الذي متثله يف هذه القمة فرنسا

.25-24ص ص مرجع سابق، ،علة مراد 1  
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 .مليار دوالر ملساعدة البلدان األكثر فقرا يف العامل  50ختصيص  -

 واجهة األزمة املاليةإختذت دول خليجية عدة إجراءات مل :خطة اإلنقاذ لدول جملس التعاون اخلليجي- 5
ختفيف حدة التوترات يف األسواق، فقد قرر مصرف اإلمارات املركزي أن يتيح للبنوك قروضا قصرية األجل من و

كقروض مصرفية إستثنائية  الستخدامهاخصص املصرف تسهيالت للبنوك و مليار درهم 50خالل تسهيل بقيمة 
التسهيالت للبنوك إعادة شراء كل شهادات اإليداع اليت  و منحت دف ختفيف التوترات يف القطاع املصريف،

يوما أو أكثر على أن يساوي أجل إعادة الشراء أو يقل عن الفترة املتبقية  من  14تكون الفترة املتبقية من أجلها 
م كما ألغى املصرف املركزي قاعدة األيا،الشهادات املقدمة كضمان أو أن يكون احلد األقصى لألجل ثالثة أشهر

كما أعلن ،الستة للسحب على املكشوف من احلسابات اجلارية بصفة مؤقتة إلتاحة سيولة للبنوك يف األجل القصري
خطط السداد طويلة األجل تشجيعا منه لإلقراض و احلد من القروض الكبرية "ديب الوطين"مصرف اإلمارات 

الء بإمكانية إعادة القروض دون أن كما إستحدث البنك خطة تسمح للعم ،الذي يتسم باإلحساس باملسؤولية
  1.يتحملوا أي رسوم خالل أسبوع

من رأمسال املصارف املدرجة يف سوق الدوحة   %20و 10و يف قطر إشترت هيئة اإلستثمار ما بني 
ضخ سيولة لتعزيز قدرة املصارف القطرية على متويل مشروعات التنمية يف و لألوراق املالية لتعزيز الثقة يف السوق

يف اململكة العربية السعودية أعلن املصرف املركزي أنه سيوفر أي سيولة حتتاجها ، و2رحلة القادمة بشكل أوسعامل
لديها و مليار ريال 200البنوك حيث تشري تقارير رمسية أن بنوك اململكة متلك أوراقا مالية حكومية قيمتها حنو 

و يف الكويت عرض املصرف املركزي  ريال، مليار 150من قيمة هذه األوراق أي حنو  %75خيار إقتراض 
 ختفيض أسعار الفائدة بني املصارفو أمواال للمصارف لضمان توفري سيولة كافية بعد اهلبوط األخري للبورصة

  .إستعداده لضخ مزيد من األموال إذا تطلب األمر ذلك رغم املخاوف من التضخمو
  :صندوق النقد الدويل موقف - 6

 اإلستقرار املايلو 2الدويل بأن هناك رابط قوي ما بني التطبيق التام إلتفاقية بازليرى صندوق النقد      
و يعترب  بالتطبيق السليم ملعايري اإلتفاق،يوصي و 2مبادرة الصندوق اليت دف إىل تقييم فعالية تطبيق بازل و

دابري السياسة االقتصادية الكلية حىت تو صندوق النقد الدويل أنه ليس بوسع القطاع اخلاص أن يستعيد الثقة مبفرده
يف إجتماع له مبعهد بترسون لالقتصاد الدويل يف  "ستراوس"و إقترح  اليت تتخذها احلكومات لن تعيد الثقة،

 إستعادة الثقةو واشنطن ثالث نقاط من اإلجراءات من أجل املساعدة على حتقيق اإلستقرار يف األسواق املالية
  3:هذه النقاط هيو

                                                        
.11ص مرجع سابق، فريد كورتل، 1  

.98ص مرجع سابق، ،بوصبيع صاحل رحيمة 2  
.12ص مرجع سابق، فريد كورتل، 3  
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ات احلكومية  الصرحية إللتزامات النظام املايل خاصة بعد أن بلغت هشاشة الثقة العامة مستوى ال ميكن الضمان -أ
و هي ضمانات مؤقتة يراعى فيها إختاذ التدابري الوقائية  ،معه جتنب تقدمي ضمانات حكومية إللتزامات النظام املايل

  ؛الالزمة
  ؛عن طريق شرائها بأسعار القيمة العادلةمطالبة احلكومة بالتخلص من األصول املتعثرة  - ب
قيام احلكومة بعمليات ضخ رؤوس األموال نظرا لقلة األموال اخلاصة يف البيئة احلالية الفتا إىل أن هذا اإلجراء  -ج

  .جنح يف األزمات السابقة
  :كبديل شرعي ملواجهة األزمة املالية أدوات التمويل اإلسالمي - 7
التقليل من آثارها اليت مست و ملالية العاملية عن عجز النظام الرأمسايل عن إحتوائهالقد أثبتت األزمة ا        

هو النظام و بذلك فإنه ال بديل ملواجهتها إال من خالل نظام واحدو مستوياا اختالفالعديد من دول العامل على 
فعندما صار العلم  ،ميع خفاقةالبد أن يراها اجلو ىلاالقتصادي اإلسالمي الذي بدأت مالمح اإلعجاز فيه تتوا

ملا صار االقتصاد يف هذه األيام و السنة الشريفةو إختراعاته نرباسا مضيئا توالت إعجازات القرآن الكرميو بأدواته
  1.جولة فالبد من بروز اإلعجاز االقتصادي هلذا الدين العظيمو ذو صولة

لعظمى تستنجد باالقتصاد االسالمي من خالل ا االقتصاديةإذن ها هي الواليات املتحدة األمريكية القوة 
بإشراف وزارة اخلزينة و يف الواليات املتحدة 2008نوفمرب 6يف  "مؤمتر املالية اإلسالمي"عقد مؤمتر حتت عنوان 

و ها  ،بعض أعضاء الكونغرسو األمريكية خبري اقتصادي من بينهم مجيع مسؤويل البنوك 100حضور و بواشنطن
 إىل أمهية التمويل اإلسالمي" اقتصاد إبن آوى"تشري يف كتاب هلا بعنوان  "نابليوين لووريتا"ية هي الباحثة اإليطال

يطالب " جلورنال  د فينانس"رئيس حترير  صحيفة " روالن السكني"ها هو و دوره يف إنقاذ االقتصاد الغريبو
االقتصادي لوضع حد لألزمة و ال املايلبضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ا افتتاحيتهاجرأة أكثر يف و بوضوح

من توصيات و املضاربات الومهية غري املشروعة،اإلفراط يف و اليت هزت أسواق العامل جراء التالعب بقواعد التعامل
فقهاء األسواق املالية اإلسالمية الصادرة عن جماميع الفقه اإلسالمي العاملية ميكن إستقراء و فقهاء الصريفة اإلسالمية

  :يليما 
 تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي من مشاركةو البالءو الذي هو سبب األزمةو اإلمتناع عن التعامل بنظام الفائدة -أ
        :حنو ذلك قوله تعاىلو اإلجارةو عقود اإلستصناعو مراحبةو

          2؛  

 

                                                        
.97ص مرجع سابق، سامر مظهر قنطقجي، 1  

.278اآلية سورة البقرة، القرآن الكرمي، 2  
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هذا ما يوصف باألموال و املال من املال املكتسب بطرق غري مشروعةو تطهري املعامالت يف أسواق النقد- ب
 1القذرة؛

 ية القائم على معامالت ومهية مثل هذه املعامالت يسودها الغررحرمت الشريعة اإلسالمية نظام املشتقات املال -ج
 2لقد كيف فقهاء االقتصاد اإلسالمي مثل هذه املعامالت على أا من املقامرات املنهي عنها شرعا؛و اجلهالةو

ن ألسباب ع سداد الدياالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التيسري على املقترض الذي ال يستطيو يقوم النظام املايل -د
             :تعاىلو تبارك قهرية لقوله

   3؛ 

ة العصابات اليت تسيطر على هذه األسواق حماربو الشائعات الكاذبةو تطهري األسواق املالية من املعامالت اخلفية -ه
 4شعبية تتقي اهللا حق تقاته؛و من الرأمساليني الطغاة على األسواق من خالل أجهزة رقابية حكومية

 الشفافيةو املصداقيةو األخالق مثل األمانةو االقتصادي اإلسالمي على منظمة من القيمو يقوم النظام املايل -و
 التدليسو املقامرةو يف نفس الوقت حترم الشريعة اإلسالمية الكذبو ،التضامنو التكاملو التعاونو التيسريو البينةو
 .أكل أموال الناس بالباطلو الظلمو اإلستغالل و اإلحتكارو الغررو

أن أكدت بشكل كبري جدا على  2008األزمة املالية العاملية لعام يكمن القول أن إذن مما سبق ذكره  
دليل ذلك إستنجاد الواليات املتحدة األمريكية ذا النظام القائم على و أفضل حل هلايكون  قداالقتصاد اإلسالمي 

 الذي أثبت العجز الواضح ملؤسسات التمويل الدولية يف مقدمتها كل من صندوق النقد الدويلو أسس شرعية
  .البنك الدويلو

  
  :ية العامليةالواردات يف أعقاب األزمة املالو حركة الصادرات :املطلب الثاين

هذا إثر اإلخنفاض و ،الواردات يف أعقاب األزمة املالية العاملية عدة تغرياتو شهدت حركة الصادرات
  .يف الدول املتقدمة أو النامية  سواًءا  اإلنكماش احلاصل يف النشاط االقتصاديو احلاد يف الطلب العاملي

  :حركة الصادرات:أوال
 2009يف عام  %10ىل إخنفاض حاد يف حجم التجارة الدولية بنسبة أدت األزمة االقتصادية العاملية إ

فمن ،املنتجات مما يعكس إىل حد كبري  اإلخنفاض احلاد يف الطلب العامليو لكن االخنفاض كان خمتلفا عرب البلدان
ظل االخنفاض و %12حيث جتاوز متوسط اإلنكماش  ،حيث الصادرات كان اإلنكماش أشد يف البلدان املتقدمة

قد شهدت معظم البلدان إنتعاشا قويا يف و 2009بعد االخنفاض اهلائل يف عام  %7.5يف البلدان النامية بنحو 
                                                        

.27ص مرجع سابق، علة مراد، 1  
.14ص مرجع سابق، فريد كورتل، 2  
.279اآلية سورة البقرة، القرآن الكرمي، 3  

.27ص مرجع سابق، علة مراد،  4  
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 % 12.8بنحو 2010اخلدمات حيث بلغ معدل النمو يف إمجايل الصادرات العاملية يف عام و صادرات السلع
قدمة حيث بلغت معدالت النمو يف البلدان ذا اإلنتعاش يف البلدان النامية كان أقوى منه يف البلدان املتلكن هو

بسبب التأثري احملدود لألزمة على بلدان و ،2012و 2011على التوايل يف عامي  %12و %14.5النامية 
الشرق األوسط فإن اخنفاض الصادرات يف هاتني املنطقتني ظل حمدودا مقارنة مع املناطق و جنوب صحراء إفريقيا

و قد توقع صندوق النقد  ،قاال سلسا من تأثري األزمة من حيث تدفق الصادراتشهدت هذه األخرية إنتو األخرى
على التوايل كما توقع  %6.9و %7.5بنسبة  2012و 2011الدويل النمو يف حجم الصادرات العاملية لعامي 

كل املوايل و الش ،1أعلى من نسبة النمو يف البلدان املتقدمة %2.4منو حجم الصادرات يف البلدان النامية بنسبة 
  :بعد األزمة العامليةو يوضح حجم صادرات السلع واخلدمات قبل

التغري السنوي ( :بعد األزمة املالية العامليةو قبل اخلدماتو حجم صادرات السلع):7- 2(الشكل
 ):بالنسبة املئوية

  
  .2011أبريل  ،توقعات االقتصاد العاملي ،صندوق النقد الدويل :املصدر

  
  :داتحركة الوار:ثانيا

اخلدمات حيث إنكمش إمجايل الواردات يف و يف املقابل جند أن هناك إجتاهات مماثلة يف واردات السلع    
 بإستثناء منطقة أمريكا الالتينية 2010يف عام   %12لكنه إرتفع بنسبة و ،2009يف عام  %11.2العامل بنسبة 

جتاوز اإلخنفاض يف حجم الواردات عام و مةالكارييب حيث شهدت البلدان املتقدمة مرة أخرى تضررا من األزو
ال يزال  2010يف حجم الواردات عام % 11.2رغم الزيادة بنسبة و يف البلدان املتقدمة% 12.5نسبة  2009

يتوقع ملعدالت النمو يف حجم و ،2012و 2011يف البلدان النامية يف عامي %13.5متوسط النمو أقل من 
قد عانت دول أمريكا ، ويف البلدان النامية% 10حوايل و لدان املتقدمةيف الب%5.5الواردات أن تستقر حول 

لكنها شهدت منوا قويا يف عام % 15بنسبة تزيد على  2009الالتينية أشد إنكماش يف حجم الواردات عام 
                                                        

   .19ص ،2011مركز أنقرة، ،"التطورات األخرية يف االقتصاد العاملي"2011التقرير السنوي ية ملنظمة التعاون اإلسالمي،مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واإلجتماع 1
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 حيث كان النمو أعلى قبل األزمة يف اليت ميكن تفسريها جزئيا مبقياس التأثريات،و %23مبعدل أكثر من  2010
 اإلنتعاش ال يزاالن حمدودان يف هذه البلدانو لكن اإلنكماشو ،الشرق األوسطو مناطق جنوب صحراء إفريقيا

  1:بعد األزمة املالية العامليةو اخلدمات قبلو الشكل املوايل يوضح حجم الواردات من السلعو
  

التغري السنوي (:بعد األزمة املالية العامليةو قبل اخلدماتو حجم واردات السلع):8- 2(الشكل
  ):بالنسبة املئوية

  
  .2011أبريل  ،توقعات االقتصاد العاملي ،صندوق النقد الدويل:املصدر 

  
جتدر اإلشارة أن األزمة املالية العاملية مست تداعياا اهليكل السلعي للتجارة العاملية حيث شهدت و     

من الصادرات العاملية تراجعا %  25اليت تشكل حوايل و معدات النقلو احملركاتو صادرات السيارات
 2009ذلك يف النصف األول من عام و كذلك تراجعت صادرات املنتجات الكيمياوية بصورة حادة،ملحوظا

إنكماش الطلب العاملي و يعزى ذلك إىل إخنفاض أسعار النفط العامليةو ،2008مقارنة بالفترة نفسها من عام 
اوهرات و ساعات األملاسو العطورو السلع الفاخرة كاملالبس الراقيةكما تراجعت صادرات  عليها إىل حد كبري،

شواهد إحصائية لوجود عالقة قوية ملبيعات السلع  تقدم إحدى الدراساتو إىل أدىن مستوى هلا منذ عقود
على مبيعات إيار أسعار األسهم يف البورصات العاملية تؤثر سلبا و الفاخرة لعوائد األسهم حيث أن األزمات املالية

  .املتوسطو ذلك يف األجلني القصريو ،هذه السلع بصورة ملحوظة

                                                        
.20-19ص ص املرجع السابق، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واإلجتماعية ملنظمة التعاون اإلسالمي،  1  

 -Curran.L(2009),The impact of the crisis on EU Competitiveness in International 
Trade,September/October 2009. 
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 كذلك تشري هذه الدراسات إىل أن التراجع احلاد يف اإلنفاق على السلع الفاخرة يف الواليات املتحدة
خاص  بوجهو أوروبا قد تعود بعض أسبابه غري املباشرة إىل كون برامج التحفيز االقتصادي يف الدول املتقدمةو

قد ترتبت عنها ضوابط جديدة كاحلد من  ،املساعدات املالية املقدمة من احلكومة إلنقاذ املصارف التجارية احمللية
الذين يعتربون من أهم املستهلكني و الزيادات الكبرية يف رواتب املوظفني يف البنوك املستفيدة من هذه الربامج

نمط اإلستهالكي هلذه الفئة من املستهلكني قد يؤدي إىل تغري دائم يف بذلك يتوقع أن التغيري يف ال، وللسلع الفاخرة
فلقد إخنفضت الواردات النفطية يف ضوء تراجع الطلب  ،يف جانب الواردات العامليةو ،1الطلب على هذه السلع

العاملية االخنفاض اإلمجايل يف قيمة الواردات  1/3مشكال بذلك حوايل ،مشتقاته يف الدول املتقدمةو على النفط
عن تأثريات األزمة على التجارة العاملية إىل أن مصدر التراجع يف قيمة  وتوضح  إحدى الدراسات القياسية

بالنسبة للواردات أو الصادرات بينما يكمن مصدر  سواًءا األسعار معا، و التجارة العاملية هو اإلخنفاض يف الكمية
الذي كان وقعه أكرب بكثري من وقع إخنفاض و مية الوارداتاالخنفاض يف حجم التجارة العاملية يف تراجع ك

تلقي هذه الدراسة الضوء أيضا على السلع اليت شهدت جتارا العاملية تراجعا حادا و األسعار احلقيقية للواردات
إلخنفاض بالتايل فإن او كانت أسعار التصدير أو اإلسترياد سواًءا و اليت مل تتغري أسعارها  ،املركباتو كالسيارات

كما تبني أن مصدر  ،احلاد يف حجم جتارة هذه السلع كان مصدره التراجع يف الكميات املعروضة هلذه السلع
 2.ليس يف الكميات املعروضةو تراجع الواردات العاملية للنفط هو التراجع احلاد يف األسعار العاملية

ى أداء التجارة اخلارجية للدول العربية فقد أن األزمة املالية العاملية أثرت بشكل كبري عل جدير بالذكر    
سجلت و الصومالو بالنسبة جلميع الدول العربية بإستثناء جيبويت 2009سجلت هذه األخرية إخنفاضا يف عام 

الكويت اللتني سجلتا أعلى و جاءت اجلزائرو غالبية الدول املصدرة للنفط أعلى نسبة التراجع يف الصادرات العربية
% 39.5قد تراوحت نسب إخنفاض صادرات بقية الدول املصدرة للنفط بني و ،%42غت نسبة تراجع بل

و قد سجلت الدول غري النفطية أيضا تراجعا ، بالنسبة لصادرات قطر% 13.5و بالنسبة لصادرات السعودية
سجلت صادرات لبنان أدىن و %)39.9(ملحوظا يف صادراا حيث شهدت صادرات املغرب أعلى نسبة تراجع 

تشري هذه البيانات اإلحصائية إىل أن األزمة املالية العاملية أثرت على صادرات الدول و %)15.2(سبة تراجع ن
حيث تأثرت صادرات الدول غري النفطية خاصة بالتراجع يف أسعار  ،غري النفطية على حد السواءو العربية النفطية
 ت الكيماويةع الطلب اخلارجي على السلع املصنعة كاملنتجاأسعار السلع الزراعية باإلضافة إىل تراجو املواد األولية

يف جانب الواردات العربية اإلمجالية فعلى الرغم من أن قيمتها شكلت إجتاها حنو  اإلخنفاض ، واملعداتو اآلالتو
خالل و 2009فإن قيمتها اإلمجالية شكلت إجتاها تصاعديا منذ بداية عام  2008) نوفمرب-يوليو(خالل األشهر 

                                                        
    ،2011أبو ظيب، صندوق النقد العريب، دراسات اقتصادية، ،ضمان إئتمان الصادرات يف أعقاب األزمة العامليةو متويلهاو العربيةو التجارة الدولية مجال الدين زروق، 1

   .7- 6ص ص
 - Lerchenko,A,Lewis,L ,Tesar,L )2010( ,«The collapse of International Trade During de 2008-2009 
crisis:In search of smoking Gun», in The ,IMF and The Banque de France Conference On Economic 
Linkages,Spillovers,paris,28-29 January 2010.  

.7ص مرجع سابق، مجال الدين زروق، 2  
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لقد تأثرت الواردات اإلمجالية العربية بتباطؤ النشاط االقتصادي يف الدول العربية من و الربع األول من ذلك العام
جتنب الركود االقتصادي و الربامج املالية التحفيزية لدعم الطلب احملليو جراء تأثريات األزمة العاملية غري اإلجراءات

 ،2009و فيما يتعلق بأداء واردات الدول فرادى يف عام  ،العربية كلها عملت على ختفيف حدة تراجع الواردات
قد سجلت البحرين أعلى نسبة تراجع يف و السودانو فقد تراجعت واردات مجيع الدول العربية بإستثناء العراق

و سجلت إثنيت عشرة دولة أخرى تراجعا يف  ،إثر التباطؤ يف النشاط االقتصادي فيها% 32.5الواردات بلغت 
سجلت أربعة دول أخرى إخنفاضا يف إمجايل و ،)الكويت%(28و )عمان% (10.9ارداا تراوحت نسبتها بني و

و الشكل املوايل يوضح التراجع يف إمجايل التجارة العربية  ،1)سوريا%(5.4و )ليبيا%(0.3الواردات تراوح بني 
  :2009يف عام 

  
  :2009عربية يف عام التراجع يف التجارة اإلمجالية للدول ال): 9- 2(الشكل

  
 ،2010 ،"التجارة اخلارجية للدول العربية" التقرير االقتصادي العريب املوحد،صندوق النقد العريب :املصدر

  .168ص
 فقد جاءت الزيادة يف واردات كل من العراق أما بالنسبة للدول اليت سجلت زيادة يف وارداا،    

 الذي شهدا خالل األعوام القليلة املاضية باإلضافة إىل إعادة البناء السودان لتلبية إحتياجات النشاط االقتصاديو
و هكذا فإنه يف ظل الركود االقتصادي ، تطوير قطاع النفط بالنسبة للعراقزيادة اإلستثمار األجنيب يف ، والتعمريو

الصادرات العربية و تنخفض  ،العاملي الذي خلفته األزمة العاملية يكون من الطبيعي أن يقل الطلب بشكل عام

                                                        
.32ص مرجع سابق، زروق،مجال الدين  1  
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هي الدول اليت تأثرت و ،الدول األوروبيةو السيما وأن اجلزء األكرب من هذه الصادرات يتجه حنو الواليات املتحدة
  1.أكثر من غريها باألزمة املالية العاملية

  
 مو االقتصادي،الن(األزمة املالية العاملية على أهم املتغريات ذات العالقة بالتجارة الدولية أثر:املطلب الثالث

  ):اإلستثمار األجنيب املباشر البطالة، ،التضخم الناتج احمللي اإلمجايل،
إنعكست األزمة املالية العاملية بشكل كبري على العديد من املتغريات االقتصادية اليت هلا عالقة بالتجارة     

  :مية على حد السواءالدول الناو اإلنعكاسات على الدول املتقدمةو فيما يلي هذه اآلثارو الدولية
 2:النمو االقتصادي:أوال

أسوء الفترات االقتصادية منذ الكساد العظيم يف الثالثينيات من  2009شهد االقتصاد العاملي خالل عام 
االقتصادية العاملية على كافة جونب النظام املايل مبا و القرن املاضي حيث تعاظمت التأثريات السلبية لألزمة املالية

التباطؤ احلاد يف النمو فعلى صعيد املؤشرات االقتصادية شهد معدل و مرور االقتصاد العاملي مبرحلة الركودأدى إىل 
وفق التقديرات األولية املتوفرة عن مصادر صندوق النقد الدويل يف يناير  2009منو االقتصاد العاملي لعام 

عام  %2.99دل منو موجب بلغ مقارنة مبع %0.8إنكماشا حادا مسجال معدل منو سالب بلغ  ،2010
و يعزى هذا التدهور احلاد إىل إنكماش النمو يف جمموعة الدول املتقدمة الذي سجل معدل منو سالب  ،2008

بينما جنحت اموعة اليت تضم بقية اإلقتصاديات  ،2008عام  %0.5مقارنة مبعدل منو موجب بلغ  %3.2بلغ 
امللحوظ من و و موجب على عكس املعدل العاملي رغم تراجعه احلادالدول النامية يف حتقيق معدل منو الناهضة

كمحصلة لتحقق معدالت منو سالبة يف العديد من دول و ،2009عام  %2.1إىل حنو  2008عام  6.1%
إستمرت حتقق معدالت منو إجيابية مرتفعة نسبيا و من جهة% 9اموعة مثل روسيا اليت حققت معدل سليب بلغ 

  .%5.6اهلند و %8.7صني يف دول مثل ال
من جهة أخرى كما كان لألزمة تأثريا قاسيا على أداء الدول ذات الدخل املنخفض، حيث تراجعت 

السلع األساسية و معدالت منوها بدرجة ملحوظة كنتيجة أساسية للتراجع احلاد يف أسعار صادراا من املواد اخلام
أللفية بلوغ األهداف اإلمنائية لو تنمية مواردها البشريةو افحة الفقرمما قد يؤثر سلبا يف قدرا على تنفيذ برامج مك

فإن حجم الناتج  2009بناءا على حتقيق االقتصاد العاملي ملعدل منو حقيقي سالب عام املعلنة من األمم املتحدة، و
تريليون % 60.9ل مقاب ،تريليون دوالر% 57.2اإلمجايل العاملي باألسعار اجلارية يقدر أن يتراجع إىل حنو 

  .2008دوالر عام 
  
  

                                                        
.21ص مرجع سابق، راضية بوزيان، 1  

  .5ص ، 2009،"العربيةو حملة عامة عن األوضاع االقتصادية العاملية"2009التقرير السنوي لعام  إئتمان الصادرات،و املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار 2
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 :الناتج احمللي اإلمجايل:ثانيا

 بسبب األزمة االقتصادية احلادة ،لقد توقف التوسع املتزايد الذي شهده االقتصاد العاملي خالل عقد األلفية
م مقارنة مبستواه لعا %2.5بنسبة 2008تقلص النمو يف النشاط االقتصادي العاملي لعام و الركود العامليو

مع ذلك أظهر االقتصاد العاملي عالمات إنتعاش يف و، 2009عام  %2.9حيث إستطاع أن ينمو بنسبة ،2007
البلدان النامية ال تزال قائمة، يف حني أن و ات النمو بني البلدان املتقدمةاختالفعلى الرغم من أن  2010عام 

دالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و عموما شهدت مع ،اإلنتعاش يف البلدان املتقدمة ال يزال بطيئا
توقع و 2010يف عام  %5إرتفع إمجايل الناتج احمللي العاملي بنسبة و 2009يف عام  %2.5إنكماشا بنسبة 

و إستمرار  ،على التوايل 2012و 2011عامي % 4.5و %4.4 :بـصندوق النقد الدويل إرتفاع نسبة الناتج 
بينما تبقى معدالت  ،%6.5اليت يقدر أن تنمو بنحو و على النمو االقتصادي العاملي هيمنة االقتصاديات النامية

بإعتبارها األكثر تضررا من األزمة  2012 و 2011يف الفترة ما بني % 2.5االقتصاديات املتقدمة يف حدود 
 دمة أقل من املتوسط العامليبصفة عامة فإن اإلنتعاش يف البلدان املتقوحيث ال تزال البلدان املتقدمة مثقلة بالديون 

  :الشكل املوايل يوضح منو الناتج احمللي اإلمجايل يف العاملو  ،2011من املتوقع أنه سيسترجع القوة يف عامو
  

  :منو الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل):10- 2(الشكل

  
  .قد الدويلتوقعات صندوق الن ،* 2011،توقعات االقتصاد العاملي صندوق النقد الدويل،:املصدر
لذلك و ن أسعار الصلب العاملية كانت شديدة احلساسية للركود االقتصادي العاملي احلادفإ بالذكرجدير 

       ،فإن اإليرادات الكربى للبلدان املصدرة للصلب مثل أوكرانيا ترتبط إرتباطا وثيقا بإجتاهات االقتصاد العاملي
 صلب يف العامل إعتمادا شديدا على التطورات يف قطاع الصلب او يعتمد  اقتصاد أوكرانيا ثامن أكرب منتج لل

 أكثر من ثلث صادراا السلعية و من الدخل الوطين  ألوكرانيا% 12متثل صناعة الصلب بالقياس املباشر حوايل و
ة فإن الصلب يعترب بصورة غري مباشرة أكثر أمهية ألن أنشطة اقتصادية أخرى كثري ،مع ضخامة هذه األرقامو
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و نتيجة لذلك يؤدي منو الناتج احمللي اإلمجايل يف أوكرانيا إىل تقفي آثار التطورات يف  ،تعتمد على قطاع الصلب
بعد أن بدأ بإخنفاض بنسبة و عليه فقد ضرب اإليار يف أسعار الصلب يف أوكرانيا بعنفو ،1أسعار الصلب العاملية

،كما 2008ديسمرب و بني سبتمرب% 25ة تبلغ حوايل يف إنتاج الصلب إخنفض اإلنتاج الصناعي بنسب% 50
و يتبني من األرقام املبدئية للناتج احمللي  ،اوي األداء االقتصادي الشاملو إخنفضت الصادرات بشكل حاد

و قد  ،خالل الربع األخري من العام باحلسابات املصححة رمسيا% 9اإلمجايل أن الناتج احلقيقي قد تقلص حبوايل 
ك كله إيار متزامن يف توافر التمويل اخلارجي يتصل بتقلص الرغبة يف املخاطرة بني املستثمرين ضاعف من ذل

احمللية حوايل حققت سوق األوراق املالية و و قد تسبب ذلك يف تصاعد هوامش السندات األوكرانية ،الدوليني
  :تطورات قطاع الصلبو وكراينو الشكل املوايل يوضح شدة اإلرتباط بني االقتصاد األعلى مدى العام، % 25

  
  :أسعار الصلب خالل األزمة العامليةو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي):11- 2(الشكل

  

  
 التنمية،و جملة التمويل ،إيرادات أوكرانيا من الصلب تتعاشق مع االقتصاد العاملي ديفيد هوفمان، :املصدر

  .14ص ،2009مارس  ،1العدد-46الد  صندوق النقد الدويل،
  

 إضافة إىل كل هذا فقد تسببت األزمة االقتصادية العاملية يف ختفيض الطلب العاملي على املنسوجات
حيث كان زارعوا القطن يف بوركينافاصو يف البداية معزولني عن أسوء آثار صدمة أسعار ،كساد أسعار القطنو

إال أنه  ،طاع القطن على قاعدة أكثر سالمةفقد ساعدت آلية جديدة ألسعار املنتجني يف وضع ماليات ق ،السلع
مع تصاعد األزمة واجهت شركات القطن اخليار بني البيع أو التخزين أثناء فترة إحندار ممتدة يف أسعار القطن 

                                                        
  .4ص ،2009مارس  ،1العدد -46الد  صندوق النقد الدويل، التنمية،و جملة التمويل ،لعامليإيرادات أوكرانيا من الصلب تتعاشق مع االقتصاد ا ديفيد هوفمان،1
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اليت تعترب أكرب منتج للقطن يف إفريقيا جنوب  من الصادرات يف بوكينافاصو% 60و ميثل القطن حوايل  ،لعامليةا
و على الرغم من  ،من السكان% 17يستخدم حوايل و ألف وظيفة800فر قطاع القطن حوايل و يو الصحراء،

إال أن القطاع كان يوشك على  ،أن األعوام القليلة املاضية كانت عصيبة بالنسبة إلنتاج القطن يف بوركينافاصو
اليت تقوم بفرز ألياف القطن من تبيع شركات حلج األقطان و إسترداد عافيته عندما بدأت األزمة االقتصادية العاملية

ألسباب من بينها  2008-2005قد منيت خبسائر مالية ضخمة خالل الفترة ، واألعواد بأسعا عامليةو البذور
و قد أدت  ،1وجود آلية تسعري غري مرنة كانت حتول دون نقل عبء اإلخنفاض يف أسعار القطن إىل املنتجني

 2008ضغظ أسعار القطن خالل ، والطلب العاملي على املنسوجات األزمة االقتصادية العاملية إىل ختفيض
  :الشكل املوايل يوضح ذلكو

 
  :إخنفاض اإلنتاج بفعل األزمة املالية العاملية):12- 2(الشكل

 

                     
-46الد  الدويل،صندوق النقد  التنمية،و جملة التمويل ،إيار حلزوين نوربريت فونكسي، ازابيل أيدايناور، :املصدر
  .16ص ،2009مارس  ،1العدد

  
  :البطالةو التضخم:ثالثا

إخنفاض األسعار بعد فترة الركود العاملية،إخنفض التضخم العاملي من و يف أعقاب اإلنكماش يف الطلب
ظلت معدالت التضخم  على الرغم من إرتفاع أسعار السلع األساسية مؤخرا، 2009يف عام % 2.5إىل % 6

يرجع ذلك جزئيا إىل القيود و ،2008أقل من مستواها يف عام  2010يف عام % 3.7ة متثل نسبة العاملي
 البلدان النامية،و موقف سياسة االقتصاد الكلي الضيقة يف كل من البلدان املتقدمةو املفروضة على زيادات األجور

                                                        
   .16ص ،2009مارس  ،1العدد -46الد  صندوق النقد الدويل، التنمية،و جملة التمويل ،إيار حلزوين نوربريت فونكسي، ازابيل أيدايناور، 1
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       ،البلدان املتقدمة متاشيا مع أداء منوها أعلى من% 5شهد متوسط أسعار املستهلك يف البلدان النامية  زيادة بنسبة 
حيث وصل إىل أكثر من  ،و ارتفع متوسط أسعار املستهلك يف البلدان النامية حىت حصول الركود العاملي األخري

و مبا أن الطلب قد تراجع فإن معدل التضخم املتوقع هو  ،2009عام % 5قبل أن يتراجع إىل  2008عام % 9
 و بإفتراض بشكل عام إستقرار أسعار الغذاء ،2011حملتمل أن حيقق يف البلدان النامية لعام من او %7قريب من 

مع وجود إرتفاع ملعدالت  2012عام % 5فإن صندوق النقد الدويل يتوقع إخنفاض التضخم إىل حنو  ،الطاقةو
 االقتصاديات املتقدمة يف نسبة من املتوقع أن يبقى معدل التضخم يف، والبطالة وزيادة الطاقات اإلنتاجية الصناعية

حيث من املتوقع أن ترتفع األجور تدرجييا وسط ضعف ظروف  ،2012عام % 1.7و 2011عام % 2.2
  :2012إىل 2006دمة خالل الفترة من املتقو الشكل املوايل يوضح التضخم يف الدول النامية، و1سوق العمل
  

متوسط أسعار املستهلك 2012إىل 2006ن املتقدمة مو يف الدول النامية التضخم):13- 2(الشكل
  ):التغري يف النسبة املئوية(

  
  .توقعات صندوق النقد الدويل* 2011،توقعات االقتصاد العامليصندوق النقد الدويل،:املصدر

        
بصفة عامة فإن األثر املتوقع لألزمة املالية العاملية على مستويات التضخم يف دول العامل سوف يعتمد و
غري أن اجلانب األكرب من التحليل يشري إىل إحتمال تراجع الضغوط  إجتاهاا املستقبلية،و األزمة على مسار
أما بالنسبة حملدودية القدرة على خلق فرص عمل  ،2ميل معدالت النمو يف األسعار إىل اإلخنفاضو التضخمية

                                                        
.24- 23ص ص مرجع سابق، ماعية،االقتصادية اإلجتو مركز األحباث اإلحصائية 1  

 http://economy of:متاح على املوقع ،2008أكتوبر6 :تاريخ النشر ،األثر املتوقع لألزمة املالية العاملية على التضخم العاملي حممد إبراهيم السقا،2

kuwait.blogspot.com/2008/10/blog-post-06.html-  11:00:،الساعة23/05/2012 :، تاريخ اإلطالع.  
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إرتفع معدل البطالة اإلمجايل  لدولية،ملنظمة العمل ا 2011فإنه وفقا لتقرير توجيهات التوظيف العاملي  ،جديدة
بالرغم من النمو االقتصادي املتواضع يف عام ، و2009يف عام  %6.3إىل  2007يف عام  %5.6العاملي من 

يف عام  %5.6هو املعدل الذي ال يزال أعلى بكثري من معدل و %6.2يقدر معدل البطالة بنحو  2010
 2010إىل  2004لة السائدة يف دول العامل خالل الفترة من و الشكل املوايل يوضح معدالت البطا ،2007

  .حسب تقديرات منظمة العمل الدولية
  ":2010-2004"معدل البطالة للفترة ):14-2(الشكل 

  
  .توقعات* 2010أكتوبر  ،مناذج االقتصاد القياسي للمؤشرات ،منظمة العمل الدولية:املصدر 

  
وي يف النمو االقتصادي للعديد من البلدان من املرجح أن تبقى الق االنتعاشعليه فإنه بالرغم من و        

 ،)2010-2008(يف مستويات قياسية على مدى السنوات الثالث املاضية  2011البطالة العاملية يف عام 
مليون عاطل عن  203.3أي ما يعادل  2011يف عام  %6.1معدل البطالة حسب منظمة العمل الدولية هو و

سوق العمل يسجل إنتعاشا متباينا للغاية مع إستمرار إرتفاع مستويات البطالة يف البلدان و هذا ألن  العمل،
  .إرتفاع التوظيف يف املناطق النامية مع مستويات عالية للعمالة الضعيفةو املتقدمة

  :األجنبية املباشرة االستثمارات:رابعا
حيث أظهر  ،2010العاملي لعام  ستثماراالالتنمية يرصد و صدر تقرير عن منظمة األمم املتحدة للتجارة

مقارنة  2009تريليون دوالر عام  1.1األجنبية املباشرة على املستوى العاملي لتصل إىل حنو  االستثماراتهبوط 
و بذلك تكون قد حققت إخنفاضا  ،2007تريليون دوالر عام  2و 2008تريليون دوالر عام  1.77بنحو 
و أظهر التقرير أن تأثري األزمة  ،20081عام  %12نسبته  اضباخنفمقارنة  2009عام  %38نسبته 

                                                        
  .28-27ص ص ،2010نوفمرب ،"أداء اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي"2010التقرير االقتصادي الفصلي  إحتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي، 1
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 ،األجنيب املباشر الواردة كان متفاوتا بني خمتلف املناطق االستثماراملالية العاملية على تدفقات و االقتصادية

بنسبة  تاخنفضاألجنيب املباشر يف العامل  لالستثمارفالتدفقات إىل الواليات املتحدة األمريكية أكرب بلد مضيف 
التدفقات إىل كندا  اخنفضتبينما  ،2009مليار دوالر عام  130إىل  2008مليار دوالر عام 325من  60%

بينما كان تأثري األزمة على البلدان  %51مبا يزيد عن النصف،كذلك تقلصت التدفقات إىل اليابان بنسبة 
  .%33 االخنفاضاألعضاء يف االحتاد األورويب أقل إذ بلغت نسبة 

األجنبية املباشرة الوافدة إىل البلدان املتقدمة جاءت  االستثمارات حني أن اجلزء األعظم من تدفقات يفو
نشطة يف عام  ةمستثمرفإن الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية أصبحت أيضا  ،من بلدان متقدمة أخرى

الشكل الرئيسي لتدفقات االستثمار الشراء عرب احلدود هو و االقتناءو االندماجو قد شهدت عمليات  ،2009
لكنها أخذت تنتعش ، و2009إخنفاضا حاد يف عام  ،اخلارجة منهاو األجنيب املباشر املتدفقة  إىل البلدان املتقدمة

مقارنة بنفس الفترة من  2010يف األشهر اخلمسة األوىل من عام  %48حيث إرتفعت بنسبة  2010يف عام 
 ،%48ثمار األجنيب املباشر اخلارجة من البلدان املتقدمة إخنفاضا بنسبة سجلت تدفقات االست، و2009عام 

أرباح و ،حيث أدى التراجع يف األرباح إضافة إىل الضغوط املالية إىل تقلص اإليرادات يف األرباح املعاد إستثمارها
  .القروض املسحوبة داخل الشركاتو األسهم املعاد توجيهها

على رأسها مؤمتر األمم املتحدة و ات األولية املتاحة من مصادر دولية معتمدةجتدر اإلشارة إىل أن التقدير
لتبلغ  %30التنمية تشري إىل تراجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتجهة إىل الدول العربية مبا نسبته و للتجارة

اإلنكماش و ىل الركوديعزى ذلك إو ،2008مليار دوالر يف عام  96:بـمقارنة  2009مليار دوالر عام  67
احلاد يف النشاط االقتصادي يف الدول املتقدمة كأحد املصادر األساسية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل 

إستمرار أجواء عدم اليقني اليت حتيط  ،عدم إستقرار  األسواق املالية العربية،الدول العربية يف السنوات األخرية
تعثر تنفيذ البعض و تواصل تأجيل عدد من املشاريع اجلديدة يف املنطقة العربية ،دىبقرارات االستثمار طويل امل

شهد أعلى معدالت تعثر للمشاريع  2009اآلخر وفقا ملا أشارت إليه العديد من التقارير العاملية من أن عام 
الطلب العاملي على  كما تسببت األزمة يف تراجع،املنطقة العربيةو خالل السنوات اخلمس األخرية حول العامل

 إخنفاض أسعاره الدولية مما أدى إىل تراجع التدفقات اإلستثمارية العربية البينية يف صورة عمليات إندماجو النفط
  1.متلك عرب احلدودو

  
  
  
  
  

                                                        
.9ص مرجع سابق، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات، 1    
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  :السياسات التجارية الدولية يف ظل األزمة املالية العاملية:املطلب الرابع
أبرز معامل مشروع العوملة االقتصادية الذي إنطلق مع مطلع لقد كانت الدعوة إىل حرية التجارة من 

إنتظم يف عضويتها غالبية دول العامل و ،1995يف إطارها أنشئت منظمة التجارة العاملية يف يناير ، والتسعينات
ركود و اديما أدت إليه من تباطؤ يف معدالت النمو االقتصو لكن مع حلول األزمة املالية العامليةو الناميةو املتقدمة

و هكذا أخذت بعض الدول املتقدمة على رأسها الواليات املتحدة األمريكية خطوات  ،يف حركة التجارة الدولية
و من هنا ختوفت العديد من الدول من اآلثار السلبية لألزمة العاملية خاصة إفالس الشركات  ،حنو احلماية التجارية

النامية على حد السواء إىل ممارسة صور متعددة و لدول املتقدمةفلجأت ا ،القائمة على أمر الصناعات احمللية
  1.للحماية التجارية

النامية و سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد إجتاهات السياسات التجارية يف كل من الدول املتقدمة
  .املالية العاملية  كذلك مستقبل سياسة احلماية التجارية يف ظل األزمةو إضافة إىل الصور املتعددة هلذه األخرية

  :النامية خالل األزمة املالية العامليةو السياسة التجارية احلمائية يف الدول املتقدمة:أوال
 االحتاد األورويبو احلزم التحفيزية لالقتصاد اليت انتهجتها كل من الواليات املتحدةو شكلت بعض الربامج

أهم الوسائل اليت مت من خالهلا فرض اإلجراءات  ،نمو فيهااستعادة الو االيت تستهدف استعادة عافية اقتصادياو
فقد قامت الواليات املتحدة مبنح اإلعانات الرمسية اليت تتضمنها هذه الربامج حصريا على  ،التقييدية على التجارة

  .من قبل الشركات الوطنيةو السلع املنتجة حمليا

فقد قام  ،)Local Requiement Buy(2 "إشتري حمليا"ذلك يف إطار ما يعرف بشرط و
بإصدار تشريعات تتضمن إجراءات محائية تشترط بأن يقدم الدعم املايل  2009الكونغرس األمريكي يف يناير 

 كذلك،مستلزمات اإلنتاج املصنوعة يف الواليات املتحدة فقطو ملشاريع القطاع العام الذي يستخدم مدخالت
أصبحت  صعوبة تنفيذ الواليات املتحدة خطة حتفيز ثانية،و ألمريكيةتفاقم العجز يف امليزانية الفدرالية ا مع و

هي الشريك الرئيسي و الصني اعتربتذلك بعد أن و الواليات املتحدة تتجه حنو فرض رسوم من جانب واحد
مما ساهم يف تدهور العجز التجاري  دف إبقاء أسعار الصادرات متدنية،" تتالعب بالعملة"للواليات املتحدة 

                                                        
املوقع    متاح على  ،03/09/2010 :تاريخ النشر ،يف ظل األزمة املالية العاملية مستقبل سياسات احلماية التجارية عبد احلافظ الصاوي، 1

http://alawaei.com/topics/view/article.php ?sdd=2942 &issue=527،  14:05:،الساعة2012/05/22:تاريخ اإلطالع.  
- الذي تضمن فقرة يشترط مبوجبها على مجيع مشاريع و "إشتري أمريكي"حتت عنوان  اإلنتعاش االقتصاديو على خمطط التحفيز 2009وافق الكونغرس األمريكي يف يناير

األقمشة ذات و الصلب املصنوع يف الواليات املتحدة،كما تضمن الربنامج فقرة أخرى تشترط بأن مشتريات املالبسو تستعمل احلديدو املمولة من برنامج التحفيزو القطاع العام
 و لقد أثارهذان التشريعان عددا من املسائل تتعلق بالعملة األمريكية.مصنوعة من شركات أمريكية و ية األمريكية يتعني أن تكون أمريكية الصنعالعالقة من قبل وزارة الداخل

كان الغرض منه " بإشتري أمريكي"شريع املتعلق فبالنسبة ملسألة العمالة فإن الت،بالسياسة اخلارجية األمريكيةو اإللتزامات التجارية للواليات املتحدة مع منظمة التجارة العامليةو
و لقد ،الصلب األجنبية سواءا املقيمة أو غي املقيمة يف الواليات املتحدةو حيث ال يسمح بأن يصرف دوالر واحد على أي صناعات احلديد ،محاية وظائفهو التشجيع على خلق

و تبني أن نسبة الزيادة  ،الصلب يف الواليات املتحدةو ج التحفيز االقتصادي على التوظيف يف صناعات احلديدأجريت دراسات ملعرفة اإلنعكاسات املتوقعة من جراء تنفيذ برنام
ظمة قد تبني أنه يتعارض مع إتفاقية مشتريات احلكومة ملن" إشتري أمريكي"و فيما يتعلق بإلتزامات هذه األخرية يف ضوء القانون املتعلق بشرط .يف التوظيف املرجوة ظئيلة جدا

   .املكسيكو كنداو كذلك أيضا الفصل املتعلق مبشتريات احلكومة يف إتفاقية النافتا للتجارة احلرة بني الواليات املتحدةو التجارة العاملية
.23ص مرجع سابق، مجال الدين زروق، 2  
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جمموعة دول و بادرت بدعوة الدول الكربى ،على لسان مديرها العامو غري أن منظمة التجارة العاملية مريكي،األ
و ذلك مبا جينب الدول إستخدام  ،إىل التوصل إىل حل متعدد األطراف قائم على قواعد واضحة) G20( العشرين

بالتايل حيمي االقتصاد العاملي الذي يشهد و ولاإلجراءات اإلنتقامية كرد على إجراءات احلماية اليت تتخذها الد
فقد قام من جانبه باإلعالن عن جمموعة من  ،إنتعاشا من العودة إىل فترة ركود جمددة أما بالنسبة لالحتاد األورويب

مسحوق و اجلبنةو حصريا للصادرات من الزبدة و من أبرزها تقدمي اإلعانات الرمسية، اإلجراءات التحفيزية،
عدد من الدول األوروبية بدعم و كما قامت الواليات املتحدة،ملنتجة كليا يف دول االحتاد األورويباحلليب ا

إضافة إىل هذا فقد عادت دول االحتاد  ،1مليار دوالر 48الصناعات احمللية للسيارات مببالغ ضخمة تقدر بنحو 
يني، متراجعة بذلك عن القرارات اليت إختذا األورويب إىل سياسة دعم قطاع اللحوم بتقدمي اإلعانات للمنتجني احملل

، إحلاق الضرر بالقطاع الزراعي ياسة الدعم هذهتعين العودة إىل سو القاضية برفع هذا الدعمو 2007عام 
اخلرتير و ردت الواليات املتحدة بإختاذ قرارات تقضي بفرض قيود على إسترياد حلم الدجاجو بالبلدان األخرى،
بدورها جلأت كل من و اجلبنة الفرنسية،و زيادة الرسوم اجلمركية على املياه املعدنية اإليطاليةو يةمن البلدان األوروب

و قررت اهلند  ،أندونيسيا إىل زيادة الرسوم اجلمركية على عدد من السلعو األرجنتنيو الربازيلو روسياو اهلند
رويب فرض رسم إسترياد على الوقود العضوي تنوي دول االحتاد األوو تقدمي الدعم لصناعة الفوالذ لديها، اأيض

الربيطانية إعانات مالية مباشرة و األملانيةو الفرنسيةو تقدم احلكومات األمريكيةو املستورد من بلدان أمريكا الالتينية
ذ أول فقد قامت من )G20(و أما بالنسبة لدول جمموعة العشرين  ،2و غريها...إلنقاذ قطاع صناعة السيارات 

باإللتزام بعد اللجوء إىل اإلجراءات احلمائية ملواجهة انعكاسات األزمة املالية العاملية على  2008يف نوفمرب  قمة هلا
حىت يف حالة تدهور سوق العمل فيها، فقد قامت دول اموعة بتجديد تعهداا يف هذا الشأن من و اقتصاداا،

بوجه خاص اجتماع قمة دول العشرين يف لندن يف مايو  و منها خالل اإلعالن الصادر عقب اجتماعاا الالحقة،
ذه التعهدات مل متنع قيام عدد دول غري أن ه ،2009يف سبتمرب   pittsburgاجتماع القمة يف و 2009

على حساب دول و دول نامية إىل باختاذ إجراءات محائية للتجارةو باإلضافة إىل دول متقدمة ،جمموعة العشرين
قد ذكرت منظمة التجارة العاملية يف تقريرها الدوري لرصد التطورات يف السياسات و ،شريكة جتارية أخرى

عشرة دولة من اموعة اختذت إجراءات احلماية، غري أن حصة  17أن ) G20(التجارية لدول جمموعة العشرين 
من  %1.3و ت العامليةمن قيمة الواردا %0.8تقدر حوايل و الواردات اليت قابلتها إجراءات تقييدية تعترب ضئيلة

بالرغم ، و2009إىل أكتوبر  2008من أكتوبر  و ذلك خالل الفترة ،قيمة إمجايل واردات دول جمموعة العشرين
من أن طبيعة القيود املتخذة أمام الواردات يصعب حصرها فإن إحدى تقارير منظمة التجارة العاملية يشري إىل أن 

 ل املتقدمة تتعلق بقطاعات ذات كثافة عمالة كالصناعات اإلستخراجيةالقيود التجارية املتخذة من قبل الدو
و هي أيضا القطاعات  ،وهي كلها قطاعات تواجه ضغوطات لتسريح العمالة العاملة فيها ،املعادنو املنسوجاتو

                                                        
.25ص ،نفس املرجع السابق 1  

.342-341ص ص مرجع سابق، حممد دياب، 2  
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 17أقدمت و وفقا لدراسة أعدها البنك الدويل  قدرة تنافسية أكرب،، واليت تكتسب الدول النامية فيها ميزة نسبية
تؤدي  ،إجراء ذات طابع محائي  47على اختاذ أكثر من " جمموعة العشرين"دولة من أصل عشرين دولة تشكل 

إجراء آخر تنتظر اإلقرار على املستوى  31مثة و تنذر بالتحول إىل حروب جتاريةو إىل تقييد التجارة الدولية
غري أن التدابري األخرى تتجنب  ،لرسوم اجلمركيةعن زيادة مباشرة لثلث هذه اإلجراءات هي عبارة  ،احلكومي

تفننا كالتشدد يف تطبيق املعايري التجارية الذي أدى يف عدد و تعتمد أساليب أكثر براعةو اعتماد الرسوم املباشرة
الواليات  قد سارعت كلو ،1إعانات التصديرو اللجوء إىل تقدمي الدعم املباشرو من البلدان إىل تقليص االسترياد

إىل فرض رسوم تعويضية على السلع اإللكترونية املستوردة من  2000اليابان يف عام و االحتاد األورويبو تحدةامل
مساعدة مالية قدرها  ،شركة احمللية املنتجة هلذه السلعكوريا اجلنوبية بعدما قدم البنك املركزي الكوري مساعدة لل

إذ أن فرض  ،البلدان املذكورة أي احتجاجات تذكرذلك احلني مل يثر رد فعل و ،تريليونات يوان كوري 6
دول و أما اليوم فإن الواليات املتحدة نفسها ،الرسوم التعويضية كان يندرج يف أطر قواعد منظمة التجارة العاملية

عدد من الدول األخرى اليت تعترب من كبار املشاركني يف السوق العاملية سعيا منها إىل إنقاذ و االحتاد األورويب
السؤال الذي يطرح و 2000جتد نفسها يف املوضع الذي كانت فيه كوريا اجلنوبية عام  ،املنتجني احملليني لديها

كما  ،هل ستتعرض هذه الدول هذه املرة لعقوبات بسبب خمالفتها لقواعد منظمة التجارة العاملية :نفسه حبدة هو
من يفرض عليها عقوبات مباشرة فهي القوى  نعتقد أن هذه الدول مل جتد، 2حصل مع كوريا حينذاك أم ال؟

 اليت ترسم يف الغالب توجهااو هي اليت تقف على رأس املنظمة الدوليةو قوة يف التجارة الدوليةو األكثر فاعلية
تفرض قرارات  ،تضع قواعد عملها علما أن منظمة التجارة العاملية ال تتضمن هيئة على غرار جملس األمن الدويلو

عندما ختالف و و اختاذ القرارات املناسبة أعضائها بل هي عموما أشبه بساحة أو إطار للمفاوضات،ملزمة على 
 املبادئ الرئيسية اليت قامت عليها فإن اهتزازو قواعد املنظمة ،الدول الرئيسية الراعية لقيام منظمة التجارة العاملية

                   .التبادل التجاري احلرو ستقبل التجارة الدوليةو يهدد بالتايل م ،من مث تصدع ميكن أن يصيب جممل بنيااو
إىل أن باسكال المي املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ذكر أن األزمة املالية العاملية خلفت جدير بالذكر 

احلواجز يف ميكن أن تتسبب هذه التعريفات أو و زيادات كبرية يف التعريفات املطبقة متجهة إىل مستويات أعلى
  3.بليون دوالر350ختفيض  الرفاه العاملي مبقدار و %8انكماش حجم التجارة العاملية بنسبة 

  
كغريها من الدول النامية اليت تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات إىل الدول و بالنسبة للدول العربيةو    

 11تشري مصادر إقليمية إىل أنه حىت تاريخ و املتقدمة واجهت اإلجراءات احلمائية اليت فرضتها تلك الدول املتقدمة
بلغ عدد اإلجراءات احلمائية احلكومية املطبقة أو اليت من املتوقع تطبيقها ضد الصادرات العربية  2009سبتمرب 

                                                        
.343ص  مرجع سابق، ،حممد دياب 1  
.342ص  مرجع سابق، ،حممد دياب 2  

ورقة مقدمة إلجتماع اخلرباء جول حتضري الدول العربية لإلجتماع  ،العربية االقتصادية العاملية على سياسات التجارة اخلارجية يف الدولو أثر األزمة املالية عال الصيداين، 3   
   .20 - 19ص ص ،2009نوفمرب12-11 بريوت، الزراعة للبالد العربية،و الصناعةو لغرف التجارةاإلحتاد العام  ،الوزاري السابع ملنظمة التجارة العاملية



 التغريات احلديثة لالقتصاد العاملي ظلالتجارة الدولية يف  حركة                                                    :الفصل الثاين

 
184 

  

شكلت اإلجراءات التمييزية حوايل و ،إجراء منها موجهة ضد صادرات الدول اخلليجية 136و إجراء 240
فيما شكلت اإلجراءات املتعلقة بتحرير  ،العربية تت احلمائية املطبقة ضد الصادرامن إمجايل اإلجراءا 95%

وواجهت صادرات دولة اإلمارات العربية املتحدة الكم األكرب من هذه اإلجراءات  ،التجارة احلصة الباقية منها
 ،1نان، البحرين، قطر، العراقلب ،سوريا ،الكويت ،األردن ،سلطنة عمان ،تلتها اململكة العربية السعودية ،احلمائية

يف املقابل ال جند الدول العربية تقوم بإجراءات ذات أثر مماثل دف محاية منتجاا الوطنية أو للضغط يف النظام و
ووفق املعلومات املتوفرة بلغ عدد اإلجراءات احلمائية اليت طبقتها الدول العربية أو اليت تنوي  ،التجاري العاملي
 إجراء منها 12،تشكل اإلجراءات التمييزية إجراء فقط 15لعاملية فعل على األزمة املالية اتطبيقها كردة 

  .منها 3اإلجراءات املرتبطة بتحرير التجارة و
التابع ملنظمة التجارة  كما أن أيا من الدول العربية هذه مل تتقدم باعتراض لدى جهاز تسوية املنازعات

إعتراض  400شهدت تقدمي  2009و 1995 أن الفترة املمتدة ما بني عامي فتشري بيانات املنظمة إىل ،العاملية
تشكل االعتراضات اليت تقدمت ا الدول النامية حوايل و من الدول املختلفة إىل جهاز تسوية املنازعات فيها

دى ذكورة مل تتقدم أي دولة عربية باعتراض للكن خالل الفترة املو منها%42و استجابت لنحو  ،منها 45%
العقبات و هذا األمر يطرح تساؤالت عدة حول كفاءة تعامل الدول العربية مع املشاكلو ،جهاز تسوية املنازعات

 جدوى االنفتاح التجاريو مدى فعاليةو التصديرو حركة التجارة اخلارجية يف جمايل االسترياداليت تطرأ على 
  .ملستهلكني احملليني يف الدول العربيةاو املصدرينو االقتصادي على العامل مع متطلبات املنتجنيو

  :الصور املتعددة لسياسة احلماية التجارية يف ظل األزمة املالية العاملية :ثانيا
جلأت الدول كافة ملمارسة صور متعددة للحماية التجارية خوفا من تفاقم اآلثار السلبية لألزمة املالية 

  :من أهم هذه الصور نذكر ما يليو العاملية
  2:ادة الرسوم اجلمركيةزي - 1

فف روسيا مت زيادة الرسوم اجلمركية ،حيث قامت بعض الدول بزيادة الرسوم اجلمركية على بعض السلع
كذلك فعلت اهلند يف نفس التاريخ بزيادة الرسوم اجلمركية و 2008على السيارات املستوردة يف اية نوفمرب 

ففي اهلند مت حظر إسترياد  ،عض السلع حبجة الشروط الصحيةكما منعت البلدان إسترياد ب ،على واردات الصلب
  من سوق لعب األطفال يف اهلند حبجة خمالفتها للشروط %60لعب األطفال من الصني اليت تستحوذ على نسبة 

ردت املكسيك على منع أمريكا و، م من بولندا للدواعي الصحية أيضاإمتنعت روسيا عن إسترياد اللحوو الصحية
سلعة أمريكية تدخل السوق  90ملكسيكية من عبور أراضيها بفرض رسوم مجركية على حنو للشحنات ا

  .2000و هذا بالرغم من أن إتفاقية النافتا أرست مبدأ حرية التجارة بني البلدان منذ عام  ،املكسيكية
  

                                                        
.20ص املرجع السابق، عال الصيداين، 1  

.1ص مرجع سابق، عبد احلافظ الصاوي، 2  
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  1:دعم الصادرات - 2
فهو بصورته احلالية  ،لتجارة العامليةميثل دعم الصادرات إحدى القضايا املثرية للجدل يف إتفاقيات منظمة ا

اليت تأخذ شكال مباشرا يف إعفاء ضرييب أو مزايا متويلية أو مبالغ و جيرم إجراءات الدول النامية يف دعم صادراا
     ،التطويرو حيث يأخذ شكل دعم البحوث ،بينما يعفي الدعم املقدم من قبل الدول املتقدمة لصادراا ،نقدية

يف حني أن البلدان النامية تستخدم يف  ،ارة إىل أن البلدان املتقدمة تلجأ عموما إىل إستخدام اإلعاناتو جتدر اإلش
أكثر القطاعات إستفادة من الدعم هو قطاع صناعة و الغالب األساليب األكثر بساطة كالرسوم اجلمركية،

يشمل هذا املبلغ اإلعانات املالية و ،مليار دوالر 48السيارات الذي سينال وفقا لدراسة أجراها البنك الدويل 
مليار دوالر خصصتها اإلدارة األمريكية لدعم شركات صناعة السيارات األمريكية الثالث 17.4قدرها و املباشرة

 أملانياو من البلدان اليت قررت الدعم لصناعة السيارات لديها كل من فرنساو )فورد،كرايسلر جنرال موتووز،(
  .كوريا اجلنوبيةو الربتغالو روسياو إيطالياو الربازيلو السويدو األرجنتنيو صنيالو بريطانيا، وكنداو
  :ختفيض سعر العمالت الوطنية - 3

هذه الوسيلة هي من أقدم وسائل دعم احلماية للصناعات احمللية  حىت تتمكن الدولة من تصدير كميات و
 هذه الوسيلة يف الفترة األخرية من أجل مواجهة قد جلأت الواليات املتحدة األمريكية إىل، وأكرب للسوق اخلارجي

أول دولة مصدرة بالقيمة  2009كذلك الصني اليت أصبحت يف عام و العجز املوجود لديها يف امليزان التجاري
و هذا بفضل جلوئها إىل ختفيض سعر صرف عملتها رغم  ،2من التجارة العاملية %9.6متجاوزة أملانيا بنسبة 

االحتاد األورويب هذه األخرية برفع سعر صرف عملتها الوطنية للحد من توسعها يف و ملتحدةمطالبة الواليات ا
  .الصادرات إىل سوقيهما

  3:خطط التحفيز لالقتصاديات الوطنية - 4
كانت الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول اليت أعلنت عن تبين خطط لتحفيز اقتصادها مث تبعها 

مليار دوالر هي 700فكانت خطة أمريكا البالغة  ،الناميةو األورويب مث الدول الصاعدة بعد ذلك دول االحتاد
إشتري منتجا "خاصة البند الذي ينص عن و اليت حتدثت بشكل مباشر عن إجراءات تأيت يف إطار احلمايةو األكرب

من أجل إنعاش االقتصاد  حيث ستكون األولوية إلنفاق ميزانية خطة التحفيز على شراء منتجات حملية ،"أمريكيا
) %7.6يف أمريكا  2009بلغ معدل البطالة يف يناير (األمريكي الذي شهد إرتفاعا ملحوظا يف معدالت البطالة 
إن كانت هناك و ،مليار دوالر 75و البالغ تريليونو كما أعلن عن أكرب عجز يف تاريخ املوازنة العامة ألمريكا

  .نظرا إىل أنه يعمق من اآلثار السلبية لألزمة املالية إعتراضات على أمريكا ذا اخلصوص 
  

                                                        
.344ص مرجع سابق، حممد دياب، 1  

2 Laure Bouet ,Le Commerce international face à la crise financiére mondiale de 2007 ,centre de ressources 
en economie Gestion,novembre 2010,p :3.http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php ?article465/10/05/2012. 

.2ص مرجع سابق، عبد احلافظ الصاوي، 3  
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 :الفقريةو ملزيد من التوضيح الشكل املوايل يوضح أهم احلواجز احلمائية املستخدمة من قبل الدول الغنيةو

 
طبيعة :و الدول الفقرية تستخدم احلواجز خالل األزمة ...الدول الغنية تقدم الدعم):15- 2(الشكل

  ":2009أبريل  -2008أكتوبر "ذة اإلجراءات املتخ
 

  
 ،ضمان إئتمان الصادرات يف أعقاب األزمة العامليةو متويلهاو العربيةو التجارة الدوليةمجال الدين زروق، :املصدر

  .26ص  ،2011أبو ظيب، صندوق النقد العريب، دراسات اقتصادية،

النامية نتيجة األزمة املالية و لدول املتقدمةعليه فإنه بالرغم من كل اإلجراءات احلمائية اليت جلأت إليها او
  1:هيو العاملية فإن مستقبل احلماية يف احمليط العاملي يتوقف على جمموعة من العوامل

من تراجع معدالت التجارة و اخلروج من موجة تراجع معدالت النمو يف االقتصاد العاملي بشكل عام -أ
 :العاملية بشكل خاص

د الدويل هناك توقع بأن يتراجع معدل النمو يف الناتج احمللي العاملي ليصل إىل ففي تقرير لصندوق النق
أما  -و يف حالة إعتماد أسعار السوق فسوف تكون املعدالت سالبة وفق أسعار تعادل القوة الشرائية، -0.5%

بعد  %2.8ة مبعدل فقد توقع تقرير آخر للصندوق أيضا أن تتراجع هذه األخري عن معدالت منو التجارة العاملية،
حسب التقديرات فإن مؤشرات و ،2007يف عام  %7.2و 2008يف عام  %4.1أن كانت تنموا مبعدل 

لن يكون و اإلجتاه حنو إجراءات احلماية يف التجارة الدولية واردة مبعدالت كبرية إذ أن التراجع سيصيب اجلميع
  .هناك ما يدفع حلرية التجارة

 : عرض هلا كل دولة فيما يتعلق بتأثرها باألزمة املاليةالضغوط الداخلية اليت تت - ب

و تعترب أمريكا أكثر البلدان تضررا باألزمة حيث  ،ليست هناك دولة مبنأى عن اآلثار السلبية لألزمة العاملية
كما أن حجم حركة اإلفالس يف ،و أعداد العاطلني يف تزايد مستمر ،تشعبت آثارها، وأن األزمة إنطلقت منها

                                                        
.2ص مرجع سابق، عبد احلافظ الصاوي، 1  
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ال يتصور أن تلتفت أمريكا إىل األصوات املطالبة هلا بالتراجع و سسات االقتصادية يف تزايد منذ وقوع األزمةاملؤ
فالقبول  ،يف الوقت الذي تتزايد عليها فيه األعباء اإلجتماعية عن اإلجراءات احلمائية اليت تضمنتها خطة التحفيز،
يف  ،الفقرو اا بشكل كبري على أمريكا يعين مزيد من البطالةحبرية التجارة لصاحل هذه الدول اليت تعتمد يف صادر

حيث  وعدم بإعفاءات  الفقراء،و الوقت الذي تستهدف فيه خطة التحفيز رفع مستوى حياة هؤالء العاطلني
، حدد أولوية شراء املنتجات احمللية ،"إشتري منتجا أمريكيا"فبند  مزيد من الدعم يف التأمني الصحي،و ضريبية

إال إذا زادت تكلفة مشروعات خطة التحفيز بنسبة أكرب من  ،على رأسها احلديدو خص منها العديد من السلعو
سوف ينسحب األمر على بقية الدول حسب حجم تأثرها باألزمة ، ويف حالة إستخدام املنتجات احمللية 25%

  .احله مع احلماية فسيؤديهامن كانت مصو فمن كان موقفه يف صاحل حرية التجارة فسيدعو هلا  املالية،
 :طبيعة خريطة القوى االقتصادية العاملية اجلديدة املنتظر تشكيلها بعد األزمة -ج

املقصود هنا أن شبكة املصاحل للدول أو القوى االقتصادية اجلديدة هي اليت ستحدد مستقبل السياسات و
  .ية أو احلمايةرجتاه احل سواًءا التجارية السائدة يف جمال التجارة الدولية 
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                                                                                           :خالصة الفصل الثاين

تعد من أعنف األزمات اليت شهدها  2008عرف االقتصاد العاملي أزمة مالية عاملية بداية من سبتمرب   
منذ ، وبأقوى االقتصاديات العاملية يف مقدمتها اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية التاريخ االقتصادي، عصفت

النامية أو املتقدمة حيث إمتدت تداعياا إىل  سواًءا تداعيات األزمة دد مجيع اقتصاديات الدول و ذلك التاريخ
 التضخمو الناتج احمللي اإلمجايلو تصاديالعديد من املتغريات االقتصادية ذات العالقة بالتجارة الدولية كالنمو االق

و مل تتوقف تداعياا عند هذا احلد بل غريت كذلك ، األجنبية املباشرة االستثماراتالبطالة إضافة إىل حركة و
هذا بالنظر إىل املخاوف اليت راودت و منحىن السياسات التجارية  بشكل أخذ صورة احلماية التجارية الدولية

 .اختالف  مستوياااملتقدمة على و لناميةالعديد من الدول ا
   
 الوارداتو إذن خلفت األزمة  املالية العاملية آثار عديدة على حركة التجارة الدولية بشقيها الصادرات    

إضافة إىل إعادة توجيهها للسياسات التجارية الدولية على حنو ، أثرت على العديد من املتغريات االقتصادية الكليةو
اليت أساسها حرية و اإلجراءات اليت إختذا منظمة التجارة العامليةو و االجتاه احلمائي رغم التدابريه، ومفاجئ

 .إلغاء كافة القيود املعرقلة حلركتها على املستوى االقتصادي الدويلو التجارة الدولية
  
 املالية العامليةو اديةاألزمة االقتص الحتواءيف ظل اجلهود املبذولة من كافة االقتصاديات العاملية و      

النظام االقتصادي اإلسالمي وحده النظام الوحيد  ، رمبا قد يكونفعالو التخفيف من آثارها بشكل سريعو
ا بالنظر إىل كونه قائم على قواعد شرعها اهللا تعاىل عكس النظام الرأمسايل املتوحش هذو ملواجهة أي أزمة مالية

  .لتخفيف من حدااو ذي أثبت عجزه التام عن مواجهتهاال
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دراسة حتليلية تقييمية للتجارة الدولية 
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    :متهيد
عرفت حركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات و تطورات خالل الفترة 

و هذا نظرا ملا عرفته هذه األخرية من حتوالت جذرية شهدها  احمليط االقتصادي العاملي  ،)2000-2010(
قتصادي ال زال يساير م او إنعكست على أدائها بشكل كبري يف ظل نظا ،أثرت على كافة اقتصاديات الدول

األجنبية املباشرة  اتاالستثماروهكذا سجلت حركة الصادرات و الواردات و حركة العمالة و  ،خطى العوملة
أفرزت و ،التكتالت االقتصادية العامليةأكرب أزمة مالية عاملية عصفت بأعرق و اخلليجية عدة تغريات خاصة يف ظل

  .ل النظام االقتصادي العاملي اجلديدحتديات خطرية جدا على مستقبلها يف ظ
التجارة الدولية لدول جملس التعاون  حركة سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على

 :و ذلك من خالل املباحث التالية يف إطار مرحلة ما قبل و بعد األزمة املالية و االقتصادية العاملية  اخلليجي

املقومات  ،اهليكل التنظيمي األهداف،شأة ولنا(  اخلليجيجملس التعاون  :ملبحث األولا
  ؛)املعوقاتو واإلجنازات

  ؛السياسات االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي :املبحث الثاين

الواردات لدول جملس التعاون الرسوم اجلمركية وحركة الصادرات و :املبحث الثالث
  .اخلليجي
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املقومات واإلجنازات  ،اهليكل التنظيمي األهداف،النشأة و(يجيلجملس التعاون اخل :ملبحث األولا
  ):املعوقاتو

إن ظهور جملس التعاون لدول اخلليج العربية إىل الوجود يعين إستجابة للواقع و إميانا من الدول 
لة لتحقيق و ألجل أن يكون هذا الس وسيلة فعا ،مسات مشتركة تربط بينهاواألعضاء بوجود عالقات خاصة 

على نشأة  باختصارو فيما يلي سنحاول التعرف  ،مل بني أعضائه يف خمتلف ااالتالتكاأكرب قدر من التنسيق و
و كذلك هيكله  ،و األهداف اليت كانت وراء نشأته التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي و األسباب
                  .املعوقات اليت ال تزال تعرقل مسريتهالتنظيمي و مقوماته إضافة إىل أهم اإلجنازات اليت حققها و 

           

  :ون لدول اخلليج العربية و أهدافهنشأة جملس التعا :املطلب األول
إىل أن مت التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي مبجموعة من احملطات و املراحل  مر

العديد من األهداف فرضتها التحديات االقتصادية اليت فرضتها ، و هذا بغية حتقيق 1981اإلعالن عن ميالده عام 
  .ظاهرة العوملة االقتصادية

  1:نشأة جملس التعاون اخلليجي :أوال
ي عقد يف عمان بدأت اجلهود املكثفة لقيام جملس التعاون مع مؤمتر القمة العريب احلادي عشر و الذ

تصورا إلستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون يف مجيع أمري دولة الكويت  حيث طرح ،1980باألردن يف نوفمرب
ارجية دول عقد يف الرياض مؤمترا ضم وزراء خ 1981 فيفريو يف  ،ت رحبت به دول املنطقة بشكل عامااال

 سلطنة عمان، اململكة العربية السعودية، ،دولة البحرين ات العربية املتحدة،هي دولة اإلماراخلليج العربية الست و
 1981و يف مارس  ،الكويت لعمل املقدمة من طرف دولةحيث مت مناقشة خطة ا دولة الكويت ، قطر،دولة 

افقة على اهليكل التنظيمي عقد وزراء خارجية الدول اخلليجية الست إجتماعا يف مسقط سلطنة عمان مت فيه املو
 26-25اليت عقدت يف الفترة و يف القمة اخلليجية  وقيع على النظام األساسي للمجلس،كما مت الت ،للمجلس

مادة تغطي كافة  22والذي حيتوي على  بأبوظيب مت إقرار النظام األساسي لس التعاون اخلليجي 1981ماي 
و غريها  ،ونظام التصويت ،و احلصانات االمتيازاتباإلضافة إىل  ،األجهزة التابعة لهومهام الس و االختصاصات

كما مت يف هذه القمة التصديق على إختيار على أول أمني  ،و التكامل يف مجيع امليادينيق من الوسائل املتعلقة بالتنس
لس األعلى و الس و النظام الداخلي لكل من ا املوافقة على تشكيل هيئة لتسوية املنازعات،و ،للمجلس

 االتفاقيةلتوقيع على و يف نفس العام مت اة لتعزيز التعاون بني دول الس، تشكيل جلان مشتركالوزاري، و
و بعد عقدين من العمل اخلليجي  ،1981رية املفعول حبلول شهر مارس اليت أصبحت ساو ،االقتصادية املوحدة

                                                        
.1ص مرجع سابق، بلعورسليمان، 1  
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، و اليت 2001لس يف قمة مسقط يف ديسمرب االقتصادية اجلديدة اليت أقرها قادة دول ا االتفاقيةاملشترك جاءت 
تجارة احلرة فيما بني دول و ختطي مرحلة منطقة ال 2003ا من جانفي أقرت البدء باالحتاد اجلمركي إعتبار

  .الس
و ذلك باإلضافة إىل  ،العربية و األجنبية بقيام السو من جانب آخر فقد رحبت أغلب الدول 

 لقي تأييدا واسعاالذي لقيته هذه املبادرة من داخل دول الس نفسها و هكذا فإن قيام الس قد  االرتياح
فقد أعلن على سبيل املثال نائب رئيس الوزراء العراقي يف حديث لصحيفة  ،بيةتفائال كبريا من قبل الدول العرو

عن تأييد بالده إلنشاء الس و من املغرب بعث امللك احلسن الثاين  1981مارس 22اجلزيرة السعودية بتاريخ 
بقيام الس و أصدرت احلكومة بيانا أوضحت  اوريتانيمكما رحبت  ،ئة إىل زعماء دول اخلليج العربيةبرسالة ن

و يف اجلمهورية العربية اليمنية رحب وزير اخلارجية بقيام الس  ،خلطة ختدم أهداف اجلامعة العربيةفيه بأن هذه ا
راطية و أكد وزير الدولة يف اليمن الدميق ، خدمة القضايا العربية املصرييةو قال إن من شأنه أن حيقق جناحا يف

و يف تونس جدد رئيس الوزراء يف حديث  ،تأييد بالده لقيام الس 1981مارس 17للوطن الكويتية يوم 
ة الدول العربية بإقامة و قد أشاد األمني العام جلامع، تأييد بالده لقيام الس 1981ي ما17صحفي بتاريخ 

تاسعة من ميثاق اجلامعة العربية من أن للدول أوضح أن جملس التعاون يتفق مع ما تنص عليه املادة الالس و
كما أنه وصف  ،ما تشاء لتحقيق هذه األغراض االتفاقياتالراغبة يف تعاون أوثق و روابط أقوى أن تعقد بينها من 

  1.هداف اليت تعمل من أجلها اجلامعةهذه اخلطوة بأا إجيابية حنو حتقيق األ
األمريكية  ،جملس التعاون اخلليجي مثل الواليات املتحدة كما أيدت العديد من الدول األجنبية قيام

  2.و غريها باإلضافة إىل األمم املتحدة...يوغسالفيا، اهلند، هولندا ، النمسا، بلجيكا، بريطانيا، فرنسا،
من حيث  تطور  فيما يلي نوجز نتطرق إىل أهم املؤشرات اإلحصائية لس التعاون اخلليجي العريبو

  :نصيب الفرد من الناتج احمللي إضافة إىل الناتج احمللي اإلمجايل عدد السكان و 
  
  
  
  
  

  
                                                        

.111-110ص ص ، 1989بريوت، ربية للطباعة و النشر،دار النهضة الع ،جملس التعاون اخلليجي من منظور العالقات الدولية علي شفيق، 1 
.111ص  املرجع السابق، علي شفيق، 2  
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  :)2009- 2004(تطور عدد سكان دول جملس التعاون اخلليجي مليون نسمة ): 1-3(الشكل رقم 

  
 :املوقع ، على2010،األمانة العامة ،"جملس التعاون لدول اخلليج العربية":مركز املعلومات وإدارة اإلحصاء :املصدر

.http://sites.gcc-sg.org/Statistics/index.php?SID=140  
  

، حيث تعاون اخلليجي قد تطور بشكل واضحيالحظ من الشكل أعاله أن عدد سكان دول جملس ال
نسمة مليون  38.9، مث 2007ليون نسمة عام م 36.2صل إىل لي 2004مليون نسمة عام  33.1سجل قيمة 

 .غرايف لدول جملس التعاون اخلليجيو هو ما يدل على التطور الواضح يف نسبة النمو الدمي ،2009عام 

  :)2009- 2004(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ): 2-3(الشكل رقم 

  
  :، على املوقع2010 ، األمانة العامة،"ل اخلليج العربيةجملس التعاون لدو" :مركز املعلومات وإدارة اإلحصاء :املصدر

http://sites.gcc-sg.org/Statistics/index.php?SID=140  
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مجايل لدول جملس التعاون يالحظ من الشكل أعاله تطور واضح يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل
، لينخفض بعد ذلك إىل 2008دوالر عام  28.6و  2004دوالر عام  14.6، حيث سجل قيمة اخلليجي
 .دوالر بفعل التأثر باألزمة املالية العاملية 23.3

  :)2009-2004(الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية ) : 3-3(الشكل رقم 

  
  :على املوقع ، 2010، األمانة العامة ،"جملس التعاون لدول اخلليج العربية":مركز املعلومات وإدارة اإلحصاء :املصدر

http://sites.gcc-sg.org/Statistics/index.php?SID=140  
 

، مجايل لدول جملس التعاون اخلليجييالحظ من الشكل أعاله تطور واضح يف قيمة الناتج احمللي اإل
 898.0، مث إخنفضت إىل مليار دوالر 1.072.5إىل  2004ام مليار دوالر ع 483.1رتفعت من إحيث 

  .مة املالية العامليةمليار دوالر بفعل تأثريات األز

  :دوافع إنشاء جملس التعاون اخلليجي العريبأهداف و: ثانيا
  :هناك العديد من الدوافع و األهداف اليت كانت وراء إنشاء جملس التعاون اخلليجي 

 :الدوافع األمنية- 1

ليمي ،فمع كان مفهوم األمن القومي اإلقليمي من املفاهيم األساسية اليت قام عليها هذا اإلحتاد اإلق
و مع وجود معارضة من بعض األطراف للتدخل من جانب الواليات املتحدة ، تزايد األخطار اليت دد املنطقة

الثورة  :س إستجابة لثالث خماطر أساسية هياألمريكية أو بريطانيا ،دعت اململكة العربية السعودية إىل قيام ال
  .نألفغانستاالسوفيايت الغزو  احلرب العراقية اإليرانية، اإليرانية،
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أما الكويت  ،من البداية كانت عمان أقوى الدول املطالبة بالتعاون الدفاعي نتيجة ملوقعها اإلستراتيجي
األمنية لذلك جند يف البداية أن السعودية قامت بعقد إتفاقات أمنية ثنائية مع دول اخلليج  االتفاقيةفقد حتفظت على 

فشاركت احلكومة  ،1985قعت حماولة إغتيال أمري دولة الكويت سنة حىت و 1984األربعة األخرى سنة 
  1.اليت كانت قد عارضته يف البداية الكويتية يف التعاون األمين

ترى الدول الغربية أن دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ال تعد وحدة دفاعية قوية أما و
و لكن واقعيا جيب  ،نت و عدد السكان ال جتابه العراق أو إيراالتهديدات اخلارجية فإمكاناا احلربية و عدد القوا

ألن هناك ثالث نقاط أساسية جيب أخذها بعني  ،اكل الدفاعية بالنسبة هلذه الدولعدم املغاالة يف التركيز على املش
  :االعتبار

صى ما تطمع فيه أن دول جملس التعاون من غري املتوقع أن تبدأ بالدخول يف معركة مع أي دولة جماورة، فأق  - أ
 .هذه الدول جبانب األمن الداخلي هو أن مينعوا أي إقتحام مع التركيز على محاية احلدود البحرية

اإلستراتيجي الكبري من البترول سيجعل الدول الصناعية  االحتياطيأن لديها أصول اقتصادية هامة فوجود  - ب
 .ديد حريب أكرب من طاقات الدول الستباملنطقة يف حالة وجود أي  االستقرارالكربى تتدخل حلفظ 

مستواها وإمكانياا مهما كان حجمها و ،مجيع املعدات اليت ميكن أن تشترىأن دول اخلليج تعلم متاما أن -ج
اليت تستخدم هذه ) شاةامل(تكون عدمية الفائدة طاملا ال توجد القوى البشرية املتاحة أو القوات البشرية 

 .اإلمكانيات

كره ميكن القول أن أي عملية للتكامل االقتصادي على مستوى بلدان اخلليج البد و أن مما سبق ذو
 تارخيية متجانسة  -فبلدان اخلليج ال تشكل فقط وحدة جغرافية ،لضرورة بعدا إستراتيجيا و سياسياتكتسب با

ة الدولية املعاصرة فبلدان سياسية حمددة يف خريطة الصراعات السياسية و االقتصادي –متصلة بل هلا هوية جغرافية و
السياسية و األمنية تضيف بالضرورة  االعتباراتمنطقة اخلليج العريب تشترك يف مواجهة جمموعة من املخاطر و 

إذ أن أي جمهودات  ،اقتصادي بني بلدان اخلليج العريببعدا إستراتيجيا ال غىن عنه ألي عملية تعاون أو تكامل 
دد اخلليج البد هلا من تطوير إستراتيجية للعمل املشترك لدرء األخطار املشتركة اليت  تكاملية أو تنسيقية بني بلدان
  2:بلدان اخلليج العريب و أمهها

  .اخلطر املشترك الذي تواجهه دول اخلليج فيما يتعلق حبماية منابع النفط من التهديد اخلارجي-
  .ضرورة محاية و تأمني حقوق املالحة يف اخلليج العريب-
     سكانيا فيما عدا العراق م بلدان اخلليج العريب جغرافيا واطر التفتت و الضعف السياسي نتيجة صغر حجخم-

  .و السعودية

                                                        
.227ص مرجع سابق، هشام حممود اإلقداحي، 1  

   ،1979أبريل  ،16عددل ا الكويت، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، سلسلة عامل املعرفة، ،النفط و املشكالت املعاصرة للتنمية العربية حممود عبد الفضيل،2
 .171ص 
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العامة من  احلركة " التكامل االقتصادي بني بلدان اخلليج"إستكماال للرؤية اإلستراتيجية ملوقع عملية  و
فرغم إمياننا بالتكامل  ،علق بوحدة املصري العريب املشتركهامة تت البد لنا من إبراز قضية ،للتكامل االقتصادي العريب

فإن هذه النتيجة على أمهيتها  ،احلقائق و املعطيات و املوضوعية االقتصادي بني دول اخلليج كقضية تؤازرها كل
 دول اخلليج يتعني أن تقترن حبقيقة موضوعية أخرى ال تقل عنها أمهية أال و هي أن عملية التكامل االقتصادي بني

أن هذه احلقيقة هلا نفس القدر من األمهية و احليوية طار و ضمن أفق قومي عريب، العريب ينبغي هلا أن تكون يف إ
  .لكل من جمموعة اقتصاديات اخلليج و االقتصاد العريب يف جممله

 :الدوافع االقتصادية- 2

وء إىل تكامل اقتصادي بني دول حيث أن هناك العديد من الدوافع االقتصادية اليت دعت إىل اللج
  :اخلليج العريب و من أمهها نذكر

يسمح بظهور سوق مالية ، واالستثمارل عقبة متويل التنمية ووفرة رأس املال يف معظم الدول األعضاء مما يزي  - أ
 ؛ذات أبعاد إقليمية و عاملية

اخلاص لإلسهام يف عملية التنمية تشابه األنظمة االقتصادية للدول األعضاء إذ تقوم بتشجيع مبادرات القطاع   -  ب
 1؛و أولويات متشاة يف جماالت الصناعة و الزراعة و اخلدمات و تبين مناذج

تتميز دول الس بامتدادها على أرض منبسطة و ال يوجد بينها حواجز طبيعية تطل على سواحل حبرية متتد  -ج
، و من مث تنامي ح بسهولة االتصال البحري بينهماممن اخلليج العريب مرورا ببحر العرب و البحر األمحر ما يس

 ؛و غريها...التدفقات املختلفة لألشخاص والسلع

تتميز دول الس بضيق السوق احمللية لكل منها و خاصة أمام الصناعات ذات احلجم الكبري ألجل هذا يعترب -د
يما بينها و حتويلها إىل سوق واحد وإزالة احلواجز ف ،جعلها مفتوحة أمام منتجات الدول و ،ضم هذه األسواق

 ؛تتسع إلنتاج الصناعات اجلديدة اليت تقام على مستوى املنطقة

مما حيتم على دول املنطقة مواجهة ذلك عن طريق قيام تكتل اقتصادي  ،بروز عصر التكتالت االقتصادية-ه
 2؛خليجي قوي ميتلك القدرة على الصمود يف وجه التكتالت األجنبية

و إنشاء  ،ة و الثروات املالية و احليوانيةالتقدم العلمي و التقين يف جماالت الصناعة و التعدين و الزراع دفع عجلة-و
 ؛مراكز حبوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة و تشجيع تعاون القطاع اخلاص مبا يعود باخلري على شعوا

جيعل اقتصادياا  صدر أساسي للدخل، ممالى النفط كماعتمادها الكبري على التجارة اخلارجية واالعتماد ع-ز
   ،والضغوط االقتصادية اخلارجية بالتقلبات فتصبح عرضة ومتأثرة  ،مرتبطة وتابعة لالقتصاديات املتقدمة

                                                        
التكتالت االقتصادية زمن امللتقى الدويل الثاين حول واقع  ، تقييم السياسات االقتصادية لدول جملس التعاون اخلليجي يف ظل األزمة املالية أمساء عدائكة، أعمر عزاوي، 1

  .4ص  ،2012فيفريي27- 26 اجلزائر، املركز اجلامعي بالوادي، ،األزمات
  .5ص املرجع السابق، أمساء عدائكة، عزاوي،أعمر 2
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فالتكامل االقتصادي فيما بينها يتيح هلا تقليص التبعية االقتصادية وحتقيق االعتماد على الذات لتلبية احلاجات 
 1؛وضعاً تفاوضيا أقوى وأفضل ملواجهة هذه الضغوط االقتصاديةاألولية وخيلق هلا 

 مجيع امليادين وصوال إىل وحدا؛ حتقيق التنسيق و التكامل و الترابط بني الدول األعضاء يف -ح

 يف خمتلف ااالت؛عميق الروابط و الصالت و أوجه التعاون القائمة بني شعوا  -ط

 :مليادين مبا يف ذلك الشؤون اآلتيةوضع أنظمة متماثلة يف خمتلف ا -ي

 ؛الشؤون االقتصادية-   

 ؛الشؤون التجارية و اجلمارك و املواصالت-   

 ؛الشؤون التعليمية و الثقافية-   

 ؛الشؤون االجتماعية و الصحية- 

 ؛الشؤون اإلعالمية و السياحية- 

  .الشؤون التشريعية و اإلدارية- 
 

  :لس التعاون اخلليجي اهليكل التنظيمي :املطلب الثاين
فيما يلي هذه من العديد من األجهزة الرئيسية ويتكون جملس التعاون اخلليجي للدول العربية       

  :التشكيالت 
 2:الس األعلى:أوال

يتكون من ن رسم السياسة العليا للمنظمة، ويعترب هذا الس السلطة العليا لس التعاون و املسؤول ع
أن ينشئ ما يراه  و له ،جائي ألمساء الدولو تكون رئاسته دورية حسب الترتيب اهل ،ءرؤساء الدول األعضا

و يتمتع الس األعلى باختصاصات واسعة و مهمة ألجل حتقيق أهداف جملس التعاون و أمهها ضروريا من جلان، 
طوط األساسية اليت يسري عليها ووضع السياسة العليا لس التعاون و اخل ،القضايا اليت م الدول األعضاء النظر يف

    ،الس الوزاري متهيدا إلعتمادهاو الدراسات و املشاريع اليت تعرض عليه من  و النظر يف التوصيات و التقارير
كما أنه يقوم بإعتماد أسس التعامل مع الدول  ،اليت يكلف األمني العام بإعدادهاو النظر يف التقارير و الدراسات 

يل تعيني األمني العام و تعدو تسمية أعضائها و، ية املنازعات، و إقرار نظام هيئة تسوظمات الدوليةاألخرى و املن
  .على ميزانية األمانة العامةالتصديق و، و إقرار النظام الداخلي للمجلس األعلى النظام األساسي لس التعاون

، و يتضح من هذا النظام بأن لسا مبوجب النظام الداخلي للمجيتحدد سري إجتماعاته و إجراءاو
ب أي من األعضاء ، و جيوز عقد دورات إستثنائية بناءا على طلجيتمع يف دورتني عاديتني كل سنة الس األعلى

     ، نعقد الدورات يف البلدان األعضاء، و يعقد الس دوراته على مستوى رؤساء الدول و تو تأييد عضو آخر

                                                        
.65ص مرجع سابق، ،رويدة بنت عبدالرمحن عبد اللطيف الرباهيم 1  

. 116- 114ص ص  علي شفيق، مرجع سابق، 2 
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و يشترط النظام الداخلي لصحة انعقاد  و يقترح موعد إنتهائها،، س تاريخ بدء الدوراتالعام للمجل و حيدد األمني
أي أربع دول، أما فيما خيص التصويت فإن املبدأ ، الس األعلى حضور رؤساء ثلثي الدول األعضاء على األقل

و هو نفس املبدأ  ،واحدأي أن لكل دولة صوت  ،قوة التصويتية بني الدول األعضاءاألساسي هو املساواة يف ال
  .كذلك يف جامعة الدول العربيةو ،يف اجلمعية العامة لألمم املتحدةاملطبق 

  1: الس الوزاري :ثانيا
، وتكون ينوب عنهم من الوزراء نم أو األعضاءيتكون الس الوزاري من وزراء خارجية الدول 

، و يعقد الس اجتماعاته مرة كل ثالثة األعلىللمجلس  األخريةرئاسته للدولة اليت تولت رئاسة الدورة العادية 
، ويعترب انعقاده صحيحا وتأييد عضـو آخر األعضاءأشهر وجيوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من 

، اقتراح السياسات  أخرى أمور، من بني الوزاريوتشمل اختصاصات الس  ،عضاءاألحضر ثلثا الدول  إذا
القائمة بني  األنشطة، والعمل على تشجيع وتنسيق األعضاءووضع التوصيات اهلادفة لتطوير التعاون بني الدول 

الـوزاري الـذي  الـس إىل، وحتال القرارات املتخـذة يف هـذا الشـأن يف خمتلف ااالت األعضاءالدول 
كما يضطلع الس مبهمة التهيئة الجتماعات الس  ،مايتطلب موافقته األعلىالـس  إىليرفع منهـا بتوصية 

 األعلىالتصويت يف الـس الـوزاري نظريـا يف الــس  إجراءاتومتاثل   ،أعمالهجدول  وإعداد األعلى
  .يالنظام األساس

  2:األمانة العامة:ثالثا
السياسية اليت  االختصاصاتهي اجلهاز املسؤول عن العمل اإلداري ،كما تتمتع األمانة العامة ببعض و

و تتكون األمانة العامة من أمني عام يعينه  ،ا ضمن هيكل و أهداف جملس التعاونميكن من خالهلا أن تلعب دور
لتجديد مرة واحدة و يساعد األمني العام الس األعلى من مواطين دول جملس التعاون ملدة ثالث سنوات قابلة ل

و يعني األمني العام هؤالء املوظفني من بني موظفي الدول  ،ن و ما تستدعيه احلاجة من موظفنيأمناء مساعدي
و يكون األمني العام مسؤوال مباشرة عن أعمال األمانة  ،إال مبوافقة الس الوزاري االستثناءاألعضاء و ال جيوز 

و ميثل جملس التعاون لدى الغري و ذلك يف حدود الصالحيات  ،حسن سري العمل يف خمتلف قطاعااالعامة و عن 
تام و املصاحل  باستقاللاملخولة له و ميارس األمني العام و األمناء املساعدون و كافة موظفي األمانة العامة وظائفهم 

  .املشتركة للدول األعضاء
للعمل ات اخلاصة بالتعاون و التنسيق و اخلطط و الربامج املتكاملة تتوىل األمانة العامة إعداد الدراسو

 و متابعة تنفيذ قرارات ،ر الدورية عن أعمال جملس التعاونو إعداد التقاري، املشترك لدول جملس التعاون
لتقارير ة العامة تقوم بإعداد اكما أن األمان ،لس الوزاري من قبل الدول األعضاءتوصيات الس األعلى و او
املالية اليت تتماشى عداد مشروعات اللوائح اإلدارية وو إ ،لس األعلى أو الس الوزاريالدراسات اليت يطلبها او

                                                        
اح على املوقع اإللكتروينمت ،هليكل التنظيميا األمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي، :www.gcc-sg.org .14:00:الساعة ،26/07/2012 :، تاريخ اإلطالع  1   

.121- 119ص  املرجع السابق، علي شفيق،  2  
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احلسابات اخلتامية مانة نشري إىل إعداد امليزانيات وو من املهام األخرى لأل ،جملس التعاون و تزايد مسؤولياته مع منو
ومشروعات القرارات و إعداد جداول أعمال الس الوزاري  لالجتماعات و كذلك التحضري ،لس التعاون

اإلقتراح على رئيس الس الوزاري الدعوة لعقد دورة إستثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت احلاجة إىل ذلك و
  .كما تتوىل األمانة أية مهام أخرى تسند إليه من ااس األعلى أو الس الوزاري

إدارية مثلما هو معمول به يف املنظمات األخرى ،أما  اختصاصاتدم أن لألمانة العامة و يبدو مما تق
إال أنه يظهر من مراجعة  ،ص عليها صراحة يف النظام األساسيالسياسية فبالرغم من عدم الن االختصاصات

ظمات اإلقليمية تتجاوز احلدود اإلدارية اليت حرصت أنظمة بعض املن االختصاصاتإختصاصات األمانة بأن هذه 
 فاألمانة العامة يف جملس التعاون ميكنها أن متارس تأثريات ا كميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية، أن تقيد أمينها العام

بعقد دورة إستثنائية للمجلس الوزاري أو ممارسة  كاقتراحذات طبيعة سياسية من خالل بعض املهام املكلفة ا 
و األهم من هذا إن  ،ن للمجلس األعلى الوزاري أن يعهد ا إىل األمانة العامةالسياسية اليت ميك االختصاصات

األمني العام ميكن أن ميارس تأثريات مهمة من خالل مهامها بإعداد التقارير و الدراسات اليت يطلبها الس األعلى 
شاط جملس التعاون يف خمتلف و بإختصار فإن األمني العام ميكن أن ميارس دورا مهما يف ن ،أو الس الوزاري

و كل هذا يتوقف على شخصية و إمكانيات األمني العام نفسه و عالقته بأجهزة جملس التعاون و مع  ،ااالت
  .ذلك فتبقى سلطاته السياسية حمدودة باملقارنة مع األمني العام لألمم املتحدة

  
  ):عوقاتاملقومات،اإلجنازات،امل(جملس التعاون اخلليجي :املطلب الثالث

يعد التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي جتربة هامة يف إطار التكامل االقتصادي العريب 
  .و تعددت معوقاته بالنظر إىل التحديات االقتصادية اليت شهدها منذ بداية نشأته ،تنوعت مقوماته و إجنازاته

   1:مقومات التعاون يف إطار جملس التعاون اخلليجي: أوال
تكون مدعومة مبستوى معقول  ن جناح أي تكتل أو تكامل اقتصادي يتطلب توفر عدد من املقومات،إ

من التقارب الثقايف والتماثل يف األنظمة السياسية وان حتركها املصاحل املشتركة، ودول جملس التعاون اخلليجي 
من التجانس بني دول اخلليج من  لديها من املقومات ما جيعل جهودها حنو التكامل تكلل بالنجاح، فهناك نوع

 :حيث هياكلها االقتصادية ومستويات التنمية والعادات والتقاليد والثقافات ومدى ارتباطها بالعامل اخلارجي أمهها
هذا املقوم يسهل قيام التكامل نظرا للترابط بني جزئيات الوطن املختلفة :الدين واللغة والتاريخ املشترك -أ

كما  فاخلليج العريب يتوافر على هذا االحتاد الروحي الديين، ،من عقائد وأساليب حياة واحدة نهمومواطنيه، ملا بي
 ؛نه تدعيم التكامل االقتصادي يف ما بينهمأترتبط تلك الدول نبعضها لغويا وتارخييا وهذا من ش

                                                        
امللتقى الدويل الثاين حول واقع  ،"دول جملس التعاون اخلليجي منوذجا"2008إشكالية التكامل االقتصادي على ضوء األزمة املالية العاملية لعام  غريب هشام، حممد مداحي،1

  .11-10ص ص ،2012فيفريي27- 26 اجلزائر ، املركز اجلامعي بالوادي، ،التكتالت االقتصادية زمن األزمات
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نظرا للمزايا اليت يتيحها هذا  ،ترب عامال أساسيا وحمفزا للتكاملالتقارب اجلغرايف يع :االحتاد اجلغرايف اإلقليمي- ب
والدول  التقارب اجلغرايف، لعل أمهها قصر املسافة بني أسواق البلدان املتكاملة مما خيفض تكاليف النقل وسرعته،

 خاصة من الناحية االقتصادية، ،ستراتيجي الذي حتتله دول اخلليجاخلليجية متتاز ذه اخلاصية باإلضافة إىل املوقع اال
 ؛وهو عامل أساسي أوروباإفريقيا و ث قارات هي آسيا،إذ يتوسط ثال

 يعد االستقرار السياسي عامل مهم يف عملية التطور والنمو االقتصادي للبلدان: التقارب والتجانس السياسي-ج
فعدم وجود استقرار سياسي يترتب عليه عدم وجود استقرار يف اإلرادة  ،وكذا بالنسبة للتكامل االقتصادي

فمعظم دول الس متجانسة سياسيا فنظام احلكم فيها ملكي وبالتايل تتمتع بنوع  ،تكامل االقتصاديالسياسية لل
 ؛من االستقرار السياسي

مليون نسمة،  35.1 :بـ 2005يقدر عدد سكان دول اخلليج وفقا إلحصائيات  :طبيعية- مقومات بشرية-د
وبلغت قيمة الناتج احمللي  ،²لكل كلمنسمة 13مبعدل  ،²كلم 2673000 :ـيتربعون على مساحة تقدر ب

كما متتلك الدول اخلليجية  ،ألف دوالر 20.4حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل الوطين  مليون دوالر،715
بالنسبة إىل  %45 ـفالدول اخلليجية حتتوي على احتياطي نفط يقدر ب ،وات باطنية متنوعة كالنفط والغازثر

ويتبني لنا أن  من اإلنتاج العاملي للنفط، %20، تنتج ما مقداره از عامليااحتياطي الغ %19و احتياطي العامل،
واليت تؤهلها للقيام بصناعات ضخمة سواء صناعات حتويلية أو  ،ليجية غنية بثروات طبيعية متنوعةالدول اخل

 ؛استخراجي
ية تنويع مصدر الدخل هناك تقارب كبري وتشابه يف هياكلها االقتصادية غري أن احتمال: اهليكل االقتصادي- ه

  :خالل السنوات املقبلة، سيؤثر على هذا التشابه من خالل عاملني مها

كما تتباين الدول  ،يف حجم ثرواا من النفط والغاز يتمثل يف التباين الواضح بني الدول اخلليجية :العامل األول-
ويف ضوء  ،صادي وعلى سبيل املثالتنوع االقتذات الثروات النفطية مع بقية الدول يف سرعة و نطاق هذا ال

نويع اقتصادياا بعيدا عن فانه من الواضح حاجة الدولتني إىل ت ،الحتياطات النفطية للبحرين وعمانحمدودية ا
  .النفط

واملؤثر يف مسرية التنوع االقتصادي وسرعتها يف أي دولة فسيتمثل يف املعدل النسيب لنضوب  :العامل الثاين-
إن التأثري الطويل األجل للتنوع االقتصادي على  فخالل السنوات املقبلة، ومما ال شك فيه، احتياطيات الطاقة

فتركيبة االقتصاديات اخلليجية ستصبح أكثر تباينا واختالفا يف  االحتاد االقتصادي لدول اخلليج يبدو واضحا،
نه يف الوقت الذي قد يفرض على كل أإال  العقود املقبلة، مما يساعد على تنمية وتعزيز التجارة اإلقليمية البينية،

 ؛دولة تبين سياسات مالية ونقدية خمتلفة على جاراا للتصدي ملثل هذه الصدمات



            (2000-2010) دراسة حتليلية تقييمية حلركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي                 :الفصل الثالث

 
201 

  

األمر الذي ييسر من  هناك تقارب كبري يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بني دول الس، :النمو االقتصادي- و
  .ويضمن قابلية استمراره قتصادي حيز التنفيذ،دخول االحتاد النقدي وبالتايل التكامل اال

جاءت  2007أي حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  أما بالنسبة ملتوسط الدخل الفردي،
من مستواه  %20وهو ما يوازي  دوالر، 15500أدىن معدالت دخل الفرد الواحد يف السعودية وعمان حبدود 

وات الكبرية يف متوسط الدخل الفردي ال متثل بالضرورة مشكلة بالنسبة إىل غري أن الفج السائد يف دولة قطر،
احتاد اقتصادي يعمل بطريقة جيدة، واملشكل يطرح حتما إذا ما استمرت فجوة الدخل بني الدول ذات الدخل 

  ؛دىن باالتساعاألعلى والدول ذات الدخل األ

 دول اخلليج أن العمالة األجنبية متثل جانبا كبريا من عدد من املميزات الظاهرة ألسواق العمل يف :القوة العاملة-ز
  .العاملني، وذلك منذ الطفرة النفطية األوىل يف مطلع و منتصف سبعينات القرن املاضي

وباحملصلة ميكن القول أن التباين بني دول اخلليج يف حجم احتياطاا من النفط والغاز ويف درجة 
ملقبلة، قد يؤدي بسهولة إىل حدوث تغري يف مسارات النمو االقتصادي طويل تنوعها اقتصاديا خالل السنوات ا

كمصدر (األجل بني دول اخلليج، كما أن ندرة املوارد البشرية واعتماد اقتصادياا على النفط بشكل كبري 
لدفاع األمر الذي حتم على هذه الدول أن يكون بينها نوع من التنسيق و التكامل من ألجل ا) أساسي للدخل 

  .عن مصاحلها املشتركة

  :إجنازات و معوقات جملس التعاون اخلليجي العريب :ثانيا

 :اإلجنازات-1
و التجاري حقق جملس التعاون اخلليجي العريب العديد من اإلجنازات على الصعيد األمين و االقتصادي 

  :فيما يلي هذه اإلجنازاتو

    1                                                    :العربيةاإلجنازات األمنية لس التعاون لدول اخلليج -أ
اجلاد يف بناء وتطوير القوى  التعاون األمين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بالعمل اتسم         

وأولت  يومبشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل الس وحىت ال العسكرية الدفاعية واألمينة حيث تطور التعاون
من أمهية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن اخلطط  دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية اجلانب األمين، ما يستحقه

وشهد التعاون األمين يف دول جملس ، األمن واالستقرار بتحقيقال ميكن أن يتحقق إال  التنموية والتقدم واالزدهار
 وتعاونا منذ بداية الس وخطى خطوات كبرية وحقق إجنازات متقدمة مشلت التعاون لدول اخلليج العربية تنسيقا

                                                        
:متاح على املوقع الرياض، ،جملس التعاون اخلليجي ثالثون عاما من اإلجنازات يف مجيع ااالت وكالة األنباء السعودية،  1   

.12:00:،الساعة26/09/2012:تاريخ اإلطالع   ،http://www.aleqt.com/2011/05/24/article_541718.html  
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خاص، ومبا ينسجم، يف الوقت ذاته،  خمتلف ااالت األمنية بشكل عام، وما ميس حياة مواطين دول الس بوجه
  .واالجتماعيةالسياسية، واالقتصادية،  مع متطلبات جوانب العمل املشترك األخرى،

  :االقتصادية اإلجنازات  - ب
  :حققت جتربة جملس التعاون اخلليجي العديد من النجاحات يف عدد من ااالت لعل من أمهها ما يلي

تعد إقتصاديات دول الس من أكثر اقتصاديات العامل إنفتاحا على العامل اخلارجي حيث  : اجلانب التجاري -
من الناتج احمللي اإلمجايل يف  %80الدول أكثر من متثل يف هذه ) الواردات+الصادرات(إن التجارة اخلارجية 

   يف الدول الصناعية،%45و  ،يف بقية الدول العربية %50الوقت الذي ال تزيد فيه هذه النسبة يف املتوسط عن 
و تعود هذه األمهية للقطاع اخلارجي يف دول الس إىل إعتمادها الكامل إىل حد ما على النفط من حيث هو 

فهذه  ذلك باإلضافة إىل دوره املهم يف الناتج احمللي اإلمجايل و يف اإليرادات العامة هلا، للصادرات، مكون رئيسي
و تستخدم عائداته للحصول على أغلب حاجاا ، الدول تعتمد على العامل اخلارجي لبيع أغلب منتجاا من النفط

شرية و التقنية املتطورة و الغذاء و غريها من بقية دول من السلع اإلستهالكية و الرأمسالية و الوسيطة و املهارات الب
الذي يعتمد  لالقتصادهذه الدول متثل منوذجا بارزا  اقتصادياتو بالتايل فإن  ،امل و خباصة الدول الصناعية منهاالع

اط االقتصادي على سلعة أولية موجهة للتصدير و تستخدم إيراداا أو العملة األجنبية املتولدة من بيعها حمركا للنش
  1.يف بقية القطاعات

   لقد قطع جملس التعاون اخلليجي شوطا كبريا على طريق إزالة العوائق و القيود أمام حركة التجارة 
  :و تنقل عناصر اإلنتاج بني الدول األعضاء و يتمثل ذلك يف

 2:االقتصادية املوحدة االتفاقية 

س التعاون اليت أنعقدت يف الرياض يف الفترة من شهدت الدورة الثانية للمجلس األعلى لدول جمل      
قد وقعوا عليها  او كان وزراء املالية و االقتصاد كانو االقتصادية املوحدة، االتفاقيةإقرار  1981نوفمرب 11- 10

مث مت حبثها من قبل الس الوزاري الذي أنعقد يف الطائف خالل  ،1981يونيو  8باألحرف األوىل يف الرياض يف 
إذ يتخذ :"أشار البيان اخلتامي للدورة الثانية إىل أن الس األعلىو، واصفا هلذه اخلطواتو  31/09/1981

 تقوية الترابط بني شعب و يف ،إزالة احلواجز بني الدول األعضاءهذه اخلطوة اهلامة مستلهما أماين املواطن يف 
و باإلضافة إىل املوافقة على ، "جلميع دول الس االزدهاريدرك أا السبيل األمثل لتأمني التقدم و  ،املنطقة

  .تقرر أن تكون جلنة التعاون الصناعي جلنة دائمة لدول جملس التعاون ،االقتصادية املوحدة االتفاقية

                                                        
-خريف الرابع،/العدد الثاث جملة العلوم اإلجتماعية، ،التجارة اخلارجية و التنمية يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية بني الواقع و اآلفاق يوسف خليفة اليوسف، 1

   .13-12ص ص ة الكويت،جامع ،1994شتاء
تفعيل التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و :الندوة العلمية الدولية حول  ،" دراسة تقييمية ملسار عملية التكامل االقتصادي"جملس التعاون اخلليجي  وصاف سعيدي،2

   .3ص ،2004ماي9 -8أيام سطيف،اجلزائر، جامعة فرحات عباس، ،ألوروبيةا - الشراكة العربية
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 دورته الثالثة باملنامة تابع الس األعلى تطورات تنفيذ بنود االتفاقية االقتصادية املوحدة حيث بدأ ويف      
  :ن آخرين مها،مدعما ذلك بقراري 1983لة األوىل منها يف مطلع مارس تنفيذ املرح

  ؛"إنشاء مؤسسة اخلليج لإلستثمار برأس مال قدره مليارين و مئة مليون دوالر أمريكي"املوافقة على  
  هيئة خليجية ختتص باملواصفات حتويل اهليئة العربية السعودية للمواصفات و املقاييس إىل" املوافقة على 
  ".قاييس يف دول الساملو
معاملة املنتجات الزراعية و احليوانية و الصناعية و منتجات  ،انبها التجاريقد قررت اإلتفاقية يف جو      

  الثروات الطبيعية الصادرة و الواردة بني الدول األعضاء معاملة املنتجات الوطنية و إعفائها من الرسوم اجلمركية 
فتطبق دول الس تعريفة مجركية موحدة يتم اإلتفاق على حدها األدىن  مل اخلارجي،أما يف مواجهة العا ،و غريها

غري  و تطبق الدول األعضاء قوائم موحدة للسلع ،سنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية 5حبيث تطبق تدرجييا خالل 
          اه الدول األخرى عالقتهم التجارية جتيقوم األعضاء بتطبيق سياسام و ،كمااملسموح مبرورها فيما بينها

  .اعية هلا جتاه األطراف األجنبيةمما خيلق قوة تفاوضية مج ،صادية و اإلقليميةو التكتالت والتجمعات االقت

  2003:1سنة قيام اإلحتاد اجلمركي 

اد هو املنطقة اليت ستبعد فيها الرسوم اجلمركية و اللوائح و اإلجراءات املعيقة للتجارة بني دول االحتو        
  :و يقوم على األسس التالية ،و تطبق فيها رسوم مجركية و لوائح جتارية و مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي

 ؛تعريفة مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي  

 نظام قانون مجركي موحد؛  
 ؛إعتماد لوائح و أنظمة متماثلة  

 ؛اخلية املتعلقة باإلسترياد و التصدير و إعادة التصديرتوحيد النظم و اإلجراءات اجلمركية و املالية و اإلدارية الد  
 ؛نقطة دخول واحدة يتم عندها حتصيل الرسوم اجلمركية املوحدة  
 ؛إنتقال السلع بني دول اإلحتاد دون قيود مجركية أو غري مجركية  

 معاملة السلع يف دولة من دول االحتاد معاملة املنتجات الوطنية. 

 لـدوللو تعطي هذه الفترة " 2009-2003"ية لتطبيق اإلحتاد اجلمركي خالل الفترة و قد مت حتديد فترة إنتقال
  2:فرصة للتأقلم مع بعض جوانب االحتاد اجلمركي يف النواحي التالية األعضـاء

                                                        
  1 .7-6ص ،2010أبريل  19الكويت، املعهد العريب للتخطيط، ،التجارة البينية اخلليجية وليد عبد مواله، 

14:00:،الساعة07/07/2012:تاريخ اإلطالع ، www.gcc-sg.org  2 :متاح على املوقع ،جماالت و إجنازات التعاون األمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي، 



            (2000-2010) دراسة حتليلية تقييمية حلركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي                 :الفصل الثالث

 
204 

  

 ؛استرياد األدوية واملستحضرات الطبية 

 ؛استرياد املواد الغذائية 

 ؛استمرار احلماية اجلمركية لبعض السلع 

 ؛ية الوكيل احمللياستمرار محا 

 لس؛استمرار بعض املهام اجلمركية للمراكز احلدودية بني دول ا 

  التحصيل املشترك لإليرادات اجلمركية.  

   2007إعالن السوق اخلليجية املشتركة يف: 

   لقد إنتقل التكامل بني دول جملس التعاون اخلليجي إىل مرحلة أكثر تقدما بعد أن أقرت قمة ملوك         
    2008إعالن السوق اخلليجية املشتركة إعتبارا من يناير  ،2007ساء دول الس يف الدوحة يف اية عام و رؤ

الالزمة و مت توجيه مجيع السلطات املختصة يف الدول األعضاء إستكمال إصدار اللوائح التنفيذية و التشريعات 
يجية املشتركة يف مرحلتها املتقدمة على تعميق و تركزت جهود إستكمال السوق اخلل ،ملتطلبات قيام تلك السوق

ملة الوطنية يف أي دولة من الدول حترير حركة اخلدمات و حرية تنقل املواطنني اخلليجيني مع متتعهم باملعا
  يف أسواق املال و حرية ممارسة األنشطة االقتصادية االستثماراألعضاء، و السماح للمواطنني بتملك العقارات و 

و قد إزدادت يف اآلونة األخرية وترية اجلهود املبذولة لتحقيق  فتح فروع للبنوك يف الدول األعضاء، و غريها و
الحتاد النقدي و ذلك بعد أن قامت الدول األعضاء األطراف يف إتفاقية ا ،التكامل اإلقليمي بني دول جملس التعاون

        ليجية املشتركة يف جمال حرية حركة السلع و من أهم اإلجنازات اليت حققتها السوق اخل، 1باملصادقة عليها
  :و اخلدمات و رأس املال و تنقل األفراد نذكر مايلي

 حرية حركة السلع: 

مرات بني عامي 5ففي جمال حرية حركة السلع فقد تضاعفت قيمة التجارة البينية اخلليجية حبوايل         
أما من حيث األمهية النسبية  ،2009عام مليار دوالر يف  24حنو  حيث بلغ متوسطها  2009و1982

من  %6للتجارة البينية يف التجارة اإلمجالية لدول جملس التعاون فقد شكلت حصة الصادرات البينية حنو 
غري أن حصة الصادرات البينية اخلليجية غري النفطية تزيد كثريا عند إحتساا  ،2009الصادرات اخلليجية يف عام 

 %8و تتراوح بني حنو  ،2009يف املتوسط لعام  %17لتبلغ حنو  جية غري النفطية،كنسبة للصادرات اخللي
  .بالنسبة لعمان %44بالنسبة لإلمارات و 

                                                        
 ،2011اإلمارات العربية املتحدة، -أبوظيب دراسات اقتصادية،صندوق النقد العريب، مقارنة بني السوق اخلليجية املشتركة و السوق األوروبية املشتركة، مجال الدين زروق،1

   .9 -8ص
.2)/الواردات البينية+الصادرات البينية(-   
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و يف جانب السياسة التجارية املتعلقة حبرية حركة السلع،تعمل دول الس على إستكمال متطلبات         
و ال تزال اهليئات  ،يرادات اجلمركية بني دول السإلاالحتاد اجلمركي كاإلتفاق و تطبيق آلية دائمة لتوزيع ا

الوطنية للمواصفات القياسية حتتفظ بصالحيات سيادية يف وضع و إعتماد املواصفات و اإلجراءات الفنية األخرى 
و منح شهادات املطابقة و عالمات اجلودة يف حني يتعني أن تتحول هذه الصالحيات إىل هيئة التقييس لدول 

إلعداد و إعتماد و نشر  2002و هو اجلهاز اخلليجي املوحد الذي أنشأ يف عام  ،تعاون اخلليجيجملس ال
  .املواصفات القياسية اخلليجية املوحدة للسلعة املنتجات و املسامهة يف تقليص العوائق الفنية للتجارة

 حرية حركة اخلدمات: 

حيث  ن احلواجز أمام حق التواجد التجاري،فقد أزيل الشق األكرب م ،و يف جمال حرية حركة اخلدمات        
كما تزايد عدد التراخيص املمنوحة ملواطين دول الس  أصبح مسموحا للبنوك فتح فروع هلا يف الدول األعضاء،

غري أن حرية حركة اخلدمات بني دول الس ال تزال تعترضها إجراءات  ملمارسة خمتلف األنشطة االقتصادية،
األنشطة  اخلاص يف العديد من االستثمارخدام التدابري اإلستنسابية كالقوائم السلبية اليت حتكم القطاع العام و إست

ففي  و لقد فتحت دول الس عددا من قطاعات اخلدمات أمام مشاركة القطاع اخلاص،، النفطية و غري النفطية
   هذا ،يد خدمات اهلواتف املتنقلةلتورو مت منح تراخيص لشركات  ،قطاع االتصاالت ألغت دول الس اإلحتكار

و مسحت بعض دول اخلليج بتأسيس شركات الطريان ميتلكها القطاع اخلاص و العمل كمنافس لشركات الطريان 
  .اليت ميتلكها القطاع العام

 حرية حركة رأس املال: 

رية إنتقال رؤوس بعيد حل تتسم أسواق املال يف دول الس منذ أمد ،و يف جمال حرية حركة رأس املال        
      ات األجنبية املباشرة إلستغالل املوارد الطبيعية يف دول الس االستثمارو اليت سامهت يف إجتذاب  ،األموال

  .و تدفق التقنية و املهارات األجنبية و إجتذاب الشركات العاملية إىل األسواق اخلارجية

 حرية حركة تنقل األفراد: 

بني دول الس و عالوة على  ألفراد فقد تزايد عدد املواطنني الذين ينتقلونو يف جمال حرية تنقل ا        
مح بتحرير و بالنظر إىل األعداد الكبرية للعمالة األجنبية اليت تعمل يف دول الس فمن املهم وجود نظام يس ،ذلك

لدول الس مبا يؤدي إىل  فيما بني أسواق العمل ،منها بوجه خاص العمالة املتخصصة و ،حركة تنقل هذه العمالة
  .و حتفيز اإلنتاجية يف دول السمرونة أكثر و تقارب يف مستويات األجور و دعم إستقرار األسعار 
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  1:جانب توحيد السياسات االقتصادية-
رسم السياسات االقتصادية يعمل الس على تبين سياسات عامة مشتركة تشكل اإلطار العام ل        

  :اإلطار فقد مت إقرار عدد من الوثائق املتعلقة مبا يلي و يف هذا ،الوطنية
 ؛"2025-2000"إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة املدى  
 سياسات خطط التنمية قصرية املدى؛ أهداف و  
 ؛اإلستراتيجية املوحدة للتنمية الصناعية  
 ؛السياسة الزراعية املشتركة  
 ؛اإلستراتيجية املوحدة للتنمية الصناعية  
 ؛اتيجية السكانية لدول جملس التعاوناإلستر  
 الغاز  تنسيق السياسات النفطية جبميع مراحلها من إستخراج و تكرير و تسويق و تصنيع و تسعري و إستغالل

 .و تطوير مصادر الطاقة الطبيعي

  2:املشروعات املشتركة -
كة بني الدول األعضاء أكدت اإلتفاقية االقتصادية املوحدة على دعم و تشجيع إنشاء مشروعات مشتر        

و يف هذا  ،سواءا كانت رؤوس أموال عامة أو خاصة أو مشتركة مبا حيقق تنمية مشتركة و التشابك اإلنتاجي
مشروعا موزعة بني  1007عدد  2001اإلطار فقد بلغ عدد املشروعات املشتركة بني دول الس يف عام 

  .ت و مقاوالت، و خدمامشروعات جتارية و صناعية و زراعية و مالية
  :كما أنشأ جملس التعاون اخلليجي عدد من املؤسسات التنظيمية املشتركة مبا يدعم جهود التكامل مثل         
 ؛مؤسسة اخلليج لإلستثمار و مقرها الكويت  
  ؛نالبحرياملكتب الفين لإلتصاالت و مقره  
 ؛مركز التحكيم التجاري لدول جملس التعاون اخلليجي و مقره البحرين  
 ؛اللجنة اإلقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول جملس التعاون و مقرهاالسعودية  
 برنامج جملس التعاون لدعم جهود التنمية االقتصادية يف الدول العربية. 

  
                                                        

.5وصاف سعيدي ،مرجع سابق،ص 1  
.6وصاف سعيدي ،مرجع سابق،ص 2  
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  :املعوقات-2
 معوقات داخلية و معوقات ميكن تقسيم معوقات التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي إىل        

  :خارجية

  :املعوقات الداخلية -أ
  :و من أهم  هذه املعوقات نذكر        

 :العمالة األجنبية و تأثريها على قوة العمل احمللية-

بالرغم من التحسن امللحوظ الذي شهدته دول اخلليج يف حجم و نوعية العمالة الوطنية و إرتفاع         
تمد على العمالة الوافدة بشكل كبري أدى إىل إال أن دول جملس التعاون ما زالت تعمستوى مهارا و كفاءا 

إضافة إىل حدوث العديد من  ،غيري يف التركيبة السكانيةإستقرار العديد منها لسنوات طويلة مؤديا إىل حدوث ت
املوارد املالية لدول اخلليج حيث تقوم العمالة الوافدة بتحويل  استرتافو ، اآلثار السلبية االقتصادية و اإلجتماعية

و تتلخص ، 1اهلا اليت حتصل عليها إىل بالدها و منعشة بذلك إقتصاديات دوهلا و رفع مستوى معيشة مواطنيهاأمو
  :أسباب جذب العمالة األجنبية إىل اخلليج يف العناصر التالية

  دف تلبية ا على بناء هيكل أساسي صناعياألساسية  االحتياجاتضآلة قوة العمل احمللية و عدم قدر
 إسترياد العمالة من خارج املنطقة؛أدى إىل مما  للمجتمع

  دور القطاع اخلاص يف إسترياد العمالة األجنبية ،حيث أن القطاع اخلاص هدفه مضاعفة أرباحه لذلك فضل
      العمالة األجنبية و خاصة العمالة اآلسيوية ألا على إستعداد لقبول أجور أقل و حتمل ظروف معيشية صعبة 

 ؛اسية أكثر من العمالة العربيةو ظروف عمل ق

  مما دفع إىل  ،عدم وجود تنظيمات فاعلة لتوريدهاإكتناف العمالة العربية أوجه قصور خمتلفة تتمثل يف
 .إستقدام العمالة اآلسيوية

  : معوقات تنفيذ اإلتفاقية االقتصادية املوحدة -
اقية االقتصادية املوحدة و بالتايل تعيق توجد بعض العقبات اإلدارية اليت تقف أمام تطبيق بنود اإلتف        
لذلك البد من ختطيها ووضع احللول املناسبة هلا و تتمثل هذه العقبات يف أن  ،لتكامل االقتصادي بني دول السا

هناك بعض الدول األعضاء يف الس تقوم بإحالة البضائع املتنقلة بني دول الس إىل املراكز اجلمركية املتواجدة 
و ذلك بقصد إمتام إجراءات ترسيمها لذلك تقضي  ،املراكز احلدودية مبسافات طويلةالبالد اليت تبعد عن  داخل

                                                        
  .2ص ،2008مارس ،"تأثرياا االقتصادية و اإلجتماعية و سياسات مواجهة سلبياا"العمالة الوافدة إىل دول جملس التعاون اخلليجي  ف اخلليجية،إحتاد الغر 1
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من كما أن كل دولة من دول الس ختتلف عن األخرى  ،طويال يف نقاط اجلمارك و العبور هذه البضاعة وقتا
  .ناحية تشريعاا و قوانينها املتعلقة بالنشاط التنموي

  1:نفيذ مشروع العملة املوحدةمعوقات ت -
تتطلع دول جملس التعاون اخلليجي إىل إقامة إحتاد نقدي يسمح بتعزيز العمل التجاري و االقتصادي       

كما يساهم يف تعزيز القدرات اهلادفة إىل إستقطاب  ،فيما بينها و يدعم التبادل و التنمية بني دول املنطقة
   األموال اخلليجية و العربية خاصة بعد حتقيقها لعدة خطوات رئيسية  األجنبية و إستقطاب رؤوس اتاالستثمار

إىل جانب إزالة العوائق أمام حرية  ،و معدالت أسعار الفائدة و يف مقدمتها حتقيق اإلستقرار يف أسعار الصرف
دول الس  حركة السلع و اخلدمات و رأس املال و العمالة الوطنية كما أصبحت التعريفة اجلمركية املوحدة يف

دوالر األمريكي كما أن عمالت دول الس كلها مثبتة بال ،2003ذ عام و سارية املفعول من %5جتاه اخلارج 
نفس الوقت فإن أسعار الفائدة اإلمسية و معدالت التضخم يف دول الس إجتهت حنو  يفوبإستثناء الكويت، 

ل الس بأنظمة مالية سليمة إضافة إىل وجود رقابة ،كما تتمتع دورب و معدالت التضخم أيضا متقاربةالتقا
جيدة على القطاع املصريف و هي كلها عوامل تشري إىل حتقيق التقارب بني دول الس سواءا على مستوى 

  .السياسات املالية أو النقدية
تشكيل هذا  إال أن عملية ،دة بني دول جملس التعاون اخلليجيو عليه فإنه من املمكن تطبيق عملة موح      

دف إنشاء بنية  ،اقي اإلصالحات النقدية و املاليةاإلحتاد النقدي الزالت حتتاج إىل مزيد من الوقت إلجراء ب
  .اقتصادية سليمة ووضع قواعد صحيحة لتفادي األزمات املرتبطة بالسياسة النقدية أو السياسة املالية

  :اخلارجية  املعوقات- ب
حيث أصبح اخلليج العريب  ،مرار التكالب الدويل على املنطقةسا يف إستهذه املعوقات أساو تتمثل       

ووضعت لذلك اإلستراتيجيات املختلفة للسيطرة  ،االقتصادية حمل إهتمام دويل كبري، ونتيجة ألمهيته اإلستراتيجية
  .عليه أو على األقل تأمني إحتياجاا النفطية و ضمان مصدر طاقتها

ت السابق ذكرها ال تزال تعرقل مسرية التنمية و التكامل االقتصاديني يف منطقة و عليه فإن كل املعوقا      
بذلك البد على أبناء هذه املنطقة الدفاع عن سيادة بلدام و مكاسب دوهلم و هذا من خالل  اخلليج العريب و

دية و االجتماعية و العمل بشكل مجاعي من خالل تنسيق كل السياسات االقتصا ،التكاتف و التالحم فيما بينهم
     و التجارية خاصة عند الدخول يف مفاوضات مع الدول األجنبية من أجل احلصول على مكاسب  و الضريبية

 .أطماع العديد من الدول األجنبية و منافع متبادلة و احلفاظ على ثروام النفطية اليت ال تزال حمل

                                                        
 ورقلة، ،قاصدي مرباح جامعة، 9العدد جملة الباحث، ،"دراسة مقارنة ملعايري التقارب االقتصادي"مشروع العملة املوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي ،صديقي أمحد 1

  . 243ص ،2011اجلزائر،
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  :عاون اخلليجيالسياسات االقتصادية يف دول جملس الت:املبحث الثاين
حرصت حكومات جملس التعاون اخلليجي طوال السنوات املاضية على إتباع سياسات اقتصادية 

اليت مسحت هلا بتسجيل  ،يف ذلك أسعار النفط املرتفعة جدادف إىل تشجيع النمو االقتصادي و قد ساعدها 
لبلدان يف خلق النمو السريع يف بعض ا و مع ذلك سامهت إستراتيجية فائض مايل كبري حىت يف ظل زيادة اإلنفاق،

     ،طقة بسعر حتويل ثابت إىل الدوالرو مما ضاعف من هذه الضغوط ربط عمالت املن ،ضغوط تضخمية كبرية
و الدعم الكبري ، و بالرغم من أا تبذل جهود متواصلة ملعاجلة املشاكل اهليكلية مثل أسواق العمل غري املرنة

  .ءة معايري احلوكمة اإلدارية يف الشركات إال أن تلك املشاكل الزالت قائمةألسعار السلع و عدم كفا
 ،سنحاول من خالل هذا املبحث إستعراض مفهوم السياسات االقتصادية و أنواعها وأهدافها و أدواا

  .إضافة إىل تسليط الضوء على أهم السياسات االقتصادية املتبعة يف دول جملس التعاون اخلليجي
  

 ):املفهوم،األهداف و األنواع(السياسات االقتصادية :األولاملطلب 

إختلفت  ،هلا الدولة يف النشاط االقتصاديتعد السياسة االقتصادية من السياسات اهلامة اليت تتدخل من خال        
 .تعددت مفاهيمها و تنوعت و إختلفت أنواعها و أهدافها

 :مفهوم السياسات االقتصادية و أهدافها:أوال

  :مفهوم السياسة االقتصادية-1
منسجم و هادف يتم القيام به يف  تعرب السياسة االقتصادية عن تصرف عام للسلطات العمومية واع،

  .1إستهالك السلع و اخلدمات و تكوين رأس املال ،التبادل ،اال االقتصادي يتعلق باإلنتاج
اصة باإلختيار بني الوسائل املختلفة اليت ميلكها اتمع كل ما يتعلق بإختاذ القرارات اخل:"يقصد بالسياسة االقتصادية

  2."و البحث عن أفضل الطرق املوصلة إىل حتقيق هذه األهداف ،لتحقيق أهداف اقتصادية و إجتماعية معينة
جمموعة اإلجراءات احلكومية اليت حتدد معامل البيئة االقتصادية اليت تعمل يف ظلها " :السياسة االقتصادية هي

  3."حدات االقتصاديةالو
  

                                                        
  .29ص مرجع سابق، قدي عبد ايد، 1
 ،2005اجلزائر،  جامعة اجلزائر، ،)غري منشورة( ،أطروحة دكتوراه ،2004-1990السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر درواسي مسعود، 2
  .43ص
  .325ص ،1996 مصر، مكتبة عني مشس، ،االقتصادي الكليالتحليل  رضا العدل، 3
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تلك السياسة اليت تسعى إىل حتقيق األهداف املتعلقة " :و تعرف السياسة االقتصادية كذلك على أا
 1."باحلالة االقتصادية يف األجل القصري أو األجل الطويل

     قيام الدولة خبطوات " :إذن يتضح من خالل التعاريف السابق ذكرها أن السياسة االقتصادية هي
هلذا جيب على السياسة االقتصادية اليت تنتهجها الدولة  ،حتقيق أهداف اقتصادية و إجتماعيةإجراءات ترمي إىل  و

مبعىن آخر  أن تكون قادرة على الوصول إىل أقصى كفاءة عند إستخدام املوارد املتاحة لتحقيق أقصى الغايات،
  ."إستخدام أقل حجم من املوارد لتحقيق أكرب قدر من األهداف

 :أهداف السياسة االقتصادية-2

حتاول النظرية االقتصادية شرح املشاكل االقتصادية اليت يواجهها االقتصاد الوطين و إعطاء احللول 
      املالئمة هلذه املشاكل، و هذا يعين أنه ال مفر من وضع سياسة اقتصادية، غري أنه قبل دراسة ووضع السياسة 

و من الواضح أن  إنه ال بد من حتديد األهداف االقتصادية الكلية لالقتصاد الوطين،و النظرية االقتصادية الكلية ف
أهداف السياسة االقتصادية ختتلف من اقتصاد آلخر، إال أنه ميكن لنا حتديد أهم األهداف اليت تسعى إليها خمتلف 

هاية حتقيق الرفاهية العامة و قد و تعترب أهداف السياسة االقتصادية مرنة و غايتها يف الن، اتمعات االقتصادية
و الشكل املوايل يوضح ، KALDORجرى العرف على تلخيصها ضمن أربعة تعرف باملربع السحري لكالدور

 :ذلك

 :املربع السحري للسياسة االقتصادية):4- 3(الشكل 

 

  
، الطبعة الثانية، ديوان ةدراسة حتليلية تقييمي"املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةقدي عبد ايد،  :املصدر

  .34ص، 2005املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  

  
                                                        

1 Jaque Muller,Economic Manuei d'application, édition Dound,paris,2002,p188.    
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  :أن هناك أربعة أهداف للسياسة االقتصادية ميكن إجيازها فيما يليالسابق يالحظ من الشكل   

  1:البحث عن النمو االقتصادي-أ
و عادة ما يتم  ،ألمةثروة ا ،املداخيل ،حيث يتعلق بإرتفاع مستمر لإلنتاجو هو اهلدف األكثر عمومية 

إال أن هذا القياس يطرح عدة مشاكل تتعلق مبضمون الناتج  ،احمللي اخلام كأداة لقياس النمو إعتماد زيادة الناتج
  تاج؛احمللي اخلام نتيجة إختالف نظم احملاسبة الوطنية يف حتديد حقل اإلن

  :اإلستخدام التام- ب
لعمل و املكافآت احملصل عليها لرفع مستوى معيشة األفراد مبا أن اإلستخدام التام هو دالة تابعة حلجم ا

  ؛أي توفري فرص عمل لكل شخص قادر و راغب يف العمل فإنه البد من جعل اإلستخدام أكرب ما ميكن،

  :إستقرار األسعار-ج
و بعبارة أخرى  سياسات التأمني و السندات، ،العام لألسعار يؤثر على املدخراتإن إرتفاع املستوى 

هلذا البد من تأمني إستقرار  ،األفراد خاصة ذوي الدخل احملدود التضخم يؤثر سلبيا على مستوى معيشةفإن 
  ؛و اإلنكماش األسعار و جتنب حدوث التضخم

  :البحث عن التوازن اخلارجي-د
إذ يعكس وضع ميزان املدفوعات موقف االقتصاد القومي جتاه باقي  ،و هو توازن ميزان املدفوعات

و يؤدي إختالل ميزان املدفوعات الذي يعرب يف الغالب عن حالة عجز إىل زيادة مديونية البالد مما  ،اتاالقتصادي
  .جيعلها تعيش فوق إمكانياا و إىل تدهور قيمة عملتها

  2:أنواع السياسات االقتصادية:ثانيا
  :ميكن التمييز بني األنواع التالية للسياسات االقتصادية 

  :سياسة الضبط-1
لق سياسة الضبط باحملافظة على التوازن العام خبفض التضخم ،احملافظة على توازن ميزان و تتع

أما باملفهوم الواسع فتعين جمموع  املدفوعات إستقرار العملة البحث عن التوظيف الشامل هذا باملفهوم الضيق،
السياسات املضادة  ،إلجتماعيةتقليص الضغوط ا( التصرفات اهلادفة إىل احملافظة على النظام االقتصادي يف وضعه

  ).لألزمات
  

                                                        
  .34ص مرجع سابق، ،قدي عبد ايد 1

.32-31ص ص مرجع سابق، ،قدي عبد ايد 2  
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    :سياسة اإلنعاش-2
 ،االستثمارحفز  ،م العجز املوازينبإستخدااالقتصادية  دف هذه السياسة إىل إعادة إطالق اآللة

  .و غريها...تسهيالت القروض اإلستهالك، ،األجور
  :سياسة إعادة هيكلة اجلهاز الصناعي-3

ف إىل تكييف اجلهاز الصناعي مع تطور الطلب العاملي بإعطاء األولوية و تعرب عن سياسة اقتصادية د
  .و تفضيل التوازن اخلارجي كعامل حمفز للنشاط االقتصادي و التشغيل، للقطاعات املصدرة

  :سياسة اإلنكماش-4
اإلقتطاعات  و هي سياسة دف إىل التقليص من إرتفاع األسعار عن طريق وسائل تقليدية مثل

  .ادة إىل تقليص النشاط االقتصاديو تؤدي ع  ،مراقبة الكتلة النقدية ،جتميد األجور ،على الدخل اإلجبارية

  :سياسة التوقف مث الذهاب-5
و هي سياسة مت إعتمادها يف بريطانيا و تتميز بالتناوب املتسلسل لسياسة اإلنعاش مث اإلنكماش حسب 

  .آلية كالسيكية تعكس بنية اجلهاز اإلنتاجي
  

  :السياسات املالية يف دول جملس التعاون اخلليجي:الثاين املطلب
  :النفقات العامة: أوال

سياسات مالية إعتمدت حكومات دول جملس التعاون اخلليجي خالل حقبة القرن الواحد و العشرين 
فطية هلذه توسعية مستندة على التوسع الكبري احلاصل يف اإليرادات العامة نتيجة للزيادة احلاصلة يف العوائد الن

أدت إىل حدوث  مالية هائلةاألمر الذي وفر إمكانيات  ،النفط يف األسواق العامليةالدول ،بالنظر إىل إرتفاع أسعار 
إال أنه يف بعض الدول تراجعت قيمة اإليرادات  ي،االستثماركي وطفرة كبرية على صعيد اإلنفاق العام اإلستهال

ه دائمة يف املوازنات لنفقات العامة مما أدى إىل حدوث عجوزات شبالذي تزايدت فيه قيمة االعامة يف الوقت 
  :و ميكن رصد متغريات السياسات املالية اخلليجية مبتابعة البيانات التالية من خالل اجلدول التايلالعامة هلا، 
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                                                                 ):2010-2000(إمجايل اإلنفاق العام لدول جملس التعاون اخلليجي):1- 3(اجلدول

  
  .بتصرف.30ص ،2010،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب،:املصدر

  www.gcc- sg.org.     ،مركز املعلومات،إدارة اإلحصاء التعاون اخلليجي،العامة لدول جملس  األمانة* 

  .قيمة اإلنفاق العام باملتوسط احلسايب**  

يالحظ من اجلدول أعاله تصاعد نفقات دول جملس التعاون اخلليجي و العامل األساسي الذي كان 
و توسيع البنية التحتية لالقتصاد اخلليجي و تنويع االقتصاد  ،وراء هذه الزيادة هو زيادة وترية املشاريع الضخمة

  :خلليجي و فيما يلي حتليل معطيات اجلدولا

           :ـيالحظ من بيانات اجلدول أعاله أن قيمة النفقات العامة يف دولة اإلمارات قدرت ب :اإلمارات-1
مليون دوالر أمريكي 58432مث تبدأ باإلرتفاع لتصل إىل ما يقارب  2000مليون دوالر أمريكي عام 22891

و يعود السبب يف هذا التطور احلاصل كمتوسط  2010عام دوالر أمريكي  مليون  34009,9و 2009عام 
ي و الصناعي حيث جلأت احلكومة إىل زيادة اإلنفاق من االستثمارإىل املصاريف و املشاريع الضخمة يف اال 

 .امليةتداعيات األزمة املالية العو زيادة السيولة ملواجهة ، أجل توفري الوظائف و توسيع البنية التحتية

النفقات العامة حيث سجلت النفقات العامة يف البحرين زيادة يالحظ من اجلدول زيادة مستمرة يف  :البحرين-2
     2009مليون دوالر أمريكي عام  5537و  2000مليون دوالر أمريكي عام  2709كبرية تراوحت بني 

 .كمتوسط 2010عام  3756,1و 

 62753سعودية زيادة متتالية يف النفقات العامة حيث إرتفعت من سجلت اململكة العربية ال :السعودية-3
مليون دوالر 596434إىل  2004مليون دوالر أمريكي عام 76053إىل  2000مليون دوالر أمريكي عام 

كمتوسط، و يعود السبب الرئيسي يف هذه الزيادة هو  2010مليون دوالر عام  4, 139517إىل  2009عام 
 .قامت ا احلكومة لتحقيق التنمية املتوازنة املشاريع الضخمة اليت
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مليون دوالر عام  6906قيمة إرتفع حجم النفقات العامة يف عمان بشكل متوايل حيث سجلت :عمان-4
وقيمة  2009مليون دوالر عام  19320و ما يقارب  2007مليون دوالر عام  15294مث  2000

 .كمتوسط 2010عام  11823,6

ملحوظا يف و اليت تعترب من أهم الدول اخلليجية من ناحية التقدم و التطور تطورا  حققت هذه الدولة:قطر-5
 25915إىل  2000مليون دوالر عام  4823حيث إرتفعت قيمة هذه األخرية من  ،إمجايل النفقات العامة

و يرجع هذا التوسع إىل  ،كمتوسط 2010مليون دوالر عام 14025,4و قيمة ، 2009مليون دوالر عام 
 .زيادة احلاصلة يف حجم إيراداا العامةال

مليون دوالر عام  13071إرتكزت دولة الكويت على زيادة النفقات العامة حيث سجلت قيمة :الكويت-6
و قيمة  2009مليون دوالر عام  47451إىل قيمة  2004مليون دوالر عام  18741يقارب  إىل ما 2000

ذه الزيادة كان هلا تأثري إجيايب على امليزانية العامة للدولة كمتوسط، و ه 2010مليون دوالر عام  23945,2
  .و تنويع االقتصاد بشكل بعيد عن قطاع النفط اتاالستثماربسبب التنمية االقتصادية  و جذب املزيد من 

  :اإليرادات العامة :ثانيا
 احتياطي تعتمد جممل إيرادات جملس التعاون اخلليجي بصفة رئيسية على النفط،حيث متتلك أكرب

العاملي من النفط  االحتياطيمن إمجايل  %35.7مليار برميل أي ما يعادل  486.8نفطي يف العامل يقدر بنحو 
العاملي ألوبك و هي من حيث الترتيب تعد دول جملس التعاون  االحتياطيمن إمجايل  %70ما نسبته و اخلام

املوايل يوضح تطورات اإليرادات العامة اخلليجية خالل و اجلدول كرب املنتجني و املصدرين للبترول، اخلليجي من أ
  :2010إىل  2000الفترة من 
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  ):2010- 2000(إمجايل اإليرادات العامة لدول جملس التعاون اخلليجي):2- 3( اجلدول

  
  .بتصرف.29ص ،2010 أبوظيب، ،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب،:املصدر

 www.gcc- sg.org.    ،إدارة اإلحصاء مركز املعلومات، عامة لدول جملس التعاون اخلليجي،األمانة ال *

  .قيمة اإليرادات  العامة باملتوسط احلسايب  **

من اإليرادات  %40من إيرادات الصادرات و حوايل  %45يشكل البترول فيها نسبة و :اإلمارات-1
مليون دوالر  لتستمر يف الزيادة إىل  20255ما يقارب  2000ث بلغت قيمة إيراداا خالل عام احلكومية حي

بفعل  2008مليون دوالر عام  58664مليون دوالر مث لتنخفض إىل  62287حيث بلغت ،2007غاية 
و قيمة  2009مليون دوالر عام  60082.22حيث سجلت  االرتفاعذلك يف  األزمة املالية العاملية لتبدأ بعد

قد ساعدت هذه اإليرادات النفطية احلكومة اإلماراتية يف تبين سياسة مليون دوالر كمتوسط، و 37582,922
 .مالية توسعية و تنفيذ مشاريع سياحية ضخمة

 2835من عوائد الصادرات حيث سجلت إيراداا  %70يشكل النفط يف دولة البحرين حوايل و :البحرين-2
مليون دوالر عام  4543لتنخفض إىل  2007مليون دوالر عام  5321إىل  ارتفعت مث ،2000مليون دوالر 

 .بسبب األزمة االقتصادية العاملية 2009

من إيراداا احلكومية %80من إيراداا من إمجايل عوائد الصادرات و نسبة  %90ميثل النفط  :السعودية-3
مليون دوالر  150489و قيمة  2000والر عام مليون د 68817حيث سجلت إيراداا زيادة متتالية بلغت 

و هو ما يؤكد أن اململكة العربية السعودية تعد من الدول  ، 2009مليون دوالر عام  509805و  2005عام 
 .األقل تأثرا باألزمة العاملية نظرا للسياسات املتبعة فيها
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بقى النفط العائد األكرب حيث يشكل يعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل املتوسط و لكن ي :عمان-4
و سجلت إيراداا زيادة متتالية  من  ،من اإليرادات احلكومية  %45من إمجايل عوائد الصادرات و  %64نسبة 

مليون  17392 مث إخنفضت إىل 2008مليون دوالر عام  19867إىل  2000مليون دوالر عام  5954
د  مقارنة بالسنوات السابقة و هذا على خلفية إخنفاض أسعار سجلت هذه السنة أسوء عائو ،2009دوالر  عام 

 .وقد إنعكس هذا سلبا على أداء املوازنة العامة العمانية  ،النفط بفعل األزمة املالية العاملية

من الناتج احمللي اإلمجايل  %50حوايل يعتمد االقتصاد  القطري على النفط و الغاز اللذين يشكالن :قطر-5
من اإليرادات احلكومية و بفضل النفط و الغاز أصبحت  %70عوائد الصادرات و كذلك  من %85نسبة و

حيث بلغت  ،مل و من الدول ذات الدخل املرتفعدولة قطر يف السنوات األخرية من أسرع الدول منوا يف العا
والر و هو مليون د 39282,7إرتفاعا كبريا بلغت قيمته  لترتفع  2000مليون دوالر عام  5043إيراداا 

 .يثبت كذلك عدم تأثر قطر باألزمة املالية العاملية

من اإليرادات  %80من إمجايل الصادرات هلذه الدولة و حوايل نسبة  %95ميثل النفط نسبة :الكويت-6
مليون  70839إىل 2000مليون دوالر  عام  17084حيث سجلت إيراداا زيادة متتالية من  ،احلكومية

ذا اإلخنفاض سببه األزمة املالية و ه 2009مليون دوالر عام  39299إخنفضت إىل  مث ،2008دوالر عام 
  .العاملية

  :املوازنة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي:ثالثا
) 2008-2005(عوائد مالية خالل السنوات حققت املوازنة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي 

، و تعترب )2004-2000(اإلنتاج النفطي مقارنة بالسنوات املاضية  و زيادة مستويات بفعل إرتفاع أسعار النفط
من الناتج  %25.3حيث حققت فائض موازنة بلغ نسبة  ،من أهم السنوات بالنسبة لدول الس 2008سنة 

  .احمللي اإلمجايل

و لكن هذا  2008من الناتج احمللي اإلمجايل عام  %8حققت البحرين فائضا ماليا مرتفعا نسبته  :البحرين-1
 .ر بسبب األزمة املالية العامليةمليون دوال 994بقيمة  2009الفائض سرعان ما حتول إىل عجز عام 

إىل فوائض ضخمة يف  2008إىل  2003الفترة املمتدة من أدت أسعار النفط الكبرية خالل  :الكويت-2
هذا الفائض حتول إىل عجز عام  لكن، ومليون دوالر 34725بقيمة   2008املوازنة العامة بلغت أقصاها عام 

 .مليون دوالر  و هذا بسبب األزمة املالية العاملية 8152بقيمة  2000

إىل  2000بالرغم من حتقيق هذه الدولة لعجوزات متوالية يف املوازنة العامة خالل السنوات من  :اإلمارات-3
مليون  20473بقيمة  2006يف عام إال أن التحسن يف هذه األخرية بدأ يف الظهور حيث بلغ أقصاه  ،2004

هذا على التوايل ومليون دوالر  1650.22و  6092 بقيميت 2009و  2008دوالر إىل أن تراجع يف عامي 
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لكن تبقى هذه الدولة يف وضعية جيدة باملقارنة مع دول الس وتراجع سوق النفط و،  بسبب األزمة العاملية
 .األخرى

مليون دوالر و شكل ما  154913بية السعودية أكرب فائض موازنة بلغ حققت اململكة العر :السعودية-4
مليون دوالر،أي  47080حيث بلغ  2007مقارنة بعام  2008من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  %32نسبته 
ة بسبب الزيادة الكبرية يف اإليرادات النفطية على خلفي 2008من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  %12.2بنسبة 

لكن ظهور ، و2008إىل  2004االقتصادية من  و إستمرت الطفرة، إرتفاع مستويات اإلنتاج النفطي و األسعار
مليون دوالر يف عام  86629األزمة املالية العاملية و تراجع سوق النفط أدى إىل ظهور عجز يف املوازنة بلغ 

 .ة املستدامةبسبب السياسات املالية التوسعية املعتمدة لتحقيق التنمي 2009

من اإليرادات العامة  %67تعتمد املالية العامة العمانية على اإليرادات النفطية و اليت تشكل حوايل  :عمان-5
احلكومة قد شهدت و وقد لعبت أولويات املوازنة احلكومية دورا رئيسيا يف إقرار التوطني و التنويع و اخلصخصة،

  2009، و لكن مل حتقق فائض يف موازنتها يف عام 2005عام  مليون دوالر 788أقصاها فوائض مالية بلغت 
 .تراجع سوق النفط العاملياملية واالقتصادية العبسبب األزمة املالية و 1928قدره بل حققت عجزا 

لقد أدى اإلرتفاع احلاد يف أسعار النفط إىل حتسني املوقف املايل للحكومة بدرجة كبرية ،حيث تأيت  :قطر-6
و قد أدى هذا اإلعتماد على اإليرادات النفطية و صادرات  ،يرادات املالية من النفط و الغازاإل من %70حوايل 

الغاز إىل جعل االقتصاد أكثر حساسية جتاه تقلبات أسعار النفط العاملية، فمعظم برامج التصنيع يف قطر قد 
تم تسديد الديون اخلارجية ا حىت يلذلك فإن احلكومة قررت إبقاء املصاريف احمللية يف أدىن مستويا ،إكتملت

أدى النمو املتزايد ألسعار النفط مقرونا بالنظام املايل املتشدد إىل حصول احلكومة على إيرادات غري كما  ،للدولة
مليون دوالر أمريكي يف عام  13367.7حيث حققت فائض موازنة بلغ  2009-2004متوقعة خالل 

2009.  
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  1:النقدية يف دول جملس التعاون اخلليجي السياسة :املطلب الثالث
قامت جهود السياسة النقدية لدول جملس التعاون اخلليجي باحملافظة على نظام سعر الصرف الثابت 

حيث أن الدينار الكوييت مت فك إرتباطه بالدوالر األمريكي يف  مقابل الدوالر األمريكي باستثناء دولة الكويت،
على احلد من اإلقتراض اخلارجي  سة البنوك املركزية لدول الس حافظتو بذلك فإن سيا، 2007ماي 20

وبالتايل سامهت هذه السياسة بشكل كبري يف اإلستقرار الطويل األمد لعمالت دول جملس وإبقائها منخفضة 
ملنطقة و تعد الواليات املتحدة األمريكية أكرب شريك جتاري لدول ا ،التعاون اخلليجي مقابل الدوالر األمريكي

  .لذلك ربطت دول الس عمالا بالدوالر األمريكي لتحقيق مصلحتها

  :أسعار الصرف :أوال
إن دولة البحرين تعمل رمسيا بنظام سعر الصرف الثابت،حيث أن الدينار البحريين مربوط حبقوق  :البحرين-1

و عمليا فإن الدينار  ،%7.25دينارا حبرينيا و يسمح بتقلبات حىت  0.46السحب اخلاصة و السعر يعادل 
و قد  1981ذ عام من دينارا حبرينيا مقابل الدوالر األمريكي 0.376البحريين مربوط بالدوالر األمريكي بسعر 

 2007مقارنة بعام  2008مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  3.800بلغ إمجايل اإلحتياطات ناقصا الذهب 
، 2009يون دوالر أمريكي يف عام مل 3.500خنفض إىل و الذي إ مليون دوالر أمريكي 4.100يث كان ح
 .2010عام مليون دوالر أمريكي  49.00إرتفع إىل و

الدوالر األمريكي حيث بلغ سعر الصرف سيطر عليها يبسلة عمالت لقد مت ربط الدينار الكوييت  :الكويت-2
ثرت التقلبات يف الدوالر ، و قد أ2006دوالر أمريكي بالدينار الكوييت الواحد يف عام  3.448حوايل 

لقوة الشرائية الني الياباين و اجلنيه األسترليين سلبيا على ات الرئيسية األخرى خاصة اليورو واألمريكي مقابل العمال
فإتبعت الكويت سياسة سعر   ،خالل التغريات يف أسعار الوارداتعلى التضخم يف الدولة من للدينار الكوييت و

حىت  2003يناير  5ط الدينار الكوييت بسلة العمالت املرجحة خالل الفترة من الصرف اخلاصة و ذلك برب
نار مت فك إرتباط الدي 2007مايو  20للدوالر األمريكي و يف  3.4626مبعدل صرف  2007مايو 19

 منربطه بسلة العمالت املرجحة من العمالت العاملية اخلاصة بالدول اليت تعترب الكوييت بالدوالر األمريكي و
قد بلغ إمجايل اإلحتياطات األجنبية ناقصا الذهب ، والكويت يف التجارة و التمويل الشركاء الرئيسيني لدولة

مليون  15.900حيث كان  2007مقارنة بنهاية عام  2008مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  15.700
 .دوالر أمريكي

 ،1980دة بالدوالر األمريكي منذ شهر نوفمرب عام لقد مت ربط درهم دولة اإلمارات العربية املتح :اإلمارات-3
درهم للدوالر األمريكي الواحد،و عليه فإن تقلبات الدوالر األمريكي  3.67حيث بلغ سعر الصرف حوايل 

                                                        
.11-10ص ص مرجع سابق، أمساء عدائكة، أعمر عزاوي، 1  
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التضخم من خالل التغريات يف أثرت على القوة الشرائية و ،لعمالت الرئيسية و خاصة اليورو والني الياباينمقابل ا
 2008مليون دوالر أمريكي يف اية عام  30900ات ،كما بلغ اإلحتياطي األجنيب ناقصا الذهب أسعار الوارد

مليون دوالر  24700مليون دوالر أمريكي،بينما إخنفض إىل  22900،حيث كان 2007مقارنة بنهاية عام 
 .2010مليون دوالر أمريكي يف عام  32000فوصل إىل  2009أمريكي يف عام 

ف الثابت ل حمور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو احملافظة على نظام سعر الصرسيظ :السعودية-4
على ربط الريال السعودي ) ساما(و سوف حتافظ مؤسسة النقد العريب السعودي  ،مقابل الدوالر األمريكي

و قد سامهت  ،هار الواحد و ذلك ملصلحة اقتصادرياال للدوال 3.75بالدوالر األمريكي عند سعر الصرف 
اخلاصة باحلد من اإلقتراض اخلارجي يف اإلبقاء على املطلوبات منخفضة  ياسة مؤسسة النقد العريب السعوديس
على األمد الطويل مقابل الدوالر الريال السعودي يف إستقرار بذلك سامهت هذه السياسة بشكل كبري و

 2008مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  441900و قد بلغ إمجايل اإلحتياطات ناقصا الذهب  األمريكي،
 االحتياطاتقد إخنفضت هذه و مليون دوالر أمريكي 305300حيث كان كانت  ،2007مقارنة بنهاية عام 

 . 2009مليون دوالر أمريكي يف عام  408600إىل 

 %10.2نسبة و بعد ختفيض العملة ب 1973لقد إرتبط الريال العماين بالدوالر األمريكي منذ عام  :عمان-5
حيث ساعد التضخم  ،دوالر أمريكي 0.385فقد ظل على مستواه احلايل حيث يساوي  1986يف يناير 

 باستثناء االحتياطاتو قد بلغ إمجايل  ،ذا الربطو سياسة احلكومة املالية املتشددة يف احلفاظ على ه املنخفض نسبيا
 االحتياطاتحيث كانت  2007نة بنهاية عام مقار 2008مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  11.400الذهب 
 13.000إىل  2009مليون دوالر بنهاية عام  12.200 االحتياطاتو بلغت هذه ، مليون دوالر 9.500

 .2010عام مليون دوالر 

ستستمر دولة  قطر يف العمل بنظام سعر الصرف الثابت و بالرغم من ربط الريال القطري رمسيا حبقوق  :قطر-6
إال أنه يف احلقيقة مربوطا بالدوالر األمريكي مبا يعادل  ،رياال قطريا 4.7619صة حيث يعادل السحب اخلا

و بالرغم من إخنفاض  لثمانينات،بصفة عامة فقد متت احملافظة على ذلك السعر منذ بداية او ،ريال قطري 3.64
يف األمد املتوسط طر ستحتفظ ذا الربط الدوالر األمريكي أمام اليورو و الني الياباين و اجلنيه األسترليين فإن ق

تم تسعريها ي) النفط و الغاز(كما أنه ليست هنالك حكمة يف إلغاء الربط حيث أن الصادرات القطرية الرئيسية 
ناقصا  االحتياطيالبنك املركزي القطري سيستمر يف دعم هذا الربط و قد بلغ إمجايل بالدوالر األمريكي، و

 18.800حيث كان  2009مقارنة بنهاية عام  2008ر أمريكي بنهاية عام مليون دوال 9.800الذهب 
  .2010مليون دوالر عام 27.200مليون دوالر أمريكي ،حيث إرتفع إىل 
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 )2010-2000( اخلليجي خالل الفترة ميكن توضيح تطورات أسعار الصرف لدول جملس التعاونو    
  :من خالل اجلدول التايل

  ):2010- 2000(يف دول جملس التعاون اخلليجي أسعار الصرف):3- 3(اجلدول

 

 .9، ص2011، أبوظيب، النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب، :املصدر
  .سعر الصرف باملتوسط احلسايب *
  

  1:التضخم يف دول جملس التعاون اخلليجي :ثانيا
منية طويلة و خصوصا خالل فترة ز أثبتت املنطقة قدرا الفائقة يف إبقاء معدالت التضخم منخفضة    

مقارنة بعام  2008عام  %10.7املنطقة شهدت معدل تضخم مرتفعا بلغت نسبته  و لكن ،2004حىت عام 
كما أن إرتفاع الضغوط التضخمية يعزى بصفة عامة إىل التضخم املستورد ،%6.7حيث كانت نسبته  2007

كما يعزى إىل كل من إخنفاض أسعار الفائدة ووفرة  ،لرئيسيةاألمريكي مقابل العمالت او إخنفاض  قيمة الدوالر 
و قد إخنفض  ،عرض و الطلب على السلع و اخلدماتو إختالل ال السيولة وزيادة اإلنفاق و نقص املساكن

لسياسات املتبعة من دول الس ذلك بسبب او ،2009يف عام  %3.3التضخم ملؤشر أسعار املستهلك بنسبة 
  .و حدوث األزمة املالية العاملية على ضوء إخنفاض الطلب العاملي على الطاقة اليت مت إختاذهاو

و قد تأثرت قليال بالبيئة التضخمية  ،لية من إستقرار العملة و األسعارتتمتع البحرين بدرجة عا: البحرين -1
أن معدل التضخم كما  ،عدل تضخم منخفض جدا لفترة طويلةاحلالية مقارنة بدول املنطقة و قد حظيت الدولة مب

كما أدت أسعار النفط القوية إىل زيادة  ،2008إىل  2001خالل عام  %3.5إىل  %1.2كان يتراوح ما بني 
و أدى هذا العامل إىل أن  ،كة العربية السعوديةاإلنفاق يف البحرين من قبل املواطنني و الزوار و خاصة من اململ

                                                        
.15-13ص ص مرجع سابق، أمساء عدائكة، عزاوي،أعمر  1  
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و مع ذلك فقد سجل مؤشر أسعار املستهلك زيادة بلغت  2008و  2007يسجل التضخم زيادة طفيفة يف عام 
،بينما إخنفاض معدل تضخم مؤشر   %3.3حيث كانت الزيادة  ،2007مقارنة بعام   2008يف عام  3.5%

 2008و معدل التضخم املرتفع نسبيا يف عام  ،2009يف عام  %2.8السنوي إىل  االستهالكيةأسعار السلع 
           اليورو و  األمريكي مقابل الني الياباين بالدوالر الدينار البحريين املربوطيعزى بصفة رئيسية إىل تذبذب 

 .و زيادة ضغوط الطلب احمللي وإرتفاع أسعار السلع املستوردة كذلك ، و األسترليين

يتمتع مبعدل تضخم منخفض و هكذا ظل حيافظ على مدى من املعروف بأن اقتصاد دولة الكويت  :الكويت -2
و لكنه  إرتفع بعد ذلك حيث بلغ التضخم  ،2004- 2000خالل األعوام  %1.6و %0.8ح ما بني يتراو

     %5.5حيث كان  2007مقارنة بعام  ،2008يف عام  %10.5ملؤشر أسعار املستهلك أعلى معدل ببلوغه 
تفاع ضغوط الطلب و يعزى ذلك التضخم بصفة رئيسية إىل زيادة السيولة يف االقتصاد و إىل تقلبات العملة و إر

 .احمللي لقطاعي اإلسكان و األغذية

خالل عام  %3.2و%1.3ظل التضخم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مدى يتراوح بني  :إلماراتا -3
يف عام  %11.10و قد إرتفع معدل تضخم أسعار املستهلك بنسبة كبرية ببلوغه نسبة  ،2003إىل عام  2000
، و يعزى ذلك اإلرتفاع إىل إخنفاض قيمة الدوالر مقابل العمالت 2008ام يف ع %11.5و نسبة  2007

      و اجلنيه األسترليين  و اليت مت تسعريها باليورو أو بالني الياباين ،الرئيسية و إىل زيادة أسعار السلع غري النفطية
 .و زيادة ضغوط الطلب احمللي

ة جدا خالل فترة ة فائقة يف إبقاء معدالت التضخم منخفضأثبتت اململكة العربية السعودية قدر :السعودية -4
مقارنة بإرتفاع  2008يف عام  %9.9حيث إرتفع مؤشر أسعار املستهلك بنسبة  ،2005عام  زمنية طويلة حىت

و يعزى إرتفاع معدل التضخم بصفة رئيسية إىل إرتفاع اإلجيارات بنسبة  2005يف عام  %4.4قدره 
 2009التضخم ملؤشر أسعار املستهلك يف عام  و قد إخنفض، %14.1غذائية بنسبة و أسعار املواد ال 17.5%
و أظهرت أحدث البيانات  %2و املواد الغذائية بنسبة  %14.1بسبب تضخم اإلجيارات بنسبة  %5.1بنسبة 

ا و نظر 2010يف أبريل  %4.9بأن التضخم السنوي ملؤشر أسعار املستهلك قد إخنفض بنسبة كبرية ليصل إىل 
يف عام  %5فقد إخنفض معدل التضخم بنسبة  ،ات املالية و النقدية يف اململكةإىل اإلدارة احلكيمة للسياس

2010. 

خالل  %1.9و%1بالرغم من السيولة املرتفعة فقد ظل التضخم منخفضا يف مدى يتراوح بني  :عمان -5
حيث كانت نسبته  2007 مقارنة بعام 2008يف عام  %12.6و لكنه إرتفع بنسبة  ،2005و 2001عامي
و ذلك بسبب الواردات اخلاصة بالسلع اليت يتم تسعريها باليورو و الني الياباين و اجلنيه األسترليين  ،5.9%

و قد إخنفض التضخم ملؤشر أسعار املستهلك بنسبة  ،قابل العمالت الرئيسية يف العاملمإخنفاض قيمة الدوالر و
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و جتدر اإلشارة إىل أن  ،الية احلكيمة حلكومة سلطنة عمانو امل قديةبسبب السياسات الن 2009يف عام  3.5%
 .2010يف عام  %3.9معدل التضخم السنوي ألسعار املستهلك إرتفع إىل 

يف عام  %15،و لكنه إرتفع جدا ببلوغه  2004لقد ظل التضخم يف دولة قطر حمدودا قبل عام :قطر -6
غري العادي ملؤشر أسعار املستهلك خالل  االرتفاععزى و ي ،%13.8،حيث كان  2007مقارنة بعام  2008
إرتفاع أسعار العقارات و ضغوط الطلب على السلع و اخلدمات و إىل إخنفاض إىل ) 2008-2004(عامي 

 2009يف عام  %4.9و قد إخنفض التضخم بنسبة  ،ملقيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية يف العا
  .نظرا للسياسات املالية و النقدية للحكومة 2010يف عام  %2.4و ، العامليةبسبب األزمة املالية 
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  :الرسوم اجلمركية و حركة الصادرات و الواردات لدول جملس التعاون اخلليجي :املبحث الثالث
شهدت قيمة  الرسوم اجلمركية لدول جملس التعاون اخلليجي لدول جملس التعاون اخلليجي عدة 

و هذا يف إطار اإللغاء الكلي لنسب الرسوم اجلمركية البينية و توحيدها  ،)2010-2000(خالل الفترة  غرياتت
و هو ما إنعكس بشكل كبري على حركة الصادرات و الواردات البينية  ،)العامل اخلارجي( ول غري األعضاءمع الد

لدول جملس التعاون اخلليجي تغريات اخلارجية إضافة إىل هذا فقد شهدت الصادرات و الواردات  ،عضاءللدول األ
  .على االقتصاد العاملي 2008لعام كبرية إثر تداعيات األزمة املالية العاملية 

لدول جملس التعاون  قيمة الرسوم اجلمركية تغري خالل هذا املبحث تسليط الضوء علىسنحاول من 
ة ما قبل و بعد األزمة و هذا يف ظل مرحل ،ذا األخريحركة الصادرات و الواردات البينية و اخلارجية هلاخلليجي و

  .االقتصادية العامليةاملالية و
  

 :مركية لدول جملس التعاون اخلليجيقيمة الرسوم اجل تغري: املطلب األول

    كبريا خالل السنوات  تغرياشهدت قيمة الرسوم اجلمركية لدول جملس التعاون اخلليجي 
  :على الشكل املوايل باالعتماد تطورات بالنسبة لكل دولة على حدىو فيما يلي هذه ال ،)2000-2010(

  ):2010- 2000(لس التعاون اخلليجي قيمة الرسوم اجلمركية لدول جم لوغاريتم  تغري ):5-3(الشكل
  ملة حمليةمليون ع                                                                                                     

  .)2-3(امللحق باإلعتماد على بيانات من إعداد الطالب :املصدر
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 4.08يتراوح بني أقل قيمة قيمة الرسوم اجلمركية  أن لوغاريتم) 5-3(يالحظ من الشكل  :الكويت :أوال
و إحنراف  4.91و هو يتردد مبتوسط حسايب بلغ  ،2008حمققة عام  5.41 و أعلى قيمة 2001حمققة عام 

كما يالحظ من الشكل أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجلمركية لدولة الكويت يف تزايد مستمر ، 3.32ياري بلغ مع
 .و خاصة بعد قيام النظام اجلمركي املوحد لدول الس ،و هو دليل على زيادة قيمة الواردات الكويتية اخلارجية

الرسوم اجلمركية للمملكة العربية السعودية تتراوح يالحظ من الشكل السابق أن  لوغاريتم قيمة  :السعودية :ثانيا
و هو يتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008حمققة عام  16.54و أعلى قيمة  2001حمققة عام  6.92بني أقل قيمة 

تم قيمة الرسوم كما يالحظ من الشكل كذلك تزايد مستمر يف لوغاري ،0.46و إحنراف معياري بلغ  14.11
مركي املوحد لدول اخلليج و هو العام الذي أنشئ فيه النظام اجل ،2003بعد عام خاصة  اجلمركية للمملكة

و من مث فإن قيام هذا األخري كان له تأثري واضح على حركة الواردات اخلارجية للمملكة و هذا حىت يف  ،العريب
هو ما يؤكد عدم تأثر  و 2008حيث سجلت واردات اململكة زيادة كبرية جدا يف عام  ،ظل األزمة املالية العاملية

 .اململكة العربية السعودية بتداعيات األزمة املالية العاملية يف جمال اإلسترياد

يالحظ من الشكل السابق أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجلمركية لدولة البحرين تتراوح بني أقل قيمة  :البحرين :ثالثا
 4.13بلغ هو يتردد مبتوسط حسايب و  2008حمققة عام  4.85وأعلى قيمة  2002حمققة عام  3.85

مركية كان منخفضا قبل سنة كما يالحظ من الشكل أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجل ،5.38بإحنراف معياري بلغ و
 ،سوم املفروضة عليهاهو ما يدل على إخنفاض حركة الواردات اخلارجية لدولة البحرين نتيجة لنسبة الرو ،2003

و هو ما يؤكد  ،ي بدأ يف التزايد املستمر و هذا حىت يف ظل األزمة املالية العامليةلكن بعد قيام اإلحتاد اجلمركو
 .التأثري الواضح للتعريفة املوحدة لدول الس على حركة الواردات اخلارجية

يالحظ من الشكل السابق أن لوغاريتم  قيمة الرسوم اجلمركية لدولة اإلمارات تتراوح بني أقل  :اإلمارات :رابعا
 1.27و يتردد مبتوسط حسايب بلغ و ه 2007حمققة عام  2.08و أعلى قيمة  2002حمققة عام  0.49مة قي

دة على واردات اإلمارات هو ما يدل على تأثري التعريفة اجلمركية املوحو ،5.72وبإحنراف معياري بلغ 
فضت يف عام مث إخن ،2007بلغت أقصاها يف عام  2003ام حيث سجلت زيادة مستمرة بعد ع ،اخلارجية
 .بفعل األزمة املالية العاملية 2008

يالحظ من الشكل السابق أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجلمركية لدولة عمان يتراوح بني أقل قيمة  :عمان :خامسا
 4.58توسط حسايب بلغ و هو يتردد مب ،2008حمققة عام  5.42و أعلى قيمة  2000حمققة عام  3.83

العمانية و خاصة  كما يالحظ من الشكل زيادة مستمرة يف قيمة الرسوم اجلمركية ،1.52بإحنراف معياري بلغ و

                                                        
.جلميع قيم الرسوم اجلمركية نظرا لعدم وجود جتانس يف القيم بني السعودية و باقي دول جملس التعاون اخلليجي "اللوغاريتم"مت إستخدام  -   
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هذا و ،2008رجية لدولة عمان حىت يف عام هو ما يدل على زيادة كبرية يف الواردات اخلاو 2003بعد عام 
 .يدل على عدم تأثر هذه األخرية بشكل كبري يف جمال الواردات

ابق أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجلمركية يف دولة قطر يتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل الس :قطر :سادسا
 2.64و يتردد مبتوسط حسايب بلغ و ه 2003حمققة عام  0.28و أعلى قيمة  2004حمققة عام  0.19

املفروضة على الواردات يالحظ من الشكل أن لوغاريتم قيمة الرسوم اجلمركية و ،1.78بإحنراف معياري بلغ و
و هو ما يؤكد تأثري التعريفة املوحدة على الواردات القطرية  ،فض بشكل كبري بعد قيام اإلحتاد اجلمركيقد إخن

  .اخلارجية
 

 :حركة الصادرات و الواردات البينية و اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي:املطلب الثاين

) 2010- 2000(الل الفترة شهدت حركة الصادرات و الواردات البينية و اخلارجية عدة تغريات خ    
و فيما يلي التطورات اليت شهدا  ،يف إطار مرحلتني و مها مرحلة ما قبل األزمة املالية العاملية و مرحلة ما بعدها

  .و الواردات البينية لدول جملس التعاون اخلليجي الصادرات

  :حركة الصادرات و الواردات البينية اخلليجية :أوال
 :ركة الصادرات البينية لدول جملس التعاون اخلليجية حلدراسة وصفية حتليلي -1

 :صادرات قطر البينية -أ

إىل  2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت صادرات قطر لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتالشكل املوايل يوضح هذه ، و2010
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 ):2010- 2000(صادرات قطر لدول جملس التعاون اخلليجي):6-3(الشكل

  دوالر أمريكيمليون                                                                                                 

  
  ).3-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق  :املصدر

 

كة العربية السعودية تتراوح أن صادرات قطر للمل )6-3(يالحظ من الشكل :لسعوديةا لدولة صادرات قطر -
مليون دوالر  حمققة عام  280.80 وأعلى قيمة 2002دوالر حمققة عام مليون 135.30ما بني أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل  ،45.64و بإحنراف معياري بلغ  194.80هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  و ،2005
عام مليون دوالر أمريكي  255.7من  2009و ، 2008إخنفاض قيمة الصادرات للمملكة و هذا ما بني 

و لكن هذا اإلخنفاض هو طفيف نوعا ما و هو ما يدل على عدم  2009مليون دوالر عام  219.6إىل 2008
النظام قة وو هذا نظرا لإليرادات العامة الكبرية احملق، تأثر قطر باألزمة املالية العاملية يف جمال الواردات من السعودية

  .فيها املايل املتشدد

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر لدولة الكويت تتراوح بني أقل :لكويتلدولة اصادرات قطر  -
و هذا  2007مليون دوالر أمريكي عام  132و أعلى قيمة  2001-2000حمققة عامي مليون دوالر  0قيمة 

رة يف الصادرات القطرية كما يالحظ زيادة مستم ،44.48و إحنراف معياري بلغ  44.01مبتوسط حسايب بلغ 
 2009مليون دوالر عام  20.4مليون دوالر و  23.8إخنفاضا كبريا بلغ  2008لدولة الكويت إخنفضت عام 

  .و هذا نظرا إلخنفاض أسعار النفط إثر األزمة املالية العاملية
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أقل  بني  تتراوحيالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر لدولة عمان قد  :صادرات قطر لدولة عمان -
هي تتردد و ، 2007مليون دوالر حمققة عام  46.40و أعلى قيمة  2002مليون دوالر حمققة عام  8.6قيمة 

و ما مييز الصادرات القطرية لعمان هو  ،331.36و إحنراف معياري بلغ  25.75مبتوسط حسايب بلغ 
كد ضعف مستوى التصدير و هو ما يؤ ،2009 - 2008إستقرارها عند مستويات منخفضة و خاصة يف عامي 

  .البيين القطري جتاه دولة عمان و التأثر كذلك بتداعيات األزمة املالية العاملية
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر لإلمارات تتراوح بني أقل قيمة :إلماراتلدولة ا صادرات قطر -

و هي تتردد  2006ة عام حمققمليون دوالر  983.1و أعلى قيمة  2007مليون دوالر حمققة عام  1.05
إضافة إىل هذا يالحظ كذلك من الشكل ،331.36و إحنراف معياري بلغ  363.78مبتوسط حسايب بلغ  

زيادة مستمرة يف حصيلة الصادرات القطرية لدولة اإلمارات تأثرت بشكل كبري باألزمة املالية العاملية إثر إخنفاض 
  .أسعار النفط

حظ من الشكل السابق أن صادرات قطر لدولة اإلمارات تتراوح ما بني أقل يال:صادرات قطر لدولة البحرين -
و هي  2007مليون دوالر حمققة عام  71.80و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  11.20قيمة 

،إال أن حركة الصادرات القطرية لإلمارات  20.26و إحنراف معياري بلغ  42.86تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
مليون  63تداعيات األزمة املالية العاملية  بإخنفاض واضح من ضعيفة نوعا ما و قد تأثرت كثريا بفعل ال تزال 

 .2009مليون دوالر عام  54.1إىل  2008دوالر عام 

 :صادرات اإلمارات البينية - ب

خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت صادرات اإلمارات  لدول جملس التعاون اخلليجي عدة       
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 2000
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 ):2010- 2000(صادرات اإلمارات لدول جملس التعاون اخلليجي): 7-3(الشكل

 مليون دوالر أمريكي                                                                                               

   
  ).4-3(الب باإلعتماد على بيانات امللحق من إعداد الط :املصدر 

أن صادرات اإلمارات للمملكة العربية ) 7- 3(يالحظ من الشكل :صادرات اإلمارات لدولة السعودية -
مليون دوالر حمققة  985.8وأعلى قيمة  2006مليون دوالر حمققة عام  1.66السعودية تتراوح بني أقل قيمة 

،كما يالحظ من 370.68بلغ معياري  باحنرافو 324.44بلغ مبتوسط حسايب  ي تترددو ه 2004عام 
غاء الرسوم هذا بفعل إلو ،)2004-2000(ودية خالل السنوات الشكل زيادة الصادرات اإلماراتية إىل السع

  .و لكنها إخنفضت بشكل كبري إثر األزمة املالية العاملية ،اجلمركية بني الطرفني
تتراوح بني أقل قيمة ظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات يالح:صادرات اإلمارات لدولة الكويت -

و هي تتردد  2008مليون دوالر حمققة عام  813.30و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  96.60
كما يالحظ كذلك إخنفاض كبري يف الصادرات  ،246.03و إحنراف معياري  407.59مبتوسط حسايب بلغ 
  .و هذا إثر األزمة املالية العاملية 2009و  2008ت ما بني اإلماراتية لدولة الكوي

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات لدولة عمان تتراوح بني :صادرات اإلمارات لدولة عمان -
و هذا  2002مليون دوالر حمققة عام  44.20و أعلى قيمة  ،2003مليون دوالر حمققة عام  1.38أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل إخنفاض قيمة الصادرات  ،17.90و إحنراف معياري بلغ  14.40 مبتوسط حسايب بلغ
و هذا  2009مليون دوالر عام  2.9507إىل  2008مليون دوالر عام  3.6268اإلماراتية لدولة عمان من 
  .بسبب األزمة املالية العاملية
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إلمارات لدولة قطر تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل السابق أن صادرات ا:صادرات اإلمارات لدولة قطر -
هي تتردد و 2006حمققة عام مليون دوالر  880.20و أعلى قيمة  2007مليون دوالر حمققة عام  1.06قيمة 

كبري يف  اخنفاض، كما يالحظ من الشكل 300.60معياري بلغ  احنرافو  246.85مبتوسط حسايب بلغ 
و هذا بسبب تداعيات األزمة   ،2007،2008،2009نوات الصادرات اإلماراتية لدولة قطر و هذا خالل الس

الطلب العاملي على هذا األخري و من مث  الخنفاضحيث تراجعت أسعار النفط  ،املالية العاملية على االقتصاد العاملي
  .كان التأثري واضحا على حركة الصادرات

إلمارات لدولة البحرين تتراوح ما يالحظ من الشكل السابق أن صادرات ا:صادرات اإلمارات لدولة البحرين -
 2008مليون دوالر حمققة عام 516.40و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  50.50بني أقل قيمة 

 اخنفاض،كما يالحظ من الشكل 150.68بلغ معياري  احنرافو  197.93هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ و
و هذا راجع إىل األزمة املالية  ،2009و  2008ذا ما بني كبري  يف الصادرات اإلماراتية لدولة البحرين و ه

 .العاملية و تراجع سوق النفط العاملي

  :صادرات عمان البينية -ج

خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت صادرات اإلمارات  لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
 :التغرياتالشكل املوايل يوضح هذه و  ،2010إىل 2000

  ):2010-2000(صادرات عمان لدول جملس التعاون اخلليجي ):8-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  .)5-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق:املصدر 
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أن صادرات عمان إىل اململكة العربية السعودية ) 8-3(يالحظ من الشكل  :صادرات عمان لدولة السعودية -
 2008مليون دوالر حمققة عام  423.1و أعلى قيمة  2002مليون دوالر  حمققة عام  0تتراوح بني أقل قيمة 

،كما يالحظ من الشكل وجود 111.83و إحنراف معياري بلغ  228.93و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
و هذا بفعل إرتفاع أسعار النفط  2008إىل عام  2003يمة الصادرات العمانية إىل السعودية من عام زيادة يف ق

  .ذا بفعل األزمة املالية العامليةمليون دوالر و ه 380.3إىل حوايل  2009و لكن هذه الزيادة إخنفضت عام 
قطر تتراوح بني أقل قيمة  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان إىل دولة:صادرات عمان لدولة قطر -

و هي تتردد  2009حمققة عام مليون دوالر  331.00و أعلى قيمة  2008مليون دوالر حمققة عام  0.0
و يالحظ كذلك وجود مستويات منخفضة  ،94.92و إحنراف معياري بلغ  81.87مبتوسط حسايب بلغ 

  .ة املالية العامليةإثر األزم 2008للصادرات العمانية لدولة قطر إنعدمت  متاما عام 
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان لدولة الكويت تتراوح بني أقل :صادرات عمان لدولة الكويت -

و هي تتردد  2008مليون دوالر عام 100.10و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  29.40قيمة 
ن الشكل إستقرار الصادرات العمانية ، كما يالحظ م19.03و إحنراف معياري  45.55مبتوسط حسايب بلغ 

ببلوغها  2009و لكن سرعان ما إخنفضت عام  2008لدولة الكويت عند مستويات متدنية بلغت أقصاها عام 
  .إثر تداعيات األزمة املالية العاملية 2009مليون دوالر عام  48.8

لة البحرين تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان لدو:صادرات عمان لدولة البحرين -
و هذا  2009حمققة عام مليون دوالر  48.80و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  12.00قيمة 

ويالحظ كذلك من الشكل إرتفاع قيمة الصادرات ، 9.86و إحنراف معياري بلغ  23.48 مبتوسط حسايب بلغ
مليون دوالر و هو  48.8مليون دوالر إىل  28.9من  2009و  2008العمانية إىل دولة البحرين ما بني عامي 

  .مؤشر على عدم التأثر بتداعيات األزمة املالية العاملية
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان إىل دولة اإلمارات تتراوح بني :صادرات عمان لدولة اإلمارات -

و هي  2004ون دوالر حمققة عام ملي 928.5و أعلى قيمة  2002مليون دوالر حمققة عام  1.20أقل قيمة 
، كما يالحظ من الشكل بلوغ صادرات 398.80و بإحنراف معياري بلغ  325.67تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

بفعل الفوائض ، و هذا 2000،2003،2004عمان إىل اإلمارات مستويات عالية جدا و هذا خالل السنوات 
رتفاع يف قيمة الصادرات العمانية لدولة اإلمارات من النفطية احملققة من طرف اإلمارات ،يالحظ كذلك اإل

و هو مؤشر على عدم التأثر باألزمة املالية  2009مليون دوالر عام  804.19مليون دوالر إىل 555.19
  .العاملية
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 :صادرات البحرين البينية -د

دة من خالل الفترة املمت تغرياتعرفت صادرات البحرين  لدول جملس التعاون اخلليجي عدة       
 :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 2000

 ):2010-2000(صادرات البحرين لدول جملس التعاون اخلليجي): 9-3(الشكل

 مليون دوالر أمريكي                                                                                               

  
  .)6-3(ب باإلعتماد على بيانات امللحقمن إعداد الطال:املصدر

  

أن صادرات البحرين للمملكة العربية )9-3(يالحظ من الشكل :صادرات البحرين لدولة السعودية -
مليون دوالر  940.90و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر   1.05السعودية تتراوح بني أقل قيمة 

كما يالحظ  ،321.46ري بلغ و بإحنراف معيا 356.72غ و هي تتردد مبتوسط حسايب بل 2005حمققة عام 
و هذا راجع   2009و  2008من الشكل زيادة صادرات البحرين إىل اململكة العربية السعودية ما بني 

و من مث فإن اململكة إستمرت يف اإلسترياد و هذا  ،لإليرادات الكبرية للمملكة رغم تداعيات األزمة املالية العاملية
  .ائض النفطية املتوفرة لديهابفضل الفو

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات البحرين لدولة عمان بلغت أقل قيمة :صادرات البحرين لدولة عمان -
و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  404.60و أعلى قيمة  2000مليون دوالر عام  24.30

كما يالحظ من الشكل تراجع صادرات البحرين  ،122.94و بإحنراف معياري بلغ  153.25حسايب بلغ 
إثر األزمة املالية  2009بالنظر إىل تراجع اإليرادات العمانية عام  2009و  2008لدولة عمان و هذا ما بني 

  .العاملية
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من الشكل السابق أن صادرات البحرين لدولة قطر تتراوح بني أقل قيمة يالحظ :صادرات البحرين لدولة قطر -
و هي تتردد  2007حمققة عام مليون دوالر  248.70و أعلى قيمة  2001ون دوالر حمققة عام ملي 23.10

كبري يف ،كما يالحظ من الشكل إخنفاض 72.25و بإحنراف معياري بلغ  107.42مبتوسط حسايب بلغ 
ملتشدد و رغبة و يعود ذلك إىل النظام املايل القطري ا ،صادرات البحرين لدولة قطر رغم زيادة إيراداا العامة

 .احلكومة يف تسديد ديوا اخلارجية

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات البحرين لدولة الكويت تتراوح بني أقل  :صادرات البحرين للكويت -
هي و 2008مليون دوالر حمققة عام  216.10و أعلى قيمة  2000مليون دوالر حمققة عام  56.30قيمة 

و يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف  ،53.04و إحنراف معياري بلغ  110.95تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
  .بسبب األزمة املالية العاملية 2009و  2008صادرات البحرين لدولة الكويت و هذا ما بني عامي 

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات البحرين لدولة اإلمارات تتراوح بني أقل :صادرات البحرين لإلمارات -
و هي  2008مليون دوالر حمققة عام  751.10و أعلى قيمة  2000مليون دوالر حمققة عام  110.70قيمة 

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض يف قيمة 200.93و إحنراف معياري بلغ  331.35تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
تراجع سوق النفط  إثر األزمة املالية العاملية و 2009و  2008الصادرات البحرينية لدولة اإلمارات ما بني عامي 

 .العاملي

خالل الفترة  تغرياتعرفت صادرات السعودية  لدول جملس التعاون اخلليجي عدة :صادرات السعودية البينية - ه
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 2000املمتدة من 

  ):2010-2000(صادرات السعودية لدول جملس التعاون اخلليجي): 10-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  ).7-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق:املصدر
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دولة أن صادرات اململكة العربية السعودية ل) 10-3(يالحظ من الشكل  :صادرات السعودية لدولة الكويت -
مليون دوالر  904.00و أعلى قيمة  ،2009مليون دوالر حمققة عام  1.15الكويت تتراوح بني أقل قيمة 

كما يالحظ  ،350.68و إحنراف معياري بلغ  280.76و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2003حمققة عام 
  خالل السنوات من الشكل إستقرار الصادرات السعودية لدولة الكويت عند مستويات كبرية و هذا 

  .شهدت تراجعا كبريا نظرا لألزمة املالية العاملية 2009و  2008إال أنه ما بني عامي ) 2000-2003(

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اململكة لدولة قطر تتراوح بني أقل :صادرات السعودية لدولة قطر -
و هي  ،2005يون دوالر حمققة عام مل 723.20و أعلى قيمة  2006مليون دوالر حمققة عام  1.09قيمة 

،كما يالحظ من الشكل تراجع يف قيمة 251.20و إحنراف معياري بلغ  244.34تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
و هذا بالنظر إىل النظام املايل املتشدد  2009و  2008الصادرات السعودية لدولة قطر و خاصة ما بني عامي 

  .يف قطر رغم زيادة إيراداا العامة
السعودية لدولة عمان تتراوح بني  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات:ادرات السعودية لدولة عمانص -

   ،2008حمققة عام مليون دوالر  697.90و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 177.40أقل قيمة 
شكل تراجع كما يالحظ من ال ،161.31و إحنراف معياري بلغ  372.28و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

و هذا نظرا لتراجع  2009و  2008واضح يف قيمة الصادرات السعودية لدولة عمان و خاصة بني عامي 
  .اإليرادات احلكومية و تراجع أسواق النفط بسبب األزمة املالية العاملية

اوح يالحظ من الشكل السابق أن صادرات السعودية لدولة البحرين تتر:صادرات السعودية لدولة البحرين -
و هي  ،2008حمققة عام مليون دوالر  9.44و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  1.41بني أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل إستقرار قيمة الصادرات  ،2.66و إحنراف معياري بلغ  4.56تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
لكن سرعان ما تراجعت عام و ،2008م لدولة السعودية لدولة البحرين عند مستويات منخفضة بلغت أقصاها عا

  .بسبب األزمة املالية العاملية  2009
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات السعودية لدولة اإلمارات تتراوح :صادرات السعودية لدولة اإلمارات -

غ و هي تتردد مبتوسط حسايب بل ،2008حمققة عام  8.77و أعلى قيمة  2000حمققة عام  1.49بني أقل قيمة 
كما يالحظ من الشكل وجود زيادة مستمرة يف الصادرات السعودية  ،2.80و إحنراف معياري بلغ  4.71

و هذا رغم الفوائض  ،2009إىل أن تراجعت بشكل واضح عام  2008إىل غاية  2000لدولة اإلمارات من 
ضخمة و السياسات املالية التوسعية اليت يعود هذا إىل املشاريع السياحية ال املوازنة العامة لدولة البحرين، واحملققة يف

  .تبنتها دولة اإلمارات
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 :صادرات الكويت البينية - و

خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت صادرات الكويت  لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 2000

  ):2010-2000(تعاون اخلليجيلدول جملس ال الكويتصادرات ): 11- 3(الشكل 
  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

   
  ).8-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق :املصدر

  

ات الكويت لدولة السعودية تتراوح بني أن صادر) 11- 3(يالحظ من الشكل  :صادرات الكويت للسعودية -
و هي تتردد  2004حمققة عام  مليون دوالر 420و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  90.2أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل عدم إستقرار يف قيمة  ،3.31و إحنراف معياري بلغ  225.21مبتوسط حسايب بلغ 
لكن املالحظ كذلك هو تراجع ، وبفعل عدم إستقرار أسعار النفطا الصادرات الكويتية لدولة السعودية و هذ

  .بفعل األزمة املالية العاملية 2009و  2008الصادرات الكويتية ما بني 
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات الكويت لدولة قطر تتراوح بني أقل :صادرات الكويت لدولة قطر  -

و هي تتردد  ،2008مليون دوالر حمققة عام  92ة على قيمو أ 2002مليون دوالر حمققة عام  14.1قيمة 
كما يالحظ من الشكل وجود عدم إستقرار يف  ،95.40و إحنراف معياري بلغ  44.69مبتوسط حسايب بلغ 

 2008و إخنفاض يف قيمة الصادرات الكويتية ما بني  ،و اإلخنفاض، الكويتية لدولة قطر بني اإلرتفاعالصادرات 
  .ب األزمة املالية العاملية و تراجع سعر النفطو هذا بسب 2009و
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يالحظ من الشكل أن صادرات الكويت لدولة عمان تتراوح بني أقل قيمة :صادرات الكويت لدولة عمان -
و هي تتردد  ،2008حمققة عام مليون دوالر  67.9و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  21.2

،كما يالحظ من الشكل تراجع طفيف يف قيمة 114.75ياري بلغ و إحنراف مع 39.95مبتوسط حسايب بلغ 
  .و هذا إثر تداعيات األزمة املالية العاملية 2009و  2008الصادرات الكويتية لدولة عمان ما بني 

يالحظ من الشكل أن صادرات الكويت لدولة البحرين  تتراوح بني أقل  :صادرات الكويت لدولة البحرين -
، و هي تتردد  2004حمققة عام مليون دوالر  86.1و أعلى قيمة  2002حمققة عام ر مليون دوال 17.7قيمة 

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض يف قيمة الصادرات 21.19و إحنراف معياري بلغ  41.81مبتوسط حسايب بلغ 
سبب األزمة إثر تراجع الطلب البحريين على الواردات الكويتية ب 2009و  2008الكويتية لدولة البحرين مابني 

  .املالية العاملية
يالحظ من الشكل أن صادرات الكويت لدولة اإلمارات تتراوح بني أقل :صادرات الكويت لدولة اإلمارات -

و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر  346.6و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  11قيمة 
كما يالحظ من الشكل تراجع يف قيمة  ،18.32و إحنراف معياري بلغ  217.24مبتوسط حسايب بلغ 

    تراجع اإليرادات اإلماراتية  بسببو هذا  2009و 2008الصادرات الكويتية لدولة اإلمارات و هذا ما بني 
  .و زيادة اإلنفاق العام ملواجهة األزمة املالية العاملية

  

  :ون اخلليجيركة الواردات البينية لدول جملس التعادراسة وصفية حتليلية حل -2
        2010إىل 2000 ليجي عدة تغريات خالل الفترة منشهدت حركة الواردات البينية لدول جملس التعاون اخل

  :و فيما يلي هذه التغريات بالنسبة لكل دولة على حدى

 :واردات قطر البينية  - أ

ىل إ 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات قطر لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010
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  ):2010-2000(دول جملس التعاون اخلليجيمن واردات قطر ): 12-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                            

  
  ).9-3(على بيانات امللحق باالعتمادمن إعداد الطالب :املصدر

أن واردات قطر من اململكة العربية السعودية تتراوح ) 12-3(يالحظ من الشكل:واردات قطر من السعودية -
 2008حمققة عام مليون دوالر  793.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  183.20بني أقل قيمة 

  .231.84ف معياري بلغ و إحنرا 502.62و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من السعودية تتراوح بني أقل قيمة :واردات قطر من الكويت -

و هي تتردد  2007حمققة عام مليون دوالر  101.60و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  15.40
  .30.65و إحنراف معياري بلغ  49.52مبتوسط حسايب بلغ 

مليون  17.90يالحظ من الشكل أن واردات قطر من عمان تتراوح بني أقل قيمة :واردات قطر من عمان  -
وهي تتردد مبتوسط حسايب  ،2007حمققة عام مليون دوالر  135.40و أعلى قيمة  2000حمققة عام دوالر 

  .41.05و إحنراف معياري بلغ  65.00بلغ 
 195.30ل أن واردات قطر من اإلمارات تتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشك:واردات قطر من اإلمارات -

و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر 936.30و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر 
  .256.71و بإحنراف معياري بلغ  524.67حسايب بلغ 

 22.00تراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل أن واردات قطر من البحرين  ت:واردات قطر من البحرين -
و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  122.30و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر 

 .32.51و بإحنراف معياري بلغ  72.10حسايب بلغ 
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  :واردات اإلمارات البينية - ب
   ترة املمتدة من خالل الف تغرياتعرفت واردات اإلمارات لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل  2000

  ):2010- 2000(دول جملس التعاون اخلليجيمن  اإلماراتواردات ): 13-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

  
  ).10-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق :املصدر

  

أن واردات اإلمارات من اململكة العربية ) 13-3(يالحظ من الشكل:واردات اإلمارات من السعودية -
حمققة عام مليون دوالر  943.80و  2001حمققة عام مليون دوالر   1.05السعودية تتراوح ما بني أقل قيمة 

  .333.50و إحنراف معياري بلغ  166.77سط حسايب بلغ و هي تتردد مبتو 2000

يالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات من الكويت تتراوح ما بني :واردات اإلمارات من الكويت -
   2006حمققة عام مليون دوالر  463.70قيمة  و أعلى،  2002حمققة عام مليون دوالر  87.20أقل قيمة 

  .121.53و إحنراف معياري بلغ  229.27بلغ و هي تتردد مبتوسط حسايب 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات من الكويت تتراوح ما بني أقل :واردات اإلمارات من عمان -
  2000حمققة عام مليون دوالر   2.50قيمة 

راف و بإحن 180.12و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2004حمققة عام مليون دوالر 936.60و أعلى قيمة 
  .350.81معياري 
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يالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات من البحرين تتراوح ما بني :واردات اإلمارات من البحرين -
  2002حمققة عام مليون دوالر  83.9أقل قيمة 
و بإحنراف  293.96و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008حمققة  عام مليون دوالر  583.8و أعلى قيمة 

  .184.14 معياري بلغ

يالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات من قطر تتراوح ما بني أقل قيمة :واردات اإلمارات من قطر -
و هي تتردد  2007حمققة عام مليون دوالر  391.60و أعلى قيمة  2009حمققة عام مليون دوالر  1.26

  .125.57و بإحنراف معياري بلغ  178.96مبتوسط حسايب بلغ 

 :واردات عمان البينية -ج

إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات عمان لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010

  ):2010- 2000(دول جملس التعاون اخلليجيمن واردات عمان ): 14-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                    

  
  ).11-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق:املصدر

  

أن واردات عمان من السعودية تتراوح بني أقل ) 14-3(الشكل يالحظ من :واردات عمان من السعودية -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  767.70و أعلى قيمة  2000عام حمققة مليون دوالر  137.20قيمة 

  .205.55و إحنراف معياري بلغ  324.15تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
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 6.40يالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان من قطر تتراوح بني أقل قيمة  :واردات عمان من قطر -
و هي تتردد مبتوسط  2009حمققة عام يون دوالر مل 134.60و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر 

  .39.07و بإحنراف معياري بلغ  33.93حسايب بلغ 
يالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان من الكويت  تتراوح بني أقل :واردات عمان من الكويت -

هي تتردد  و 2009حمققة عام مليون دوالر  215.40و أعلى قيمة  2004حمققة عام مليون دوالر  0.00قيمة
  .58.87و بإحنراف معياري بلغ  41.43مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان من البحرين تتراوح بني أقل قيمة :واردات عمان من البحرين -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر  445.10و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  29.20

  .117.49و إحنراف معياري  117.58بلغ مبتوسط حسايب 
يالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان من اإلمارات تتراوح بني أقل قيمة :واردات عمان من اإلمارات -

و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر  4.65و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  1.4730
  .1.12بلغ  و بإحنراف معياري 2.69مبتوسط حسايب بلغ 

 :واردات البحرين البينية -د

 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات البحرين لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 

  ):2010-2000(دول جملس التعاون اخلليجيمن  البحرينواردات ): 15-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  .)12-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق:املصدر
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أن واردات البحرين من السعودية تتراوح بني ) 15-3(يالحظ من الشكل:واردات البحرين من السعودية -
و هي  2002حمققة عام مليون دوالر  292.30و أعلى قيمة  2003عام حمققة مليون دوالر  1.5أقل قيمة 

 .116.94و إحنراف معياري بلغ  79.18تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من عمان تتراوح بني أقل قيمة :واردات البحرين من عمان -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر  84.00و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  11.30

 .22.08و إحنراف معياري بلغ  31.09مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من قطر تتراوح بني أقل قيمة :واردات البحرين من قطر -
وهي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام دوالر مليون  90.60وأعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  9.10

 .24.45و إحنراف معياري بلغ  35.10حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من الكويت  تتراوح بني أقل :واردات البحرين من الكويت -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  76.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  16.30قيمة 

 .18.86و إحنراف معياري بلغ  44.4تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من اإلمارات  تتراوح بني أقل :واردات البحرين من اإلمارات -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  581.60و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  109.20قيمة 

  .147.03و بإحنراف معياري بلغ  257.15سط حسايب بلغ تتردد مبتو

 :واردات السعودية البينية - ه

خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات السعودية لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه  2010إىل 2000
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  ):2010- 2000(لتعاون اخلليجيدول جملس امن واردات السعودية ): 16-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
 .)13-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر

ردات السعودية  من الكويت تتراوح بني أن وا) 16-3(يالحظ من الشكل:واردات السعودية من الكويت -
     2009حمققة عام مليون دوالر  232.50و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر  34.50أقل قيمة 

 .68.69و إحنراف معياري بلغ  161.51و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

 0طر تتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية  من ق:واردات السعودية من قطر -
و هي تتردد مبتوسط  2007حمققة عام مليون دوالر  253.10وأعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر 

 .70.37و إحنراف معياري بلغ  133.90حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية  من عمان تتراوح بني أقل قيمة :واردات السعودية من عمان -
و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  470.10و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  0

 .133.17و إحنراف معياري بلغ  206.84حسايب بلغ 

 :واردات السعودية من البحرين -

ققة عام حممليون دوالر  1.18يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية  من البحرين تتراوح بني أقل قيمة 
    449.16و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2009حمققة عام مليون دوالر  881.70و أعلى قيمة  2008

 .273.11و إحنراف معياري بلغ 
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يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية  من اإلمارات تتراوح بني :واردات السعودية من اإلمارات -
   2003حمققة عام مليون دوالر  957.60و أعلى قيمة  2004م حمققة عامليون دوالر  1.3162أقل قيمة 

  .375.56و بإحنراف معياري بلغ  288.47و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

 :واردات الكويت البينية - و

إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات الكويت لدول جملس التعاون اخلليجي عدة     
  :التغرياتضح هذه الشكل املوايل يوو  2010

  ):2010-2000(دول جملس التعاون اخلليجيمن واردات الكويت ): 17-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

 
  .)14-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق :املصدر

واردات الكويت من السعودية تتراوح بني أن ) 17-3(يالحظ من الشكل:واردات الكويت من السعودية -
و هي  2004حمققة عام مليون دوالر  811.50و أعلى قيمة  2006حمققة عام مليون دوالر  1.03أقل قيمة 

 .298.73و إحنراف معياري بلغ  347.24تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

 8.70يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من قطر تتراوح بني أقل قيمة :قطرواردات الكويت  -
و هي تتردد مبتوسط   2005حمققة عام مليون دوالر  131.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر 
 .43.08و إحنراف معياري بلغ  57.40حسايب بلغ 

أن واردات الكويت من عمان تتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق  :واردات الكويت من عمان -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر 111.30و أعلى قيمة   2001حمققة عام مليون دوالر  24.40

 .31.20و إحنراف معياري بلغ  66.95مبتوسط حسايب بلغ 
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بحرين تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل السابق  أن واردات الكويت من ال:واردات الكويت من البحرين -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  191.70و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  49.60قيمة 

 .46.65و إحنراف معياري بلغ  106.42تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

 أقل يالحظ من الشكل السابق  أن واردات الكويت من اإلمارات  تتراوح بني:واردات الكويت من اإلمارات -
و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008حمققة عام  725.70و أعلى قيمة  2005حمققة عام  169.20قيمة 

  .167.53و إحنراف معياري بلغ  389.85
  :ميكن إستخالص بالنسبة لكل دولة من دول الس  ما يلي عليه إضافة إىل ما سبق ذكره و

  جملس التعاون اخلليجي إىل زيادة يف الواردات البينية بني  أدى إلغاء الرسوم اجلمركية فيما بني دول :قطر
 625.50إىل مث إرتفعت  2000مليون دوالر عام  483.20قطر و باقي دول اخلليج األخرى حيث بلغت 

السنوات ينية لدولة قطر زيادة كبرية خالل الواردات الب عرفت كما،2002مليون دوالر عام 
تحسن الكبري يف أسعار النفط و بالتايل مت خلق جتارة بني قطر و باقي ، و هذا بفعل ال 2007،2006،2005

إال أن الواردات البينية لقطر سجلت إخنفاضا  ،ل التجاري داخل املنطقة اجلمركيةدول الس نتيجة زيادة  التباد
كان النظام و االقتصادية العاملية اليت هزت أر و هذا جراء األزمة املالية 2009و  2008واضحا بني عامي 

 .التجاري العاملي بكامله

 حققت دولة اإلمارات زيادة كبرية يف الواردات البينية مع دول اخلليج األخرى بلغت  :اإلمارات
كما حققت زيادة كبرية يف  ،2002مليون دوالر عام  1821.20و  2000مليون دوالر عام  1305.30

و هذا بالنظر إىل الفوائض النفطية احملققة لدولة  ،خلق جتارة مع دول اخلليج األخرى مؤدية إىل 2007عام 
إخنفضت الواردات البينية لدولة اإلمارات و هذا نظرا لألزمة املالية  2009و  2008إال أنه بني عامي  اإلمارات،

 .مليون دوالر 790.32مليون دوالر إىل  993.10العاملية و ذلك من 

 ينية مع دول اخلليج األخرى و هذا نظرا لإللغاء احلاصل يف سجلت دولة عمان زيادة يف الواردات الب :عمان
الرسوم اجلمركية من جهة و التحسن يف أسعار النفط من جهة أخرى و هو ما أدى إىل خلق جتارة مع باقي دول 

إخنفضت  2009و  2008إال أنه بني عامي  ،2006إىل عام  2000 املنطقة اجلمركية و هذا من عام
حيث أدت إىل إخنفاض يف الطلب العاملي مشل بدوره  ،ذا بفعل األزمة املالية العامليةعمانية و هالواردات البينية ال

 .مليون دوالر 1086.50مليون دوالر إىل  1326.95دولة عمان و باقي دول املنطقة مؤديا إىل تراجع من 

 ن اخلليجي إىل زيادة يف أدى إلغاء الرسوم اجلمركية بني دولة البحرين و باقي دول جملس التعاو :البحرين
 2009و  2008،إال أنه بني عامي  2006إىل  2000الواردات البينية مؤديا إىل خلق جتارة بني الطرفني من 
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مليون دوالر أمريكي إىل  837.47إخنفضت الواردات البينية لإلمارات و باقي دول املنطقة اجلمركية من 
 .ات األزمة املالية العاملية و ترجع أسعار النفطو هذا بفعل تداعي ،مليون دوالر أمريكي 606.24

 ا البينية مع دول جملس التعاون  :السعوديةحققت اململكة العربية السعودية زيادة كبرية جدا يف واردا
و هو ما يدل على أن السعودية "  2009و  2008"، و " 2004و  2000"اخلليجي و هذا بني عامي 

و يعود هذا إىل الفوائض النفطية  ، يف ظل األزمة املالية العامليةدول املنطقة حىت إستطاعت أن ختلق جتارة مع باقي
املتوفرة لدى اململكة و اليت أدت إىل إستمرار و تزايد حركة الواردات البينية رغم اإلخنفاض احلاصل يف الطلب 

 .العاملي و تراجع أسواق النفط

 ويت مع باقي دول جملس التعاون اخلليجي إىل زيادة حركة أدى إلغاء الرسوم اجلمركية يف دولة الك :الكويت
مليون دوالر  1489.40و  2000مليون دوالر عام  824.50جتارا البينية حيث سجلت قيمة وارداا البينية 

رة مع باقي دول ، و هو  ما يدل على وجود خلق للتجا2008مليون دوالر عام  1057.72و  2004عام 
حجم الواردات البينية لدولة الكويت مع باقي دول املنطقة  إخنفض  2009 أنه يف عام إال ،املنطقة اجلمركية

 .مليون دوالر أمريكي 877.98،حيث بلغت 

و جتدر اإلشارة إىل أن اهليكل السلعي للواردات البينية لدول جملس التعاون اخلليجي يشمل كل من       
       ية و احلبوب و األغذية و املشروبات و البترول اخلام و اآلالت الوقود املعدين و املواد اخلام و املواد الكيماو

 ...و معدات النقل و غريها

  :حركة الصادرات و الواردات اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي :ثانيا
شهدت حركة الصادرات و الواردات اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات خالل 

  ):2010-2000(الفترة 

  ):2010- 2000(حلركة الصادرات اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجيدراسة وصفية حتليلية  -1
إىل  2000شهدت حركة الصادرات اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات خالل الفترة املمتدة من 

  :و فيما يلي هذه التغريات 2010

 :صادرات قطر اخلارجية  - أ

و الشكل  2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتاخلارجية  عدة عرفت صادرات قطر     
  :التغرياتاملوايل يوضح هذه 
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  ):2010- 2000(صادرات قطر اخلارجية ):18-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
 ).15-3(على بيانات امللحق باالعتمادمن إعداد الطالب :املصدر

أن صادرات قطر إىل فرنسا تتراوح بني أقل قيمة ) 18-3(يالحظ من الشكل:صادرات قطر إىل فرنسا -
و هي تتردد  2009حمققة عام  مليون دوالر 110.50و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  10.30

،كما يالحظ من الشكل زيادة مستمرة يف 31.47و إحنراف معياري بلغ  44.66مبتوسط حسايب بلغ 
و هو العام الذي مت فيه إقرار التعريفة اجلمركية  ،2003الصادرات القطرية لدولة فرنسا و خاصة بعد عام 

ذه النسبة شجعت فرنسا على مفروضة على الواردات الفرنسية و هو مؤشر على أن ه %5املوحدة و املقدرة ب 
  .سترياد من دولة قطر إلخنفاض نسبة التعريفة املفروضة وارداااإل
 0.10يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل أملانيا تتراوح بني أقل قيمة  :صادرات قطر إىل أملانيا -

و هي تتردد مبتوسط  2009حمققة عام  مليون دوالر 89.70و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر 
،كما يالحظ من الشكل تراجع كبري الصادرات القطرية 25.89و إحنراف معياري بلغ  12.30غ حسايب بل

  .و هو ما يدل على أن أملانيا تأثرت بشكل كبري باألزمة املالية العاملية 2008لدولة أملانيا عام 

بني أقل قيمة  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل دولة اليونان تتراوح:صادرات قطر إىل اليونان -
حمققة مليون دوالر  18.30و أعلى قيمة  ،2008،2001،2000حمققة خالل السنوات مليون دوالر  0.00

،كما يالحظ من الشكل  6.44و إحنراف معياري بلغ  5.79و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2004عام 
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و هذا راجع بشكل أساسي إىل  ،2008وصول قيمة الصادرات القطرية إىل اليونان إىل مستوى الصفر يف عام 
  .تأثر اليونان باألزمة املالية العاملية

أن صادرات قطر إىل إيرلندا تتراوح بني أقل قيمة ) 19-3(يالحظ من الشكل :صادرات قطر إىل إيرلندا -
و هي تتردد مبتوسط  2009حمققة عام مليون دوالر  3.6و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر  0.00
إضافة إىل هذا فقد وصلت الصادرات القطرية إىل مستوى ، 1.35و إحنراف معياري بلغ  1.44بلغ  حسايب

  .و هو ما يدل على تأثر إيرلندا بشكل كبري بتداعيات األزمة املالية العاملية 2008الصفر عام 
 0.40أقل قيمة  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل إيطاليا تتراوح بني:صادرات قطر إىل إيطاليا -

و هي تتردد مبتوسط  ،2009حمققة عام  مليون دوالر 441.00و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر 
كما يالحظ من الشكل وصول قيمة الصادرات القطرية  ،127.78و إحنراف  معياري بلغ  68.72حسايب بلغ 

 .ثر إيطاليا باألزمة املالية العاملية و هو دليل على تأ 2008إىل إيطاليا إىل أدىن مستوياا يف عام 

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل هولندا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات قطر إىل هولندا  -
و هذا مبتوسط  2006حمققة عام مليون دوالر  199.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  11.90

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض الصادرات القطرية إىل 68.12 و إحنراف معياري بلغ 79.13حسايب بلغ 
 .هولندا باألزمة املالية العامليةمليون دوالر و هو ما يدل على تأثر  16.1بقيمة  2008هولندا يف عام 

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل الربتغال تتراوح بني أقل قيمة :صادرات قطر إىل الربتغال -
و هذا  2007حمققة عام  مليون دوالر 4.10و أعلى قيمة  2008و 2000حمققة عامي  والرمليون د 0.06

ويفسر وصول الصادرات القطرية إىل الربتغال عام  ،1.18و إحنراف معياري بلغ  0.76مبتوسط حسايب بلغ 
 .إىل أدىن قيمة بتأثر الربتغال باألزمة املالية العاملية 2008

 1.08ظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل إسبانيا تتراوح بني أقل قيمة يالح:صادرات قطر إىل إسبانيا -
و هذا مبتوسط حسايب  2007ققة عام حم مليون دوالر 935.80و أعلى قيمة 2009حمققة عام  مليون دوالر

، كما يالحظ من الشكل زيادة يف مستوى الصادرات البينية بني 338.66و إحنراف معياري بلغ  222.96بلغ 
     بسبب تراجع الطلب اإلسباين على النفط  بسبب األزمة املالية العاملية 2008لتني و لكنها إخنفضت عام الدو

  .و الغاز القطري
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل بلجيكا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات قطر  إىل بلجيكا -

و هذا مبتوسط  2007حمققة عام  مليون دوالر 598.70و أعلى قيمة 2009حمققة عام مليون دوالر  1.15
و يدل التراجع احلاصل يف قيمة الصادرات القطرية إىل  ،176.39و إحنراف معياري بلغ  75.65حسايب بلغ 
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على النفط و الغاز من دولة إخنفض طلب بلجيكا بلجيكا إىل تأثر  بلجيكا بتداعيات األزمة املالية العاملية حيث 
  .قطر
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل الواليات : الواليات املتحدة األمريكيةصادرات قطر إىل -

مليون دوالر  487.40و أعلى قيمة  2008حمققة عام  مليون دوالر 60.70املتحدة تتراوح بني أقل قيمة 
ة ، و يدل وصول قيم116.12و إحنراف معياري بلغ  276.19و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2009حمققة عام 

لب الواليات املتحدة على النفط إىل زيادة ط 2009صادرات قطر مع الواليات املتحدة إىل أعلى قيمة يف عام 
  .الغاز القطري يف ظل األزمة املالية اليت مست االقتصاد األمريكيو
 5.13يالحظ من الشكل السابق أن صادرات قطر إىل اليابان تتراوح بني أقل قيمة :صادرات قطر إىل اليابان -

و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2008حمققة عام  مليون دوالر 18.85و أعلى قيمة 2002حمققة عام مليون دوالر 
كما يالحظ من الشكل وصول الصادرات القطرية إىل اليابان إىل أعلى  ،4.99 و إحنراف معياري بلغ10.46

  .ي يف ظل األزمة املالية العامليةو هو ما يدل على جلوء اليابان إىل النفط القطر ،2008قيمة هلا يف عام 

 :صادرات اإلمارات اخلارجية - ب

 2010إىل 2000 خالل الفترة املمتدة من تغرياتعرفت صادرات اإلمارات اخلارجية  عدة     
 :التغرياتالشكل املوايل يوضح هذه و

  ):2010-2000(صادرات اإلمارات اخلارجية ):19-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                              

  
  ).16-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق:املصدر
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أن صادرات اإلمارات إىل فرنسا تتراوح بني أقل ) 19- 3(يالحظ من الشكل :صادرات اإلمارات لفرنسا -
و هذا  2009حمققة عام مليون دوالر  760.70و أعلى قيمة 2007ققة عام حممليون دوالر  1.18قيمة 

،كما يالحظ كذلك من الشكل إخنفاض كبري  3.32و إحنراف معياري بلغ 394.94مبتوسط حسايب بلغ 
مليون دوالر و هذا راجع إىل األزمة املالية  1.2379حيث بلغت  ،2008اإلمارات إىل فرنسا يف عام  لصادرات

و هو ما يدل على  ،فقد بلغت صادرات اإلمارات إىل فرنسا أعلى مستوياا 2009،أما بالنسبة لعام العاملية 
 .بفعل السياسات االقتصادية املطبقة من طرف احلكومة 2009اإلنتعاش الذي عرفه االقتصاد الفرنسي عام 

ملانيا تتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل أ:صادرات اإلمارات ألملانيا -
و هذا  2006حمققة عام مليون دوالر  616.00و أعلى قيمة  2001حمققة عام  مليون دوالر 155.00

و يفسر بلوغ الصادرات اإلماراتية ألملانيا إىل  ،287.51و إحنراف معياري بلغ 378.26مبتوسط حسايب بلغ 
أما بالنسبة إلرتفاعها  ،2001على الواردات األملانية عام وضة الرسوم اجلمركية العالية املفرأدىن مستوياا إىل 

ة الصادرات اإلماراتية بشكل و هذا راجع للتعريفة اجلمركية املوحدة حيث سامهت يف زياد 2003بعد عام 
  .كبري

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل اليونان تتراوح بني أقل :صادرات اإلمارات إىل اليونان -
و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 82.20و أعلى قيمة 2002حمققة عام مليون دوالر  8.00قيمة 

و يفسر بلوغ الصادرات اإلماراتية إىل دولة  ،155.84و إحنراف معياري بلغ  39.45 مبتوسط حسايب بلغ 
إلماراتية ث بلغت الصادرات احي ،إىل جلوء اليونان إىل النفط اإلمارايت 2008اليونان إىل أعلى مستوياا يف عام 

مليون دوالر فهذا راجع لنسبة الرسوم اجلمركية املطبقة من  8أما بالنسبة ألدىن قيمة  ،مليون دوالر 82.2قيمة 
  .اإلمارات على الواردات اليونانية

أقل تتراوح بني  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل إيرلندا:صادرات اإلمارات إىل إيرلندا -
و هذا  2004حمققة عام مليون دوالر  45.70و أعلى قيمة 2002حمققة عام  مليون دوالر 26.80قيمة 

و هنا يتضح جليا التأثري الكبري للرسوم اجلمركية  ، 21.53و إحنراف معياري بلغ  31.70مبتوسط حسايب بلغ 
إرتفعت قيمة الصادرات اإلماراتية إىل  املفروضة من دولة اإلمارات حيث مبجرد تطبيق التعريفة اجلمركية املوحدة

  .إيرلندا 
تتراوح بني أقل  إيطاليايالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل :صادرات اإلمارات إىل إيطاليا -

و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 612.10و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 103.20قيمة 
و يفسر وصول الصادرات اإلماراتية إىل إيطاليا إىل  8.12و إحنراف معياري بلغ 307.17مبتوسط حسايب بلغ 
فيفسر بلجوء إيطاليا  2008أما بلوغها أعلى قيمة يف عام  ،نسبة الرسوم اجلمركية اإلماراتيةأدىن مستوياا إىل 

  .يةيف ظل األزمة املالية العامل من النفط لتلبية إحتياجاا إىل الواردات اإلماراتية 
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يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل هولندا تتراوح بني أقل :صادرات اإلمارات إىل هولندا -
و هذا مبتوسط  2004حمققة عام  مليون دوالر 766و أعلى قيمة  2008حمققة عام  مليون دوالر 1.20قيمة 

اإلماراتية إىل أقل قيمة يف عام  و يفسر بلوغ الصادرات ،152.68و إحنراف معياري بلغ  282.89حسايب بلغ 
أما بلوغها أعلى قيمة فهذا راجع إىل توحيد التعريفة اجلمركية لدول جملس  ،إىل األزمة املالية العاملية 2008

  .التعاون اخلليجي اليت أدت إىل زيادة الواردات اهلولندية من اإلمارات
صادرات اإلمارات إىل الربتغال تتراوح بني أقل  يالحظ من الشكل السابق أن:صادرات اإلمارات إىل الربتغال -

و هذا  2008ققة عام حم مليون دوالر 66.70و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 5.70قيمة 
ويفسر بلوغ الصادرات اإلماراتية إىل أدىن  ،282.22و إحنراف معياري بلغ  26.96مبتوسط حسايب بلغ 

أما بلوغها أعلى قيمة يف عام  ،ة املفروضة من قبل دولة اإلماراتمركيإىل التعريفة اجل 2002مستوياا عام 
فهذا يدل على جلوء الربتغال إىل اإلمارات لإلسترياد منها ملواجهة إحتياجاا من النفط يف ظل األزمة  2008

  .املالية العاملية
ىل إسبانيا تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إ:صادرات اإلمارات إىل إسبانيا -

و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 327.20و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  60.70قيمة 
و يفسر بلوغ الصادرات اإلماراتية إىل إسبانيا إىل  ،18.79و إحنراف معياري بلغ  126.19مبتوسط حسايب بلغ 

 2008أما بلوغها أعلى قيمة يف  ،جلمركية املطبقة على الوارداتم ابإرتفاع نسبة الرسو 2001أقل قيمة يف عام 
  .فيفسر بلجوء إسبانيا لتلبية إحتياجاا من النفط و الغاز يف ظل األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل بلجيكا تتراوح بني أقل :صادرات اإلمارات إىل بلجيكا -
و هذا  2003حمققة عام  مليون دوالر 794.60و أعلى قيمة  2009حمققة عام  دوالرمليون  1.17قيمة 

و يفسر بلوغ الصادرات اإلماراتية إىل بلجيكا  ،71.03و إحنراف معياري بلغ  178.39 مبتوسط حسايب بلغ
فهذا  2003عام  بتأثر بلجيكا بتداعيات األزمة املالية العاملية ،أما بلوغها أعلى قيمة يف 2009أقل قيمة يف عام 

  .راجع للتعريفة اجلمركية املوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي
يالحظ من الشكل السابق أن صادرات اإلمارات إىل الواليات :صادرات اإلمارات إىل الواليات املتحدة -

ققة حم مليون دوالر 907.50و أعلى قيمة  2004حمققة عام مليون دوالر  1.10املتحدة تتراوح بني أقل قيمة 
،كما يالحظ من الشكل 259.88و إحنراف معياري بلغ  109.99و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2002عام 

اجع إىل األزمة و هذا ر 2008إخنفاض كبري يف مستوى الصادرات اإلماراتية إىل الواليات املتحدة األمريكية عام 
  .املالية العاملية
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السابق أن صادرات اإلمارات إىل اليابان تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل :صادرات اإلمارات إىل اليابان -
و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 42.51و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر   10.55قيمة 

، ويفسر بلوغ قيمة الصادرات اإلماراتية أدىن 362.26و إحنراف معياري بلغ  21.74 مبتوسط حسايب بلغ 
إىل الرسوم اجلمركية العالية املطبقة على الواردات من طرف اإلمارات أما بلوغها أعلى  2002مستوياا يف عام 

  .فهذا يدل على جلوء اليابان إىل اإلمارات لتلبية إحتياجاا يف ظل األزمة 2008قيمة يف عام 

 :صادرات عمان اخلارجية -ج

الشكل املوايل يوضح و  2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت صادرات عمان اخلارجية  عدة 
  :التغرياتهذه 

  ):2010- 2000(اخلارجية  عمانصادرات ):20-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  ).17-3(مللحقمن إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات ا:املصدر 

  

أن صادرات عمان إىل فرنسا تتراوح بني أقل قيمة ) 20- 3(يالحظ من الشكل  :صادرات عمان إىل فرنسا -
و هذا مبتوسط  2002حمققة عام مليون دوالر  71.20و أعلى قيمة 2001حمققة عام مليون دوالر  6.70

العمانية إىل فرنسا أدىن مستوياا  و يفسر بلوغ الصادرات، 20.69إحنراف معياري بلغ و 24.41 حسايب بلغ
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مليون  71.20قارب أما إرتفاعها إىل ما ي ،املفروضة على الواردات الفرنسية إىل الرسوم اجلمركية 2001عام 
 .فيفسر بإخنفاض نسبة الرسوم اجلمركية  ،2002دوالر عام 

انيا تتراوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان إىل أمل :إىل أملانياصادرات عمان  -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  مليون دوالر 27.40و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  11.70

، و يالحظ كذلك إخنفاض قيمة الصادرات العمانية إىل أملانيا 6.03و إحنراف معياري بلغ 20.33حسايب بلغ 
مليون دوالر و هذا بسبب  17.4مليون دوالر إىل  27.4و بشكل كبري من  2009و  2008ما بني عامي 

 .األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل اليونان تتراوح بني أقل قيمة :ليوناناصادرات عمان إىل   -
و هذا مبتوسط  2006حمققة عام  مليون دوالر 22.40و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  1.80

إىل  ،كما يالحظ من الشكل تراجع قيمة الصادرات العمانية 5.60و إحنراف معياري بلغ  6.32ايب بلغ حس
 .و هذا راجع إىل األزمة املالية اليت عرفها االقتصاد اليوناين 2009و  2008اليونان مابني 

اوح بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل إيرلندا تتر:صادرات عمان إىل  إيرلندا -
و هذا مبتوسط  2005حمققة عام  مليون دوالر 2.60و أعلى قيمة  2001حمققة عام  مليون دوالر 0.30

و يفسر بلوغ صادرات عمان إىل إيرلندا أدىن مستوياا عام  ،0.77و إحنراف معياري بلغ 1.51حسايب بلغ 
فهذا راجع إىل تأثري التعريفة اجلمركية  2005ا عام أما إرتفاعه ،ع نسبة الرسوم اجلمركية العمانيةإلرتفا 2001

 .املوحدة لدول اخلليج على الواردات اإليرلندية

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات عمان إىل إيطاليا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات عمان إىل إيطاليا -
و هذا مبتوسط  2009ام حمققة ع مليون دوالر 54.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  3.40

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف الصادرات العمانية 13.98و إحنراف معياري بلغ 17.26حسايب بلغ 
فيعود إىل زيادة  2009و هذا راجع إىل األزمة املالية العاملية أما إرتفاعها يف عام  2008إىل إيطاليا يف عام 

فعل اإلنتعاش الذي عرفه االقتصاد اإليطايل بفعل السياسات االقتصادية الطلب اإليطايل على الواردات العمانية ب
 .املنتهجة ملواجهة األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل هولندا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات عمان إىل هولندا -
و هذا مبتوسط  2007حمققة عام  دوالر مليون 243.90و أعلى قيمة  2004حمققة عام  مليون دوالر 4.30

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف  قيمة صادرات 72.81و إحنراف معياري بلغ  49.46حسايب بلغ 
مليون  115.7إىل  2007مليون دوالر عام  243.90حيث إخنفضت من  2008عمان إىل هولندا يف عام 

 .يةو هذا بسبب األزمة املالية العامل 2008دوالر عام 
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يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل الربتغال تتراوح بني أقل قيمة :صادرات عمان إىل الربتغال -
و هذا مبتوسط  2005حمققة عام  مليون دوالر 8.5و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 0.30

مانية إىل الربتغال إىل أدىن قيمة و يفسر بلوغ قيمة الصادرات الع ،2.35و إحنراف معياري بلغ 1.69حسايب بلغ 
فهذا راجع إىل التعريفة اجلمركية  2005أما بلوغها أعلى قيمة عام  إىل الرسوم اجلمركية العالية ، 2000عام 

 .املوحدة املنخفضة لدول اخلليج 

يمة يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل إسبانيا تتراوح بني أقل ق:صادرات عمان إىل إسبانيا -
و هذا مبتوسط  2009حمققة عام  مليون دوالر 323.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 1.30

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف قيمة الصادرات 108.92و إحنراف معياري بلغ 115.28حسايب بلغ 
ية العاملية اليت شهدها االقتصاد و هذا راجع إىل األزمة املال 2008و  2007العمانية إىل إسبانيا ما بني عامي 

 .العاملي

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل بلجيكا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات عمان إىل بلجيكا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  مليون دوالر 52.20و أعلى قيمة 2004حمققة عام  مليون دوالر 11.00

كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف الصادرات العمانية  ،12.41 و إحنراف معياري بلغ26.56حسايب بلغ 
و هذا سببه التأثر الكبري الذي عرفه االقتصاد البلجيكي إثر تداعيات  ،2009و  2008إىل بلجيكا ما بني عامي 

 .األزمة املالية العاملية

ان إىل إيطاليا تتراوح بني يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عم:صادرات عمان إىل الواليات املتحدة  -
     2009حمققة عام  مليون دوالر 878.60و أعلى قيمة  2003حمققة عام  مليون دوالر 83.50أقل قيمة 

، و يفسر بلوغ صادرات عمان إىل 268.77و إحنراف معياري بلغ 398.27و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
ات املتحدة إىل النفط و الغاز العماين لتلبية إحتياجاا يف إىل جلوء الوالي 2009الواليات املتحدة أعلى قيمتها عام 

 .ظل األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات عمان إىل اليابان تتراوح بني أقل قيمة :صادرات عمان إىل اليابان -
هذا مبتوسط  و 2008حمققة عام  مليون دوالر 3.87و أعلى قيمة  2004حمققة عام  مليون دوالر 1.70

كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف الصادرات العمانية  ،0.62و إحنراف معياري بلغ  2.38حسايب بلغ 
  .و هذا بسبب تأثر االقتصاد الياباين بتداعيات األزمة املالية العاملية 2009و  2008إىل اليابان و هذا ما بني 
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 :صادرات البحرين اخلارجية -د

         2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتبحرين اخلارجية  عدة عرفت صادرات ال    
               :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه 

  ):2010- 2000(اخلارجية  البحرينصادرات ):21-3(الشكل

  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

 
  ).18-3(على بيانات امللحق باالعتمادمن إعداد الطالب  :املصدر  

  

أن صادرات البحرين إىل فرنسا تتراوح بني أقل ) 21- 3(يالحظ من الشكل :صادرات البحرين إىل فرنسا -
و هذا  2007ام حمققة ع مليون دوالر 236.50و أعلى قيمة  2003حمققة عام مليون دوالر  32.80قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع يف الصادرات ،69.79معياري بلغ  احنرافو 114.83مبتوسط حسايب بلغ 
 .و هذا راجع إىل األزمة املالية العاملية 2009حىت  2007البحرينية إىل فرنسا خالل عامي 

أملانيا تتراوح بني أقل قيمة  يالحظ من الشكل السابق أن صادرات البحرين إىل:صادرات البحرين  إىل أملانيا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  130.90و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 12.50

إىل  البحرينية قيمة الصادرات  اخنفاض، و يالحظ كذلك 38.25معياري بلغ  احنرافو  58.04حسايب بلغ 
  .ألزمة املالية العامليةو هذا بسبب ا 2009و  2008أملانيا ما بني عامي 
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يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل اليونان تتراوح بني أقل :صادرات البحرين إىل  اليونان -
و هذا  2007حمققة عام  مليون دوالر 23.10و أعلى قيمة 2005حمققة عام مليون دوالر  1.60قيمة 

بلوغ الصادرات البحرينية إىل ما يالحظ من الشكل ،ك7.31معياري بلغ  احنرافو  9.5مبتوسط حسايب بلغ 
    ) 2006،2000(و هي قيمة كبرية مقارنة بالسنوات السابقة 2009مليون دوالر عام  18.8اليونان قيمة 

 .يف ظل األزمة املالية اليونانية االستريادو هو مؤشر يدل على جلوء اليونان إىل البحرين يف جمال 

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل إيرلندا تتراوح بني أقل :رلنداصادرات البحرين إىل  إي -
و هذا  2008حمققة عام مليون دوالر  12.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  0.10قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع كبري يف الصادرات ،4.08معياري بلغ  احنرافو 3.55مبتوسط حسايب بلغ 
 .و هو ما يدل على تأثر إيرلندا باألزمة املالية العاملية 2009و  2008نية إىل إيرلندا ما بني عامي البحري

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل إيطاليا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات البحرين إىل إيطاليا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  الرمليون دو 104.40و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  39.50

كما يالحظ من الشكل تراجع كبري يف الصادرات البحرينية  ،21.72معياري بلغ  احنرافو 58.17حسايب بلغ 
 .و هو ما يدل على تأثر إيطاليا باألزمة املالية العاملية 2009و  2008إىل إيطاليا ما بني عامي 

كل السابق  أن صادرات البحرين إىل هولندا تتراوح بني أقل يالحظ من الش:صادرات البحرين إىل هولندا -
و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 359.30و أعلى قيمة  2003حمققة عام مليون دوالر  10.60قيمة 

كبري يف  قيمة  اخنفاضكما يالحظ من الشكل  ،107.61معياري بلغ  احنرافو 91.48مبتوسط حسايب بلغ 
مليون  90.6مليون دوالر إىل  359.3من  2009و  2008ما بني عامي  ولندا إىل ه البحرين صادرات 

 .دوالر و هذا راجع إىل األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل الربتغال تتراوح بني أقل :صادرات البحرين إىل الربتغال -
و هذا  2005حمققة عام  مليون دوالر 16.80مة و أعلى قي2008حمققة عام  مليون دوالر 1.50قيمة 

إىل الربتغال إىل  البحرينية ،و يفسر بلوغ قيمة الصادرات 4.74معياري بلغ  احنرافو 7.68مبتوسط حسايب بلغ 
 .إخنفاض الواردات الربتغالية من البحرين إثر شح السيولة بسبب األزمة املالية العامليةإىل  2008أدىن قيمة عام 

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل إسبانيا تتراوح بني أقل :البحرين إىل إسبانياصادرات  -
و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 131.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  11.50قيمة 

ين أدىن و يفسر بلوغ قيمة صادرات البحر ،40.53معياري بلغ  احنرافو 47.63مبتوسط حسايب بلغ 
أما بلوغها  ،على الواردات اخلارجيةنسبة الرسوم اجلمركية البحرينية املفروضة  بارتفاع 2000مستوياا عام 
 .فهذا راجع إىل جلوء إسبانيا إىل النفط و الغاز البحريين يف ظل األزمة املالية العاملية ،2008أعلى قيمة عام 
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لسابق  أن صادرات البحرين إىل بلجيكا تتراوح بني أقل يالحظ من الشكل ا:صادرات البحرين إىل بلجيكا -
و هذا  2006حمققة عام مليون دوالر  35.50و أعلى قيمة  2009حمققة عام مليون دوالر  8.00قيمة 

و يفسر بلوغ الصادرات البحرينية إىل بلجيكا إىل  ،8.45معياري بلغ  احنرافو  24.96مبتوسط حسايب بلغ 
 .إىل التأثر الكبري الذي شهدته بلجيكا إثر األزمة املالية العاملية 2009أدىن مستوياا عام 

الواليات يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل :صادرات البحرين إىل الواليات املتحدة  -
مليون دوالر   595.30و أعلى قيمة 2000حمققة عام مليون دوالر   113.90تتراوح بني أقل قيمة  املتحدة

كما يالحظ من الشكل ، 91.15معياري بلغ  احنرافو 444.14و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2007قة عام حمق
يعود هذا إىل إحجام و 2009و 2008إخنفاض الصادرات البحرينية إىل الواليات املتحدة األمريكية ما بني عامي 

 .األزمة املالية العامليةمن دولة البحرين نظرا لشح السيولة بسبب  االستريادالواليات املتحدة على 

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات البحرين إىل اليابان تتراوح بني أقل قيمة :صادرات البحرين إىل اليابان -
و هذا  2009حمققة عام  مليون دوالر 478.10و أعلى قيمة  2003حمققة عام مليون دوالر  128.80

يف الصادرات زيادة ،كما يالحظ من الشكل 120.42معياري بلغ  احنرافو  293.96مبتوسط حسايب بلغ 
راجع إىل التعريفة اجلمركية املوحدة لدول جملس و هذا  2005و  2004إىل اليابان و هذا ما بني  البحرينية

  .التعاون اخلليجي و اليت كان هلا تأثري واضح على الواردات اليابانية

 :صادرات السعودية اخلارجية - ه

       2010إىل  2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتية اخلارجية  عدة عرفت صادرات السعود    
  :التغرياتالشكل املوايل يوضح هذه و 
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  ):2010-2000(اخلارجية  السعوديةصادرات ):22-3(الشكل
  ن دوالر أمريكيمليو                                                                                                

  
  ).19-3(على بيانات امللحق باالعتمادمن إعداد الطالب : املصدر

أن صادرات السعودية إىل فرنسا تتراوح بني أقل ) 22-3(يالحظ من الشكل :صادرات السعودية إىل فرنسا -
مبتوسط و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 4.96و أعلى قيمة  2001حمققة عام  مليون دوالر 2.14قيمة 

  و يفسر بلوغ صادرات السعودية إىل فرنسا إىل أدىن مستوياا  ،0.93معياري بلغ  احنرافو  3.32حسايب بلغ 
 2008أما بلوغها أعلى قيمة عام  ،املفروضة على الواردات الفرنسية بنسبة الرسوم اجلمركية العالية 2001عام 

إىل تأثر  2009عام  اخنفاضهاو يفسر  ،من النفط و الغازبية إحتياجاا فيفسر بلجوء فرنسا إىل السعودية لتل
 .االقتصاد الفرنسي باألزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق أن صادرات السعودية إىل أملانيا تتراوح بني أقل قيمة :صادرات السعودية  إىل أملانيا -
و هذا مبتوسط  2003حمققة عام  والرمليون د 951.10و أعلى قيمة  2007حمققة عام  مليون دوالر 1.11

و يالحظ من الشكل تراجع كبري يف قيمة  صادرات  ،410.66معياري بلغ  احنرافو  404.96حسايب بلغ 
على و هو مؤشر على أن التعريفة اجلمركية املوحدة كان هلا تأثري واضحا  ،2003بعد عام  السعودية إىل أملانيا 

فهذا يدل على جلوء أملانيا إىل السعودية لتلبية  2009الصادرات السعودية يف عام أما إرتفاع  ،الواردات األملانية
  .إحتياجاا من النفط و هذا يف ظل تداعيات األزمة املالية العاملية
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يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل اليونان تتراوح بني أقل :صادرات السعودية إىل  اليونان -
و هذا  2002حمققة عام مليون دوالر  7098.80و أعلى قيمة  2003حمققة عام  دوالر مليون 1.12قيمة 

و يالحظ من الشكل كذلك إخنفاض كبري  ،2078.28و إحنراف معياري بلغ  988.13مبتوسط حسايب بلغ 
ليونانية من و هذا دليل واضح على تأثري التعريفة اجلمركية املوحدة على الواردات ا ،يف صادرات السعودية لليونان

 .السعودية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل إيرلندا تتراوح بني أقل :صادرات السعودية إىل  إيرلندا -
و هذا  2002حمققة عام  مليون دوالر 21.00و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 1.10قيمة 

كما يالحظ من الشكل زيادة واردات إيرلندا من  ،6.96و إحنراف معياري بلغ  6.31مبتوسط حسايب بلغ 
و هو مؤشر على جلوء إيرلندا إىل اململكة العربية السعودية لتلبية  ،2008مقارنة بعام  2009السعودية يف عام 

 .إحتياجاا من النفط السعودي و هذا يف أعقاب األزمة املالية العاملية

ل السابق  أن صادرات السعودية إىل إيطاليا تتراوح بني أقل يالحظ من الشك:صادرات السعودية إىل إيطاليا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  مليون دوالر 5.72و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 1.64قيمة 

و يالحظ من الشكل تراجع كبري يف صادرات السعودية إىل ، 1.45و إحنراف معياري بلغ  3.34 حسايب بلغ 
و هو دليل على تأثر الواردات اإليطالية من السعودية باألزمة املالية  ،2009و  2008 عامي إيطاليا ما بني

 .العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل هولندا تتراوح بني أقل  :صادرات السعودية إىل هولندا -
و هذا مبتوسط  2006حمققة عام  رمليون دوال 6.27أعلى قيمة و 2001حمققة عام مليون دوالر  1.90قيمة 

و يالحظ من الشكل تراجع كبري يف صادرات السعودية إىل   ،1.50و إحنراف معياري بلغ 3.78حسايب بلغ 
و هو دليل على تأثر الواردات اهلولندية من السعودية باألزمة املالية  ،2009و  2008هولندا ما بني عامي 

 .العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل الربتغال تتراوح بني  :غالصادرات السعودية إىل الربت -
    2008حمققة عام  مليون دوالر 899.80و أعلى قيمة 2002حمققة عام  مليون دوالر 303.20أقل قيمة 

و يالحظ من الشكل تراجع كبري يف ، 174.07و إحنراف معياري بلغ  472.35و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
و هو دليل على تأثر الواردات الربتغالية من  2009و  2008ت السعودية إىل  الربتغال ما بني عامي صادرا

  .سعودية باألزمة املالية العامليةال
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يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل إسبانيا تتراوح بني أقل :صادرات السعودية إىل إسبانيا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  مليون دوالر 5.68و أعلى قيمة  2001 حمققة عام مليون دوالر 1.11قيمة 

و يالحظ من الشكل بلوغ صادرات السعودية مستويات دنيا  ،1.37و إحنراف معياري بلغ 2.68حسايب بلغ 
  .و هذا إثر إخنفاض الطلب على النفط و الغاز من دولة إسبانيا إثر األزمة املالية العاملية ،2009عام 

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل بلجيكا تتراوح بني أقل :ت السعودية إىل بلجيكاصادرا -
و هذا  2009حمققة عام  مليون دوالر 880.00و أعلى قيمة  2006حمققة عام  مليون دوالر 1.07قيمة 

ية إىل بلجيكا و يفسر بلوغ صادرات السعود، 282.41و إحنراف معياري بلغ  277.72مبتوسط حسايب بلغ 
من اململكة العربية السعودية كخيار إستراتيجي  االستريادإىل جلوء بلجيكا إىل  2009إىل أعلى مستوياا عام 

 .ملواجهة األزمة تداعيات األزمة املالية العاملية

ت يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل الواليا:صادرات السعودية إىل الواليات املتحدة  -
حمققة  مليون دوالر 51.82و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 12.63املتحدة تتراوح بني أقل قيمة 

و يفسر بلوغ الصادرات ، 11.54و إحنراف معياري بلغ  24.18و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2008عام 
النفط  السترياداملتحدة إىل السعودية  إىل جلوء الواليات 2008السعودية إىل الواليات املتحدة أعلى مستوياا عام 

 .و الغاز السعودي لتلبية إحتياجاا يف ظل األزمة املالية العاملية

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل اليابان تتراوح بني أقل :صادرات السعودية إىل اليابان -
و هذا  2008حمققة عام  مليون دوالر 46.23و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 10.58قيمة 

و يفسر بلوغ الصادرات السعودية إىل اليابان أدىن  ،11.29و إحنراف معياري بلغ 23.08مبتوسط حسايب بلغ 
د التعريفة و هذا قبل توحي ،املفروضة على الواردات اليابانية،إىل الرسوم اجلمركية العالية  2002مستوياا عام 

فيالحظ زيادة كبرية يف قيمة الصادرات السعودية إىل اليابان و هو مؤشر  2003أما بعد  ،اجلمركية لدول الس
أما اإلخنفاض الذي عرفته الصادرات يف  ،الس واضح على التأثري الذي خلفه توحيد التعريفة اجلمركية لدول

  .فهذا راجع إىل األزمة املالية العاملية 2009

 :اخلارجية الكويتصادرات  - و

         2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتاخلارجية  عدة  الكويتت صادرات عرف    
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه 
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  ):2010- 2000(صادرات الكويت اخلارجية ):23-3(الشكل
  يون دوالر أمريكيمل                                                                                               

 
  ).20-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر 

إىل فرنسا تتراوح بني أقل  الكويت أن صادرات) 23-3(يالحظ من الشكل :صادرات الكويت إىل فرنسا -
 و هذا 2005حمققة عام  مليون دوالر 947.40و أعلى قيمة  2007حمققة عام مليون دوالر  1.26قيمة 

كما يالحظ من الشكل عدم تأثر الصادرات ،269.74و إحنراف معياري بلغ 412.94مبتوسط حسايب بلغ 
و الذي يدل على ذلك هو إرتفاع قيمة الصادرات الكويتية إىل  ،الكويتية إىل فرنسا بتداعيات األزمة املالية العاملية

 . 2009عام مليون دوالر  433.7إىل  2008مليون دوالر عام  1.6596فرنسا من 

إىل أملانيا تتراوح بني أقل قيمة الكويت يالحظ من الشكل السابق أن صادرات :صادرات الكويت إىل أملانيا -
و هذا مبتوسط  2008حمققة عام  مليون دوالر 192.90و أعلى قيمة  2005حمققة عام مليون دوالر  26.30

الشكل تراجع كبري يف الصادرات الكويتية يالحظ من  ،كما 49.67و إحنراف معياري بلغ 77.40حسايب بلغ 
 115.3إىل  2008مليون دوالر عام  192.9حيث تراجعت من  2009و  2008إىل أملانيا ما بني عامي 

 .و هو مؤشر على التأثر بتداعيات األزمة املالية العاملية بالنسبة لالقتصاد األملاين 2009مليون دوالر عام 

إىل اليونان تتراوح بني أقل  الكويتيالحظ من الشكل السابق  أن صادرات  :صادرات الكويت إىل  اليونان -
و هذا  2007حمققة عام  مليون دوالر 38.60أعلى قيمة و 2008حمققة عام  مليون دوالر 1.00قيمة 

،كما يالحظ من الشكل زيادة الصادرات الكويتية 13.46و إحنراف معياري بلغ 12.25مبتوسط حسايب بلغ 
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و هو مؤشر على عدم تأثر  ،2009مليون دوالر عام  9.5إىل  2009مليون دوالر عام 1.0من  إىل اليونان
 .الصادرات الكويتية إىل اليونان بتداعيات األزمة املالية العاملية

إىل إيرلندا تتراوح بني أقل  الكويتيالحظ من الشكل السابق  أن صادرات :صادرات الكويت إىل  إيرلندا -
مليون دوالر  3.10و أعلى قيمة )2004،2002،2001(خالل السنوات حمققة دوالر مليون  0.10قيمة 

كما يالحظ  من الشكل  ،0.86و إحنراف معياري بلغ  0.69و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2000حمققة عام 
مليون دوالرعام  0.5إىل  2008مليون دوالر عام  0.6إخنفاض يف قيمة الصادرات الكويتية إىل إيرلندا من 

 .و هو ما يثبت التأثر بتداعيات األزمة املالية العاملية ،2009

إىل إيطاليا تتراوح بني أقل الكويت يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات :صادرات الكويت إىل إيطاليا -
و هذا  2000حمققة عام مليون دوالر  311.20و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  24.50قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع قيمة الصادرات ، 81.31و إحنراف معياري بلغ 121.98بلغ مبتوسط حسايب 
و بالتايل فهذا دليل على  2009مليون دوالر عام  94.8إىل  2008مليون دوالر عام  201.4الكويتية من 

 .التأثر باألزمة املالية العاملية

إىل هولندا تتراوح بني أقل  الكويت ادراتيالحظ من الشكل السابق  أن ص :صادرات الكويت إىل هولندا -
و هذا  2004حمققة عام مليون دوالر  982.30و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  1.16قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع واضح يف ،416.22و إحنراف معياري بلغ  334.54مبتوسط حسايب بلغ 
 2009مليون دوالر عام  1.4949إىل  2008ر عام مليون دوال 2.8056صادرات الكويت إىل هولندا من 

 .و بالتايل فهذا مؤشر على تأثري األزمة املالية العاملية على صادرات الكويت إىل هولندا

إىل الربتغال تتراوح بني أقل  الكويتيالحظ من الشكل السابق  أن صادرات :صادرات الكويت إىل الربتغال -
و هذا  2007حمققة عام مليون دوالر  53.20و أعلى قيمة  2006حمققة عام مليون دوالر  0.30قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع الصادرات ، 15.00و إحنراف معياري بلغ  19.26 مبتوسط حسايب بلغ 
،و هذا بسبب  2009مليون دوالر عام  12.9إىل  2008مليون دوالر عام  14.6الكويتية إىل الربتغال من 

 .ةاألزمة املالية العاملي

إىل إسبانيا تتراوح بني أقل  الكويت يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات:صادرات الكويت إىل إسبانيا -
و هذا  2008حمققة عام مليون دوالر 334.50و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  12.80قيمة 

اجع الصادرات الكويتية كما يالحظ من الشكل تر،108.62و إحنراف معياري بلغ 97.51مبتوسط حسايب بلغ 
و هذا بسبب تراجع  ،2009مليون دوالر عام  288.4إىل  2008ملوين دوالر عام  334.5إىل إسبانيا من 

  .واردات إسبانيا من النفط و الغاز إثر تداعيات األزمة املالية العاملية
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كا تتراوح بني أقل إىل بلجي الكويتيالحظ من الشكل السابق  أن صادرات :صادرات الكويت إىل بلجيكا -
و هذا  2009حمققة عام مليون دوالر   112.30و أعلى قيمة  2004حمققة عام مليون دوالر   18.20قيمة 

كما يالحظ من الشكل زيادة الصادرات الكويتية ، 31.78و إحنراف معياري بلغ 52.46مبتوسط حسايب بلغ 
و هذا يدل على عدم  ،2009ن دوالر عام مليو 112.3إىل  2008مليون دوالر عام  74.6إىل بلجيكا من 

 .تأثرها باألزمة املالية العاملية يف وارداا من الكويت

إىل الواليات  الكويتيالحظ من الشكل السابق  أن صادرات :صادرات الكويت إىل الواليات املتحدة  -
حمققة عام  مليون دوالر 6.73و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 1.87املتحدة تتراوح بني أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل تراجع واضح  ،1.35و إحنراف معياري بلغ  3.42و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2008
مليون دوالر  3.6083إىل  2008مليون دوالر عام  6.7275يف صادرات الكويت إىل الواليات املتحدة من 

 .لية العامليةو هذا يدل على تأثرها بتداعيات األزمة املا ،2009عام 

يالحظ من الشكل السابق  أن صادرات السعودية إىل اليابان تتراوح بني أقل :صادرات الكويت إىل اليابان -
و هذا  2008حمققة عام مليون دوالر   13.84و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر   3.82قيمة 

من الشكل تراجع واضح يف الصادرات  كما يالحظ،3.04و إحنراف معياري بلغ  6.86مبتوسط حسايب بلغ 
و هو  ،2009مليون دوالر عام  8.1775إىل   2008مليون دوالر عام  13.8423الكويتية إىل اليابان من 

و االقتصادية  مؤشر يدل على التأثر الكبري الذي عرفته الصادرات الكويتية إىل اليابان إثر تداعيات األزمة املالية
 .العاملية

  :حتليلية حلركة الواردات اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجيدراسة وصفية  -2
 :واردات قطر اخلارجية -أ

و الشكل  2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات قطر اخلارجية  عدة     
  :التغرياتاملوايل يوضح هذه 
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  ):2010-2000(واردات قطر اخلارجية ):24-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  ).21-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر

فرنسا تتراوح ما بني أقل قيمة  منأن واردات قطر ) 24-3(يالحظ من الشكل:فرنسا منواردات قطر  -
و هي تتردد  2007حمققة عام  مليون دوالر 830.90و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر   1.03

  .269.77و إحنراف معياري بلغ  257.12مبتوسط حسايب بلغ 
 1.53أملانيا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات قطر  :أملانيا منواردات قطر  -

و هي تتردد مبتوسط  2005حمققة عام مليون دوالر  923.60و أعلى قيمة  2006عام حمققة مليون دوالر  
 .276.16و إحنراف معياري بلغ  261.12حسايب بلغ 

تتراوح ما بني أقل قيمة  اليونان منأن واردات قطر  السابق يالحظ من الشكل :اليونان منواردات قطر  -
و هي تتردد  2006حمققة عام  مليون دوالر 23.40و أعلى قيمة  2004حمققة عام  مليون دوالر 2.60

 .6.28و إحنراف معياري بلغ  10.49مبتوسط حسايب بلغ 

 15.60تتراوح ما بني أقل قيمة  إيرلندا منأن واردات قطر  السابقيالحظ من  :إيرلندا منواردات قطر  -
و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  100.50و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  

 .26.37و إحنراف معياري بلغ  39.33حسايب بلغ 
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تتراوح ما بني أقل قيمة  إيطاليا منأن واردات قطر  السابق يالحظ من الشكل :إيطاليا منواردات قطر  -
و هي تتردد  2005حمققة عام  مليون دوالر 649.60و أعلى قيمة  2006حمققة عام مليون دوالر  1.52

 .209.43و إحنراف معياري بلغ  217.65حسايب بلغ مبتوسط 

تتراوح ما بني أقل قيمة  هولندا من قطرأن واردات  السابق يالحظ من الشكل :هولندا منواردات قطر  -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 599.30و أعلى قيمة  2004حمققة عام  مليون دوالر 75.70

 .184.41راف معياري بلغ و إحن 230.06مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح ما بني أقل قيمة  الربتغال من قطرأن واردات  السابق يالحظ من الشكل :الربتغال منواردات قطر  -
      2008حمققة عام مليون دوالر  32.90و أعلى قيمة  )2001،2000( يحمققة عام مليون دوالر 0.00

 .11.27غ و إحنراف معياري بل 10.30و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح ما بني أقل قيمة  إسبانيا من أن واردات قطر السابق يالحظ من الشكل :إسبانيا منواردات قطر  -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر   441.60و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر   40.40

 .127.22و إحنراف معياري بلغ  147.74مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح ما بني أقل قيمة  بلجيكا منأن واردات قطر  السابق يالحظ من الشكل :بلجيكا منطر واردات ق -
و هي تتردد  2009حمققة عام مليون دوالر  500.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  31.10

 .140.75و إحنراف معياري بلغ  154.39مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح  الواليات املتحدة منأن واردات قطر السابق  يالحظ من الشكل :الواليات املتحدة منواردات قطر  -
  2003حمققة عام  مليون دوالر 596.40و أعلى قيمة  2005حمققة عام مليون دوالر  1.16ما بني أقل قيمة 

 .262.52و إحنراف معياري بلغ  256.38و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  

تتراوح ما بني أقل قيمة اليابان  منأن واردات قطر السابق  الشكل يالحظ من :اليابان منواردات قطر  -
و هي تتردد  2003حمققة عام  مليون دوالر 512.70و أعلى قيمة  2005حمققة عام  مليون دوالر 1.17

  .201.88و إحنراف معياري بلغ  197.77مبتوسط حسايب بلغ 
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 :واردات اإلمارات اخلارجية - ب

 2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياترات اخلارجية  عدة عرفت واردات اإلما      
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه 

  ):2010- 2000(واردات اإلمارات اخلارجية ):25-3(الشكل
  كيمليون دوالر أمري                                                                                              

  
  ).22-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر

فرنسا تتراوح ما بني أقل  منأن واردات اإلمارات ) 25-3(يالحظ من الشكل :فرنسا منواردات اإلمارات  -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر   5.59و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر   1.79قيمة 
  .1.41و إحنراف معياري بلغ  3.42سط حسايب بلغ مبتو
أملانيا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات قطر  :أملانيا منواردات اإلمارات  -

و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر   12.85و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر   1.76
 .3.54إحنراف معياري بلغ  و 5.23مبتوسط حسايب بلغ 

اليونان تتراوح ما بني أقل  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات  :اليونان منواردات اإلمارات  -
و هي  2000حمققة عام مليون دوالر   353.60و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر   42.00قيمة 

 .107.33ياري بلغ و إحنراف مع 151.50تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
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إيرلندا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من السابق أن واردات اإلمارات  :إيرلندا منواردات اإلمارات  -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر   522.70و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر   115.10

 .150.58و إحنراف معياري بلغ  234.86تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

إيطاليا تتراوح ما بني أقل  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات  :إيطاليا منواردات اإلمارات  -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر   8.40و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر   1.39قيمة 

 .2.36و إحنراف معياري بلغ  3.79مبتوسط حسايب بلغ 

هولندا تتراوح ما بني أقل  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات  :هولندا منمارات واردات اإل -
و هي  2002حمققة عام مليون دوالر   745.90و أعلى قيمة  2004حمققة عام مليون دوالر   1.79قيمة 

 .328.83و إحنراف معياري بلغ 269.10تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح ما بني  الربتغال منيالحظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات  :تغالالرب منواردات اإلمارات  -
 2008حمققة عام مليون دوالر   116.10و أعلى قيمة 2001حمققة عام مليون دوالر   23.70أقل قيمة 

 .30.68و إحنراف معياري بلغ  55.67هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ و

تتراوح ما بني أقل  إسبانيا منظ من الشكل السابق أن واردات اإلمارات يالح :إسبانيا منواردات اإلمارات  -
و هي  2006حمققة عام مليون دوالر   718.30و أعلى قيمة  2007حمققة عام مليون دوالر   1.28قيمة 

 .233.94و إحنراف معياري بلغ 320.59تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

بلجيكا تتراوح ما بني أقل  منالسابق أن واردات اإلمارات يالحظ من الشكل  :بلجيكا منواردات اإلمارات  -
و هي  2001حمققة عام مليون دوالر   514.70و أعلى قيمة  2003حمققة عام مليون دوالر   0.00قيمة 

 .221.01و إحنراف معياري بلغ 145.57تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

الواليات من  اإلمارات سابق أن وارداتيالحظ من الشكل ال :الواليات املتحدة منواردات اإلمارات  -
مليون دوالر   17.32و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر   2.10املتحدة تتراوح ما بني أقل قيمة 

 .5.61و إحنراف معياري بلغ  7.86و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008حمققة عام 

اليابان تتراوح ما بني أقل  منأن واردات اإلمارات يالحظ من الشكل السابق  :اليابان منواردات اإلمارات  -
و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر   11.98و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر 2.38قيمة 

  .3.01و إحنراف معياري بلغ  5.48مبتوسط حسايب بلغ 
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  :واردات عمان اخلارجية -ج
و الشكل املوايل  2010ىل إ 2000 خالل الفترة املمتدة من تغرياتعرفت واردات عمان اخلارجية  عدة     

 :التغرياتيوضح هذه 

  ):2010-2000(واردات عمان اخلارجية ):26-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  ).23-3(ب باإلعتماد على بيانات امللحقمن إعداد الطال: املصدر

 
فرنسا تتراوح ما بني أقل قيمة  من عمانأن واردات ) 26-3(يالحظ من الشكل:فرنسا منواردات عمان  -

و هي تتردد  2007حمققة عام  مليون دوالر 388.10و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 100.30
  .89.56ري بلغ و إحنراف معيا 226.30مبتوسط حسايب بلغ 

أملانيا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :أملانيا منواردات عمان  -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 967.00و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 190.80

 .261.80و إحنراف معياري بلغ  516.30مبتوسط حسايب بلغ 

اليونان تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :اليونان منردات عمان وا -
و هي تتردد  2009حمققة عام مليون دوالر 45.00و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 2.10

 .13.18و إحنراف معياري بلغ 13.47مبتوسط حسايب بلغ 
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 21.60إيرلندا تتراوح ما بني أقل قيمة  منحظ من السابق أن واردات عمان يال :إيرلندا منواردات عمان  -
و هي تتردد مبتوسط  2009حمققة عام  مليون دوالر 44.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر
 .6.99و إحنراف معياري بلغ  33.09حسايب بلغ 

إيطاليا تتراوح ما بني أقل قيمة  منت عمان يالحظ من الشكل السابق أن واردا :إيطاليا منواردات عمان  -
و هي تتردد  2004حمققة عام مليون دوالر 507.60و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 93.10

 .143.80و إحنراف معياري بلغ  271.60مبتوسط حسايب بلغ 

تراوح ما بني أقل هولندا ت منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :هولندا منواردات عمان  3-6
و هي  2008حمققة عام  مليون دوالر 344.40و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 98.30قيمة 

 .93.39و إحنراف معياري بلغ  199.33تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يمة الربتغال تتراوح ما بني أقل ق منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :الربتغال منواردات عمان  -
و هي تتردد مبتوسط  2008حمققة عام مليون دوالر  5.9و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر 0.50

 .1.75و إحنراف معياري بلغ  1.79حسايب بلغ 

إسبانيا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :إسبانيا منواردات عمان  -
و هي تتردد  2009حمققة عام  مليون دوالر 171.10و أعلى قيمة  2000عام حمققة  مليون دوالر 24.20

 .53.09و إحنراف معياري بلغ 70.03مبتوسط حسايب بلغ 

بلجيكا تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :بلجيكامن واردات عمان  -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 404.50و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 36.00

 .96.49و إحنراف معياري بلغ 154.04مبتوسط حسايب بلغ 

الواليات املتحدة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :الواليات املتحدة منواردات عمان  -
حمققة عام  مليون دوالر 922.70و أعلى قيمة  2009حمققة عام مليون دوالر  1.15تتراوح ما بني أقل قيمة 

 .256.26و إحنراف معياري بلغ  394.53و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2007

اليابان تتراوح ما بني أقل قيمة  منيالحظ من الشكل السابق أن واردات عمان  :اليابان منواردات عمان  -
و هي تتردد  2002عام  حمققة مليون دوالر 968.80و أعلى قيمة  2003حمققة عام  مليون دوالر 1.12

  .428.64و إحنراف معياري بلغ  282.54مبتوسط حسايب بلغ 
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  :واردات البحرين اخلارجية -د
و الشكل  2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات البحرين اخلارجية  عدة     

  :التغرياتاملوايل يوضح هذه 

  ):2010-2000(واردات البحرين اخلارجية ):27-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

  
  ).24-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر

  

سا تتراوح ما بني أقل أن واردات البحرين من فرن) 27- 3(يالحظ من الشكل :فرنسا منواردات البحرين  -
و هي  2009حمققة عام  مليون دوالر 902.60و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 104.30قيمة 

  .225.44و إحنراف معياري بلغ  246.52تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
ا بني أقل قيمة يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من أملانيا تتراوح م :أملانيا منواردات البحرين  -

و هي تتردد  2008حمققة عام مليون دوالر  562.50و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  155.90
 .131.41و إحنراف معياري بلغ  364.86مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من اليونان تتراوح ما بني أقل  :اليونان منواردات البحرين  -
و هي تتردد  2007حمققة عام  مليون دوالر 14.80و أعلى قيمة  2004حمققة عام  مليون دوالر 3.00يمة ق

 .3.55و إحنراف معياري بلغ  6.59مبتوسط حسايب بلغ 
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يالحظ من السابق أن واردات البحرين من إيرلندا تتراوح ما بني أقل قيمة  :إيرلندا منواردات البحرين  -
و هي تتردد  2009حمققة عام  مليون دوالر 43.50و أعلى قيمة  2004قة عام حمقمليون دوالر  11.5

 .9.56و إحنراف معياري بلغ  22.68مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من إيطاليا تتراوح ما بني أقل  :إيطاليا منواردات البحرين  -
و هي  2008حمققة عام  مليون دوالر 357.00لى قيمة و أع 2001حمققة عام  مليون دوالر 99.00قيمة 

 .85.34و إحنراف معياري بلغ 192.10تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من هولندا تتراوح ما بني أقل  :هولندا منواردات البحرين  -
و هي  2008حمققة عام  ليون دوالرم 205.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 60.00قيمة 

 .52.38و إحنراف معياري بلغ  120.07تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من الربتغال تتراوح ما بني أقل  :الربتغال منواردات البحرين  -
و هي تتردد  2008ة عام حمقق مليون دوالر 8.20و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  1.60قيمة 

 .1.93و إحنراف معياري بلغ  4.79مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من إسبانيا تتراوح ما بني أقل  :إسبانيا منواردات البحرين  -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 99.5و أعلى قيمة  2001حمققة عام مليون دوالر  28.50قيمة 

 .26.96و إحنراف معياري بلغ 56.76مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من بلجيكا تتراوح ما بني أقل  :بلجيكا منواردات البحرين  -
و هي  2004حمققة عام  مليون دوالر 107.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  35.00قيمة 

 .23.90بلغ و إحنراف معياري 76.01تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من الواليات املتحدة  :الواليات املتحدةمن واردات البحرين  -
حمققة  مليون دوالر 912.50و أعلى قيمة  2005حمققة عام مليون دوالر  385.80تتراوح ما بني أقل قيمة 

 .156.95ياري بلغ و إحنراف مع 554.92 و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008عام 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات البحرين من اليابان تتراوح ما بني أقل  :اليابان من  واردات البحرين -
و هي  2007حمققة عام مليون دوالر  746.00و أعلى قيمة  2008حمققة عام مليون دوالر  1.04قيمة 

  .236.57و إحنراف معياري بلغ  395.10تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
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 :واردات السعودية اخلارجية - ه

         2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتعرفت واردات السعودية اخلارجية  عدة     
  :التغرياتو الشكل املوايل يوضح هذه 

  ):2010-2000(واردات السعودية اخلارجية ):28-3(الشكل

  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  ).25-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر 

  

أن واردات السعودية من فرنسا تتراوح ما بني أقل ) 28-3(يالحظ من الشكل:واردات السعودية من فرنسا -
و هي تتردد  2009حمققة عام مليون دوالر  3.91ى قيمة و أعل 2000حمققة عام  مليون دوالر 1.35قيمة 

  .0.87إحنراف معياري بلغ و 2.29مبتوسط حسايب بلغ 
يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من أملانيا تتراوح ما بني أقل  :واردات السعودية من أملانيا -

و هي تتردد  2008حمققة عام  دوالرمليون  8.33و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 2.63قيمة 
 .2.19إحنراف معياري بلغ و 4.97مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من اليونان تتراوح ما بني أقل  :واردات السعودية من اليونان -
و هي  2008حمققة عام  مليون دوالر 99.70و أعلى قيمة  2003حمققة عام  مليون دوالر 53.60قيمة 

 .14.05و إحنراف معياري بلغ  74.14تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
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يالحظ من السابق أن واردات السعودية من إيرلندا تتراوح ما بني أقل قيمة  :واردات السعودية من إيرلندا -
و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2009حمققة عام  647.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام  0.00

 .169.67حنراف معياري بلغ و إ 383.64

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من إيطاليا تتراوح ما بني أقل  :واردات السعودية من إيطاليا -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 5.38و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 1.38قيمة 

 .1.37 إحنراف معياري بلغو 2.72مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من هولندا تتراوح ما بني أقل  :واردات السعودية من هولندا -
و هي  2005حمققة عام  مليون دوالر 988.30و أعلى قيمة  2006حمققة عام  مليون دوالر 2.11قيمة 

 .368.75و إحنراف معياري بلغ 430.91تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من الربتغال تتراوح ما بني  :السعودية من الربتغال واردات -
     2008حمققة عام  مليون دوالر 163.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  39.30أقل قيمة 

 .35.70وإحنراف معياري بلغ  70.59و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من إسبانيا تتراوح ما بني أقل  :ية من إسبانياواردات السعود -
و هي  2006حمققة عام  مليون دوالر 930.00و أعلى قيمة  2009حمققة عام  مليون دوالر 1.32قيمة 

 .311.87و إحنراف معياري بلغ  446.12تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من بلجيكا تتراوح ما بني  :اواردات السعودية من بلجيك -
و هي  2005حمققة عام  مليون دوالر 870.20و أعلى قيمة  2006حمققة عام  مليون دوالر 1.30أقل قيمة 

 .316.96و إحنراف معياري بلغ 370.05تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

الحظ من الشكل السابق أن واردات السعودية من الواليات ي :واردات السعودية من الواليات املتحدة -
حمققة  مليون دوالر 13.73و أعلى قيمة  2003حمققة عام  مليون دوالر 4.10املتحدة تتراوح ما بني أقل قيمة 

 .3.10و إحنراف معياري بلغ 8.21و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2008عام 

ن الشكل السابق أن واردات السعودية من اليابان تتراوح ما بني أقل يالحظ م :واردات االسعودية من  اليابان -
و هي تتردد  2008حمققة عام  مليون دوالر 8.69و أعلى قيمة  2002حمققة عام  مليون دوالر 3.02  قيمة 

  .1.84و إحنراف معياري بلغ  4.96مبتوسط حسايب بلغ 
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 :واردات الكويت اخلارجية - و

و الشكل  2010إىل 2000خالل الفترة املمتدة من  تغرياتارجية  عدة عرفت واردات الكويت اخل    
  :التغرياتاملوايل يوضح هذه 

  ):2010-2000(واردات الكويت اخلارجية ):29-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                                

  
  ).26-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: ملصدرا

 
أن واردات الكويت من فرنسا تتراوح ما بني أقل ) 29-3(يالحظ من الشكل:واردات الكويت من فرنسا -

و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  868.30و أعلى قيمة  2000حمققة عام  مليون دوالر 305.80قيمة 
  .179.48 و إحنراف معياري بلغ  574.70بلغ  تتردد مبتوسط حسايب

يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من أملانيا تتراوح ما بني أقل قيمة  :واردات الكويت من أملانيا -
و هي تتردد  2002حمققة عام  مليون دوالر 849.00و أعلى قيمة  2003حمققة عام  مليون دوالر 1.08

 .333.91إحنراف معياري بلغ و  216.09مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من اليونان تتراوح ما بني أقل  :واردات الكويت من اليونان -
و هي تتردد  2006حمققة عام  مليون دوالر 20.70و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  7.30قيمة 

 .4.13 و إحنراف معياري بلغ 14.03مبتوسط حسايب بلغ 



            (2000-2010) دراسة حتليلية تقييمية حلركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي                 :الفصل الثالث

 
273 

  

يالحظ من السابق أن واردات الكويت من إيرلندا تتراوح ما بني أقل قيمة  :واردات الكويت من إيرلندا -
و هي تتردد  2009حمققة عام  مليون دوالر 88.20و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  50.40

 .13.96و إحنراف معياري بلغ  70.30مبتوسط حسايب بلغ 

يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من إيطاليا تتراوح ما بني أقل  :ن إيطالياواردات الكويت م -
و هي  2009حمققة عام مليون دوالر   956.20و أعلى قيمة  2007حمققة عام مليون دوالر   1.20 قيمة

 .281.07و إحنراف معياري بلغ  451.69تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

حظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من هولندا تتراوح ما بني أقل يال :واردات الكويت من هولندا -
و هي  2007حمققة عام  مليون دوالر 564.20و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر   147.10قيمة 

 .141.08و إحنراف معياري بلغ 341.99تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

الربتغال تتراوح ما بني أقل لسابق أن واردات الكويت من يالحظ من الشكل ا :واردات الكويت من الربتغال -
و هي تتردد  2005حمققة عام مليون دوالر   64.30و أعلى قيمة 2000حمققة عام مليون دوالر   7.80 قيمة

 .16.35و إحنراف معياري بلغ  21.70مبتوسط حسايب بلغ 

الكويت من إسبانيا تتراوح ما بني أقل يالحظ من الشكل السابق أن واردات  :واردات الكويت من إسبانيا -
و هي  2008حمققة عام مليون دوالر  292.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  113.80قيمة 

 .53.94و إحنراف معياري بلغ 181.48تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

تتراوح ما بني أقل  يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من بلجيكا :واردات الكويت من بلجيكا -
و هي  2007حمققة عام مليون دوالر  276.80و أعلى قيمة  2000حمققة عام مليون دوالر  78.50  قيمة 

 .66.89و إحنراف معياري بلغ  178.00تتردد مبتوسط حسايب بلغ 

تحدة يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من الواليات امل :واردات الكويت من الواليات املتحدة -
حمققة عام مليون دوالر  996.30و أعلى قيمة  2002حمققة عام مليون دوالر  1.12تتراوح ما بني أقل قيمة 

 .377.70و إحنراف معياري بلغ  190.43و هي تتردد مبتوسط حسايب بلغ  2001

ا بني أقل اليابان تتراوح م يالحظ من الشكل السابق أن واردات الكويت من :واردات الكويت من  اليابان -
و هي  2002حمققة عام  مليون دوالر 952.00و أعلى قيمة  2004حمققة عام مليون دوالر  1.00 قيمة

  .360.60و إحنراف معياري بلغ  232.76تتردد مبتوسط حسايب بلغ 
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عليه إضافة إىل ما  تقدم ذكره ميكن إستخالص  لكل دولة من دول جملس التعاون اخلليجي خبصوص و    
 :ما يلي خلارجيةوارداا ا

 سجلت قيمة الواردات اخلارجية لدولة قطر مع دول االحتاد األورويب و الواليات املتحدة و اليابان  :قطر
 1623.3مليون دوالر أمريكي إىل  2344.2حيث إخنفضت من  2004و  2003إخنفاضا كبريا ما بني 

 %5:بـلدول جملس التعاون اخلليجي و املقدرة مليون دوالر أمريكي و هذا نظرا إىل التعريفة اجلمركية املوحدة 
و هو ما  و يف نفس الفترة حدثت هناك زيادة يف الواردات البينية لدولة قطر مع دول اخلليج األخرى ، و يف املقابل

ذات الكفاءة االقتصادية العالية إىل الدول ذات الكفاءة يعين حدوث حتويل للتجارة يف دولة قطر من الدول 
 .ملنخفضةاالقتصادية ا

هذا و ،2002إىل  2000ية زيادة كبرية من إىل هذا فقد سجلت الواردات القطرية اخلارجإضافة       
نظرا للفوائض النفطية احملققة يف دولة قطر ،يضاف إىل هذا فقد أدت األزمة املالية العاملية إىل إخنفاض يف الواردات 

  .2009و  2008دوالر و هذا ما بني عامي مليون  1353.77مليون دوالر إىل  1425.03القطرية من 

 د األورويب و الواليات املتحدة سجلت قيمة الواردات اخلارجية لدولة اإلمارات مع دول االحتا :اإلمارات
، مليون دوالر 764.02إىل  دوالرمليون  1251.92من  2004و  2003اليابان إخنفاضا كبريا بني عامي و
،حيث كان هذا دات اخلارجية لدول اخلليج العريبوحدة املفروضة على الوارهذا بسبب التعريفة اجلمركية املو

اإلخنفاض مقرونا بزيادة كبرية يف الواردات البينية لدولة اإلمارات مع دول اخلليج العريب و بالتايل حدوث حتويل 
 يف الواردات للتجارة مؤديا إىل خفض يف الكفاءة االقتصادية لدولة اإلمارات ،يضاف إىل هذا إخنفاض كبري

  مليون دوالر  775.08مليون دوالر إىل  1057.29من  2009و  2008اخلارجية اإلماراتية ما بني عامي 
 .و هذا بسبب األزمة املالية العاملية

 عرفت قيمة الواردات اخلارجية لدولة عمان مع دول االحتاد األورويب و الواليات املتحدة و اليابان  :عمان
إال أنه بني عامي  ،عل التحسن احلاصل يف أسعار النفط،و هذا بف) 2005-2000(الفترة  زيادة كبرية خالل

مليون دوالر إىل  2705.58إخنفضت الواردات العمانية اخلارجية بشكل واضح من  2009و   2008
ر ، و هو مؤشجداو يف الوقت نفسه سجلت الواردات البينية العمانية زيادة كبرية  ،دوالرمليون  2213.23

واضح على وجود حتويل للتجارة من الدول األكثر كفاءة إىل الدول األقل كفاءة و هو ما يعين خفض يف الكفاءة 
و هذا ما يدل على أن األزمة املالية العاملية سامهت بشكل كبري يف حتويل التجارة لدولة  ،االقتصادية لدولة عمان

 .عمان من خارج االحتاد إىل داخل االحتاد اجلمركي
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 سجلت الواردات اخلارجية لدولة البحرين من دول االحتاد األورويب و الواليات املتحدة و اليابان  :البحرين
      و هذا بفعل الفوائض النفطية الكبرية احملققة يف دولة اإلمارات  ،)2006-2000( دة كبرية خالل الفترةزيا

إال أنه ما بني عامي  ،أي تأثري على وارداا اخلارجية هلاو التعريفة اجلمركية املوحدة هلذه األخرية و اليت مل يكن 
مليون  2524.64ن دوالر إىل مليو 2763.00إخنفضت الواردات اخلارجية اإلماراتية من  2008و  2007

، و من مث تراجع يف الطلب العاملي مشل أسعار النفط و هذا بفعل األزمة املالية العاملية اليت أدت إىل تراجع ،دوالر
 .وره دولة اإلماراتبد

 و هذا  ،)2004-2000(ة كبرية خالل الفترة سجلت الواردات اخلارجية لدولة السعودية زياد: السعودية
 2510.29مليون دوالر إىل  1675.79حيث إرتفعت من  ،فطية الكبرية احملققة يف اململكةبفعل اإليرادات الن

 3037.24ت الواردات اخلارجية للمملكة من إخنفض 2007و  2006مليون دوالر ،إال أنه ما بني عامي 
و يف نفس الوقت حدثت زيادة يف الواردات البينية للمملكة مع دول  ،مليون دوالر 1544.49ن دوالر إىل مليو

يف الكفاءة االقتصادية  اخلليج األخرى و هو ما يعين حتويل للتجارة من خارج االحتاد إىل الداخل مؤديا إىل خفض
من  2009و  2008املقابل فإن الواردات اخلارجية للمملكة عرفت إرتفاعا طفيفا ما بني عامي و يف  ،للسعودية

و هو ما يدل على أن السعودية كانت من الدول األقل  ،مليون دوالر 871.62ون دوالر إىل ملي 849.53
 .تأثرا باألزمة املالية العاملية 

 ا اخلارجية من دول االحتاد األورويب زيادة كبرية يف 2000حققت دولة الكويت عام  :الكويتواردا    
سجلت ) 2003- 2000(إال أنه خالل الفترة ،مليون دوالر 3154.80يابان بقيمة و الواليات املتحدة و ال

و يف  ،مليون دوالر 1622.29ن دوالر إىل مليو 3230.52مليون دوالر إىل  3693.50تراجعا كبريا من 
الواردات الكويتية البينية مع دول اخلليج األخرى زيادة كبرية و هذا يعين  املقابل و يف نفس الفترة سجلت

بسبب التعريفة اجلمركية املوحدة املفروضة على الواردات اخلارجية حدوث حتويل للتجارة يف دولة الكويت 
املقابل و تزايدت يف  2007و  2006،إضافة إىل هذا فقد تراجعت الواردات اخلارجية الكويتية ما بني عامي 

الكفاءة االقتصادية حتويل آخر للتجارة مؤديا إىل ختفيض يف حركة الواردات البينية و هو ما يدل على حدوث 
الواردات اخلارجية تزايدا كبريا من فقد سجلت  2009و  2008أما بالنسبة للفترة ما بني لدولة الكويت، 

الدول دل على أن الكويت كانت من هو ما يو  ،مليون دوالر 2778.20ن دوالر إىل مليو 2081.95
األقل تأثرا باألزمة املالية العاملية يف جمال اإلسترياد حيث أدت الفوائض النفطية الكويتية إىل احملافظة على 

 .مستويات اإلسترياد بزيادة كبرية نوعا ما
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  :ون اخلليجياألجنبية املباشرة لدول جملس التعا اتاالستثمارمعدالت التوظيف و  :املطلب الثالث
األجنبية املباشرة لدول جملس التعاون اخلليجي سواءا الصادرة  اتاالستثمار شهدت حركة العمالة و    

شهدها احمليط االقتصادي  وهذا بفعل التغريات اليت) 2010-2000( كبرية خالل الفترة تغرياتأو الواردة 
  :هذه التطوراتو فيما يلي أهم  2008الدويل و خاصة األزمة املالية العاملية 

  :حركة العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي:أوال
  :ميكن إمجاهلا فيما يلي) 2010-2000(شهدت حركة العمالة اخلليجية عدة تغريات خالل الفترة     

  ):2010 - 2000(يف دول جملس التعاون اخلليجي لالعم قوة): 30-3(الشكل
  باأللف                                                                                                             

   
  ).27-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر 

  
أن قوة العمل يف اململكة العربية السعودية تتراوح ما ) 30-3(يالحظ من الشكل:اململكة العربية السعودية -1

آالف  8على التوايل و أعلى قيمة  2009،2008،2007عامل حمققة خالل السنوات  آالف 4بني أقل قيمة 
، 3.3و إحنراف معياري بلغ  6 بلغ ، و هي تتردد مبتوسط حسايب2006،2005عامل حمققة خالل عامي 

لكبري و يعود هذا إىل التدفق ا ،ويالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف قوة العمل بالنسبة للمملكة العربية السعودية
حيث تشكل نسبة  ،للعمالة األجنبية الوافدة و خاصة العمالة اآلسيوية اليت تتركز بشكل خاص يف القطاع اخلاص

 من نسبة العمالة السعودية و تتركز معظم العمالة اآلسيوية الوافدة يف قطاع اخلدمات و قطاع املقاوالت 80%
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و األمن لدى منشئات القطاع ئة و املطاعم و الفنادق و النقل والبناء و التشييد و الزراعة و جتارة اجلملة و التجز
ذه العمالة بعدة خصائص جتعلها مقبولة لدى عدد كبري من أصحاب األعمال و هي أا ال و تتصف ه ،اخلاص

إضافة إىل هذا  ،ليجي حتملها أو القبول برواتبهاتطلب أجور عالية و تقبل العمل يف ظروف ال يستطيع املواطن اخل
  .2009و 2008السعودية و هذا بني عامي  قد سامهت األزمة املالية العاملية بشكل كبري يف إخنفاض قوة العملف

ألف  107أن قوة العمل يف دولة البحرين تتراوح ما بني أقل قيمة  يالحظ من الشكل السابق :البحرين -2
بلغ ي تتردد مبتوسط حسايب و ه ،2006ألف عامل حمققة عام  360يمة و أعلى ق 2007عامل حمققة عام 

، و بالرغم من التطور املسجل يف حركة العمالة البحرينية إال أن العمالة األجنبية 1.5إحنراف معياري بلغ و 264
من إمجايل قوة  %58.8حيث ال تزال تشكل نسبة  ،أمام العمالة الوطنية البحرينية الوافدة ال تزال تشكل عائقا

  .العمل يف دولة البحرين
أن قوة العمل يف دولة اإلمارات تتراوح ما بني أقل قيمة ألف عامل  السابق من الشكل يالحظ:إلماراتا -3
و هذا مبتوسط  2009ألف عامل حمققة عام  223و أعلى قيمة  ،على التوايل 2005و 2004ققة عامي حم

ماراتية حيث كما يالحظ من الشكل ضعف قوة العمل اإل ،148.9بلغ و إحنراف معياري  65حسايب بلغ 
ات األجنبية االستثمارو هذا راجع إىل ضعف  ،)2006-2000(منخفضة طيلة الفترة  سجلت مستويات جد

  .املباشرة الواردة لدولة اإلمارات ناهيك عن تراجع وترية املشاريع الضخمة املخصصة لتوسيع البنية التحتية 
ت تتراوح ما بني أقل قيمة ألف عامل حمققة أن قوة العمل لدولة الكوي السابق يالحظ من الشكل:الكويت -4

 185و هذا مبتوسط حسايب بلغ  2000ألف عامل حمققة عام  1207و أعلى قيمة  2003-2002عامي 
كما يالحظ كذلك من الشكل ضعف مستوى العمالة الكويتية و هذا بسبب  ،139.8إحنراف معياري بلغ و

حيث شكلت هذه األخرية ما  ،ئف املتوفرة يف دولة الكويتالوظاسيطرة العمالة األجنبية الوافدة على معظم 
  .من إمجايل قوة العمل يف دولة الكويت %80يقارب 

ألف عامل  256أن قوة العمل يف دولة عمان تتراوح ما بني أقل قيمة  السابق يالحظ من الشكل:عمان -5
و إحنراف  559حسايب بلغ  و هذا مبتوسط 2006ألف عامل حمققة عام  764و أعلى قيمة  2007حمققة عام 

و يالحظ من الشكل كذلك أن هناك تطور واضح يف قوة العمل العمانية رغم وجود نسبة  260.1معياري بلغ 
إال أن احلكومة العمانية إستطاعت خلق فرص للعمل بالنسبة  ،لدولة عمان كبرية من العمالة األجنبية الوافدة

النفطية الكبرية احملققة يف عمان و زيادة مستويات اإلنفاق العام لزيادة وترية للعمالة احمللية و هذا بالنظر لإليرادات 
  .املشاريع الضخمة
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ألف عامل حمققة  62أن قوة العمل يف دولة قطر تتراوح ما بني أقل قيمة  السابقيالحظ من الشكل  :قطر -6
و إحنراف  242بلغ و هذا مبتوسط حسايب  2004ألف عامل حمققة عام  661و أعلى قيمة  2007عام 

 2004و يالحظ كذلك من الشكل وجود تطور واضح للعمالة القطرية احمللية خالل عام ، 336.8معياري بلغ 
     و يعود هذا اإلخنفاض إىل التزايد الكبري للعمالة الوافدة األجنبية  ،خنفاض املسجل يف السنوات األخريةرغم اإل

  .و سيطرا على معظم الوظائف القطرية
  

  :ات األجنبية املباشرة يف دول جملس التعاون اخلليجياالستثمارحركة  :ثانيا
ات األجنبية املباشرة يف دول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات سواءا الصادرة منها أو االستثمارشهدت حركة 

  ):2010- 2000(هذا خالل الفترة و  الواردة إليها

  :ول جملس التعاون اخلليجيات األجنبية املباشرة الصادرة يف داالستثمار -1
ات األجنبية املباشرة الصادرة لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات ميكن االستثمارشهدت حركة     

  :إمجاهلا فيما يلي

  ):2010-2000(ات األجنبية املباشرة الصادرة يف دول جملس التعاون اخلليجياالستثمار): 31-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                              

 
  ).28-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر
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األجنبية املباشرة الصادرة من دولة البحرين تتراوح ما  اتاالستثمارأن ) 31-3(يالحظ من الشكل: البحرين -أ
 2006مليون دوالر حمققة عام  980.1و أعلى قيمة  2004مليون دوالر حمققة عام  1.0356أقل قيمة بني 

زيادة مستمرة يف  ،كما يالحظ من الشكل3.32و إحنراف معياري بلغ  247.68و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
، 2002، 2006،2003األجنبية املباشرة الصادرة من طرف دولة البحرين خالل السنوات  اتاالستثمار
خارج املنطقة مقارنة  االستثمارالنفطية احملققة و إرتفاع معدالت العائد على و هذا نتيجة للفوائض  ،2001
املسجل عام  االخنفاضأما  و حتديدا يف جمال الصناعات اإلستخراجية مثل النفط و الغاز و التعدين، بداخله

  .االقتصادي العاملي فيعود إىل تداعيات األزمة العاملية على النشاط 2009

تتراوح ما الكويت األجنبية املباشرة الصادرة من دولة  اتاالستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل :الكويت - ب
 2007مليون دوالر حمققة عام  9.7842و أعلى قيمة  2010مليون دوالر حمققة عام  2.069بني أقل قيمة 

كما يالحظ من الشكل تدين قيمة ،338.69غ و إحنراف معياري بل 6.50و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
 2002،2001،2000،2003و هذا خالل السنوات  ،األجنبية املباشرة الصادرة لدولة الكويت اتاالستثمار

كما سجل عام  ،نفطو هذا بسبب زيادة مستويات اإلنفاق العام داخل الدولة لتنويع االقتصاد بعيدا عن قطاع ال
  .ات األجنبية املباشرة الكويتية الصادرة بسبب األزمة املالية العامليةالستثماراتراجعا واضحا يف قيمة  2009

األجنبية املباشرة الصادرة من دولة البحرين تتراوح ما بني  اتاالستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: عمان -ج
و هذا  2008مليون دوالر حمققة عام  481.1و أعلى قيمة  2002مليون دوالر حمققة عام  0أقل قيمة 

 االستثمار، كما يالحظ من الشكل تدين قيمة 259.7و إحنراف معياري بلغ  161.62مبتوسط حسايب بلغ 
مما إنعكس  ،نتيجة إخنفاض العوائد النفطية 2002،2000األجنيب املباشر الصادر من دولة عمان و هذا يف عامي 

فيعود إىل  2006،2005رتفاع الواضح يف عامي العمانية الصادرة ،أما اإل اتاالستثماربشكل كبري على حركة 
و لكن هذا اإلرتفاع مل يستمر حيث شهد عام  ،ققتها عمان إثر حتسن أسعار النفطاإليرادات العامة الكبرية اليت ح

  .العمانية بسبب األزمة املالية العاملية اتاالستثمارتراجع واضحا يف  2009

األجنبية املباشرة الصادرة من دولة البحرين تتراوح ما بني  اتراالستثماأن  السابق يالحظ من الشكل :قطر -د
و هذا  2004مليون دوالر حمققة عام 437.9و أعلى قيمة  2010مليون دوالر حمققة عام  1.8632أقل قيمة 

، كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف قيمة 129.60و إحنراف معياري بلغ  106.50مبتوسط حسايب بلغ 
و اليت  2001سبتمرب  11إثر أحداث  2001األجنبية املباشرة الصادرة لدولة قطر و هذا عام ات االستثمار

فقد   2006،2005،2004أما بالنسبة للسنوات  ،ات القطرية الصادرةاالستثمارعلى أثرت بشكل كبري 
 2009بالنسبة لعام أما  ،ية احملققة إثر حتسن أسعار النفطسجلت زيادة كبرية و هذا إثر الفوائض النفطية القطر

  .ات القطرية الصادرة إخنفاضا و هذا بسبب األزمة املالية العامليةاالستثمارفقد سجلت 
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ات األجنبية املباشرة الصادرة من دولة البحرين تتراوح ما االستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: السعودية - ه
و هذا  2003مليون دوالر حمققة عام  473 و أعلى قيمة 2000مليون دوالر حمققة عام  1.55بني أقل قيمة 

،كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف قيمة 152.97و إحنراف معياري بلغ  76.03مبتوسط حسايب بلغ 
نتيجة  2007،2006،2005و هذا خالل السنوات  ،املباشرة الصادرة لدولة السعوديةات األجنبية االستثمار

الداخل لتحقيق تنميتها املنشودة، أما بالنسبة لإلخنفاض املسجل يف  كة يفللمشاريع الضخمة اليت قامت ا اململ
  .فيعود إىل األزمة املالية العاملية 2009عام 

ات األجنبية املباشرة الصادرة من دولة البحرين تتراوح ما االستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: اإلمارات - و
   2003مليون دوالر حمققة عام  991.2و أعلى قيمة  2010مليون دوالر حمققة عام  2.015بني أقل قيمة 

إخنفاض كبري ، كما يالحظ من الشكل 145.54و إحنراف معياري بلغ  192.87و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
بسبب التوتر و عدم اليقني  2001و هذا يف عام  ،املباشرة الصادرة لدولة اإلماراتات األجنبية االستثماريف قيمة 

 2003،2002،2000الزيادة احملققة يف السنوات أما  ،2001ستثمرين نتيجة أحداث سبتمرب يف أوساط امل
إال أن هذه األخرية مل تستمر بفعل األزمة  ،اإلمارات بفعل حتسن أسعار النفط الفوائض النفطية احملققة يففتعود إىل 

  .تصادي العاملياملالية العاملية حيث سجلت إخنفاضا واضحا بسبب الركود و اإلنكماش االق

 :ات األجنبية املباشرة الواردة يف دول جملس التعاون اخلليجياالستثمار -2

لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات ميكن  الواردة ات األجنبية املباشرةاالستثمارشهدت حركة     
  :إمجاهلا فيما يلي

  ):2010-2000(س التعاون اخلليجيات األجنبية املباشرة الواردة يف دول جملاالستثمار ):32-3(الشكل
  مليون دوالر أمريكي                                                                                               

  
  ).29-3(من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق: املصدر
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نبية املباشرة الواردة لدولة البحرين تتراوح ما بني ات األجاالستثمارأن ) 32-3(يالحظ من الشكل: البحرين -أ
     2004مليون دوالر حمققة عام  865.3و أعلى قيمة  2005مليون دوالر حمققة عام  1.0487أقل قيمة 

،كما يالحظ من الشكل زيادة كبرية 3.3166و إحنراف معياري بلغ  223.9557و هذا مبتوسط حسايب بلغ 
،و هذا  2004،2003،2002،2000و هذا خالل السنوات  ،ردة لدولة البحرينات الوااالستثماريف قيمة 

و تنامي جهود الترويج  ،األجنيب املباشر لالستثمارالئمة بفعل حتسن البيئة التشريعية و القانونية عامليا لتكون أكثر م
ن و املواد اخلام و السلع و تواصل إرتفاع أسعار النفط و املعاد االستثمارو التحسن املتواصل يف مناخ  القطرية

 ،مات املتصلة بقطاع النفط و الغازات إىل الصناعات و اخلداالستثماراألساسية الذي أدى إىل إجتذاب املزيد من 
و هذا إثر التحسن يف  ،بحريناألجنيب املباشر لدولة ال لالستثمارفقد شهد تدفقات كبرية  2009لعام أما بالنسبة 

دولة إثر اجلهود اإلصالحية من خالل تسهيل اجلهود اإلدارية و ختفيض معدالت يف هذه ال االستثمارمناخ 
  .الضرائب مع زيادة عدد مراكز اخلدمة الشاملة

دولة الكويت تتراوح ما بني لات األجنبية املباشرة الواردة االستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل :الكويت - ب
و هذا  2005مليون دوالر حمققة عام  233.9و أعلى قيمة  2009مليون دوالر حمققة عام 1.1137أقل قيمة 

، كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف 272.069و إحنراف معياري بلغ  74.051مبتوسط حسايب بلغ 
، و يعود هذا إىل تدهور 2003،2001و هذا خالل عامي  ،األجنبية املباشرة لدولة الكويت اتاالستثمارقيمة 
ر البيئة التشريعية و القانونية عامليا ،حيث بسبب التوتر و عدم اليقني يف أوساط املستثمرين و تدهو االستثمارمناخ 

، 2005بدأ يعود يف عامي إال أن التحسن  ،2001ي الذي خلفته أحداث سبتمرب االستثماربشأن إختاذ القرار 
املتخذة من طرف  االستثمارب بفضل اجلهود اإلصالحية املتعلقة االستثمارو هذا نتيجة التحسن يف مناخ  2007

  .بسبب األزمة املالية العاملية 2009، و لكن التدهور عاد بعد ذلك يف عام احلكومة الكويتية

تتراوح ما بني أقل  لدولة عمانات األجنبية املباشرة الواردة االستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: عمان -ج
و هذا  2002مليون دوالر حمققة عام  122.2قيمة  و أعلى 2009مليون دوالر حمققة عام 1.471قيمة 

، كما يالحظ من الشكل إخنفاض كبري يف 213.4409و إحنراف معياري بلغ  32.754مبتوسط حسايب بلغ 
نتيجة التأثريات السلبية ألحداث  2001و هذا عام  ،بية املباشرة الواردة لدولة عمانات األجناالستثمارقيمة 

ذر على و تأثري حالة الترقب و احل ،عدم اليقني يف أوساط املستثمرين من حالة التوتر واليت زادت  2001سبتمرب 
يف دولة عمان  االستثمارحتسن مناخ فهذا يعود إىل  2004،2002أما زيادا عامي  ،ياالستثمارإختاذ القرار 

  .،إال أن هذا التحسن مل يستمر و هذا إثر األزمة املالية العاملية

تتراوح ما بني أقل قيمة  لدولة قطرات األجنبية املباشرة الواردة االستثمارأن  السابق من الشكليالحظ  :قطر -د
و هذا مبتوسط  2003مليون دوالر حمققة عام 624.9 و أعلى قيمة  2004مليون دوالر حمققة عام  1.199

ات ستثماراال،كما يالحظ من الشكل زيادة 62.8374و إحنراف معياري بلغ  165.9306حسايب بلغ 
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على التوايل بسبب حتسن مناخ  2003،2002األجنبية املباشرة الواردة لدولة قطر و هذا خالل السنوات 
اجلهود اإلصالحية من خالل تسهيل اجلهود اإلدارية ووجود مرونة على األطر التشريعية  استمرارو  ،االستثمار
  .فيعود إىل األزمة املالية العاملية 2009املسجل عام  لالخنفاضأما بالنسبة  األجنيب املباشر، االستثمارباخلاصة 

األجنبية املباشرة الواردة لدولة السعودية تتراوح ما بني  اتاالستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: السعودية - ه
و هذا  2003مليون دوالر حمققة عام  778.5و أعلى قيمة  2004مليون دوالر حمققة عام  1.942أقل قيمة 

يالحظ من الشكل زيادة يف قيمة كما  ،188.7730معياري بلغ  احنرافو  188.259سايب بلغ مبتوسط ح
و هذا  ، 2003،2002،2001األجنبية املباشرة الواردة لدولة السعودية و هذا خالل السنوات  اتاالستثمار

أما بالنسبة  ملكة،داخل امل االستثمارل معوقات و تواصل اجلهود اإلصالحية و تذلي االستثماربفضل حتسن مناخ 
  .فيعود إىل األزمة املالية العاملية 2009املسجل عام  لالخنفاض

األجنبية املباشرة الواردة لدولة اإلمارات تتراوح ما بني  اتاالستثمارأن  السابق يالحظ من الشكل: اإلمارات - و
و هذا  2002ققة عام مليون دوالر حم 95.3و أعلى قيمة  2001مليون دوالر حمققة عام  1.1838أقل قيمة 

كبري  اخنفاض، كما يالحظ من الشكل 252.941معياري بلغ  احنرافو  17.03103مبتوسط حسايب بلغ 
  2003،2001،2000األجنبية املباشرة الواردة لدولة اإلمارات، و هذا خالل السنوات  اتاالستثماريف قيمة 

و عدم توفر املعلومات الضرورية و خاصة اإلئتمانية اجلهود اإلصالحية  اخنفاضو  االستثمارنتيجة تدهور مناخ 
الوارد لدولة  ياالستثمارالقرار  اختاذاليت أحدثت تأثريا واضحا على  2001سبتمرب  11منها ناهيك عن أحداث 

ة األجنبية املباشر اتاالستثمار، هذا إضافة إىل األزمة املالية العاملية اليت خلفت آثارا واضحة على حركة اإلمارات
  .الواردة لدولة اإلمارات
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  :خالصة الفصل الثالث
عرفت حركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تغريات و تطورات و هذا قبل و بعد     

    السلع  انسيابزيادة التبادل التجاري البيين و إلغاء كافة القيود اليت تعيق  استطاعتحيث  األزمة املالية العاملية
فترة ،فقد حققت دولة قطر خلق التجارة مع دول الس خالل الو اخلدمات و رؤوس األموال واألشخاص 

،أما عمان و البحرين  2007اإلمارات خلق التجارة خالل الفترة عام ،كما حققت دول  ) 2005-2007(
السعودية فقد حققت خلق  ،أما بالنسبة للمملكة العربية) 2007-2000(فقد حققتا خلق التجارة خالل الفترة 

  .) 2004-2000(التجارة خالل الفترة 
لية العاملية،إال أنه هكذا فقد جنحت  دول جملس التعاون اخلليجي يف  حتقيق خلق التجارة قبل األزمة املاو    

و يف  2009و  2008كبريا و خاصة ما بني  اخنفاضاعرفت معظم الواردات اخلارجية لدول اخلليج  بعد األزمة
قابل سجلت زيادة كبرية يف داخل املنطقة اجلمركية و هو ما يعين حدوث حتويل للتجارة من الدول ذات الكفاءة امل

االقتصادية العالية إىل الدول ذات الكفاءة املنخفضة ، و من جانب آخر فقد نتج عن قيام النظام  اجلمركي املوحد 
جية  و زيادة كبرية يف الواردات البينية  لدوليت قطر و اإلمارات كبريا يف الواردات اخلار اخنفاضالدول اخلليج العريب 

حتويل ) 2007- 2006(مما يعكس وجود حتويل آخر للتجارة هلاتني الدولتني ،كما عرفت الكويت خالل الفترة 
للتجارة و هذا بسبب التعريفة اجلمركية املوحدة املطبقة من طرف دول الس ،حيث سجلت الواردات اخلارجية 

  .و يف املقابل سجلت الواردات البينية  تزايدا واضحاكبريا  اخنفاضالدولة الكويت 
    ،أو بعد األزمة املالية العاملية أما بالنسبة حلركة العمالة اخلليجية فقد سجلت تراجعا كبريا سواءا قبل    

ة اآلسيوية منها ،كما سامهت و هذا نتيجة لسيطرة العاملة األجنبية الوافدة على معظم الوظائف اخلليجية و خاص
األجنبية املباشرة  اتاالستثماراألزمة املالية العاملية يف تراجع معدالت التوظيف يف دول اخلليج و هذا إثر تدين حركة 

  .الواردة إليها



  
 

 
 
  

 
 
 
 

  اخلامتة
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  :خامتة

شهد العامل تغريات و حتوالت متالحقة، دفعتها التطورات اليت إعترت هيكل النظام العاملي بسقوط         
،كل هذه التداعيات أدت إىل لرأمسالية و اية احلرب الباردةو ما عرف وقتئذ بانتصار ا ،اإلحتاد السوفيايت

ق عليه مسمى على صعيد العالقات االقتصادية و التجارية الدولية،كان أمهها ما أطلظهور مفاهيم جديدة 
يا     و حدوث حالة من النشاط و الديناميكية على مستوى الدول يف خمتلف املناطق يف آس ،العوملة أو العاملية

كذلك يف شرق ووسط أوروبا إلصالح سياساا االقتصادية و تطبيق نظرية و  ،أمريكا الالتينيةكو  و إفريقيا
  .االقتصاد احلر

التكامل فيما بني شعور باحلاجة ملزيد من التعاون أدى هذا التطور على الصعيد الوطين إىل تزايد ال        
ر عن إعادة إحياء و هو الشعور الذي أسف ،بيق النمط االقتصادي احلر اجلديدهذه الدول لتعظيم مكاسب تط

         ة األمناطو ظهور ترتيبات تكاملية جديدة خمتلف ،و اقتصادية قدمية كادت أن تتالشىتكتالت جتارية 
تطبق مستويات خمتلفة من التكامل التجاري و االقتصادي، بعضها يف إطار شبه  ،و األبعاد و التوجهات

أطلق عليها مصطلح ) عرب إقليمية(  يبات عمالقة،كما ظهرت ترتإقليمي إقليمي و البعض اآلخر يف إطار
يتسع نطاقها  لتضم أعضاء من قارات خمتلفةااالت االقتصادية الكربى نظرا ألا تتجاوز حدود اإلقليم 

  .ليشمل عددا كبريا من الدول مبساحة ضخمة للسوق الذي تنشئه مثل هذه الترتيبات 

موجات غري  إذن شهد النصف األخري من القرن املاضي بقدر ما علت فيه مكانة االقتصاد و املال         
مسبوقة من نزاع عاملي حاد حنو التخلص من كل ما يعيق التدفق احلر لكل سلع التجارة الدولية بني كل من يف 

نفتاح االقتصادي على أما احلل و ظهور موجات تبشريية عاتية تروج لتحرير املبادالت التجارية و اإل ،العامل
و هكذا فإن بروز ظاهرة  ،األجنع للخروج من كافة احللقات املفرغة جلميع املشاكل االقتصادية و االجتماعية

التكامل االقتصادي ذا الزخم يؤكد على قوة العوامل اليت دفعت إىل ظهورها يف مقدمتها التحوالت اهليكلية 
ت حتمية اإلنضمام إىل أقوى ااالت االقتصادية الكربى للدفاع عن املصاحل يف االقتصاد الدويل اليت أكد

خاصة بعد أن أصبح شعار التعامل االقتصادي الدويل هو البقاء ملن هو أكثر منافسة و قوة كفاءة يف  ،الوطنية
  .باالقتصاديات الصغرية و ازأة ظل نظام اقتصادي معومل اليعترف متاما

هد العامل أزمة مالية تعد من أخطر و أسوء األزمات اليت عرفها التاريخ االقتصادي و يف املقابل ش    
   عصفت بكربيات االقتصاديات العاملية و طاولت أعرق و أكرب املؤسسات املالية الدولية يف أمريكا و أوروبا 

سرعة إنتشارها عرب جمموعة  و حىت اليابان بالنظر ملا خلفته من خسائر يف معظم القطاعات االقتصادية العاملية و
ي بكامله مبا فيه النظام مالية هزت أركان النظام االقتصادي العاملأزمة  ،من القنوات الداعمة هلذا اإلنتشار

   و خلفت آثار وخيمة على حركة التجارة الدولية يف صورة ركود بدأ خييم على حركة األسواق  ،التجاري
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الواردات، و ليس هذا فحسب بل مشلت تداعياا جممل التغريات يف حركة الصادرات و   انكماشو 
ة االقتصادية الدولية كالتضخم و الناتج احمللي اإلمجايل و النمو االقتصادي و البطالة إضافة إىل حرك

و حىت السياسات التجارية الدولية كان هلا نصيبها من التأثر حيث غريت معظم  ،األجنبية املباشرة االستثمارات
   ورمست توجها جديدا يف عالقاا التجارية الدولية أساسه سياسة احلماية التجارية  ،سياساا التجاريةول الد

تكفل هلا محاية نظامها التجاري من تداعيات و إفرازات األزمة املالية و فرض العديد من القيود األخرى اليت 
قتصادي العاملي اجلديد يساير ما يسمى بظاهرة و أن النظام اال خاصة ،و اخلروج منها بأقل األضرارالعاملية 
و االقتصادية العاملية مست مجيع جتارب التكامل االقتصادي  ما سبق ذكره فإن األزمة املالية إضافة إىل ،العوملة

   مبا فيها االحتاد األورويب الذي عرف أزمة مالية ال تزال آثارها باقية حلد اآلن و دد منطقة اليورو بكاملها 
  .و األزمة اليونانية خري دليل على ذلك

و هكذا فقد عرف التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي عدة تطورات يف حركة التجارة            
الدولية البينية و اخلارجية و هذا إثر تداعيات األزمة املالية و االقتصادية العاملية حيث تراجعت حركة 

ينية و اخلارجية بفعل تراجع أسعار النفط يف األسواق العاملية نتيجة تراجع الطلب و الواردات الب  الصادرات
دة و االحتاد العاملي على هذا األخري و هذا نظرا لشح السيولة يف الدول املتقدمة و يف مقدمتها الواليات املتح

    دول جملس التعاون اخلليجي هذا و سامهت األزمة العاملية يف حتويل التجارة للعديد من  ،األورويب و اليابان
ن الدول و خاصة وارداا اخلارجية بفعل السياسات احلمائية املطبقة من طرف العديد م الخنفاضو هذا نتيجة 

إضافة إىل تراجع صادراا النفطية إثر التراجع احلاصل يف سوق النفط العاملي و هو ما أثر  ،االحتاد األورويب
  .ول السعلى الكفاءة االقتصادية لد

كبريا األجنبية املباشرة لدول الس شهدت تراجعا  االستثماراتجتدر اإلشارة كذلك إىل أن حركة         
و بالتايل فإن هذا أثر بشكل كبري على  ،ر لشح السيولة يف الدول املتقدمةو هذا بالنظيف أعقاب األزمة العاملية 

حيث فقدت العمالة اخلليجية العديد من  ،يف بعض الدوله على حركة العمالة دول الس و إنعكس بدور
  .وظائفها و خاصة يف قطاع العقارات

جدير بالذكر أن العمالة اخلليجية ال تزال تعاين كثريا من العمالة األجنبية الوافدة ،حيث ال تزال       
جدا و تستطيع العمل تسيطر على معظم الوظائف اخلليجية خاصة العمالة اآلسيوية اليت تقبل أجور منخفضة 

  .حىت يف ظروف ال يستطيع املواطن اخلليجي حتملها أو القبول برواتبها
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  :الكفيلة بإختبار فرضيات الدراسة و يف ختام هذه املذكرة فإننا خنلص إىل النتائج التالية

  :النتيجة األوىل

كافة العقبات اليت تعترض وجه التجارة التكامل االقتصادي هو تلك العملية اليت يتم مبقتضاها إزالة           
القيود  القائمة بني جمموعة الدول األعضاء يف مشروع التكامل االقتصادي حمل الدراسة و اليت يف مقدمتها إزالة

نتقال العمالة بني الدول و كذلك العقبات اليت تعرقل إنسياب رؤوس األموال وإ ،اجلمركية و غري اجلمركية
ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيق و خلق جتانس بني السياسات االقتصادية املختلفة  مضافا إليها ،األعضاء

و بإستيفاء مجيع مراحل و شروط التكامل االقتصادي يف ثوبه القدمي  لتصبح يف األخري هذه الدول كال واحد،
    كمرحلة ثانية ) ديدةاإلقليمية اجل( تتجه الدول األعضاء إىل التكامل االقتصادي يف ثوبه اجلديد) التقليدي(

و مستوى متقدم من صيغ التكامل تلتف فيها الدول النامية حول الدول املتقدمة و هذا ملواجهة التحديات 
  . االقتصادية العاملية

  .و هو ما يثبت صحة الفرضية األوىل   

  :النتيجة الثانية

قامت الدول النامية بإبرام إتفاقات شراكة مع معظم الدول املتقدمة و هذا يف إطار ما يسمى باإلقليمية         
حتصل عليه اجلديدة أو التكامل االقتصادي القاري من أجل احلصول على مزايا اقتصادية أكرب مقارنة مبا كانت 

هداف الشراكة اليت كانت الدول النامية ، فأال أن الواقع يثبت عكس ذلك متاماإ خارج التكامل االقتصادي،
تسعى إليها و املمثلة أساسا يف محاية إنتاجها احمللي من املنافسة األجنبية يف ظل العوملة و فتح األسواق و حتقيق 
تنميتها املنشودة مل تتحق بل إن عقود الشراكة املربمة كرست مستوى الفجوة بني الطرفني و رجحت الكفة 

النامية ذات امليزة  قدمة اليت إستطاعت زيادة التوسع و غزو املزيد من أسواق الدوللصاحل الدول املت
، و بالتايل فإن إستفادة الدول األعضاء من املزايا النسبية مل يتحقق جلميع أعضاء التكامل بل اإلستهالكية

  .إستفادت فقط الدول املتقدمة

  .و هو ما يؤكد عدم صحة الفرضية الثانية   

  :الثالثةالنتيجة 

خلفت األزمة املالية و االقتصادية العاملية آثار ال يستهان هلا و اليت الزالت تداعياا إىل حد اآلن تضرب        
و قد أكد هذا الرئيس األسبق  ،زمة اليونانية خري دليل على ذلكأسس الكيانات االقتصادية الكربى و األ

    هذه األزمة هي األخطر منذ قرن، و مل تنته بعد، :" حيث قال لإلحتياطي الفيديرايل األمريكي آالن غرينسبان
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بسبب القسوة اإلستثنائية  و أتوقع إيار العديد من املؤسسات املالية الكربى، ،ستستغرق مزيدا من الوقتو 
  ".هلذه األزمة

و بذلك فقد خلفت األزمة املالية العاملية عدة آثار حيث أعلنت مصارف أمريكية كربى إفالسها كمصرف        
هذا و قد تكبدت أكرب مؤسستني للرهن العقاري يف  ،و مصرف أنترجيت وواشنطن ميوتشوالليمان براذرز 

وبية جتميد مجيع صناديقها ،كذلك قررت مجيع البنوك األورفريدي ماك خسائر بالغةأمريكا و مها فاين ماي و 
اآلفاق "العاملة يف اال العقاري يف الواليات املتحدة،كما تناول التقرير الصادر عن البنك الدويل بعنوان

تأثري األزمة املالية يف منو إمجايل الناتج احمللي يف خمتلف أحناء العامل مشريا إىل تباطؤ " 2009االقتصادية العاملية 
كما توقع تقرير البنك الدويل إىل تقلص معدل القتصادي العاملي مبا يف ذلك الدول النامية، ملحوظ يف النشاط ا

و إخنفاض يف معدل  2009يف عام %  0.9إىل  2002يف عام %  2.5إمجايل الناتج احمللي العاملي من 
  . 2009عام %  4.5إىل  2007عام %  7.9النمو يف البلدان النامية من

ا فقد دخلت منطقة اليورو و ألول مرة يف تارخيها يف مرحلة ركود فعلي و بلغ معدل البطالة إضافة إىل هذ       
مليار دوالر و إرتفعت الديون  410  2008،وقدر العجز املايل األمريكي يف عام %7لالحتاد األورويب 

يؤكد اآلثار و كل هذا  2008تريليون دوالر عام  8.9إىل  1990تريليون دوالر عام  4.3األمريكية من 
 الكبرية اليت خلفتها األزمة املالية على كربيات االقتصاديات العاملية 

  .و هو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة     

  :النتيجة الرابعة    

شهدت حركة الصادرات و الواردات البينية و اخلارجية لدول جملس التعاون اخلليجي تراجعا كبريا يف        
و هذا نتيجة تراجع الطلب العاملي بسبب تراجع أسعار النفط و شح السيولة لدى  ،املالية العامليةأعقاب األزمة 

    ،ا أدى إىل عدم حتقق خلق التجارةالدول املتقدمة و خاصة االحتاد األورويب و الواليات املتحدة و اليابان مم

تراجع حركة العمالة و اإلستثمارات  هذا إضافة إىل ،وث زيادة كبرية يف حتويل التجارةو يف املقابل حد
زمة املالية العاملية ،هذا و جتدر األجنبية املباشرة الصادرة و الواردة لدول جملس التعاون اخلليجي يف أعقاب األ

  .اإلشارة إىل أن حركة التجارة البينية اخلليجية ال تزال جد ضعيفة سواءا قبل أو بعد األزمة املالية العاملية

 .يثبت صحة الفرضية الرابعةو هو ما    
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  :النتيجة اخلامسة  

خلفت األزمة املالية العاملية آثار جد وخيمة على حركة التجارة الدولية من خالل تراجع حركة الصادرات       
و الواردات نتيجة دخول االقتصاديات العاملية يف ركود فعلي ،و تأثر معظم املتغريات االقتصادية ذات العالقة 

ارة الدولية كالتضخم و النمو االقتصادي و الناتج احمللي اإلمجايل و البطالة و حركة اإلستثمارات األجنبية بالتج
  .املباشرة

  :النتيجة السادسة  

نتج عن العمالة الوافدة لدول جملس التعاون اخلليجي العديد من اآلثار االقتصادية و االجتماعية كإستحواذها         
و تفاقم  ،لدى مؤسسات و شركات القطاع اخلاصعلى هيكل و تركيبة سوق العمالة اخلليجية خصوصا 

للعمالة الوافدة إىل بلداا و إغراق  ناهيك عن زيادة التحويالت املالية ،ة البطالة بني مواطين دول السمشكل
و هو األمر الذي حيد من  ،ة اليت تقبل العمل بأجور متدنيةأسواق دول جملس التعاون اخلليجي ذه األخري

و التعليم و عدم اإلهتمام بالتدريب  و حرمام من فرص تطوير قدرام و مهارام العملية      تشغيل املواطنني 
و إضافة إىل تزايد الضغوطات الدولية على دول الس سواءا من قبل منظمة العمل الدولية أ ،و إعادة التأهيل

و توجيه إاماا بإنتهاك حقوق العمال و ممارسة التمييز و ضرورة حتسني  ،املنظمات املعنية حبقوق العمال
و هو ما أوقع دول جملس التعاون اخلليجي أمام حتديات و خيارات صعبة  ،اح بتجنيس بعضهامأوضاعها و الس

  .صفوف املواطننيملواجهة نلك الضغوط و اإلستجابة للتداعيات السياسية و االجتماعية و االقتصادية للبطالة يف 

 :مجلة نتائج الدراسة خنلص إىل جمموعة من التوصيات و بعد إستعراض   

 بإستخدام مقاربة التسويق الدويل حملروقات يف دول جملس التعاون اخلليجيدفع قطاع الصادرات خارج ا،      
 ؛و هذا لتجنب الصدمات و األزمات االقتصادية غري املتوقعة و اليت تنعكس مباشرة على قطاع النفط

  زيادة حجم التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي و التكامل االقتصادي عن طريق تعظيم دور القطاع
و االستفادة إستفادة حقيقية من  داخل املنطقة،اخلاص و االستثمار األجنيب املباشر البيين إلنتاج بدائل اإلسترياد 

، إىل جانب توفر احلوافز املباشرة النامجة عن لتحتية اجليدةملشتركة و البنية اميزات الس املتمثلة يف احلدود ا
 ؛اإلعفاءات اجلمركية و غري املباشرة النامجة عن زيادة القيمة املضافة احمللية

 تطوير و تنويع اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي و العمل على تنسيق أفضل هلياكل اإلنتاج؛ 

 م التجارة البينية و تدفقات عوامل اإلنتاج على أرض الواقع؛إدخال مرونة أكثر يف القواعد اليت حتك 

 و رقابة جيدة و هذا بالنظر إىل وجود أنظمة مالية سليمة  ،ملة اخلليجية املوحدةالعمل على إجناح مشروع الع
و هي كلها عوامل تشري إىل التقارب بني دول الس سواءا على مستوى السياسات  ،على القطاع املصريف

 ؛ة أو النقديةاملالي



 

 
290 

 

               لس و خاصة اآلسيوية، و هذا بالنظر إىل اآلثار االقتصاديةاحلد من العمالة السلبية الوافدة إىل دول ا
 ؛و االجتماعية إىل هذا النوع من العمالة

 حتقيق املزيد من التقارب و التنسيق فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية لدول جملس التعاون اخلليجي.  

  :و يف األخري و بعد ما تطرقنا له من خالل هذه الدراسة و كآفاق حبثية فإننا نسجل ما يلي  

نتج عن األزمة املالية العاملية تراجع يف حركة التجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي و هذا إثر          
ات و حركة اإلستثمارات األجنبية إنكماش النشاط االقتصادي العاملي و تراجع حركة الصادرات و الوارد

، و هو ما أثر بشكل كبري على دور تراجع حركة العمالة اخلليجية الواردة ناهيك عناملباشرة الصادرة و 
  .التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي يف تفعيل حركة التجارة الدولية

ظل تداعيات األزمة  إطار التكامل االقتصادي الدولية يففهل هذه اآلثار املترتبة على حركة التجارة            
؟ أم  هي أكرب  منها األخرى لتجارب التكامل االقتصاديهي نفسها بالنسبة  2008املالية العاملية لعام 

  بالنسبة هلذا األخري؟
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):2010-2000(دول جملس التعاون اخلليجيلالرسوم اجلمركية قيمة  تغري ):1-3(مللحقا  

مليون عملة حملية                                                                                                             

  .270-249،أبوظيب،ص ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب،:املصدر                     

.الرسوم اجلمركية باملتوسط احلسايبقيمة *    

**The General secretariat for Development planning statistics Autherity and IMF staff estimates.  

***Internatinal Monetay Fund, United Arab Emirates :selected Issues and statistical 
Appendix ,IFM country Report, 2 june 2012,p29.  

****http://www.indexmundi.com/facts/qatar/customs-and-other-import-duties,26/07/2012. 

*****http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/WDI-revenue-customs-other-
import-duties.html/26/07/2012. 
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:)2010- 2000(الرسوم اجلمركية يف دول اخلليج لوغاريتم قيمة تغري   ):2- 3(امللحق  

مليون عملة حملية                                                                                                  

).1-3(على بيانات امللحق باالعتمادمن إعداد الطالب :املصدر  

 

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
     
 الدول

 الكویت 4,33 4,08 4,45 4,62 4,99 5,11 5,17 5,25 5,41 5,37 5,25
 السعودیة 9,19 6,92 8,97 15,93 16,02 16,15 16,24 16,30 16,54 16,40 16,53

 البحرین 4,03 4,04 3,85 3,91 4,04 4,08 4,23 4,38 4,58 4,14 4,14
 اإلمارات 0,58 0,61 0,49 0,83 1,11 1,35 1,50 2,08 1,86 1,76 1,78
 عمان 3,83 4,08 4,09 4,17 4,26 4,49 4,74 5,08 5,42 5,06 5,19

 قطر 4,73 4,73 6,14 6,28 0,19 0,55 0,99 1,37 1,48 1,14 1,39
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):2010-2000(للفترة صادرات قطر البينية):3-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                               

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
       

 الدول
 السعودیة 193,5 177,0 135,3 203,8 194,0 280,8 139,5 148,8 255,7 219,6 194,80

 الكویت 0,0 0,0 11,6 17,5 50,3 72,8 111,7 132,0 23,8 20,4 44,01
 عمان 38,5 23,3 8,6 13,0 22,7 32,8 43,5 46,4 15,4 13,3 25,75

 اإلمارات 306,9 185,6 603,5 227,5 542,3 785,0 983,1 1,0487 1,5591 1,3388 363,78
 البحرین 18,4 11,2 27,7 38,3 30,4 43,9 69,8 71,8 63,0 54,1 42,86

 المجموع 557,30 397,10 786,70 500,10 839,70 1215,30 1347,60 400,05 359,46 308,74 671,20

                               . بتصرف .127ص ، 2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                            .باملتوسط احلسايب البينية قيمة الصادرات*

                                                          

 

 

  

:)2010-2000(للفترة البينية  صادرات اإلمارات):4-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                              
               

    السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
      

 الدول
 السعودیة 494,2 371,9 449,4 932,9 985,8 1,7430 1,6637 2,0092 2,6136 2,1264 324,44
 الكویت 104,9 96,6 105,6 309,4 303,8 540,8 516,3 623,5 813,3 661,7 59, 407

 عمان 43,4 37,2 44,2 1,3811 2,3169 2,6029 2,5037 3,8439 3,6268 2,9507 14,40

 قطر 81,5 69,5 79,5 317,8 315,3 721,1 880,2 1,0629 1,3852 1,1270 246,85
 البحرین 56,8 50,5 56,9 118,5 116,4 207,2 197,7 238,8 516,4 420,1 197,93

 المجموع 780,80 625,70 735,60 1679,98 1723,62 1473,45 1598,37 869,22 1337,33 1088,00 1191,21

                                  . بتصرف .77، ص2011إلحصائية للدول العربية ،،النشرة اصندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                         .قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*   
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  :)2010-2000(للفترة لبينيةا صادرات عمان):5-3(امللحق

 مليون دوالر أمريكي

                                  . بتصرف .122، ص2011إلحصائية للدول العربية ،،النشرة اصندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                               .قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*

                                                     

 

 

                                                                                        

:)2010-2000(للفترة البينية  البحرينصادرات ):6-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                              

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
       

 الدول
 السعودیة 170,7 196,6 180,0 193,1 409,5 940,9 616,5 1,3401 1,0512 857,5 356,72
 عمان 24,3 45,4 80,5 119,4 157,1 58,9 236,9 75,3 404,6 330,1 153,25

 قطر 36,3 23,1 31,3 58,0 72,2 165,6 108,9 248,7 181,8 148,3 107,42
 الكویت 56,3 64,9 59,4 63,7 83,8 108,9 126,4 153,7 216,1 176,3 110,95
 اإلمارات 110,7 160,0 150,5 221,6 291,7 222,7 439,7 352,8 751,1 612,7 331,35

 المجموع 398,30 490,00 501,70 655,80 1014,30 1497,00 1528,40 831,84 1554,65 2124,90 1059,69

                                  . بتصرف .82، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                            .قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*

                                                         

 

 

 

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
       

 الدول
 السعودیة 162,7 159,1 0,0 197,1 228,6 263,7 222,9 251,8 423,1 380,3 228,93

 قطر  25,6 25,0 20,9 29,9 44,2 70,2 112,4 159,5 0,0 331,0 81,87
 الكویت 30,1 29,4 36,1 44,5 41,1 40,6 44,0 47,0 100,1 42,6 45,55
 البحرین 12,3 12,0 24,4 21,3 20,5 20,5 19,8 26,3 28,9 48,8 23,48

 اإلمارات 777,2 760,2 1,1968 779,1 928,5 1,3287 1,9573 2,6705 3,0926 1,4943 325,67
 المجموع 1007,90 985,70 82,60 1071,90 1262,90 396,33 401,06 487,27 555,19 804,19 705,50
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):2010-2000(للفترة  البينية اململكة العربية السعودية صادرات):7-3(امللحق  

 

 مليون دوالر أمريكي

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
       

 الدول
 الكویت 642,6 664,2 588,8 904,0 1,2713 1,2043 1,3287 1,5229 1,5010 1,1518 280,76
 قطر 251,0 259,4 179,2 419,8 605,3 723,2 1,0943 1,4773 1,6556 1,2705 244,34
 عمان 177,4 183,4 199,9 313,3 311,4 398,3 412,1 493,6 697,9 535,5 372,28

 البحرین 1,9088 1,4144 1,7539 2,1613 3,6685 4,9699 6,0579 6,9968 9,4371 7,2417 4,56
 اإلمارات 1,4939 1,5441 1,6882 2,4604 3,5842 5,0063 7,0973 8,7439 8,7732 6,7324 4,71

 المجموع 1074,40 1109,96 971,34 1641,72 925,22 1132,68 427,68 512,34 719,27 551,90 906,65

                                  . بتصرف .97، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                           .الصادرات البينية باملتوسط احلسايبقيمة * 

                                                         

 

 

:2010-2000صادرات الكويت للفترة ):8-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                            

                                 . بتصرف.132، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب :املصدر
               .                                                                          .احلسايبقيمة الصادرات البينية باملتوسط * 

                                                            

   السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
       

 الدول
 السعودیة 134,2 172,0 90,2 116,0 420,0 306,2 220,4 254,9 284,9 253,3 225,21

 قطر 22,0 29,8 14,1 18,4 59,3 49,6 37,1 42,8 92,0 81,8 44,69
 عمان 21,3 23,0 21,2 27,9 34,0 30,8 52,4 60,6 67,9 60,4 39,95

 البحرین 23,4 23,3 17,7 21,1 86,1 53,4 43,5 50,4 52,5 46,7 41,81
 اإلمارات 11,0 96,6 121,8 123,8 305,9 281,2 267,7 309,5 346,6 308,3 217,24

 المجموع 211,9 344,7 265 307,2 905,3 721,2 621,1 718,2 843,9 750,5 568,9
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:)2010- 2000(الواردات البينية لدولة قطر):9-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

.بتصرف.129،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب،:املصدر     

.قیمة الواردات البینیة بالمتوسط الحسابي * 

  

 

):2010-2000(الواردات البينية لدولة اإلمارات):10-3(امللحق  

 

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                  

.بتصرف.79،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب،:املصدر  

.قیمة الواردات البینیة بالمتوسط الحسابي * 

 

 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 الب   ا  الدول
 السعودية 183,2 199,8 252,1 291,1 571,1 775,0 599,2 690,0 793,1 671,6 502,62
 الكويت 17,0 15,4 28,9 20,5 28,3 47,0 86,2 101,6 81,4 68,9 49,52

 عمان 17,9 19,5 25,2 28,5 44,3 77,2 90,9 135,4 114,3 96,8 65,00

 االمارات 225,2 195,3 285,6 326,2 379,5 647,2 689,8 768,8 936,3 792,8 524,67
 البحرين 39,9 22,0 33,7 64,6 79,4 61,5 80,1 114,0 122,3 103,5 72,10

1213,9
1 

 اموع 483,20 452,00 625,50 730,90 1102,60 1607,90 1546,20 1809,80 2047,40 1733,60

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 الب   ا   الدول
 السعودية 943,8 1,0547 706,8 1,1416 1,1848 2,0923 3,2387 3,5069 2,7156 2,1611 166,77
 الكويت 116,7 130,4 87,2 114,1 154,8 248,1 463,7 340,5 354,8 282,4 229,27
 عمان 2,5 2,8 608,6 18,1 936,6 33,5 38,7 70,3 50,2 39,9 180,12

 البحرين 125,6 140,3 83,9 180,9 105,4 286,5 551,4 417,2 583,8 464,6 293,96
 قطر 116,7 130,4 334,7 140,8 157,9 208,6 306,1 391,6 1,5843 1,2608 178,96

 اموع 1305,30 95, 404 1821,20 455,04 1355,88 778,79 1363,14 1223,11 993,10 790,32 1049,08
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):2010- 2000(الواردات البينية لدولة عمان)11-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                  

.بتصرف.124،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب،:املصدر   

.قیمة الواردات البینیة بالمتوسط الحسابي * 

  

):2010-2000(البينية لدولة البحرين  الواردات )12-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                               

.بتصرف.84،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب، :املصدر  

.قیمة الواردات البینیة بالمتوسط الحسابي * 

 

 

 

 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

الدول  
 السعودية 137,2 158,1 208,7 189,2 202,9 182,7 382,6 389,4 767,7 623,0 324,15

 قطر 6,4 7,4 8,2 7,4 34,0 15,6 21,3 28,3 76,1 134,6 33,93

 الكويت 17,3 19,9 26,0 23,6 0,0 12,1 35,9 30,7 33,4 215,4 41,43

 البحرين 33,4 38,5 29,2 29,4 130,1 124,1 90,0 146,4 445,1 109,6 117,58

 اإلمارات 1,4730 1,6969 1,7245 1,5630 2,3849 2,4462 2,8185 4,2267 4,6495 3,9020 2,69

 اموع 195,77 225,60 273,82 251,16 369,38 336,95 532,62 599,03 1326,95 1086,50 519,78

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 الدول  
 السعودية 228,2 248,7 292,3 1,4960 1,9380 2,7563 3,3479 4,1563 5,1724 3,7444 79,18

 عمان 11,3 12,8 20,5 19,8 18,4 24,1 27,2 32,0 84,0 60,8 31,09

 قطر 9,1 10,5 17,1 24,1 27,0 24,6 41,7 39,8 90,6 65,6 35,01

 الكويت 16,3 18,4 28,9 40,4 41,8 41,9 57,9 67,2 76,1 55,1 44,40

 اإلمارات 114,3 109,2 139,5 169,1 206,2 172,3 325,8 332,5 581,6 421,0 257,15

 اموع 379,20 399,60 498,30 254,90 295,34 265,66 455,95 475,66 837,47 606,24 446,83
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):2010-2000(الواردات البينية للسعودية )13-3(امللحق  

 

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                             

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 الدول  
 الكويت 82,7 91,5 164 130,4 205,1 223,2 225,3 225,9 34,5 232,5 161,51

 قطر 78,3 86,6 0,0 169,3 189,1 127,4 212,5 253,1 127,5 95,2 133,90

 عمان 79,8 88,3 0,0 152,3 161,0 242,7 230,7 292,5 470,1 351,0 206,84

 البحرين 267,4 295,8 298,3 203,7 451,1 572,2 689,3 830,9 1,1811 881,7 449,16

 اإلمارات 483,8 532,3 899,0 957,6 1,3162 1,5727 1,9208 2,1939 2,8837 2,1528 288,47

 اموع 992,00 1094,50 1361,30 1613,30 1007,62 1167,07 1359,72 1604,59 636,16 1562,55 1239,88

.بتصرف.99،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية العريب،صندوق النقد  :املصدر  

.قیمة الواردات البینیة بالمتوسط الحسابي * 

 

 

):2010-2000(الواردات البينية لدولة الكويت ):14-3(امللحق  

 

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                             

.بتصرف.134،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب، :املصدر  

.الواردات البینیة بالمتوسط الحسابيقیمة  * 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 الدول   
 السعودية 490,0 520,1 547,5 663,0 811,5 1,1088 1,0339 435,6 1,4239 1,1823 347,24

 قطر 8,7 16,8 35,4 38,2 96,5 131,8 122,9 73,2 27,6 22,9 57,40

 عمان 26,5 24,4 28,2 51,9 63,5 86,8 80,9 103,6 111,3 92,4 66,95

 البحرين 49,6 54,0 62,3 75,4 104,3 136,7 144,9 86,1 191,7 159,2 106,42

 اإلمارات 249,7 265,1 279,1 337,9 413,6 169,2 326,9 529,0 725,7 602,3 389,85

 اموع 824,50 880,40 952,50 1166,40 1489,40 525,61 676,63 1227,50 1057,72 877,98 967,86
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):2010-2000(صادرات قطر اخلارجية ):15-3(امللحق  

 مليون دوالر أمريكي                                                                                                                

.بتصرف.127،ص2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب، :املصدر  

.قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*  

):2010- 2000(صادرات اإلمارات اخلارجية):16-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

.بتصرف.77،ص2011صندوق النقد العريب،النشرة اإلحصائية للدول العربية،أبوظيب، :املصدر  

.قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*  

 

 

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  10,8 14,5 10,3 53,9 72,6 47,5 18,1 37,3 71,1 110,5 44,66
 ألمانیا 7,1 3,4 5,7 2,8 6,5 4,1 1,0 2,6 0,1 89,7 12,30

 الیونان 0,0 0,0 1,4 3,6 18,3 4,5 5,7 7,2 0,0 17,2 5,79
 إیرلندا 0,1 0,1 0,7 1,2 1,0 3,2 3,4 1,1 0,0 3,6 1,44

 إیطالیا 1,8 0,8 106,8 10,4 25,9 15,3 43,3 41,5 0,4 441,0 68,72
 ھولندا 11,9 13,9 53,9 46,3 15,2 155,6 199,2 127,7 16,1 151,5 79,13

 البرتغال 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 1,2 0,9 4,1 0,0 0,7 0,76
 إسبانیا 28,7 56,2 22,6 46,9 56,2 245,1 835,7 935,8 1,3538 1,0827 222,96

 بلجیكا 31,4 3,6 3,5 5,5 2,8 15,5 93,0 598,7 1,3669 1,1483 75,65
الوالیات  360,8 383,8 283,8 225,0 239,9 312,0 135,6 272,9 60,7 487,4 19, 276

 المتحدة
 الیابان 5,2158 5,5427 5,1255 6,1583 7,7788 10,3028 14,1161 17,0420 18,8488 14,4824 10,46

 المجموع 457,82 481,94 494,23 401,86 446,28 814,30 1350,02 2045,94 169,97 1318,31 798,07

     االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول        

 فرنسا  229,3 440,1 485,3 495,4 746,9 1,5298 637,2 1,1847 1,2379 760,7 379,89
 ألمانیا 216,2 155,0 156,3 238,2 363,9 411,3 616,0 454,4 530,0 494,0 363,53

 الیونان 12,8 11,8 8,0 33,6 37,6 37,5 50,5 54,7 82,2 41,6 37,03
 إیرلندا 21,1 25,8 20,8 27,4 45,7 31,9 40,4 36,8 22,9 34,6 30,74

 إیطالیا 141,3 136,3 103,2 189,0 285,6 295,5 304,1 406,2 612,1 447,6 292,09
 ھولندا 168,9 138,5 122,2 252,2 766,0 2,9661 728,8 1,3444 1,2063 543,2 272,53

 البرتغال 15,4 29,0 5,7 14,4 6,3 25,4 19,9 53,7 66,7 22,6 25,91
121,99 97,2 327,2 114,5 96,9 125,3 101,0 89,8 127,3 60,7 80, 

0 
 إسبانیا

 بلجیكا 301,4 401,5 389,0 794,6 1,3976 1,4505 1,4488 1,7535 1,9872 1,1761 189,57
الوالیات  906,3 1,1670 907,5 1,1029 1,1040 1,4015 1,3155 1,2675 1,2250 1,4232 182,38

 المتحدة
 الیابان 13,4680 11,6818 10,5520 13,0241 16,6580 22,8865 28,8363 29,5906 42,5118 20,6575 20,99

 المجموع 2106,17 1411,55 2335,85 2148,73 2372,16 957,13 2525,40 1155,44 1689,27 2464,76 1916,65
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):2010- 2000(صادرات عمان اخلارجية ):17-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                               

.بتصرف.122،ص2011صندوق النقد العريب،النشرة اإلحصائية للدول العربية،أبوظيب،:املصدر  

.البينية باملتوسط احلسايبقيمة الصادرات *  

):2010- 2000(صادرات البحرين اخلارجية ):18-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                               

  .بتصرف.82،ص2011أبوظيب،،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب، :المصدر

.قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*  

 

 

تاالسنوا 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*    
     الدول

 فرنسا  7,4 6,7 71,2 11,2 13,3 10,4 13,6 22,4 51,3 36,6 24,41
 ألمانیا 16,6 11,7 12,0 15,1 26,8 25,4 25,2 25,7 27,4 17,4 20,33

 الیونان 1,8 3,1 3,6 6,1 6,4 7,4 22,4 5,1 3,7 3,6 6,32
 إیرلندا 0,5 0,3 0,7 1,0 1,7 2,6 2,1 2,2 2,0 2,0 1,51

 إیطالیا 3,4 6,3 7,5 8,9 15,5 15,6 13,1 23,0 25,2 54,1 17,26
 ھولندا 8,5 11,2 5,7 9,6 4,3 7,8 56,8 243,9 115,7 31,1 49,46

 البرتغال 0,3 0,4 0,8 0,9 2,4 8,5 0,4 0,5 1,2 1,5 1,69
 إسبانیا 1,3 137,9 177,3 46,9 56,2 288,0 14,9 85,2 21,3 323,8 115,28

 بلجیكا 15,7 25,7 27,0 22,9 11,0 15,6 43,6 32,9 52,2 19,0 26,56
الوالیات  124,9 293,0 259,9 83,5 88,7 377,0 725,0 472,7 679,4 878,6 398,27

 المتحدة
 الیابان 1,9445 2,2418 2,1032 1,9895 1,7002 2,4845 1,8514 2,5945 3,8775 3,0179 2.38

 المجموع 182,34 498,54 567,80 208,09 228,00 760,78 918,95 916,19 983,28 1370,72 663,47

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
الدول   

 فرنسا  113,5 98,2 65,3 32,8 121,0 59,3 34,1 236,5 227,9 159,7 114,83
 ألمانیا 23,8 20,8 12,5 92,3 30,8 40,6 50,0 104,3 130,9 74,4 58,04

 الیونان 5,1 7,8 12,6 2,2 2,2 1,6 5,4 23,1 16,2 18,8 9,50
 إیرلندا 0,1 3,5 0,7 0,5 1,0 1,7 5,7 9,7 12,2 0,4 3,55

 إیطالیا 39,5 53,0 43,0 57,6 42,0 59,3 43,7 94,5 104,4 44,7 58,17
 ھولندا 13,6 14,2 15,4 10,6 24,2 66,5 109,7 210,7 359,3 90,6 91,48

 البرتغال 3,6 2,5 10,1 10,7 6,4 16,8 8,3 3,9 1,5 13,0 7,68
 إسبانیا 11,5 19,1 28,5 16,4 14,2 61,5 38,0 115,1 131,1 40,9 47,63
 بلجیكا 24,0 23,5 22,2 25,0 27,9 33,8 35,5 35,3 14,4 8,0 24,96

الوالیات  313,9 410,4 381,3 364,8 392,4 413,5 594,4 595,3 518,5 456,9 444,14
 المتحدة

 الیابان 214,1 202,3 145,7 128,8 250,5 286,5 461,7 390,8 381,1 478,1 293,96
 المجموع 762,70 855,30 737,30 741,70 912,60 1041,10 1386,50 1819,20 1897,50 1385,50 1153,94
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):2010- 2000(صادرات السعودية اخلارجية):19-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

  .بتصرف.97،ص2011صندوق النقد العريب،النشرة اإلحصائية للدول العربية،أبوظيب، :املصدر 

  .قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*    

    ):2010-2000(صادرات الكويت اخلارجية ):20-3(امللحق

 

مليون دوالر أمريكي                                                                                                                              

     االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول        

 فرنسا  402,6 320,9 313,1 526,3 528,5 947,4 654,0 1,2596 1,6596 433,7 412,94
 ألمانیا 119,2 31,1 49,6 80,7 71,6 26,3 31,4 55,9 192,9 115,3 77,40
 الیونان 3,3 3,1 3,4 7,6 15,5 3,2 37,3 38,6 1,0 9,5 12,25

 إیرلندا 3,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 1,0 0,4 0,6 0,5 0,69
 إیطالیا 311,2 127,4 24,5 48,5 45,4 133,0 82,9 150,7 201,4 94,8 98, 121
 ھولندا 1,1575 954,0 700,7 696,8 982,3 1,6601 2,2237 2,2523 2,8056 1,4949 334,54

 البرتغال 3,3 7,5 20,4 28,9 33,0 18,5 0,3 53,2 14,6 12,9 19,26
 إسبانیا 34,7 12,8 23,3 46,9 56,2 50,4 62,0 65,9 334,5 288,4 97,51
 بلجیكا 56,4 36,1 31,3 19,3 18,2 101,8 29,2 45,4 74,6 112,3 52,46

الوالیات  2,6983 2,0097 1,8656 2,2527 3,1572 4,1947 3,8021 3,9210 6,7275 3,6083 3,42
 المتحدة

 الیابان 4,5253 4,0270 3,8247 4,1480 5,2280 6,9338 8,6193 9,2919 13,8423 8,1775 6,86
 المجموع 18, 942 1499,04 1172,09 1461,60 1759,19 1294,19 912,75 426,82 844,64 1080,68 1139,32

.بتصرف.132،ص2011أبوظيب،،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب، :املصدر  

.قيمة الصادرات البينية باملتوسط احلسايب*  

 

     االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول        

 فرنسا  3,0344 2,1443 2,2213 2,4040 3,5590 4,2421 4,4266 3,5016 4,9613 2,7546 3,32
 ألمانیا 915,0 779,0 726,6 951,1 1,2950 1,5341 1,5303 1,1097 1,8168 670,6 404,96
 الیونان 894,7 949,0 7098,8 1,1196 1,4550 2,0235 2,1997 1,5172 1,9032 928,6 988,13

 إیرلندا 1,1 1,2 21,0 3,9 2,0 1,8 3,5 6,2 3,6 18,8 6,31
 إیطالیا 1,8124 1,7401 1,6381 2,2664 3,5647 4,7708 4,8373 4,5126 5,7184 2,5024 3,34
 ھولندا 2,9765 1,9010 2,0396 2,9647 3,7580 5,2520 6,2749 4,8528 5,4487 2,2980 3,78

 البرتغال 349,7 335,8 303,2 324,1 368,4 478,0 609,8 538,3 899,8 516,4 472,35
 إسبانیا 1,4318 1,1063 1,3669 1,6486 2,1551 2,7737 3,4842 4,0610 5,6809 3,0954 2,68

 بلجیكا 156,9 186,8 222,7 267,1 368,5 691,5 1,0717 1,2631 1,3335 880,0 277,72
الوالیات  13,0016 13,1040 12,6286 17,7500 22,1155 26,3327 30,0788 33,7860 51,8231 21,1303 24,18

 المتحدة
 الیابان 12,8981 11,1967 10,5799 13,2407 18,1659 25,9777 33,6235 32,3574 46,2250 26,5492 23,08

 المجموع 2352,55 2282,99 8402,77 1587,59 794,97 1244,21 700,83 631,46 1028,31 3072,73 2209,84



  

 
316 

 

):2010-2000(الواردات اخلارجية لدولة قطر):21-3(امللحق  

 مليون دوالر أمريكي                                                                                                                

                                   . بتصرف .129، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب :املصدر
                                                                                              .باملتوسط احلسايباخلارجية قيمة الواردات * 

                                    

):2010- 2000(الواردات اخلارجية لدولة اإلمارات ):22-3(امللحق  

 مليون دوالر أمريكي

 . بتصرف .79ص.2011،أبوظيب،النشرة اإلحصائية للدول العربيةصندوق النقد العريب ،:املصدر

       .باملتوسط احلسايباخلارجية قيمة الواردات *

                                                                                                                                                                        

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  178,1 166,6 168,7 162,7 1,6070 425,1 635,1 830,9 1,0258 1,3961 257,12
 ألمانیا 265,7 343,0 283,6 472,4 315,6 923,6 1,5332 1,8186 2,3426 1,6388 261,12

 الیونان 9,1 7,4 5,7 4,1 2,6 10,9 23,4 9,4 12,6 19,7 10,49
 إیرلندا 15,6 17,1 16,6 20,4 20,6 40,3 56,1 64,7 100,5 41,4 39,33

 إیطالیا 218,6 366,4 366,2 364,4 203,4 649,6 1,5229 2,4328 2,0532 1,8502 217,65
 ھولندا 78,3 86,8 92,9 93,2 75,7 184,5 214,8 365,5 599,3 509,6 230,06

 البرتغال 0,0 0,0 3,2 3,5 3,1 5,6 12,6 29,4 32,9 12,7 10,30
 إسبانیا 41,7 40,4 50,7 60,6 49,7 114,6 159,6 257,9 441,6 260,6 147,74
 بلجیكا 31,1 36,8 47,8 53,8 59,9 120,1 242,0 224,8 227,5 500,1 154,39
الوالیات  335,1 515,6 528,3 596,4 577,5 1,1627 1,6227 2,6282 2,5196 2,9922 256,38

 المتحدة
 الیابان 358,3 356,6 426,5 512,7 313,6 1,1712 1,9733 2,3618 2,6882 1,7914 197,77

 المجموع 1531,60 1936,70 1990,20 2344,20 1623,31 2476,63 1350,25 1791,84 1425,03 1353,77 1782,35

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  1,9560 1,7912 2,1441 2,6391 3,2475 2,9295 3,1673 5,4828 5,5892 5,2770 3,42
 ألمانیا 1,7597 2,2768 2,3161 3,1740 3,4874 3,6857 4,7887 8,6679 12,8548 9,2580 5,23

 الیونان 42,0 50,5 53,1 46,4 97,4 177,3 178,8 305,0 353,6 210,9 151,50
 إیرلندا 122,7 115,1 136,0 124,8 141,4 130,0 201,1 433,8 522,7 421,0 234,86

 إیطالیا 1,4139 1,3860 1,5438 1,6806 2,9210 3,5117 4,5874 6,6988 8,3967 5,7424 3,79
 ھولندا 717,3 635,0 745,9 575,6 1,7926 2,2343 2,6783 3,5061 3,8624 3,1613 269,10

 البرتغال 24,7 23,7 27,7 41,3 36,8 57,2 49,7 83,8 116,1 95,7 55,67
 إسبانیا 357,0 307,0 379,8 450,2 468,8 520,3 718,3 1,2820 1,8546 1,3616 320,59
 بلجیكا 415,3 514,7 512,8 0,0 1,3260 1,6814 2,0826 2,5712 3,0362 2,2215 145,57

الوالیات  2,1010 2,2983 2,5209 2,6640 3,2074 9,3244 13,1133 12,7702 17,3238 13,3179 7,86
 المتحدة

 الیابان 2,5534 2,3817 2,8248 3,4611 3,6382 5,3266 6,6456 8,8686 11,9766 7,1424 5,48
 المجموع 1688,78 1656,13 1866,65 1251,92 764,02 913,49 1184,96 872,45 1057,29 775,08 1203,08
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):2010-2000(الواردات اخلارجية لدولة عمان ):23-3(امللحق  

  مليون دوالر أمريكي                                                                                                             

                                   . بتصرف .124، ص2011،،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب:املصدر
                                                                                              .باملتوسط احلسايباخلارجية قيمة الواردات *

                                                                                            

:)2010-2000( الواردات اخلارجية لدولة البحرين):24-3(امللحق  

            مليون دوالر أمريكي                                                                                                                   

  . بتصرف .84، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب، :املصدر

  .احلسايب باملتوسطاخلارجية قيمة الواردات *

 

                                                                                                                                                                                                                 

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  100,3 180,4 142,7 157,9 341,6 185,8 191,3 388,1 306,8 268,1 226,30
 ألمانیا 190,8 251,1 264,1 291,1 424,4 605,7 551,4 847,4 967,0 770,0 516,30

 الیونان 2,1 2,8 9,2 19,2 2,4 9,9 13,0 27,9 3,2 45,0 13,47
 إیرلندا 21,6 39,5 28,1 28,1 25,1 33,9 34,9 33,8 41,7 44,2 33,09

 إیطالیا 93,1 122,9 183,9 159,5 507,6 176,1 225,6 377,0 457,8 412,5 271,60
 ھولندا 117,1 108,4 98,3 103,7 213,3 154,5 217,6 341,3 344,4 294,7 199,33

 البرتغال 0,6 0,5 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 3,4 5,9 3,5 1,79
 إسبانیا 24,2 30,6 31,0 35,1 38,9 49,2 64,5 86,3 169,4 171,1 70,03

 بلجیكا 36,0 48,6 154,04* 154,04* 154,04* 99,5 140,7 148,7 404,5 200,3 154,04
الوالیات  275,3 404,2 393,5 409,6 424,1 543,0 570,4 922,7 1,3114 1,1515 394,53

 المتحدة
 الیابان 929,1 913,1 968,8 1,1230 1,2068 1,3888 1,8830 2,5203 3,5685 2,6813 282,54

 المجموع 1790,20 2102,10 2274,24 1360,07 2133,65 1859,89 2012,08 3179,12 2705,58 2213,23 2163,02

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  217,7 106,2 104,3 159,9 280,6 126,8 144,2 187,8 235,1 902,6 246,52
 ألمانیا 155,9 194,1 258,8 265,4 360,7 455,0 440,1 488,7 562,5 467,4 364,86

 الیونان 8,8 4,6 3,2 3,6 3,0 5,6 5,3 14,8 10,3 6,7 6,59
 إیرلندا 20,6 20,3 22,1 13,8 11,5 14,1 18,8 35,4 26,7 43,5 22,68

 إیطالیا 108,6 99,0 118,7 138,3 115,6 191,2 265,5 275,1 357,0 252,0 192,10
 ھولندا 60,0 67,1 73,7 84,1 70,3 129,9 158,9 178,1 205,8 172,8 120,07

 البرتغال 3,5 1,6 6,5 5,0 4,2 2,8 4,5 7,3 8,2 4,3 4,79
 إسبانیا 29,3 28,5 36,5 36,8 30,8 56,4 70,8 83,7 99,5 95,3 56,76
 بلجیكا 35,0 49,4 48,5 71,7 107,2 72,8 91,5 95,6 106,0 82,4 76,01

الوالیات  452,2 428,2 451,4 541,1 452,5 385,8 539,8 650,5 912,5 735,2 554,92
 المتحدة

 الیابان 139,9 163,2 275,6 376,8 703,6 471,1 594,1 746,0 1,0355 479,7 395,10
 المجموع 1231,50 1162,20 1399,30 1696,50 2140,00 1911,50 2333,50 2763,00 2524,64 3241,90 2040,40
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):2010-2000(لدولة السعوديةالواردات اخلارجية ):25-3(امللحق  

مليون دوالر أمريكي                                                                                                           

                                   . بتصرف .99ص، 2011النشرة اإلحصائية للدول العربية ،صندوق النقد العريب، :املصدر  
.                                                                        باملتوسط احلسايباخلارجية قيمة الواردات *  

                 

):2010-2000(الواردات اخلارجية لدولة الكويت):26-3(امللحق  

أمريكي  مليون دوالر                                                                                                                                                                                 

واتاالسن 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*     
الدول         

 فرنسا  305,8 350,8 444,5 470,9 568,4 739,2 520,3 712,6 868,3 766,2 574,70
 ألمانیا 566,6 734,9 849,0 1,0757 1,5093 1,6611 1,2845 1,5759 2,0418 1,2863 216,09

 الیونان 7,3 8,9 9,1 14,3 14,4 17,4 20,7 16,9 17,2 14,1 14,03
 إیرلندا 52,5 62,6 50,4 58,9 65,2 68,7 87,3 83,9 85,3 88,2 70,30

 إیطالیا 340,8 425,6 461,7 463,7 533,5 573,2 759,8 1,2357 1,1986 956,2 451,69
 ھولندا 147,1 163,3 202,7 267,7 350,5 340,9 375,1 564,2 527,0 481,4 99, 341

 البرتغال 7,8 8,7 9,7 30,3 32,4 64,3 12,4 14,8 20,0 16,6 21,70
 إسبانیا 113,8 124,8 139,4 158,2 172,2 165,8 184,1 256,2 292,8 207,5 181,48
 بلجیكا 78,5 94,1 110,9 154,5 165,2 179,2 214,3 276,8 262,8 243,7 178,00
الوالیات  892,5 996,3 1,1162 1,6599 1,6259 1,1717 2,3483 2,7338 2,9913 1,8470 190,43

 المتحدة
 الیابان 642,1 723,5 952,0 1,0572 1,0015 1,2964 1,3079 1,8365 2,3195 1,1698 232,76

 المجموع 3154,80 3693,50 52, 3230 1622,29 1905,94 2152,83 2178,94 1932,78 2081,95 2778,20 2473,18

                                   . بتصرف .134، ص2011،النشرة اإلحصائية للدول العربية صندوق النقد العريب، :املصدر
                                                                                           .باملتوسط احلسايباخلارجية قيمة الواردات *   

                                                                                      

    االسنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
الدول         

 فرنسا  1,3530 1,602 1,5673 1,7967 1,5625 2,0515 2,4994 2,9375 3,6298 3,9051 2,29
 ألمانیا 2,6307 2,7426 2,8405 3,1877 3,6070 4,8671 6,0119 8,0171 8,3264 7,4824 4,97

 الیونان 54,0 64,8 82,8 53,6 64,5 83,8 73,6 79,9 99,7 84,7 74,14
 إیرلندا 0,0 350,5 371,8 264,8 349,9 332,2 440,5 538,2 540,7 647,8 383,64

 إیطالیا 1,3770 1,6265 1,7256 1,6206 1,5225 2,2600 3,3729 4,5752 5,3826 3,7296 2,72
 ھولندا 636,5 583,9 545,4 739,0 806,3 988,3 2,1110 2,3691 2,6834 2,4944 430,91

 البرتغال 39,3 46,2 40,9 51,9 49,6 69,4 71,4 73,2 163,2 100,8 70,59
 إسبانیا 464,6 638,0 578,8 578,8 596,8 670,0 930,0 1,3832 1,5432 1,3226 446,12
 بلجیكا 466,3 515,3 576,3 640,8 625,3 870,2 1,3019 1,4493 1,9459 1,5738 370,05

الوالیات  6,3061 5,6375 4,7493 4,1034 6,8354 8,8030 8,5892 11,4393 13,7258 11,8841 8,21
 المتحدة

 الیابان 3,4216 3,0223 3,0206 3,3328 4,3603 5,3624 5,1029 7,3979 8,6887 5,9313 4,96
 المجموع 1675,79 2213,33 2209,90 2342,94 2510,29 3037,24 1544,49 730,87 849,53 871,62 1798,60
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):2010- 2000(قوة العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي):27- 3(امللحق   

 باأللف

 :املوقع اإللكتروين ،متاح علىاألجهزة اإلحصائيةمنظمة العمل العربية ،:املصدر
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

.26/07/2012:،تاریخ اإلطالع &lang=ar 

 

 

           

 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 الدول

 السعودية 6 6 6 6 7 8 8 4 4 4 6
 البحرين 301 308 308 330 340 350 360 107 116 118 264
 اإلمارات 2 2 2 2 1 1 3 202 213 223 65

 الكويت 1207 1 1 1 2 2 2 213 231 185 185
 عمان 661 705 732 605 638 656 764 256 278 295 559

 قطر 317 67 75 80 661 489 536 62 68 71 242
 اموع 4493 3091 3126 3028 3654 3511 3678 2850 2918 2904 3331
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):2010-2000(اجلارية  لدول جملس التعاون اخلليجي الصادراألجنيب املباشر االستثمار):28-3(امللحق  

اجلارية مليون دوالر أمريكي باألسعار                                                                                              

.2011،تقرير اإلستثمار العاملي،) األنكتاد(بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنميةقاعدة :املصدر  

  

 

 

 

 

 

  السنوات       2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 البلد
 البحرین 9,6 216,0 190,2 741,4 1,0356 1,1354 980,1 1,6691 1,6205 -1,7915 334,0

 الكویت -303,2 -242,3 -76,7 -4,9599 2,5813 5,1418 8,2105 9,7842 9,0906 8,60356 2,0690
 عمان -2,0 55,0 0,0 88,4 41,6 233,6 263,5 70,5 481,1 65,5 317,0

 قطر 17,7 17,2 -21,0 88,2 437,9 351,9 127,4 5,1602 6,0287 11,5836 1,8632
 السعودیة 1,5500 45,6 2,0200 473,0 78,7 -350,1 -38,6 -134,8 3,4976 2,1773 3,9068
 اإلمارات 423,7 213,7 441,1 991,2 2,2080 3,7503 10,8918 14,5677 15,8203 2,7229 2,0150

 المجموع 452,55 547,5 633,32 2382,2 564,0249 595,5275 1390,1023 101,6812 517,1577 90,58736 660,854
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: لدول جملس التعاون اخلليجي األجنيب املباشر الوارد االستثمار):29-3(امللحق  

   مليون دوالر أمريكي باألسعار اجلارية

السنوات          2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 البلد
 البحرین 363,6 80,3 217,0 516,7 865,3 1,0487 2,9149 1,7561 1,7939 257,2 155,9

 الكویت 16,3 -175,8 3,6 -67,1 23,8 233,9 121,3 111,5 -6,0 1,1137 80,9
 عمان 83,2 5,2 122,2 26,0 111,1 1,5384 1,5878 3,4315 2,5285 1,4710 2,0453

 قطر 251,6 295,5 623,9 624,9 1,1990 2,5000 3,5000 4,7000 3,7786 8,1247 5,5345
 السعودیة 183,0 504,0 453,0 778,5 1,9420 12,0970 17,1400 22,8211 38,1510 32,1000 28,1050

 اإلمارات -506,3 1,1838 95,3 4,2560 10,0035 10,8999 12,8060 14,1865 13,7236 4,0027 3,9483
 المجموع 897,7 886,1838 1515 1950,356 1013,3445 261,984 159,2487 158,3952 59,9756 304,0121 276,4331

.2011،تقرير االستثمار العاملي،) األنكتاد(بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنميةقاعدة :ملصدرا  
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